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িনবাহী সার-সংে প
আইএমইিড িত অথ বছর এিডিপ
উ য়ন কে র বা বায়ন অ গিত পিরবী েণর জ পরামশক ফােমর সমী া েমর মা েম
সীিমত সং ক চলমান কে র িনিবড় পিরবী ণ কের থােক। এরই ধারাবািহকতায় আইএমইিড চলিত ২০১৬-১৭ অথ বছেরর রাজ
বােজেটর আওতায় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতায় িব িসএল ক ক বা বায়নাধীন “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার
ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক ক র িনিবড় পিরবী েণর উে াগ িনেয়েছ। এ লে আইএমইিড’র পিরপ
অ যায়ী যথাযথ য় ি য়ার মা েম Integrated Solutions Ltd ক উি িখত কে র িনিবড় পিরবী েণর জ পরামশক ফাম
িহেসেব িনেয়ািজত করা হেয়েছ।
িভশন-২০২১ বা বায়েনর অ তম বশত হে আইিস র অবকাঠােমা উ য়ন ও স সারণ। সরকার ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার
লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং উ মতাস
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ
িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর উে ােগ দেশর ৬৪ জলার ২৯০ উপেজলা অ
কের “উপেজলা পযােয় অপ ক াল
ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক ক
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড ক ক বা বায়েনর জ
৪৯৯.২৮ কা টাকা া িলত েয় গত 18 ন ২০১৩ তািরেখ জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম েত অ েমািদত হয়।
পরবিতেত গত ২৭ মাচ ২০১৬ তািরেখ অ েমািদত ক দিলল অ যায়ী কে র উপেজলার সং া ২৯০ র পিরবেত ৩৩৯ কের
এবং া িলত য় ৫৯০.৬১ কা টাকায় ক র লাই ২০১৩ হেত ন ২০১৭ ময়ােদ বা বায়েনর জ সংেশাধন করা হয়।
স িত কে র ময়াদ িডেস র ২০১৭ পয ি করা হেয়েছ।
ক

র উে স হ হল - জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ এর আেলােক দেশর উপেজলা পয ােয় ড া সংেযাগ/ উ গিত
স
ই ারেনট সািভস দান করা; উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ ত করা যােত ইউিনয়ন পিরষদ
ই ারেনট সবার আওতায় সং করা যায়; সারােদেশ ড া পিনে শন ি করা; ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ
ি িবধা ি করা; এবং দাির রীকরেণ সাধারণ জনগেণর িনকট স ক সমেয় স ক ত পৗঁেছ দওয়ার ব া করা।
কে র ধান কায মস হ হল - ১) OFC ওয়াকস - অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন (২) অপ ক াল া িমশন, আইিপ নটওয়াক
ও পাওয়ার সর াম াপন (৩) জনােরটর ও শীতাতপ িনয় ণ সর াম াপন (৪) Earthing ও অ া ইন েলশন সর াম াপন।
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক কে র িনিবড় পিরবী ণ কায েমর অংশ
িহেসেব ক স িকত নিথ/ িরিভউ/
ায়ন িতেবদন সং হ, অ িভি ক বা ব ও আিথক কােজর অ গিতর িরেপাট পযােলাচনা,
য় প িত পযােলাচনা, মাঠ পযােয় সমী া, ফাকাস প আেলাচনা, কী ইনফর া ই ারিভউ ( কআইআই) ইত ািদ কায ম
পিরচালনা করা হেয়েছ। এ কােজ আট িবভােগর ১৬ জলার ৫২ উপেজলার মাট ৫০০ জন িবধােভাগীর িনকট হেত িনধািরত
পে র মা েম ত সং হ করা হেয়েছ। ৩২ বা বািয়ত উপেজলা এবং ২০ বা বায়নাধীন উপেজলা হেত যথা েম ৪০০ জন
এবং ১০০ জন িবধােভাগী এেত অংশ হন কেরেছন। এ ছাড়াও ১০ এফিজিড ও এক ানীয় পযােয় কমশালা আেয়াজন করা
হেয়েছ।
২৯০ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেনর বা ব অ গিত পযােলাচনা করেল দখা যায় য, মাচ ২০১৭ পয
সমেয় ঢাকা ও ময়মনিসংহ িবভােগ ৬৮ উপেজলার মে ১২ , রাজশাহী ও রং র িবভােগ ৮০ উপেজলার মে ৮০ , চ াম ও
িসেলট িবভােগ ৮৫ উপেজলার মে ৬৮ , লনা ও বিরশাল িবভােগ ৫৮ উপেজলার মে ২৪ কাজ উপেজলার স ণ হেয়েছ।
তেব ম ২০১৭ পয সমেয় তা যথা েম ২৯, ৮০, ৮৫ ও ৪৯ । সংেশািধত িডিপিপেত অ
ন ন ৫২ উপেজলায় অপ ক াল
ফাইবার ক াবল য় এবং াপন কাজ স াদেনর জ
কাদাির িত ােনর সিহত গত ২২/০২/২০১৭ এবং ২৩/০২/২০১৭ তািরেখ
ি
া িরত হেয়েছ। বতমােন কাজ বা বায়নাধীন আেছ। কে র মা েম ৩৩৯ উপেজলায় ডা াপন করেত হেব ৮,৭৫৭
িকঃিমঃ এবং বতমােন ৬,৩৪২ িকঃিমঃ ডা
ািপত হেয়েছ। অপ ক াল ক াবল াপন াপন করেত হেব ৮,৭৫৭ িকঃিমঃ এবং
বতমােন ৫,৬৯০ িকঃিমঃ অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন াপন করা হেয়েছ। মাচ ২০১৭ পয কে র ৬০% কাজ স
হেয়েছ।

ক র িনিবড় পিরবী েণর মা েম দখা যায় য, মালামাল ও সবা েয়র ে িপিপআর ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ। দরপ
িব ি অ সাের দরপ আ ান, দরপ িব য় কায ম, দরপ ওেপিনং, লনা লক িববরণী ণয়ন, দরপ
ায়ন, কাদার
িনবাচন এবং ি
া র ইত ািদ কায ম িপিপআর ২০০৮ অ সরণ কের স
করা হেয়েছ।
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক কে র বা বায়েন সম ািদ, অথায়েন িবল ,
ক বা বায়েন িবল , কে র ময়াদ ি এবং অ া িবষয়ািদর উপর ক সংি
কেহা ারেদর সােথ আেলাচনা করা হয়
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এবং তােদর মতামত নওয়া হয়। ক বা বায়নজিনত সম াস েহর মে অ তম হল- ক পিরচালক িনেয়ােগ িবল , য়
ি য়া স াদেন িবল , কাদার ক ক যথাসমেয় কাযস াদন না করা, দরপ আহবােন িবল , চািহদা অ যায়ী অপ ক াল ফাইবার
ক াবল না পাওয়া, ানীয় সরকার অিধদ র এবং সড়ক ও জনপদ অিধদ েরর সােথ সম য়হীনতা, বরী আবহাওয়া, দ জনবেলর
অভাব ও বল র ণােব ণ, এবং িঁ ক ণ টিলেফান ভবন।
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার কবল াপন” শীষক কে মাঠ পযােয় ত সং হ, িবিভ
কেহা ারেদর কআইআই,
ফাকাস প আেলাচনা, ানীয় পযােয় কমশালা, ক এলাকা সেরজিমেন পিরদশেনর মা েম ও ক সংি িবিভ নিথ
পযােলাচনা কের কে র সবল- বল িদক এবং েযাগ- িঁ ক/ চ ােল স হ িচি ত করা হয়। সবল িদেকর মে
ক সরকােরর
িভশন ২০২১ ও National Broadband Policy 2009 এর ল অজেন বা বািয়ত হে । সারােদেশ শি শালী ও উ
মতাস
ত
ি গত অবকাঠােমা তথা অপ ক াল ফাইবার াকেবান েয়াজন রেয়েছ িবধায় সরকাের েপাষকতার অভাব
নই। কে র আওতায় মহাখালী, ঢাকা কাযালেয় ািপত নটওয়াক মিনটিরং স ার থেক ক ীয়ভােব সারা দেশর নটওয়াক
মিনটিরং করা যাে । সাবেমিরন কবেল নটওয়ােক সং হেয়েছ ফেল উ গিতর া উইথ িনি ত করা স ব হেব। মাবাইল এর
লনায় অিধক া বা ব। টকসই উ য়ন ল মা া (এসিডিজ) এবং িব ত
ি বা বায়ন পিরক নার সােথ সাম
ণ।
কে র বল িদক হল ত এলাকায় কায ম িব ত িবধায় ভৗেগািলক কারেণ িক গম এলাকা উপেজলা পযােয় অপ ক াল
ফাইবার ক াবল নটওয়াক করা ক ন হেব। ক র বা বায়েনর সময় অপ ক াল ফাইবার ক াবল এর কান িরড ানেড
নটওয়াক িডজাইন করা হয়িন। ক র বা বায়েনর সময় ডাটা ািফক কনেজশন ােনজেমে র কান পদে প নওয়া হয়িন
ফেল জনগণ কে র র সারী ফলাফল স ণ েপ ভাগ করেত পারেব না। ক বা বািয়ত হওয়ার পর এর র ণােব ণ
স েক কান িদক িনেদশনা দান করা হয়িন। ক েক ক কের কান ডাটা ািরফ ান িডজাইন করা হয়িন। অিভ ও দ
কাদার িনেয়াগ না হওয়ার ফেল ক বা বায়েন িবল হেয়েছ। কে র েযােগর মে ত সমেয়র মে কাজ স
হেল ন ল
পযােয় উ গিত স
ত
ি সবা ণ ল পযােয় পৗঁছান স বপর হেব। কম ে ই ারেনট সবা দান স ব হেব। ক
বা বায়েনর ফেল দশীয় ও আ জািতক আইিস বাজাের কমসং ান ি হেব এবং আইিস কাজ আউটেসািসং আর মা েম
বেদিশক া আয় ি স ব হেব। ক বা বায়েনর ফেল িবেশষ কের িশ া, িষ ও া খােত িডিজটাইেজশন এর েযাগ
িঁ কস হ হল: িব িসএল এর ি পযােয় সংেযাগ দান ব
বাড়েব। এসকল খােত সবার মান ি স ব হেব। কে র উে খেযা
থাকা; অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব েণর জ িব িসএল এর অিভ ও দ জনবেলর ঘাটিত; াহক পযােয় িব িসএল এর
সবার িত জনগেণর আ ার ঘাটিত; অ া সং া স েহর মরামত বা খনন কাজ করার সময় অিধকতর সতকতা অবল ন না করার
কারেণ অপ ক াল ফাইবার িত হওয়া।
উি িখত

াপেট িন িলিখত পািরশমালা ণয়ন করা হেয়েছ:



জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ বা বায়ন করেত উপেজলায় ড া
সংেযাগ দান চা করেত হেব;



াহক পযােয় উ গিতস
করেত পাের।



অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব ণ এবং াহক পযােয় সংেযাগ দান করার জ িব িসএল এর মাঠ পযােয় অিভ ও
দ জনবল ি করেত হেব;



অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর ক াবল যন কাটা না পের স িবষেয় ল
সরকাির/ বসরকারী সং ার সােথ সম য় সাধন করেত হেব;



াহকগণ অত লেভ ড া ই ারেনট বহার করেত পােরন স জ দেশর িবভাগীয়, জলা ও উপেজরা শহের ািপত
অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ব ােক ক কের িবেশষ ই ারেনট/ ডাটা ািরফ ান িডজাইন করা যেত পাের।



িনরিবিছ সংেযাগ ও ই ারেনট সবার মান িনি ত করেত িরড ানেড



অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর ডাটা ািফক কনেজশন ােনজেম িনি ত করেত হেব;



টকসই উ য়নেক িবেবচনা কের ক
হেব;

পিনে শন ি করেত িব িসএল-এর াহক পযােয়

ই ারেনট সািভস িনি ত করেত িব িসএল নীিতমালা ই ারেনট সািভস সং া

রাখেত হেব এবং এজ

সংি

ণয়ন

অ া

নটওয়াক িডজাইন করা যেত পাের;

বা বািয়ত হওয়ার পর এর র ণােব ণ স েক িনিদ নীিতমারা ণয়ন করেত
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যসব NTTN এবং ISP িব িসএল-এর অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার কের তােদর মা েম সকল উপেজলায়
জনগেণর মােঝ ব সহেজ ও কম দােম ই ারেনট সবা প েছ িদেত ন ন ডাটা িরফ ান িডজাইন করা যেত পাের;





ক বা বায়েন িনেয়াগ ত কাদােরর পারফেম সে াষজনক না হেল তাৎ িনক ব া হণ করা।
ক বা বায়ন পরবত ধােপ কায ম স কভােব পিরচালনার জ িব িসএল এক exit plan ণয়ন করেত পাের।
ভিব েত িব িসএল- ক পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ-এর আদেল এক নটওয়াক া িমশন কা ািনেত
পা িরত করা যেত পাের।
সেবাপির, াহক পযােয় সবা দান করার লে িব িসএল-এর স মতা, ব াপনা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব।
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থম অ ায়
কে র সংি
১.১।

িববরণ

কে র পট িমঃ

িভশন - ২০২১ এর ল েক সামেন রেখ সরকার ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ গড়ার লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং
উ মতাস
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
বাংলােদেশর সকল উপেজলা এবং ইউিনয়ন পিরষদ েলােক অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর আওতায় আনয়েনর জ
াথিমক পযােয় দেশর ১০০6 ইউিনয়েন অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেনর লে “১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ
অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক এক ক হণ কের। দেশ িবিভ জলা সদেরর সােথ ২৯০ উপেজলার
অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ না থাকায় উপেজলা হেত ইউিনয়ন পয অপ ক াল ফাইবার সংেযােগ সম া দখা দয়। এ ি েত
জ ির িভি েত দেশর ৬৪ জলার ২৯০ উপেজলা অ
কের “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন”
শীষক ক
বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ কা ািন িলিমেটড (িব িসএল) ক ক বা বায়েনর জ ৪৯৯.২৮ কা টাকা
া িলত েয় গত 18 ন ২০১৩ তািরেখ জাতীয় অথৈনিতক পিরষেদর িনবাহী কিম ক ক অ েমািদত হয়।
পরবিতেত িব িসএল-এর অ এক ক “ টিলকিমউিনেকশন নটওয়াক ডেভলপেম ”-এর আওতায় বা বায়েনর জ িনধািরত
িক উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন কায ম স ন না হওয়ায় উ উপেজলাস হ অ
কের ক সংেশাধেনর
উে াগ হণ করা হয়। এছাড়াও, কে র আওতায় অ েমািদত ২৯০ উপেজলার ম হেত ৪ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার
ক াবল াপন কািরগিরভােব স ব িছল না। অ িদেক
িবেবচনায় ময়মনিসংেহর ভা কা উপেজলােক অ
করার
েয়াজনীয়তা দখা দয়। ফেল ন ন ৫২ উপেজলাসহ মাট উপেজলা সং া দাড়ায় ৩৩৯ । উে
য, গত ২৭ মাচ ২০১৬ তািরেখ
৫৯০.৬১ কা টাকা া িলত েয় ক র থম সংেশাধন মাননীয় পিরক না ম ী অ েমাদন কেরন।

১.২।

কে র পিরিচিতঃ
(ক)
(খ)

উে াগী/ শাসিনক/িবভাগ/ম ণালয়ঃ ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

(গ)

বা বায়নকারী সং াঃ বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ

(ঘ)

১.৩।

কে র নামঃ “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)”

কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)

কে র অব ানঃ সম বাংলােদশ - ৮ িবভােগর ৬৪

কে র উে

জলার ৩৩৯ উপেজলায়

ঃ

1. জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ এর আেলােক দেশর উপেজলা পযােয় ড া সংেযাগ/ উ গিত স
সািভস দান করা;

ই ারেনট

2. উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ ত করা যােত ইউিনয়ন পিরষদ ই ারেনট সবার আওতায়
সং করা যায়;
3. সারােদেশ ড া
4.

ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ

5. দাির

১.৪।

পিনে শন ি করা;
ি

িবধা ি করা; এবং

রীকরেণ সাধারণ জনগেণর িনকট স ক সমেয় স ক ত

পৗঁেছ দওয়ার ব া করা।

কে র ধান ধান কাজস হঃ

কে র ধান কায ম হলঃ


OFC ওয়াকস - অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন;



অপ ক াল া িমশন, আইিপ নটওয়াক ও পাওয়ার সর াম াপন;



Generator & শীতাতপ িনয় ণ সর াম াপন; এবং
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Earthing ইন েলশন সর াম াপন।

১.৫।

ক বা বায়নকালঃ (অ েমাদন, সংেশাধন/ ময়াদ ি )
বা বায়নকাল

অ েমাদেনর
তািরখ

বা বায়নকাল

মাট সময় ( ি %)
সমা

(ক) ল িডিপিপ

18 ন ২০১৩

লাই ২০১৩

ন ২০১৬

৩ বছর

(খ) ১ম সংেশািধত িডিপিপ

২৭ মাচ ২০১৬

লাই ২০১৩

ন ২০১৭

৪ বছর (৩৩%)
( ঃ আরিডিপিপ)

১.৬।
ক

ক অথায়েনর অব াঃ ( ল/ সংেশাধেনর াস/ ি র হার)
স ণ িজওিব অথায়েন বা বায়নাধীন রেয়েছ।

অ েমাদেনর পযায়

অ েমািদত য়

াস/ ি (%)

(ল টাকায়)
ল অ েমািদত
১ম সংেশাধন

ল িডিপিপর লনায়

৪৯৯২৮.১৪

-

৫৯০৬১.৭৫

১৮.২৯%

সবেশষ অ েমাদেনর লনায়

( ঃ আরিডিপিপ)

১.৭।

কে র অ িভি ক ল মা াঃ

িডিপিপ এবং সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী ল মা া িন বিণত সারণীেত দওয়া হলঃ
(ল টাকায়)
িমক
নং
রাজ
১
২
৩
৪
৫

অে র নাম

িডিপিপ অ যায়ী ল মা া

সবেশষ সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী
ল মা া
আিথক
বা ব

আিথক

বা ব

১৭৮.২০
৮২.১১
২৪৬.১৩
৫৫৬.৮৫
২৩.৫১
১০৮৬.৮০

৪০ জন
৩১ জন
৭১ জন
থাক
থাক

২০০.০০
১৩০.০০
৩১৭.১৩
৬৯৭.২০
২২২.০০
১৫৬৬.৩৩

৪০ জন
৩১ জন
৭১ জন
থাক
থাক

৪৬৪৩০.৫৬
২২২৫.৩৩
৪৮৬৫৫.৮৯
৯২.৭২
৯২.৭২
৪৯৯২৮.১৪

থাক
থাক

৫৬১৩৮.৬৫
১২৫২.৫৭
৫৭৩৯১.২৩
৫২.১৯
৫২.০০
৫৯০৬১.৭৫

থাক
থাক

য়

কমকতােদর বতন
িত ান/ সং াপন স িকত য়
স ানী ভাতা
সরবরাহ ও সবা
মরামত, র ণােব ণ ও নবাসন
মাট রাজ কে ােন
লধন য়
৬
স দ সং হ
৭
আমদািন
(CD/VAT)
মাট লধন কে ােন
৮
Physical কি েজি
৯
Price কি েজি
মাট

থাক
থাক

থাক
থাক
( ঃ আরিডিপিপ)
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ি তীয় অ ায়
িনিবড় পিরবী ণ কায েমর কাযপ িত
২.1। িনিবড় পিরবী েণর কায েমর পট িমঃ
বা বায়ন পিরবী ণ ও
ায়ন িবভােগর (আইএমইিড) বািষক উ য়ন কম িচর (এিডিপ) আওতায় উ য়ন ক স েহর
বা বায়ন পিরবী ণ ও
ায়ন কের থােক। এর ফেল ম ণালয় ও বা বায়নকারী সং া ক ক কে র যথাযথ বা বায়ন হে িকনা
স িবষেয়
ধারণা পাওয়া যায় এবং কান চলমান কে র বা বায়নজিনত -িব িত পিরলি ত হেল আইএমইিড িনিবড়
পিরবী ণ িতেবদেনর মা েম সংি ক প েক তা অবিহত কের এবং সমাধােনর জ
পািরশ কের থােক। ক বা বায়েনর
অব া পিরবী েণর মা েম আইএমইিড কে র ত বা বায়ন অ গিত, কােজর ণগতমান এবং ভিব েত করণীয় স েক সংি
ক প েক অবিহত কের এবং কে র বা বায়ন সম ািদ িচিহত কের হীত পদে পস হ স েক পরামশ িদেয় থােক।
িত অথ বছের আইএমইিড এিডিপ
উ য়ন কে র বা বায়ন অ গিত পিরবী েণর জ পরামশক ফােমর সমী া
েমর মা েম সীিমত সং ক চলমান কে র িনিবড় পিরবী ণ কের থােক। এরই ধারাবািহকতায় আইএমইিড চলিত ২০১৬-১৭ অথ
বছেরর রাজ বােজেটর আওতায় ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতায় িব িসএল ক ক বা বায়নাধীন “উপেজলা পযােয়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক ক র িনিবড় পিরবী েণর উে াগ িনেয়েছ। এ লে আইএমইিড’র পিরপ
অ যায়ী যথাযথ য় ি য়ার মা েম Integrated Solutions Ltd ক উি িখত কে র িনিবড় পিরবী েণর জ পরামশক ফাম
িহেসেব িনেয়ািজত করা হেয়েছ।

২.২। িনিবড় পিরবী েণর আওতায় পরামশক িত ােনর কমপিরিধঃ
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” ক
িত ােনর কাযপিরিধ িন পঃ















িনিবড় পিরবী েণর িনিমে

পরামশক

কে র পট িম, উে , অ েমাদন/ সংেশাধন, ক
য়, বা বায়নকাল, িডিপিপ অ যায়ী বছরিভি ক বরা , বরা
অ যায়ী য়সহ াসি ক সকল ত পযেব ণ ও পযােলাচনা;
কে র অ িভি ক বা বায়ন, অ গিতর বা ব ও আিথক, ত সং হ, সারণী/ লখিচে র মা েম উপ াপন ও িবে ষণ;
কে র উে
অজেনর পেথ অ গিত পযেব ণ ও পযােলাচনা এবং ফল করার জ হীত কাযাবলী কে র উে ে র
সােথ সাম
িকনা তা পযােলাচনা ও মতামত দান;
কে র আওতায় স ািদত/ চলমান িবিভ প , কায ও সবা সং েহর (Procurement) ে চিলত আইন ও
িবিধমালা (িপিপআর, উ য়ন সহেযাগীর গাইডলাইন ইত ািদ) িতপালন করা হেয়েছ বা হে িক না স িবষেয় পযােলাচনা ও
পযেব ণ;
কে র আওতায় সং হীত/ সং হীত প , কায ও সবা পিরচালনার জ
েয়াজনীয় জনবলসহ আ ষি ক িবষয়ািদ
পযােলাচনা ও পযেব ণ;
কে র বা বায়ন স িকত িবিভ সম াবলী যমন অথায়েন িবল , প , কায ও সবা য়/ সং েহর ে িবল , ক
ব াপনার মান এবং কে র ময়াদ ও য় ি সহ িবিভ িদক িবে ষণ, পযেব ণ ও পযােলাচনা;
কে র আওতায় স ািদত ল কায মস েহর কাযকািরতা ও উপেযািগতা িবে ষণ এবং িবেশষ সফলতা (success
stories) িবষেয় আেলাকপাত;
উি িখত া িবিভ পযেব েণর িভি েত সািবক পযােলাচনা;
কে র সবল িদক, বল িদক, েযাগ ও িঁ ক (SWOT) িবে ষণ এবং যেথাপ
পািরশ দান;
আইিস সবা সারা দেশ স ািদত করা ামা ল পয িনভরেযা ও সা য়ী ে আইিস িবধা প েছ দয়ার জ
কে র আওতায় হীত কায মস হ িচি তকরণ ও তা পযা িকনা তা িবে ষণ ও েয়াজনীয় পািরশ দান;
কে র স া exit plan স েক পযােলাচনা ও মতামত দান;
পযেব েণর আেলােক পািরশ দান; এবং
য়কারী সং া (আইএমইিড) িনধািরত ক সংি অ া িবষয়ািদ।
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২.৩। িনিবড় পিরবী ণ কমপিরক নাঃ
িনিবড় পিরবী ণ কমস াদেনর জ ি পে িনেদিশত টাইম লাইন অ সাের কমপ িত ণয়ন করা হেয়েছ। িনিবড় পিরবী ণ
কায েমর অংশ িহেসেব াইমারী উৎস ( ক
কেহা ার, ানীয় পযােয় কমকতা এবং ক িবধােভাগীেদর সােথ আেলাচনা/
সমী া) ও সেক াির উৎস (িরেপাট, সংরি ত ত , ড েম ইত ািদ) থেক ত সং হ এবং ক এলাকায় সেরজিমেন
পিরদশেনর মা েম য পািতর মান যাচাই করা হেয়েছ। িনিবড় পিরবী ণ কায েমর ই েম স/ লেসর অংশ িহসেব ক
স িকত নিথ/ িরিভউ/
ায়ন িতেবদন সং েহর চকিল ; অ িভি ক বা ব ও আিথক কােজর অ গিতর চকিল ;
িসিফেকশন অ সাের কে র অ িভি ক মালামাল, য াংশ, উপাদান, কাঠােমা ও কায ইত ািদর ণগত মান যাচাইেয়র
চকিল ; য় প িত পয ােলাচনার চকিল ; জরীপ মালা; এফিজিড মালা; কী ইনফর া ই ারিভউ ( কআইআই) মালা
ইত ািদ লস িনিবড় পিরবী ণ কােজ বহার করা হেয়েছ।

২.৩.১। ন নার পিরমান িনধারণ প িতঃ
িনিবড় পিরবী ণ সমী ার জ Cluster Sampling Technique বহার করা হেয়েছ। ন না আকার িনধারেণ ৯৫%
Confidence Level ধরা হেয়েছ (Z ার ১.৯৬) এবং ৫% precision বহার করা হেয়েছ। ৫% error িবেবচনা করা হেয়েছ।
ন নার আকার িনধারেণর জ িন িলিখত পিরসং ানগত
বহার করা হেয়েছ।
Z² p(1- p)
n = ------------e²
যখােন,
n = Sample size
Z = The value of standard variate at a given confidence level
p = Target proportion
e = Margin of error
উপেরর সমীকরণ অ যায়ী ন না আকার হেবঃZ² p(1- p)
n = ------------e²
(1.96)² x 0.50 x0.50
= -----------------(0.05)²
= 384

২.3.2। ত সং েহর জ িনধািরত জলাস হঃ
ক কায ম ৮ িবভােগর ৬৪ জলার ৩৩৯ উপেজলায় িব ত। িনিবড় পিরবী েণর ত সং েহর জ
েত ক িবভাগেকই
িনবচন করা হেয়েছ। ফেল ১০০% িবভাগ ত সং েহর জ িনবািচত হেয়েছ। িত িবভােগর ২ কের মাট ১৬ জলা িনবাচন
করা হেয়েছ। জলা িনধারেণর ে িত িবভাগীয় জলা এবং িত িবভােগর সীমা িনকটবত অথবা চরা ল স
জলােক
াধা দওয়া হেয়েছ। ১৬ জলা হেত সবেমাট ৫২ উপেজলা ত সং েহর জ িনবাচন করা হেয়েছ। উে , যেহ ১৮৪
উপেজলায় ক কায ম স াদন করা হেয়েছ সেহ ৩২ উপেজলায় িনবািচত উপকারেভাগীেদর সা াৎকার নওয়া হেয়েছ। ৮
িবভােগর ৩২ উপেজলায় 400 জন উপকারেভাগীর সা াৎকার নওয়া হেয়েছ। বা বািয়ত ক এলাকা হেত িনবািচত উপেজলাস হ
হেলা মিণরাম র, কশব র, বাঘারপাড়া, লাহাগড়া ,আেনায়ারা, সীতা , মীরসরাই, রা , উিখয়া, টকনাফ, কলাপাড়া, ভা কা,
আটপাড়া, বধালা, বদরগ , তারাগ , গাংগাচড়া, কাহােরাল, বীরগ , খানসামা, বাঘা, চারঘাট, বাগমারা, বড়াই াম, দাস র,
িব নাথ, গালাপগ , জ া র, গায়াইনঘাট, বািনয়াচং, বা বল, না ঘাট। িত উপেজলা থেক ১০-১৫ জন ত উপকারেভাগী
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িনবাচন করা হেয়েছ। জন
ণ িবেবচনায় উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, উপেজলা েকৗশলীর কাযালয়, উপেজলা িশ া
অিফস, উপেজলা িনবাচন অিফস, উপেজলা িষ কমকতার কাযালয়, া কমে , উপেজলা িম অিফস, উপেজলা ব উ য়ন
কমকতার কাযালয়, উপেজলা সমাজেসবা কাযালয়, উপেজলা ত ও যাগােযাগ ি কাযালয় সমী ার অ
করা হেয়েছ।
কে র কায ম বতমােন ১০৩ উপেজলায় বা বায়নাধীন আেছ এবং ৫২ উপেজলা ন ন ভােব অ
করা হেয়েছ। কে র
কায ম ভিব েত স ািদত হেল উ উপেজলা স েহর স া উপকারেভাগীরা িক িক সবা িনেত পারেবন তা জানার জ কে াল
প িহসােব ২০ উপেজলায় ভিব েত স া উপকারেভাগীেদর সা াৎকার নওয়া হেয়েছ। বা বায়নাধীন ক এলাকা হেত
িনধািরত উপেজলাস হ হেলা িদঘিলয়া, ব য়াঘাটা, িরয়া, নবাবগ , দাহার, ডা ড া, গাসাইরহাট, ভদরগ . আৈগলঝাড়া,
বানারীপাড়া, বােকরগ , প য়াখালী সদর, মিক, গৗরী র, গফরগ ও, বারহা া, গাদাগাড়ী, চাপাই, লাল র, বাগািতপাড়া। কে াল প
িহসােব িত উপেজলা থেক ৫-৬ জন স া উপকারেভাগী িনবাচন করা কে াল প িহসােব সবেমাট ১০০ জন স া
উপকারেভাগীেদর সা াৎকার নওয়া হেয়েছ।

* তারকা িচি ত জলাস হ ত সং হ করার জ িনধািরত।
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২.৩.৩। ত সং হকারীেদর িনেয়াগ ও িশ ণঃ
িনিবড় পিরিব ণ সমী ার জ ত সং হকারীেদরেক ািবত কায েমর ওপর ০২ ণ কমিদবেসর িশ ণ দান করা হেয়েছ।
িশ ণ কায েম ক সংি আইএমইিড’র কমকতাগণ িনিবড় পিরবী ণ ুভােব পিরচালনার লে িদক িনেদশনা দান
কেরেছন। িশ ণ কায েম যসব িবষয় অ
করা হেয়েছ তার মে ধান হেলা- কে র উে
ও বা বায়ন প িত, সমী া র
উে , মালা স েক
ধারণা, সা াৎকার হেণর কৗশল, ফাকাস প আেলাচনা প িত ইত ািদ।

