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তে অলিক্োে আইন, ২০০৯ অনুসোযে তযেে 

অবোি প্রবোহ এবং জনগযেে তে অলিক্োে 

লনলিত ক্েো আবশ্যক্। তযেে অবোি প্রবোহ 

এবং তে প্রোলপ্তে অলিক্োে সম্পযক্ে 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে টসবোগ্রহীতো এবং 

অংশীজনযদে অবলহত ক্েোে জন্য 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে তেসমূযহে 

ক্যোেোগলে ও ক্যোেোিগ প্রেয়ন ক্েো হযয়যে।   
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১. ভূলিক্ো 

তে অলিক্োে আইন বোংিোযদযশে প্রচলিত আইন সমূযহে িযে এক্টি ব্যলতক্রলি ও অনন্য আইন। বোংিোযদযশ বতেিোযন ক্ো েক্ে আইন 

সমূযহে িযে অন্য সক্ি আইন প্রেীত হযয়যে জনগযেে উপে প্রযয়োগ ক্েোে জন্য। আে তে অলিক্োে আইন হযিো এক্িোত্র আইন, 

ট টি জনগে ক্র্তেপযেে উপে প্রযয়োগ ক্যে থোযক্ন। এ ক্োেযে তে অলিক্োে আইন প্রেয়ন বোংিোযদযশে এক্টি এক্ক্ ও অলিতীয় 

ঘেনো।  

আিোযদে িহোন সংলবিোন জনগেযক্ েোযেে িোলিক্ লহযসযব টঘোষনো ক্যেযে। েোযে জনগযেে িোলিক্োনো প্রলতষ্ঠোই এই আইযনে অন্যতি 

িেয। লক্ন্তু এখন প েন্ত জনগে এই আইন সম্পযক্ে প েোপ্ত সযচতন নয়। পোশোপোলশ  োেো তে প্রদোন ক্েযবন টসই ক্র্তেপযেে সযচতনতো 

ও প্রস্তুলতও ক্োংলিত িোত্রো অজেন ক্েযত সেি হয়লন,  ো তে অলিক্োে বোস্তবোয়যনে জন্য এক্টি বড় চযোযিঞ্জ। 

তে প্রদোযন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো টক্োন্ তে প্রদোন ক্েযবন, টক্োন তে প্রদোন ক্েযত লতলন বোে নন এবং ক্ী পন্থোয় তে প্রদোন ক্েযবন 

ইতযোলদ লবষযয় দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে ক্োযে টক্োযনো সুলনলদ েষ্ট লনযদ েশনো নো থোক্োয় তাঁেো অযনক্ টেযত্র লসদ্ধোন্তহীনতোয় ভূযগ থোযক্ন। এই 

িোনলসক্তোে পলেবতেন এবং তে প্রদোযনে েীলত ও লসদ্ধোন্তহীনতো দূে ক্যে তে প্রদোন ও প্রক্োযশে সংস্কৃলত চোলু ক্েযত  মাননীয় 

প্রাধানমন্ত্রীর উদ্যাদ্ে বর্থমান সরকার এপ্রপ্রল ৬, ২০০৯ র্াপ্ররখ র্থ্য অপ্রধকার আইন, ২০০৯ প্রণয়ন কদ্রদ্ছ । প্রণীর্ এই আইদ্নর ৪ 

ধারায় প্রদ্র্েক নােপ্ররদ্কর র্থ্য লাদ্ের অপ্রধকারদ্ক স্বীকৃপ্রর্ প্রদান করা হদ্য়দ্ছ । র্দ্থ্যর অবাধ প্রবাহ এবং জনগযেে র্থ্য অপ্রধকার 

প্রনপ্রির্ করার জন্য র্থ্য কপ্রমশন েঠন করা হদ্য়দ্ছ । বপ্রণ থর্ আইদ্নর ১০ ধারায় র্থ্য সরবরাদ্হর লদ্ে প্রদ্র্েক কর্তথপেদ্ক র্থ্য প্রদান 

ইউপ্রনট –এর জন্য একজন দাপ্রয়ত্বপ্রাপ্ত কম থকর্থা প্রনযুক্ত করার প্রনদ্দ থশনা প্রদান করা হদ্য়দ্ছ । 

