
ডাক ও টেলরযমাগাযমাগ লফবাযগয আওতায় ২০১৫-১৬ অথ থফছযযয এলডলভুক্ত ভাপ্ত প্রকযেয মূল্যায়ন 

প্রলতযফদযনয ওয ভন্ত্রণারয়/লফবাগলবলিক াযংযে 

 

ক্র:নং ভন্ত্রণারয়/ 

লফবাযগয নাভ 

টভাে 

ভাপ্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

ভাপ্ত প্রকযেয ধযণ মূর ভয় ও ব্যযয়য তুরনায়  

লফলনযয়াগ 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

কালযগযী 

ায়তা 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

টজলডলএপ 

ভুক্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

ভয় ও 

ব্যয় 

উবয়ই 

অলতক্রান্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অলতক্রান্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

ভয় 

অলতক্রাযন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থলনম্ন 

যফ থাচ্চ 

ব্যয় 

িততক্রান্ত 

প্রকযেয 

ংখ্যা 

ব্যয় 

অলতক্রাযন্তয 

তকযা ায 

(%) 

ফ থলনম্ন- 

যফ থাচ্চ 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

০১। ডাক ও 

টেলরযমাগাযমাগ 

লফবাগ 

০১টি ১ - - - ১ ৭৫% - - 

 

০১।  ভাপ্ত প্রকযেয ংখ্যা: ০১টি 

 

০২।  ভাপ্ত প্রকযেয ব্যয় ও টভয়াদ বৃলিয কাযণ:  (১) ভয়ভত তফদদী িথ থায়ন না াওয়া ; (২) ক্রয় কাম থক্রদভ দীঘ থসূত্রীতা; 

(৩) রযাড কাটিিং িনুভতত প্রাতিদত দীঘ থসূত্রীতা। 

 

০৩।  ভািকৃত প্রকে ফাস্তফায়যনয টেযে প্রধান প্রধান ভস্যা ও সুালয: 
 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুালয 