২.৩.৪। ত সং হ ও মাঠ কায ম তদারিকঃ
সমী া পিরচালনার জ সা াৎকার দানকারীেদর ধরণ অ যায়ী িভ িভ
প ণয়ন করা হেয়েছ। ি য়ািরং কিম ক ক
অ েমািদত ড়া
মালার মা েম সরাসির সা াৎকার হণ কের ত সং হ করা হেয়েছ। মাঠ পযােয় কায ম পিরচালনার জ
কে র আওতায় সরবরাহ ত উপকরেণর চকিল , িনবািচত ন নার আকার, জলা ও উপেজলার নাম, কানা এবং িনিদ সং ক
মালা সরবরাহ করা হেয়েছ। কমকতাগণ/ পরামশকগণ মাঠ পযােয় উপি ত থেক ত সং হ কায ম পিরবী ণ কেরেছন। এই
সমী া কায েমর জ িন িলিখত ণগত িবে ষণ প িত বহার করা হেয়েছ।

2.৩.৫। য় সং া নীিতমালার অ সরণঃ
কে র মালামাল (Goods) এবং কাজ (Works) এর য় (Procurement) সং া য সকল ি স ািদত হেয়েছ, স েলােত
য় সং া েযাজ সরকারী নীিতমালা অ সরণ করা হেয়েছ িকনা তা পরী া কের পযােলাচনার জ
ক পিরচালেকর দ ের
রি ত িবিভ নিথ পরী া করা হেয়েছ এবং ত ািদ সং হ ও পযােলাচনা কের মতামত/ পািরশ ণয়ন করা হেয়েছ।

২.3.৬। ফাকাস প আেলাচনাঃ
ত সং হকারীেদর সহায়তায় ফাকাস প আেলাচনা এমনভােব পিরচালনা করা হেয়েছ যােত সকল অংশ হণকারী াধীনভােব
ত েদর মতামত দান করেত পােরন। ক িবধােভাগী ও ক সংি
ি বেগর সােথ ফাকাস প আেলাচনা করা হেয়েছ।
পরামশকগণ উপি ত সকলেক আেলাচনার েত িবেবচ কে র ল ও উে
অবিহত কেরন। ত সং হকারীগণ আেলাচনার
ণ িবষয় েলা িলিপব কেরেছন। ফাকাস প আেলাচনার মা েম িনে বিণত িবষয় েলার অ স ান করা হেয়েছঃ
 উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক িব িত ও নটওয়াক এর বতমান অব া;
 জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ -এর আেলােক ক র বা বায়ন হেয়েছ িকনা;
 উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেন িবধা ও অ িবধা;
 ক র সািবক কায ম ল মা া অ যায়ী বা বায়ন হেয়েছ িকনা;
 ক র য় কায ম;
 ক র িবিভ অে র বতমান অব া;
 কে র কায ম বা বায়েনর ফেল ামা েল টিলকম িবধা ি এবং ত ও টিলেযাগােযাগ
স সারণ অব া;
 কমসং ান ও আয় ি ত ভাব;
 ক র ণােব ণ সং া আেলাচনা; এবং
 কে র কায ম বা বায় ন িবিভ ধর নর সবল- বল িদক এবং স বনা- িঁ কস হ।
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ি (আইিস )

মাঃ জয় ল আেবদীন, উপেজলা িনবাহী অিফসার; ক িবধােভাগী এবং ক সংি
উপেজলা িনবাহী অিফস, বােকরগ , বিরশাল

মাছাঃ িজ ফা লতানা, উপেজলা িনবাহী অিফসার; ক িবধােভাগী এবং ক সংি
উপেজলা িনবাহী অিফস, তারাগ , রং র
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ি বেগর সােথ ফাকাস প আেলাচনা

ি বেগর সােথ ফাকাস প আেলাচনা

২.3.৭। কী ইনফরেম ই ারিভউঃ
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” কে র সংি কমকতােদর সা াৎকার হণ করা হেয়েছ।
িব িসএল-এর সদ , পিরচালক, ম নালেয়র কমকতা, ক পিরচালক, উপ- ক পিরচালক, সহকারী ক পিরচালক, িবভাগীয়
েকৗশলী, উপ-িবভাগীয় েকৗশলী, সহকারী িবভাগীয় েকৗশলী এবং তােদর িতিনিধ দর িনকট হেত িনে বিণত িবষয় েলার
অ স ান করা হেয়েছঃ
 উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক িব িত ও নটওয়াক-এর বতমান অব া;
 জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ -এর আেলােক ক র বা বায়ন হেয়েছ িকনা;
 উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেন িবধা ও অ িবধা;
 ক র সািবক কায ম ল মা া অ যায়ী বা বায়ন হেয়েছ িকনা;
 ক র য় কায ম;
 ক র িবিভ অে র বতমান অব া;
 কে র কায ম বা বায়েনর ফেল ামা েল টিলকম িবধা ি এবং ত ও টিলেযাগােযাগ
স সারণ অব া;
 কমসং ান ও আয় ি ত ভাব;
 ক র ণােব ণ সং া আেলাচনা; এবং
 কে র কায ম বা বায় ন িবিভ ধর নর সবল- বল িদক এবং স বনা- িঁ কস হ।

ি (আইিস )

সহকারী ক পিরচালক এবং িবভাগীয় েকৗশলী লনার সােথ কী ইনফরেম ই ারিভউ, িব িসএল অিফস, লনা

২.3.৮। ানীয় পযােয় কমশালা আেয়াজনঃ
অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক কায ম চলমান উপেজলা পযােয় ানীয় পযােয় কমশালা আেয়াজন করা হেয়েছ। ানীয়
কমশালায় আইএমইিডর িতিনিধসহ ক সংি কমকতা, ানীয় পযােয়র কমকতা, িনবািচত ানীয় জন িতিনিধ, ানীয় গ মা
ি ব গর অংশ হণ িনি ত করা হেয়েছ। পরামশকগণ ত সং হকারীেদর সহায়তায় ানীয় পযােয় কমশালা পিরচালনা কেরন।
কমশালায় অংশ হণকারীেদর াধীনভােব মতামত দােনর েযাগ তির করা হেয়েছ। কমশালার েত িবেবচ কে র ল ও
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উে
স েক সকলেক অবিহত করা হয়। ত সং হকারীগণ কমশালার
কমশালা মা েম িনে বিণত িবষয় েলার অ স ান করা হেয়েছঃ




ণ িবষয় েলা িলিপব কেরন। ানীয় পযােয়

কে র কােজর লনায় ত অজন;
ক সািবক কায ম বা বায়ন করা হেয়েছ িকনা;
জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯-এর আেলােক ক র বা বায়ন অব া।

ানীয় কমশালায় আইএমইিডর িতিনিধসহ ক সংি কমকতা, ানীয় পযােয়র কমকতা, িনবািচত ানীয়
জন িতিনিধ, ানীয় গ মা
ি বগ অংশ হণ কেরন। ভা কা, ময়মনিসংহ

২.3.৯। ত

ি য়াকরণ ও িবে ষণঃ

ত -উপা ি য়াকরণঃ সং হীত ত -উপাে কান অসংগিত আেছ িকনা িকংবা
আেছ িকনা তা যাচাই কের কি উটাের এি
করােনার েবই অেশািধত উপাে র স াদনা করা হেয়েছ। অ পভােব ত -উপাে র েয়াজনীয় কািডং করা হেয়েছ। স ািদত ও
কািডং ত ত -উপা “ মালা” অ যায়ী ডাটা এি অপােরটেরর মা েম কি উটাের িনিদ সফটওয় াের এি দয়া হেয়েছ।
SPSS নামক ােকজ ডাটা এি ও িবে ষণ করার কােজ বহার করা হেয়েছ।
ত -উপা িবে ষণ: ি য়াকরণ ত এবং সাজােনা, ত -উপা
মালািভি ক এবং সমী ার উে
অ যায়ী থক করা হেয়েছ
এবং থক ভােব িবে ষণ করা হেয়েছ। পরামশকগণ এ কােজর জ SPSS া াম বহার কেরেছন। িবিভ ত ও চেকর জ
থক থক একক মা ার বা একািধক মা ার সারণী তরী করা হেয়েছ এবং বণনা লক িবে ষণ করা হেয়েছ। এছাড়াও সহেজ
বাধগ করার জ িবিভ াফ ও চােটর বহার করা হেয়েছ।
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তীয় অ ায়
কে র সািবক ও অংগিভি ক ল মা া ও বা বায়ন অ গিত
৩.১।

কে র ল মা া ও অ গিত উপ াপনঃ

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতায় িব িসএল ক ক বা বায়নাধীন “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক
উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক ক র া িলত য় ৫৯০৬১.৭৫ ল টাকা। ক র ৩০ ন 201৬ পয ম ি ত আিথক
অ গিত িছল ৩২৮৯৪.১৮ ল টাকা যা া িলত েয়র ৫৫.৬৯%। চলিত অথবছের কে র অ েল সংেশািধত এিডিপেত বরা
রেয়েছ ২১০৯৭.০০ ল টাকা। মাচ 201৭ পয আিথক অ গিত ৮৭৬৩.৮৮ ল টাকা। ৩১ মাচ 201৭ মাস পয ম ি ত আিথক
অ গিত ৪২৪৬১.৭০ ল টাকা যা মাট ক েয়র ৭১.৮৯%।
িনে র সারণীেত বছর িভি ক আিথক ল মা া ও অ গিত সং া ত

দখােনা হলঃ
(ল টাকায়)

অথ বছর
২০১৩-১৪
২০১৪-১৫
২০১৫-১৬
২০১৬-১৭
মাট

িডিপিপ
১৯৭৫৫.৬৩
১৮৫১৫.১১
১১৬৫৭.৪৯
৪৯৯২৮.১৪

আরিডিপিপ
২৯৭১.৪৩
২৪৬৮৩.৫০
১০৩৬৭.০০
২১০৩৯.৮২
৫৯০৬১.৭৫

ত
২৯৭১.৪৩
২৪৬৮৩.৫০
১০৩৬৭.০০
4439.77*
৪২,৪৬১.৭০

অ গিত ( মাট কে র %)
100%
100%
100%
21.1%
71.89%
* মাচ 201৭ মাস পয

২০১৬-২০১৭ অথবছেরর

ক)
খ)

ল
অজন

মািসক ল মা া ও অজন িনে সারণীেত দয়া হলঃ
১ম মািসক
২য় মািসক
৩য় মািসক
৪থ মািসক
আিথক
বা ব
আিথক
বা ব
আিথক
বা ব
আিথক
বা ব
৪,৬২৫.০০
২১.৯২% ৪,৬২৫.০০
২১.৯২% ৪,৬২৫.০০
২১.৯২% ৪,৬২৫.০০
২১.৯২%
৩,৯৯৮.৫৫ ১৮.৯৫% ১,৯১৬.৫৫
৯.০৮%
২,৮৪৮.৬৮ ১৩.৫০%
( ঃ ক পিরচালেকর দ র)

৩.২। কে র অ িভি ক আিথক ল মা া ও অ গিতঃ
কে র অ িভি ক ল মা া ও অ গিত িনে সারণীেত দওয়া হলঃ
অে র িববরণ

1 জনবল
2 মরামত, র ণােব ণ ও
নবাসন
3 সরবরাহ ও সবা
সবা সর াম
কি েজি
িবিবধ কর
৪ স দ অিধ হণ
িবেদশী সর াম
ানীয় সর াম
৫ উ য়ন ও আমদািন

৬৪৭.১৩
২২২.০০

ন 2016 পয
ম ি ত আিথক
অ গিত
৩১৫.৩৪
৬৮.৪৩

২০১৬-১৭ অথ
বছেরর আিথক
ল মা া
২২৭.০০
১৪২.০০

(ল টাকায়)
মাচ ২০১7 পয
মাচ 201৭ পয
চলিত অথ বছেরর
ম ি ত
আিথক অ গিত
আিথক অ গিত
১৭০.৯১
486.25
১০৭.১৪
175.57

৬৯৭.২০
১৯০.৫
২৮৩.৬৭
২২৩.০৩
৫৬১৩৮.৬৫
৫৩২৩.২৩
৫০৮১৫.৪২
১২৫২.৫৭

৩০৫.৭৫
১৩০.৮৫
১৩৭.৩০
৩৭.৬০
৩১৭০৪.৬৬
৪৫৩৪.৩৪
২৭১৭০.৩২
৫০০.০০

১৩১.০০
৪৮.৩০
৪৫.৭০
৩৭.০০
১৯৮৪৪.০০
৭৮৯.০০
১৯০৫৫.০০
৭৫৩.০০

৮৬.৪৩
৪১.৪০
৩২.১২
১২.৯১
৮৩৯৯.৪০
০.০০
৮৩৯৯.৪০
০.০০

া িলত
য়
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392.18
172.25
169.42
50.51
40104.06
4534.34
35569.72
500.00

অে র িববরণ

া িলত
য়

৬ Physical & Price
কি েজি
মাট

৩.৩।

১০৪.১৯

ন 2016 পয
ম ি ত আিথক
অ গিত
০.০০

২০১৬-১৭ অথ
বছেরর আিথক
ল মা া
০.০০

মাচ ২০১7 পয
মাচ 201৭ পয
চলিত অথ বছেরর
ম ি ত
আিথক অ গিত
আিথক অ গিত
০.০০
০.০০

৫৯০৬১.৭৫

৩২৮৯৪.১৮

২১০৯৭.০০

৮৭৬৩.৮৮
41658.06
( ঃ ক পিরচালেকর দ র)

কে র বা ব ল মা া ও অ গিতঃ

দেশর িবিভ জলা সদেরর সােথ উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার সংেযাগ াপেনর লে দেশর ৬৪ জলার ২৯০ উপেজলা
অ
কের “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক ক 18 ন ২০১৩ তািরেখ হণ করা হয়।
পরবিতেত, জাইকার অথায়েন টিলকিমউিনেকশন নটওয়াক ডেভলপেম শীষক কে র বাদ পড়া ৫২ উপেজলা অ
কের ২৭
মাচ ২০১৬ তািরেখ সংেশািধত িডিপিপ অ েমাদন করা হয়। ২৯০ উপেজলায় িনেয়াগ ত কাদার, ি র িববরণ এবং কােজর
অ গিত িনে উপ াপন করা হলঃ

৩.৩.১।

কে র আওতায় স ািদত িবিভ

িববরণ

িবভাগ

লট-১

ঢাকা
িবভাগ

লট-২

রাজশাহী
ও রং র
িবভাগ
চ াম ও
িসেলট
িবভাগ
লনা ও
বিরশাল
িবভাগ

লট-৩

লট-৪

য় ি ও তার অ গিতঃ

ােকজ-১ ২৯০ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপন
উপেজলা
ি
া র
ি র ময়াদ কাজ
কাদার
স
৬৮
২০/১/২০১৫
৩১/৮/২০১৬
১২
মসাস াশনাল ক াকশন
উপেজলা
উপেজলা
কা ািন িলঃ - াই িলিমট
এ ার াইজ জিভ
৮০
২০/১/২০১৫
৩১/৩/২০১৭
৮০
মসাস িরলােয় এস
উপেজলা
উপেজলা
া ফরমার জিভ
৮৫
উপেজলা

০৪/২/২০১৫

৩১/৩/২০১৭

৬৮
উপেজলা

মসাস াদাস ক
কা ািন িলঃ

াকশন

৫৮
উপেজলা

২০/১/২০১৫

৩১/৫/২০১৭

২৪
উপেজলা

মসাস হাব ই ার াশনাল
িলঃ

ম
এখন পয ২২
উপেজলায় কাজ
হয়িন
কাজ স ণ

কাজ চলমান

এখন পয ১৬
উপেজলায় কাজ
হয়িন

২৯০ উপেজলায় মাচ ২০১৭ সাল পয অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেনর অ গিত িন পঃ
ােকজ -১ ২৯০ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপন
িববরণ
িবভাগ
অপ ক াল ক াবল
ডা াপন
অপ ক াল ক াবল াপেন
াপন ল মা া
হেয়েছ
অ গিত
লট-১
ঢাকা িবভাগ
১৬৯৬ িকঃিমঃ
১০৭২ িকঃিমঃ
৪৩৭.৩৩ িকঃিমঃ
লট-২
রাজশাহী ও রং র িবভাগ
১৭৪৮ িকঃিমঃ
১৭৪৮ িকঃিমঃ
১৭৪৮ িকঃিমঃ
লট-৩
চ াম ও িসেলট িবভাগ
২২৯৫ িকঃিমঃ
২২৩৬ িকঃিমঃ
২২২০ িকঃিমঃ
লট-৪
লনা ও বিরশাল িবভাগ
১৫১৮ িকঃিমঃ
৯৯৫ িকঃিমঃ
৯৯৫ িকঃিমঃ
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লখিচ ৩.১ - ২৯০ উপেজলায় মাচ ২০১৭ সাল পয অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেনর অ গিত

২৯০ ট উপেজলায় কােজর অ গিত
২৫০০
২০০০

ল

মা া (িকিম)

১৫০০
১০০০

ডা
ািপত হেয়েছ
(িকিম)

৫০০
০
ঢাকা রাজশাহী চ াম খুলনা ও
িবভাগ ও রংপুর ও িসেলট বিরশাল
িবভাগ িবভাগ িবভাগ

অপ টক াল ফাইবার
ক াবল ািপত হেয়েছ
(িকিম)

লখিচ ৩.১ িবে ষণ করেল দখা যায়, রাজশাহী ও রং র িবভােগ স ণ কাজ হেয়েছ এবং ঢাকা িবভােগ কােজর অ গিত
সে াষজনক নয়।
লখিচ ৩.২ - ২৯০ উপেজলায় মাচ ২০১৭ সাল পয অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেনর অ গিত

২৯০ ট উপেজলায় কােজর অ গিত
১২০.০০%
১০০.০০%
৮০.০০%
৬০.০০%
৪০.০০%
২০.০০%
০.০০%

িবভাগ

ঢাকা িবভাগ রাজশাহী ও
রংপু র
িবভাগ

চ

াম ও
িসেলট
িবভাগ

খুলনা ও
বিরশাল
িবভাগ

লখিচ ৩.২ িবে ষণ করেল দখা যায়, ােকজ -১ এর ২৯০ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপন এর বা ব
অ গিত পযােলাচনা করেল দখা যায় য, ঢাকা িবভােগ ৬৮ উপেজলার মােঝ মা ১২ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল
নটওয়াক াপেনর কাজ স ণ হেয়েছ। ঢাকা িবভােগ কােজর মা ২০% স ণ হেয়েছ। রাজশাহী ও রং র িবভােগ ১০০% কাজ
স ণ হেয়েছ। চ াম ও িসেলট িবভােগ ৮৫ উপেজলার মে ৬৮ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেনর
কাজ স ণ হেয়েছ। অথাৎ কােজর ৮০% স ণ হেয়েছ। লনা ও বিরশাল িবভােগ ৫৮ উপেজলার মে ২৪ উপেজলায়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন করা হেয়েছ। লনা ও বিরশাল িবভােগ ৪০% কাজ স ণ হেয়েছ।
ােকজ-১ এর লট-১ এর িনধািরত ঢাকা িবভােগ এবং লট-৪ এর িনধািরত লনা ও বিরশাল িবভােগ কােজর অ গিত মাচ ২০১৭ পয
অত কম িছল। কাদাির িত ান মসাস াশনাল ক াকশন কা ািন িলঃ- াই িলিমট এ ার াইজ জিভ এবং মসাস হাব
ই ার াশনাল িলঃ এর কায েম ইি ত গিত না থাকায় বা বায়ন িবলি ত হেয়েছ। তেব জাতীয় পযােয় অ ি ত কমশালায় ক
পিরচালক ক ক দ ত আ যায়ী এে ে অ গিত যথা েম ২৯ ও ৪৯ ।
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২৭ শ মাচ ২০১৬ তািরেখ অ েমািদত সংেশািধত কে ন নভােব অ
িববরণ িবভাগ

উপেজলা কােজর
সং া
অ গিত

অপ ক াল
ক াবল
াপন
ল মা া
১৬
বা বায়নাধীন ৩৮০
উপেজলা
িকঃিমঃ

লট -১

ঢাকা
িবভাগ

লট -২

রাজশাহী ১৪
বা বায়নাধীন ৪১১
ও রং র উপেজলা
িকঃিমঃ

লট -৩ চ াম
ও
িসেলট
লট -৪
লনা ও
বিরশাল

৫২ উপেজলায় কােজর ল মা া ও িববরণ িন পঃ

ডা াপন
হেয়েছ
বা বায়নাধীন

বা বায়নাধীন

১১
বা বায়নাধীন ২৫০
উপেজলা
িকঃিমঃ

বা বায়নাধীন

১১
বা বায়নাধীন ৩০৭
উপেজলা
িকঃিমঃ

বা বায়নাধীন

অপ ক াল
ি
ি র
কাদার
ক াবল
া র ময়াদ
াপেন
অ গিত
বা বায়নাধীন ২২/২/২ ৩০/৬/ Na on Tech
০১৭
২০১৭ Communica
ons Ltd.
বা বায়নাধীন ২৩/২/২ ৩০/৬/ Na on Tech
০১৭
২০১৭ Communica
ons Ltd.
বা বায়নাধীন ২২/২/২ ৩০/৬/ Brothers
০১৭
২০১৭ Construction
Company Ltd
বা বায়নাধীন ২৩/২/২ ৩০/৬/ Hamida
০১৭
২০১৭ Traders Ltd.

সংেশািধত িডিপিপেত অ
ন ন ৫২ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন কাজ স াদেনর জ ৪ লেট ৩
কাদাির িত ােনর সিহত গত ২২/০২/২০১৭ এবং ২৩/০২/২০১৭ তািরেখ ি
া িরত হেয়েছ। বতমােন কাজ বা বায়নাধীন
আেছ। ি র ময়াদ ৩০/৬/২০১৭ তািরখ পয িনধারণ করা হেয়েছ।

৩.৩.২।

কে র জ ক াবল সং েহর অ গিতঃ

“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” কে িবিভ
িশ িলিমেটড, লনা ক ক সরবরাহ ত ক াবেলর ত ঃ
িমক নং

কে র কাদার িত ান

ক াবেলর কার

১

মসাস হািমদা ডাস, ঢাকা

২

মসাস াশনেটক, ঢাকা

৩

মসাস াদাস কনঃ কাঃ, ঢাকা

৪

মসাস াশনাল কনঃ কাঃ ( াই িলিমট),
ঢাকা

৫

মসাস িরলােয় এসিকউ, ঢাকা

৬

মসাস হাব ড ই ার াশনাল, ঢাকা

48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার
48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার
48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার
48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার
48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার
48 ফাইবার
96 ফাইবার
144 ফাইবার

মাট
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কাদার িত ানেক বরা

ত ও বাংলােদশ কবল

ক াবেলর পিরমান(িকঃিমঃ)
বরা ত
সরবরাহ ত
অবিশ
৯২
৮৭
৫
০
০
০
২৫
২৫
০
৯
৯
০
০
০
০
০
০
০
১৬৭২
১৪৯৭
১৭৫
৬৬৬
৫৮৭
৭৯
৩০৯
২৯৮
১০
৫৬৮
৫৪৯
১৯
৮৭
৮৭
০
৭২
৬১
১১
১৩৯২
১৩৯২
০
৪৫৬
৪৫৬
০
১৯৩
১৯৩
০
৬৩৩
৫৩৪
৯৯
১৪৭
১৪৪
৪
২১২
১৯০
২৩
৬৫৩৩
৬১০৯
৪২৫

“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক কে র ডা াপেনর ল মা া ৮,৭৫৭ িকঃিমঃ। ত ে
ডা াপন করা হেয়েছ ৬,৩৪২ িকঃিমঃ। অপ ক াল ক াবল াপেনর ল মা া ৮,৭৫৭ িকঃিমঃ। অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন
করা হেয়েছ ৫,৬৯০ িকঃিমঃ। মাচ ২০১৭ পয এে ে ৬০% বা ব অ গিত সািধত হেয়েছ।
ডা াপেন ল মা াঃ
ডা াপেন অ গিতঃ
অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেন ল মা াঃ
অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেন অ গিতঃ
মাট উপেজলাঃ
কাজ স
উপেজলাঃ
মাচ ২০১৭ পয স
কাজঃ

৮,৭৫৭ িকঃিমঃ
৬,৩৪২ িকঃিমঃ
৮,৭৫৭ িকঃিমঃ
৫,৬৯০ িকঃিমঃ
৩৩৯
১৮৪
৬০%

৩.৩.৩। কে র আওতায় য পািত সং েহর অ গিতঃ
িবেবচ কে র আওতায় মাট ৩৪৯ াপনায় য পািত সরবরাহ করা হেয়েছ। ত ে ২০৩ াপনায় য পািতর কিমশিনং করা
হেয়েছ। উে য পািত কিমশিনং করার ি র ময়াদ ৭-১-২০১৭ তািরখ হেত বিধত কের ৩০-৬-২০১৭ পয িনধারণ করা হেয়েছ।
কে র ধান সর ামািদর অংশ অপ ক াল া িমশন, আইিপ নটওয়াক, পাওয়ার সর াম ইত ািদ ২৯২ উপেজলা এবং ৫৭ সদর
উপেজলা/ জলা সদের মাট ৩৪৯ াপনায় সর ামািদ ািপত হওয়ার কথা। ইিতমে মাট ৩৪৬ াপনায় সর ামািদ সরবরাহ
করা হেয়েছ। এখােন উে
য, “১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ক াবল উ য়ন” ক থেক মাট ৬৫
উপেজলায় সর াম সরবরাহ করা হেয়েছ। িনে কে র িনিবড় পিরবী ণ সমী ার কােজ িনধািরত ৫২ উপেজলায় ািপত
য পািতর িববরণ েল ধরা হলঃ
িবভাগ

জলা

বিরশাল িবভাগ
বিরশাল

প য়াখালী

চ াম িবভাগ
চ াম

ক বাজার

ঢাকা িবভাগ

ঢাকা

উপেজলা/ সাইট

য পািতর ধরন

বােকরগ

No equipment installed

বানারীপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আৈগলঝাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

প য়াখালী সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)
No equipment installed

মিক
কলাপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দাগন ঞা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মীরসরাই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব শখালী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আেনায়ারা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লাহাগাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

উিখয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রা

No equipment installed

টকনাফ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নবাবগ

টাইপ ২-২ (১ িজ পাট)

দাহার

টাইপ ২-২ (১ িজ পাট)
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শরীয়ত র
লনা িবভাগ
যেশার

লনা
ময়মনিসংহ িবভাগ

ময়মনিসংহ

ন েকাণা

গাসাইরহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভদরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ডা ড া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মিণরাম র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাঘারপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কশব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িদঘিলয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িরয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব য়াঘাটা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভা কা

No equipment installed

গৗরী র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গফরগ ও

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বারহা া

No equipment installed

আটপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
No equipment installed

বধলা
রাজশাহী িবভাগ

রাজশাহী

নােটার

চারঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাঘা

No equipment installed

গাদাগাড়ী

No equipment installed

বাগমারা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চ পাই

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

বড়াই াম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাগািতপাড়া

No equipment installed

লাল র

No equipment installed

দাস র
রং র িবভাগ

িদনাজ র

রং র
িসেলট িবভাগ
িসেলট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বীরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাহােরাল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

খানসামা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গংগাচড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

তারাগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বদরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িব নাথ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গায়াইনঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জ া র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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হিবগ

জিকগ

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

বা বল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বািনয়াচং

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

না ঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পা ট)

উপেজলাস হ পিরদশন কােল দখা যায় য, 52 উপেজলার মে ১০ উপেজলায় উ
ক হেত কান য পািত াপন করা হয়িন।
তেব অেনক উপেজলায় ইউিনয়ন ক হেত য পািত াপন করা হেলও আজও সসকল য পািত কিমশিনং করা হয়িন।

ক হেত ািপত ধান সর ামািদর অংশ িবেশষ অপ ক াল া িমশন, আইিপ নটওয়াক পিরবী ণ

৩.৪। কে র জনবল স িকত ত ঃ
ক পিরচালেকর দ র হেত া ত মেত ২০১৩ সােলর নেভ র মােস থম ক পিরচালক িনেয়াগ দয়া হয়। তার িনেয়ােগর
ায় ৩ বছর ৪ মাস পের তােক বদলী কের “ টিলকিমউিনেকশ নটওয়াক ডেভলপেম ” শীষক কে র ক পিরচালকেক
পদ াপন করা হয়। সকল কমকতা ও কমচারী দর িব িসএল ক ক িনেয়াগ দান করা হেয়েছ এবং বতমােন কান পদ খািল নাই।
বতমান লাকবল ারা কে র বা বায়ন কাজ স াদন করা হে ।
কে এ যাবত িনেয়ািজত ক পিরচালকগেণর নাম ও ময়াদকালঃ
িমক নং
১
২
ক

নাম
এস এম আতাউল কিরম
মাঃ মঈন উ ীন

সময়কাল
৭/১১/২০১৩ থেক ২২/২/২০১৭
২৩/২/২০১৭ থেক অ বিধ

বতমা ন কমরত উপ ক পিরচালক ও সহকারী ক পিরচালেকর নাম ও ক এলাকা িনে
িমক নং
নাম
পদ ও কম ল
১
এস ক আ ল খােয়র
িডিপিড - ১
২
মাঃ আিম র রহমান
িডিপিড - ২
৩
সািমত চাকমা
এিপিড-১ (চ াম)
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দান করা হলঃ

৪
৫
৬
৭
৮
৯

মাঃ ঠা র আলাউি ন
এস ক ওয়ািহদউ ামান
মাঃ নজ ল ইসলাম খান
মনিজর আহেমদ
মাঃ গালাম মারেশদ
মাঃ তা ল ইসলাম

এিপিড-২ (িসেলট)
এিপিড-৩ ( লনা)
এিপিড-৪ (বিরশাল)
এিপিড-৫ (ঢাকা)
এিপিড-৬ (রাজশাহী)
এিপিড-৭ (রং র)

