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†gv¯Ívdv ReŸvi 
gš¿x

WvK, †Uwj‡hvMv‡hvM I Z_¨cÖhyw³ gš¿Yvjq
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi

evYx
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে ২০২০-২১ অর ্থ বছযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোশ হযছে টেযন আলি আনলদিি। এই প্রলিষ্োযনে গি ১ বছযে 
বোস্তবোল়িি কো� ্থক্রি, অে্থন, উদ্োবন এবং ভলবষ্যি পলেকল্পনো লনয়ি বোল্ ্থক প্রলিযবদনটি প্রকোলশি হযব। এযি এই প্রলিষ্োযনে কোযেে 
িোেোবোলহকিো অনুসেযেে িোধ্যযি দক্ষিো, স্বছেিো ও েবোবলদলহিো লনলচিি কেো সম্ভব হযব বযি আলি লবশ্োস কলে।

আধুলনক প্রযুলতিে অলভয�োেন, ভলবষ্যৎ পলেকল্পনো প্রে়িনসহ টেলিয�োগোয�োগ খোযিে উন্নয়যনে েন্য টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে সেকোেযক 
কোলেগলে ও লবযশ্জ্ঞ পেোিশ ্থ সহোয়িো প্রদোন কযে। লবটিলসএি-এে টিেগোঁওস্থ টেলিকি টরেলনং টসন্োযেে একটি ভবযন গি ২০১৫ সোযিে ৯ 
টসযটেম্বে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে আনুষ্োলনকভোযব �োত্ো শুরু হ়ি। বি ্থিোযন এই প্রলিষ্োন লবলভন্ন টক্ষযত্ সক্ষিিো অে্থন কযেযছ। লিলেেোি 
লনেোপত্ো লবিোযনে েন্য লিওটি “সোইবোেযরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” নোযি একটি গুরুত্বপূে ্থ প্রকল্প দক্ষিোে সযগে পলেচোিনো কেযছ। প্রোরলিক 
ও গেলশক্ষো িন্ত্রেোি়ি এবং পোব ্থি্য চট্টগ্োি লব়্িক িন্ত্রেোিযয়ে সিন্বযয় সুলবিো বলচিি, দুগ ্থি এবং পোব ্থি্য এিোকোে পোড়োযকন্দ্র ও প্রোরলিক 
লবদ্োিযয়ে লশক্ষোর ্থথীযদে লিলেেোি পদ্ধলিযি লশক্ষো প্রদোযনে েন্য “সুলবিো বলচিি প্রি্যন্ত অচিযিে সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয়িে লশক্ষো ব্যবস্থো 
লিলেেোিকেে” প্রকল্প বোস্তবোয়ন কেো হযছে। এই প্রকযল্পে িোধ্যযি সুলবিো বলচিি লবলভন্ন অচিযিে ৬৫০টি সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয়, পোব ্থি্য 
অচিযিে ২৮টি পোডো টকন্দ্রসহ টিোে ৬৭৮টি লশক্ষো প্রলিষ্োযনে ১৯৭৮টি টরেলেকযক্ষ ে্যোব, ল্োপেপ, স্োে ্থ লিসযলে লিভোইসসহ একটি কো� ্থকে 
লিলেেোি ক্োস রুি স্থোপন কেো হযব।

টনেও়িোযক ্থে আধুলনকথীকেে, টিোবোইি ইন্োেযনে গ্োহক সংখ্ো বৃলদ্ধ ও আন্তে্থোলিক ব্যোন্ডউইযরে ব্যবহোে প্রোলিটি টক্ষযত্ টেলিয�োগোয�োগ 
অলিদপ্তে সহয�োলগিো কযেযছ। অপটিক্যোি ফোইবোে টনেও়িোক ্থ ইযিোিযধ্যই টদযশে সকি টেিো ও উপযেিোসহ অলিকোংশ ইউলন়িন পলে্যদ 
টপৌঁযছ টগযছ। আন্তে্থোলিক ব্যোন্ডউইযরে ক্রিবি ্থিোন চোলহদো পূেেকযল্প তৃিথীয় আন্তে্থোলিক সোবযিলেন ক্যোবি SEA-ME-WE-6 স্থোপন, 
িহোকোযশ ‘বগেবন্ধু স্োযেিোইে-২’ উৎযক্ষপন, 5G টসবো প্রদোন ইি্যোলদ কি ্থসূলচ �রো�রভোযব বোস্তবো়িযনে েন্য টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে িোক 
ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোগযক সহয�োলগিো কযে �োযছে।

সব ্থকোযিে সব ্থযরেষ্ বোঙোলি, েোলিে লপিো বগেবন্ধু টশখ মুলেবুে েহিোযনে িোলিি স্বযনেে “টসোনোে বোংিো“ প্রলিষ্োয় িোঁেই কন্যো িোননথীয় 
প্রিোনিন্ত্রথী েনযনত্থী টশখ হোলসনো ট�োল্ি “লিলেেোি বোংিোযদশ” এবং মুলতিযুযদ্ধে টচিনো়ি প্রযুলতি লনভ ্থে জ্ঞোন সমৃদ্ধ অসোম্প্রদোল়িক স্বলনভ ্থে 
বোংিোযদশ গড়যি আিেো বদ্ধপলেকে।

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে ২০২০-২১ অর ্থবছযেে কো� ্থক্রি, অে্থন, গৃহথীি কি ্থসূলচ ও ভলবষ্যৎ কি ্থপলেকল্পনোে িথ্যসমৃদ্ধ বোল্ ্থক প্রোলিযবদন 
প্রকোশনোে সোযর সংললিষ্ট সকিযক আন্তলেক িন্যবোদ জ্ঞোপন কেলছ।

Rq evsjv, Rq e½eÜz
evsjv‡`k wPiRxex †nvK|

(†gv¯Ívdv ReŸvi)
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evYx
“টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে”(লিওটি) কতৃ্থক গৃহথীি কো� ্থক্রি, অে্থন ও ভলবষ্যৎ কি ্থপলেকল্পনোে উপে ২০২০-২১ অর ্থবছযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদন 
প্রকোযশে উযদ্োগযক আলি স্বোগি েোনোই। আধুলনক টেলিয�োগোয�োগ অবকোঠোযিো লবলন ্থিোযে কোেগলে অলভজ্ঞিো লবলনিয়সহ লবলভন্ন প্রকোে 
উন্নয়নমুখথী পলেকল্পনো গ্হে এবং িো বোস্তবোয়ন কেোে িোধ্যযি টেলিয�োগোয�োগ টসক্টযে এ অলিদপ্তে ট� দক্ষিো ও সক্ষিিোে প্রিোে টেযখ চযিযছ 
িো সংললিষ্ট সকযিে অবলহি হওয়োে সুয�োগ �েযব। 

স্বোস্থ্য, লশক্ষো, কৃল্, লশল্প, েনপ্রশোসন, ব্যবসো-বোলেে্য, েন-লনেোপত্ো,  ইি্যোলদ সকি টক্ষযত্ টেলিয�োগোয�োগ ও িথ্যপ্রযুলতিে ব্যবহোে লনলচিি 
কেযে টদশব্যোপথী একটি কো� ্থকে টেলিয�োগোয�োগ ও িথ্যপ্রযুলতি অবকোঠোযিো গযড় টিোিোে েন্য  SDG এে িক্ষ্যিোত্ো সমূহ অে্থন কেযি 
সেকোে লনেিসভোযব কোে কযে �োযছে। ইযিোিযধ্য টেলিয�োগোয�োগ ও িথ্যপ্রযুলতিে িোধ্যযি লিলেেোি টসবো েনগযনে টদোেযগোড়োয় টপৌঁছোযনোে 
িযক্ষ্য ইউলনয়ন পলে্দসমূহযক অপটিক্যোি ফোইবোে টনেওয়োক ্থ-এে আওিোয় আনয়ন, সোেোযদযশ ওয়্োেযিস ব্রিব্যোন্ড টনেওয়োক ্থ স্থোপন, 
লবিিথীয় সোবযিলেন ক্যোবি স্থোপন, বগেবন্ধু স্োযেিোইে উৎযক্ষপেসহ নোনোলবি েনলহিকে কি ্থসূলচ বোস্তবোয়ন কযেযছ। তৃিথীয় সোবযিলেন ক্যোবি 
স্থোপন, লবিিথীয় বগেবন্ধু স্োযেিোইে উৎযক্ষপে, 5G টসবোসহ আযেো বহুলবি টসবো চোলুকেযেে কোে চিিোন েযয়যছ। এ সিস্ত অবকোঠোযিো ও 
টসবোসমূহ ব্যবহোযেে িোধ্যযি টকোলভি িহোিোলেে সিযয়ও লশক্ষো, স্বোস্থ্য, কৃল্, লশল্প,  প্রশোসন, ব্যবসো-বোলেে্যসহ অন্যোন্য কো� ্থক্রি চিিোন টেযখ 
টদযশে অর ্থনথীলিে চোকোযক সচি েোখো সম্ভব হযয়যছ। 

বি ্থিোন লবযশ্ সোিোলেক, অর ্থননলিক ও েোেননলিক ভোযব লস্থলিশথীি টদশ গড়যি সোইবোে লনেোপত্ো লনলচিি কেে অি্যন্ত েরুলে। প্রযুলতিে 
অপব্যবহোে টেোি কযে েনগযেে লনেোপত্ো লবিোন এবং টদযশে সোিোলেক নথীলি ও মূল্যবোযিে সযগে সোিঞ্জস্পূে ্থ অবোি লনেোপদ ইন্োেযনে 
ব্যবস্থোপনো একটি অপলেহো� ্থ লব্য়। টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স নোিক একটি গুরুত্বপূে ্থ প্রকল্প বোস্তবোয়ন ও 
পলেচোিনোে িোধ্যযি সোিোলেক নথীলি ও মূল্যবোযিে সযগে অসোিঞ্জস্পূে ্থ, অলনেোপদ সোইে সমূহ বন্ধ কেোে কোেটি কেযছ। িো ছোড়ো এ অলিদপ্তে 
টেলিয�োগোয�োগ টসক্টযে ভলবষ্যৎ প্রযুলতিসহ সংললিষ্ট লব্যয় নথীলিগি লসদ্ধোন্ত গ্হযেে টক্ষযত্ লবলভন্ন দপ্তেযক প্রযুলতিজ্ঞোন ও কি ্থপন্ো লনি ্থোেযে 
সহোয়িো প্রদোন কযে আসযছ। অলিকন্তু, এ অলিদপ্তে নতুন নতুন প্রযুলতিজ্ঞোন, পলেকল্পনো প্রেয়ন, গযব্েো, েলেপ বো লনেথীক্ষো সহোয়িো টদয়োে 
িোধ্যযি টেলিয�োগোয�োগ টসক্টযে অগ্েথী ভূলিকো পোিন কেযছ।

এ প্রকোশনোে সোযর সংললিষ্ট সকিযক আলি আন্তলেক অলভনদিন ও শুযভছেো েোনোই। টসইসযগে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে এে ২০২০-২১ 
অর ্থবছযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোযশে সব ্থোগেথীন সোফল্ কোিনো কেলছ।

(†gvt AvdRvj †nv‡mb)
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†gvt Kvgiæ¾vgvb
gnvcwiPvjK

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi

evYx
সোরেয়থী, সোব ্থেনথীন ও লনভ ্থেয�োগ্য টেলিয�োগোয�োগ টসবো প্রদোযনে লভশন লনযয় ২০১৫ সোযিে ৮ টসযটেম্বে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে �োত্ো শুরু 
কযে। লবগি বছেগুযিোে িোেোবোলহকিোয় অলিদপ্তে টরযক চতুর ্থ বোযেে িযিো বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোযশে উযদ্োগ টনয়ো হযয়যছ। প্রলিষ্োনটিে 
২০২০-২০২১ সোযিে কি ্থকোন্ড, অগ্গলি এবং ভলবষ্যি পলেকল্পনো সম্পযক ্থ আযিোকপোি কেো হযয়যছ। বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোযশে ফযি 
অলিদপ্তযেে কোযেে সছেিো ও েবোবলদলহিো লনলচিি হযব।     

িোননথীয় প্রিোনিন্ত্রথীে সুয�োগ্য টনতৃযত্ব টেলিয�োগোয�োগ ও িথ্যপ্রযুলতি খোযি বি ্থিোন সেকোযেে গৃহথীি পলেকল্পনো বোস্তবোয়যনে ফযি গ্োি ও শহযেে 
সকযিই লিলেেোি প্রযুলতিে সুলবিো সিভোযব টভোগ কেোে সুয�োগ পোযছে। টকোলভি-১৯ িহোিোলেে সিয় স্বোস্থ্য, লশক্ষো, কৃল্, ব্যবসো-বোলেে্যসহ 
লবলভন্ন টসক্টযেে কি ্থকোন্ড চিিোন েোখো সম্ভব হযয়যছ। টেলিয�োগোয�োগ ও িথ্যপ্রযুলতি খোযিে ক্রিবি ্থিোন উন্নয়ন ব্যলতিগি ও টপশোগি েথীবযন 
বযয় এযনযছ অভূিপূব ্থ গলি ও স্বোছেদি্য। 