১) 
প্রদয়াজনীয় রনটওয়াকথ না থাকায় চাতদা থাকা 

দেও রকাথাও রকাথাও নতুন রটতরদপান িংদমাগ 

প্রদান কযা ম্ভফ দে না। 

১) 
নতুন রটতরদপান িংদমাগ প্রদান কযদত দফ। 

২) 
Gigabit Passive Optical 

Network (GPON) and Outside 

Plant (FTTx) স্থান কযায় গ্রাদকয 

দ্বাযপ্রাি ম থন্ত Optical Fiber এয ভাধ্যদভ 

িতত উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন ডাটা াতব থ এয াদথ 

রটতরদপান িংদমাগ রদয়ায িংস্থান কযা দয়দে। 

প্রদয়াজনীয় প্রচাদযয িবাদফ গ্রাক ম থাদয় এিআ 

াতব থ প্রদাদনয তযভাণ খুফিআ িল্প। 

২) 
প্রদয়াজনীয় প্রচাদযয িবাদফ গ্রাক ম থাদয় এিআ াতব থ 

প্রদাদনয তযভাণ খুফিআ িল্প। ম থাি ভাদকথটিিং এয 

কাম থক্রভ ফাতিদয়, FTTx Network এয 

তযভাণ বৃতি কদয এফিং ভাঠ ম থাদয় কভ থযত 

কভ থকতথা/কভ থচাযীদদযদক ম্পৃক্ত কদয এিআ াতব থ 

প্রদাদনয ভাধ্যদভ স্থতগত GPON  সুতফধাতদ বৃতি 

কযদত দফ। 

৩) রদয ফািংরা নগয, রতজগাঁও ও গুরান-১ 

ফািংরাদদদয রম কর স্থাদন এ প্রকদল্পয িঅওতায় 

মন্ত্রাতত ক্রয় ও িংস্থান কযা দয়দে র কর 

মন্ত্রাততয গাদয় প্রকদল্পয নাভ, ক্রদয়য তাতযখ, 

ওয়াদযতি রল ওয়ায তাতযখ ক্রতভক নম্বয 

তরতফি/ট্যাতগিং নািআ। 

৩) রদয ফািংরা নগয, রতজগাঁও ও গুরান-১ ফািংরাদদদয রম 

কর স্থাদন এ প্রকদল্পয িঅওতায় মন্ত্রাতত ক্রয় ও িংস্থান 

কযা দয়দে র কর মন্ত্রাততয গাদয় প্রকদল্পয নাভ, ক্রদয়য 

তাতযখ, ওয়াদযতি রল ওয়ায তাতযখ ক্রতভক নম্বয 

তরতফি/ট্যাতগিং কযদত দফ। 

৪) 
াযাদদদ রভাট ৩৯টি এক্সদচঞ্জ স্থানায় রভাট 

১১,৭০০ গ্রাক ক্ষভতায ADSL স্থান কদয 

গ্রাক ম থাদয় Broadband Internet 

Service রদয়ায সুদমাগ বৃতি রদরও গ্রাক 

িংখ্যা বৃতি ায়তন।  

৪) সুষ্ঠুদফা তনতিত কযায ভাধ্যদভ রজরা ম থাদয় এ াতব থ 

ফািাদত দফ। 

৫) 
রটতরদপান এক্সদচদঞ্জয রফাড থ রুভ /সুিআচ রুভ িথফা 

রম কর স্থাদন গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রাতত যদয়দে র 

কর স্থান ততটিতফ কযাদভযায িঅওতাভুক্ত নািআ। 

৫) 
রটতরদপান এক্সদচদঞ্জয রফাড থ  রুভ/সুিআচ রুভ িথফা রম 

কর স্থাদন গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রাতত যদয়দে র কর স্থান 

ততটিতফ কযাদভযায িঅওতাভুক্ত িঅনদত দফ। 



 

ক্রভ ভস্যা ক্রভ সুালয 

৬) 
এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ তফটিতএর কর্তথক প্রদদয় রফা 

ও সুতফধা ম্পদকথ িংতিষ্ট করদক /জনগণদক 

িফতত কযা তনজস্ব ‘ওদয়ফািআট’ প্রণয়ন ও 

চালু এফিং ফহুর প্রচাদযয (ফািংরা ও িআিংদযতজদত 

তরপদরট প্রণয়ন , তফতবন্ন িআদরকট্রতনক তভতডয়ায় 

প্রচায িআতযাতদ) ব্যফস্থা নািআ। 

৬) 
এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ তফটিতএর কর্তথক প্রদদয় রফা ও 

সুতফধা ম্পদকথ িংতিষ্ট করদক /জনগণদক িফতত 

কযা তনজস্ব ‘ওদয়ফািআট’ প্রণয়ন ও চালু এফিং ফহুর 

প্রচাদযয (ফািংরা ও িআিংদযতজদত তরপদরট প্রণয়ন, তফতবন্ন 

িআদরকট্রতনক তভতডয়ায় প্রচায িআতযাতদ ) ব্যফস্থা গ্রণ 

কযদত দফ। 



 

রটতরদমাগাদমাগ রনটওয়াকথ উন্নয়ন প্রকল্প (টিএনতডত)  

-ীল থক ভালপ্ত প্রকযেয মূল্যায়ন প্রলতযফদন  

 

১.০  প্রকযেয নাভ : রটতরদমাগাদমাগ রনটওয়াকথ উন্নয়ন প্রকল্প (টিএনতডত) 

২.  ফাস্তফায়নকাযী ংস্থা : ফািংরাদদ রটতরকতভউতনদকন রকাম্পানী তরিঃ 

৩.  উযযাগী ভন্ত্রণারয়/লফবাগ : ডাক ও রটতরদমাগাদমাগ এণ্ড তথ্য প্রযুতক্ত ভন্ত্রণারয়/ 

ডাক ও রটতরদমাগাদমাগ তফবাগ। 

৪. প্রকযেয ফাস্তফায়ন ভয় ও ব্যয়  : (রে োকায়) 

অনুযভালদত ব্যয়  

প্রকৃত ব্যয় 

  

অনুযভালদত ফাস্তফায়নকার প্রকৃত 

ফাস্তফায়ন কার 

মূর ব্যযয়য 

হ্রা/বৃলি 

(মূর অনুুঃ 

ব্যযয়য %) 

অলতক্রান্ত ভয় 

(মূর ফাস্তফায়ন 

কাযরয %) 

মূর 

  

ফ থযল 

ংযালধত   

মূর ফ থযল 

ংযালধত    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৬২২৮৬.২৪ ৫৩৩০৬.৯০ ৫০১৮৮.৮৩ জুরাই ২০০৯ 

ইং যত জুন 

২০১৩ ইং 

জুরাই  ২০০৯ 

ইং যত  ৩১ 

লডযম্বয, ২০১৫ 

ইং 

জুরাই  ২০০৯ 

ইং যত জুন, 

২০১৬ ইং 

-৩১১৮.০৭ 

(-১৯.৪২%) 

 

৩ ফছয 

(৭৫%) 

 

৫. ক্রভপুলিত অগ্রগলত : ৫০১৮৮.৮৩ রে োকা মা ফযাযেয ৯৪.১৫%। 
 

২.০   প্রকযেয েভূলভ : ফািংরাদদ যকায ১৯৯০ াদর রটতরদমাগাদমাগ খাতদক উন্মুক্ত কযায দদক্ষ গ্রন কদয। এয িিং 

তদদফ ভগ্র ফািংরাদদদ রভাফািআর িঅঞ্চতরক এফিং জাতীয় PSTN Network গদি রতারায  রদক্ষয ০৪টি রভাফািআর এফিং 