ক বা বায়ন ও ব াপনার জ আরিডিপিপ অ সাের ১ জন ক পিরচালক, ২ জন উপ- ক পিরচালক, ৭ জন সহকারী ক
পিরচালক, ১ জন িসিনয়র িহসাবর ণ কমকতা, ১৪ জন সহকারী িবভাগীয় েকৗশলী, ১ জন িহসাবর ণ কমকতা, ১৪ জন উপ সহকারী
েকৗশলী, সবেমাট ৪০ জন কমকতা িনেয়ািজত আেছন। এছাড়াও ১০ জন কি উটার/ ডাটা এি অপােরটর, ১০ জন াইভার, 11 জন
অ ােট া / গাডসহ মাট ৩১ জন কমচারী িনেয়াগ দয়া হেয়েছ। পদায়ন ত কমকতা কমচারী িনেয় বতমান ক পিরচালক ক
বা বায়ন ও ব াপনার কাজ সফলভােব স
কের যাে ন।

জাতীয় পযােয়র কমশালায় উপি ত ধান অিতিথ, িবেশষ অিতিথ ও ক সংি
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কমকতাগণ

চ থ অ ায়
কে র উে
কে র উে

অজেনর অব া পযােলাচনা ও পযেব ণ

ঃ

“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক কে র মা েম িন িলিখত উে
স েক এ অ ােয় আেলাকপাত করা হেয়েছঃ

স হ অজন



জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ এর আেলােক দেশর উপেজলা পয ােয় ড া সংেযাগ/ উ গিত স
সািভস দান করা।



উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ ত করা যােত ইউিনয়ন পিরষদ ই ারেনট সবার আওতায়
সং করা যায়;



সারােদেশ ড া




পিনে শন ি করা;

ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ
দাির

ই ারেনট

ি

িবধা ি করা;

রীকরেণ সাধারণ জনগেণর িনকট স ক সমেয় স ক ত

4.১। জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ এর উে

পৗঁেছ দওয়ার ব া করা।

ও কে র মা েম বা বায়নঃ

জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ এর আেলােক এর ধান উে

িন পঃ

“উৎ ত
ি নটওয়াক ও কাযকর সবা দােনর মা েম বাংলােদশী সবা হীতােদর ই ারেনেটর সহজ লভ তা িনি ত
কিরবার জ ইহার কৗশলগত প িতর মা েম সবা দান করাই জাতীয় ড া নীিতমালার উে ।“
আ জািতক ত ও ি র সােথ বাংলােদেশর কাযকরী এবং ত যাগােযােগর মা েম
অ া উে ে র পাশাপািশ িন বিণত উে াবলী ও সাধারণ িনেদশনা দান কেরঃ


বাংলােদশী ভা ােদর জ সা য়ী, অত া িনক ও িনভরেযা



সারােদেশ ড া সবা ছড়াইয়া দয়ার লে
সংেযাগ ি র অ ল পিরেবশ ি করা;



উপ



ড া সবা সং া িশে র
উৎসািহতকরণ;



২০১৫ সােলর মে ৩০% ড া

তা ও

ি র স া তার িভি েত
ি র লে

ড া

র সারী ল

অজেনর জনা এই নীিতমালা

সবা িনি তকরণ;

এে স নটওয়ােকর উ য়ন এবং িবিভ

নটওয়াক স েহর মে

আ ঃ

ি গত বা সবার সমান েযাগ াি িনি তকরণ;
বসরকাির খােতর উ য়ন এবং সমি ত সরকাির- বসরকাির অংশীদাির

পিনে শন অজন।

জাতীয় ড া নীিতমালার ড া পিনে শন ল মা ােক িতন ভােগ ভাগ করা হেয়িছল। যথাময়াদী ল স হ, ম
ময়াদী ল স হ এবং দীঘ ময়াদী ল স হ। েময়াদী ল স েহর বা বায়েনর ল িছল ২০১০ সাল নাগাদ তাই ম ময়াদী
এবং দীঘ ময়াদী ল স েহর িদেক আেলাকপাত করা হল।
ম

ময়াদী ল স হ (২০১২ সাল নাগাদ) হলঃ
অ. উপেজলা সদর দফতের অবি ত সকল উ মা িমক িত ানস েহ ড া সংেযাগ িনি তকরণ।
আ. জলা সদর দফতের অবি ত ৫০% মা িমক পযােয়র িশ া িত ান এবং ৫০% উপেজলা সদর দফতের অবি ত
মা িমক পযােয়র িশ া িত ােন ড া ই ারেনট সংেযাগ দান।
ই. ১০% ামেক ড া

নটওয়াক এর আওতায় আনয়ন।

ঈ. উপেজলা পযােয়র সকল ানীয় সরকার িত ানেক ড া
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নটওয়াক-এর আওতায় আনয়ন।

দীঘ ময়াদী ল স হ (২০১৫ সাল নাগাদ) হলঃ
অ. কিমউিন এে স পেয় এর মা েম দেশর সকল ামেক ড া সংেযােগর আওতা
আ. দেশর সকল উ মা িমক, মা িমক এবং সরকাির ও এমিপও
আওতায় আনয়ন।
ই. সকল সাং িতক ক , যা ঘর, ডাকঘর এবং আকাইভেক ড া
ঈ. সকল ইউিনয়ন পিরষদ ভবনেক ড া

করণ।

াথিমক িশ া িত ানেক ড া

নটওয়াক-এর

নটওয়াক-এর আওতায় আনয়ন।

নটওয়াক-এর আওতায় আনয়ন।

উ. সকল িষ বাজারেক নটওয়াক-এর আওতায় আনয়ন।
দেশ ত ও যাগােযাগ ি র সার ও িবকােশর ওপর
আেরাপ কের ‘িডিজটাল বাংলােদশ : িভশন-২০২১’ ঘাষণা কের
বাংলােদশ সরকার। সই সােথ ২০০৯ সােল ণয়ন করা হয় জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯। সই কাি ত ‘িডিজটাল বাংলােদশ’
গড়েত ও ড া নীিতমালা ২০০৯ এর উে
বা বায়েনর লে “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন
(সংেশািধত)” ক
নওয়া হয়। এ ক র বা বায়েনর মা েম সারােদেশ শি শালী ও উ
মতা স
ত
ি গত
অবকাঠােমা তথা অপ ক াল ফাইবার াকেবান িনমাণ করা হে । অবকাঠােমা তথা অপ ক াল ফাইবার াকেবান িনমাণ হেলও
উপেজলা পযােয় সাধারণ জনগেণর মােঝ ই ারেনট সংেযাগ সািভস দােনর কাযকর পদে প হণ করা হয়িন। িব িসএল থেক
উপেজলায়/ ােম াহক পযােয় ড া সংেযাগ দান করা হে না। ক বা বায় নর মা েম ত ও যাগােযাগ ি সংি
সবা েলার পিরিধ বাড়েব। িক ক র বািণিজ ক সার ও াহক সবা দােনর জ িব িসএলেক পদে প হণ করেত হেব।
ক র মা েম জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ বা বায়ন এক ধাপ অিজত হেলও অথাৎ অবকাঠােমা িনিমত হেলও নীিতমালা র
উে
স ণ েপ বা বায়ন স ব হয়িন।
জাতীয় নীিতমালায় আরও উে খ আেছ য, “ টিলেযাগােযাগ এবং আইিস এক ত বধনশীল অ ন। এ পিরবতন ও ি র সােথ
খাপ খাইেয় জাতীয় উ য়েনর ােথ ন ন ন ন ি র বহার িনি ত করা”। িক ক র ে ন ন ন ন ি র আিবভােব
িক পদে প নওয়া হেব এবং কে র সােথ ন ন ন ন ি র ইি ে শেনর কান েযাগ আেছ িকনা স স েক িব িসএল/ ক
সংি েদর
ধারনা নই।
বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ১৯% উ রদাতা (76জন) ড াে র মা েম, ৭২% উ রদাতা (২৮৮জন)
মাবাইেলর মা েম, ৯% উ রদাতা (৩৬ জন) মেডেমর মা েম ই ারেনট বহার কেরন। বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায়
অংশ হণকারী ১০০ জেনর মে ৩% উ রদাতা (৩ জন) ড াে র মা েম, ৮১% উ রদাতা (৮১ জন) মাবাইেলর মা েম, ১৬%
উ রদাতা (১৬ জন) মেডেমর মা েম ই ারেনট বহার কেরন।
লখিচ ৪.১ - ই ারেনট বহােরর মা ম

ই

ই

ারেনট ব বহােরর
মাধ ম

ারেনট ব বহােরর
মাধ ম

১০০

১০০

৫০

৫০

০

০

ডব া

ডব া

মাবাইল

মাবাইল

মেডম

মেডম

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী 77% উ রদাতা (৩০৮ জন) ই ারেনট সংেযােগর জ কি উটার অথবা
াপটপ বহার কেরন এবং ২3% উ রদাতা (৯২ জন) মাবাইল বহার কেরন। বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায়
অংশ হণকারী 63% উ রদাতা (৬৩ জন) ই ারেনট সংেযােগর জ কি উটার অথবা াপটপ বহার কেরন এবং 37%
উ রদাতা (৩৭ জন) মাবাইল বহার কেরন।
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লখিচ ৪.২ - ই ারেনট বহােরর মা ম

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

কে র িনিবড় পিরবী ণ সমী ায় অংশ হণকারী ১৯% উ রদাতা (৭৬ জন) (বা বািয়ত ক এলাকায়) অপ ক াল ফাইবার
ক াবল াপেনর ফেল ই ারেনেটর গিত রাি ত হেয়েছ বেল মেন কেরন।
লখিচ ৪.৩ - ই ারেনেটর গিত

সমী ার া ত মেত, ১৯% উ রদাতা (বা বািয়ত ক এলাকায়) ড াে র মা েম ই ারেনট বহার কেরন এবং ১৯%
উ রদাতা (বা বািয়ত ক এলাকায়) অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেনর ফেল ই ারেনেটর গিত রাি ত হেয়েছ বেল মেন কেরন।

৪.২। ইউিনয়ন পিরষদেক ই ারেনট সবার আওতা

করা ও এর বা বায়নঃ

িব িসএল-এর উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত) কে র আওতায় ৬৪ জলার ৩৩৯
উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপেনর কাজ বা বায়নাধীন আেছ। “১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার
নটওয়াক ক াবল উ য়ন” ক ইিতমে সমা হেয়েছ। অেনক ড া সংেযাগ উপেজলা হেয় ইউিনয়েন পৗঁেছেছ। ফেল ইউিনয়ন
পযােয় ত
ি র ও যাগােযােগর মান উ য়ন হেয়েছ।
দেশ মাট ইউিনয়েনর সং া ৪৫৫৪ । এ পয ায় ১২১৭ ইউিনয়নেক সরাসির উপেজলা অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর সােথ
সংেযাগ াপন স ব হেয়েছ। িব িসএল েব ১০৮ ইউিনয়ন এবং পরবত েত “১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার
নটওয়াক ক াবল উ য়ন” কে র আওতায় ১১০৯ ইউিনয়েন অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন কেরেছ। এ কে র মা েম
বাংলােদেশর 20 জলার 28 উপেজলা থেক ইউিনয়ন পযােয় সরাসির অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন করা স ব হেয়েছ।
উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত) কে র ফেল ইউিনয়নস হ জাতীয় অপ ক াল ফাইবার
ক াবেলর আওতায় আনা স ব হেব এবং ামীণ পযােয় ড া সংেযাগ দান করা স ব হেব।
বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ৫৪% (২১৬ জন) ক থেক ইিতমে িডিজটাল স ার থেক সবা হণ
কেরেছন। বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ৭৬% (৭৬ জন) উ রদাতা সবা হণ করেত আ হী।
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লখিচ ৪.৪ - ই ারেনেটর গিত

বা বািয়ত ক এলাকা

৪.৩। সারা দেশ ড া

বা বায়নাধীন ক এলাকা

পিনে শন ি করা ও এর বা বায়নঃ

কে র তীয় উে
হে সারােদেশ ড া পিনে শন ি করা। িব আরিস কািশত ২০১৭ সােলর িতেবদন অ যায়ী মাবাইল
ই ারেনট বহারকারীর সং া িনে েল ধরা হল।
ই ারেনট দানকারী িত ান
মাবাইল ই ারেনট
ওয়াই- া
আই-এস-িপ/ িপএস এন
মাট

াহক
৬৩.১২ িমিলয়ন
০.০৮৯ িমিলয়ন
৪.০৩৬ িমিলয়ন
৬৭.২৪৫ িমিলয়ন

উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত) কে র আওতায় ৩৩৯ উপেজলা ড া নটওয়ােকর
আওতায় আনা স ব হেব। উ
ক বা বায়েনর আেগ ইিতমে িব িসএল ১৪৮ উপেজলা অপ ক াল সংেযাগ াপন কেরিছল।
আশা করা যায় য উপেজলা ক বা বািয়ত হেল সারােদেশ ৪৮৭ উপেজলা ড া নটওয়ােকর আওতায় চেল আসেব। জাতীয়
ড া নীিতমালা ২০০৯ এর ম ময়াদী ল মা া অ যায়ী ২০১২ সাল নাগাদ ১০% ামেক ড া নটওয়াক এর আনেত হেব।
ক বা বািয়ত হেল উপেজলা পযােয় ড া নটওয়ােকর আওতা
হেব। তেব বতমােন িব আরিস কািশত ২০১৭ সােলর
িতেবদন পযােলাচনায় দখা যায়, সারােদেশ ড া পিনে শন ি করেত হেল এবং াহক পযােয় সবা পৗঁেছ িদেত হেল আরও
কাযকরী এে স নটওয়াক তিরর পদে প হণ করেত হেব। এ জ িব িসএল-এর স মতা ও ব াপনার মান বাড়ােত হেব।
বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ১৯% উ রদাতা (৭৬ জন) িব িসএল/ আইএসিপ এর মা েম ই ারেনট সংেযাগ
িনেয়েছন এবং ৮১% উ রদাতা (৩২৪ জন) মাবাইল নটওয়ােকর মা েম ই ারেনট সংেযাগ বহার কেরন। বা বায়নাধীন ক
এলাকায় অংশ হণকারী ৪% উ রদাতা (৪ জন) িব িসএল/ আইএসিপ এর মা েম ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন এবং ৯৬%
উ রদাতা (৯৬ জন) মাবাইল নটওয়ােকর মা েম ই ারেনট সংেযাগ বহার কেরন। ক র কাজ ৬০% স
হেলও মা
১৯% উ রদাতা িব িসএল/ আইএসিপ এর মা েম ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন।
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লখিচ ৪.৫ - ই ারেনট সংেযাগ দানকারী সং া

ই ারেনট সংেযাগ
দাকারী সং া
২০০
০
আইএসিপ

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী 95% উ রদাতা (৩৮০ জন) ই ারেনট
এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী 96% (৯৬ জন) উ রদাতা ই ারেনট বহার কেরন।

বহার কেরন। বা বায়নাধীন ক

লখিচ ৪.৬ - ই ারেনেটর বহার

বা বািয়ত ক এলাকা

৪.৪। ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ

বা বায়নাধীন ক এলাকা

ি

িবধা ি ও এর বা বায়নঃ

কে র চ থ উে
হে ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ ি
িবধা ি করা। কান দেশর অথৈনিতক উ য়েনর
অ তম চক ড া
বহােরর হার। আ জািতক টিলকিমউিনেকশন ইউিনয়ন এর মেত, ড াে গণমা েষর সংেযাগ
জীবনযাপেনর উ য়েন
ণ িমকা রাখেত পাের। িশ া, উে াগ, গেবষণা, আউটেসািসং, যাগােযাগ, নাগিরক সবাসহ িবিভ
ে এখন ড াে র িবক নই। ামা েল এখনও ব বিশ ই ারেনট সবা দানকারী বসরকাির কা ািনরা কাজ করেছ না।
ড া সংেযােগর ে সরকাির কা ািন িব িসএলই একমা ভরসা। িক িব িসএল এই েত কান ি পযােয়র াহকেক
সংেযাগ দান করেছ না। ি পযােয় সংেযাগ দান না করেল ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ ি িবধা ি করার
উে
স ণ েপ অজন স ব হেব না। ফাকাস প আেলাচনার মা েম জানা যায় য, বতমােন উপেজলা পযােয় অপ ক াল
ফাইবার ক াবল াপন হেলও কাথাও এ
বহােরর টিলকম িবধা দয়া হয়িন। সমী ায় া ত মেত দখা যায় য, বা বািয়ত
ক এলাকায় ১০০% উ রদাতা মাবাইল ফান, 4৬% উ রদাতা িব িসএল -এর া ফান এবং 95% উ রদাতা ই ারেনট
বহার কেরন। তরাং এ থেক বলা যায় উপেজলা পযােয় ামা েল টিলকম এবং ত ও যাগােযাগ ি র বহােরর াপক
চািহদা আেছ।
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ইিতমে বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ১০০% উ রদাতা (৪০০ জন) মাবাইল ফান বহার কেরন।
বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ১০০% উ রদাতা (১০০ জন) মাবাইল ফান বহার কেরন। এখােন িবেশষ
ভােব উে
য, বতমােন মাবাইেলর বহার সবসাধারেণর মােঝ ছিড়েয় পেড়েছ।
লখিচ ৪.৭ - মাবাইল ফােনর বহার

মাবাইল ফােনর ব বহার

মাবাইল ফােনর
ব বহার

১৫০
১০০

৫০০
০

৫০
০
হ াঁ

হ াঁ

না

বা বািয়ত ক এলাকা

না

বা বায়নাধীন ক এলাকা

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী 27% উ রদাতা (১০৮ জন) ই ারেনট বহার কের িবেদেশ ফান কেরন।
বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী 25% (২৫ জন) উ রদাতা ই ারেনট বহার কের িবেদেশ ফান কেরন।
লখিচ ৪.৮ - ই ারেনেটর মা েম আ জািতক কল

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ৪৯%উ রদাতার (১৯৬ জন) মেত ই ারেনট বহােরর মা েম তােদর দনি ন
কােজর িবধা হেয়েছ। বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ৩১% (৩১ জন) উ রদাতার মেত ই ারেনট বহােরর
মা েম তােদর দনি ন কােজর িবধা হেয়েছ।
লখিচ ৪.৯ - দনি ন কােজ ই ারেনেটর িবধা

দন

ন কােজ ই
সুিবধা

ারেনেটর

৫২
৫০
৪৮
হ াঁ

না

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা
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বা বািয়ত ক এলাকায় ৭৯% উ রদাতােদর (৩১৬ জন) মেত ই ারেনট বহােরর মা েম সরকােরর িনয়িমত কাজকেম দ
পিরেবশ তির হেয়েছ। বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ৮৮% উ রদাতার (৮৮ জন) মেত ই ারেনট বহােরর
মা েম সরকােরর িনয়িমত কাজকেম দ পিরেবশ তির হেয়েছ।
লখিচ ৪.১০ - দনি ন কােজ ই ারেনেটর িবধা

সরকাির কাজকেম দ

তা বৃ

সরকাির কাজকেম দ

১০০

১০০

৫০

৫০

০

০
হ াঁ

না

হ াঁ

বা বািয়ত ক এলাকা

৪.৫। দাির

তা বৃ

না

বা বায়নাধীন ক এলাকা

রীকরণ, তে র সহজলভ তা ও এর বা বায়নঃ

িডিজটাল বাংলােদেশর েক বা বতায় প িদেত বাংলােদশ সরকার গা কারী পদে প িনেয়েছ। দেশর ণ ল পযােয় ি র
বহােরর মা েম সরকাির সবা পৗঁেছ দবার অিভ ােয় দেশর ৪৫৫০ ইউিনয়ন পিরষেদ ইউিনয়ন িডিজটাল স ার াপন করা
হেয়েছ। টিলেযাগােযােগর ে নওয়া িবিভ পদে েপর কারেণ বতমােন বাংলােদেশ মাবাইল াহেকর সং া উে খেযা হাের
ি পেয়েছ। সবা দান ি য়া সহজ ও
করেত চা করা হেয়েছ ই- পেম ও মাবাইল াংিকং। সরকারী য় ি য়া
অনলাইেন স াদন করার িবষয় েক ািত ািনক প দওয়া হেয়েছ। এসব তে র সহজলভ তা িনি ত করেত ও সারােদেশ লভ
ে ই ারেনট ছিড়েয় দয়ার অংশ িহেসেব উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার াকেবান াপন করার উে াগ নওয়া হয়।
আথ-সামািজক উ য়ন তথা দাির িবেমাচেনর ে অবাধ ত
বােহর
অপিরসীম। আইিস র উ য়েনর ধারােক অ হত
রাখেত জ িনেয়েছ ন নতর এক অথনীিত যার নাম ান িভি ক অথনীিত বা নেলজ ইেকােনািম। ান িভি ক অথনীিত িবকােশর
সােথ সােথ আেমিরকা, ইউেরাপ িকংবা িবে র উ ত দশ েলােত েয়াজন দখা িদে িব ল পিরমান ত
েসিসং বা
ি য়াকরেণর। যার ফল িতেত উ য়নশীল দশ স হ আইিস এনাব সািভেসস ক কােজ লািগেয় অজন করেছ িব ল পিরমান
বেদিশক া।
বেদিশক া অজন নয় এর ফেল দেশর িব ল সং ক িশি ত বকার দ জনেগা ীর কমসং ান ি
হে । অ িদেক আমােদর িষজীিব মা ষ বাস কের ােম, ােমর এই ির ষক, জেল, কামার- মােরর ভাে র উ য়ন না ঘটােত
পারেল দেশর দাির িবেমাচন করা স ব নয়। ত ও যাগােযােগর অভােব আমােদর মেতা দেশ ায় দখা যায়, কান অ েল
কাচ মােলর সংকট রেয়েছ আবার কান অ েল তা চািহদার অভােব পে ন হেয় যাে । আবার অেনেকই জােন না কান এলাকায় িক
ধরেনর কাচ মাল রেয়েছ, িক ধরেনর িবিনেয়াগ পিরেবশ, বাজাের কান ধরেনর পে র চািহদা ইত ািদ। যিদ আইিস
বহােরর
মা েম অবাধ ত
বাহ িনি ত করা যায় তাহেল একজন িবিনেয়াগকারী সব েলা ত যাচাই বাছাই কের িস া িনেত পারেব।
াি ক ষকরা ম
েভাগীেদর কবেল পড়েব না ফেল ষকরা েবর লনায় অেনক বশী লাভবান হেত পারেব। ফল িতেত দেশর
আথ-সামািজক অব ার উ য়ন ঘটেব ামীন জনেগা ীর দািরে র বাঝা লাঘব হেব। িষ খােতর সািবক উৎপাদনশীলতা বাড়ােত এবং
খা
ব ােক গিতশীল করেত ই- সবা কাযকরী িমকা রাখেত পাের। এে ে সকল ণী পশার মা েষর ে অবাধ ত
বাহ
িনি ত করেত হেব। তেবই দাির িবেমাচন তথা দেশর আথ-সামািজক উ য়ন ঘটােনা স ব।
ক র বা বায়েনর মা েম ত
ি ও যাগােযাগ খােত অবকাঠােমাগত উ য়ন হেয়েছ কই িক দাির
াি র সহজ লভ তা িনি ত করেত হেল ত
ি খােত দ জনবল তিরর িবক নই।

রীকরণ ও ত

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ২১% উ রদাতার (৮৪ জন) ই ারেনট বহােরর মা েম আয় ি
বা বায়নাধীন ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী ১৭% উ রদাতার (১৭ জন) ই ারেনট বহােরর মা েম আয় ি
ই ারেনট বহার কের জনগেণর আয় ি পেয়েছ।
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পেয়েছ।
পেয়েছ।

লখিচ ৪.১১ – ই ারেনেটর মা েম আয় ি

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

বা বািয়ত ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী উ রদাতা অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন ৯১ % (৩৬৪ জন) মেত ব
ণ, ৮% (৩২ জন) এর মেত
ণ, ১% (৪ জন) এর মেত মাটা
ণ এবং ০% এর মেত
ণ নয়। বা বায়নাধীন
ক এলাকায় সমী ায় অংশ হণকারী উ রদাতা অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন ৭৫% (৭৫ জন) এর মেত ব
ণ, ১৮%
(১৮ জন) এর মেত
ণ, ৫% (৫ জন) এর মেত মাটা
ণ, ২% (২ জন) এর মেত
ণ নয়।
লখিচ ৪.১২ – অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর

বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

২০২১ সা লর মে আইিস খাত থেক ৫০০ কা ডলার আেয়র ল মা া িনধারণ কেরেছ সরকার। এ ল মা া বা বায়ন করেত
সরকার আইিস খাতেক শি শালী কের গেড় লেত িবিভ উে াগ হােত িনেয়েছ। এ ল
রণ করেত হেল ণ ল পযােয় ত
ি র সাের অবকাঠােমাগত উ য়েনর মা েম লভ ে ই ারেনট সবা জনগেণর কােছ পৗঁেছ দয়ার িবক নই। “উপেজলা
পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক ক র মা েম ািপত অপ ক াল াকেবান এর
মা েম সংেযাগ ত উ গিত স
ড া লাইন বহার কের ণ ল পযােয় িব ল পিরমাণ বেদিশক া অজন স ব। স ক
ভােব বা বায়ন স ব হেল ক
দাির রীকরেণ উে খ যা িমকা রাখেত পাের।
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প ম অ ায়
কে র য় পিরক না ও য় ি য়া পযেব ণ
৫.১। কে র য় পিরক না:
িডিপিপ ণয়েনর সময় কে র অধীেন িবিভ মালামাল ও কাজ েয়র জ য পিরক না করা হেয়িছল তা সংেশািধত
আরিডিপিপেত Total Prourement Plan for Development project or program িহেসেব অ
আেছ। সবেশষ
কে র আরিডিপিপ (১ম সংেশািধত) এ মাট ৭
ােকেজ য় (সং হ) পিরক না দয়া হেয়েছ। এসব য় পিরক নার িবপরীেত
বা বায়ন কান কান ে শতভাগ অিজত হেয়েছ এবং কান কান ে চলমান আেছ।
মালামাল য়ঃ
অ েমািদত আরিডিপিপ অ যায়ী মালামাল েয়র জ ৭
ােকজ আ ান করা হেয়েছ। িনে মালামাল েয়র ােকজ েলা উে খ
করা হলঃ
ােকজ সং া
পে র িববরণ (িডিপিপ অ যায়ী)
ােকজ নং ১
আমদািনেযা টিলকম িসে ম সর াম য়
ােকজ নং ২
ােকজ নং ৩

অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন
এয়ার কি শন য়

ােকজ নং ৪

আসবাবপ

ােকজ নং ৫
ােকজ নং ৬
ােকজ নং 7

য়

কে র জ অিফস সর াম য়
যানবাহন য়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন

আরিডিপিপ অ সাের ােকজ সং া ও তার িববরণঃ
ােকজ পে র িববরণ
য় প িত
সং া
(িডিপিপ
(এনিস , আইিস )
অ যায়ী)

ি
অ েমাদনকারী
ক প

আ মািনক
খরচ
(ল টাকা)

ােকজ
নং ১

িবওিড,
িব িসএল

ােকজ
নং ২

ােকজ
নং ৩
ােকজ
নং ৪
ােকজ
নং ৫
ােকজ
নং ৬
ােকজ
নং 7

আ মািনক তািরখ

৫২১৯.০৪

দরপে র
আম ণ
২৩-6-14

ি

া র

11-2-15

ি র
ময়াদ
30-6-16

আমদািনেযা
টিলকম িসে ম
সর াম য়
অপ ক াল
ফাইবার ক াবল
য় এবং াপন

ও এম (আইিস )

িডিপএম (অপ কাল
িবওিড,
ফাইবার ক াবেলর
িব িসএল
জ ), ও এম (এনিস )

১৭১১৩.৯৪

16-6-14

20-1-15

30-6-16

এয়ার কি শন
য়
আসবাবপ য়

ও এম (এনিস )

১০৯০.৪৮

7-5-15

15-10-15

30-6-16

ও এম (এনিস )

িবওিড,
িব িসএল
িপিড

২৮.৫০

12-8-13

16-9-13

কে র জ
অিফস সর াম
য়
যানবাহন
য়
অপ ক াল
ফাইবার ক াবল
য় এবং াপন

ও এম (এনিস )

িপিড

৩৯.৭৮

15-8-13

19-9-13

17-1013
19-1013

ও এম (এনিস )

এমিড,
িব িসএল
িবওিড,
িব িসএল

৪৮৯.২০

28-4-14

2-6-14

2-7-14

30-6-16

26-4-17

িডিপএম (অপ কাল
ফাইবার ক াবেলর
জ ), ও এম (এনিস )
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১০,৫৫৪.৮১ 1-4-16

ােকজ
সং া
ােকজ
সং া ১
ােকজ
সং া ২

কােযর িববরণ
(িডিপিপ অ যায়ী)

অপ
ইন
অপ
ইন

িনমাণ, ডা &
ক াল ফাইবার
েলশন
িনমাণ, ডা &
ক াল ফাইবার
েলশন

৫.2। কে র য়

য় প িত
(এনিস ,আইিস )

ক প ি
অ েমাদন

ও এম (এনিস )

িবওিড,
িব িসএল

ও এম (এনিস )