তে অবমুক্তক্েে নীলতিোিো প্রেয়ন ও এে চচ েো জনগযেে টসবোয় সংলিষ্ট প্রলতষ্ঠোযনে সলদচ্ছোে প্রিোন টদয়। এটি তযে নোগলেযক্ে 

প্রযবলশিোক্োে সৃলষ্টে িোেযি প্রলতষ্ঠোযনে  স্বচ্ছতো ও জবোবলদলহতো লনলিত ক্েোে পোশোপোলশ নোগলেক্গযেে আযবদযনে টপ্রলেযত তে 

প্রদোন বো স্ব-প্রযেোলদত তে প্রক্োযশ ক্র্তেপযেে অেযন্তেীন প্রস্তুলতযক্ সুদৃঢ ক্যে। তোেই িোেোবোলহক্তোয় টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে তে 

প্রদোন বো স্ব-প্রযেোলদত তে প্রক্োযশে জন্য তেসমূযহে ক্যোেোগলে ও ক্যোেোিগ প্রস্তুযতে উযযোগ গ্রহন ক্যেযে। 

২. টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তদ্রর পটভূপ্রম 

বর্থমান প্রবদ্ের দ্রুর্ পপ্ররবর্থনশীল টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রযুপ্রক্তর সাদ্র্ সামঞ্জস্য টরদ্খ টদদ্শ সব থাধুপ্রনক টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রযুপ্রক্তর প্রসার 

প্রনপ্রির্করদ্ণ - 

• টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রবষদ্য় সরকাদ্রর আইন, নীপ্রর্, োইডলাইন, পপ্ররকল্পনা ইর্োপ্রদ প্রণয়দ্ন কাপ্ররেপ্রর, প্রবদ্শষজ্ঞ ও অন্যান্য 

প্রদ্য়াজনীয় পরামশ থ/সহায়র্া প্রদান; 

• সরকাদ্রর অনুদ্মাপ্রদর্ নীপ্রর্ অনু ায়ী সরকাপ্রর ও টবসরকাপ্রর খাদ্র্র সমন্বয়; প্রবলুপ্ত প্রবটিটিপ্রব’র কম থকর্থা-কম থচাপ্ররদ্দর 

চাকুপ্ররর ধারাবাপ্রহকর্া বজায় রাখা; 

• আইটিইউসহ অন্যান্য আন্তজথাপ্রর্ক টটপ্রলদ্ াোদ্ াে সংস্থার সাদ্র্ ট াোদ্ াে এবং আন্তজথাপ্রর্ক সমন্বদ্য়র টেদ্ে 

পরামশ থ/সহায়র্া প্রদান। 

উপদ্রাক্ত কা থ সমূহ সম্পাদদ্নর জন্য ৫ জুন ২০১৫ প্ররিঃ র্াপ্ররদ্খ ডাক ও টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রবোদ্ের অধীদ্ন টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তর 

সৃপ্রজর্ হয়। পরবপ্রর্থদ্র্ টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তদ্রর কম থপপ্ররপ্রধর প্রবষদ্য় ১০ প্রডদ্সম্বর ২০২০ প্ররিঃ র্াপ্ররদ্খ আদ্রকটি প্রজ্ঞাপন জাপ্রর করা 

হয় এবং প্রজ্ঞাপন অনু ায়ী অপ্রধদপ্তদ্রর কা থপপ্ররপ্রধদ্র্ প্রনদ্নাক্ত প্রবষয় সমূহ অন্তভূ থক্ত করা হয় - 

• ১০ প্রডদ্সম্বর ২০২০ প্ররিঃ র্াপ্ররদ্খ জাপ্ররকৃর্ টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তদ্রর কম থপপ্ররপ্রধ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপদ্নর আদ্লাদ্ক 

কা থক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।  
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• টটপ্রলদ্ াোদ্ াে খাদ্র্র উন্নয়ন ও সুশাসন প্রনপ্রির্করদ্ণ কাপ্ররেপ্রর, প্রবদ্শষজ্ঞ ও অন্যান্য প্রদ্য়াজনীয় পরামশ থ/সহায়র্া 