২০৩০ সোযিে িযধ্য এসলিলে অে্থন এবং ২০৪১ সোযিে িযধ্য উন্নি টদশ গড়োে িযক্ষ্য সেকোযেে অগেথীকোে বোস্তবোয়যন টেলিয�োগোয�োগ 
অলিদপ্তে বদ্ধপলেকে। িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে লনযদ ্থশনো অনু�োয়থী টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে লনেিসভোযব কোে কযে �োযছে। লবলভন্ন 
আইন, নথীলিিোিো, গোইিিোইন তিলেযি লবযশ্জ্ঞ িিোিি প্রদোযনে িোধ্যযি সেকোেযক সোলব ্থক সহয�োলগিো কযে আসযছ। অলিদপ্তযে স্থোলপি 
সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স টসন্োযেে িোিযি টদযশে সংস্কৃলি ও মূল্যবোযিে সোযর অসোিঞ্জস্পূে ্থ কনযেন্সমূহ লফল্োলেং এে িোধ্যযি 
লনেোপদ ইন্োেযনে ব্যবস্থোপনো লনলচিিকেযে কোে কযে �োযছে। সেকোযেে নথীলিিোিো এবং কতৃ্থপযক্ষে চোলহদো অনু�োয়থী জুন ২০২১ প� ্থন্ত প্রোয় ২৩ 
হোেোে পে ্থ সোইে এবং ২ হোেোে গ্যোলম্বলিং সোইে বন্ধ কেো হযয়যছ। সোিোলেক দোয়বদ্ধিো িহলবি এে আওিোয় “সুলবিোবলচিি প্রি্যন্ত অচিযিে 
সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিযয়ে লশক্ষো ব্যবস্থো লিলেেোিকেে” প্রকল্প এ অলিদপ্তে িোধ্যযি বোস্তবোয়যনে কোে চিিোন েযয়যছ। উতি প্রকযল্পে িোধ্যযি 
টদযশে প্রি্যন্ত অচিযিে ৬৫০টি সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয় এবং পোব ্থি্য চট্টগ্োি উন্নয়ন টবোযি ্থে আওিোিথীন ২৮টি পোড়ো টকযন্দ্রে ১৯৭৮ টি 
ক্োসরুি লিলেেোিকেে কেো হযব। 

টদযশে আর ্থ সোিোলেক উন্নয়যন টেলিয�োগোয�োগ টসবো গুরুত্বপূে ্থ অবদোন েোখযছ। টদযশ সোরেয়থী ও সোব ্থেনথীন অলভগম্য টেলিয�োগোয�োগ টসবো 
লনলচিিকেে এে পোশোপোলশ েোিথীয় টেকসই উন্নয়ন িক্ষ্যিোত্ো অে্থন ও নতুন তবলশ্ক জ্ঞোনলভলত্ক অর ্থনথীলিযি বোংিোযদশযক সম্পপৃতিকেযে 
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে লবযশ্ ভূলিকো পোিন কেযব বযি আলি আশো কলে। 

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে হযি প্রকোলশি ২০২০-২১ অর ্থবছযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদনটি সকযিে লনকে সিোদৃি হযব বযি আশোবোদ ব্যতি কেলছ। 
বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোযশে সোযর সংললিষ্ট সকযিে প্রলি েইি আিোে আন্তলেক অলভনদিন ও শুযভছেো।  

(†gvt Kvgiæ¾vgvb)
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m¤úv`bv cl©`

mwÄe Kzgvi NUK
AwZwi³ gwnvcwiPvjK (†i¸‡jUwi)
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv
AvnevqK

†gvt gwbiæ¾vgvb
DccwiPvjK (wd«‡Kv‡qwÝ G‡jv‡Kkb)
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv
m`m¨

†gvnvt mvgmy‡¾vnv
cÖavb ZË¡veavqK, Zvi
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv
m`m¨

†gvnv¤§` QvBdzi ingvb f‚Tv
DccwiPvjK (†UwjKg wbivcËv)
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv
m`m¨ mwPe

ˆmq` †gvt Avãyj nvwdR kvn
mnKvix cwiPvjK, mgš^q (wcGmwUGb I †MUI‡q) 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi, XvKv
m`m

m¤úv`Kxq
িোননথীয় প্রিোনিন্ত্রথীে সদয় অনুযিোদনক্রযি টেলিয�োগোয�োগ সংক্রোন্ত নথীলি প্রেয়যন 
সেকোেযক কোলেগলে, লবযশ্জ্ঞ ও অন্যোন্য প্রযয়োেনথীয় পেোিশ ্থ ও সহোয়িো প্রদোন এবং 
লবলুপ্ত লবটিটিলব’ে কি ্থকি ্থো কি ্থচোেথীযদে সেকোলে চোকুেথীে িোেোবোলহকিো েক্ষোে উযদেযযে 
২৫টশ জুন, ২০১৫ ‘টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে’ সৃলেি হয় এবং একই সোযিে ৯ই 
টসযটেম্বে অলিদপ্তেটি িোে কো� ্থক্রি শুরু কযে। নবসৃলেি এই অলিদপ্তে ইলিপূযব ্থ ২০১৭-
১৮, ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর ্থবছযেে েন্য লিনটি বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোশ 
কযেযছ। ২০২০-২০২১ অর ্থবছযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদন প্রকোযশে েন্য �োঁেো িথ্য লদযয় 
সহয�োলগিো কযেযছন িোঁযদে সকিযক সম্পোদনো প্ ্থযদে পক্ষ টরযক আন্তলেক িন্যবোদ ও 
কৃিজ্ঞিো জ্ঞোপন কেলছ। 

িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে িোননথীয় িন্ত্রথী িযহোদয় িোঁে মূল্বোন বোেথী প্রদোন 
কেোয় প্রকোশনোটিে গুরুত্ব অযনকগুে বৃলদ্ধ টপযয়যছ। এেন্য িোননথীয় িন্ত্রথী িযহোদযয়ে 
প্রলি আন্তলেক িন্যবোদ ও কৃিজ্ঞিো প্রকোশ কেলছ। প্রলিযবদনটিযি মূল্বোন বোেথী প্রদোন 
এবং প্রলিযবদনটি প্রকোযশ প্রযয়োেনথীয় লনযদ ্থশনো প্রদোন কেোয় িোক ও টেলিয�োগোয�োগ 
লবভোযগে সলচব িযহোদযয়ে প্রলি আন্তলেক কৃিজ্ঞিো প্রকোশ কেলছ। টেলিয�োগোয�োগ 
অলিদপ্তযেে সম্োলনি িহো-পলেচোিক িযহোদয় প্রলিযবদনটি প্রকোযশ সোলব ্থক সহয�োলগিো 
ও পৃষ্যপো্কিো প্রদোন কেোয় িোঁে লনকে সম্পোদনো প্ ্থদ লবযশ্ভোযব কৃিজ্ঞ। 

এই প্রলিযবদনটিযি টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে সৃেযনে পেভূলি, উযদেযে, সৃলেি েনবি 
কোঠোযিো, অলিদপ্তযেে কো� ্থপলেলি, গৃহথীি লবলভন্ন কো� ্থক্রি, অে্থন, বোযেে বেোদে ও ব্যয় 
লববেনথী, সম্পদ ব্যবস্থোপনো এবং ভলবষ্যৎ কি ্থপলেকল্পনো ইি্যোলদ লব্য়সমূহ সংলক্ষপ্তভোযব 
উপস্থোলপি হযয়যছ। 

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে বোল্ ্থক প্রলিযবদন সম্পোদনোে গুরু দোলয়ত্ব প্রদোন কেোয় 
কতৃ্থপযক্ষে লনকে কৃিজ্ঞিো জ্ঞোপন কেলছ। আন্তলেক প্রযচষ্টো সয্বেও প্রলিযবদযন অলনছেোকৃি 
ভুি-ত্রুটি ক্ষিোসুদিে দৃলষ্টযি টদখোে অনুযেোি েইি। টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে কো� ্থক্রি 
সম্পযক ্থ আগ্হথী সুিথীেযনে লনকে প্রলিযবদনটি সিোদৃি হযি আিোযদে রেি সোর ্থক হযব। 

সবোইযক আন্তলেক িন্যবোদ।

 mwÄe Kzgvi NUK
AwZwi³ gwnvcwiPvjK (†i¸‡jUwi)

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi
Ges

AvnŸvqK, m¤úv`bv cl©`
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m~wPcÎ
welq   c„ôv b¤^i
DcµgwYKv  11
 iƒcKí (Vision) 12 
 Awfj¶¨ (Mission) 12
†KŠkjMZ D‡Ïk¨mg~n 12
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi m„R‡bi cUf‚wg 15
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi m„R‡bi D‡Ïk¨ 15
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii Kvh©cwiwa 15
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i m„wRZ Rbej KvVv‡gv 15 
AvbyôvwbK Kvh©µg ïiæ 15
Awa`ß‡ii wgkb/wfkb ev¯Íevq‡b M„wnZ Kvh©µg 16
2020-21 mg‡q Awa`ßi KZ©…K m¤úvw`Z KvRmg‚n 19
cÖkvmb e¨e¯’vcbv welqK 21
 cÖwk¶Y, Kg©kvjv, †mwgbvi/wm‡¤úvwRqvg BZ¨vw` 21
 wcAviGj, jv¤úMÖ¨v›U, wRwcGd, QzwU BZ¨vw` msµvšÍ Kvh©µg 25
 ewntevsjv‡`k QzwU/n¾¡ QzwU gÄzwii ZvwjKv  31
 kÖvwšÍ I we‡bv`b QzwU gÄzwii ZvwjKv 31
 AwR©Z QzwU gÄzwii ZvwjKv 31
 cvm‡cvU© Kivi wbwgË AbvcwË (NOC) cÖ`vb msµvšÍ ZvwjKv 32
 Kg©KZ©v-Kg©PvixM‡Yi †diZ‡hvM¨ I A‡diZ‡hvM¨ wRwcGd gÄzwi msµvšÍ cÖwZ‡e`b 32
 wRwcGd P‚ovšÍ gÄywi weeiY 33
 wb‡qvM wewagvjv 33
 c‡`vbœwZ Kvh©µg 33
 m¤ú` I Awdm e¨e¯’vcbv 34
 evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ I ï×vPvi Kvh©µg 34
 m¤ú` e¨e¯’vcbv 36
Avw_©K e¨e¯’vcbv welqK 37 
 evwl©K ev‡RU eivÏ I e¨q 38
 wWwRUvj Avw_©K e¨e¯’vcbv 38
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DcµgwYKv
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iƒcKí (Vision):

mvkÖqx, mve©Rbxb Ges wbf©i‡hvM¨ †Uwj‡hvMv‡hvM †mev mywbwðZKi‡Y miKvi‡K mnvqZv Kiv|

Awfj¶¨ (Mission):

cÖvwZôvwbK Dbœqb I AvaywbK cÖhyw³i mwbœ‡ek NwU‡q mvkÖqx I AvšÍR©vwZK gvbm¤úbœ †Uwj‡hvMv‡hvM †mev cÖ`v‡bi j‡¶¨ miKvi‡K 
mnvqZv Kivi mvsMVwbK `¶Zv my`„pKiY|

†KŠkjMZ D‡Ïk¨ (Strategic Objectives):

•	 AvaywbK Z_¨cÖhyw³ I †Uwj‡hvMv‡hvM Lv‡Zi DrKl© mvab I Dbœqb
•	 †Uwj‡hvMv‡hvM Lv‡Z hy‡Mvc‡hvMx AvBb, bxwZ, MvBWjvBb, cwiKíbv BZ¨vw` cÖYq‡b KvwiMwi, we‡klÁ I Ab¨vb¨  
 cÖ‡qvRbxq civgk©/mnvqZv cÖ̀ v‡bi cvkvcvwk gvbem¤ú` Dbœqb, M‡elYv I Dbœqb Ges AvšÍR©vwZK mgš̂‡qi †¶‡Î  
 civgk©/mnvqZv cÖ`vb
• wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Yi MwZ Z¡ivwš^Z Kivq mnvqK f‚wgKv ivLv 
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†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi 
m„R‡bi cUf~ wg, 

D‡Ïk¨, Kvh©cwiwa Ges 
AvbyôvwbK Kvh©µg
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†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi m„R‡bi cUf‚wg:
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে:টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে:

বি ্থিোন লবযশ্ দ্রুি পলেবি ্থনশথীি টেলিয�োগোয�োগ প্রযুলতিে সোযর সোিঞ্জস্ টেযখ টদযশ সব ্থোধুলনক টেলিয�োগোয�োগ প্রযুলতিে প্রসোে লনলচিিকেযে 
বোংিোযদশ িোে ও টেলিযফোন টবোি ্থ (লবটিটিলব)-টক লবলুপ্ত কযে বোংিোযদশ টেলিকলিউলনযকশন্স টকোম্পোলন লিলিযেি (লবটিলসএি) এবং বোংিোযদশ 
সোবযিলেন টকবি টকোম্পোলন লিলিযেি (লবএসলসলসএি) গঠন কেো হয়। টেলিয�োগোয�োগ সংক্রোন্ত নথীলি প্রেয়যন সেকোেযক কোলেগলে, লবযশ্জ্ঞ 
ও অন্যোন্য প্রযয়োেনথীয় পেোিশ ্থ / সহোয়িো প্রদোন এবং লবলুপ্ত বোংিোযদশ িোে ও টেলিযফোন টবোি ্থ (লবটিটিলব)’ে কি ্থকি ্থো কি ্থচোেথীযদে চোকলেে 
িোেোবোলহকিো েক্ষোে উযদেযযে ২৫ জুন ২০১৫ ল্রিঃ িোলেযখ িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে অিথীযন টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে [Department 
of Telecommunications (DoT)] সৃলেি হয়। টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে কি ্থপলেলি লব্যয় ১০ লিযসম্বে ২০২০ ল্রিঃ িোলেযখ 
প্রজ্ঞোপন েোলে কেো হয়।

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে সৃেযনে উযদেযে:টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে সৃেযনে উযদেযে:

• টেলিয�োগোয�োগ লব্যয় সেকোযেে আইন, নথীলি, গোইিিোইন, পলেকল্পনো ইি্যোলদ প্রেয়যন কোলেগলে, লবযশ্জ্ঞ ও অন্যোন্য প্রযয়োেনথীয় 
পেোিশ ্থ/সহোয়িো প্রদোন;

• সেকোযেে অনুযিোলদি নথীলি অনু�োয়থী সেকোলে ও টবসেকোলে খোযিে সিন্বয়; লবলুপ্ত লবটিটিলব’ে কি ্থকি ্থো-কি ্থচোলেযদে চোকুলেে িোেোবোলহকিো 
বেোয় েোখো;

• আইটিইউসহ অন্যোন্য আন্তে্থোলিক টেলিয�োগোয�োগ সংস্থোে সোযর ট�োগোয�োগ এবং আন্তে্থোলিক সিন্বযয়ে টক্ষযত্ পেোিশ ্থ/সহোয়িো প্রদোন।