িবওিড,
িব িসএল

আ মািনক
খরচ (লাখ
টাকা)
১৮৮২৯.৮৮

আ মািনক তািরখ
দরপে র
ি
ি স
আম ণ
া র
23-6-14 20-1- 30-6-16
15

২৭৭৩.০২

1-4-16

৩০-6১৬

২৬-4-১৭

ােকজ পিরবী ণঃ

১। ােকজ নং ১ - “Supply, Installation and Commissioning of Optical Transmission Equipment(MSPP),
IP Network Equipment and DC Power Equipment Under Optical Fiber Cable Network Development
at Upazilla Level Project of BTCL on Turn Key Basis” আমদািনেযা টিলকম িসে ম সর াম য়
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় টিলকম িসে ম সর াম েয়র
জ “Supply, Installation and Commissioning of Optical Transmission Equipment(MSPP), IP
Network Equipment and DC Power Equipment Under Optical Fiber Cable Network Development at
Upazilla Level Project of BTCL on Turn Key Basis” তফিসেলর উপর ২৪/0৬/2014 তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক
আমােদর সময়, ভােরর কাগজ এবং জাতীয় ইংেরিজ দিনক িদ ইি েপে , িনউ এইজ এ দরপ িব ি কাশ করা হয়।
আ জািতক খালা দরপ প িতেত দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ১০/৮/২০১৪ তািরখ র বারটা পয । দরপে র
উপর ি -িবড িম ং ১২/৭/২০১৪ তািরেখ বলা ১১ ঘ কায় টিলেযাগােযাগ ভবেনর সভাকে অ ি ত হয়। পরবত েত দরপ িব েয়র
শষ তািরখ ও সময়সীমা ১৮/৯/২০১৪ তািরখ র বারটা পয বিধত করা হয় যা চার জাতীয় দিনেকর মা েম সকলেক অবগত
করা হয়। মাট ১০ ট ার ড েম িবি করা হেয়িছল। মাট চার িত ান দরপ দািখল কেরিছল। ট ার ওেপিনং কিম েত
িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ। ৬ সদ িবিশ ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয়
যার মে ৩ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। বিহঃ সদ িহেসেব েয়েটর একজন অ াপক উপি ত িছেলন। যখােন ৪ দরপ জমা
পেড়। Wuhan Fiberhome Interna onal Technologies LTD Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র
া িলত
িছল ৫২১৯.০৪ ল টাকা। Lowest Bidder ক ইউএস ডলার ৫৮,১৩,২৫৫.৯৩ এবং ৩৫,৭১৬,৪২৩ টাকা ে
Notification of Award Specification া িহেসেব িবেবচনা করা হয় যার ি
া িলত
থেক কম িছল।
৭/১/২০১৫ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাজ সমাি র তািরখ িছল ৭/১/২০১৫। এখনও
কাজ ি য়াধীন রেয়েছ। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেলও সময়মত কাজ শষ করা স ব হয়িন। কাযােদশ
অ যায়ী িনিদ ময়ােদর মে কাজ সমা না হওয়ায় বতমােন কাজ সমাি র ময়াদ ৩০ ন ২০১৭ পয ি করা হেয়েছ।
২। ােকজ নং ২ - অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন এর আওতায় মাট চার লেট দরপ আহবান করা হয়। িনে চার
লট িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হল
লট-১ “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber OSP for Optical Fiber Cable
Network Development at Upazilla Level (290 Upazilla Under 7 Division)” Package – 1: Lot -1 Total
67 Upazilla of Dhaka Division
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ ১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইনিকলাব, ১৯/০৬/20১৪ তািরেখ দিনক কােলরক এবং
১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় ইংেরিজ দিনক া ইি েপনেড এবং ঢাকা ি িবউন এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ
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ি য়া িসিপ উ ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ৭/৭/২০১৪ তািরখ পয । পের দরপ
িব েয়র সময়সীমা ২২/৯/২০১৪ তািরখ পয বিধত করা হয়। মাট ৯ ট ার িবি করা হেয়িছল ও ৩ ট ার দািখল করা
হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ
ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ২৪/১১/২০১৪ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম
তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। M/s National Construction Company Ltd-Sky Limit Enterprise Ltd.
Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল 60,87,60,300। Lowest Bidder ক
58,87,61,601 টাকায় Notification of Award দান করা হয়। Specification া িহেসেব িবেবচনা করা হয় যার ি
া িলত
থেক কম িছল। ২৩/১২/২০১৪ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাদার
িত ান কাজ
কেরিছল এবং কাজ সমাি র তািরখ িছল 31/8/২০১6। এখনও কাজ স ণ হয়িন। েয়র ে সরকাির
নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ। কাযােদশ অ যায়ী িনিদ ময়ােদর মে কাজ সমা না হওয়ায় বতমােন কাজ সমাি র
ময়াদ ৩০ ন ২০১৭ পয ি করা হেয়েছ।
লট-২ “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber OSP for Optical Fiber Cable
Network Development at Upazilla Level (290 Upazilla Under 7 Division)” Package – 1: Lot -2 Total
80 Upazilla of Rajshahi and Rangpur Division
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ ১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইনিকলাব, ১৯/০৬/20১৪ তািরেখ দিনক কােলরক এবং
১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় ইংেরিজ দিনক া ইি েপনেড এবং ঢাকা ি িবউন এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ
ি য়া িসিপ উ ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ৭/৭/২০১৪ তািরখ পয । পের দরপ
িব েয়র সময়সীমা ২২/৯/২০১৪ তািরখ পয বিধত করা হয়। মাট ৯ ট ার িবি করা হেয়িছল ও ২ ট ার দািখল করা
হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ
ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ২৪/১১/২০১৪ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম
তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। M/s Reliance TS Transformer JV. Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়।
ােকজ র া িলত
িছল 71,68,02,800। Lowest Bidder ক 69,43,49,300 টাকায় Notification of Award
দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম িছল। ২৩/১২/২০১৪ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়।
কাযােদশ অ যায়ী কাদার িত ান কাজ
কেরিছল এবং কাজ স ণ হেয়েছ। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ
করা হেয়েছ।
লট-3 “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber OSP for Optical Fiber Cable
Network Development at Upazilla Level (290 Upazilla Under 7 Division)” Package – 1: Lot -3 Total
85 Upazilla of Chittagong and Sylhet Division
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ ১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইনিকলাব, ১৯/০৬/20১৪ তািরেখ দিনক কােলরক এবং
১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় ইংেরিজ দিনক া ইি েপনেড এবং ঢাকা ি িবউন এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ
ি য়া িসিপ উ ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ৭/৭/২০১৪ তািরখ পয । পের দরপ
িব েয়র সময়সীমা ২২/৯/২০১৪ তািরখ পয বিধত করা হয়। মাট ৯ ট ার িবি করা হেয়িছল ও ২ ট ার দািখল করা
হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ
ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ১৭/১১/২০১৪ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম
তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। M/s Brothers Construction Company Ltd. Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত
হয়। ােকজ র া িলত
িছল 83,94,98,600। Lowest Bidder ক 82,12,59,850 টাকায় Notification of Award
দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম িছল। কাযােদশ অ যায়ী কাদার িত ান কাজ কেরিছল এবং এখনও কাজ
স ণ হয়িন। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ।কাযােদশ অ যায়ী িনিদ ময়ােদর মে কাজ সমা না
হওয়ায় বতমােন কাজ সমাি র ময়াদ ৩০ ন ২০১৭ পয ি করা হেয়েছ।
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লট-4 “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber OSP for Optical Fiber Cable
Network Development at Upazilla Level (290 Upazilla Under 7 Division)” Package – 1: Lot -1 Total
58 Upazilla of Khulna and Barisal Division
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ ১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইনিকলাব, ১৯/০৬/20১৪ তািরেখ দিনক কােলরক এবং
১৮/০৬/20১৪ তািরেখ জাতীয় ইংেরিজ দিনক া ইি েপনেড এবং ঢাকা ি িবউন এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ
ি য়া িসিপ উ ওেয়বসাইেট কাশ করা হয়। দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ৭/৭/২০১৪ তািরখ পয । পের দরপ
িব েয়র সময়সীমা ২২/৯/২০১৪ তািরখ পয বিধত করা হয়। মাট ৯ ট ার িবি করা হেয়িছল ও 2 ট ার দািখল করা
হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ
ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ২৪/১১/২০১৪ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম
তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। মসাস হাব ড ই ার াশনাল Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল 57,04,39,680। Lowest Bidder ক 55,87,45,825 টাকায় Notification of Award দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম িছল। ২৩/১২/২০১৪ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাদার
িত ান কাজ
কেরিছল এবং কাজ সমাি র তািরখ িছল 31/8/২০১6। এখনও কাজ স ণ হয়িন। েয়র ে সরকাির
নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ। কাযােদশ অ যায়ী িনিদ ময়ােদর মে কাজ সমা না হওয়ায় বতমােন কাজ সমাি র
ময়াদ ৩০ ন ২০১৭ পয ি করা হেয়েছ।
সেরজিমেন কে র নিথপ পযােলাচনা কের দখা যায় য, িবিভ ােকেজর য় বাবদ উ ু দরপে র জ দিনক পি কা স েহ
দরপ কাশ করা হেয়েছ। দরপ কােশর পর দরপ দািখেলর জ িনয়ম অ যায়ী সময় দান করা হেয়েছ। নিথ পযােলাচনা কের
আরও দখা যায় য, দরপ িনয়ম অ যায়ী সং হ, বাছাই করা এবং বাছাই শেষ যা
িত ানেক Notification of Award
দান করা হেয়েছ।
২। ােকজ নং ৭ - অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন এর আওতায় মাট চার লেট দরপ আহবান করা হয়। িনে চার
লট িনেয় িব ািরত আেলাচনা করা হল
লট-১ “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber Outside Plant for 16 Upazilla
of Dhaka Division on Turn-Key Basis Under Optical Fiber Cable Network Development at Upazilla
Level Project”
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ 2/11/2016 তািরেখ জাতীয় দিনক তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইে ফাক, ভােরর কাগজ এবং জাতীয় ইংেরিজ
দিনক এইজ এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ ি য়া িসিপ উ এর মা েম ই -িজিপ ত কাশ করা হয়। ই -িজিপ
িসে েম ও এম প িতেত দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ১/১২/২০১৬ তািরখ র বারটা পয । মাট ৬ ট ার
িবি ও দািখল করা হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক নয়া হেয়েছ।
৩ সদ িবিশ ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ১১/১/২০১৭ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। Na on Tech Communica ons Ltd. Lowest Bidder িহেসেব
িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল ১০,০৬,৭২,৭০০। Lowest Bidder ক ৮,০৩,২০,৮০০.৭৫ টাকায় Notification
of Award দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম িছল। ৮/২/২০১৭ তািরেখ Notification of Award দান করা
হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাজ করা হেয়েছ এবং কাজ সমাি র তািরখ হে ৩০/৬/২০১৭। এখনও কাজ ি য়াধীন রেয়েছ। েয়র
ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ।
লট-২ “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber Outside Plant for ১১ Upazilla
of Rajshahi and Rangpur Division on Turn-Key Basis Under Optical Fiber Cable Network
Development at Upazilla Level Project”
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“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং
াপন জ 2/11/2016 তািরেখ জাতীয় দিনক তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইে ফাক, ভােরর কাগজ এবং জাতীয় ইংেরিজ
দিনক িনউ এজই এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ ি য়া িসিপ উ এর মা েম ই -িজিপ ত কাশ করা হয়। ই িজিপ িসে েম ও এম প িতেত দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ১/১২/২০১৬ তািরখ অিফস চলাকালীন বারটা পয ।
মাট ৬ ট ার িবি ও দািখল করা হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম
থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল।
১১/১/২০১৭ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম র তােদর
ায়ন িরেপাট দান কের। Na on Tech Communica ons Ltd.
Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল ৬,৫৭,০৭,৮০০। Lowest Bidder ক ৫,২৭,৮৭,০১১.৩১
টাকায় Notification of Award দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম িছল। ৮/২/২০১৭ তািরেখ Notification
of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাজ
করা হেয়েছ এবং কাজ সমাি র তািরখ হে ৩০/৬/২০১৭। এখনও কাজ
ি য়াধীন রেয়েছ। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ।
লট-3 “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber Outside Plant for 14 Upazilla
of Chittagong and Shylet Division on Turn-Key Basis Under Optical Fiber Cable Network
Development at Upazilla Level Project”
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ 2/11/2016 তািরেখ জাতীয় দিনক তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইে ফাক, ভােরর কাগজ এবং জাতীয় ইংেরিজ
দিনক িনউ এইজ এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ ি য়া িসিপ উ এর মা েম ই -িজিপ ত কাশ করা হয়। ই িজিপ িসে েম ও এম প িতেত দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ১/১২/২০১৬ তািরখ অিফস চলাকালীন বারটা পয ।
মাট ৬ ট ার িবি ও দািখল করা হেয়িছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম
থেক নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল।
১১/১/২০১৭ তািরেখ দরপ
ায়ন কিম িরেপাট দান কের যখােন ৩ দরপ র ি ভ িহেসেব িবেবিচত হয়। Brothers
Construction Company Ltd. Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল ১১,১৯,০১,০০০.০০।
Lowest Bidder ক ৯,৩৪,৫৮,৫৩০.৯৮ টাকায় Notification of Award দান করা হয়। ি
া িলত
থেক কম
িছল। ৮/২/২০১৭ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাজ
করা হেয়েছ এবং কাজ সমাি র
তািরখ হে ৩০/৬/২০১৭। এখনও কাজিত ি য়াধীন রেয়েছ। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ করা হেয়েছ।
লট-4 “Supply, Installation, Testing and Commissioning of Optical Fiber Outside Plant for 11 Upazilla
of Khulna and Barisal Division with Two River Crossing on Turn-Key Basis Under Optical Fiber Cable
Network Development at Upazilla Level Project”
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য়
এবং াপন জ 2/11/2016 তািরেখ জাতীয় দিনক তািরেখ জাতীয় বাংলা দিনক ইে ফাক, ভােরর কাগজ এবং জাতীয় ইংেরিজ
দিনক িনউ এইজ এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। স ণ দরপ ি য়া িসিপ উ এর মা েম ই -িজিপ ত কাশ করা হয়। ই িজিপ িসে েম ও এম প িতেত দরপ িব েয়র শষ তািরখ ও সময়সীমা িছল ১/১২/২০১৬ তািরখ অিফস চলাকালীন বারটা পয ।
মাট ৬ ট ার িবি ও জমা পেরিছল। ট ার ওেপিনং কিম েত িবিধ মাতােবক ১ জন সদ ট ার ইভা েয়শন কিম থেক
নয়া হেয়েছ। ৩ সদ িবিশ ট ার ইভা েয়শন কিম গঠন করা হয় যার মে ২ জন বিহঃ সদ নয়া হেয় িছল। ১১/১/২০১৭
তািরেখ দরপ
ায়ন কিম তােদর িরেপাট দান কের যখােন ৩ দরপ র ি ভ িহেসেব িবেবিচত হয়। Hamida Traders
Ltd. Lowest Bidder িহেসেব িবেবিচত হয়। ােকজ র া িলত
িছল 10,74,62,010.58 টাকা Lowest Bidder ক
11,99,55,200 টাকায় Notification of Award দান করা হয়। Specification া িহেসেব িবেবচনা করা হয় যার ি
া িলত
থেক কম িছল। ৮/২/২০১৭ তািরেখ Notification of Award দান করা হয়। কাযােদশ অ যায়ী কাজ
করা
হেয়েছ। কাজ সমাি র তািরখ হে ৩০/৬/২০১৭ এখনও কাজ ি য়াধীন রেয়েছ। েয়র ে সরকাির নীিতমালা ২০০৮ অ সরণ
করা হেয়েছ।
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সেরজিমেন কে র নিথপ পযােলাচনা কের দখা যায় য, িবিভ ােকেজর য় বাবদ উ ু দরপে র জ দিনক পি কা স েহ
দরপ কাশ করা হেয়েছ। দরপ কােশর পর দরপ দািখেলর জ িনয়ম অ যায়ী সময় দান করা হেয়েছ। নিথ পযােলাচনা কের
আরও দখা যায় য, দরপ িনয়ম অ যায়ী সং হ, বাছাই করা এবং বাছাই শেষ যা
িত ানেক Notification of Award
দান করা হেয়েছ।

প য়াখালী ল খালী নদীেত এইচিডিড করার জ

ািপত হাই িলক মিশন, প য়াখালী

৩। ােকজ নং ৬ - যানবাহন য়
উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক উ য়ন শীষক কে র কাজ িনবােহর জ ১০ যানবাহন েয়র কথা বলা িছল। এর
মে এক জীপ,
মাইে াবাস ও সাত ডাবল কিবন িপক-আপ েয়র সং ান িছল। স ত উে
য, গণ জাত ী বাংলােদশ
সরকােরর িশ ম ণালয়েয়র িনয় ণাধীন বাংলােদশ ই াত ও েকৗশল কেপােরশেনর অধীন গিত ই াি জ িলিমেটড এক
রা ীয় খােতর িশ িত ান। িডিপিপেত গিত ই াি জ িলিমেটড এর মা েম যানবাহন েয়র কথা বলা িছল।
বতমােন যানবাহন েলা মাঠ পযােয় ক বা বায়ন কােজ চা অব ায় বহার হে । িনে গািড়র য় পিরক না ও এর বা বায়ন
িনে উে খ করা হলঃ
য় ত গািড়র ধরণ, সং া ও েয়র তািরখ
রিজে শন ন র
গািড়র বতমান বহার
একক
পােজেরা জীপ - এক ,
১। ঢাকা- মে া -ঘ- ১৩-৮৬২১
ক পিরচালক
৬৭,৭৬,০০০ টাকা
েয়র তািরখঃ ২৪/০৪/২০১৪ ি ঃ
ডাবল কিবন িপক আপ -িতন
১। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-২৮০৮ িডিপিপ-২, ঢাকা
৪৮,০৬,৩৫০ টাকা
েয়র তািরখঃ ৩০/০৬/২০১৪ ি ঃ
২। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-২৮০৯ এিডিপ-৫, ঢাকা
৩। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-২৮১০ িডিপিড-১, ঢাকা
ডাবল কিবন িপক আপ -িতন
১। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-৩০৯৩ এিডিপ-৩, লনা
৪৩,১০,০০০ টাকা
েয়র তািরখঃ ০৪/০২/২০১৫ ি ঃ
২। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-৩০৯৪ এিডিপ-১ , চ াম
৩। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-৩০৯৫ এিডিপ-৬, রাজশাহী
ডাবল কিবন িপক আপ -এক ,
১। ঢাকা- মে া -ঠ- ১৩-৪১৪৪
এিডিপ-৭, রং র
েয়র তািরখঃ ১০/০৫/২০১৬ ি ঃ
মাইে াবাস -এক ,
১। ঢাকা- মে া -চ- ৫৬-১৪২১
এসএও, ঢাকা
৪২,৪১,০০০ টাকা
েয়র তািরখঃ ৩০/০৬/২০১৬ ি ঃ
মাইে াবাস-এক ,
১। ঢাকা- মে া -চ- ৫৬-১৪২৩ এিডিপ-৪, বিরশাল
৪২,৪১,০০০ টাকা
েয়র তািরখঃ ০১/০৬/২০১৬ ি ঃ।
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৫.3। কে র য় ােকজ স েহর সংি
দরপ অ যায়ী ি

, ি

িববরণঃ

দােনর তািরখ, ি সমাি র তািরখ এবং পিরেশািধত

ি বণনা
ি
(As per Tender Document)
Supply, Installation, Testing and ৪৮৯,১৫০,৩৮
৬
Commissioning of Optical
Transmission Equipment
(MSPP), IP Network Equipment
and DC Power Equipment
Supply, Installation, Testing and ৫৮৮,৭৬১,৬০১
Commissioning of Optical Fiber
OSP (Package-1, Lot-1, Dhaka
Division)

ওয়াক অডার তািরখ/
কােজর ি প

C.No: DP/F-6/IR/
UOFCNDP/MSPP/
2013-2014/Part-1/
39 Date
11/02/2015
C.No: DP/L17/BTCL/
CW/Project/ 20132014 (7)/160
Date 20/01/2015
Supply, Installation, Testing and ৬৯৪,৩৪৯,৩০০ C.No: DP/LCommissioning of Optical Fiber
17/BTCL/
OSP (Package-1, Lot-2, Rajshahi
CW/Project/ 2013and Rangpur Division)
2014 (7)/159
Date 20/01/2015
Supply, Installation, Testing and ৮২১,২৫৯,৮৫০ C.No: DP/LCommissioning of Optical Fiber
17/BTCL/
OSP (Package-1, Lot-3,
CW/Project/ 2013Chittagong and Sylhet Division)
2014 (7)/Part-1/24
Date 20/01/2015
Supply, Installation, Testing and ৫৫৮,৭৪৫,৮২৫ C.No: DP/LCommissioning of Optical Fiber
17/BTCL/
OSP (Package-1, Lot-4, Khulna
CW/Project/ 2013and Barisal Division)
2014 (7)/Part/20
Date 20/01/2015
Supply, Installation, Testing and ৮২,৩০০,১০৭ C.No: DP/L-11/
Commissioning of Diesel Engine
BTCL/290UPZ/Pow
Generator Sets and Split Type
erEquip/2014Air Conditioning Units for BTCL’s
15/129
different District and Upazilla
Date: 04-11-2015
Exchange under UOFCNDP
Project on Full Turn-key Basis
Supply, Installation, Testing and ৩,৫৩৭,৩৬০ UOFCNDUP/PD/Pa
Commissioning of Earthing
ckage-3 (Earthing)
Work for BTCL’s different
151/2014-2015/25
Districts and Upazilla Exchange
Dated: 28/09/2015
under Package 3 of UOFCNDP
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িনে সংি

পিরসের উে খ করা হলঃ

ি সমাি র পিরেশািধত
তািরখ
৩০/০৬/১৭

অ গিত
(%)
৪৮৯,১৫০,৩৮৬ ৮০%

৩১/০৫/১৭

৩০৮,২৯০,৪০০ ৫২%

৩১/০১/১৭

৬৯৪,৩৪৯,৩০০ ১০০%

৩১/০৫/১৭

৭২৫,০০৩,৯৪০ ৯০%

৩১/০৫/১৭

২৭৩,৮৬৪,৩১৫ ৫৪%

৩০/০৯/১৬

৮২,৩০০,১০৭

১০০%

৩০/০৪/১৬

৩,৫৩৭,৩৬০

১০০%

ি বণনা
(As per Tender Document)
Project on Full Turn-key Basis
Supply, Installation, Testing and
Commissioning of Optical Fiber
Outside Plant for 16 Upazilla of
Dhaka Division on Turn-key Bass
under Optical Fiber Cable
Network Development at
Upazilla Level Project
Supply, Installation, Testing and
Commissioning of Optical Fiber
Outside Plant for 14 Upazilla of
Chittagong and Sylhet Division
on Turn-key Bass under Optical
Fiber Cable Network
Development at Upazilla Level
Project
Supply, Installation, Testing and
Commissioning of Optical Fiber
Outside Plant for 11 Upazilla of
Rajshahi and Rangpur Division
on Turn-key Bass under Optical
Fiber Cable Network
Development at Upazilla Level
Project
Supply, Installation, Testing and
Commissioning of Optical Fiber
Outside Plant for 11 Upazilla of
Khulna and Barisal Division on
Turn-key Bass under Optical
Fiber Cable Network
Development at Upazilla Level
Project

ি

ওয়াক অডার তািরখ/
কােজর ি প

ি সমাি র পিরেশািধত
তািরখ

অ গিত
(%)

৮০,৩২০,৮০১ C.No: 68902, e-Gp/ ৩০/০৬/১৭
14.33.0000.330.08.
001.2017-14
Date: 22.02.2017

-

১৫%

৯৩,৪৫৮,৫৩১ C.No: 68925, e-Gp/ ৩০/০৬/১৭
14.33.0000.330.08.
001.2017-17
Date: 22.02.2017

-

৩%

C.No: 68929, e-Gp/ ৩০/০৬/১৭
14.33.0000.330.08.
001.2017-15
Date: 22.02.2017

-

১২%

১০৭,৪৬২,০১১ C.No: 68932, e-Gp/ ৩০/০৬/১৭
14.33.0000.330.08.
001.2017-16
Date: 22.02.2017

-

১৬%

৫২,৭৮৭,০১১
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ষ অ ায়
কে র সং হীত প , কায ও সবার
৬.১।

আমদািনেযা

িসিফেকশন ও ণগতমান

টিলকম সর ােমর িববরণঃ

উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন কে র এক ধান ােকজ হে “Importable Telecom
System Equipment”। উ
ােকেজর জ আরিডিপিপেত ৫২১৯.০৪ ল টাকা বরা রাখা হেয়িছল। িপিপআর ২০০৮ অ সাের
িব িসএল ক প সকল য় সং া নীিতমালা অ সরণ কের কাযােদশ দান কের Wuhan Fiber Home International
Technologies Company Limited নামক িত ানেক। িত ান ইিতমে Optical Transmission Equipment
(MSPP), IP Network Equipment এবং DC Power Equipment ই টেলশন কায ম ায় স াদন কেরেছ। MSPP
এবং IP Equipment ক িতন ক াটাগিরেত িবভাজন করা হেয়েছ যা িন পঃ
MSPP Type
Type 1

Type 2-1

Type 2-2

Router

৬.২।

MSPP Equipment and Router Capacity Details
Capacity
No of Card No of Ports Description
FE
1
8
100 mbps
GE
1
13
1G port (12 pcs) and 10G port (1 pc)
STM-64
2
2
Optical, 80 Km
STM-16
4
16
Optical, 40 Km/80 Km
STM-4
2
8
Optical , 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
STM-1
2
16
Optical, 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
E1
1
63
Tributary ports with L9 Connector
FE
GE
STM-16
STM-4
STM-1
E1

2
2
2
2
1

16
4
8
8
16
63

100 mbps
1G port
Optical, 40 Km/80 Km
Optical , 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
Optical, 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
Tributary ports with L9 Connector
100 mbps
1G port
Optical, 40 Km/80 Km
Optical , 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
Optical, 15 Km/ 40 Km/ 80 Km
Tributary ports with L9 Connector
8 SM SFP (10 Km) and 8 MM SFP (500 M)

FE
GE
STM-16
STM-4
STM-1
E1

4
2
2
1

8
2
4
8
16
63

GE

2

16

2

অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর িববরণঃ

কে র আওতায় সং হীত/ সং েহর ি য়াধীন িবিভ পে র মে অপ ক াল ফাইবার ক াবল অ তম। িবগত ৭ িডেস র ২০১৪
তািরেখ অ ি ত একেনক সভায় িনে া িস া হীত হয় যা এনইিস, একেনক ও সম য় অ িবভাগ হেত িতপালেনর জ সংি
সকল ম ণালয়/ িবভাগেক অ েরাধ করা হয়ঃ
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“এখন থেক সকল সরকাির Procurement এর ে সরকাির িত ােন উৎপািদত ও সংেযািজত এবং সাম ী অ ািধকার
িভি েত য় করেত হেব। সরকাির িত ােন েয়াজনীয় মালামাল পাওয়া না গেল বাইের থেক য় করা যােব।”
এ িস াে র ি েত িব িসএল ক র আওতায় সকল কার অপ ক াল ফাইবার ক াবল সরকাির িত ান “ লনা ক াবল িশ
সং া” হেত সং হ কের। অডার ত ক াবেলর
ায় ১৫৩.৮৭ কা টাকা। সরবরাহ ত ক াবেলর
ায় ১৩০.৪১ কা টাকা।
অবিশ ক াবেলর
ায় ২৩ কা টাকা।

সেরজিমেন ‘ লনা ক াবল িশ সং া’য় অপ ক াল ফাইবার ক াবল উৎপাদন পিরদশন, লনা

িবিভ কােরর অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর

িসিফেকশন িন পঃ

৪৮ কার - অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর িসিফেকশন
Item
Construction
Cable Type
48 Fiber Loose tube stranded, Alu tape, Jelly filled, Singled
armoured, Double Sheath
Loose tube materials
PBT (Polybutylene Terephthalate)
Loose Tube Filling Compound
Thixotropic Jelly
Wrapping Material
Polyester Foil, Aluminium Polythylene Laminate
Core Filling Compound
Petroleum Jelly
Water Blocking Material
Water Blocking Tape
Armouring Materials
Corrugated Steel Tape, Co-polymer Coated on Both side
Central Strength Member (CSM)
FRP (Fiber Reinforced Plastic)
Inner Sheath Material
Black Polyethylene (MDPE)
Thickness
1.0 +- 0.2 mm
Outer Sheath Material
Black Polyethylene (MDPE)
Thickness
2.0 +- 0.2 mm
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Number of Fiber per Loose Tube
Number of Loose Tube
Filler Rod
Cable Diameter
Drum Type
Length
Marking

Cable Weight

6 nos
4 nos
2 nos
<=15.8 mm
Wooden Drum
2 km/ drum +- 10%
Length Marking: at internals of every single meter
Number of Fiber in the cable
Year of Manufacture & Name of Manufacturer
205+-10 kg/km

৯৬ কার - অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর
Item
Cable Type
Loose tube materials
Loose Tube Filling Compound
Wrapping Material
Core Filling Compound
Water Blocking Material
Armouring Materials
Central Strength Member (CSM)
Inner Sheath Material
Thickness
Outer Sheath Material
Thickness
Number of Fiber per Loose Tube
Number of Loose Tube
Filler Rod
Cable Diameter
Drum Type
Length
Marking

Cable Weight

Construction
96 Fiber Loose tube stranded, Alu tape, Jelly filled, Singled
armoured, Double Sheath
PBT (Polybutylene Terephthalate)
Thixotropic Jelly
Polyester Foil, Aluminium Polythylene Laminate
Petroleum Jelly
Water Blocking Tape
Corrugated Steel Tape, Co-polymer Coated on Both side
FRP (Fiber Reinforced Plastic)
Black Polyethylene (MDPE)
1.0 +- 0.2 mm
Black Polyethylene (MDPE)
2.0 +- 0.2 mm
12 nos
8 nos
<=17.2 mm
Wooden Drum
2 km/ drum +- 10%
Length Marking: at internals of every single meter
Number of Fiber in the cable
Year of Manufacture & Name of Manufacturer
245+-10 kg/km

১৪৪ কার - অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর
Item
Cable Type
Loose tube materials
Loose Tube Filling Compound

িসিফেকশন

িসিফেকশন

Construction
144 Fiber Loose tube stranded, Alu tape, Jelly filled,
Singled armoured, Double Sheath
PBT (Polybutylene Terephthalate)
Thixotropic Jelly
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Wrapping Material
Core Filling Compound
Water Blocking Material
Armouring Materials
Central Strength Member (CSM)
Inner Sheath Material
Thickness
Outer Sheath Material
Thickness
Number of Fiber per Loose Tube
Number of Loose Tube
Filler Rod
Cable Diameter
Drum Type
Length
Marking

Cable Weight

Polyester Foil, Aluminium Polythylene Laminate
Petroleum Jelly
Water Blocking Tape
Corrugated Steel Tape, Co-polymer Coated on Both side
FRP (Fiber Reinforced Plastic)
Black Polyethylene (MDPE)
1.0 +- 0.2 mm
Black Polyethylene (MDPE)
2.0 +- 0.2 mm
12 nos
12 nos
<=20 mm
Wooden Drum
2 km/ drum +- 10%
Length Marking: at internals of every single meter
Number of Fiber in the cable
Year of Manufacture & Name of Manufacturer
300+-10 kg/km

এইচিডিপিপ পাইপ (ডা ) এর িসিফেকশন
Item
Construction
Material Density
930 to 958 kg/m2 at 27 degree C
Heat Reversion
Dimension shall not change by more than 3%
Crash Resistance
Deflection with load not greater than 10%.
Tensile Strength
Min 20 (Newton/mm)
Elongation at break
Min 350
Environmental Stress Cracking Duct shall not crack or split
Resistance (ESCR)
Impact Strength
No crack or split
Hydro Static Pressure Test
No selling, leakage or bursting
Co-efficient of Friction
<0.1
Type of HDPE Duct
Permanently lubricated plain inner surface
Lubricated Layer thickness
Solid lubricant, clearly visible and white in colour, uniform layer
Duct size (nominal)
40/33 mm
Outer Diameter
40 +- 0.5 mm
Wall thickness
3.5 +-0.25 mm
Minimum coil length
500 meter
Colour of HDPE Duct and
Blue
Marking
HDPE pipe shall be marked ‘BTCL’ at every 1.5 meter.
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৬.3।