প্রদান। 

• প্রডপ্রজটাল বাংলাদ্দশ প্রবপ্রনম থাদ্ণর েপ্রর্ ত্বরাপ্রন্বর্ করায় সহায়ক ভূপ্রমকা রাখা। 

• টদদ্শ প্রনরাপদ ইন্টারদ্নট ব্যবস্থাপনা সুপ্রনপ্রির্ করা। 

• টদদ্শর টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অবকাঠাদ্মা,  ন্ত্রপাপ্রর্, টসবা ও পদ্ধপ্রর্দ্র্ প্রপ্রমর্ মান প্রনপ্রির্করণ। 

• টদদ্শর সব থে আধুপ্রনক প্রযুপ্রক্তর টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অবকাঠাদ্মা ও টসবার প্রবস্তার পপ্ররবীেণ এবং টটপ্রলদ্ াোদ্ াে 

প্ররদ্সাস থমূদ্হর অজথন ও ব্যবহাদ্রর কাপ্ররেপ্রর ও সমন্বয়মূলক প্রবষদ্য় সরকারদ্ক সহায়র্াকরণ। 

• সুশাসন ও সংস্কারমূলক কা থক্রদ্মর বাস্তবায়ন টজারদারকরণ। 

 

 ৩. তযেে সংজ্ঞো  

‘‘তে’’ অথ ে  টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে এে গঠন, ক্োঠোযিো ও দোপ্তলেক্ ক্ি েক্োন্ড সংক্রোন্ত ট  টক্োন স্মোেক্, বই, নক্শো, িোনলচত্র, 

চুলক্ত, তে-উপোত্ত, িগ বই, আযদশ, লবজ্ঞলপ্ত, দলিি, নমুনো, পত্র, প্রলতযবদন, লহসোব লববেেী, প্রক্ল্প প্রসত্মোব, আযিোক্লচত্র, অলিও, 

লেলিও, অলিত লচত্র, লিল্ম, ইযিক্ট্র্রলনক্ প্রলক্রয়োয় প্রস্ত্ত্ততকৃত ট  টক্োন ইনস্ট্রুযিন্ট,  োলিক্েোযব পোঠয োগ্য দলিিোলদ এবং টেৌলতক্ 

গঠন ও ববলশষ্টয-লনলব েযশযষ অন্য ট  টক্োন তেবহ বস্ত্ত্ত বো এযদে প্রলতলিলপও এে অন্তর্ভ েক্ত হযব; তযব শতে থোযক্ ট , দোপ্তলেক্ 

টনোেলশে বো টনোেলশযেে প্রলতলিলপ এে অন্তর্ভ েক্ত হযব নো। 

 

৪. তযেে িেন এবং িেন অনুসোযে তে প্রক্োশ ও প্রদোন পদ্ধলত 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে এে সমুদয় তে লনযিেোক্ত ৩টি টেেীযত েোগ ক্েো হযব এবং লনি েোলেত লবলি-লবিোন অনুস্মেে পূব েক্ তে 

প্রদোন, প্রচোে বো প্রক্োশ ক্েো হযব :  

ক্. স্বপ্রযেোলদতেোযব প্রক্োশয োগ্য তে: 

১) এই িেযনে তে টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে এে টনোটিশযবোি ে, ওযয়বসোইে, ব্রলশওে, মুলিত বই বো প্রলতযবদন, লবিযবোি ে, 

সোইন টবোি ে, লিক্োে, টপোিোে, বুক্যিে, লিিযিে, লনউজ টিেোে, প্রলত্রক্োয় লবজ্ঞলপ্তে ম্যোিযি প্রচোেেোসহ অন্যোন্য 

গ্রহেয োগ্য িোেযি প্রক্োশ ও প্রচোে ক্েযব। 

২) এই িেযনে তে টচযয় টক্োন নোগলেক্ আযবদন ক্েযি তখন তো চোলহদোে লেলত্তযত প্রদোনয োগ্য তে লহযসযব লবযবলচত 