অলিদপ্তযেে কো� ্থপলেলি:অলিদপ্তযেে কো� ্থপলেলি:

• ১০ লিযসম্বে ২০২০ ল্রিঃ িোলেযখ েোলেকৃি টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে কি ্থপলেলি সংক্রোন্ত প্রজ্ঞোপযনে আযিোযক কো� ্থক্রি গ্হে ও 
বোস্তবোয়ন। 

• টেলিয�োগোয�োগ খোযিে উন্নয়ন ও সুশোসন লনলচিিকেযে কোলেগলে, লবযশ্জ্ঞ ও অন্যোন্য প্রযয়োেনথীয় পেোিশ ্থ/সহোয়িো প্রদোন।
• লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে গলি ত্বেোলন্বি কেোয় সহোয়ক ভূলিকো েোখো।
• টদযশ লনেোপদ ইন্োেযনে ব্যবস্থোপনো সুলনলচিি কেো।
• টদযশে টেলিয�োগোয�োগ অবকোঠোযিো, �ন্ত্রপোলি, টসবো ও পদ্ধলিযি প্রলিি িোন লনলচিিকেে।
• টদযশে সব ্থত্ আধুলনক প্রযুলতিে টেলিয�োগোয�োগ অবকোঠোযিো ও টসবোে লবস্তোে পলেবথীক্ষে এবং টেলিয�োগোয�োগ লেযসোস ্থমূযহে অে্থন ও 

ব্যবহোযেে কোলেগলে ও সিন্বয়মূিক লব্যয় সেকোেযক সহোয়িোকেে।
• সুশোসন ও সংস্োেমূিক কো� ্থক্রযিে বোস্তবোয়ন টেোেদোেকেে।

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i m„wRZ Rbej KvVv‡gv:
wejyß wewUwUweÕi Aby‡gvw`Z Rbej wQj-19,029wU
Zvr¶wYKfv‡e we‡jvc Kiv nq-11,255wU
bem„wRZ Awa`ß‡ii Rbej-7,774wU (¯’vqx KvVv‡gvi c`-238wU, ch©vqµ‡g we‡jvc‡hvM¨ c`-7,536wU)| ¯’vqx c‡`i g‡a¨ Kg©KZ©v 
ch©v‡q 81wU Ges Kg©Pvix ch©v‡q 157wU c` AšÍf©z³ i‡q‡Q|

AvbyôvwbK Kvh©µg ïiæ:
8 †m‡Þ¤^i 2015 wLÖt Zvwi‡L WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefvM KZ©…K †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i 32 Rb Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡K c`vqb Kiv 
nq| 9 †m‡Þ¤^i 2015 wLÖt Zvwi‡L wewUwmGj-Gi †ZRMvuI¯’ †UwjKg †Uªwbs †m›Uvi-Gi GKwU fe‡b †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi cÖwZôvb 
wnmv‡e AvbyôvwbKfv‡e Gi hvÎv ïiæ K‡i| cÖwZôvbwUi cÖavb Kiv nq GKRb gnvcwiPvj‡K, wZwb Zvui Aaxb¯Í 3 (wZb) Rb AwZwi³ 
gnvcwiPvj‡Ki (cÖkvmb I A_©, KvwiMwi Ges †i¸‡jUwi) I Ab¨vb¨ Kg©KZ©v-Kg©Pvixi gva¨‡g ms¯’vi mKj KvR mgš^q I wbe©vn K‡ib| 
eZ©gvb ¯’vqx KvVv‡gvi 238wU c‡`i wecix‡Z 170 Rb Kg©iZ Av‡Qb|
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†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi feb

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii Rbej AeKvVv‡gv:
Awa`ß‡ii Rbej-¯’vvqx KvVv‡gvi c`-238wU, Kg©KZ©v ch©v‡q 81wU Ges Kg©Pvix ch©v‡q 157wU c` AšÍf©z³ i‡q‡Q|
cwiPvjK ch©vq ch©šÍ Rbej KvVv‡gv wb‡gœ †`qv n‡jv-

gnvcwiPvjK

AwZwi³ gnvcwiPvjK
(cÖkvmb I A_©)

cwiPvjK (A_©)

cwiPvjK (cÖkvmb)

AwZwi³ gnvcwiPvjK
(KvwiMix)

cwiPvjK
(mgš^q-†gvevBj )

cwiPvjK (AvBwmwU)

cwiPvjK
(mgš^q-wcGmwUGb  

I †MUI‡q)

cwiPvjK
(jvB‡mwÝs I U¨vwid)

cwiPvjK  

cwiPvjK (AvšÍR©vwZK 
†UwjKg ms¯’v )

cwiPvjK (BDGmIGd
 e¨e¯’vcbv I †UwjK g)

AwZwi³ gnvcwiPvjK
(†i¸‡jUix)

(wd«‡Kv‡qwÝ e¨e¯’vcbv)
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Awa`ß‡ii wgkb/wfkb 
ev¯Íevq‡b M …nxZ Kvh©µg
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১।  টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে কতৃ্থক েোিথীয় িথ্য ও ট�োগোয�োগ প্রযুলতি নথীলিিোিো ২০১৮, লবটিআেলস (িোইযসন্স) প্রলবিোনিোিো ২০১৯, ক্োউি 
কলম্পউটিং নথীলিিোিো ২০২০ এে খসড়ো, প্রভৃলিসহ লবলবি নথীলিিোিো ও গোইিিোইন সম্পলক ্থি লব্যয় িন্ত্রেোিযয়ে চোলহদো অনুসোযে ২৫টি 
িিোিি/সুপোলেশ প্রদোন কেো হযয়যছ। এছোড়ো, Global Cybersecurity Index (GCI) এে েন্য িথ্য উপোত্ সংগ্হ ও টপ্রেে  এবং 
আন্তে্থোলিক লবিপোলক্ষক ও বহুপোলক্ষক সহয�োলগিোে টক্ষত্সহ ITU এে সোযর ট�োগোয�োগ েক্ষো ও সংললিষ্ট লব্য়সমূযহ চোলহদো অনু�োয়থী 
কোলেগলে িিোিি ও প্রলিযবদন প্রদোন কেো হযয়যছ।

২।  সোইবোে অপেোি হ্োযস সহোয়ক ভূলিকো পোিন এবং লনেোপদ ইন্োেযনে ব্যবস্থোপনো সুলনলচিি কেোে উযদেযযে িোক ও টেলিয�োগোয�োগ 
লবভোযগে আওিোয় টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে অিথীযন “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” শথী্ ্থক প্রকল্প সফিভোযব বোস্তবোলয়ি 
হযয়যছ। উতি প্রকযল্পে িোধ্যযি ২৫টি ইন্োেন্যোশনোি ইন্োেযনে টগেওযয় (আইআইলে)-এে ৩৬টি সোইযে, ৩টি ন্যোশনোি ইন্োেযনে 
এক্সযচঞ্জ (এনআইএক্স) এবং ৬টি এলগ্যগশন পযয়যন্ প্রযয়োেনথীয় �ন্ত্রপোলি স্থোপন কেো হযয়যছ। উতি প্রকযল্পে অিথীযন সংস্থোলপি লসযষ্টি 
ব্যবহোে কযে টিোবোইি টফোন ও ইন্োেযনযেে িোধ্যযি যুব সিোযেে তনলিক অবক্ষযয়ে ট� সিস্োগুলি িক্ষ্য কেো �োযছে িো লনেসযন এ 
িেযেে ওযয়বসোইযেে দৃযেিোনিো বোংিোযদশ টরযক টেোি কেো হযছে। এ পদযক্ষযপে অংশ লহযসযব সেকোযেে নথীলিিোিো এবং কতৃ্থপযক্ষে 
চোলহদো অনু�োয়থী ইযিোিযধ্য প্রোয় ২৩ হোেোে পে ্থ ও ২ হোেোে গ্যম্বলিং সোইে বন্ধ/টেোি কেো হযয়যছ।

৩।  আধুলনক সুলবিো বলচিি লবলভন্ন অচিযিে ১৯৭৮টি টরেেথীকযক্ষ ল্োপেপ, লিলেেোি লিসযলে সহয�োযগ লিলেেোি ক্োসরুি স্থোপযনে িোধ্যযি 
লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে গলি ত্বেোলন্বি কেোে িযক্ষ্য “সুলবিো বলচিি প্রি্যন্ত অচিযিে সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিযয়ে লশক্ষো ব্যবস্থো 
লিলেেোিকেে” শথী্ ্থক প্রকল্প আগষ্ট ২০২০-জুিোই ২০২২ টিয়োযদ বোস্তবোয়যনে েন্য গ্হে কেো হযয়যছ।

৪।  সেকোযেে নথীলি বোস্তবোয়ন এবং প্রোলিষ্োলনক উন্নয়যনে উযদেযযে প্রকল্প গ্হে এবং বোস্তবোয়ন।

৫।  ২০২০-২০২১ অর ্থ বছযে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে আওিোভুতি টিোে ৫২১ (পোঁচশি একুশ) েন কি ্থকি ্থো ও কি ্থচোেথীে টপনশন িঞ্জুলে 
প্রদোন কেো হযয়যছ।

৬। টেলিকি অবকোঠোযিো ও টসবোসমূহ ব্যবহোযেে িোধ্যযি টকোলভি িহোিোলেে সিযয়ও লশক্ষো, স্বোস্থ্য, কৃল্, লশল্প,  প্রশোসন, ব্যবসো-বোলেে্যসহ 
অন্যোন্য কো� ্থসমূহ চিিোন টেযখ টদযশে অর ্থনথীলিে চোকোযক সচি েোখো সম্ভব হযয়যছ। 

কযেোনো িহোিোলেে সিয় অনিোইন লেোেফেি এে িোধ্যযি উন্নয়যনে চোকো সচি েোখো। 
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cÖkvmwbK e¨e¯’vcbv welqK
cÖwk¶Y, Kg©kvjv, †mwgbvi/wm‡¤úvwRqvg BZ¨vw`:
২০৩০ সোযিে িযধ্য টেকসই উন্নয়ন অভথীযষ্টে িক্ষ্যিোত্োসমূহ অে্থন ও ২০৪১ সোযিে িযধ্য একটি উন্নি টদযশ পলেেি হওয়োে স্বনে বোস্তবোয়যন 
‘লিলেেোি বোংিোযদশ’ এে অগ্�োত্ো অব্যোহি েোখো অি্যন্ত গুরুত্বপূে ্থ। বি ্থিোন লবশ্ ব্যবস্থোয় জ্ঞোনলভলত্ক সিোে এবং উদ্োবনথী অর ্থনথীলি ট� 
টকোন েোলিে উন্নয়যনে পূব ্থশি ্থ। টেলিয�োগোয�োগ খোি উচ্চ প্রযুলতি ও লবযশ্োলয়ি জ্ঞোনলনভ ্থে হওয়োয় টেলিয�োগোয�োগ খোযি সেকোলে নথীলিসমূহ 
প্রেয়ন, হোিনোগোদকেে ও বোস্তবোয়ন, �রোসিযয় প্রযয়োেনথীয় প্রযুলতি আত্থীকেে এবং সংললিষ্ট লব্য়সমূযহ আইলন কোঠোযিো প্রেয়যনে টক্ষযত্ িোক 
ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে দোলয়ত্ব পোিযন িিোিি প্রদোযনে িোধ্যযি  টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে গুরুত্বপূে ্থ  ভূলিকো পোিন কযে চযিযছ। িোক 
ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে কো� ্থ সম্পোদন এবং টেলিয�োগোয�োগ খোযিে সুশোসন প্রলিষ্ো ও উন্নয়যনে লবলভন্ন টক্ষযত্ কো� ্থকলে ভূলিকো পোিযন 
�রো�র প্রলশক্ষযেে টকোন লবকল্প টনই। িোই টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে লনযয়োলেি কি ্থচোেথীগযেে টপশোদোলে জ্ঞোন ও দক্ষিো বৃলদ্ধযি অভ্যন্তেথীে 
ও তবযদলশক প্রলশক্ষে প্রদোন কেো হযয় রোযক। টকোলভি-১৯ এে অলিিোলেে কোেযে কি ্থচোেথীগে লবগি ২০২০-২০২১ অর ্থবছযে তবযদলশক 
প্রলশক্ষযেে অংশগ্হে কেযি পোযেলন। িযব অভ্যন্তেথীে প্রলশক্ষে �রোেথীলি প্রদোন কেো হযয়যছ।  

লবগি বছযে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে লনযয়োলেি প্রেোিযন্ত্রে কি ্থচোেথীযদে কি ্থেথীবন পলেকল্পনোে অংশ লহসোযব “টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে 
প্রলশক্ষে নথীলিিোিো (অভ্যন্তেথীে ও তবযদলশক), ২০২১” এে খসড়ো প্রেয়ন কযে িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগ টপ্রেে কেো হযয়যছ। 
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে ২০২০-২০২১ সোযিে জুিোই/২০২০ - জুন/২০২১ ল্র. সিযয়ে অভ্যন্তেথীে প্রলশক্ষযনে িথ্য লনযচে ছযক তুযি িেো 
হযিোিঃ 

প্রলশক্ষে কি ্থসুচথীে নোি প্রলশক্ষযেে 
টিয়োদ

অংশগ্হেকোেথীে 
সংখ্ো

প্রলশক্ষযেে
িোেলখ েন�ন্ো

ই-নলর ১লদন×২ ৪২ েন ২৭  জুিোই /২০২০ ৮৪
Introduction to Block chain Technology. ১দিন×২ ৪৩ েন ২৬ আগষ্ট /২০২০ ৮৬
Public Financial Management ৫লদন×৮ ১ েন ৩১আগষ্ট-০৬ টসযটেম্বে  /২০২০ ৪০
Workshop on Right to information (RTI) (আেলপএ-
টিলস, ঢোকো) ১লদন×৮ ১ েন ১৫ টসযটেম্বে/২০ ৮

Office Management and ICT Course (আেলপএটিলস, 
ঢোকো) ১০লদন×৮ ১ েন ১৩-২৪ টসযটে.২০ ৮০