কদয়কটি PSTN রািআদন্স রফযকাযী ভাতরকানাধীন উদযাক্তাদদয প্রদান কযা য়। পরশ্রুততদত িল্প তদদনিআ ফািংরাদদদয 

রটতরদমাগাদমাগ খাদত প্রচুয রফযকাযী তফতনদয়াগ িঅদ। এদত রফযকাযী িাদযটয ও তফটিতএর এয ভধ্যকায তফযভান 

interconnecting infrastructures িপ্রতুর দয় দি। যকাতয ও রফযকাতয রনটওয়াকথ এয smoth 

operation এয জন্য জাতীয় transmission backbone এফিং interconnecting switching 

সুতফধামূ, TAX (Trunk Atomatic Exchange) এিং ITX (International Trunk 

Exchange) বৃতি কযায তনতভত্ত জািআকায িঅতথ থক ায়তা “রটতরকতভউতনদকন রনটওয়াকথ রডদবরদভি” ীল থক প্রকল্পটি 

গ্রণ কযা য়। 

 

৩.০   প্রকযেয উযেশ্য :  প্রকযেয মূর উযেশ্যমু লনম্নরূ : 

১। লফলবন্ন ধযযনয টেলরকভ টফা চালদা টভাতাযফক প্রদাযনয জন্য লফলবন্ন টেলরকভ অাযযেয ও ালব থ প্রবাইডাযযয ভাযঝ আন্তুঃ 

ম্পকথ উন্নয়ন। 

২। টেলরযডনলটি ও টেলরএযে এয সুলফধা বৃলিকযণ।  

৩। তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলক্তয উন্নলত ও বৃলিযত াায্য কযা। 

৪। দাতযদ্র্য দূযীকযদণ াায্য কযা। 



 

৪.০   প্রকে অনুযভাদন ও ংযাধন:  

 

 প্রকেটি ৬২২৮৬.২৪ রে োকা প্রাক্কলরত ব্যযয়  জুরািআ, ২০০৯ দত জুন, ২০১৩ টভয়াযদ ফাস্তফায়যনয জন্য ৭ জানুয়ালয 

২০১০ তালযযে একযনক কর্তথক অনুযভালদত য়। যফতী টত লযকেনা কলভন যত ০২/০৭/২০১৩ তালযযে ব্যয় বৃলি 

ব্যালতযযযক  জুরািআ, ২০০৯ দত জুন, ২০১৫ ম থন্ত অথ থাৎ ২ (দুই) ফছয  টভয়াদ বৃলি কযা য়।  

 

৫.০   প্রকযেয অথ থায়ন : এলডল/আযএলডল ফযাে, অফমুলক্ত ও ব্যয় ংক্রান্ত ালফ থক অগ্রগলত 

(রে োকায়) 

অথ থ ফছয আযএলডল ফযাে প্রকৃত ব্যয়/অগ্রগলত 

োকা ফাস্তফ 

রেযভাো 

টভাে ব্যয় োকা প্রকে াায্য ফাস্তফ % 

২০০৯-১০ ৩৩৮২.৮৪ ১.৫৪% ৫.০০ ৫.০০  ০.০১% 

২০১০-১১ ১০১৯৮.০৬ ১৭.০৫% ১১৫৪.২২ ৩৩১.৭২ ৮২২.৫ ২.১৬% 

২০১১-১২ ২৭২৯২.৫২ ৪৫.৬২% ৪৮৩.৭৯ ৪২৩.৯১ ৫৯.৮৮ ০.৯১% 

২০১২-১৩ ২১৪১২.৮২ ৩৫.৭৯% ২৮৭.২৬  ২৮৭.২৬ - ০.৫৪% 

২০১৩-১৪ ০.০০ ০% ১৭২২৯.৮৬ ৪২৫৪.০২ ১২৯৭৫.৮৪ ৩২.৩২% 

২০১৪-১৫ ০.০০ ০% ২৯০১০.১৫ ৩৭৪৩.০০ ২৫২৬৭.১৫ ৫৪.৪২% 

২০১৫-১৬ ০.০০ ০% ৫১৩৬.৬২ ৩৩১৩.০০ ১৮২৩.৬২ ৯.৬৪% 

টভাে: ৬২২৮৬.২৪ ১০০% ৫৩৩০৬.৯০ ১২৩৫৭.৯১ ৪০৯৪৮.৯৯ ১০০% 

 

৬.০   প্রকযেয অংগলবলিক ফাস্তফায়ন অগ্রগলত:                                                                                

                                                                                                                               (রে োকায়) 

কাদজয িঅিআদটভ  রক্ষভাত্রা 

(তত িনুাদয) 

ফাস্তফ িগ্রগতত তফচুযততয 

কাযণ 

 

(তত িনুাদয) একক িঅতথক রবৌত 

(তযভান) 

িঅতথক রবৌত 

(তযভান) 

(+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

(ক) যাজস্ব খাত 

৪৫০০: কভ থকতথাদদয রফতন জন  

৪৬১.৪২ 

 