হযব এবং দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনি েোলেত পন্থোয় আযবদনক্োেীযক্ তো প্রদোন ক্েযবন। 

৩) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে প্রলত বেে এক্টি বোলষ েক্ প্রলতযবদন প্রক্োশ ক্েযব। বোলষ েক্ প্রলতযবদযন তঅআ, ২০০৯ এে 

িোেো ৬(৩)-এ উলিলখত তেসমূহ সংয োজন ক্েযব। 

৪) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে স্বপ্রযেোলদতেোযব প্রক্োশয োগ্য তযেে এক্টি তোলিক্ো প্রস্ত্ত্তত ক্েযব এবং ওযয়বসোইযে প্রক্োশ 

ও প্রচোে ক্েযব। ওযয়বসোইে লনলদ েষ্ট সিয় অন্তর হোিনোগোদ ক্েো হযব। 

খ. চোলহদোে লেলত্তযত প্রদোনয োগ্য তে:  

১) এই িেযনে তে টক্োযনো নোগলেযক্ে আযবদযনে টপ্রলেযত তে অলিক্োে আইন-২০০৯ এ বলে েত পদ্ধলত অনুসেে ক্যে 

প্রদোন ক্েযত হযব। 
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২) টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে চোলহদোে লেলত্তযত প্রদোনয োগ্য তযেে এক্টি তোলিক্ো প্রস্ত্ত্তত ক্েযব এবং তো ওযয়বসোইযে 

প্রক্োশ ও প্রচোে ক্েযব। 

৩) প্রলত লতন িোস অন্তে এই তোলিক্ো হোিনোগোদ ক্েো হযব।  

গ. প্রদোন ও প্রক্োশ বোেতোমূিক্ নয়, এিন তে: এই লনযদ েলশক্োে অন্যোন্য অনুযচ্ছযদ  ো লক্ছুই থোকুক্ নো টক্ন টেলিয োগোয োগ 

অলিদপ্তে লনযনোক্ত তেসমূহ প্রদোন বো প্রক্োশ বো প্রচোে ক্েযত বোে থোক্যব নো : 

• টক্োন তে প্রক্োযশে িযি টক্োন র্ততীয় পযেে বুলদ্ধবৃলত্তক্ সম্পযদে অলিক্োে েলতগ্রস্থ হযত পোযে 

এরূপ বোলেলজযক্ বো ব্যবসোলয়ক্ অন্তলন েলহত টগোপনীয়তো লবষয়ক্, ক্লপেোইে বো বুলদ্ধবৃলত্তক্ সম্পদ 

(Intellectual Property Right) সম্পলক্েত তে; 

• টক্োন তে প্রক্োযশে িযি টক্োন ব্যলক্তে ব্যলক্তগত জীবযনে টগোপনীয়তো ক্ষুণ্ণ হযত পোযে এরূপ তে; 

• তদন্তোিীন টক্োন লবষয়  োে প্রক্োশ তদন্ত ক্োযজ লবঘ্ন ঘেোযত পোযে এরূপ তে; 

•  টক্োন ক্রয় ক্ো েক্রি সম্পূে ে হওয়োে পূযব ে বো এ লবষযয় লসদ্ধোন্ত গ্রহযেে পূযব ে সংলিষ্ট ক্রয় বো এে 

ক্ো েক্রি সংক্রোন্ত টক্োন তে; 

•  পেীেোে প্রশ্নপত্র বো পেীেোয় প্রদত্ত নম্বে সম্পলক্েত আগোি তে; 

• িলিপলেষদ বো, টেত্রিত, উপযদষ্টো পলেষযদে ববঠযক্ উপস্থোপনীয় সোে-সংযেপসহ আনুষলিক্ 

দলিিোলদ এবং উক্তরূপ ববঠযক্ে আযিোচনো ও লসদ্ধোন্ত সংক্রোন্ত টক্োন তে;  

 তযব শতে থোযক্ ট , িলিপলেষদ বো, টেত্রিত, উপযদষ্টো পলেষদ ক্র্তেক্ টক্োন লসদ্ধোন্ত গৃহীত হওয়োে পে অনুরূপ লসদ্ধোন্ত ক্োেে এবং 