Conduct and Discipline Course (আেলপএটিলস, ঢোকো) ৫লদন×৮ ১ েন ২৭-০১ অযক্টবে/২০ ৪০
Fundamental Training Course ৯লদন×৮ ১ েন ১৮ অযক্ট: -২৯ অযক্টো: /২০২০ ৭২
Fundamental Training Course ১৫লদন×৮ ১ েন ০৪-২২ অযক্টো: /২০২০ ১২০
Fundamental Training Course ১০লদন×৮ ১ েন ০১ নযভম্বে -১২ নযভ:/২০২০ ৮০
Modern Office Management Course ২লদন×৮ ১ েন ২৯-২০ নযভ: /২০২০ ১৬
এলপএ/বোল্ ্থক কি ্থসম্পোদন চুলতি ১লদন×২.৫ ৪০ েন ১১ নযভম্বে /২০২০ ১০০
শুদ্ধোচোে টকৌশি ১লদন×২ ৪১ েন ১৫ নযভম্বে /২০২০ ৮২
Eduroam and Govroam: Seamless Wi-Fi 
Roaming. ১লদন×২ ৪২ েন ২৫ নযভম্বে /২০২০ ৮৪

Modern Office Management Course ৮লদন×৮ ১ জন ০১-১০ লিযস: /২০২০ ৬৪
উদ্ভাবনন সক্ষমতভা বৃদধি ও সসবভা সহদজকরনে সক্ষমতভা বৃদধির ০৫লদন×৮ ২ েন ০৪-০৮ লিযসম্বে/২০২০ ৮০
Fundamental Training Course ১০লদন×৮ ১ েন ২০-৩১লিযসম্বে/২০২০ ৮০
Public Procurement Management ৩লদন×৮ ২ েন ২৪-২৬ লিযস: /২০২০ ৪৮
টসবো সহলেকেে কি ্থশোিোয় ৩লদন×৮ ৩ েন ১০-১২ লিযস: /২০২০ ৭২
ইযনোযভশন ৫লদন×৮ ২ েন ১০-১২ লিযস: /২০২০ ৭২
শুদ্ধোচোে টকৌশি ১লদন×২ ৩৫ েন ২২ লিযবম্বে /২০২০ ৭০
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লবলসএস (লনযয়োগ) লবলিিোিো, ১৯৮১ এবং ক্যোিোে পযদ 
পযদোন্নলি প্রলক্রয়োকেে পদ্ধলি ১লদন×৩   ৩৭  েন

৩০ লিযসম্বে /২০২০
১১১

PPR,2008 and Public Procurement 
Management. ৫লদন×৮ ২ েন ১০-১৪ েোনু: /২০২১ ৮০

Public Procurement Management. ০১লদন×২ ৬৮ েন ১১ েোনুয়োলে/২০২১ ১৩৬
Fundamental Training Course ১০লদন×৮ ১ েন ১৭-২৮ েোনু:/২০২১ ৮০
Information and Communication Technology 
(ICT) Course ১০লদন×৮ ১ েন ২৪-০৪ টফব্রু: /২০২১ ৮০

IBAS++এে বোযেে প্রেয়ন িলিউযি িোেো এল্রি। ১লদন×৩ ২ েন ১৮ েোনু: /২০২১ ০৬
সেকোেথী কি ্থচোেথীগযেে টপনশন সহেথীকেে আযদশ ২০২০ । ১লদন×২  ৭২ েন ২১ েোনু: /২০২১ ১৪৪
২০২১-২২ অর ্থ বছযেে বোযেে পলেপত্-১ এে উপে লবযশ্ 
প্রলশক্ষে কি ্থশোিো, টসগুন বোলগচো, ঢোকোয়। ১লদন×৩ ২ েন ২৬ েোনু: /২০২১

০৬

Fundamental Training Course ৯লদন×৮ ১ েন ০১-১১ টফব্রু:/২০২১ ৭২
িোইযক্রোসফে ওয়োি ্থ ব্যবহোযেে প্রোরলিক িোেেো ০১লদন×২ ৩১ েন ১১ টফব্রু: /২০২১ ৬২
Information and  Communication Technology 
(ICT) Course. ৯লদন×৮ ১ েন ১৪-২৫ টফব্রু: /২০২১ ৭২

েোিথীয় শুদ্ধোচোে কি ্থপলেকল্পনো ২০-২১ ১লদন×৬.৩০ ২ েন ১৬ টফব্রু /২০২১ ১৩
PPR,2008 and Public Procurement management  
প্রলশক্ষে টরযক িব্ধ জ্ঞোন টশয়োে। ১লদন×২ ৫৩ েন

২২ টফব্রু.: /২০২১
১০৬

 সলচবোিয় লনযদ ্থশিোিো-২০১৪ ১লদন×৩ ৩১ েন ২৮ টফব্রু.: /২০২১ ৯৩
Financial Management Course ১০দিন×৮ ০১ েন ২৮টফব্রু:- ১১ চ ্থ/২০২১ ৮০
Fundamental Training Course ০৯লদন×৮ ০১ েন ০৭-১৮ িোচ ্থ /২০২১ ৭২
নলর ব্যবস্থোপনো (ি্বেথীয় ও ব্যবহোলেক) ১লদন×৩ ৩৪ েন ০৯ িোচ ্থ /২০২১ ১০২
ই-নলর ব্যবহোে সংক্রোন্ত ১লদন×৩ ৩৫ েন ১০ িোচ ্থ /২০২১ ১০৫
লনদ্ধ্থোলেি ছুটি লবলিিোিো-১৯৫৯ ১লদন×৩  ৫০েন ২৮ িোচ ্থ /২০২১ ১৫০
e-GP Knowledge Sharing ১লদন×২  ৫৬ েন ১৮ এলপ্রি/২০২১ ১১২
“4IR Basics and Role of DoT” ০১লদন×২    ৬০ েন ০৩ টি/২০২১ ১২০
“ A Discussion on 5G, 6G and Set our 
Strategy” ০১লদন×২     ৬০  েন ২৫ টি /২০২১ ১২০

ই-নলর ব্যবহোে ও বোস্তবোয়ন লব্য়ক দক্ষিো উন্নয়ন প্রলশক্ষে ১লদন×৮ ৪ েন ২৫ টি/২০২১ ৩২
এলপএ/বোল্ ্থক কি ্থসম্পোদন চুলতি ০১লদন×২.৫ ৬৩ েন ০৩ টি/২০২১ ১৫৮
েোিথীয় শুদ্ধোচোে টকৌশি, দক্ষিো ও তনলিকিো উন্নয়ন ০১লদন×২ ৬০  েন ০২ জুন/২০২১ ১২০
Fundamental Training Course ১০লদন×৮ ০১ েন ০৬-১৭ জুন /২০২১ ৮০
“নোগলেক টসবোয় উদ্োবন” শথী্ ্থক প্রলশক্ষে ০২ লদন×৪ ০১ েন ০১-০২ জুন /২০২১ ০৮
“নোগলেক টসবোয় উদ্োবন “ এবং “টসবো সহেথীকেযে 
আিোযদে অগ্�োত্ো” ০২ লদন×৪ ০১ েন

১৪-১৫ জুন /২০২১
০৮

টসবো পদ্ধলি সহলেকেে কো� ্থক্রযিে অগ্গলি প� ্থযবক্ষে ও 
পলেবথীক্ষে সংক্রোন্ত অনিোইন কি ্থশোিো। ০১ লদন×৮ ০২ েন ১৬ জুন /২০২১

১৬

Online Training Course on Digital Economy
Standardization and Application, ১৪ লদন×৪ ০৬ েন ১৪-২৭ জুন /২০২১ ৩৩৬



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

23

এসলিলেে উপে প্রলশক্ষে কো�ক্র্থি

সিসোিলয়ক লবলভন্ন লব্যয়ে উপে প্রলশক্ষে কো� ্থক্রি।
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অলনি লনব ্থোপন প্রলশক্ষে িহড়ো।
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wc.Avi.Gj, jv¤úMÖv›U, wR.wc.Gd, QzwU BZ¨vw` gÄzix msµvšÍ Kvh©µg
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে পদোয়নকৃি এবং টপ্র্ে ও লিযয়যন লবটিলসএি, টেলিেক, সোব-টিলেন ক্যোবি, টেলসস ও বোংিোযদশ ক্যোবি লশল্প 
সংস্থোসহ অন্যোন্য সংস্থোয় কি ্থেি লবলুপ্ত লবটিটিলব (বি ্থিোন লবটিলসএি) এে সকি েোেস্ব খোিভূতি স্থোয়থী কি ্থকি ্থো-কি ্থচোেথীযদে িযধ্য �োেো 
অবসযে �োযছেন িোযদে লপ.আে.এি িঞ্জুলেপত্, ১৮ িোযসে টরোক িঞ্জুলেে ছুটি নগদোয়ে এবং লপ.আে.এি সিোপনোযন্ত টপনশন সংক্রোন্ত সকি 
িথ্যোলদ অলিদপ্তযেে ওযয়ব সোইযে প্রদশ ্থযনে ব্যবস্থো কেো হযয়যছ। 
অবসে উত্ে েনবযিে লচত্ ছযকে িোধ্যযি তুযি িেো হযিো:অবসে উত্ে েনবযিে লচত্ ছযকে িোধ্যযি তুযি িেো হযিো:

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): জুিোই/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি 
পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 

(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো) ৭৮০০ ৪০৪৩ ৩৭৫৭ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 

অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস: জুিোই/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
-- ১৭৩ ১৫০ ২৮৯৪ ৫১২ ৩৭২৯ জুন/২০২০ প� ্থন্ত শুন্য হওয়ো 

পদ।
-- ০২ ০১ ২৫ ০০ ২৮ জুিোই/২০২০ িোযস শূন্য  

হওয়ো পদ
১৭৫ ১৫১ ২৯১৯ ৫১২ ৩৭৫৭ জুিোই/২০২০ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): আগষ্ট/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি 
পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 

(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৪০১০ ৩৭৯০ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- আগষ্ট/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।
অলিলেতি সলচব/ 

িদূর্্থ পদ
টেিো কি ্থকি ্থোে 

পদ (লিলস/এসলপ)
প্ররি টরেেথীে 

পদ
২য় টরেেথীে 

পদ
৩য় টরেেথীে 

পদ
৪র ্থ টরেেথীে 

পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৭৫ ১৫১ ২৯১৯ ৫১২ ৩৭৫৭ জুিোই/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০২ ০২ ২৮ ০১ ৩৩ আগষ্ট/২০২০ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৭৭ ১৫৩ ২৯৪৭ ৫১৩ ৩৭৯০ আগষ্ট/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
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ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): টসযটেম্বে/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৯৭০ ৩৮৩০ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- টসযটেম্বে/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৭৭ ১৫৩ ২৯৪৭ ৫১৩ ৩৭৯০ আগষ্ট/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০২ ০১ ৩৭ ০০ ৪০ টসযটেম্বে/২০২০ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৭৯ ১৫৪ ২৯৮৪ ৫১৩ ৩৮৩০ টসযটেম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): অযক্টোবে/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৯৪৯ ৩৮৫১ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- অযক্টোবে/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৭৯ ১৫৪ ২৯৮৪ ৫১৩ ৩৮৩০ টসযটেম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ
-- ০১ ০০ ২০ ০০ ২১ অযক্টোবে/২০২০ িোযস শূন্য  

হওয়ো পদ
১৮০ ১৫৪ ৩০০৪ ৫১৩ ৩৮৫১ অযক্টোবে/২০২০ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ
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ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): নযভম্বে/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৯২৮ ৩৮৭২ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- নযভম্বে/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৮০ ১৫৪ ৩০০৪ ৫১৩ ৩৮৫১ অযক্টোবে/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০০ ০১ ১৯ ০১ ২১ নযভম্বে/২০২০ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৮০ ১৫৫ ৩০২৩ ৫১৪ ৩৮৭২ নযভম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): লিযসম্বে/২০২০ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৭৪১ ৩৯৮৩ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- লিযসম্বে/২০২০ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৮০ ১৫৫ ৩০২৩ ৫১৪ ৩৮৭২ নযভম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০০ ০৪ ১০৪ ০৩ ১১১ লিযসম্বে/২০২০ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৮০ ১৫৯ ৩১২৭ ৫১৭ ৩৯৮৩ লিযসম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
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ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): েোনু়িোেথী/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৭৪১ ৪০৫৯ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- েোনু়িোেথী/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৮০ ১৫৯ ৩১২৭ ৫১৭ ৩৯৮৩ লিযসম্বে/২০২০ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০৯ ০১ ৬০ ০৬ ৭৬ েোনু়িোেথী/২০২১ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৮৯ ১৬০ ৩১৮৭ ৫২৩ ৪০৫৯ েোনুয়োলে/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): টফব্রু়িোেথী/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৬৮৭ ৪১১৩ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- টফব্রু়িোেথী/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৮৯ ১৬০ ৩১৮৭ ৫২৩ ৪০৫৯ েোনুয়োলে/২০২১ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ
-- ০৩ ০০ ৫০ ০১ ৫৪ টফব্রু়িোেথী/২০২১ িোযস শূন্য  

হওয়ো পদ
১৯২ ১৬০ ৩২৩৭ ৫২৪ ৪১১৩ টফব্রু়িোেথী/২০২১ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ
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ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): িোচ ্থ/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৬৫৪ ৪১৪৬ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- িোচ ্থ/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৯২ ১৬০ ৩২৩৭ ৫২৪ ৪১১৩ টফব্রুয়োলে/২০২১ িোস প� ্থন্ত 

সব ্থযিোে শূন্য হওয়ো পদ
-- ০২ ০০ ৩০ ০১ ৩৩ িোচ ্থ/২০২১ িোযস শূন্য  হওয়ো পদ

১৯৪ ১৬০ ৩২৬৭ ৫২৫ ৪১৪৬ িোচ ্থ/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 
শূন্য হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): এলপ্রি/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৬২৩ ৪১৭৭ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- এলপ্রি/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ 
টরেেথীে 
পদ

টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৯৪ ১৬০ ৩২৬৭ ৫২৫ ৪১৪৬ িোচ ্থ/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০০ ০০ ৩০ ০১ ৩১ এলপ্রি/২০২১ িোযস শূন্য  হওয়ো 