৫৪ জন 

 

৪০৯.৬৫ 

 

২৪ জন 

 

৪৬০০: কভ থচাতযদদয রফতন জন 

৪৭০০: বাতাতদ জন 

৪৮০০: যফযা ও রফা 

মূ   

রথাক ২৩৯৭.৪৮ রথাক ১৫৬০.৪৪ রথাক - 

৪৯০০: রভযাভত ও িংযক্ষণ    রথাক ৭০.০০ রথাক ৫০.৯৯ রথাক - 

৬৬০০: রথাক ফযাদ্দ  ৬০.০০  ৩৪.৯৯   

উদভাট (ক) রথাক ২৯৮৮.৯০ - ২০৫৬.০৭ রথাক - 

(খ) মূরধন খাত 

৬৮০০: ম্পদ িংগ্র      - 



 

কাদজয িঅিআদটভ  রক্ষভাত্রা 

(তত িনুাদয) 

ফাস্তফ িগ্রগতত তফচুযততয 

কাযণ 

 

(তত িনুাদয) একক িঅতথক রবৌত 

(তযভান) 

িঅতথক রবৌত 

(তযভান) 

(+) 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

মন্ত্রাতত  ৩৭৬৮৪.৯২  ৩৭৬৮৪.৯২   

কনারদটি  ২৪৯৩.৯৪  ২২৭৬.৫৫   

মানফান: িতপ মন্ত্রাতত  

ও িন্যান্য স্থানীয় ক্রয় 

 ৩৩৭.৪৯  ৫০২.৪৯   

৬৯০০: জতভ ও িন্যান্য 

ম্পতত্ত িতধগ্রণ 

 ০.০০  ০.০০  - 

৭০০০: পূতথ কাজ  ৪০০.০০  ৩৯৯.৯৮  - 

৭৯০০: িআদম্পাট থ তডউটি এন্ড 

বযাট 

 

 ৪০১৬.৫১  ৩৭০০ রথাক - 

৭৯৮০: যাস্তা কতথদনয 

ক্ষততপূযণ 

 ৪৪১২.০০  ৩৭১৭.০২   

এদেদরন চাজথ  এন্ড 

কতিদজতন্স 

 ৯৭৩.১০     

উদভাট (খ)  ৫০৩১৮.০০  ৪৮১৩৮.৭৬  - 

ফ থদভাট  (ক+খ)  ৫৩৩০৬.৯০ - ৫০১৮৮.৮৩  - 

 

৭.০   টকান অযেয ফাস্তফায়ন অম্পূণ থ আযছ লকনা :   আইলএে কযম্পাযনন্ট, ললডএভএ ডালিঊএরএর এফং কলম্পউোয 

একাউলন্টং লযেভ ছাড়া আযলডলল রেয অনুমায়ী প্রকৃত অজথনমূ অলজথত যয়যছ। আইলএে  লফটিলএর এয লনজস্ব 

অথ থায়যনয প্রকযে স্থালত যয়যছ ফযর ফালতর কযা যয়যছ। কলম্পউোয একাউলন্টং লযেভও লফটিলএর এয লনজস্ব 

অথ থায়যনয প্রকযে স্থালত যয়যছ ফযর ফালতর কযা যয়যছ। লফটিআযল চালদা টভাতাযফক তযে লদযত অাযগতা প্রকা 

কযায় ললডএভএ ডালিঊএরএর ফালতর কযা যয়যছ। 

 

৮.০   প্রকযেয ক্রয় কাম থক্রভ: 

 (রক্ষ টাকায়) 

কাদজয নাভ দযে মূল্য (রে োকায়) দযে কাম থ ম্পাদদনয তাতযখ 

িঅযতডতত 

িনুমায়ী 

চুতক্ত মূল্য দযত্র িঅফাদনয 

তাতযখ 

চুতক্ত স্বাক্ষদযয 

তাতযখ 

চুতক্ত িনুারয প্রকৃত 

পািংনার তফতডিং (গুরান 

রটতরদপান এক্সদচঞ্জ বফদনয 

নতুন তিঁতি, তরপট্ রকায 

এফিং ৩য় তরায উর্ধ্থমুখী 

ম্প্রাযণ। 

২৬০.০০ ২৩৬.৭৮ 

 

০৮/০২/২০১১ ৩০/০৫/২০১১ ২০/১২/২০১২ ১৪/১০/২০১২ 



 