ট সক্ি লবষযয়ে উপে লেলত্ত ক্যে লসদ্ধোন্তটি গৃহীত হযয়যে তো প্রক্োশ ক্েো  োযব । 

আযেো শতে থোযক্ ট , এই িোেোে অিীন তে প্রদোন স্থলগত েোখোে টেযত্র সংলিষ্ট ক্র্তেপেযক্ তে ক্লিশযনে পূব েোনুযিোদন গ্রহে ক্েযত 

হযব। 

৫. স্বপ্রযেোলদত তেসমূযহে তোলিক্ো প্রক্োশ ও প্রেয়যনে ট ৌলক্তক্তো/উযেশ্য 

• েণপ্রজার্ন্ত্রী বাংলাদ্দশ সরকার জনেদ্ণর র্থ্য জানার অপ্রধকার প্রপ্রর্ষ্ঠার মাধ্যদ্ম সরকাপ্রর ও টবসরকাপ্রর সংেঠদ্নর স্বচ্ছর্া 

ও জবাবপ্রদপ্রহর্া বৃপ্রদ্ধ, দুণীপ্রর্ হ্রাস ও সুশাসন প্রপ্রর্ষ্ঠা; জনেদ্ণর প্রচন্তা, প্রবদ্বক ও বাকস্বাধীনর্ার সাংপ্রবধাপ্রনক অপ্রধকার 

প্রপ্রর্ষ্ঠা সদ্ব থাপপ্রর জনেদ্ণর েমর্ায়দ্নর লদ্েে র্থ্য-অপ্রধকার প্রনপ্রির্ করদ্র্ ের্ ২৯ মাচ থ ২০০৯ র্াপ্ররদ্খ র্থ্য অপ্রধকার 

আইন, ২০০৯ পাস কদ্রদ্ছ। আইদ্নর কা থকর বাস্তবায়দ্নর জন্য ইপ্রর্মদ্ধ্য র্থ্য অপ্রধকার (র্থ্য প্রাপ্রপ্ত সংক্রান্ত) প্রবপ্রধমালা, 

২০০৯ এবং র্থ্য অপ্রধকার সংক্রান্ত প্রর্নটি প্রপ্রবধানমালাও প্রণীর্ হদ্য়দ্ছ। 

• র্থ্য অপ্রধকার েণর্াপ্রন্ত্রক ব্যবস্থাদ্ক আদ্রা সুসঙ্ঘর্ করার অন্যর্ম শর্থ। অপ্রধদপ্তদ্রর র্থ্য জনেদ্ণর কাদ্ছ উন্মুক্ত হদ্ল এর 

কা থক্রম সম্পদ্কথ জনেদ্ণর সদ্েহ ও অপ্রবোস দূর হদ্ব। এদ্র্ প্রপ্রর্ষ্ঠাদ্নর স্বচ্ছর্া এবং জনেদ্ণর কাদ্ছ সকল কাদ্জর 

জবাবপ্রদপ্রহর্া প্রপ্রর্প্রষ্ঠর্ হদ্ব। 

• জনেদ্নর জন্য অবাধ র্থ্যপ্রবাহ প্রনপ্রির্ করার ট  নীপ্রর্ সরকার গ্রহণ কদ্রদ্ছ, র্ার সদ্ে সংেপ্রর্পূণ থোদ্ব সরকাদ্রর গুরুত্বপূণ থ 

অপ্রধদপ্তর প্রহটসটব এ অপ্রধদপ্তর অবাধ র্থ্যপ্রবাদ্হর চচ থা প্রনপ্রির্ করদ্র্ বদ্ধপপ্ররকর। 
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৬. তে সংগ্রহ, সংেেে ও ব্যবস্থোপনো 

ক্) তে সংেেে : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে তে সংেেটেে জন্য লনযিেোক্ত পদ্ধলত অনুসেে ক্েযব :  

(১) নোগলেযক্ে তে অলিক্োে লনলিত ক্েোে িযেয  োবতীয় তযেে ক্যোেোিগ এবং ইনযিক্স প্রস্তুত ক্যে  থো থেোযব সংেেে 