য় ত যানবাহেনর িববরণঃ

যানবাহন েয়র িববরণ িনে উে খ করা হলঃ
ম
য় ত
যানবাহেনর িসিফেকশন
যানবাহন ধরণ
১
পােজেরা জীপ
িমত িবিশ পােজেরা াট
4 ডি ঊিড, ৫ দরজা, ৭ আসন িবিশ , িডেজল ইি ন, ৪- িসিল ার,
মেডল কাড নং-KH4WGNMZR, অ শি - ১00 িকঃওঃ(136
িপএস)/৩৫০০ আরিপএম, ডানহে চািলত, হাডটপ ( মটাল), ২৪৭৭
িসিস, ইেলি ক াল িসে ম -১২ ভা , ইল বস- ২৮০০ িমম,
পাওয়ার ি য়ািরং, অিতির চাকা ১ , আ শি ক লস, থাই া
অিরিজন ( বাংলােদশ সংেযািজত -২০১৪ ), রং-কােলা।
২
মাইে াবাস
া িনউ টেয়াটা হােয়স মাইে াবাস
১২-আসন িবিশ , Model TRH203RREMDK, পে াল ইি ন, ৪িসিল ার, ২৬৯৪ িসিস, ৪- দরজা িপছেনর দরজা সহ, অ শি - ১১১
িকঃওঃ/৪৮০০ আরিপএম, ডানহে চািলত, পাওয়ার ি য়ািরং, িব ইন-এিস, ১ অিতির চাকা এবং া াড লস সহ, িব ইন জাপান
তিরর সন ২০১৫ ইং, ঢাকায় ডিলভাির, িসএনিজ।
৩
ডাবল কিবন
িমত িবিশ এল-২০০ ােটেরা
িপক আপ-১
ডাবল কিবন িপক আপ, মেডল –KB4TGNXZR, 4 ডি ঊিড
িডিসিড, িজএলএস, টােবা চাজড িডওএইচিস, ৪- াক ৪-িসিল ার, ১৬
ভা , িডেজল ইি ন, ফ া ির ইন িব
াইেমট কে াল িসে ম,
হাডটপ এ ডানহে চািলত, ২৪৭৭ িসিস, ইল বস-৩০০০ িমিম,
অ শি -১০০ কডি ঊ/৩৫,০০ আরিপএম, থাই া অিরিজন-২০১৪
ইং, িসিবইউ অব ায় আমদািন ত ( রিজে শন ও ইন ের
তীত),
ানীয়ভােব সংেযািজত, কিরবয়, ীল গাড(সামেন ও িপছেন),
রইনগাড , সীটকভা্র এবং ি য়ািরং কভার।
৪
ডাবল কিবন
িনশান নাভানা ডাবল কিবন িপক আপ
িপক আপ-২
৪*৪ িডেজল, ইি ন মেডল-ওয়াইিড ২৫ িডিড আই, ৪- িসিল ার,
িডওএইচিস, ২৪৮৮ িসিস, অ শি -১২৮ িকঃওঃ/৪০০০
আরিপএম,ডান হে চািলত, লেট
মেডল, সংেযাজন-িনশান
মটর(থাই া )িলঃ, জাপান অিরিজন -২০১৪ ইং,িসিবইউ অব ায়
আমদািন ত।

৬.৪।

সং া

একক

১

৬৭,৭৬,০০০
টাকা

২

৪২,৪১,০০০
টাকা

৩

৪৮,০৬,৩৫০
টাকা

৪

৪৩,১০,০০০
টাকা

য় ত এিস ও জনােরটেরর িববরণঃ

এিস এবং জনােরটর েয়র িববরণ িনে উে খ করা হলঃ
পে র িববরণ
Installation, Testing & Commissioning of 30 KVA
Diesel Engine Generators
Installation, Testing & Commissioning of Split
Type Air conditioning Units
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সং া
৭০

একক
১৫১,৫৫০ টাকা

মাট
১০,৬০৮,৫০০ টাকা

২৮৩

১১,৮৫৬ টাকা

৩,৩৫৫,২৪৮ টাকা

কে র আওতায় ািপত জনােরটর, নােটার

৬.৫।

য় ত অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও ধান ধান সর ামািদর একক

অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও ধাম ধান সর ােমর একক
অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর িববরণ
১
144 Fiber, Double Sheath
২
96 Fiber, Double Sheath
৩
72 Fiber, Double Sheath
৪
48 Fiber, Double Sheath
৫
24 Fiber, Double Sheath
৬
48 Fiber, Multi Sheath (River Cable)
৭
24 Fiber Aramid Yarn

১
২
৩
৪
৫

িনে উে খ করা হলঃ
/ িকঃিমঃ (টাকা)
৩,৮৬,৯৬৭.৪১
২,৬৪,৩৮৬.৮৯
২,০২,৬১০.৯৯
১,৭৮,৬০৩.৭৫
১,৩৩,৯৬৯.১৯
৫,৪৩,০৯১.৬৬
১,১৮,৫৪৯.০০

সর ােমর িববরণ
টাইপ -১ MSPP equipment
টাইপ -2 MSPP equipment
নটওয়াক ােনজেম িসে ম
আইিপ নটওয়াক সর াম
িডিস পাওয়ার সর াম
য় ত পে র

ঃ

একক
(টাকা)
২১,৫৩,২৫৮
৯,৮০,৪১৫
২৯,২০,০০০
১,১৬,৫৯৮
৯৯,০৩৯

িবে ষণ কের তা বাজার ে র সােথ সাম

ণ বেলই পরামশকগণ মতামত দান কেরন।
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স ম অ ায়
ক বা বায়ন স িকত িবিভ সম া
৭.০১।

কে র বা বায়ন স িকত ত ও বা বায়নকালীন িবিভ সম া পযােলাচনাঃ

িনিবড় পিরবী ণ কায ম পিরচালনাকােল “উপেজলা পযােয় অপ
কে র বা বায়েন কান সম া আেছ িকনা তা িন পেনর লে
বা বায়েন িচি ত সম ার মে অ তম দ জনবেলর অভাব,
ট ার ি য়া স াদেন িবল , সম েয়র অভাব, ক াবল সরবরােহ
উে খ করা হলঃ

ক াল ফাইবার
ক সংি
কাদােরর অিভ
িবল , হরতাল

ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক
কেহা ারেদর সােথ মত িবিনময় হয়। ক
তা/ মনেযােগর অভাব, ট ার আ ােন িবল ,
এবং া িতক েযাগ ইত ািদ। িনে িব ািরত

ক) ক পিরচালক িনেয়ােগ িবল ঃ
ক ১৮ ন ২০১৩ সােল একেনক ক ক অ েমািদত হেলও ায় প চ মাস পের ৭ নেভ র ২০১৩ সােল ক পিরচালক িনেয়াগ
া হন। এ ে ক পিরচালক িনেয়ােগ যেথ িবল পিরলি ত হয়।
খ) য় ি য়া স াদেন িবল ঃ
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক ক র য় পােকজ -১ “আমদািনেযা
িসে ম সর াম য়” এর দরপ ২৪/0৬/2014 তািরেখ তফিসল ঘাষণা করা হেলও দরপ স হ িনয়ম অ যায়ী সং হ, বাছাই করা
এবং বাছাই শেষ যা
িত ানেক Notification of Award দান করেত ২০১৫ সােলর জা য়াির মাস অিতবািহত হেয় যায়।
এছাড়া ক র য় পােকজ -২ “অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন” এর দরপ
ন ২০১৪ এ তফিসল ঘাষণা করা
হেলও দরপ স হ িনয়ম অ যায়ী সং হ, বাছাই করা এবং বাছাই শেষ যা িত ানেক Notification of Award দান করেত
২০১৪ সােলর িডেস র মাস অিতবািহত হেয় যায়।
গ) কাদার ক ক যথাসমেয় কায স াদন না করাঃ
য় পােকজ -২ এর িতন লেট “অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন”(ঢাকা িবভাগ, লনা ও বিরশাল িবভাগ, চ াম ও
িসেলট িবভাগ) এর িনেয়াগ া কাদার ক ক কাযােদশ অ যায়ী িনিদ ময়ােদর মে কাজ সমা করেত না পারায় তােদর
আেবদেনর ি েত কেয়কবার কাযােদেশর ময়াদ ি করা হেয়েছ। কাদার ক ক ি ময়ােদর মে কায ম সমা করেত না
পারায় ক যথাসমেয় সমা হয়িন।
মসাস াশনাল ক াকশন কা ািন িলঃ ও াই িলিমট এ ার াইজ জিভ এবং মসাস হাব ই ার াশনাল িলঃ নামক
িত ােনর গািফলিতর কারেণ ঢাকা, লনা ও বিরশাল িবভােগ অপ ক াল ক াবল াপন সমা হয়িন। ক বা বায়েন িবলে র
কারেন ক দ েরর তািগেদর ফেল স িত উ িবভাগস েহ কায ম নরায় হেয়েছ বেল ক পিরচালক উে খ কেরন।
ঘ) দরপ আহবােন িবল ঃ
সংেশািধত িডিপিপেত জাইকার অথায়েন টিলকিমউিনেকশন নটওয়াক ডেভলপেম শীষক কে র বাদ পড়া ৫২ উপেজলা
অ
কের ২৭ মাচ ২০১৬ তািরেখ অ েমাদন দয়া হয়। পরবত েত সংেশািধত িডিপিপ অ যায়ী “উপেজলা পযােয় অপ ক াল
ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” কে র আওতায় ৫২ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার ক াবল য় এবং াপন জ
2/11/2016 তািরেখ এ দরপ িব ি কাশ করা হয়। এ ে সংেশািধত িডিপিপ অ েমাদেনর পর দরপ ি য়া করেত িবল
পিরলি ত হয়।
ঙ) চািহদা অ যায়ী অপ ক াল ফাইবার ক াবল না পাওয়াঃ
ক “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক কে র আওতায় সকল অপ ক াল
ফাইবার ক াবল সরকাির িত ান “ লনা ক াবল িশ সং া” হেত সরবরাহ করা হে । ফাকাস প আেলাচনার মা েম জানা যায়
য, গত বছর সমসামিয়ক সমেয় িব সএল এর আেরক ক “১০০০ ইউিনয়েন অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন”
থেক তােদর েয়াজনীয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল “ লনা ক াবল িশ সং া” থেক সং হ কের। ফেল ক াবেলর সরবরােহর
িবপরীেত অত ািধক চািহদা তির হওয়ায় গত ন থেক িডেস র পয অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর ঘাটিত দখা যায়। মাঠ পযােয়
সময়মত অপ ক াল ফাইবার ক াবল লিয়ং স ব না হওয়ায় ক বা বায়েন িবল হয়। আেলাচনার মা েম জানা যায় য, লনায়
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অবি ত বাংলােদশ কবল িশ সং া বতমােন আ জািতক বাজার থেক Optical Fiber এর Core আমদািন কের। পরবত েত
Double Sheath ি য়ায় ি য়াজাত কের Optical Fiber সরাসির কাদারেদর কােছ সরবরাহ করা হে । এপয অডার ত
ক াবেলর
ায় ১৫৩.৮৭ কা টাকা। সরবরাহ ত ক াবেলর
ায় ১৩০.৪১ কা টাকা। অবিশ ক াবেলর
ায় ২৩
কা টাকা। তেব বতমােন অপ ক াল ফাইবার ক াবল সরবরােহর কান ঘাটিত নই।
চ)

ানীয় সরকার অিধদ র এবং সড়ক ও জনপদ অিধদ েরর সােথ সম য়হীনতাঃ

ক বা বায়েন সরকাির অ া সং া যমন ানীয় সরকার অিধদ র, সড়ক ও জনপদ-এর সােথ সম েয়র ঘাটিত দখা যায়।
উদাহরণ প বলা যায় য, ময়মনিসংহ হাইওেয় চার লেন উ ীত করার সময় অত ািধক পিরমােণ ফাইবার অপ ক ক াবল কাটা
পেড় এবং ঢাকার সােথ ায়শ যাগেযাগ িবি ত হয়। সজ ক থেক িভ পেথ ভা কা হেয় অপ ক ফাইবার ক াবল লাইন লইং
করা হয়।
ছ) বরী আবহাওয়াঃ
বষার সমেয় জলাব তার কারেণ অেনক সময় কে র আওতায় ডা
অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন কােজর গিত াস পেয়েছ।

াপন কায ম িগত রাখেত হেয়েছ। ফেল ক

র মা েম

জ) দ জনবেলর অভাব ও বল র ণােব ণঃ
কে র মা েম ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব ণ ও মরামেতর জ মাঠ পযােয় দ জনবেলর ঘাটিত রেয়েছ।
বতমােন উপেজলা টিলেফান ভবেন দািয় া টকিনিশয়ানেদর অপ ক াল ফাইবার ক াবল সং া দ কািরগির ােনর অভাব
আেছ। কে র মা েম তােদর দ তা বাড়ােনার কান উে াগ হণ করা হয়িন।
ঝ) িঁ ক ণ টিলেফান ভবনঃ
িবিভ উপেজলার টিলেফান ভবনস হ িঁ ক ণ হওয়া সে ও এ েলার উে খেযা মরামত ছাড়াই য পািত াপন করা হেয়েছ। ফেল
ািপত য পািতস হও িঁ কেত রেয়েছ। উদাহরনঃ বােকরগ উপেজলা টিলেফান ভবন।

িঁ ক ণ উপেজলা টিলেফান ভবন, বােকরগ , বিরশাল

জরাজীন উপেজলা এ েচ , কশব র, যেশার
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অ ম অ ায়
িনিবড় পিরবী েণর ফলাফল িবে ষণ
8.০1। কে র SWOT analysis
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন (সংেশািধত)” শীষক কে র িনিবড় পিরবী েণ া ফলাফল িবে ষণ করা হয়।
এর িভি েত কে র সবল - বল িদক এবং স াবনা - িঁ ক িচি ত করা হয়। ক বা বায়েন এর শি শালী িদক, বল িদক,
েযাগ এবং স াবনা/ িঁ ক স েক িনে আেলাচনা করা হল।
কে র শি শালী িদকঃ


সরকােরর িভশন ২০২১ বা বায়ন িনি ত করেত এবং দেশর সব মা ষেক নটওয়ােকর আওতায় আনেত এবং িডিজটাল
বাংলােদেশর ফল জনগেণর ারেগ ড়ায় পৗঁেছ িদেত এ কে র মা েম উপেজলা েলােক উ গিতর ফাইবার অপ ক াল
ক াবেলর আওতায় িনেয় আসা হেয়েছ।



ক
বা বায়েনর ফেল National Broadband Policy 2009-এর আওতায় দেশর উপেজলা পযােয় ড া
সংেযাগ/ উ গিত স
ই ারেনট সািভস িনি ত করা স ব হেব।



ক র মা েম সারােদেশ শি শালী ও উ
িনমাণ স বপর হেয়েছ।





ক

মতাস

ত

ি গত অবকাঠােমা তথা অপ ক াল ফাইবার াকেবান

র বা বায়েনর মা েম দেশর ইউিনয়ন পযােয় িব িসএল ড া

নটওয়াক িব ার তরাি ত করা স ভ হেব।

িব িসএল-এর মহাখালী কাযালেয় ািপত নটওয়াক মিনটিরং স ার থেক স ািল সারা দেশর নটওয়াক মিনটিরং করা
স ব হেব।
ক

র অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার কের ভেয়স কল হ াে িলং ক াপািস র চ ােনল শত ণ বাড়ােনা স ব।



সাবেমিরন ক াবল নটওয়ােক সং



ণ ল পযােয় ত , যাগােযাগ ও



দেশর জনগেণর মােঝ ব সহেজ ও কম দােম ত



মাবাইল ফােনর টাওয়ার থেক িনঃ ত রিডেয়শন বই উ মা ার এবং তা াে র জ
িতকর। অপরিদেক অপ ক াল
িঁ ক কেমেছ।
ফাইবার াকেবান থেক কান রিডেয়শন হয় না। অপ ক াল ফাইবার ি াপেনর মা েম া



এ ছাড়া টকসই উ য়ন ল মা া (এসিডিজ) এবং িব ত
হেব।

হেয় এ কে র মা েম সারা দেশ উ গিতর া উইথ িনি ত করা স ব হেব।
ি স সারেণর মা েম অথৈনিতক
ি

ি অজন করা।

সবা প েছ দয়া।

ি

বা বায়ন পিরক নার মে

স ব গেড় তালা স ব

কে র বল িদকঃ








ভৗেগািলক কারেণ িক গম এলাকা উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক কে র আওতা থেক বাদ
দয়া হেয়েছ।
ক র বা বায়েনর সময় অপ ক াল ফাইবার ক াবল-এর কান িরড ানেড নটওয়াক িডজাইন করা হয়িন ফেল
অপ ক াল ফাইবার ক াবল কেট গেল ডাটা ািফক িরড ানেড অপ ক াল ফাইবার ক াবল লাইন িদেয় বাইপাস করা
স ব হেব না। ফেল সবার মান িবি ত হেব।
ক র বা বায়েনর সময় ডাটা ািফক কনেজশন ােনজেমে র কান পদে প নওয়া হয়িন ফেল জনগণ কে র র
সারী ফলাফল স ণ েপ ভাগ করেত পারেব না।
ক বা বািয়ত হওয়ার পর এর র ণােব ণ স েক কান িদক িনেদশনা দান করা হয়িন।
ক েক ক কের কান ডাটা ািরফ ান িডজাইন করা হয়িন।
ক র মা েম ই ারেনট সবা দােনর াপাের াহক সং েহর লে উে খেযা পদে প নয়া হয়িন।
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কে র আওতায় অেনক ােন রা া কাটেত হেয়েছ। এ জ
িত রেনর সং ান না থাকায় সংি
িত লতা ি হয়।
অিভ ও দ
কাদার িনেয়াগ না হওয়ার ফেল ক বা বায়েন িবল হেয়েছ।

িবভাগ থেক

কে র েযাগঃ


ত সমেয়র মে কাজ স

হেল ন ল পযােয় উ গিত স

ত

ি

সবা ণ ল পযােয় পৗঁছান স বপর হেব।



কম ে



ক বা বায়েনর ফেল দশীয় ও আ জািতক আইিস বাজাের কমসং ান ি হেব। আইিস কাজ আউটেসািসং আর
মা েম বেদিশক া আয় ি স ব হেব।
ক বা বায়েনর ফেল িবেশষ কের িশ া, িষ ও া খােত িডিজটাইেজশেনর েযাগ বাড়েব। এ সকল খােত সবার
মান ি স ব হেব।






ত গিতর ই ারেনট সবা দান স ব হেব।

ে আইিস সংেযাগ উ য়ন, ানীয় মানবস েদর দ তা ি , ামীণ জনগেণর ারেগ ড়ায় আইিস
স সারণ, ামীণ বক ও মিহলােদর কমসং ান ও মতায়েনর েযাগ ি স ব হেব।

েযাগ

ামীণ জনেগা ীর আয় ও জীবনধারেণর মান মাগত ভােব ি স ব হেব।
ক
ু ভােব বা বািয়ত হেল ামীণ অথনীিতেত ও সামািজক উ য়েন অবদান রাখেব।

কে র িঁ কস হঃ






উপেজলা ও ামা েল িব িসএল বতমােন ি পযােয় সংেযাগ দান করেছ না। ি / াহক পযােয় সংেযাগ দান ব
থাকেল কে র উে
বা বায়ন স ব হেব না।
িব িসএল-এর অপ ক াল ফাইবার ক াবল েট অ া সং াস েহর মরামত বা খনন কাজ করার সময় সম য় না থাকায়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল িত হওয়া।
ভিব েত অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব েণর জ িব িসএল-এর অিভ ও দ জনবেলর ঘাটিত।
াহক সবা দােন দ জনবেলর ঘাটিত।
াহক পযােয় িব িসএল-এর সবার িত জনগেণর আ া াস পাওয়া।




মাবাইল ই ারেনেটর সহজলভ তা।
াহক পযােয় সবার মান মশ াস পাওয়া।
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নবম অ ায়
পািরশ
৯.০1। পািরশ
1. াহক পযােয় সবা দান করার লে িব িসএল-এর স মতা, ব াপনা ও জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব।
2. জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯ বা বায়ন করেত হেল এবং ামা েল ড া পিনেটশন ি করেত হেল িব িসএল-এর
ি / াহক পযােয় সংেযাগ দান চা / জারদার করা েয়াজন।
3. াহক পযােয় উ গিতস
ই ারেনট সািভস িনি ত করেত িব িসএল ই ারেনট সািভস সং া নীিতমালা ণয়ন
করেত পাের।
4. অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব ণ এবং াহক পযােয় সংেযাগ দান করার জ িব িসএল-এর মাঠ পযােয় অিভ ও
দ জনবেলর তী ঘাটিত রেয়েছ। ভিব েত কে র েয়াজনীয় মরামত ও র ণােব ণ কাজ েলা দ তার সিহত
সময়মত স
করার জ দ জনবল ি করা এবং িনং এর ব া করা যেত পাের।
5. অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর ক াবল যন কাটা না পের স িবষেয় ল
রেখ কান কার রা া খনেনর কাজ
িব িসএলসহ সংি অ া সরকাির সং ার সােথ সম য় কের করা েয়াজন। এে ে জলা পযােয় সরকাির সবা
িত ােনর িতিনিধ িনেয় এক সম য়কারী কিম গঠন করা যেত পাের।
6. এ কে র মা েম দেশর িবভাগীয় ও অিধকাংশ জলা শহের অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ব া গেড় তালা হেয়েছ।
ক েক ক কের িবেশষ ই ারেনট/ ডাটা ািরফ ান িডজাইন করা যেত পাের। এ ে ল রাখেত হেব যন
াহকগণ অত লেভ ড া ই ারেনট বহার করেত পােরন।
7. িনরিবিছ সংেযাগ ও ই ারেনট সবার মান িনি ত করেত ভিব েত িরড ানেড নটওয়াক িডজাইন করা যেত পাের।
8. অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর ডাটা ািফক কনেজশন ােনজেমে র উপর
িদেত হেব।
9. টকসই উ য়নেক িবেবচনা কের ক বা বািয়ত হওয়ার পর এর র ণােব ণ স েক িনিদ কাযকর পদে প হণ
করেত হেব।
10. াহক পযােয় সবার মান ি করেত িব িসএল-এর প থেক কাযকরী পদে প নয়া যেত পাের। এ পদে েপর অংশ
িহেসেব জলা পযােয় ওয়ান প সািভস স ার গেড় তালা যেত পাের। িব িসএল-এর িবিভ দ েরর মােঝ সম য় াপন
এবং জবাবিদিহতা িনি ত করেত হেব।
11. ক র অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার কের ভেয়স কল হ াে িলং ক াপািস র চ ােনল বাড়ােনা স ব। টিলেফান
লাইেন িনরিবিছ সবা িনি ত করার জ কপার ক াবল লাইন বহাের পিরবেত অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার
করা যেত পাের।
12. যসব NTTN এবং ISP িব িসএল-এর অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার কের তােদর মা েম সকল উপেজলায়
জনগেণর মােঝ ব সহেজ ও কম দােম ই ারেনট সবা প েছ িদেত ন ন ডাটা িরফ ান িডজাইন করা যেত পাের।
13. ক পিরচালনা ও র ণােব ণ কােজর জ েয়াজনীয় মালামাল ও য পািত যথা সমেয় সং হ, সংর ণ এর ব া করা
ও এ েলার যথাযথ মিনটিরং করা।
14. ক বা বায়েন িনেয়াগ ত কাদােরর পারফেম সে াষজনক না হেল তাৎ িনক ব া হণ করা।
15. বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক বা াবািয়ত ইনেফা সরকার কে র ইউিনয়ন পযােয় অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক
াপন ও র ণােব ণ কােজর জ িব িসএল- ক বহার কের করা যেত পাের।
16. অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন ও র ণােব ণ সহজতর করার লে ভিব েত সড়ক ও যাগােযাগ িবভাগ ক ক
বা বািয়ত সড়ক িনমােণর ে এইচিডিপই ডা এর িবধান রাখা যেত পাের।
17. ক বা বায়ন পরবত ধােপ কায ম স কভােব পিরচালনার জ িব িসএল এক exit plan ণয়ন করেত পাের।
18. ভিব েত িব িসএল- ক পাওয়ার ীড কা ানী অব বাংলােদশ-এর আদেল এক
পা িরত করা যেত পাের।
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নটওয়াক া িমশন কা ািনেত

পি
1.

ক কাযালয় থেক আইএমইিড- ত পাঠােনা

মািসক িতেবদন;

2.

ক কাযালয় থেক আইএমইিড- ত পাঠােনা বাৎসিরক অ গিতর িতেবদনস হ;

3.

ল িডিপিপ;

4. সংেশািধত িডিপিপ;
5.

ট ার ড েম ;

6. বাৎসিরক য় পিরক না;
7. জাতীয় ড া নীিতমালা ২০০৯;
8. The State of broadband catalyzing sustainable development published by ITU and UNESCO.
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সং ি -১
শাসিনক িবভাগ এবং জলা ওয়ারী উপেজলা িব াস
কে র আওতায় সারােদেশ িনে উে িখত ৩৩৯ উপেজলায় অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক িব ত করা হেব।
িবভাগ
জলা
উপেজলা
ঢাকা
ঢাকা

ইিতমে বা বািয়ত ক এলাকা

বা বায়নাধীন ক এলাকা

দাহার

নবাবগ

ি গ

লৗহজং, গজািরয়া, টংগীবািড়

নারায়ণগ

ব র, সানারগ , পগ , আড়াইহাজার

নরিসংদী

বলােবা, মেনাহরদী

মািনকগ

হিররাম র, দৗলত র, িশবালয়, িঘওর,
সা িরয়া, িসংগাইর

টা াইল

গাপাল র, য়া র, দল য়ার, নাগর র,
বাসাইল, সিখ র

গাজী র

কাপািসয়া,

গাপালগ

ক দ র, কািশয়ানী

মাদারী র
িকেশারগ

চ াম

র

কালিকিন, িশবচর
হােসন র

কিরমগ , তাড়াইল, অ াম, িনকলী, ইটনা,
িমঠামইন, ক য়াদী, িলয়ারচর, বািজত র,
পা ি য়া

ফিরদ র

চরভ াসন, বায়ালমারী, আলফাডা া,
নগরকা া, সালথা, সদর র

রাজবাড়ী

গায়াল , বািলয়াকাি

শরীয়ত র

জািজরা, ডা ড া, গাসাইরহাট, ভদরগ ,
নিড়য়া

জলা
িম া

উপেজলা
হামনা, চৗ াম, না লেকাট, লাকসাম,
ব ড়া, দিব ার, রাদনগর, মেনাহরগ ,
িততাস, মঘনা, িড়চং, া ণপাড়া, সদর
দি ণ

দাউদকাি , চাি না

নায়াখালী

বণচর, সানাই ড়ী, সনবাগ, চাটিখল,
বা রহাট, কিবরহাট

ফনী

দাগন ঞা, সানাগাজী, লগাজী, পর রাম ছাগলনাইয়া

া ণবািড়য়া

নািসরনগর, কসবা, নবীনগর, বা ারাম র

ল ী র

রামগিত, কমলনগর

রায় র, রামগ

চদ র

হাইমচর, মতলব উ র

মতলব দি ণ, ফিরদগ

রা ামা

নািনয়ারচর, রাজ লী, কাউখালী, কা াই

খাগড়াছিড়

িদঘীনালা, পানছিড়, মহালছিড় , ল ীছিড়,
খাগড়াছিড় সদর, মািনকছিড়, মা রা া,
রামগড়

বা রবান

রায়াংছিড়, আলীকদম, লামা, মা, থানিচ

চ াম

রা িনয়া, ব শখালী, লাহাগাড়া,
বায়ালখালী, সীতা , আেনায়ারা,
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ফ কছিড়, রাউজান

িবভাগ

জলা

উপেজলা
মীরসরাই

রং র

ক বাজার

প য়া, রা , উিখয়া, টকনাফ, নাইকনসাির

জলা

উপেজলা

রং র

বদরগ , কাউিনয়া, পীরগাছা, পীরগ ,
তারাগ , গংগাচড়া, িমঠা র

গাইবা া

গািব গ , সা া র, সাঘাটা,
লছিড়

িড় াম

রাজশাহী

লনা

রাজারহাট, িচলমারী, নােগ রী, লবাড়ী,
ামারী, রৗমারী, চর রািজব র

লালমিনরহাট

আিদতমারী, কালীগ , হাতীবা া, পাট াম

নীলফামারী

ডামার, িডমলা, জলঢাকা, িকেশারগ

িদনাজ র

িবরল, কাহােরাল, সতাবগ , বীরগ ,
খানসামা, িচিররব র, পাবতী র, নবাবগ ,
ঘাড়াঘাট

ঠা রগ ও

বািলয়াডা ী, রাণীশংৈকল, হির র, পীরগ

প গড়

বাদা, দবীগ , আেটায়ারী, ত িলয়া

জলা

উপেজলা

রাজশাহী

তােনার, বাঘা, চারঘাট, গা র, বাগমারা

গাদাগাড়ী, চাপাই

নওগ

আ াই, রাণীনগর, সাপাহার, বদলগাছী,
পারশা, পি তলা, ধামইরহাট, মহােদব র

মা া, মাহন র, িনয়ামত র

ব ড়া

নট, সািরয়াকাি , গাবতলী, সানাতলা,
আদমিদিঘ, িশবগ , কাহা

িসরাজগ

কাজী র, রায়গ , তাড়াশ, বল িচ,
কামারখ

চৗহািল

জয় রহাট

আে ল র

িবরম র, হািকম র, প চিবিব

পাবনা

জানগর, চাটেমাহর, স িথয়া, ভা ড়া,
ফিরদ র

চ পাইনবাবগ

িশবগ , রাহান র, নােচাল, ভালাহাট

নােটার
িসেলট

রগ ,

দাস র, বড়াই াম, নলডা া

জলা

উপেজলা

িসেলট

িব নাথ, বালাগ , ফ গ , গালাপগ ,
িবয়ানীবাজার, জিকগ , কানাইঘাট,
গায়াইনঘাট, জ া র, কা ানীগ

নামগ

জগ াথ র, িদরাই, তািহর র, শা া

মৗলভীবাজার

রাজনগর, কমলগ , বড়েলখা, লাউড়া,
ড়ী

হিবগ

লাখাই, নবীগ , বা বল, বািনয়াচং,
না ঘাট

জলা

উপেজলা

সাত ীরা

লাল র, বাগািতপাড়া

ছাতক, দি ণ নামগ , পাগলা,
দায়ারাবাজার, জামালগ

আজিমরীগ

তালা, ামনগর, দবহাটা, আশা িন,
কলােরায়া, কািলগ
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িবভাগ