রট-এ 

িআিাযন্যানায রগিআট। 

তযদরদভি িপ এনিআত 

িআকুিআদভি উিআথ 

িঅিআএভএ তদেভ, 

িআনদটতরদজি 

রনটওয়াকথ(িঅিআএন), 

রনটওয়াকথ িাদযন 

রিায, একদ 

রপততরটি রফাড থ ব্রান্ড 

এপটিটিএক্স, তজতওএন, 

িঅিআত,তডএএরএএভ 

৩৭৬৮৪.৯২ ৩৭৫৪০.০০ - ১৭/০৬/২০১৩ ২৩/০৩/২০১৫ ৩০/০৬/২০১৬ 

প্রদকৌর যাভ থকদদয 

জন্য যাভ থক রফা 

২৪৯৩.৯৯ ২৪৮১.৯৮ - ২৮/১১/২০১০ ৩০/০৬/২০১৬ ৩০/০৬/২০১৬ 

 

৯.০  প্রকেটিয কাম থক্রভ আইএভইলড কর্তথক লযফীেণ কযা যয়যছ।  

 

লযদ থনকাযী কভ থকতথায নাভ ও দফী লযদ থন তালযে 

জনাফ রভাাম্মদ ািআফুয যভান 

কাযী তযচারক, িঅিআএভিআতড 

০৯/০২/২০১৬ 

 

১০.০   প্রকে লযচারক ম্পলকথত তথ্য :  

নাভ ও দফী পূণ থকারীন / েন্ডকারীন টমাগদাযনয তালযে ফদরীয তালযে টভয়াদকার 

এ এ  টভাুঃ ভয়ালয টভম্বায, 

এভ এণ্ড ও 

পূণ থকারীন 

অলতলযক্ত দালয়ত্ব 

১১.০৮.২০১৫ - ১১.০৮.২০১৫  

যত 

৩০.০৬.২০১৬ 

 

১১.০   অলডে ংক্রান্ত: 

 

তনযীক্ষাকার তনযীক্ষা প্রততদফদন 

জভায তাতযখ 

প্রধান তথ্যমূ/িঅতত্তমূ িঅতত্ত তনযন দয়রে  

তক-না 

১ ২ ৩ ৪ 

২০০৯-২০১০ ১৮/০৫/২০১১ - - 

২০১০-২০১১ ২৯/০১/২০১২ ব্যািংক গ্যাযাতি ব্যাতীত যাভ থকদক িতগ্রভ প্রদান তনষ্পতত্তকৃত 

  ২৮৬১৫৮৮.০০ টাকা বযাট এফিং ১৮১৪৯৫৯.০০ 

টাকা িঅয়কয িঅদায় কযা য়তন। 

তনষ্পতত্তকৃত 

  গাতি ক্রদয় তডতত প্রতবদনয িতততযক্ত 

১৯৯০০০০.০০ টাকা বযাট ফাফদ খযচ। 

তনষ্পতত্তকৃত 



 

তনযীক্ষাকার তনযীক্ষা প্রততদফদন 

জভায তাতযখ 

প্রধান তথ্যমূ/িঅতত্তমূ িঅতত্ত তনযন দয়রে  

তক-না 

১ ২ ৩ ৪ 

২০১১-২০১২ 

 

২১/১১/২০১২ 

 