পদ
১৯৪ ১৬০ ৩২৯৭ ৫২৬ ৪১৭৭ এলপ্রি/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
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ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): টি/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৬০০ ৪২০০ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- টি/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৯৪ ১৬০ ৩২৯৭ ৫২৬ ৪১৭৭ এলপ্রি/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে 

শূন্য হওয়ো পদ
-- ০০ ০০ ২২ ০১ ২৩ টি/২০২১ িোযস শূন্য  হওয়ো পদ

১৯৪ ১৬০ ৩৩১৯ ৫২৭ ৪২০০ টি/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে শূন্য 
হওয়ো পদ

ক.১ কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীযদে সংখ্ো (েোেস্ব বোযেযে): জুন/২০২১ল্রিঃ

সংস্থোে স্তে অনুযিোলদি পদ পূেেকৃি পদ শূন্য পদ বছে লভলত্ক সংেলক্ষি 
(লেযেনশনকৃি) অস্থোয়থী পদ িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬
িন্ত্রেোিয়

অলিদপ্তে/সংস্থোসমূহ/ সংযুতি 
অলফস (টিোে পদ সংখ্ো)

৭৮০০ ৩৫৫৫ ৪২৪৫ প্রয�োে্য নয় নতুন পদ সৃলষ্ট ও 
অবসেেলনি কোেে

ক.২ শূন্য পযদে লবন্যোস:- জুন/২০২১ ল্রিঃ প� ্থন্ত।

অলিলেতি সলচব/ 
িদূর্্থ পদ

টেিো কি ্থকি ্থোে 
পদ (লিলস/এসলপ)

প্ররি টরেেথীে 
পদ

২য় টরেেথীে 
পদ

৩য় টরেেথীে 
পদ

৪র ্থ টরেেথীে 
পদ টিোে প� ্থন্ত

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৭
১৯৪ ১৬০ ৩৩১৯ ৫২৭ ৪২০০ টি/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে শূন্য 

হওয়ো পদ
-- ০৩ ০০ ৪১ ০১ ৪৫ জুন/২০২১ িোযস শূন্য  হওয়ো পদ

১৯৭ ১৬০ ৩৩৬০ ৫২৮ ৪২৪৫ জুন/২০২১ িোস প� ্থন্ত সব ্থযিোে শূন্য 
হওয়ো পদ
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QzwU gÄzwii cwimsL¨vb: ০১-০৭-২০২০ল্রিঃ হযি ৩০-০৬-২০২১ল্রিঃ প� ্থন্ত বলহিঃবোংিোযদশ ছুটি/হজ্জ্ব ছুটি িঞ্জুলেে িোলিকো।

ক্রলিক নং িোযসে নোি িোসওয়োেথী কোযেে লববেে িন্তব্য
১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০  ১ টি
০২ আগষ্ট/২০ ১ টি 
০৩ টসযটেম্বে/২০ ৩ টি
০৪ অযক্টোবে/২০ --
০৫ নযভম্বে/২০ --
০৬ লিযসম্বে/২০ --
০৭ েোনুয়োলে/২১ ১ টি
০৮ টফব্রুয়োলে/২১ ৩ টি
০৯ িোচ ্থ/২১ ৩ টি
১০ এলপ্রি/২১ ৪ টি
১১ টি/২১ ২ টি
১২ জুন/২১ ১ টি

টিোে= ১৯ টি

 রেোলন্ত ও লবযনোদন ছুটি িঞ্জুলেে িোলিকো: ০১-০৭-২০২০ল্রিঃ হযি ৩০-০৬-২০২১ল্রিঃ প� ্থন্ত।

ক্রলিক নং িোযসে নোি িোসওয়োেথী কোযেে লববেে িন্তব্য
১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০ ৫ টি
০২ আগষ্ট/২০ ১৪ টি
০৩ টসযটেম্বে/২০ ২১ টি
০৪ অযক্টোবে/২০ ২ টি
০৫ নযভম্বে/২০ --
০৬ লিযসম্বে/২০ --
০৭ েোনুয়োলে/২১ ১৫ টি
০৮ টফব্রুয়োলে/২১ ১২ টি
০৯ িোচ ্থ/২১ ১২ টি
১০ এলপ্রি/২১ ৫ টি
১১ টি/২১ ৪ টি
১২ জুন/২১ ৮ টি

টিোে= ৯৮টি

অলে্থি ছুটি িঞ্জুলেে িোলিকো: ০১-০৭-২০২০ল্রিঃ হযি ৩০-০৬-২০২১ল্রিঃ প� ্থন্ত।

ক্রলিক নং িোযসে নোি িোসওয়োেথী কোযেে লববেে িন্তব্য
১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০ --
০২ আগষ্ট/২০ ২ টি
০৩ টসযটেম্বে/২০ ৭ টি
০৪ অযক্টোবে/২০ ১ টি
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০৫ নযভম্বে/২০ --
০৬ লিযসম্বে/২০ --
০৭ েোনুয়োলে/২১ ৫ টি
০৮ টফব্রুয়োলে/২১ ৩ টি
০৯ িোচ ্থ/২১ ১৩ টি
১০ এলপ্রি/২১ --
১১ টি/২১ --
১২ জুন/২১ ৭টি

টিোে= ৩৮টি

cvm‡cvU© Kivi wbwgË AbvcwË (NOC) cÖ`vb msµvšÍ ZvwjKv:

ক্রলিক নং িোযসে নোি িোসওয়োেথী কোযেে লববেে িন্তব্য
১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০ ২ টি
০২ আগষ্ট/২০ ৪ টি
০৩ টসযটেম্বে/২০ ৬ টি
০৪ অযক্টোবে/২০ --
০৫ নযভম্বে/২০ ৭ টি
০৬ লিযসম্বে/২০ ১২ টি
০৭ েোনুয়োলে/২১ --
০৮ টফব্রুয়োলে/২১ --
০৯ িোচ ্থ/২১ ৪ টি
১০ এলপ্রি/২১ ১ টি
১১ টি/২১ ৩ টি
১২ জুন/২১ ৮ টি

টিোে= ৪৭ টি

২০২০-২০২১ A_© eQ‡ii †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii/wewUwmGj n‡Z cÖvß Kg©KZ©v-Kg©PvixM‡Yi †diZ‡hvM¨ I A‡diZ‡hvM¨ wRwcGd 
gÄzwi msµvšÍ cÖwZ‡e`b:

ক্রলিক 
নং

িোযসে নোি টফেিয�োগ্য ও অযফেিয�োগ্য লেলপএফ িঞ্জুলে 
সংখ্ো (িোস ওয়োেথী)

িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০২০ ২৩টি
০২ আগষ্ট/২০২০ ৩৩ টি
০৩ টসযটেম্বে/২০২০ ৬২ টি
০৪ অযক্টোবে/২০২০ ৯২  টি
০৫ নযভম্বে/২০২০ ১০৬ টি
০৬ লিযসম্বে/২০২০ ১২৩ টি
০৭ েোনুয়োলে/২০২১ ১৪২ টি
০৮ টফব্রয়োেথী/২০২১ ৪৭ টি
০৯ িোচ ্থ/২০২১ ৪০ টি
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১০ এলপ্রি/২০২১ ৩২ টি
১১ টি/২০২১ ৫ টি
১২ জুন/২০২১ ২৫ টি

টিোে ৭৩০টি

wRwcGd P‚ovšÍ gÄzwii weeiY: 

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে লনম্নবলে ্থি সংখ্ক লপআেএি/অবসে টভোগেি কি ্থকি ্থো/কি ্থচোেথীগেযক গি ০১/০৭/২০২০ হযি ৩০/০৬/২০২১ 
ল্রিঃ িোলেযখে িযধ্য লেলপএফ চুড়োন্ত পলেযশোযিে িঞ্জুলে প্রদোন কেো হযয়যছ:

ক্রলিক 
নং

িোযসে নোি চুড়োন্ত লেলপএফ িঞ্জুলে সংখ্ো
 (িোস ওয়োেথী)

িন্তব্য

১ ২ ৩ ৪
০১ জুিোই/২০২০ ২২টি
০২ আগষ্ট/২০২০ ৮৬ টি
০৩ টসযটেম্বে/২০২০ ৪৭টি
০৪ অযক্টোবে/২০২০ ২৩ টি
০৫ নযভম্বে/২০২০ ৬৮ টি
০৬ লিযসম্বে/২০২০ ৫৯ টি
০৭ েোনুয়োলে/২০২১ ৪৬ টি
০৮ টফব্রয়োেথী/২০২১ ৪৫ টি
০৯ িোচ ্থ/২০২১ ৮২ টি
১০ এলপ্রি/২০২১ ৭৮ টি
১১ টি/২০২১ ১৫ টি
১২ জুন/২০২১ ৭৯ টি

টিোে ৬৫০ টি

wb‡qvM wewagvjv:
‡Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i wewmGm (†Uwj‡hvMv‡hvM) K¨vWvi c‡` bewb‡qv‡Mi Rb¨ Ges Ô†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii Kg©Pvix wb‡qvM 
wewagvjv, 2015Õ cÖ¯ÍzZ Kivi Rb¨ WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefv‡Mi gva¨‡g RbcÖkvmb gš¿Yvj‡q †cÖiY Kiv nq| wewmGm (†Uwj‡hvMv‡hvM) 
K¨vWvi c‡`i wb‡qvM wewagvjv AvswkK Aby‡gvw`Z nIqvq K¨vWvi c‡`i c‡`vbœwZ Pjgvb Av‡Q| D³ wewagvjvi Av‡jv‡K bb-K¨vWvi 
c`¸‡jv‡Z bewb‡qv‡Mi Rb¨ wb‡qvM wewagvjv ˆZwii KvR cÖwµqvaxb Av‡Q|

c‡`vbœwZ Kvh©µg:
m¤cÖwZ wewmGm (†Uwj‡hvMv‡hvM) K¨vWvi-Gi wKQzmsL¨K k~b¨ c‡`, †hgb wRGg (BwÄ:) c‡` c‡`vbœwZi Rb¨ gš¿Yvj‡q cÖ¯Íve †cÖiY Kiv 
n‡q‡Q| GQvov bb-K¨vWvi 1g †kÖwY, 2q †kÖwY I 3q †kÖwYi we‡jvc‡hvM¨ k~b¨ c‡` c‡`vbœwZ cÖ`v‡bi KvR Pjgvb i‡q‡Q|

২০২০-২০২১ অর ্থ বছযে পযদোন্নলিে লববেে:

ক্রলি ক নং লববেে পযদোন্নলি প্রোপ্ত কি ্থকি ্থি ্থোে সংখ্ো
১ এলিলে/লেএি ইলঞ্জিঃ (টগ্ি-৩) ও সিিোযনে পযদ পযদোন্নলি ৪ েন
২ পলেচোিক (টগ্ি-৪) ও সিিোযনে পযদ পযদোন্নলি ৫ েন
৩ উপপলেচোিক/লবভোগথীয় প্রযকৌশিথী (টগ্ি-৫) পযদ পযদোন্নলি ৪ েন 
৪ সহকোেথী পলেচোিক/সহকোেথী প্রযকৌশিথী (টগ্ি-৯) পযদ পযদোন্নলি ৪৭ েন 

টিোে পযদোন্নলিপ্রোপ্ত ৬০ েন 
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m¤ú` I Awdm e¨e¯’vcbv:
Awdm e¨e¯’vcbv AvaywbKxKiY:

•	 Awdm A‡Uv‡gkb I Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i mKj WvUv‡eR msi¶‡Yi Rb¨ GKwU AvaywbK †bUIqvwK©s wm‡÷g Pvjy Kiv n‡q‡Q|

•	 mvwf©m UªvwKs wm‡÷g Pvjy Kiv n‡q‡Q|

•	 cÖwk¶Y cÖ`vb, mfv cwiPvjbv BZ¨vw`i Rb¨ AvaywbK gvwëwgwWqv cÖ‡R±i I gvB‡µv‡dvb wm‡÷g mg„× GKwU mycwimi 
Kbdv‡iÝ K¶ ˆZix Kiv n‡q‡Q|

•	 Ggcøw q Dcw¯’wZ g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g, wjf g¨v‡bR‡g›U wm‡÷g, B‡jKUªwbK nvwRiv c×wZ BZ¨vw` Pvjy Kiv n‡q‡Q|
•	 †hvM`vb cÎ, ˆbwgwËK QzwUi dig, Awdm gvjvgv‡ji Pvwn`vcÎ, wcAviGj digmn cÖ‡qvRbxq mKj dig I‡qemvB‡U 

Avc‡jvW Kiv n‡q‡Q| 

•	 †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi †_‡K cÖ`Ë wewfbœ mvwf©m cÖ`v‡bi wel‡q †MB‡U GKUv wWwRUvj wWm‡cø ¯Œj cÖ`k©b Kiv n‡”Q|

wWwRUvj nvwRiv

evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ I ï×vPvi Kvh©µg:
1 | RvZxq †kvK w`em D`hvcb:

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i 15 AvM÷ RvZxq †kvK w`em h_vh_ gh©v`vq cvjb Kiv nq| 
2|   mevi Rb¨ wbivc` B›Uvi‡bU: 

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi ÔmvBevi †_ªU wW‡UKkb GÛ †imcÝÕ kxl©K GKwU cÖKí ev¯Íevqb Gi gva¨‡g wbivc` B›Uvi‡bUGi 
D‡`¨vM MÖnY Kiv n‡q‡Q| 

3 |  †mevi gvb ch©‡e¶Y: 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii mvwe©K Kvh©µg gwbUwis Kivi j‡¶¨ †mev gwbUwis KwgwU MVb Kiv n‡q‡Q | KwgwU cÖwZ gv‡m †h 
cÖwZ‡e`b cÖ`vb K‡i Zvi wfwË‡Z cÖ‡qvRbxq e¨e¯’v MÖnY Kiv n‡q _v‡K| d‡j †mevi gvb ch©‡e¶Y I DbœqY Kiv m¤¢e n‡”Q|