জলা

উপেজলা

নড়াইল

কািলয়া

িঝনাইদহ

হিরণা , কালীগ , কাটচ দ র, মেহশ র,
শল পা

মা রা

মহ দ র

ি য়া

িমর র, দৗলত র, পানসা, খাকসা,
মারখালী

বােগরহাট

ক য়া, মাংলা, িচতলমারী, মােড়লগ ,
রােয় া, রামপাল

য়াডা া

জীবননগর, দা ড় দা, আলমডা া

মেহর র

গাংনী, িজবনগর

যেশার

মিণরাম র, কশব র, চৗগাছা, বাঘারপাড়া

লনা
বিরশাল

িদঘিলয়া, ব য়াঘাটা, দােকাপ,
তরখাদা, কয়রা, পাইকগাছা

জলা

উপেজলা

বিরশাল

আৈগলঝাড়া, বানারীপাড়া, বােকরগ

িপেরাজ র

মঠবাড়ীয়া

ঝালকা

নলিছ , কাঠািলয়া, রাজা র

নািজর র, িজয়ানগর, নছারাবাদ, কাউখালী

ভালা

ময়মনিসংহ

িরয়া,

দৗলতখান, বারহান উি ন, ত মি ন,
লালেমাহন, মন রা, চর ফ াশন

প য়াখালী

কলাপাড়া

বাউফল, দশিমনা, গলািচপা, প য়াখালী
সদর, মিক, িমজাগ

বর না

আমতলী, পাথরঘাটা, বামনা

বর না সদর, বতাগী

জলা

উপেজলা

শর র

বরদী, িঝনাইগাতী, নকলা, নািলতাবাড়ী

ময়মনিসংহ

ধাবাউড়া, ভা কা

গৗরী র, ল র, হা য়াঘাট, গফরগ ও,
লবাড়ীয়া

জামাল র

সিরষাবাড়ী, দওয়ানগ , মাদারগ ,
বকশীগ , ধনবারী, মলা হ, ইসলাম র

ন েকাণা

আটপাড়া, মদন, ক য়া, গা র,
কলমাকা া, বধালা
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খািলয়া রী, বারহা া, মাহনগ , ধমপাশা

সং ি -২
ফাকাস প আেলাচনা
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” কে র িনিবড় পিরবী ণ কায েমর আওতায় অ ি ত ১০
ফাকাস প আেলাচনা িনে
েল ধরা হলঃ
পরামশকগণ ঢাকার বাইের িবিভ ক এলাকা পিরদশন কেরন এবং ফাকাস প আেলাচনার আেয়াজন কেরন। গত ৩০ মাচ ২০১৭
তািরেখ, বিরশােলর বােকরগ উপেজলার স ািনত উপােজলা িনবাহী অিফসার উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ফাকাস প
আেলাচনা
কেরন। উপােজলা িনবাহী অিফসার েতই বেলন য, উপেজলা কমে ে ািপত ায় সকল িব িসএল ফান কেয়ক
মাস ধের িবকল হেয় পেড় আেছ। িতিন আরও উে খ কেরন য, উপেজলা কমে ে
ািপত ড া ই ারেনট এর অব া আরও
ক ন। সভায় উপি ত ি েযা া কমা ার তার গভীর হতাশা
কেরন এবং বেলন য, িব িসএল কমকতােদর উদাসীনতা ও
কমদ তার অভাব িব িসএেলর বতমান ক ণ অব ার জ দায়ী। ফাকাস প আেলাচনার স ালক পরামশক উে খ কেরন য,
বােকরগ উপেজলায় এখন পয িব িসএল এবং কান অপ ক াল ক াবল লাইন াপন স
করা হয়িন। উপেজলা টকিনিশয়ান
জানান য, বাংলােদশ কি উটার কাউি েলর বা বািয়ত info sarker ক হেত ািপত video conference ব া
এবং ই ারেনট সংেযাগ তারা স কভােব াবহার করেত পারেছন না, এমনিক তারা িনিদ কান অিফেস অিভেযাগ কেরও কান
কার ই ারেনট সংেযােগর ব া করেত পারেছন না। উপােজলা িনবাহী অিফসার উে খ কেরন য, ই ারেনেটর অভােব বতমােন
info sarker ক হেত যসব য পািত দওয়া হেয়েছ তা তারা বহার করেত পারেছন না এবং ই ারেনট সবার জ মাবাইল
ফােনর মেডম াবহার করেত বা হে ন। িতিন আশা কাশ কেরন য, ভিব েত অপ ক াল ফাইবার ািপত হেল বােকরগ
উপেজলা সদের ই ারেনেটর গিত ি পােব। সভায় উপি ত জন িতিনিধ িব িসএল-এর অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক বহার কের
তােদর মা েম সকল উপেজলায় জনগেণর মােঝ ব সহেজ ও কম দােম ই ারেনট সবা প েছ িদেত ন ন ডাটা িরফ ান িডজাইন
করা যেত পাের বেল মেন কেরন। িতিন উপি ত িব িসএল কমকতােক অিত ত কাজ স াদেনর আ ান জানান এবং সকল কার
সহেযািগতার আ াস দান কেরন।

প য়াখািল জলার কলাপাড়া উপােজলার স ািনত উপেজলা িনবাহী অিফসার দা িরক কােজ ঢাকায় অব ান করেছন িবধায় উপি ত
পরামশক সকলেক াগত জািনেয় ফাকাস প আেলাচনা
কেরন। সভায় উপি ত অিফস পার জানান য, বতমােন উপেজলা
টিলেফান ভবন থেক উপেজলা কমে ে কান কার অপ ক াল ক াবল াপন করা হয়িন। সভায় উপি ত িব িসএল কমকতা
জানান য, অ র ভিব েত পায়রা স ব র ক পে র জ
ািপত অপ ক াল ক াবল লাইেনর সােথ সােথ উপেজলা কমে ে
অপ ক াল ক াবল লাইন াপন করা হেব। অিফস পার জানান য, বতমােন উপেজলা পযােয় ািপত info sarker হেত ািপত
য পািতর মান এবং ই ারেনট সংেযােগর গিত বই খারাপ িবধায় তা কান কােজই লাগেছ না। উপি ত উপােজলা িডিজটাল স ােরর
উে া া জানান য, বতমােন উপেজলা কমে ে র ায় সকল টিলেফান লাইন িবকল অব ায় পেড় আেছ। এমনিক info
sarker হেত ািপত ই ারেনেটর লাইনও ায় সময়ই সংেযাগ িবি অব ায় থােক। এমতাব ায় মাবাইল ফােনর মেডম িদেয়
ই ারেনট বহার করা ছাড়া তােদর কান উপায় থােক না। মাবাইেল ই ারেনট াবহার যেথ য়ব ল এবং গিতও অেনক কম।
উপি ত সবাই আশা কাশ কেরন য, ল খালী নদীর নীচ িদেয় ািপত অপ ক াল ক াবেলর কাজ শষ হেল ত গিতর
ই ারেনেটর সবা িনি ত করা হেব। উপি ত কমকতা এবং ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর উে া ারা আশা কাশ কেরন য, যেহ
প য়াখালী কলাপাড়ার য়াকাটা িদেয় দেশর ি তীয় সাবেমিরন ক াবল াি ং শন ািপত হেয়েছ, তােদর আশা য কলাপাড়ার
িব িসএল ইউিনয়ন পযােয় গভ লাইেনর মা েম অপ ক াল ক াবল াপন কের ত গিতর ই ারেনট সবা পৗঁেছ িদেব।

গত ৪ এি ল ২০১৭ তািরেখ আেয়ািজত রং েরর তারাগ উপেজলায় অ ি ত ফাকাস প আেলাচনায় উপি ত উপেজলা িনবাহী
অিফসার উপি ত সকলেক াগত জািনেয় ফাকাস প আেলাচনা
কেরন। আেলাচনার েতই উপেজলা িনবাহী অিফসার জানান
য, বতমােন তারাগ উপেজলা কমে ে ািপত ায় সকল টিলেফান লাইন ন অব ায় পেড় আেছ। িতিন উে খ কেরন য, জলা
সদর দ র হেত সংেযাগ ত ই ারেনেটর লাইন বই ধীরগিত স । এ কারেন এখন পয তার উপেজলায় e-filing এবং
NESS চা করা স ব হয়িন। উপি ত মৎ কমকতা জানান য, info sarker ক হেত তার দ ের য ই ারেনট এর
লাইন দওয়া হেয়েছ তা বতমােন িবি অব ায় পেড় আেছ। উপেজলা টকিনিশয়ান জানান য, তােদর উপেজলায় info sarker
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ক হেত ািপত সকল য পািত অ ব ত অব ায় পেড় আেছ। উপি ত িব িসএল কমকতা জানান য, বতমােন অপ ক াল
ফাইবার ক াবল লাইন াপন করা হেলও এখন পয কান অিফেস সরাসির ই ারেনেটর লাইন দান করা স ব হয়িন। িতিন আশাবাদ
কেরন য, ভিব েত উপেজলা টিলেফান ভবেন ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও অ া য পািত বহার কের উ গিত
স
ই ারেনট পাওয়া স ব হেব। িতিন ানীয় পযােয় লাকবেলর অভােব টিলেফান সচল রাখা স ব হে না বেলও তার হতাশা
কেরন। িতিন আরও জানান য, বতামােন ঢাকা টা াইল মহাসড়েকর উ য়ন কাজ চলমান থাকায় ায়সই গভ লাইন কাটা
পড়েছ এবং টিলেফান িবকল হেয় পড়েছ। উপেজলা িনবাহী অিফসার িব িসএল কমকতােক অিত ত টিলেফান সচল রাখার এবং
ই ারেনেটর লাইন ক করার উে াগ হেনর আ ান জানান এবং সকল কার সহেযািগতার আ াস দান কেরন।

িদনাজ র জলার বীরগ উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার এসএসিস ও সমমান পরী ার পরী ােক পিরদশেন
থাকায় তার
অ মিত েম পরামশকগণ উপেজলা পযােয়র কমকতােদর সােথ আেলাচনা
কেরন। সভায় উপি ত উপেজলা অিফস পার জানান
য, বতমােন বীরগ উপেজলায় ই ারেনেটর অব া বই ক ন। িতিন উে খ কেরন য, info sarker ক হেত ািপত
ই ারেনট য পািত িক িদন সচল থাকেলও বতমােন তা অকাযকর অব ায় পেড় আেছ। িতিন ােভর সােথ জানান য, উপেজলা
পযােয় য IT Technician িনেয়াগ দওয়া হেয়িছল স ছেল র বতন ভাতািদ গত ন ২০১৬ সাল থেক ব আেছ।
এমতাব ায় উপেজলা কমে ে আইিস র সবা দানকারী টকিনিশয়ান মানবতা জীবনযাপন করেছ। উপেজলা টকিনিশয়ান জানান
য, তারা এখন িনদা ণ অথ কে আেছন। িতিন আশা কেরন যন info sarker-৩ কে তােদর সং করা হয়। িতিন জানান
য, বতমােন উপেজলা কমে ে জলা সদর হেত সং
ই ারেনেটর লাইন বহার করেছন। তেব তা ায়ই সময় অচল অব ায়
থােক। এমতাব ায় উপেজলা কমে ে আগত ই ারেনট সবা হনকারীেদর সবা দান াপকভােব িবি ত হে । উপি ত িব িসএল
কমকতা জানান য, বতমােন বীরগ উপেজলা কমে ে
ািপত টিলেফান লাইন এর ায় সব েলাই সচল আেছ এবং ভিব েত
উপেজলা টিলেফান ভবেন ািপত অপ ক াল লাইেনর মা েম সংেযাগ দান করেল ই ারেনট সবার মান ি পােব। উপি ত
িডিজটাল স ােরর উে া ারা জানান য, যিদ িব িসএল অ মিত দান কের তেব তারা ঘের ঘের ই ারেনট সবা দান করার জ
লাকাল ISP-এর ায় সবা দান করেত পারেবন। এ জ তারা িব িসএেলর কাছ থেক অপ ক াল লাইেনর মা েম ইউিনয়ন
িডিজটাল স াের ই ারেনট সংেযাগ দান করার দাবী জানান।

গত ১০ এি ল ২০১৭ তািরেখ লনা জলার িরয়া উপেজলার ফাকাস প আেলাচনায় উপি ত িরয়া উপেজলা িনবাহী অিফসার
তী
ােভর সােথ জানান য, িরয়া এক মেডল উপেজলা হওয়া সে ও এখােন ই ারেনট সবা ায়শই ব থােক। িতিন তার ব
অিভ তার আেলােক জানান য িতিন িরয়া উপেজলায় ADSL মেডমও বহার করেত পােরন না। িব িসএেলর উপি ত
কমকতা জানান য, িরয়া উপেজলা একেচে ADSL মেডম বহােরর েয়াজনীয় য পািত নই িবধায় তারা টিলেফান লাইন
বহার কের ই ারেনট বহার করেত পারেছন না। তেব উপেজলা িনবাহী অিফসার িব িসএল- ক এই বেল ধ বাদ জানান য
তােদর া ফান ায় সব সময় ক থােক অথবা ন হেল তােদরেক ডাকেল পাওয়া যায়। অ িদেক info sarkar ক
হেত বা বািয়ত অপ ক াল লাইন কেয়ক স াহ যাবত িছেড় পেড় আেছ িক শত অিভেযাগ কেরও কান রাহা করা যাে না।
এমনিক উ
ক হেত িন
য আই টকিনিশয়ান িছল তােকও ন ২০১৬ সােলর পের আর কান বতনািদর ব া করা হে
না। এমতাব ায় উপেজলা পযােয় আই সবা দান করা রহ হেয় পেড়েছ। সভায় উপি ত আই টকিনিশয়ান জানান য, তারা এখন
মানবতা জীবনযাপন করেছ। িতিন আশা কেরন যন info sarker-৩ কে তােদর সং করা হয়। িতিন জানান য, ই ারেনট
লাইেনর অভােব তারা info sarkar ক হেত ািপত কান সর ামই বহার করেত পারেছন না। িতিন উপেজলা িনবাহী
অিফসােরর সােথ একমত পাষণ কের জানান য, তােদর হােত info sarkar ক বা বায়ন হেলও এখন তারা এক কার
বকার অব ায় অসহায় জীবন যাপন করেছন। িতিন সিবনয় অ েরাধ কেরন য, আইিস িবভাগ যন উপেজলা পযােয় িনেয়াগ ত
টকিনিশয়ানেদর দখা নার ব া কের।

চ াম জলার আেনায়ার উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার জানান য, তার অিফেস িব িসএেলর মা েম দান করা া ফান
সচল আেছ। িক িতিন ADSL মেডম বহার কের কান ই ারেনট বহার করেত পারেছন না। িতিন জানান য, বতমােন
িব িসএেলর মা েম ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল লাইেনর মা েম তার উপেজলায় কান ই ারেনট সবা দান করা হে না।
এমতাব ায় সরকারী
ণ কায ম িবেশষ কের e-filing এবং NESS চা করা ায় অস ব হেয় পেড়েছ। িতিন অিতশী
িব িসএেলর মা েম অপ ক াল ফাইবার ক াবল বহার কের ই ারেনট সংেযাগ াপেনর উপর
আেরাপ কেরন। িতিন আরও
বেলন য, িনরিবি ই ারেনট সবা দান করা ছাড়া অপ ক াল ফাইবার ক াবল াপন ি হীন। এ কারেন িতিন যথাযথ িনং
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া জনবেলর উপর
আেরাপ কেরন। উপেজলা িডিজটাল স ােরর উে া া জানান য বতমােন তারা মাবাইেলর মেডেমর
মা েম ই ারেনট বহার কেরন। তেব তা অ ািধক য়ব ল। উপেজলা িষ কমকতা জানান য, বতমােন ই ারেনেটর য অব া তা
িদেয় তারা িষ ত বাতায়ন থেক কান কার ত ডাউনেলাড করেত অেনক সময় অিতবািহত হয় যায় অথবা Disconnect
হেয় যায়। এমতাব ায়, সভায় উপি ত উপেজলার সকল সংি কমকতারা িব িসএেলর ফাইবার অপ ক াল ক াবল াপন কের
ই ারেনট সংেযাগ াপন করার উপর
আেরাপ কেরন।

িসেলেটর িব নাথ উপেজলার ফাকাস প আেলাচনার েতই িব নাথ উপেজলায় উপেজলা িনবাহী অিফসার জানান য, বতমােন
তার উপেজলা কমে ে অপ ক াল ক াবল াপেনর মা েম ই ারেনট সবা সচল নই। info sarkar ক হেত য রাউটার ও
অ া সর াম দওয়া হেয়েছ তাও ই ারেনট সংেযােগর অভােব অবেহিলত অব ায় পেড় আেছ। উপেজলা িহসাবর ণ কমকতা
জানান য, গত ায় এক স াহ যাবত িতিন ই ারেনেট কান পা িদেত পারেছন না িবধায়, িহসাবর ণ িবভােগর অেনক ফাইল জমা
পেড় আেছ এবং এ িনেয় ায়শই িনবািচত জন িতিনিধেদর সােথ মেনামািল ি হয়। আেলাচনা চলাকালীন সময় উপেজলায় আগত
জন ই ারেনট সংেযাগ সবা দানকারীর সােথ কথা বেল জানা যায় য, তারা সািমট কিমউিনেকশনস হেত ি িভি েত িনেয়াগ
া । তারা জানান য, তােদর লাইন ক দখােলও বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ক ক দান ত রাউটার ক না থাকায় তারা
উপেজলা কমে ে ই ারেনট সবা িনি ত করেত পারেছন না। উপেজলা িনবাহী অিফসার তার েবর কম ল ঢাকা জলার কথা
উে খ কের হতাশ কাশ কেরন য, িবিভ ক থেক িবিভ সমেয় নানািবধ য পািত াপন করা হেলও তা র ণােব েণ কান
ায়ী জনবল িনেয়াগ দওয়া হয়িন। এ ছাড়াও ক েলার মে সম য়হীনতার কারেণ উপেজলা পযােয় তারা আইিস র সকল িবধা
হেত িতিনয়ত বি ত হে ন। িতিন আশা কাশ কেরন য, ভিব েত আইিস িবভাগ এ িবষেয় সমি ত উে াগ হণ করেব।

হিবগ জলার বা বাল উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার ঢাকায় অব ান করার করেন তার অ মিত েম পরামশকগণ উপেজলা
পযােয়র কমকতােদর এবং উে া ােদর সােথ আেলাচনা
কেরন। সভায় উপি ত উপেজলা অিফস পার জানান য, বতমােন
বা বাল উপেজলায় ই ারেনেটর অব া বই ক ন। িতিন উে খ কেরন য, িবিভ ক হেত ািপত ই ারেনট য পািত িক িদন
সচল থাকেলও বতমােন তা অকাযকর অব ায় পেড় আেছ। িতিন
ােভর সােথ জানান য, উপেজলা পযােয় য IT
Technician িনেয়াগ দওয়া হেয়িছল স ছেল র বতন ভাতািদ গত ন ২০১৬ সাল থেক ব থাকায় উপেজলা কমে ে
আইিস র সবা দানকারী টকিনিশয়ান মানবতা জীবনযাপন করেছ। উপেজলা টকিনিশয়ান জানান য, বতমােন উপেজলা কমে ে
জলা সদর হেত সং
ই ারেনেটর লাইন বহার করেছন। তেব তা ায়ই সময় অচল অব ায় থােক। এমতাব ায়, উপেজলা
কমে ে আগত ই ারেনট সবা হনকারীেদর সবা দান াপকভােব িবি ত হে । উপি ত িব িসএল কমকতা জানান য,
ভিব েত উপেজলা টিলেফান ভবেন ািপত অপ ক াল লাইেনর মা েম সংেযাগ দান করেল ই ারেনট সবার মান ি পােব।
উপি ত িডিজটাল স ােরর উে া ারা জানান য, ঘের ঘের ই ারেনট সবা দান করেত হেল িব িসএেলর কাছ থেক অপ ক াল
লাইেনর মা েম ইউিনয়ন িডিজটাল স াের ই ারেনট সংেযাগ দান করেত হেব।

নােটােরর বড়াই াম উপেজলার উপেজলা িনবাহী অিফসার দা িরক কােজ অিফেসর কােজ অিফেসর বাইের অব ান করায় উপি ত
উপেজলা কমকতােদর উপি িতেত পরামশকগণ ফাকাস প আেলাচনায়
কেরন। সভায় উপি ত উপেজলা িডিজটাল স ােরর
উে া া জানান য, বতমােন তােদর ড া কােনকশন না থাকায় ই ারেনেটর গিত বই ধীরগিতর এবং মাবাইেলর মেডম বহার
কের ই ারেনট বহার করার ফেল ই ারেনট থেক ত আদান দান করা য়ব ল হেয় পেড়েছ। এমতাব ায় যত ত স ব
বড়াই াম উপেজলার কমে ে র অিত িনকেট অবি ত উপেজলা টিলেফান ভবেন ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও য পািত
বহার কের ই ারেনট সবা দান করার অ রধ জানান। সভায় উপি ত িহসাব র ন কমকতা জানান য, ায়শই ই ারেনেটর গিত
কম থাকার ফেল তারা কান কার দা িরক ত আদান দান করেত পােরন না। এ কারেন িহসাব শাখার অেনক কাজ যথাসমেয় শষ
করা স ব হে না। উপি ত উপেজলা টকিনিশয়ান জানান য বরাই াম এক মেডল উপেজলা হওয়া সে ও এখােন ািপত info
sarker কে র সকল য পািত বতমােন অ ব ত অব ায় পেড় আেছ এবং ঢাকা িবিসিস অথবা NTTN- দর সােথ
যাগােযাগ কের ফল পাওয়া যায় না। সভায় উপি ত সকেলই িব িসএেলর সবার মান বাড়ােনার উপর
আেরাপ কেরন।
উপি ত উপেজলা িডিজটাল স ােরর উে া া জানান য, যিদ িব িসএল অ মিত দান কের তেব তারা ঘের ঘের ই ারেনট সবা
দান করার জ লাকাল ISP এর ায় সবা দান করেত পারেবন। সভায় উপি ত সকেলই একমত পাষণ কেরন য সকল
সরকারী অিফেস ই ারেনট পৗঁেছ দওয়া ছাড়া িডিজটাল বাংলােদশ গড়া স ব হেব না। তারা িব িসএলেক আরও উে াগী হওয়ার
আ ান জানান।
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রাজশাহী জলার বাঘা উপেজলায় অ ি ত ফাকাস প আেলাচনায় েতই উপেজলা িনবাহী অিফসার উপি ত জন িতিনিধ সহ
সকলেক উপি ত থাকার জ ধ বাদ জানান। িতিন িব িসএেলর উপি ত কমকতার ি আকষণ কের বেলন য, বতমােন তার
টিলেফান লাইন েলা সচল আেছ। িক িতিন ADSL মেডম বহার কের ই ারেনট বহার করেত পারেছন না। িতিন আরও
উে খ কেরন য, জলা সদেরর সােথ সং
info sarker ক হেত ািপত সকল য পািত ই ারেনেটর অভােব অ ব ত
অব ায় পেড় আেছ। িতিন উপি ত িব িসএেলর কমকতােক ই ারেনট সংেযাগ দােনর উে াগ হেনর অ েরাধ জানান। উপি ত
ইউিনয়ন পিরষেদর চয়ার ান মেহাদয়রা দাবী কেরন য, তােদর ইউিনয়নেকও যন অপ ক াল ফাইবার ক াবেলর আওতায় আনা
হয়। তাহেল ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর মা েম সিত কার অেথ জনগেণর ারেগাড়ায় সরকারী সবা সহেজ পৗঁছােনা যােব। সভায়
বাঘা স ােবর সাধারণ স াদক জানান য, উপেজলায় ই ারেনেটর াপক চািহদা আেছ। িতিন আশা কাশ কেরন য
িব িসএলেক অিত ত তােদর য পািত বহার কের ঘের ঘের ই ারেনট সবা পৗঁেছ দওয়ার আহবান জানান।

পরামশকগণ য সকল উপেজলা পিরদশন কেরেছন এবং ফাকাস প আেলাচনা কেরেছন সকল
উেঠেছ।

ে ই ায় একই রকম িচ

েট

িব িসএল-এর ধান কাযালয় ঢাকায় অ ি ত আেলাচনায় জনাব দীপ মার রায়, িব িসএল-এর সদে র উপি িতেত পরামশক
েমর সদ গণ িবিভ পযােয়র কমকতােদর সােথ আেলাচনা
কেরন। আেলাচনার েতই জনাব দীপ মার রায় জানান য,
যেহ ক এক অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর াকেবান াপেনর ক , সেহ ক এলাকায় সরাসির উপকারেভাগী
পাওয়া র হেব। তেব িতিন আশা কাশ কেরন য, ক বা বািয়ত হওয়ার পের অপ ক াল ফাইবার ক াবল সারা দেশ চা
হেল উপেজলা পযােয় সরাসির ই ারেনট সবা হীতার সং া বাড়েব। িতিন আরও উে খ কেরন য, ক বা বািয়ত হেল ইউিনয়ন
পযােয় যসব অপ ক াল ফাইবার ক াবল ইিতমে
াপন করা হেয়েছ, সসব ইউিনয়েন 1Gbps এর ই ারেনট সবা দান করা
স ব হেব। পরামশকগণ মাঠ পযােয় দ লাকবেলর তী অভােবর িবষয় উে খ করেল, আেলাচনায় উপি ত ায় সকেলই অকপেট
ীকার কেরন য মাঠ পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল র ণােব েণর জ িব িসএল-এর লাকবেলর অভাব রেয়েছ। বতমােন মাঠ
পযােয় যারা কমরত তােদর অিধকাংশ প ােশাধ এবং তারা রাজ ি িভি ক অথবা ওয়াক চাজ িহেসেব অিত সামা বতেন
কমরত আেছ। তােদর অিধকাংেশর অপ ক াল ফাইবার ক াবল স েক ান বই সীিমত। আেলাচনায় উপি ত িবভাগীয় েকৗশলী
পযােয়র কেয়কজন কমকতা জানান য, বতমােন বাংলােদশ কি উটার কাউি ল াইেভট NTTN- দর িদেয় ইউিনয়ন পযােয়
অপ ক াল ক াবল বসােনার কাজ করেছ। পরামশকগণ তােদর মাঠ পযােয়র info sarkar-2 িনেয় অিভেযােগর কথা উে খ
করেল তারা জানান য, িব িসএেলর ক াবল াপেন সকল কার অিভ তা থাকা সে ও অজানা িক কারেন িবিসিস অেযৗি কভােব
মা াইেভট NTTN- ক িদেয় অপ ক াল ক াবেলর কাজ করাে । এে ে অিধকাংশ ক াবল ওভারেহড লাইেনর মা েম টেন
িনেয় যাওয়া হে । যার ফেল া িতক েযাগ যমন ঝেড়র কবেল পেড় ক াবল িবি হেয় যাে এবং জনগণ সবা পাওয়া থেক
বি ত হে ন। উপি ত কমকতাগণ জানান য, ায়শই িবিভ িম ংেয় াইেভট NTTN-এর কমকতাগণ সরকারেক িব া করার
জ বেলন য, তারা সারােদেশ অপ ক াল ক াবল ইিতমে
াপন কেরেছ। িক বা েব সািমট কিমউিনেকস ও ফাইবার অ াট
হাম নামক
NTTN িব িসএল-এর কার অপ ক াল লাইন বহার করেছ। এ িবষয় তারা উে খ কেরন য, সািমট
কিমউিনেকস তােদর লনা, বনােপাল, িসেলট অ েল িব িসএল-এর অপ ক াল াকেবান বহার করেছ এবং ফাইবার অ াট
হাম তােদর বিরশাল অ েল ই কার বহার করার জ ইিতমে িব িসএল বরাবর অ েরাধ কেরেছ। ফাকাস প আেলাচনায়
উপি ত কমকতাগণ এবং িবিভ পযােয়র ক কমকতাগণ উে খ কেরন য, মাঠ পযােয় িব িসএল-এর সবার মান আরও বাড়ােত
হেব। তারা আরও উে খ কেরন য, ানীয় পযােয় ISP সবা দানকারী সং ার সং া বাড়ােত হেল BTRC ক ক লাইেস দান
সহজতর করেত হেব। িব িসএল কমকতাগণ উে খ কেরন য , িনেয়াগ ত কাদার িবেশষ কের াই ই ার াশনাল ও হাব ডাস
িলঃ কাজ স াদেন িবল করেলও তােদর িব ে ব া হণ করা স ব হয়িন। বতমােন ক পিরচালেকর ন েত তারা অিত শী
কাজ শষ করার চ া কের যাে ন এবং আশা কাশ কেরন য িডেস র ২০১৭ সােলর মে সকল কাজ স
হেব। ক র
মা েম িনরিবিছ সংেযাগ ও ই ারেনট সবার মান িনি ত করেত িরড ানেড নটওয়াক িডজাইন করা যেত পাের বেল তারা মেন
কেরন। এছাড়া অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর ডাটা ািফক কনেজশন ােনজেমে র িবষয় তারা
সহকাের দখেত হেব বেল
মেন কেরন।
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ফাকাস প আেলাচনায় অংশ হনকারীেদর নাম ও কানা
নাম
মাঃ জয় ল আেবদীন
মাঃ মািনক হােসন মা া
আ ল কােদর
এস এম শাফ র রহমান
আ র রহমান
মাঃ গালাম ছারয়ার
আঃ স মা া
মাঃ রিবউল আলম
আ াহ আল মা ন
মাঃ ছা ইবেন সািজদ
মাঃ রিফ ল ইসলাম
নাম
মাঃ ফা
ামান
কাজী বদর উি ন
মাঃ রিফ ল ইসলাম
মাঃ িমলন হসাইন

কানা
ইউএনও, উপেজলা িনবাহী অিফস, বােকরগ
উপেজলা ড কমা ার, বাংলােদশ ি েযা া সংসদ, বােকরগ
ি েযা া থানা কমা ার, বােকরগ
চয়ার ান, ফিরদ র ইউিপ, বােকরগ
সহঃ অ াপক, হলাল উি ন কেলজ, বােকরগ
ভাষক, হলাল উি ন কেলজ, বােকরগ
ফিরদ র ইউিনয়ন, বােকরগ
সহঃ া ামার, বােকরগ
টকিনিশয়ান আইিস উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়,
বােকরগ
উপেজলা িষ অিফস, বােকরগ
সহঃ েকৗশলী, িব িসএল, বিরশাল

মাবাইল না ার
০১৭৪৫৫৩৬৬১৬
০১৭৪৬০৫৭৮০৯
০১৭১১৩২৯৮২৪
০১৭২৪৮৫৫৬৮২
০১৭১৭৩৫৯৫২৯
০১৭১৯৯৩৭৬৩৮
০১৭১০২২৬৬০১
০১৭১৩৭৯৭৭৯৬
০১৯১১৮১৮৫৫৯
০১৭৬৬৮১৭২০৫
মাবাইল না ার
০১৭১২৫১২৮৮৭
০১৭৩২৬৯৭০১৬
০১৭৬৬৮১৭২০৫
০১৭১৭৩২৫৬৮০