তডতত প্রতবদনয ফািআদয তযদনাদবন কাদজ 

৪৯৫৩৩৩.০০ টাকা খযচ 

তনষ্পতত্তকৃত 

২০১২-২০১৩ ১৫/০৫/২০১৪ ১৫৬৪৩৫.০০ টাকা কন্ট্রাকটযদক প্রদান। তনষ্পতত্তকৃত 

কন্ট্রাকটয তফর দত ৪৩১৪০৮.০০ টাকা বযাট িঅিআটি 

ফাফদ কতথন না কযা। 

তনষ্পতত্তকৃত 

৩৭৯৫০.০০ টাকা িতততযক্ত প্রদান তনষ্পতত্তকৃত 

২৬১৫২৪.০০ টাকা তপন্যাতন্সয়ার রেটদভদি 

িতততযক্ত প্রদ থন। 

তনষ্পতত্তকৃত 

িআতযগুরায এক্সদনতডচায ১০,০০,০০০.০০ টাকা। তনষ্পতত্তকৃত 

২০১৩-২০১৪ ২২/০২/২০১৫ িআতযগুরাযতর এরত এদভন্ডম্যাি চাজথ ৭৮০৮১৩০.০০ 

টাকা প্রদান। 

তনষ্পতত্তকৃত 

১৩৮৮৫৯২.০০ টাকা কনারদটন্সী াতব থ দত 

বযাট িঅিআটি ফাফদ কতথন না কযা। 

তনষ্পতত্তকৃত 

২৭৭১৯১.০০ টাকা বযাট িঅিআটি ফাফদ রযি -এ-কায 

এয তফর দত কতথন না কযা। 

তনষ্পতত্তকৃত 

িঅযএতডত ফযাদদ্দয ফািআদয িতনয়তভতবাদফ  

২৪৯১০০০.০০ টাকা ব্যয়। 

তনষ্পতত্তকৃত 

রযতবতনউ র ৫৫৩৯৬৩.০০ টাকা।  

২০১৪-২০১৫ ১৯/০৪/২০১৬ কিাকটদযয তনকট দত ডযাভাদযজ চাজথ িঅদায় না 

কযা। 

যফতী ফেদযয িতডট 

িঅতত্ত। 

রযাড কাটিিং ফাফদ ৫১১৩০৫০.০০ টাকা প্রদান। তনষ্পতত্তকৃত 

ব্যািংক তাফ ও তপনাতন্সয়ার রেটরভদি িতভর। তনষ্পতত্তকৃত 

২৮৫৪২৫০.০০ টাকা কনারদটন্সী াতব থ দত বযাট 

িঅিআটি ফাফদ কতথন না কযা। 

তনষ্পতত্তকৃত 

তযিআম্বা থএফর এক্সদনতডচায ২৬০২০২০০.০০ টাকা। তনষ্পতত্তকৃত 

  

৫২৫৬৫৯৯৫.০০ টাকা রযাড কাটিিং এয ততকউতযটি 

ভাতন। 

তনষ্পতত্তকৃত 

২০১৫-২০১৬ ০২/১০/২০১৬ 

৭৮৩১৪৬৭২.৯২ টাকা কন্ট্রাকটদযয তনকট দত 

ডযাভাদযজ ফাফদ িনাদায়। 

পাাড এয তনকট 

ব্রডতট জফাফ রপ্রযণ 

কযা দয়দে ব্যািংক তাফ ও তপনাতন্সয়ার রেটদভদি িতভর। 

  

১১২৬১৩৯০.০০ টাকা রযাড কাটিিং এয ততকউতযটি 

ভাতন িনাদায়। 

 

রলাতজিং ব্যাদরন্স ৮৭৪৪২০০৪.৯৫ টাকা যকাযী  

রকালাগাদয জভা প্রদান না কযা। 

রযকড থ এফিং ডকুদভি িতডট টিদভয তনকট উস্থান 



 

তনযীক্ষাকার তনযীক্ষা প্রততদফদন 

জভায তাতযখ 

প্রধান তথ্যমূ/িঅতত্তমূ িঅতত্ত তনযন দয়রে  

তক-না 

১ ২ ৩ ৪ 

না কযা। 

৬৩২৩৭৫২৫.০০ টাকা তফদদী কন্সারদটদিয তনকট 

কতথন না কযা।  

১২.০    প্রকযেয উযেশ্য অজথন : 

 

আযলডলল অনুমায়ী রেয প্রকৃত অজথন 

প্রকযেয রেয মুুঃ 

 

১। লফলবন্ন ধযযনয টেলরকভ টফা 

চালদা টভাতাযফক প্রদাযনয জন্য 

লফলবন্ন টেলরকভ অাযযেয ও ালব থ 

প্রবাইডাযযয ভাযঝ আন্তুঃ ম্পকথ 

উন্নয়ন। 

 

২। টেলরযডনলটি ও টেলরএযে এয 

সুলফধা বৃলি কযণ।  

 

৩। তথ্য ও টমাগাযমাগ প্রযুলক্তয 

উন্নলত ও বৃলিযত াায্য কযা। 

 

৪। দাতযদ্র্য দূযীকযরণ াায্য কযা। 

 

 ২৫৪০০০ েভতা ম্পন্ন একটি আইএভএ লযেভ। 

 ১১২৯০০টি টাে থ ও ৬টি লডযজর টজনাযযেয  ১৩টি টকা-এলজডালিঊ 

(টযযফাংরা নগয, লভযপুয, লনরযেত, যভনা, লেরগাঁও, টগাযান, গাজীপুয, 

টভারাাড়া মুন্সীগি ও ফাবুফাজাযয অফলস্থত)। 

 লফটিলএর এয প্রােযনয ফাইযয ৬৫৮৮০ টাে থযুক্ত ৮৭টি আয-এলজডালিঊ। 

 ভগফাজাযয একই ভযয় ২৫০০০টি গাভী কর ধাযণ েভতা লফলষ্ট ১টি 

আইওএ/এলজডালিঊ। 

 ২৬টি স্থাযন ৩০টি যাউোয ও ৩৪টি সুইচ। 

 গ্রাক টমাগাযমাগ টকন্দ্র ও টনেওয়াকথ ব্যফস্থানা িলতয জন্য টযযফাংরা 

নগযয একটি এনওল (টনেওয়াকথ অাযযন টকন্দ্র)।  

 ঢাকায ভগফাজায, চট্টগ্রাভ, খুরনা, লযরে ও ফগুড়াযত ১১৭০০টি টাে থ েভতা 

ম্পন্ন ৩৯ আলডএএর লযেভ।  

 ঢাকা এফং চট্টগ্রাযভ ৮৩৪৫৬টি টাে থ েভতা ম্পন্ন ৮৬ লজযান লযেভ। 

 ২০০০০০ ললএ (লপ্র টইড কাড থ ালব থ), ১০০০০ ললটি (লপ্র টইড 

টেলরযপালন) ও ৫০০ এপলএ (লি টপান ালব থ-টোর লি) েভতা ম্পন্ন 

১টি আইএন লযেভ। 

 ৩৭৪ লকলভ ওএল কাজ  ঢাকা(১০) ও চট্টগ্রাযভ(৭) ১৭টি এপটিটিএে 

লযেভ। 

 