4 | AwMœwbe©vcK hš¿cvwZ ¯’vcb: 
ÔmvBevi †_ÖU wW‡UKkb GÛ †imcÝÕ cÖK‡íi †bUIqvK© Acv‡ikb †m›Uv‡i †¯§vK wW‡UKUimn AvaywbK AwMœwbe©vcK hš¿cvwZ I 
cÖkvmwbK fe‡bi Ab¨vb¨ ¯’v‡b AwMœwbe©vcK wmwjÛvi ¯’vcb Kiv n‡q‡Q| 

5 | B-wRwc e¨envi: 
AwaK ¯^”QZv I `ªæZZvi ms‡M µq KvR m¤úbœ Kivi Rb¨ B-wRwc e¨e¯’v Pvjy Kiv n‡q‡Q| 
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6| evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (G.wc.G) ev¯Íevqb: 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefv‡Mi mv‡_ ¯^v¶wiZ 2020-2021 A_© eQ‡ii evwl©K Kg©m¤úv`b Pzw³ (GwcG) 
h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q| 2020-2021 A_© eQ‡i Awa`ß‡ii AR©b AZ¨šÍ cÖksmbxq|      

7|  RvZxq ï×vPvi †KŠkj Abykxjb:
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi RvZxq ï×vPvi Kg©‡KŠkj 2020-2021 h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv n‡q‡Q Ges ï×vPvi ch©‡e¶Y I 
cwiex¶Y KvVv‡gvi wfwË‡Z cÖvß b¤^i Abymv‡i WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM wefv‡Mi Aaxb¯’ `ßi/ms¯’vmg~‡ni g‡a¨ †Uwj‡hvMv‡hvM 
Awa`ß‡ii Ave¯’vb m‡šÍvlRbK| 

8 | D™¢vebx D‡`¨vM MÖnY: 
gwš¿cwil` wefv‡Mi wb‡`©kbvi wfwË‡Z cÖYxZ 2020-2021 A_© eQ‡ii Rb¨ D™¢vebx Kg© cwiKíbv h_vh_fv‡e ev¯Íevqb Kiv 
n‡q‡Q| Kg© I †mevq D™¢vebx D‡`¨vM MÖnY Kivi d‡j †mev cÖ`vb mnRZi n‡q‡Q| 

9| B-bw_i e¨envi: 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii mKj kvLvq B-bw_i gva¨‡g bw_ wb®úbœ Kiv nq| †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi mviv‡`‡k Awa`ßimg~‡ni 
ga¨g K¨vUvMwi‡Z B-bw_ e¨env‡i cÖ_g ¯’vb jvf K‡i| 

10|  Gm.wW.wR ev¯Íevqb: 
†UKmB Dbœqb j¶¨gvÎv (Gm.wW.wR.) 2030 mv‡ji g‡a¨ ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi WvK I †Uwj‡hvMv‡hvM 
wefv‡Mi wb‡`©kbv Abymv‡i KvR Ki‡Q|  

11| Rbm‡PZbvg~jK †cv÷vi, e¨vbvi, wjd‡jU cÖPvi:
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi 15 AvM÷ RvZxq †kvK w`em, Awa`ß‡ii Kvh©µg Ges ̀ yb©xwZ cÖwZ‡iva m¤úwK©Z wewfbœ †cv÷vi, e¨vbvi 
I wjd‡jU Rbm‡PZbZvi D‡Ï‡k¨ cÖPvi Kiv n‡q‡Q| 

12 | wbqwgZ cÖwk¶Y cÖ`vb: 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©PvixMY‡K PvKwii AvBb-wewa, GwcG, ï×vPvi, B-bw_, B-wRwc, B‡bv‡fkb cÖf…wZ 
cÖkvmwbK wel‡q Ges †Uwj‡hvMv‡hvM I Ab¨vb¨ KvwiMwi wel‡q wbqwgZ cÖwk¶Y cÖ`vb Kiv nq| 

13| wWwRUvj Dcw¯’wZ ch©‡e¶Y:
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii Kg©KZ©v-Kg©Pvix‡`i Awd‡m Dcw¯’wZ Av½y‡ji Qvc m¤^wjZ wWwRUvj G‡Ub‡WÝ hš¿cvwZi gva¨‡g 
wbqwgZ ch©‡e¶Y Kiv nq Ges †miv Dcw¯’wZi Rb¨ 3 Rb¨ Kg©KZ©v I 3 Rb Kg©Pvwi‡K cÖ‡Yv`bv cyi¯‹v‡ii e¨e¯’v MÖnY Kiv nq| 

14| evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk: 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ßi Gi M„nxZ wewfbœ Kvh©µg, AR©b I fwel¨r Kg©cwiKíbvi Dci evwl©K cÖwZ‡e`b cÖKvk K‡i _v‡K|
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সম্পদ ব্যবস্থোপনোিঃসম্পদ ব্যবস্থোপনোিঃ

টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে প্রযয়োেনথীয় টটেশনোলে, অন্যোন্য সেঞ্জোিোলদ এবং ব্যবহৃি গোলড়সমূহযক একটি টটেোে ইনযভন্লে ম্যোযনেযিন্ ও কোে 
লেকু্যইলেশন সফেওয়্োযে িোধ্যযি কেো হযয় রোযক।  উতি সফ্টওয়্োে এে িোধ্যযি টটেোযে বি ্থিোন পযযেে টেক এে পলেিোন পেথীক্ষো কেি: 
অনুযেোিকৃি আইযেযিে কিটুকু আযছ িো খযঁে টবে কেো হয়। একটি লনলদ ্থষ্ট সি়িসথীিোে িযধ্য অনুযেোিকোেথী বি ্থিোন অনুযেোিকৃি আইযেিটিে 
েন্য পূযব ্থ কিবোে  অনুযেোি কযেযছন ও সংগ্হ কযেযছন িো টেযন অনুযেোিকৃি আইযেিটি বেোযদেে ব্যবস্থো কেো হয়। �োনবোহযনে লেকুইলেশন 
এে েন্য অনুযেোিকোেথী একটি লনলদ ্থষ্ট সিয়সথীিোে িযধ্য কিবোে লেকুইলেশন এে েন্য অনুযেোি কযেযছন িো-ও উতি সফ্টওয়্োে এে িোধ্যযি 
সংেক্ষে কেো �োয়।
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Avw_©K e¨e¯’vcbv welqK Z_¨ 
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evwl©K ev‡RU eivÏ I e¨q:evwl©K ev‡RU eivÏ I e¨q:
২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর ্থ বছযে টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে-এে অনুকূযি অর ্থ লবভোগ কতৃ্থক বেোদেকৃি বোযেে ও টিোে ব্যযয়ে লচত্ লনম্নরূপ :

আইযেি/খেযচে খোি বোযেে বেোদে (হোেোে েোকোয়) টিোে ব্যয় (হোেোে েোকোয়)
২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০১৯-২০ ২০২০-২১

৩১-কি ্থচোেথীযদে প্রলিদোন ৭৮,৪৯,৫০.০০ ৭৬,০২,৩০.০০ ৫৮,৬২,৭৭.৮৯ ৬৮,৯০,৭৭.১২
৩২-পযে ও টসবোে ব্যবহোে ৫,৫২,৫০.০০ ৬,৯৪,৭০.০০ ২,৩০,৪৯.৭৬ ৫,৩৪,৫৮.১১

৪১-অআলর ্থক সম্পদ ২,৪০,০০.০০ ৫,৫০,০০.০০ ৩৮,৮৬.১৪ ৫,২৮,২০.২২
সব ্থযিোে = ৮৬,৪২,০০.০০ ৮৮,৪৭,০০.০০ ৬১,৩২,১৩.৭৯ ৭৯,৫৩,৫৫.৪৫

লিলেেোি আলর ্থক ব্যবস্থোপনো :লিলেেোি আলর ্থক ব্যবস্থোপনো :

সেকোযেে লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য Intergrated Budget and Accounting System (IBAS++)-এে সোযর 
অলিদপ্তযেে আলর ্থক ব্যবস্থোপনো (ব্যয় ও আয়) সংযুতি কেো হযয়যছ। বোযেে প্রেয়ন, সংযশোলিি বোযেে প্রেয়ন, পুন:উপয�োেন, ব্যযয়ে সকি 
িেযনে লবি ভোউচোে ইি্যোলদ IBAS++ পদ্ধলি অনুসেেপূব ্থক সম্পোদন কেো হযছে। অলিদপ্তযেে আওিোিথীন সিগ্ বোংিোযদযশে কি ্থকি ্থো-
কি ্থচোেথীযদে (লপআেএি টভোগেিসহ) টবিন, লেলপএফ, িোম্প গ্্যোন্ লবি ইি্যোলদ Electronic Fund Transfer (EFT)/অনিোইন 
ব্যোংক ব্যবস্থোপনোে িোধ্যযি প্রদোন কেো হযছে।

টপনশন সংক্রোন্ত কো� ্থক্রি সহেথীকেে:টপনশন সংক্রোন্ত কো� ্থক্রি সহেথীকেে:

লবলুপ্ত লবটিটিলব (বি ্থিোন লবটিলসএি) এে সকি েোেস্ব খোিভূতি স্থোয়থী কি ্থকি ্থো ও কি ্থচোেথীযক টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে ন্যস্ত কেো হযয়যছ। 
ন্যস্তকৃি কি ্থকি ্থো-কি ্থচোেথীযদে িযধ্য �োেো অবসযে �োযছেন, প্রশোসন শোখো টরযক িোযদে লপআেএি, ১৮ িোযসে ছুটি নগদোয়ন ও চূড়োন্ত লেলপএফ 
সংক্রোন্ত প্রশোসলনক িঞ্জুলেপত্ েোলেে পে অর ্থ শোখো টরযক উতি লবিসমূহ প্রস্তুিপূব ্থক �োবিথীয় কো� ্থক্রি সম্পন্ন কযে পলেযশোযিে ব্যবস্থো কেো 
হয়। অিিঃপে অলিে আপলত্, গৃহলনি ্থোে ঋেসহ সকি টদনো-পোওনোে লহসোব লনষ্পলত্পূব ্থক �রো�র কতৃ্থপক্ষ কতৃ্থক িঞ্জুলেপত্ েোলেে পে টপনশন 
টকইসটি লনষ্পলত্ে েন্য সংললিষ্ট লচফ একোউন্স এন্ড লফন্যোন্স অলফসোে (িোে ও দুেোিোপলন), টসগুনবোলগচো, ঢোকো কো� ্থোিযয় টপ্রেে কেো হয়। 
িোছোড়ো িলন্ত্রপলে্দ লবভোগ এে ি্বেোবিোযন a2i কতৃ্থক বোস্তবোয়নোিথীন i¨vwcW লিলেেোইযেশন প্রকযল্পে আওিোয় ‘mygov’ Platform এ 
কি ্থকি ্থো ও কি ্থচোেথীগযেে টপনশন িঞ্জুলেে আযবদন দোলখি প্রলক্রয়ো লিলেেোিকেে চূড়োন্ত প� ্থোযয় েযয়যছ।

২০২০-২১ অর ্থবছযে কি ্থকি ্থো ও কি ্থচোেথীগযেে টপনশন টকইস লনষ্পলত্ সংক্রোন্ত িথ্য সংযক্ষযপ লনম্নরূপ:

জুন, ২০২১ িোস প� ্থন্ত টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে হযি 
লসএও (টিএন্ডটি), টসগুন বোলগচো, ঢোকো অলফযস টপ্রলেি টপনশন টকইসসমূযহে লনষ্পলত্ে লহসোব

ক্রি িোস িে হযি লনষ্পলত্ে 
সংখ্ো

িঞ্জুলেকৃি আনুযিোল্যকে 
েোকো

লসএএন্ডএফও (টিএন্ডটি) 
হযি লনষ্পলত্ে সংখ্ো

আনুযিোল্ক বোবদ 
পলেযশোিকৃি েোকো

(হোেোে েোকোয়)
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬

১ জুিোই,২০২০ ৪৮ ১২,২৮,২৭ ৩৮ ৮,৯২,৮১
২ আগষ্ট,২০২০ ৩৮ ৮,৬১,৯৮ ২৬ ৬,৩৯,৭৩
৩ টসযটেম্বে,২০২০ ৫১ ১২,১২,২৩ ৫২ ১২,৩২,৬৪
৪ অযক্টোবে,২০২০ ৪৯ ১২,৮৮,৬৩ ৪৬ ১০,১৭,০৯
৫ নযভম্বে,২০২০ ৪০ ১০,২৪,৩৭ ৩৩ ৭,৫৪,৬৬
৬ লিযসম্বে,২০২০ ৫৪ ১৪,৭৮,৩৬ ৪৩ ১০,৮৯,৪৫



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

39

৭ েোনুয়োলে,২০২১ ৪৬ ১২,৬৩,৪৬ ৫১ ১৪,০০,৩৯
৮ টফব্রুয়োলে,২০২১ ৪৬ ১১,১৫,৭৯ ৪৭ ১২,৯৫,৩২
৯ িোচ ্থ,২০২১ ৪৫ ১৪,৭৬,১৭ ৪০ ৯,৭৩,৪৬
১০ এলপ্রি,২০২১ ৩০ ৯,৩০,২৩ ২৬ ৭,৫০,৯২
১১ টি’,২০২১ ২৬ ৭,৭৯,২৩ ৩৫ ১০,৩৮,২৭
১২ জুন,২০২১ ৪৮ ১২,৫৩,৭১ ৫৫ ১৫,৪৪,৬৪

টিোে ২০২০-২১ অর ্থ বছে ৫২১ ১৩৯,১২,৪৩ ৪৯২ ১২৬,২৯,৩৮

সব ্থযিোে ২০২০-২১ প� ্থন্ত ২৭৩০ ৭০২,৬৫,৭২ ২৬১৩ ৬৩৫,৬৭,১৪

B‡bv‡fkb:

eZ©gvb miKv‡ii wWwRUvj evsjv‡`k wewbg©v‡Y Dbœqb cwiKíbvq Z_¨ cÖhyw³i e¨envi‡K AMÖvwaKvi †`qv n‡q‡Q| cÖhyw³i cÖ‡qv‡Mi Øviv 
mvgvwRK Kg©‡¶Î mnR I ¯^í mg‡q m¤úbœ Kivi D‡Ï‡k¨ B‡bv‡fkb Gi Dci we‡kl ¸iæZ¡ †`Iqvmn wewfbœ Kg©m~wP‡Z †Uwj‡hvMv‡hvM 
Awa`ßi mvd‡j¨i ¯^v¶i †i‡L‡Q| †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii GKwU B‡bv‡fkb wUg Kg©iZ i‡q‡Q|