ক্েযব। 

(২) ট -সক্ি তে ক্লম্পউেোযে সংেেযেে উপযুক্ত বযি িযন ক্েযব টস-সক্ি তে যুলক্তসংগত সিয়সীিোে িযে ক্লম্পউেোযে 

সংেেে ক্েযব এবং তে িোযেে সুলবিোযথ ে সিগ্র টদযশ টনেওয়োযক্েে িোেযি তোে সংয োগ স্থোপন ক্েযব। 

(৩)  তে সংেেে ও ব্যবস্থোপনোে জন্য তে অলিক্োে (তে সংেেে ও ব্যবস্থোপনো) প্রলবিোনিোিো, ২০১০ অনুসেে ক্েযব। 

খ) তে সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপনো : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে তে সংগ্রহ ও ব্যবস্থোপনোে জন্য তে অলিক্োে (তে সংেেে ও ব্যবস্থোপনো) 

প্রলবিোনিোিো, ২০১০ অনুসেে ক্েযব। 

গ) তযেে েোষো :  

(১) তযেে মূি েোষো হযব বোংিো। তে  লদ অন্য টক্োন েোষোয় উৎপন্ন হযয় থোযক্ তোহযি টসটি টসই েোষোয় সংেলেত হযব। দোপ্তলেক্ 

প্রযয়োযজন তে অনুবোদ ক্েো হযত পোযে। 

(২) তে ট  েোষোয় সংেলেত থোক্যব টসই েোষোযতই আযবদনক্োেীযক্ সেবেোহ ক্েো হযব। আযবদনক্োেীে চোলহদোে টপ্রলেটত টক্োন 

তে অনুবোদ ক্েোে দোলয়ত্ব ক্র্তেপে বহন ক্েযব নো। 

ঘ)তযেে হোিনোগোদক্েে : টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে প্রলতিোযস তে হোিনোগোদ ক্েযব। 

৭. দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনযয়োগ 

১) তে অলিক্োে আইন ২০০৯-এে িোেো ১০(১) অনুসোযে টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে তে প্রদোযনে জন্য দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো 

লনযয়োগ ক্েযব। দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে নোি, পদবী, ঠিক্োনো এবং প্রয োজয টেযত্র িযোক্স নম্বে ও ই-যিইি ঠিক্োনোসহ তোলিক্ো প্রক্োশ 

ক্েযত হযব। টক্োন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো পলেবতেন হযি নতুন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনযয়োযগে ৫ লদযনে িযে তোলিক্ো হোিনোগোদ 

ক্েো হযব। তোলিক্ো ক্র্তেপযেে ওযয়বসোইযে প্রক্োশ ক্েো হযব। 

৮. দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে দোলয়ত্ব ও ক্ি েপলেলি 

ক্) তযেে জন্য ক্োযেো আযবদযনে টপ্রলেযত দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো : 

অ) আযবদন গ্রহে ও তে অলিক্োে আইন ২০০৯ লবলি-৩ অনুসোযে আযবদনপত্র গ্রহযেে প্রোলপ্ত স্বীক্োে ক্েযবন; 

আ) অনুযেোিকৃত তে, তে অলিক্োে আইন ২০০৯, িোেো-৯ অনুসোযে  থো থেোযব সেবেোহ ক্েযবন; 

ই) তে প্রদোযন অপোেগতোে টেটত্র তে অলিক্োে আইন ২০০৯, িোেো-৯(৩) অনুসোযে  থো থেোযব অপোেগতো প্রক্োশ 

ক্েযবন। অপোেগতোে ক্োেে তে অলিক্োে আইন ২০০৯ -এে সোযথ সোিঞ্জস্যপূে ে হযত হযব; 

ঈ) টক্োন অনুযেোিকৃত তে দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে লনক্ে সেবেোযহে জন্য িজুদ থোক্যি লতলন তে অলিক্োে আইন 

২০০৯, িোেো-৯(৬)(৭) অনুসোযে উক্ত তযেে যুলক্তসংগত মূল্য লনি েোেে ক্েযবন এবং উক্ত মূল্য অনলিক্ ৫ (পাঁচ) ক্ো ে 