 উযয ফলণ থত লযেভ মূ ফতথভান টেলরযমাগাযমাগ টফায ভান ও লযভান 

বৃলিযত এফং আযলডলল প্রকযেয রেয অজথযন স্থান কযা যয়যছ।  

 

১৩. প্রকল্প তযদ থন

“রটতরদমাগাদমাগ রনটওয়াকথ উন্নয়ন প্রকল্প (টিএনতডত)” ীল থক প্রকল্পটি জুন, ২০১৬ াদর ভাি ওয়ায় তফগত ১৯/১০/২০১৭ 

তাতযদখ ভাি প্রকল্প মূল্যায়দনয তনতভত্ত রদয ফািংরা নগয, রতজগাঁও ও গুরান-১, ঢাকায় প্রকল্পটি িঅিআএভিআতড -এয ক্ষ দত 

তযদ থন কযা য়। তযদ থন কাদর প্রকল্প তযচারক এফিং িংতিষ্ট িন্যান্য কভ থকতথাবৃন্দ উতস্থত তেদরন।  

 



 

প্রকল্প তযদ থনকারীন তস্থয তচত্র: 

 

  

তচত্র:১ ভগফাজায রটতরদপান এক্সদচঞ্জ তচত্র:২ ক্রয়কৃত  GPON 

  

তচত্র:৩ গুরান-১ এ তনতভ থত ফতধ থত িিং তচত্য:৪ রটতরদমাগাদমাগ মন্ত্র 

 

১৪.০ আইএভইলড’য ম থযফেণ: 

১৪.১  িত্র প্রকল্প দত স্থাতত International Gateway (IGW) System টি ISO তদদফ স্থান কযা দয়দে। 

ISO যক্ষণাদফক্ষদণয াদথ িংতিষ্ট কভ থকতথাদদয  াদথ িঅরা-িঅদরাচনায ভাধ্যদভ জানা মায় রম, ISO টি স্থাদনয পূদফ থ 

তফটিতএর এয িঅন্তজথাততক কর তভতনদটয তযভাণ ১ (এক) তভতরয়দন রনদভ এদতের এফিং ISO টি স্থাদনয দয িঅন্তজথাততক 

কর তভতনদটয তযভাণ বৃতি রদয়  প্রয় ১৫ (দনয) তভতরয়দন উন্নীত দয়তের এফিং এয পদর িন্যান্য রটতরকভ িাদযটদদয 

াদথ তফটিতএর এয িঅন্তিঃিংদমাগ সুতফধা বৃতি রদয়দে। 

 

১৪.২   িত্র প্রকল্প দত স্থাতত Co-located Access Gateway (Co-AGW) ও Remote Access 

Gateway (RAGW) িত্র ভাধ্যদভ ১,৭৮,৭৮০টি রটতরদপান িংদমাদগয িংস্থান কযা দয়দে। এদত পুযাতন এফিং নতুন 

গ্রাকগণ িদক্ষাকৃত উন্নত প্রযুতক্তয IP Multi-media Sub-system (IMS) রটতরদপান রফা াদেন। এয 

ভাধ্যদভ Tele Access এফিং Teledensity বৃতিয িংস্থান দয়দে। এ ব্যাাদয ভাঠ ম থায় রথদক জানা মায় রম, 

প্রদয়াজনীয় রনটওয়াকথ না থাকায় চাতদা থাকা দেও রকাথাও রকাথাও নতুন রটতরদপান িংদমাগ প্রদান কযা ম্ভফ দে না। 

 

   ১৪.৩ Gigabit Passive Optical Network (GPON) and Outside Plant (FTTx) স্থান 

কযায় গ্রাদকয দ্বাযপ্রাি ম থন্ত Optical Fiber এয ভাধ্যদভ িতত উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন ডাটা াতব থ এয াদথ রটতরদপান 

িংদমাগ রদয়ায িংস্থান কযা দয়দে। তদফ গ্রাক ম থাদয় এিআ াতব থ প্রদাদনয তযভাণ খুফিআ িল্প। 

 



 

১৪.৪  এিআ প্রকদল্পয িঅওতায় াযাদদদ রভাট ৩৯টি এক্সদচঞ্জ স্থানায় রভাট ১১,৭০০ গ্রাক ক্ষভতায Asynchronus 

Digital Subcriber Line (ADSL) স্থান কযা দয়দে। এয ভাধ্যদভ গ্রাক ম থাদয় Broadband 

Internet Service রদয়ায সুদমাগ বৃতি রদয়দে। 

 