KwgwU I †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v wb‡qvM:

myôz Kg©m¤úv`‡bi Rb¨ eZ©gv‡b †Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡i wewfbœ KwgwU Kg©iZ i‡q‡Q| †hgb- ÔRvZxq ï×vPvi †KŠkj ev¯Íevq‡bi j‡¶¨ 
ˆbwZKZv KwgwUÕ, ÔAvf¨šÍixY wbqš¿Y I Avf¨šÍixY wbix¶v e¨e¯’v cÖwZôv I my`„pKiY msµvšÍ KwgwUÕ, Ôevwl©K Kg©¯úv`b Pzw³ ev¯Íevqb 
I cwiex¶‡Yi Rb¨ GwcG KwgwUÕ, ÔB‡bv‡fkb KwgwUÕ, Ôwbix¶v KwgwUÕ BZ¨vw`| GQvov Kj¨vY Kg©KZ©v, Z_¨ AwaKvi ¯^cÖ‡Yvw`Z 
Z_¨ ev¯Íevqb msµvšÍ, `ßi/ms¯’vi Awf‡hvM cÖwZKvi msµvšÍ I wmwU‡Rb PvU©vi welqK †dvKvj c‡q›U Kg©KZ©v KvR K‡i P‡j‡Qb| 
†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii †mevi gvb Dbœq‡b Awdm K‡¶ GKwU Awf‡hvM ev· ¯’vcb Kiv Av‡Q|

gywRe el© cvjb: 

মুলেব ব্ ্থ এবং স্বোিথীনিোে সুবে ্থেয়ন্তথী উপিযক্ষ্য লনম্নবলে ্থি কো� ্থক্রিসমূহ বোস্তবোয়ন কেো হযয়যছ-

(ক) ১৬ লিযসম্বে ২০২০ উপিযক্ষ্য টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে ‘স্বোিথীনিো ও বগেবন্ধু’ শথী্ ্থক সভো অনুষ্োন। 

(খ) লিওটি ওযয়বসোইযে ‘বগেবন্ধু কন ্থোে’ স্থোপন এবং অলিদপ্তযে মুলেবব্ ্থ উদ�োপন উপিযক্ষ্য টপোটেোে স্থোপন কেো হযয়যছ। 

(গ) েোলিে লপিো বগেবন্ধু টশখ মুলেবুে েহিোযনে েন্মশিবোল্ ্থকথী উপিযক্ষ্য আপোিে েনগযেে েথীবনিোন উন্নয়যনে েন্য এবং 
িোননথীয় প্রিোনিন্ত্রথীে প্রলিশ্রুি ‘�োে েলি আযছ �ে নোই’ কি ্থসূলচযি একটি �ে লনি ্থোযেে ব্যয় লনব ্থোযহে েন্য টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে 
কি ্থকি ্থোগযেে টস্বছেোয় প্রদত্ অনুদোন বোবদ ১.৭১ িক্ষ েোকো লদযয় গৃহহথীযনে অনুকূযি �ে লনি ্থোযেে েন্য উপযেিো লনব ্থোহথী কি ্থকি ্থো, 
হলেেোিপুে-এে সহোয়িোয় ব্যবস্থো গ্হে কেো হযয়যছ।

(�) েোলিে লপিো বগেবন্ধু টশখ মুলেবুে েহিোযনে েন্ম শি-বোল্ ্থকথী ও েোিথীয় লশশু লদবস ২০২১ উদ�োপন উপিযক্ষ্য ১৮/০৩/২০২১ 
ল্রিঃ িোলেযখ একটি আযিোচনো অনুষ্োন ও লচত্োঙ্কে প্রলিয�োলগিোয় ৩ েন লশশুযক পুেস্োে প্রদোন কেো হযয়যছ।

(ঙ) ঐলিহোলসক Ôছয় দফো লদবসÕ উপিযক্ষ্য আযিোচনো সভো অনুষ্োন কেো হযয়যছ।
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  েোলিে লপিো বগেবন্ধু টশখ মুলেবুে েহিোন এে েন্মশিবোক ্থল্থী উপিযক্ষ্য লশশুযদে লচত্োংকন প্রলিয�োগথীিোয় ১ি স্থোন অলিকোেথী।

েোলিে লপিো বগেবন্ধু টশখ মুলেবুে েহিোন এে েন্মশিবোল্ ্থকথী উপিযক্ষ্য লশশুযদে লচত্োংকন প্রলিয�োলগিোে পুেস্োে প্রদোন অনুষ্োন।

বোংিোযদযশে স্বোিথীনিো ও িহোন মুলতিযুযদ্ধে উপে আযিোচনোে েন্য আিলন্ত্রি অলিলরযক টক্রটে প্রদোন।
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Dbœqb Kvh©µg I fwel¨Z 
Kg©cwiKíbv
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১। লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য সিোপ্ত প্রকল্প:১। লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য সিোপ্ত প্রকল্প:

টদযশে সোিোলেক নথীলি ও মূল্যবোযিে সংযগ সোিঞ্জস্পূে ্থ লনেোপদ ইন্োেযনে ব্যবস্থোপনো লনলচিিকযল্প টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে "সোইবোে টরেে 
লিযেকশন এন্ড টেসপন্স "শথী্ ্থক  প্রকল্প বোস্তবোয়ন লিযসম্বে ২০১৯ এ সিোপ্ত হযয়যছ। উতি প্রকযল্পে িোধ্যযি ২৫টি ইন্োেন্যোশনোি ইন্োেযনে 
টগেওযয় (আইআইলে)-এে ৩৬টি সোইযে, ৩টি ন্যোশনোি ইন্োেযনে এক্সযচঞ্জ (এনআইএক্স) এবং ৬টি এলগ্যগশন পযয়যন্ প্রযয়োেনথীয় �ন্ত্রপোলি 
স্থোপন কেো হযয়যছ। সেকোযেে নথীলিিোিো অনু�োয়থী আইআইলে কতৃ্থক ব্যবহৃি ব্যোন্ডউইর িলনেলেং কো� ্থক্রি পলেচোিনো কেো হযছে। আইন 
প্রযয়োগকোেথী ও অন্যোন্য আইনসম্ি কতৃ্থপযক্ষে চোলহদো অনু�োয়থী বোংিোযদযশে সোিোলেক মূল্যবোযিে সোযর সোিঞ্জস্পূে ্থ নয় এিন লব্য়বস্তুযি 
বোংিোযদযশে সকি ব্যবহোেকোেথীে প্রযবশ টেোি কেো হযয়যছ। এ পদযক্ষযপে অংশ লহযসযব সেকোযেে নথীলিিোিো এবং কতৃ্থপযক্ষে চোলহদো 
অনু�োয়থী ইযিোিযধ্য প্রোয় ২৩ হোেোে পে ্থ ও ২ হোেোে গ্যম্বলিং সোইে বন্ধ/টেোি কেো হযয়যছ।

“সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” শথী্ ্থক  প্রকযল্পে িথ্যোলদ:“সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” শথী্ ্থক  প্রকযল্পে িথ্যোলদ:

 প্রকযল্পে উযদেযে:

•	 সোইবোে হুিলক সংক্রোন্ত লব্য়োলদ িলনেলেং;

•	 টদযশে সকি IIG এবং NIX এ �ন্ত্রপোলি সংস্থোপযনে িোধ্যযি সোইবোে হুিলক সংক্রোন্ত কযন্ন্ সেকোলে নথীলিিোিো অনু�োয়থী িো 
লফল্োলেং এে ব্যবস্থো গ্হে;

•	 সোইবোে অপেোি হ্োযস সহোয়ক ভূলিকো পোিন;

•	 টদযশে সোিোলেক নথীলি ও মূল্যবোযিে সংযগ সোিঞ্জস্পূে ্থ লনেোপদ ইন্োেযনে ব্যবস্থোপনো সুলনলচিি কেোয় ভূলিকো েোখো।

 প্রকযল্পে িোধ্যযি বোস্তবোলয়ি প্রিোন প্রিোন অগেসমূহিঃ

•	 টদশব্যপথী লবস্তৃি ২৯ টি IIG এে ৪০ টি সোইে, ৩টি NIX এবং ৬টি এলগ্যগশন পযয়যন্ কযন্ন্ লফল্োলেং এে �ন্ত্রপোলি স্থোপন 
কেো হযয়যছ। িোছোড়োও লিওটিযি NOC স্থোপযনে িোধ্যযি সেকোযেে নথীলিিোিো অনু�োয়থী কযন্ন্ লফল্োলেং কো� ্থক্রি সফিিোে 
সোযর পলেচোলিি হযছে।

•	 এে িযধ্য সেকোযেে নথীলিিোিোে আযিোযক লবলভন্ন আপলত্কে সোইে বন্ধ কেোসহ প্রোয় ২৩ হোেোে পে ্থ ও ২ হোেোে গ্যম্বলিং সোইেও 
বন্ধ কেো হযয়যছ এবং এ প্রলক্রয়ো অবহ্োহি েযয়যছ।

•	 প্রকযল্পে আওিোয় Cyber Threat Detection and Response লব্যয় BTRC, লবলভন্ন আইন প্রযয়োগকোেথী ও টগোযয়দিো 
সংস্থো ও DoT এে ৩২ েন কি ্থকি ্থোযক তবযদলশক ও ৫১ েন কি ্থকি ্থোযক স্থোনথীয় প্রলশক্ষে প্রদোন কেো হযয়যছ।

•	 প্রকল্পটি লনলদ ্থষ্ট সিযয় অর ্থোৎ ৩১ লিযসম্বে ২০১৯ িোলেযখ সিোপ্ত হযয়যছ। প্রকল্প সিোলপ্তে পে প্রকযল্পে �ন্ত্রপোলি সমূহ টেলিয�োগোয�োগ 
অলিদপ্তযেে লনকে হস্তোন্তে কেো হযয়যছ, �ো বি ্থিোযন লসটিলিআে টসন্োে নোযি পলেচোলিি হযছে। 
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•	 শুরু টরযক সব ্থযশ্ লিযসম্বে ২০১৯ প� ্থন্ত ক্রিপুলঞ্জি ব্যয় ১৫৫ টকোটি ৭২ িক্ষ্য ১১ হোেোে েোকো। প্রকল্পটি প্রোক্কলিি ব্যয় অযপক্ষো 
৩ টকোটি ৪৫ িক্ষ ৫০ হোেোে েোকো কযি বোস্তবোলয়ি হযয়যছ।

•	 স্থোলপি লসযটেযিে অপোযেশন কো� ্থ িলনেলেং এে লনলিত্ BTRC ও NTMC টক Terminal প্রদোন কেো হযয়যছ।

  
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে কতৃ্থক বোস্তবোলয়ি “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” প্রকযল্পে প্রভোব: টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে কতৃ্থক বোস্তবোলয়ি “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” প্রকযল্পে প্রভোব: 

১) “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” প্রকল্পটি বোস্তবোলয়ি হওয়োয় টকন্দ্রথীয়ভোযব টদযশে সিস্ত আইআইলে সমূযহে িধ্য লদযয় 
প্রবোলহি ইন্োেযনে এে কনযেন্ িলনেলেং কেো �োযছে। ফযি স্বল্পিি সিযয় কনযেন্ লফল্োলেং কেো সম্ভব হযছে।   

২) সন্ত্রোসথী, েলগে, প্রিোেেোমূিক, েনলবযেোিথী প্রচোেেো লনয়ন্ত্রযে লবটিআেস’ে লনযদ ্থশনো অনু�োয়থী লবলভন্ন ওযয়বসোইে বন্ধ কেো হযছে। 
এযি টদযশে লনেোপত্ো, সোিোলেক শৃঙ্খিো বৃলদ্ধ কেো সম্ভব হযছে ও ব্যলতিলবযশয্ে লবরুযদ্ধ অপপ্রচোে টেোি কেো সম্ভব হযছে।

৩) িরুে সিোেযক তনলিক স্খিন টরযক েক্ষোে েন্য ইযিোিযধ্য প্রোয় টিইশ হোেোে লবলভন্ন পে ্থগ্োলফ ও Gambling সোইে বন্ধ কেো 
হযয়যছ। পে ্থগ্োলফ টদযখ িরুে সিোযেে রুলচ লবকৃলি �যে ও অপেোি প্রবেিো বৃলদ্ধ পোয় এবং সোিোলেক অবক্ষয় টদখো টদয়। ফযি 
সন্তোযনে অলভভোবকগে পে ্থগ্োলফযি আশতি সন্তোনযদে লদযয় সোব ্থক্ষলেক লচলন্তি রোযকন। সিোে ব্যবস্থোযক এ সম্স্ত অবক্ষয় টরযক 
েক্ষো কেোে েন্য “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” প্রকযল্পে িোধ্যযি স্থোলপি CTDR টসন্োে হযি কযন্ন্ লফল্োলেং কযে   
পে ্থগ্োলফ ও Gambling সোইে সমূহ প্রলিলনয়ি বন্ধ কেো হযছে। 
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৬।  লসটিলিআে  টসন্োে সম্প্রসোেেিঃ “সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স” প্রকল্পটি ৩১ লিযসম্বে ২০১৯ িোলেযখ সিোযপ্তে পে প্রকযল্পে 
�ন্ত্রপোলি সমূহ টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে লনকে হস্তোন্তে কেো হযয়যছ এবং বি ্থিোযন টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তে কতৃ্থক পলেচোলিি হযছে। 
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে লনেিস প্রযচষ্টো ও িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে সহয�োলগিোয় লসটিলিআে  টসন্োযেে সম্প্রসোেযেে 
কোে এলগযয় চিযছ। বি ্থিোযন দুটি চুলতিে িোধ্যযি প্রোয় ৫.৬৫ টকোটি েোকো ব্যযয়  ২০ টিে অলিক  আইআইলে  স্থোপনোে সম্প্রসোেে/
নতুন PoP এে ৮০টিে অলিক লিংক সম্প্রসোেে ও প্রোয় ৩১০ লেলবলপএস ব্যোন্ডউইর িোেে ক্ষিিো বৃলদ্ধে কোে চিিোন আযছ। 
এছোড়ো ২০২১-২২ অর ্থ বছযে আেও ৭০০ লেলবলপএস ব্যোন্ডউইর িোেে ক্ষিিো বৃলদ্ধ, নতুন �ন্ত্রপোলি সংগ্হ ও আইআইলে  স্থোপনোে 
সম্প্রসোেে/নতুন PoP এ �ন্ত্রপোলি স্থোপযনে পলেকল্পনো কেো হযয়যছ। এছোড়ো আগোিথী ২০২৪ সোি প� ্থন্ত বলি ্থি চোলহদো টিেোযনোে েন্য 
লসটিলিআে টফে-২ প্রকল্প হোযি টনয়ো হযয়যছ �োে লিলপলপ পলেকল্পনো কলিশযন টপ্রেে কেো হযয়যছ।