লদবযসে িযে পলেযশোি ক্েোে জন্য অনুযেোিক্োেীযক্ অবলহত ক্েযবন;  

উ) টক্োন অনুযেোিকৃত তযেে সোযথ র্ততীয় পযেে সংলিষ্টতো থোক্যি দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো তে অলিক্োে আইন ২০০৯, 

িোেো-৯(৮) অনুসোযে ব্যবস্থো গ্রহে ক্েযবন; 
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খ) তে অলিক্োে আইন ২০০৯ -এে তিলসযি লনি েোলেত আযবদযনে িেযিে/িেি ‘ক্’ সংেেে ও টক্োন নোগলেযক্ে চোলহদোে 

টপ্রলেযত সেবেোহ; 

গ) আযবদন িেি পূেযে সেি নয়, এিন আযবদনক্োেীযক্ আযবদন িেি পূেযে সহোয়তো; 

ঘ) টক্োন নোগলেযক্ে চোলহদোে টপ্রলেযত তোযক্ আলপি ক্র্তেপে লনি েোেযে সহোয়তো; 

ঙ) সঠিক্ ক্র্তেপে লনি েোেযে র্ভি ক্যেযে, এিন আযবদনক্োেীযক্ সঠিক্ ক্র্তেপে লনি েোেযে সহোয়তো; 

চ) টক্োন শোেীলেক্ প্রলতবন্ধী ব্যলক্তে তে প্রোলপ্ত লনলিত ক্েযত দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো তোযক্ উপযুক্ত পদ্ধলতযত তে টপযত সহোয়তো 

ক্েযবন। এযেযত্র দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো উপযুক্ত অন্য টক্োন ব্যলক্তে সহোয়তো গ্রহে ক্েযত পোেযবন;  

ে) তে সংেেে, ব্যবস্থোপনো ও স্বপ্রযেোলদত তে প্রক্োশ তে অলিক্োে আইন ২০০৯ -এে সোযথ সোিঞ্জস্যপূে েেোযব হযচ্ছ লক্ নো 

তো লনি েোেযে ক্র্তেপেযক্ সহোয়তো প্রদোন; 

জ) তে অলিক্োে আইন ২০০৯ -এে সোযথ সোিঞ্জস্যপূে েেোযব বোলষ েক্ প্রলতযবদন প্রক্োযশ সহোয়তো ক্েো; 

ঝ) তযেে জন্য প্রোপ্ত আযবদনপত্রসহ এ-সংক্রোন্ত প্রযয়োজনীয় তে সংেেে, আযবদনক্োেীে ট োগোয োযগে লবসত্মোলেত তে 

সংেেে, তে অবমুক্তক্েে সংক্রোন্ত প্রলতযবদন সংক্লিত ক্েো, তে মূল্য আদোয়, লহসোব েেে ও সেক্োলে টক্োষোগোযে জিোক্েে 

এবং ক্র্তেপে বো তে ক্লিশযনে চোলহদোে টপ্রলেযত এ সংক্রোন্ত তে সেবেোহ ক্েো; ইতযোলদ। 

৯. লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনযয়োগ 

১) বদিী বো অন্য টক্োন ক্োেযে দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে অনুপলস্থলতযত দোলয়ত্বপোিযনে জন্য টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে এক্জন লবক্ল্প 

দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনযয়োগ ক্েযব। দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে অনুপলস্থলতযত দোলয়ত্বপোিনক্োিীন আইন অনুসোযে লতলন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত 

ক্ি েক্তেো লহযসযব লবযবলচত হযবন। লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে নোি, পদবী, ঠিক্োনো এবং প্রয োজয টেযত্র িযোক্স নম্বে ও ই-যিইি 

ঠিক্োনোসহ তোলিক্ো প্রক্োশ ক্েযত হযব। টক্োন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো পলেবতেন হযি নতুন দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লনযয়োযগে ৫ লদযনে 

িযে তোলিক্ো হোিনোগোদ ক্েো হযব। তোলিক্ো ক্র্তেপযেে ওযয়বসোইযে প্রক্োশ ক্েো হযব। 

১০. লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে দোলয়ত্ব ও ক্ি েপলেলি 