১৪.৫ এিআ প্রকদল্পয িঅওতায় IN স্থান কযায় গ্রাকগণ তপ্রদিআড কাড থ ক্রয় কদয hassle free িআোভাতপক রটতরদপান কর 

কযদত াযদফ। এিআ াতব থটি চালুয িদক্ষায় িঅদে। এ াতব থটি দ্রুত চালু কযা রমদত াদয। 

 

১৫.০  আইএভইলড’য ভতাভত/সুালয: 

১৫.১. িত্র প্রকল্প দত স্থাতত Co-AGW ও RAGW িত্র ভাধ্যদভ ১,৭৮,৭৮০টি রটতরদপান িংদমাদগয িংস্থান কযা দয়দে। 

তকন্তু প্রদয়াজনীয় রনটওয়াকথ না থাকায় চাতদা থাকা দেও রকাথাও রকাথাও নতুন রটতরদপান িংদমাগ প্রদান কযা ম্ভফ দে 

না। এ ব্যাাদয তফটিতএর কর্তথক্ষদক প্রদয়াজনীয় ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

 

১৫.২.  GPON and FTTx স্থান কযায় গ্রাদকয দ্বাযপ্রাি ম থন্ত Optical Fiber এয ভাধ্যদভ িতত উচ্চ ক্ষভতাম্পন্ন 

ডাটা াতব থ এয াদথ রটতরদপান িংদমাগ রদয়ায এিআ াতব থ প্রদাদনয তযভাণ খুফিআ িল্প।  এদক্ষদত্র ম থাি ভাদকথটিিং এয 

কাম থক্রভ ফাতিদয়, FTTx Network এয তযভাণ বৃতি কদয এফিং ভাঠ ম থাদয় কভ থযত কভ থকতথা/কভ থচাযীদদযদক ম্পৃক্ত 

কদয এিআ াতব থ প্রদাদনয ভাধ্যদভ স্থতগত GPON  সুতফধাতদ বৃতি কযদত দফ। 

 

১৫.৩ াযাদদদ রভাট ৩৯টি এক্সদচঞ্জ স্থানায় রভাট ১১,৭০০ গ্রাক ক্ষভতায ADSL স্থান কদয গ্রাক ম থাদয় Broadband 

Internet Service রদয়ায সুদমাগ বৃতি রদরও গ্রাক িংখ্যা বৃতি ায়তন। সুষ্ঠুদফা তনতিত কযায ভাধ্যদভ রজরা 

ম থাদয় এ াতব থ ফািাদত দফ। 

 

১৫.৪.  এিআ প্রকদল্পয িঅওতায় Intelligent Network (IN) স্থান কযায় গ্রাকগণ তপ্রদিআড কাড থ ক্রয় কদয hassle 

free িআোভাতপক রটতরদপান কর কযায াতব থটি চালুয িদক্ষায় িঅদে। এ াতব থটি দ্রুত চালু কযদত দফ। 

 

১৫.৫  রদয ফািংরা নগয, রতজগাঁও ও গুরান-১ ফািংরাদদদয রম কর স্থাদন এ প্রকদল্পয িঅওতায় মন্ত্রাতত ক্রয় ও িংস্থান কযা দয়দে র 

কর মন্ত্রাততয গাদয় প্রকদল্পয নাভ, ক্রদয়য তাতযখ, ওয়াদযতি রল ওয়ায তাতযখ ক্রতভক নম্বয তরতফি/ট্যাতগিং কযদত দফ। এিআ ক্রতভক 

নম্বয মথামথবাদফ ম্পদ রযতজোয- এ তরতফি কযদত দফ; 

 

১৫.৬ রটতরদপান এক্সদচদঞ্জয রফাড থ রুভ/সুিআচ রুভ িথফা রম কর স্থাদন গুরুত্বপূণ থ মন্ত্রাতত যদয়দে র কর স্থান ততটিতফ কযাদভযায 

িঅওতায় িঅনদত দফ। 

 

১৫.৭  এ প্রকদল্পয ভাধ্যদভ তফটিতএর কর্তথক প্রদদয় রফা ও সুতফধা ম্পদকথ িংতিষ্ট করদক /জনগণদক িফতত কযা তনজস্ব 

‘ওদয়ফািআট’ প্রণয়ন ও চালু এফিং ফহুর প্রচাদযয (ফািংরা ও িআিংদযতজদত তরপ ররট প্রণয়ন , তফতবন্ন িআদরকট্রতনক  তভতডয়ায় প্রচায 

িআতযাতদ) ব্যফস্থা গ্রণ কযদত দফ। 

১৫.৮ ১৫.১ দত ১৫.৭ প্রদমাজয রক্ষদত্র গৃীত প্রাতনক ভন্ত্রণারয় ও প্রকল্প 

ফাস্তফায়নকাযী িংস্থা িঅগাভী ০১ (এক) ভাদয ভদধ্য বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ কযদফ

 