২। ২। লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য চিিোন প্রকল্প:লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য চিিোন প্রকল্প:

লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে গলি ত্বেোলন্বি কেোে িযক্ষ্য টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে আওিোয় আগষ্ট ২০২০-জুিোই ২০২২ টিয়োদকোযিে 
েন্য চিিোন “সুলবিো বলচিি প্রি্যন্ত অচিযিে সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিযয়ে লশক্ষো ব্যবস্থো লিলেেোিকেে” শথী্ ্থক প্রকযল্পে িোধ্যযি আধুলনক 
সুলবিো বলচিি লবলভন্ন অচিযিে ৬৫০টি সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয় ও পোব ্থি্য অচিযিে ২৮টি পোড়ো টকন্দ্রে ১৯৭৮টি টরেেথীকযক্ষ ল্োপেপ, 
লিলেেোি লিসযলে সহয�োযগ আধুলনক লশক্ষোে উপয�োলগ লিলেেোি ক্োশরুি স্থোপনকোে চিিোন আযছ।

প্রকযল্পে উযদেযে:প্রকযল্পে উযদেযে:

(১)  আধুলনক সুলবিো বলচিি লবলভন্ন অচিযিে ৬৫০টি সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয় ও পোব ্থি্য অচিযিে ২৮টি পোড়ো টকন্দ্র, টিোে ৬৭৮টি লশক্ষো 
প্রলিষ্োযনে ১৯৭৮টি টরেলেকযক্ষ ে্যোব, ল্োপেপ, স্োে ্থ লিসযলে লিভোইস ও ব্রিব্যোন্ড ইন্োেযনে সহয�োযগ আধুলনক লশক্ষোে উপয�োগথী 
লিলেেোি ক্োসরুি স্থোপন;

(২) লিলেেোি বোংিোযদশ লবলনি ্থোযনে গলিযক ত্বেোলন্বি কেোে েন্য আধুলনক সুলবিো বলচিি টদযশে লবলভন্ন অচিযিে ছোত্-ছোত্থীযদে লিলেেোি 
লিভোইযসে িোধ্যযি লশক্ষো প্রদোন কযে প্রযুলতি সমৃদ্ধ নোগলেক লহযসযব গযড় টিোিো;

(৩)  লশক্ষো প্রদোযনে টক্ষযত্ লিলেেোি কযন্ন্ ব্যবহোযেে সক্ষিিো তিলে কেো।

প্রকযল্পে সোলব ্থক কো� ্থক্রি ও অগ্গলি:প্রকযল্পে সোলব ্থক কো� ্থক্রি ও অগ্গলি:

      *    সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিয় এবং পোড়োযকন্দ্র স্োম্পি সোযভ ্থ কো� ্থক্রি সম্পন্ন হযয়যছ।
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পোব ্থি্য অচিযিে পোড়োযকন্দ্র স্োম্পি সোযভ ্থ কো� ্থক্রি

দুগ ্থি অচিযিে সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিযয় স্োম্পি সোযভ ্থ কো� ্থক্রি।

দুগ ্থি অচিযিে সেকোলে প্রোরলিক লবদ্োিযয় স্োম্পি সোযভ ্থ কো� ্থক্রি।
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*  গি ১৯.১০.২০২০ ল্রিঃ িোলেযখ পোব ্থি্য চরেগ্োি উন্নয়ন টবোি ্থ, ০৭.০১.২০২১ ল্রিঃ িোলেযখ প্রোরলিক লশক্ষো অলিদপ্তে এবং ২৫/০৫/২০২১ 
িোলেযখ লবটিলসএি এে সোযগে সিয�োিো স্োেক (MoU) স্বোক্ষলেি হযয়যছ।  

                        পোব ্থি্য চরেগ্োি উন্নয়ন টবোি ্থ এে সোযর সিয�োিো স্োেক (MoU) স্বোক্ষে অনুষ্োন।

* ০২.১১.২০২০ ল্রিঃ িোলেযখ অনুলষ্ি লটেয়োলেং কলিটিে (PSC) লসদ্ধোন্ত টিোিোযবক IT Equipment ক্রয়/সংগ্হ কোযেে অংশ 
লহসোযব টেলশস হযি ক্রয়িব্য পযযেে গুেগি িোন লনলচিিকেযে টেলশযসে সোিথ্য্থ, ক্ষিিো এবং পযযেে িোন �োচোই ও প� ্থযবক্ষযেে 
েন্য িোক ও টেলিয�োগোয�োগ লবভোযগে অলিলেতি সলচব (টেলিকি) এে সভোপলিযত্ব  গঠিি কলিটিে প্রলিযবদযনে আযিোযক সকি 
আলর ্থক লবলি-লবিোন পলেপোিনসোযপযক্ষ গি ২৫.০৪.২০২১ িোলেযখ টেলশস এে সোযগে ক্রয়চুলতি সম্পোলদি হযয়যছ।

*  প্রকযল্পে মূি কোযেে অপে অংশ তবদু্যলিক �ন্ত্রপোলি সংগ্যহে েযন্য গি ২৪.০৫.২০২১  িোলেযখ ক্রয়চুলতি স্বোক্ষলেি হযয়যছ। 

টেলশস এে সোযর ক্রয়চুলতি স্বোক্ষে অনুষ্োন।
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৩। ৩। অষ্টি পচিবোল্ ্থক পলেকল্পনো, এসলিলে, রূপকল্প ২০৪১ ও ব-বিথীপ পলেকল্পনোে সোযর সোিঞ্জস্ বেোয় টেযখ লিলেেোি অষ্টি পচিবোল্ ্থক পলেকল্পনো, এসলিলে, রূপকল্প ২০৪১ ও ব-বিথীপ পলেকল্পনোে সোযর সোিঞ্জস্ বেোয় টেযখ লিলেেোি 
বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য ভলবষ্যযি গ্হযেে েন্য কি ্থসূলচ/ প্রকল্প:বোংিোযদশ লবলনি ্থোযেে িযক্ষ্য ভলবষ্যযি গ্হযেে েন্য কি ্থসূলচ/ প্রকল্প:

৩.১ সোইবোে লসলকউলেটি টসন্োে অফ এলক্সযিন্স স্থোপন এবং টদযশে কলম্পউেোে টনেওয়োযক ্থে সুেক্ষো প্রদোন প্রকল্প পলেকল্পনো কো� ্থক্রি 
গ্হে ও বোস্তবোয়ন। 

৩.২ টেলিয�োগোয�োগ �ন্ত্রপোলি ও টসবোে  প্রলিি িোন (Standards) লনি ্থোেে ও প্রলিপোিন লনলচিিকেে কোঠোযিো প্রলিষ্ো  প্রকল্প 
পলেকল্পনো কো� ্থক্রি  গ্হে ও বোস্তবোয়ন। 

৩.৩ টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে স্থোলপি সোইবোে টরেে লিযেকশন এন্ড টেসপন্স লসযটেযিে ক্ষিিো সম্প্রসোেযে প্রযয়োেনথীয় প্রকল্প 
পলেকল্পনো কো� ্থক্রি গ্হে ও বোস্তবোয়ন।

৩.৪ ‘Strenthening of Department of Telecommunications’ শথী্ ্থক প্রকল্প পলেকল্পনো কো� ্থক্রি গ্হে ও বোস্তবোয়ন।

৩.৫ টেলিয�োগোয�োগ খোযি সেকোযেে নথীলি বোস্তবোয়ন, এ খোযিে আধুলনকোয়ন ও সুশোসন প্রলিষ্ো, নতুন প্রযুলতি ও ধ্যোন-িোেেোে 
সিযয়োপয�োগথী আত্থীকেেসহ এবং টেলিয�োগোয�োগ টসবো েনবোন্ধব কেোে িযক্ষ্য প্রলশক্ষন ও গযব্েোগোে একোন্ত প্রযয়োেন। বি ্থিোযন 
টেলিয�োগোয�োগ খোযি সেকোলেভোযব প্রলশক্ষন ও গযব্েোগোে নো রোকোয় কো� ্থকে ও দক্ষিোে সোযর প্রলশক্ষে সিন্বযয়ে উযদেযযে 
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে অিথীযন একটি পূে ্থোগে “েোিথীয় টেলিয�োগোয�োগ প্রলশক্ষে একোযিলি” প্রলিষ্ো কেো।

৩.৬ টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে কো� ্থক্রি আযেো গলিশথীি ও দক্ষভোযব পলেচোিনোে েন্য প্রযয়োেনথীয় সফেওয়্োে সংগ্হপূব ্থক ব্যবহোে 
কেো প্রযয়োেন। এ সংক্রোন্ত কো� ্থক্রি এটুআই কতৃ্থক টকন্দ্রথীয়ভোযব চোলু কেো হযি টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযে বোস্তবোয়ন কেো হযব।

৩.৭ টেলিয�োগোয�োগ খোযিে উন্নয়ন ও সংস্োযেে িযক্ষ্য সেকোলে ও টবসেকোলে টেলিয�োগোয�োগ টসবো পলেচোিনোকোেথীে অবকোঠোযিো 
ও টসবোে লবস্তৃলি, টসবোে িোন ও গ্োহক সন্তুলষ্ট ইি্যোলদ লব্যয় সিথীক্ষো পলেচোিনো কেো।   

৩.৮ টেলিয�োগোয�োগ িথ্যপ্রযুলতি ও নথীলিিোিো, েনবযিে দক্ষিো উন্নয়ন, প্রভৃলি লব্যয় প্রলশক্ষে/ওয়োক ্থসপ ও টসলিনোে পলেচোিনো।



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

48



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

49

†Uwj‡hvMv‡hvM Awa`ß‡ii 
Kvh©µ‡gi Dci D‡jøL‡hvM¨ 

mwPÎ cÖwZ‡e`b



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

50

সিসোিলয়ক লবযশ্ে সোযর িোি লিলিযয় টেলিকি টসক্টযেে উন্নয়যন অলিদপ্তযেে ভূলিকো বৃলদ্ধকেে এবং লবেযনস অব এ্যযিোযকশন অনু�োয়থী 
টেলিয�োগোয�োগ অলিদপ্তযেে উপে অলপ ্থি দোলয়ত্ব �রো�রভোযব পোিযনে টক্ষযত্ প্রলিবন্ধকিো দূেথীকেেসহ সিসোিলয়ক নোনোলবি লব্যয় িোননথীয় 
িন্ত্রথী িযহোদয়, সলচব িযহোদয়, অলিদপ্তযেে িহো পলেচোিক িযহোদয়সহ কি ্থকি ্থো-কি ্থচোেথীগেযক লনযয় অনুলষ্ি সভো সমূযহে লকছু লচত্ ।

অন িোইন লেোেফযি ্থ আযিোচনো সভোয় িোননথীয় িন্ত্রথী িযহোদয়।

অনিোইযন িোননথীয় িন্ত্রথীিযহোদযয়ে উপলস্থলিে িোধ্যযি ১৬ই লিযসম্বে ২০২০ উপে আযিোচনো অনুষ্োন।
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 লবেয় লদবস উপিযক্ষ আযিোচনো সভোয় িোননথীয় সলচব িযহোদয়সহ িন্ত্রনোিযয়ে ঊর্্থিন কি ্থকি ্থোগন।

টেলিকি টসক্টযেে উন্নয়যনে েন্য সলচব িযহোদযয়ে সোযর অলিদপ্তযেে বি ্থিোন লিলে িযহোদয় ও কি ্থকি ্থোগযেে 
িি লবলনিয় সভো।



evwl©K cÖwZ‡e`b 2020-2021

52

আযিোচনো সভোয় অলিদপ্তযেে ঊর্্থিন কি ্থকি ্থোগযনে উপলস্থলিযি বতিব্য েোখযছন লিলে িযহোদয়।

সলচব িযহোদযয়ে লসটিলি আে টসন্োে পলেদশ ্থন।
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ঐলিহোলসক ৭ ই িোযচ ্থে উপে আযিোচনো সভো।

অলিদপ্তযেে কি ্থকি ্থোগেযক সিসোিয়থীক লব্যয়ে উপে প্রলশক্ষে ক� ্থক্রি
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অলিদপ্তযেে কি ্থকি ্থোগেযক সিসোিয়থীক লব্যয়ে উপে প্রলশক্ষে ক� ্থক্রি

ঐলিহোলসক ৬ দফো উপিযক্ষ আযিোচনো সভোয় অলিদপ্তযেে  কি ্থকি ্থো-কি ্থচোেথীগন।
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১৬ই লিযসম্বে ২০২০ উপে আযিোচনো অনুষ্োযন উপলস্থি কি ্থকি ্থো কি ্থচোেথীবৃদি।

১৫ই আগটে েোিথীয় টশোকলদবযসে উপে আযিোচনো ও লিিোদ িোহলফি অনুষ্োন।
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৭ই িোচ ্থ এে আযিোচনো সভোয় অলিদপ্তযেে কি ্থকবৃ ্থদি 

বোংিোযদযশে স্বোিথীনিো ও িহোন মুলতিযুযদ্ধে উপে আযিোচনোে েন্য আিলন্ত্রি অলিলরে সোযগে ছলব।
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