মাঃ শাহ আলম
আ াহ আল নামান
মাঃ মাতােলব
মাঃ ফা ক হােসন
উবাশেয়
মাঃ মিশউর রহমান
মাঃ ম ল আলম

কানা
অিফস পার, উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কলাপাড়া
উপ সহঃ েকৗশলী, িব িসএল, কলাপাড়া
সহঃ েকৗশলী, িব িসএল, কলাপাড়া
স ট – াখারক কাম কি উটার অঃ ,উপেজলা িনবাহী অিফসােরর
কাযালয়, কলাপাড়া
উপেজলা িডিজটাল স ার, কলাপাড়া
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কলাপাড়া
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয়, কলাপাড়া
সা িফেকট সহঃ ,উপেজলা িনবাহী অিফস, কলাপাড়া
অিফস সহঃ কাম কি উটার া রীক
লা য়া িডিজটাল স ার, কলাপাড়া
লতাচাপলী িডিজটাল স ার, কলাপাড়া

নাম
মাছাঃ িজ ফা লতানা
মাঃ সাইেয় ল মফাে িলন
মাঃ
ামান
নারিগস আ ার
মাঃ আই ব আহ
মাঃ জািহ ল হক
মাঃ আই ব আলী
মাঃ ইয়া ব আলী
রজাউল কিরম
আ াহ আল মা ন
আ র রা াক
মাঃ আিজ ল ইসলাম

কানা
ইউএনও, উপেজলা িনবাহী অিফস, তারাগ
উপেজলা মৎ অিফস, তারাগ
উপেজলা িনবাহী অিফস, তারাগ
উপেজলা িনবাহী অিফস, তারাগ
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, তারাগ
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, তারাগ
আলম র, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, তারাগ
রশা, ইউিনয়ন পিরষদ, তারাগ
উপেজলা িহসাবর ণ অিফস, তারাগ
উপেজলা সমবায় অিফস, তারাগ
উপেজলা াণী স দ অিফস, তারাগ
সহঃ েকৗশলী, িব িসএল, রং র

মাবাইল না ার
০১৭১৬৯১৮৭৭৮
০১৭১৭৬৭২৭৪৯
০১৭১৭৪৯২১৩১
০১৭২৪২২৮৮২২
০১৭৫১৪৩২৩৪৮
০১৬৮৬২৪৫৫৬১
০১৭৫১৪৩২৩৪৮
০১৫৯৫৫৫৮৬৮১
০১৭১৬৩৮২০২৩
০১৭৪০২২৪১৯১
০১৯২০৯২৮২৪৭
০১৭৫৫৯৩৬৮৮২

নাম
চ ক বনারিজ
দবািশষ রায়
মাঃ ফা ক হােসন

কানা
অিফস পার, উপেজলা িনবাহী অিফস,বীরগ
টকিনিশয়ান, বীরগ
উপেজলা িনবাহী অিফস বীরগ

মাবাইল না ার
০১৭১৬০১৪৬৬২
০১৭৮৩৮৪৮০৮০
০১৭১০২১৪১৩২
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০১৭২৪৪৯৬১২০
০১৭১৮৮১৫৫৫৯
০১৭৪০৮৬৭০৪৬
০১৭১৬৪০০৩৭৮
০১৮২৪৮০৫৪৪০
০১৭৩৬১৬৪৯৯৯
০১৭৩৯৯৩০৯৬৯

মাঃ লাকমান হািকম
মাঃ শাহাজাহান আলী
মাঃ ফারকাত আস সািকব
মাঃ আিজ ল ইসলাম
মাঃ জািহ ল হক
শিহ াহ হােসন
অিনক
আসাদ হােসন

উপেজলা িব িসএল অিফস, বীরগ
িহসাব সহকারী,উপেজলা িনবাহী অিফস, বীরগ
উপেজলা পিরষদ, বীরগ
সহঃ েকৗশলী, িব িসএল, রং র
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার,বীরগ
উপেজলা িম অিফস, বীরগ
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার, বীরগ
উপেজলা সমবায় অিফস, বীরগ

০১৫৫৮৫১১৪৩০
০১৭১৩৪১২৭৬৪
০১৭২৩৯৩২৮৬২
০১৭৫৫৯৩৬৮৮২
০১৬৮৬২৪৫৫৬১
০১৭২১০৬৯৪৮৯
০১৭৮৭৯৭২০৩৭
০১৭৩৮০৯৯০১০

নাম
মাঃ আেশক হাসান
শখ ওয়ািহ ামান
এম এম মািজ ল ইসলাম
মাঃ শিহ ামান
মাঃ িমজা নজ ল
সাই ল ইসলাম
অেশাক িম ী
ম ািফজ রহমান
মিজ ল ইসলাম
খান আিন র রহমান

কানা
ইউএনও, উপেজলা িনবাহী অিফস, িরয়া
সা িফেকট সহকারী, উপেজলা িনবাহী অিফস, িরয়া
টকিনিশয়ান, উপেজলা িনবাহী অিফস, িরয়া
িসএস, িব িসএল, িরয়া
িব িসএল, িরয়া
উপেজলা িনবাহী অিফস, িরয়া
হারব ড ই ার াশনাল িলঃ
উপেজলা পিরষদ, িরয়া
উপেজলা িনবাহী অিফস, িরয়া
উপেজলা সমাজ সবা অিফস, িরয়া

মাবাইল না ার
০১৭৩০৯৯৬২৬৯
০১৭১১৯০৩৭৬৮
০১৭১৩৯০০২৮৪
০১৭১৮২৪৯২৩২
০১৯৩৭৮৭৩৩২২
০১৮৬৩০৩৩৬২৬
০১৯১৩৮৯১৬৫৯
০১৭১০১২৬২২০
০১৭১৩৯০০২৮৪
০১৯২৪৪৩০০২৫

নাম
গৗতম বাড়ই
আ া ামান
গালাম িকবিরয়া
আিশস মার সন

কানা
ইউএনও, উপেজলা িনবাহী অিফস, আেনায়ারা
উপেজলা পিরষদ, আেনায়ারা
উপেজলা িনবাহী অিফস, আেনায়ারা
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার,আেনায়ারা

মাবাইল না ার
০১৭৩৬৪৮৯৮০০
০১৮১২৬০৩৬৭৫
০১৭১৭৬০০২৮৬
০১৭৭৪৪৪৪৮৪২

আ স সা ার
কায়ছার উি ন
মাঃ ল আফছার
আ ার হােসন
ভ র চাকমা
সেল উি ন

উপেজলা িষ অিফস, আেনায়ারা
উে া া, ইউিনয়ন িডিজটাল স ার,আেনায়ারা
উপেজলা িশ া অিফস, আেনায়ারা
উপেজলা িহসাব র ন অিফস, আেনায়ারা
উপেজলা িনবাহী অিফস, আেনায়ারা
উপেজলা িনবাহী অিফস, আেনায়ারা

০১৭৩২৪৮১৮৪
০১৮১২৭৬০৭৮৩
০১৮২২৯৯৩২৫৮
০১৮১৮১৩৪১২১
০১৮২৫৫৩২৪৫৫
০১৮১৬৬০৮৫৪২

নাম
মাঃ শাহ জাহান
মাঃ দারা িময়া
মাঃ ফা কামাল খান
কাজী মহিসন
আ ইউ ফ
গালাম সারয়ার
মাঃ আ স সালাম
মিহউি ন আহেমদ
মাঃ জিসম উি ন
এম এ গিসথ চঃ

কানা
উপেজলা িনবাহী অিফস, িব নাথ
উপেজলা িনবাহী অিফস, িব নাথ
উপেজলা িশ া অিফস, িব নাথ
সািমট কিমউিনেকশন িলিমেটড, িব নাথ
সািমট কিমউিনেকশন িলিমেটড, িব নাথ
উপেজলা িনবাচন অিফস, িব নাথ
উপেজলা প ী অিফস, িব নাথ
উপেজলা িশ া অিফস, িব নাথ
উপেজলা মৎ অিফস, িব নাথ
উপেজলা িহসাবর ণ অিফস, িব নাথ
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মাবাইল না ার
০১৭১২৬৪১০৩৬
০১৭১৮৪৪২০২৮
০১৭১৭২৮০৫৩০
০১৯১১৬৮৫০৬৫
০১৬১১৬৬৮০৮৯
০১৭১৬১২১৯৪২
০১৭১৮৭৮২০৮৪
০১৭১৬৯০০৮৪৮
০১৭১৮৩৮৮৫২৭
০১৭১৬১০৭৯৭৮

নাম
হিরপদ দাস
মাঃ হা ন অর রিশদ
রি ত কর
মাঃ আ ল কালাম আজাদ
গাপাল দব
জ ািতষ র ন দাস
সজল মার দবনাথ
মাঃ নািসর উি ন
মাঃ জিহ ল ইসলাম
শিরফ উি ন
মাঃ নজীর িময়া

কানা
উপেজলা িনবাহী অিফস, বা বল
উপেজলা িনবাহী অিফস, বা বল
উপেজলা িনবাহী অিফস, বা বল
উপেজলা িনবাহী অিফস, বা বল
িব িসএল,বা বল
উপেজলা িশ া অিফস, বা বল
উে া া, বা বল
উপেজলা িশ া অিফস, বা বল
ব উ য়ন অিধদ র , বা বল
উপেজলা মৎ অিফস, বা বল
উপেজলা খা িনয় ক অিফস, বা বল

মাবাইল না ার
০১৭০৯২১৯৭৫৩
০১৭১৭৬০৪৫১২
০১৭৩৫০২২৯৯২
০১৭৫৬৯৫৪২৯১
০১৭৩৭৪৯০৭৬০
০১৭১২১৯৪৩৭০
০১৭৭৮০২২০৪০
০১৭২৮৪৭৫১৭৬
০১৭১২৯৪১৫০৩
০১৭৩১৩৪৮৭২১
০১৭১৬৫৬৩৪৬২

নাম
মাঃ আ ল কালাম
মাঃ হািব র রহমান
এস এম রােশ ামান
মাঃ রিফ ল
মাছাঃ ফারজানা ইয়াসিমন
সােহল রানা
মাঃ আজাদ
মাঃ মারেশদ আলম

কানা
উে া া উপেজলা িডিজটাল স ার, বড়াই াম
বনপারা এল এল, বড়াই াম
উপেজলা উে া া , বড়াই াম
উপেজলা উে া া , বড়াই াম
উপেজলা উে া া , বড়াই াম
িব িসএল, রাজশাহী
উপেজলা িনবাহী অিফস, বড়াই াম
িব িসএল, রাজশাহী

মাবাইল না ার
০১৭২১৭০৪৮৪৮
০১৭২৬১৬৯২৬২
০১৭৬৫৭১০৮২৮
০১৮৬৩০৩৩৬২৬
০১৭৭৬৪৭২৮২৬
০১৮২৪৩০০৮৮৯
০১৭২০৩৫২৭০৪
০১৫৫০১৫১৪৬৪

নাম
মাঃ হািম ল ইসলাম
মাঃ শিফ র র ল
আিজ ল আযম
ামান
সােহল রানা
মাঃ সাই ল ইসলাম
জিহ ল ইসলাম
মাঃ আেনায়া ল হক

কানা
ইউএনও, উপেজলা িনবাহী অিফস, বাঘা
চয়ার ান, বাউসা ইউিনয়ন, বাঘা
চয়ার ান, ইউ িপ, বাঘা
স াব সে টাির, বাঘা
িব িসএল, রাজশাহী
অিফস সহকারী, বাঘা
উে া া, িডিজটাল স ার, বাঘা
িব িসএল, রাজশাহী

মাবাইল না ার
০১৭০৫৪৩০৫২১
০১৭১২৯৯৮৭৬৮
০১৭১১১৭৯৩৯৭
০১৭১১৪৬০৭৪৩
০১৮২৪৩০০৮৮৯
০১৮৬৩০৩৩৬২৬
০১৮৬৩০৪৪৬২৬
০১৯৩৮৮৮৬২৫২

নাম
দীপ মার রায়
মাঃ মঈন উ ীন
মাঃ ইিলয়াস
মাঃ কাম ল ইসলাম
মাঃ আ ল হা ন
মাঃ রজাউর রহমান আক
এস ক আ ল খােয়র
মাঃ আিম র রহমান
মনিজর আহেমদ

কানা
সদ , পিরক না, িব িসএল
ক পিরচালক
িবঃ ঃ ( টেল ও িপ), ঢাকা
িবঃ ঃ ( টেল ও িপ), ঢাকা
িবঃ ঃ ডি উ িব এন িড ােজ ,ঢাকা
িবঃ ঃ িড ডি উ িড এম ােজ ,ঢাকা
িডিপিড - ১, িব িসএল
িডিপিড - ২, িব িসএল
এিপিড, ঢাকা, িব িসএল

মাবাইল না ার
০১৫৫০১৫১১১০
০১৫৫০১৫১০৮১
০১৫৫০১৫১২৮০
০১৫৫০১৫১৩৪৫
০১৫৫০১৫১৩৩৬
০১৫৫০১৫১৩৩২
০১৫৫০১৫১২১৬
০১৫৫০১৫১২০২
০১৫৫০১৫১২৬৭
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ানীয় পযােয় কমশালার আেলাচনা
“উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” কে র িনিবড় পিরবী ণ কায েমর আওতায় ভা কা উপেজলার
সে লন কে ২৩ এি ল ২০১৭ তািরেখ অ ি ত ানীয় পযােয় কমশালার আেলাচনা িনে
েল ধরা হলঃ
ানীয় পযােয় আেয়ািজত কমশালায় আইএমইিড-র উ পদ কমকতাগণ এবং িব িসএল-এর ক সংি কমকতাগণ উপি ত
িছেলন। উপেজলা িনবাহী অিফসার েতই উপি ত সকলেক ধনবাদ জানান এবং িব িসএেলর সবার মান উ য়ােনর উপর
আেরাপ কেরন। সভায় উপি ত উপেজলা িষ অিফসার জানান য, বতমােন ই ারেনেটর য অব া তা িদেয় তারা িষ ত বাতায়ন
থেক কান কার ত ডাউনেলাড করেত অেনক সময় অিতবািহত হয় যায় অথবা Disconnect হেয় যায়। উপেজলা
টকিনিশয়ান জানান য, বাংলােদশ কি উটার কাউি ল ারা বা বািয়ত info sarker ক হেত ািপত video
conference ব া এবং ই ারেনট সংেযাগ তারা স কভােব াবহার করেত পারেছন না, এমনিক তারা িনিদ কান অিফেস
অিভেযাগ কেরও কান কার ই ারেনট সংেযােগর
ব া করেত পারেছন না। উপােজলা টকিনিশয়ান বেলন য, ই ারেনেটর
অভােব বতমােন info sarker ক হেত যসব য পািত দওয়া হেয়েছ তা তারা বহার করেত পারেছন না এবং ই ারেনট
সবার জ মাবাইল ফােনর মেডম াবহার করেত বা হে ন। বতমােন ভা কা উপেজলা কমে ে ািপত ায় সকল টিলেফান
লাইন ন অব ায় পেড় আেছ। তারা উে খ কেরন য, জলা সদর দ র হেত সংেযাগ ত ই ারেনেটর লাইন বই ধীরগিত স । এ
কারেন এখন পয তার উপেজলায় e-filing এবং NESS চা করা স ব হয়িন। তারা গভীর হতাশা
কের বেলন য,
িব িসএল কমকতােদর উদাসীনতা ও কমদ তার অভাব িব িসএেলর বতমান ক ণ অব ার জ দায়ী। উপি ত অিফস পার জানান
য, উপেজলা পযােয় য IT Technician িনেয়াগ দওয়া হেয়িছল স ছেল র বতন ভাতািদ গত ন ২০১৬ সাল থেক ব
আেছ। এমতাব ায় উপেজলা কমে ে আইিস র সবা দানকারী টকিনিশয়ান মানবতা জীবনযাপন করেছ। উপেজলা টকিনিশয়ান
জানান য, তারা এখন িনদা ণ অথ কে আেছন। িতিন আশা কেরন যন info sarker-৩ কে তােদর সং
করা হয়।
উপি ত িডিজটাল স ােরর উে া ারা জানান য, যিদ িব িসএল অ মিত দান কের তেব তারা ঘের ঘের ই ারেনট সবা দান
করার জ লাকাল ISP-এর ায় সবা দান করেত পারেবন। এ জ তারা িব িসএেলর কাছ থেক অপ ক াল লাইেনর মা েম
ইউিনয়ন িডিজটাল স াের ই ারেনট সংেযাগ দান করার দাবী জানান। পরামশকগণ যসকল উপেজলা পিরদশন কেরেছন এবং
ফাকাস প আেলাচনা কেরেছন, ানীয় পযােয় কমশালার আেলাচনায় ায় একই রকম িচ েট উেঠেছ। সভায় উপি ত সকেলই
একমত পাষণ কেরন য সকল সরকারী অিফেস ই ারেনট পৗঁেছ দওয়া ছাড়া িডিজটাল বাংলােদশ গড়া স ব হেব না। তারা
িব িসএলেক আরও উে াগী হওয়ার আ ান জানান।
উপি ত িব িসএল কমকতা জানান য, বতমােন অপ ক াল ফাইবার ক াবল লাইন াপন করা হেলও এখন পয কান অিফেস
সরাসির ই ারেনেটর লাইন দান করা স ব হয়িন। িতিন আশাবাদ
কেরন য, ভিব েত উপেজলা টিলেফান ভবেন ািপত
অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও অ া য পািত বহার কের উ গিত স
ই ারেনট পাওয়া স ব হেব। িতিন ানীয় পযােয়
লাকবেলর অভােব টিলেফান সচল রাখা স ব হে না বেলও তার হতাশা
কেরন। িতিন আরও জানান য, অতীেত ঢাকা
ময়মনিসংহ মহাসড়েকর উ য়ন কাজ চলামান থাকায় ায়সই গভ লাইন কাটা পেড়েছ এবং টিলেফান িবকল হেয় পেড়েছ।
আইএমইিড-র উ পদ কমকতাগণ িব িসএল কমকতােদরেক অিত ত টিলেফান সচল রাখার এবং ই ারেনেটর লাইন ক করার
উে াগ হেনর আ ান জানান এবং সকল কার সহেযািগতার আ াস দান কেরন।
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ানীয় পযােয় কমশালার আেলাচনায় অংশ হনকারীেদর নাম ও কানা
নাম
ডাঃ হলাল আহে দ
মাঃ সাই ল আজম খান
ডাঃ মিতউর রহমান
সািবনা ইয়াসিমন
মাঃ রািজব িময়া
শাহাদাত ইসলাম
নাইমা আ ার
রােবয়া আ ার
সরাত জাহান
ম শ মার গাপ
ফির ল ইসলাম
মাঃ আ সাইম িলটন
মাঃ শাহজাদা
মাঃ আিন ামান
মাঃ মাহ র রহমান
মাঃ উসমান গিন
মাঃ আ ল বািরক
ন ল চ পাল
মাঃ িগয়াস উি ন
অ চ
মাঃ আ ল জিলল
িসকদার মাঃ হা ন অর রিশদ
মাঃ ল ইসলাম
মাঃ শিহ ামান
মাঃ নাই ল ইসলাম
মাঃ শাহা ি ন
মাঃ নাইম উি ন
জািহদা ফরেদৗিস
মাঃ সাই ল ইসলাম

কানা
উপেজলা াণী স দ অিফস , ভা কা
উপেজলা িষ অিফসার, ভা কা
উপেজলা াণী স দ অিফস , ভা কা
িষ স সারণ অিফসার , ভা কা
ত সবা ক , মি ক বািড় , ভা কা
৬নং ভা কা ইউিপ ও িডিজটাল স ার , ভা কা
৬নং ভা কা ইউিপ ও িডিজটাল স ার , ভা কা
৩নং ভরাডবা ইউিপ ও িডিজটাল স ার , ভা কা
৫নং িব িলয়া ইউিপ ও িডিজটাল স ার , ভা কা
উপেজলা সমবায় অিফসার ভা কা
উপেজলা েকৗশলী , ভা কা
উপেজলা টকিনিশয়ান , ভা কা
উপেজলা পিরসং ান অিফস , ভা কা
ভা কা টিলেফান অিফস , ভা কা
উপেজলা সহকারী েকৗশলী িব িসএল , ভা কা
সহকারী আইএসএল, ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িশ া অিফস , ভা কা
উপেজলা িশ া অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফস , ভা কা
উপেজলা িনবাহী অিফসার , ভা কা
আইএস , ভা কা
ইউয়াইিডিড , ভা কা
উপেজলা মিহলা িবষয়ক , কমকতা , ভা কা
উে া া , ৮নং ইউিনয়ন পিরষদ , ভা কা
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মাবাইল না ার
০১৭৩৩৩৩৮৯০৬
০১৭৩৩৩৩৮৯০৭
০১৭৩৩৩৩৮৯৫৭
০১৭৪৬৭৬০৩৮৭
০১৭৭০৪৫২০৪৫
০১৭৩৫৭৬৯৫৯০
০১৭৫১৯৫৯৭৫৯
০১৭১৪৪৪৯৭৫০
০১৭০৮৪৪৬৭২৯
০১৭১১৭৩৯৯৪০
০১৭১২৬৫৫১৪০
০১৭২০০১৮০৭০
০১৭৩৩৩৩৮৯১৫
০১৯১৪৯৬৪৩৬৮
০১৭৯৫৫৫৭৫৭৯
০১৫৩৪৫২৭৭৭৭
০১৭৩৩৩৩৮৯৪৩
০১৭১৫৩৭২৭৫৬
০১৭১৫৯৯৮২১৭
০১৭৩৭৬৪৯২৪২
০১৭৫৫৭৮৯২৮২
০১৭১২৫৪২৫৭৮
০১৭১২৭২৫৮৫১
০১৯২৫৬১২২৯৬
০১৭৩৩৩৩৮৯৫৬
০১৭১৩৯৯১৪১২
০১৭৩৩৩৩৮৯২২
০১৭৩৩৩৩৮৯২১
০১৮৬৩০৩৩৬২৬

সং ি -৩
৩৪৯ উপেজলা/ ািপত স েহ ািপত য পািতর ধরন
িবভাগ

জলা

উপেজলা/ সাইট

য পািতর ধরন

বিরশাল িবভাগ

বিরশাল

বিরশাল সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

উিজর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বানারীপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আৈগলঝাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঝালকা সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

কাঠািলয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নলিছ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

প য়াখালী সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বাউফল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দশিমনা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কলাপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গলািচপা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িপেরাজ র সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

নািজর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িজয়ানগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মঠবাড়ীয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নছারাবাদ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভালা সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বারহান উি ন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চরফ াশন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দৗলতখান

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ত মি ন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লালেমাহন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আমতলী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বামনা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পাথরঘাটা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দিব ার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব ড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঝালকা

প য়াখালী

িপেরাজ র

ভালা

বর না

চ াম িবভাগ

িম া

া ণপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চাি না

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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চৗ

াম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দাউদকাি

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হামনা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লাকসাম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাদনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

না লেকাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িম া সদর

ফনী

া ণবািড়য়া

রা ামা

নায়াখালী

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

মঘনা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মেনাহরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িততাস

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িড়চং

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ফনী সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

সানাগাজী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লগাজী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পর রাম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দাগন ঞা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

া ণবািড়য়া সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

কসবা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নািসরনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আ গ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নবীনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বা ারাম র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রা ামা সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

কা াই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাউখালী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাজ লী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নািনয়ারচর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বা রহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বণচর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কিবরহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সনবাগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চাটিখল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সানাই ড়ী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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চদ র

ল ী র

চ াম

ক বাজার

খাগড়াছিড়

বা রবান

ঢাকা িবভাগ

নরিসংদী

নায়াখালী

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

হাইমচর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চ দ র সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

উ র মতলব

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দি ণ মতলব

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ল ী র সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

কমলনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রামগিত

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চ াম

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

রা িনয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সীতা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মীরসরাই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব শখালী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বায়ালখালী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আেনায়ারা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লাহাগাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ক বাজার সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

উিখয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

প য়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

টকনাফ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

খাগড়াছিড় সদর

টাইপ ২-1 (১ িজ পাট)

িদঘীনালা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পানছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ল ীছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মহালছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বা রবান সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

আলীকদম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নাই ংছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রায়াংছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লামা
মা
থানিচ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বলােবা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

68

গাজী র

মেনাহরদী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঘাড়াশাল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গাজী র সদর
কালীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাপািসয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রােজ
শরীয়ত র

নারায়ণগ

টা াইল

িকেশারগ

র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

শিরয়ত র সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

নিড়য়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জািজরা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গাসাইরহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভদরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ডা ড া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নারায়নগ সদর

টাইপ ২-1 (১ িজ পাট)

আড়াইহাজার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সানারগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

টা াইল সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বাসাইল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

য়া র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দল য়ার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গাপাল র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নাগর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সিখ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িকেশারগ সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

তাড়াইল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হােসন র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কিরমগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ইটনা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

অ াম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িনকলী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িমঠামইন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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মািনকগ

মািনকগ সদর

টাইপ ২-1 (১ িজ পাট)

হিররাম র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দৗলত র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িঘওর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িশবালয়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মগবাজার এ েচ

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

নবাবগ

টাইপ ২-২ (১ িজ পাট)

দাহার

টাইপ ২-২ (১ িজ পাট)

িসরাজিদখান

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লৗহজং

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গজািরয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

টংগীবািড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাজবাড়ী

গায়াল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মাদারী র

কালিকিন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাৈজর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ফিরদ র সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

আলফাডা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বায়ালমারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সদর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নগরকা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চরভ াসন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সালথা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

যেশার সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

মিণরাম র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাঘারপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চৗগাছা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কশব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সাত ীরা সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

আশা িন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দবহাটা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কলােরায়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ামনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঢাকা

ি গ

ফিরদ র

লনা িবভাগ

যেশার

সাত ীরা
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মেহর র
নড়াইল
য়াডা া

ি য়া

মা রা

লনা

বােগরহাট

তালা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কািলগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মেহর র সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

গাংনী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নড়াইল সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

কািলয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

য়াডা া সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

আলমডা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দা ড় দা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জীবননগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ি য়া সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

িমর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দৗলত র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মা রা সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

শািলখা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মহ দ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লনা

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

পাইকগাছা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িদঘিলয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

তরখাদা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িরয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব য়াঘাটা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দােকাপ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কয়রা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বােগরহাট সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

ফিকরহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মা াহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

শরণেখালা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রামপাল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মােড়লগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ক য়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মাংলা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িচতলমারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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িঝনাইদহ

ময়মনিসংহ িবভাগ

শর র

িঝনাইদহ সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

শল পা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হিরণা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কালীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাটচ দ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মেহশ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

শর র সদর

টাইপ ২-1 (১ িজ পাট)

নািলতাবাড়ী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বরদী

ময়মনিসংহ

জামাল র

ন েকাণা

রাজশাহী িবভাগ

িসরাজগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নকলা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িঝনাইগাতী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লবাড়ীয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ময়মনিসংহ সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

ধাবাউড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ল র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হা য়াঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গৗরী র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গফরগ ও

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দওয়ানগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সিরষাবাড়ী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মাদারগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বকশীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ন েকাণা সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

গা র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ক য়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আটপাড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মদন

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

খািলয়া রী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কলমাকা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বল িচ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কামারখ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাজী র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রায়গ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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পাবনা

ব ড়া

রাজশাহী

নােটার

জয় রহাট

চ পাইনবাবগ

নওগ

িসরাজগ

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

তাড়াশ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জানগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভা ড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পাবনা সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

চাটেমাহর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

স িথয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ফিরদ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ব ড়া সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

কাহা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আদমিদিঘ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সানাতলা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গাবতলী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িশবগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাজশাহী সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

গা র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চারঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

তােনার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাগমারা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নােটার সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

বড়াই াম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দাস র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নলডা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জয় রহাট সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

আে ল র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কালাই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চ পাইনবাবগ সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

নােচাল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ভালাহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িশবগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাহান র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বদলগাছী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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রং র িবভাগ

প গড়

িদনাজ র

লালমিনরহাট

নীলফামারী

গাইবা া

পি তলা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ধামইরহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আ াই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাণীনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নওগ

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

পারশা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সাপাহার

টাইপ ২-2 (১ িজ পা ট)

প গড়

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

দবীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বাদা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আেটায়ারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িদনাজ র সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বীরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঘাড়াঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পাবতী র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাহােরাল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নবাবগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

খানসামা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িবরল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িচিররব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সতাবগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লালমিনরহাট সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

কালীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হাতীবা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পাট াম

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আিদতমারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নীলফামারী সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

িডমলা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জলঢাকা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িকেশারগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গাইবা া সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

সা া র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

সাঘাটা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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ঠা রগ ও

রং র

গািব গ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লছিড়

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ঠা রগ ও সদর

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

পীরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাণীশংৈকল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হির র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বািলয়াডা ী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রং র সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

গংগাচড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

তারাগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বদরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িমঠা

িড় াম

র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পীরগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কাউিনয়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

পীরগাছা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িড় াম সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

নােগ রী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ামারী

িসেলট িবভাগ

িসেলট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লবাড়ী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাজারহাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িচলমারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রৗমারী

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

চর রািজব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িসেলট সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বালাগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িবয়ানীবাজার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িব নাথ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কা ানীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ফ গ

টাইপ ২-2 (১ িজ পা ট)

গালাপগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

গায়াইনঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জ া র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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মৗলভীবাজার

কানাইঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

জিকগ

টাইপ ২-১ (১ িজ পাট)

মৗলভীবাজার সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

বড়েলখা

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

কমলগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লাউড়া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

রাজনগর

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

ড়ী
হিবগ

নামগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

হিবগ সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

নবীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বা বল

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

আজিমরীগ

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

বািনয়াচং

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

লাখাই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

না ঘাট

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

মাধব র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

নামগ সদর

টাইপ ১ (১০ িজ পাট)

জগ াথ র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

দায়ারাবাজার

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

তািহর র

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

শা া

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)

িদরাই

টাইপ ২-2 (১ িজ পাট)
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সং ি -4
“১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ক াবল উ য়ন” ক
সংেযাগ াপন করা হেয়েছ। এর তািলকা িনে দান করা হলঃ
িবভাগ
ঢাকা

জলা
ঢাকা

ঢাকা

মািনকগ
জলা

ময়মনিসংহ
ময়মনিসংহ

ন েকানা
ন েকানা

ঢাকা

টা াইল

রাজশাহী

রাজশাহী

রাজশাহী

চাপাইনবাবগ

রাজশাহী

ব ড়া

রং র

নীলফামারী

রং র

রং র

রং র

িদনাজ র

চ াম

িম া

িসেলট

িসেলট

িসেলট

িসেলট

িসেলট
লনা

িসেলট
যেশার

লনা

যেশার

উপেজলা
ধামরাই

থেক ২৮

উপেজলায় সরাসির

ইউিনয়ন
চৗহাট ইউিনয়ন, আমতা ইউিনয়ন, বািলয়া ইউিনয়ন, যাদব র
ইউিনয়ন, বাইশাকা া ইউিনয়ন, রা, গাং য়া, সােনাড়া,
িতপাড়া, সামভাগ, ভাড়ািরয়া, ধামরাই, া, রায়াইল, য়া র, না ার
মািনকগ সদর বিতলা-িমতরা ইউিনয়ন, জাগীর ইউিনয়ন, আ াম ইউিনয়ন, িদঘী
উপেজলা
ইউিনয়ন, টাইল ইউিনয়ন, হা পাড়া ইউিনয়ন, ভাড়ািরয়া ইউিনয়ন, নব াম
ইউিনয়ন, গড়পাড়া ইউিনয়ন,
র ইউিনয়ন
খািলয়া ির
মি র, চা য়া, খািলয়া রী, নগর,
র, গাজী র
বধলা
হাগলা, ঘাগড়া, জািরয়া, ধলা লগ ও, বধলা, আিগয়া, িবশকা নী,
খিলশাউড়, নারাি য়া, গাহালাকা া, বরাটী।
নাগর র
ভারড়া ইউিনয়ন, সহবত র ইউিনয়ন, গয়হাটা ইউিনয়ন, সিলমাবাদ
ইউিনয়ন, নাগর র ইউিনয়ন, মা দনগর ইউিনয়ন, মাকনা ইউিনয়ন, পা য়া
ইউিনয়ন, বকরা আট াম ইউিনয়ন, বিড়য়া ইউিনয়ন, ভা া ইউিনয়ন, দি য়র
ইউিনয়ন
বাঘা
১ নং বা বাঘা ইউিনয়ন, ২ নং গড়গিড় ইউিনয়ন, ৩ নং পা িড়য়া ইউিনয়ন, ৪
নং মিন াম ইউিনয়ন, ৫ নং বাউসা ইউিনয়ন, ৬ নং আড়ানী
িশবগ
িবেনাদ র, চকিকত , দাই িরয়া, ধাইনগর, লভ র, ঘাড়াপািখয়া, মাবার
ক র, মনাকষা, নয়ালাভা া, প কা, ছ ািজত র, শাহাবাজ র, াম র, কান
সাট, উিজর র
সিরয়াকাি
সািরয়াকাি সদর, নারচী, বাহাইল, চা য়াবাড়ী, চ নবাইশা,
হাট লবাড়ী, হাটেশর র, কিণবাড়ী, কাজলা, ব র,
কামাল র, ভলাবাড়ী
ডামার
৩নং গামনািত ইউিনয়ন, ১নং ভাগডা ড়ী ইউিনয়ন, ২নং কতকীবাড়ী
ইউিনয়ন, ৪নং জাড়াবাড়ী ইউিনয়ন, ৫নং বা নীয়া ইউিনয়ন, ৬নং পাংগা
মটক র, ৭নং বাড়াগাড়ী, ৮নং ডামার ইউিনয়ন, ৯নং সানারায়
ইউিনয়ন, ১০ নং হিরণচরা ইউিনয়ন
পীরগ
চ েকাল ইউিনয়ন, ভ াবাড়ী ইউিনয়ন, বড়দরগাহ ইউিনয়ন, েমদ র
ইউিনয়ন, মদনখালী ইউিনয়ন, িরয়া ইউিনয়ন, বড় আলম র
ইউিনয়ন, রায় র ইউিনয়ন , পীরগ ইউিনয়ন, শােনরহাট
ইউিনয়ন, িম র, রামনাথ র ইউিনয়ন, চতরা ইউিনয়ন, কািবল র
ইউিনয়ন, প চগাছী
লবাড়ী
এ য়াড়ী, আলািদ র, কাজীহাল, বতিদঘী, খেয়রবাড়ী, \
দৗলত র, িশবনগর
দাউদকাি
দৗলত র, দাউদকাি (উ র), ইিলয়টগ (উ র), ইিলয়টগ
(দি ন), িজংলাতলী, ল র, গৗরী র ইউিনয়ন, মাহা দ র ( ব)
ইউিনয়ন, মাহা দ র (পি ম) ইউিনয়ন, গায়ালমারী ইউিনয়ন, মা কা
ইউিনয়ন, িবেট র ইউিনয়ন, প য়া ইউিনয়ন, পা গািছয়া (পি ম)
ইউিনয়ন, বারপাড়া
কা ানীগ
তিলখাল, ইসলাম র পি ম, ইসলাম র ব, ইসাকলস, উ র
রিনখাই, দি ন রিনখাই
গায়াইনঘাট
ফেত র, ম র, পি ম জাফলং, ব
জাফলং, ল ড়া, আলীরগ ও, নি রগ ও, তায়া ল, ডৗবাড়ী
জ া র
িনজপাট, জ া র, চািরকাটা, দরব , ৫ নং ফেত র, িচকনা ল
বােঘরপাড়া
জ র র, জামিদয়া, দরাজহাট, ধল াম, নািরেকলবাড়ীয়া, ব িবলা, বা য়াড়ী,
রায় র, দাহা লা
চৗগাছা
চৗগাছা, জগদীশ র, িলয়ানী, নারায়ন র, পািতিবলা, পাশােপাল, লসারা,
িসংহ িল, খ িরয়া, স পদাহ, হািকম র
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লনা

মেহর র

লনা
িসেলট

মেহর র
নামগ

বিরশাল

প য়াখালী

বিরশাল

বর না

রাজশাহী

চাপাই নবাব
গ

ময়মনিসংহ

ন েকানা

ঢাকা

িকেশারগ

চ াম

চ াম

চ াম

খাগড়াছিড়

িসেলট

নামগ

গাংনী

লবাড়ীয়া, কািজ র, বাম ী, মট ড়া, ষালটাকা, সাহারবাটী, ধানেখালা,
রায় র, কা লী
িজবনগর
দািরয়া র, মানাখালী, বােগায়ান, মহাজন র
নামগ সদর জাহা ীরনগর ইউিনয়ন, রংগারচর, আ াবনগর, গৗরারং,
মা াপাড়া ইউিনয়ন , ল ণ ইউিনয়ন, কাঠইর ইউিনয়ন, রমা, মাহন র
প য়াখালী সদর লাউকাঠী, লাহািলয়া, কমলা র, জনকাঠী, কািলকা র, বদর র, ইটবাড়ীয়া,
মিরচ িনয়া, আউিলয়া র, ছাট িবঘাই, বড় িবঘাই, মাদার িনয়া
বর না সদর
এম. বািলয়াতলী ইউিনয়ন, নলেটানা ইউিনয়ন, বদরখালী ইউিনয়ন, গৗিরচ া
ইউিনয়ন, ল িড় ইউিনয়ন, কওড়া িনয়া ইউিনয়ন, আয়লা পাতাকাটা
ইউিনয়ন, িড়রচর ইউিনয়ন, ঢ য়া ইউিনয়ন, বর না ইউিনয়ন
চাপাই নবাব
আলা লী, বারঘিরয়া, মহারাজ র, রানীহা , বািলয়াডা া, গাবরাতলা, িঝিল
গ সদর
ম, চরঅ পনগর, দবীনগর, শাহজাহান র, ইসলাম র, চরবাগডা া, নারায়ন
র, র র
মাহনগ
১নং বড়কািশয়া-িবরাম র, ২নং বড়তলী-বািনয়াহারী, ৩নং ত িলয়া, ৪নং
মাঘান-িসয়াধার, ৫নং সমাজ-সিহলেদও, ৬নং য়াইর, ৭নং গাগালা র
বািজত র
কলাগ, িপিরজ র, গাজীরচর, িহলিচয়া, মাইজচর, মাইপর, হািলম র, সরার
চর, িদলাল র, িদঘীরপাড়, বিলয়াদ
রাউজান
রাউজান, বােগায়ান, িবনা রী, িচকদাইর, ডা য়া, ব জরা, পি ম
জরা, গিহরা, হলিদয়া, কদল র, নায়াপাড়া,
পাহাড়তলী, উড়িকরচর, নওয়ািজশ র
খাগড়াছিড়
খাগরাছিড় সদর, গালাবাড়ী, পরাছড়া, কমলছিড়
সদর
ছাতক
ইসলাম র ইউিনয়ন, নায়ারাই, ছাতক সদর, কালা কা, গািব গ সেদরগ ও, ছলা আফজলাবাদ, রমা উ র, রমা দি ণ, চরমহ া, জাউয়া
বাজার, িসংচাপইড়, দালারবাজার, ভাতগ ও ইউিনয়ন
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সং ি -5
“১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ক াবল উ য়ন” কে র আওতায় যসব উপেজলায়
য পািত ািপত হেয়েছ
“১০০০ ইউিনয়ন পিরষেদ অপ ক াল ফাইবার নটওয়াক ক াবল উ য়ন” কে র আওতায় “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার
ক াবল নটওয়াক উ য়ন (সংেশািধত)” শীষক কে র যসব উপেজলায় (টাইপ-২-২) য পািত াপন করা হেয়েছ সসব উপেজলার
তািলকা িনে দান করা হলঃ
িবভাগ

জলা

উপেজলা

ঢাকা

মািনকগ

সা িরয়া, িসংগাইর

গাপালগ

চ াম

রাজশাহী

ক দ র, কািশয়ানী

মাদারী র

িশবচর

িকেশারগ

ক য়াদী, িলয়ারচর, পা ি য়া, বািজত র

ফনী

ছাগলনাইয়া

ল ী র

রায় র, রামগ

চদ র

ফিরদগ

খাগড়াছিড়

মািনকছিড়, মা রা া, রামগড়

চ াম

ফ কছিড়, রাউজান

রাজশাহী

গাদাগাড়ী

নওগ

মা া, িনয়ামত র, মহােদব র

জয় রহাট

প চিবিব, িবরম র, হািকম র

নােটার

লাল র, বাগািতপাড়া

িসেলট

নামগ

ছাতক, জামালগ , দি ণ নামগ

লনা

ি য়া

খাকসা, মারখালী

বিরশাল

বিরশাল

বােকরগ

িপেরাজ র

কাউখালী

ঝালকা

রাজা র

প য়াখালী

মিক, িমজাগ

বর না

বতাগী, বর না সদর

ময়মনিসংহ

ভা কা

জামাল র

মলা হ, ইসলাম র

ন েকাণা

বারহা া, মাহনগ , ধমপাশা

কে র আওতায় য ৪ উপেজলায় য পািত

ািপত হয়িন তা হ দ কািলেত উে খ করা হেয়েছ।

ময়মনিসংহ

*
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সং ি -৬
ক এলাকার অপ ক াল ফাইবার নটওয়ােকর িবধােভাগীেদর জ

মালা

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
িভশন - ২০২১ এর ল েক সামেন রেখ সরকার িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং উ
মতা স
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর অধীন
িব িসএল বাংলােদেশর সকল উপেজলায় এবং ইউিনয়ন পিরষদ েলােক অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর আওতায় আনয়েনর
জ “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক এক ক বা বায়ন করেছ। এই কে র আওতায়
বা বায়ন ত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক বহার কের ই ারেনট সবা দানকারী িত ানস হ আপনার উপেজলায়
তগিতর ই ারেনট সবা দান করেছ। এই কে র উে
অজেনর সফলতা বা থতার কারণস হ এবং কম চীর কাযকািরতা,
দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ
ায়েনর উে ে আপনার মতামত এই সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার
সহেযািগতা একা কা । উে
য, আপনার মতামত মা সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত গাপন রাখা
হেব।
উ রদাতার সাধারণ ত ঃ
১

িবভাগঃ

২

উ রদাতার নামঃ

৩

িত ােনর নামঃ

৪

পদিবঃ

৫

িশ াগত যা তাঃ

৬

মাবাইল ন রঃ

৭

উ রদাতার কাড

জলাঃ

থানা/ উপেজলাঃ

ত সং হকারী রণ করেবন

বহার সং া ত ঃ
১.
আপিন িক Mobile Phone বহার কেরন?
২.
আপিন িক িব িসএল -এর Land Phone বহার কেরন?
৩.
আপিন িক ই ারেনট বহার কেরন?
৪.
আপিন িক Land Phone সংেযােগর মা েম ই ারেনট বহার কেরন?
৫.
আপিন িক ই ারেনেট video দেখন?
৬.
আপিন িক ই ারেনেট িবেদেশ call কেরন?
৭.
আপিন কােদর থেক ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন?
১. িব িসএল/আইএসিপ

১. হ
১. হ
১. হ
১. হ
১. হ
১. হ

2. মাবাইল অপােরটর

৮.

আপনার ই ারেনট বহারহােরর মা ম িক?

৯.

১. Broadband
2. Mobile
আপনার কান িডভাইস বহার কের ই ারেনট বহার কেরন?
১. PC/Laptop

2. Mobile
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৩. Modem

২. না
২. না
২. না
২. না
২. না
২. না

ই ারেনেটর
ও মান সং া ত
১.
আপনার ই ারেনেটর ীড কত?(এমিব)
২.
আপনার মািসক সংেযাগ
কত ( িত ১িজিব)?
৩.
আপনার মািসক ই ারেনট বহােরর খরচ কত?
৪.

সামি কভােব, আপিন িব িসএল থেক য ই ারেনট সবা িনেয়েছন তা িকভােব
১. চমৎকার
২. ব ভাল
৩. ভাল

৫.

আপিন িব িসএল থেক য সংেযাগ িনেয়েছন তার মান Reliability এর িভি েত
১. চমৎকার

৬.
৭.
৮.

২. ব ভাল

ায়ন কেরন?
৪. খারাপ
ায়ন ক ন?

৩. ভাল

আপিন িব িসএল থেক য সংেযাগ িনেয়েছন তার মান Speed এর িভি েত
১. চমৎকার
২. ব ভাল
৩. ভাল

৪. খারাপ
ায়ন ক ন?
৪. খারাপ

আপিন িব িসএল থেক য সংেযাগ িনেয়েছন তােত Busy signal কমন পান?
১. সব সময়
২. ায় সময়ই
৩. মােঝ মােঝ

৪. কখনই না

আপিন িব িসএল থেক য সংেযাগ িনেয়েছন তােত Disconnetion এর মা া কমন?
১. সব সময়
২. ায় সময়ই
৩. মােঝ মােঝ

৪. কখনই না

ক সং া ত ঃ
১.
আপিন িব িসএল/ “সারা দেশ উপেজলা পয ােয় অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক ১. হ
উ য়ন” ক থেক কান সবা হণ কেরেছন িক?
যিদ হ হয়, তেব িক িক সবা হণ কেরেছন?
১.
২.
২.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর েব ঐ সবা ও ত আপিন কান উৎস থেক পেতন?
১.
২.
৩.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর ফেল ই ারেনট গিত রাি ত হেয়েছ
১. হ
িক?
৪.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর ফেল দনি ন কােজর িবধা ি
১. হ
পেয়েছ িক?
৫.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর ফেল ই ারেনট বহােরর মা েম আয়
১. হ
ি পেয়েছ িক?
৬.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর ফেল ঐ সবা িনেত য় ি পেয়েছ
১. হ
িক?
৭.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর আেগ ই ারেনট সবা িনেত আপিন িক
১. হ
কান আ িবধার স ুখীন হেতন?
যিদ হ হয়, িক আ িবধার স ুখীন হেতন?
১.
২.
৮.
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর পের িক িক িবধা পাে ন?
১.
২.
৯.
আপনার মেত অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর মা েম সরকােরর
১. হ
িনয়িমত কাজকেম দ পিরেবশ তির হেয়েছ িক?
ম ঃ
১০.
১১.

আপনার মেত অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপন কতটা
ণ?
১. ব
ণ
২.
ণ
৩. মাটা
ণ
৪.
ণ নয়
অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপেনর পের ই ারেনট সবা িনেত কান অ িবধা ১. হ
হে িক?
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৫. ম

২. না

২. না
২. না
২. না
২. না
২. না

২. না

নাই
২. না

ম
১২.

ঃ

ই ারেনট সবার মান উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক?
ম

১. হ

২. না

১. হ

২. না

ঃ

১৩.

এ ক

১৪.

আপনার এলাকায় ই ারেনট িবধা বহােরর মা েম ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর িক িক সবা দান করা হে ?
১.
২.
৩.
এই ধরেনর অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ
১. হ
২. না
িক?
ম ঃ

১৫.

র বা বায়েনর ফেল ই ারেনট বহােরর খরচ কেমেছ িক?

ত সং হকারীর া রঃ
ত সং হকারীর নামঃ
তািরখঃ

উ রদাতার া রঃ
উ রদাতার নামঃ
তািরখঃ
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সং ি -৭
বা বায়নাধীন ক এলাকার ই ারেনট বহারকারীেদর জ

মালা

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
িভশন - ২০২১ এর ল েক সামেন রেখ সরকার িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং উ
মতা স
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর অধীন
িব িসএল বাংলােদেশর সকল উপেজলায় এবং ইউিনয়ন পিরষদ েলােক অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর আওতায় আনয়েনর
জ “উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক এক ক বা বায়ন করেছ। এই কে র আওতায়
ভিব েত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক বহার কের ই ারেনট সবা দানকারী িত ানস হ আপনার উপেজলায় তগিতর
ই ারেনট সবা দান করেত স ম হেব। এই কে র উে
অজেনর সফলতা বা থতার কারণস হ এবং কম চীর কাযকািরতা,
দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ
ায়েনর উে ে আপনার মতামত এই সমী ায় িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার
সহেযািগতা একা কা । উে
য, আপনার মতামত মা সমী ার কােজ ব ত হেব এবং আপনার দওয়া ত গাপন রাখা
হেব।
উ রদাতার সাধারণ ত ঃ
১.

িবভাগঃ

২.

উ রদাতার নামঃ

৩.

িত ােনর নামঃ

৪.

পদিবঃ

৫.

িশ াগত যা তাঃ

৬.

মাবাইল ন রঃ

৭.

উ রদাতার কাড

বহার সং
১.
২.
৩.
৪.
৫.
৬.

জলাঃ

থানা/ উপেজলাঃ

ত সং হকারী রণ করেবন

া ত ঃ
১. হ
১. হ
১. হ
১. হ
১. হ

আপিন িক Mobile Phone বহার কেরন?
আপিন িক িব িসএল-এর Land Phone বহার কেরন?
আপিন িক ই ারেনট বহার কেরন?
আপিন িক ই ারেনেট video দেখন?
আপিন িক ই ারেনেট িবেদেশ call কেরন?
আপিন কােদর থেক ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন?
১. িব িসএল/আইএসিপ

2. মাবাইল অপােরটর

৭.

আপনার ই ারেনট বহারহােরর মা ম িক?

৮.

১. Broadband
2. Mobile
আপনার কান িডভাইস বহার কের ই ারেনট বহার কেরন?
১. PC/Laptop

2. Mobile
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৩. Modem

২. না
২. না
২. না
২. না
২. না

ই ারেনেটর
ও মান সং া ত
১.
আপনার ই ারেনেটর ীড কত?(এমিব)
২.
আপনার মািসক সংেযাগ
কত ( িত ১িজিব)?
৩.
আপনার মািসক ই ারেনট বহােরর খরচ কত?
৪.
আপনার ই ারেনট সংেযাগ
আরও কম হওয়া উিচত বেল মেন কেরন িক?
৫.
সামি কভােব, আপিন য ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন তা িকভােব
ায়ন কেরন?
১. চমৎকার
৬.
৭.
৮.
৯.

২. ব ভাল

৩. ভাল

১. হ

২. না

৪. খারাপ

আপনার ই ারেনট সংেযােগর মান Reliability এর িভি েত
ায়ন ক ন?
১. চমৎকার
২. ব ভাল
৩. ভাল

৪. খারাপ

আপনার ই ারেনট সংেযােগর মান Speed এর িভি েত
১. চমৎকার
২. ব ভাল

৪. খারাপ

ায়ন ক ন?
৩. ভাল

আপিন য ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন তােত Busy signal পান িক?
১. সব সময়
২. ায় সময়ই
৩. মােঝ মােঝ

৪. কখনই না

আপিন য ই ারেনট সংেযাগ িনেয়েছন তােত Disconnetion এর মা া কমন?
১. সব সময়
২. ায় সময়ই
৩. মােঝ মােঝ

৪. কখনই না

ক সং া ত ঃ
১.
আপিন িক িব িসএল/ “সারা দেশ উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার কবল ১. হ
নটওয়াক উ য়ন” ক থেক সবা হণ করেত আ হী?
যিদ হ হয়, তেব িক িক সবা হণ করেত আ হী?
১.
২.
২.
ই ারেনট বহােরর মা েম আপনার দনি ন কােজর িবধা হেয়েছ িক?
১. হ
৩.
ই ারেনট বহােরর আপনার মা েম আয় ি পেয়েছ িক?
১. হ
৪.
ই ারেনট সবা িনেত আপিন িক কান আ িবধার স ুখীন হে ন?
১. হ

৫.

৬.
৭.

যিদ হ হয়, িক আ িবধার স ুখীন হে ন?
১.
২.
আপনার মেত ই ারেনট বহােরর মা েম সরকােরর িনয়িমত কাজকেম দ পিরেবশ ১. হ
তির হেয়েছ িক?
ম ঃ
আপনার মেত অপ ক াল ফাইবার কবল নটওয়াক াপন কতটা
ণ?
১. ব
ণ
২.
ণ
৩. মাটা
ণ
৪.
ণ নয়
ই ারেনট সবার মান উ িতকরেন কােনা পরামশ আেছ িক?
১. হ
ম

ঃ

ত সং হকারীর া রঃ
ত সং হকারীর নামঃ
তািরখঃ

উ রদাতার া রঃ
উ রদাতার নামঃ
তািরখঃ
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২. না

২. না
২. না
২. না

২. না

৫. ম

নাই
২. না

সং ি -৮
ফাকাস প আেলাচনার জ

মালা

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
িভশন - ২০২১ এর ল েক সামেন রেখ সরকার িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং উ
মতা স
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ বাংলােদেশর
সকল উপেজলায় এবং ইউিনয়ন পিরষদ েলােক অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর আওতায় আনয়েনর জ “উপেজলা পযােয়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক এক ক হণ কের। এই কে র উে
অজেনর সফলতা বা থতার
কারণস হ এবং কম চীর কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ
ায়েনর উে ে আপনার মতামত এই সমী ায়
িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার সহেযািগতা একা কা । উে
য, আপনার মতামত মা সমী ার কােজ ব ত
হেব এবং আপনার দওয়া ত গাপন রাখা হেব।
িবভাগঃ
নং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮
৯
১০
১১
১২

জলাঃ
অংশ হণ কারীর নাম

উপেজলাঃ
কানা

পশা

মাবাইল নং

া র

মালা
1. আপনােদর এলাকায় ড া নটওয়াক কাযকর আেছ িক?
2. ক বা বায়েনর ফেল আপনােদর এলাকায় ই ারেনেটর গিত বেড়েছ িক?
3. ক বা বায়েনর ফেল আপনােদর এলাকায় িনভরেযা ও সা য়ী ে ই ারেনেটর মা েম আইিস িবধা পৗঁেছ দওয়া
স ব হেয়েছ/হেব বেল আপনারা মেন কেরন িক?
4. কে হীত কাযাবলী কে র উে ে র সােথ কত সাম
ণ - আপনােদর মতামত িদন।
5. ক দাির িবেমাচেন িকভােব অবদান রাখেছ - আপনােদর মতামত িদন।
6. ক কমসং ান তিরেত কত সহায়ক িমকা পালন করেছ - আপনােদর মতামত িদন।
7. নারীর মতায়েন ক কত সহায়ক িমকা পালন করেছ - আপনােদর মতামত িদন।
8. সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ল অজেন এ ক িকভােব িমকা রাখেছ বেল আপনারা মেন কেরন?
9. ক বা বায়েনর মা েম উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেনর মা েম আইিস সবা ইউিনয়ন
পয পৗছােনা স ব হেয়েছ/হেব বেল আপনারা মেন কেরন িক?
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10. ক
বা বায়েনর মা েম ড া নটওয়াক সারা দেশ স সািরত কের ামা ল পয িনভরেযা ও সা য়ী ে
আইিস িবধা পৗঁেছ দওয়া স ব হেয়েছ/হেব বেল আপনারা মেন কেরন িক?
11. ক বা বায়েনর ফেল আপনােদর িক িক িবধা হেয়েছ?
12. ক বা বায়ন কােল আপনারা িক িক অ িবধার স ুখীন হেয়েছন?
13. কে র আওতায় িনেয়াগ ত কাদার কােজর ে জন েভাগ লাঘেব স কভােব িমকা পালন করেছন িক - আপনােদর
মতামত িদন।
14. কে র আওতায় ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর মা েম িক িক সািভস দান করা স ব হেয়েছ/হেব বেল
আপনারা মেন কেরন?
15. আপনার এলাকায় ই ারেনট িবধা বহােরর মা েম ইউিনয়ন িডিজটাল স ােরর িক িক সবা দান করা হে ?
16. ভিব েত ক র আওতায় ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর ু ব াপনা িকভােব িনি ত করা যেত পাের
- আপনােদর মতামত িদন।
17. ক
ুভােব ও সময়মত বা বায়ন এবং উে
েলা েরা ির অজেনর লে আপনােদর মতামত িক?
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সং ি -৯
কী ইনফরেম ই ারিভউ

মালা

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
পিরক না ম ণালয়
বা বায়ন পিরবী ণ ও ায়ন িবভাগ
শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
িভশন - ২০২১ এর ল েক সামেন রেখ সরকার িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার লে সম দশ াপী আ িনক শি শালী এবং উ
মতা স
ত
ি গত অবকাঠােমা গড়ার উে াগ হণ কের। এর অংশ িহেসেব ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ বাংলােদেশর
সকল উপেজলায় এবং ইউিনয়ন পিরষদ েলােক অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর আওতায় আনয়েনর জ “উপেজলা পযােয়
অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক উ য়ন” শীষক এক ক হণ কের। এই কে র উে
অজেনর সফলতা বা থতার
কারণস হ এবং কম চীর কাযকািরতা, দ তা, ভাব, ধারাবািহকতা ইত ািদ
ায়েনর উে ে আপনার মতামত এই সমী ায়
িবেশষ িমকা রাখেব। এ াপাের আপনার সহেযািগতা একা কা । উে
য, আপনার মতামত মা সমী ার কােজ ব ত
হেব এবং আপনার দওয়া ত গাপন রাখা হেব।
১
িত ােনর নামঃ
২ উ রদাতার নামঃ
৩ উ রদাতার যাগােযােগর কানাঃ
মালা
1. িভশন - ২০২১ এর টিলেযাগােযাগ িবষয়ক উে
সফল কের সরকােরর িডিজটাল বাংলােদশ গড়ার ল অজেন এ ক
িকভােব িমকা রাখেছ বেল আপিন মেন কেরন?
2. ক বা বায়েনর মা েম উপেজলা পযােয় অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়াক াপেনর মা েম আইিস সবা ইউিনয়ন
পয পৗছােনা স ব হেয়েছ/হেব বেল আপিন মেন কেরন িক?
3. ক
বা বায়েনর মা েম ড া নটওয়াক সারা দেশ স সািরত কের ামা ল পয িনভরেযা ও সা য়ী ে
আইিস িবধা পৗঁেছ দওয়া স ব হেয়েছ/হেব বেল আপিন মেন কেরন িক?
4. ক দাির িবেমাচেন িকভােব অবদান রাখেছ - আপনার মতামত িদন।
5. কে হীত কাযাবলী কে র উে ে র সােথ কত সাম
ণ - আপনার মতামত িদন।
6. কে র আওতায় স ািদত/ চলমান িবিভ প ও কায সং েহর ে চিলত আইন ও িবিধমালা (িপিপআর) িতপালন করা
হেয়েছ িক?
7. কে র বতমান পযােয় দািড়েয় আপিন িক আশাবাদী য অ েমািদত আরিডিপিপ -এর ল মা া অ যায়ী ক
ন ২০১৭- ত
সমা হেব?
8. কে র বা বায়ন স িকত িবিভ সম াবলী উে খ ক ন? এ সকল সম া থেক উ রেণর জ আপনার কান পরামশ বা
পািরশ আেছ িক?
9. কে র আওতায় ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল ও য পািতর বতমান অব া ও নগতমান স েক আপনার মতামত িদন।
10. কে র আওতায় িনেয়াগ ত কাদার কােজর ে স কভােব িমকা পালন করেছ িক - আপনার মতামত িদন।
11. কে র সবল িদক েলা িক িক?
12. কে র বল িদক েলা িক িক? কে র বল িদক েলা কা েয় উঠার জ িক িক পদে প হণ করা যেত পাের।
13. কে র আওতায় িনেয়াগ ত জনবল পযা িক? িনেয়াগ ত জনবল কােজর ে স কভােব িমকা পালন করেছন িক আপনার মতামত িদন।
14. কে র আওতায় ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর মা েম িক িক সািভস দান করা স ব হেয়েছ/হেব বেল
আপিন মেন কেরন?
15. ক
ুভােব ও সময়মত বা বায়ন এবং উে
েলা েরা ির অজেনর লে আপনার মতামত িক?
16. কে র স া exit plan স েক আপনার মতামত দান ক ন।
17. ভিব েত ক র আওতায় ািপত অপ ক াল ফাইবার ক াবল নটওয়ােকর ু ব াপনা িকভােব িনি ত করা যেত পাের
- আপনার মতামত িদন।
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সং ি -১০
ড েম পযােলাচনা চকিল
ড েম দানকারী কমকতার নাম ও পদবীঃ
কে র আেলাচ অংশ র অব ান অ যায়ী জলার নামঃ……………………………………………
পযােলাচনার িবষয়
স াদন ত সকল
কােজর বা ব ও
আিথক অ গিত
পযােলাচনা

য সকল িতেবদন/
ড েম যাচাই করা হেব।
১। িডিপিপ ণয়ন, দািখল ও অ েমাদন সং া ত ািদ;
২। বাৎসিরক অ গিতর িতেবদনস হ;
৩। ল িডিপিপ;
৪। সংেশািধত িডিপিপ;
৫। অথ বরা ও ছাড় সং া ;
৬। বাৎসিরক য় পিরক না।

ড েম পযােলাচনাকারীর নামঃ

পযােলাচনা করা হেয়েছ িক?
হ

া রঃ............................
তািরখঃ............................
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