ক্) দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে অনুপলস্থতক্োিীন সিযয় ‘লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো’ ‘দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো’ লহযসযব দোলয়ত্ব পোিন 

ক্েযবন; 

খ) দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো লহযসযব দোলয়ত্ব পোিনক্োিীন সিযয় ‘দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে দোলয়ত্ব ও ক্ি েপলেলি’ তোে জন্য প্রয োজয হযব। 

১১. তেোলদ পলেদশ েন এবং প্রক্োলশত প্রলতযবদন লবক্রযয়ে সুয োগ 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে ক্র্তেক্ প্রেীত প্রলতযবদন লবনোমূযল্য সব েসোিোেযেে পলেদশ েযনে জন্য ব্যবস্থো গ্রহে ক্েযব এবং নোিিোত্র 

মূযল্য লবক্রযয়ে জন্য িজুদ েোখযব।  

১২. জনগুরুত্বপূে ে লবষযয় টপ্রস লবজ্ঞলপ্ত 

টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তে জনগুরুত্বপূে ে লবষয়োলদ টপ্রস লবজ্ঞলপ্তে িোেযি অথবো অন্য টক্োন পন্থোয় প্রচোে বো প্রক্োশ ক্েযব।  
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১৩. পলেলশষ্ট 

পলেলশষ্ট-১ : দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো: 

ক্রলিক্ 

নং 

দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে নোি ও 

পদলব 
টিোন, টিোবোইি, িযোক্স, ই-যিইি ট োগোয োযগে ঠিক্োনো 

১. 

এস, ওয়াদ্জদ আলী 

উপ-পপ্ররচালক (অন্যান্য সংস্থা) 

 

টমাবাইল : ০১৫৫০১৫৫০৬০ 

ফ্োক্স : ৯৮৩০৮০০ 

ই-টমইল: s.wazedali@ telecomdept.gov.bd 

টেলিয োগোয োগ 

অলিদপ্তে, ৪২৩-৪২৮ 

টতজগাঁও, ঢোক্ো। 

 

পলেলশষ্ট-২: লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেো: 

 

ক্রলিক্ 

নং 

লবক্ল্প দোলয়ত্বপ্রোপ্ত ক্ি েক্তেোে নোি ও 

পদলব 
টিোন, টিোবোইি, িযোক্স,  ই-যিইি 

ট োগোয োযগে 

ঠিক্োনো 

১ 

টমািঃ আব্দুস সালাম 

উপপপ্ররচালক (আইপ্রসটি বাস্তবায়ন) 

 

টফ্ান : ৯৮৩০৬৫৫  

টমাবাইল : ০১৫৫০১৫১৩৬৮ 

ফ্োক্স : ৯৮৩০৮০০ 

ই-টমইল:abdus.salam@telecomdept.gov.bd 

টেলিয োগোয োগ 

অলিদপ্তে, ৪২৩-

৪২৮ টতজগাঁও, 

ঢোক্ো। 

 

পলেলশষ্ট-৩: আলপি ক্র্তেপে: 

ক্রলিক্ 

নং 
আলপি ক্র্তেপযেে নোি ও পদলব টিোন, টিোবোইি, িযোক্স,  ই-যিইি ট োগোয োযগে ঠিক্োনো 

১ টমািঃ কামরুজ্জামান 

মহাপপ্ররচালক 

  

টফ্ান : ৯৮৩০৯১১ 

টমাবাইল : ০১৭৩৬৬১৪৮৭৩ 

ফ্োক্স : ৯৮৩০৯৮০ 

ই-টমইল: dg.dot@telecomdept.gov.bd 

টেলিয োগোয োগ 

অলিদপ্তে, ৪২৩-৪২৮ 

টতজগাঁও, ঢোক্ো। 

 

পলেলশষ্ট-৪: স্বপ্রযেোলদতেোযব প্রক্োশয োগ্য তযেে তোলিক্ো ও প্রক্োযশে িোেি  

ক্রপ্রমক র্দ্থ্যর র্াপ্রলকা তে প্রক্োযশে িোেি 

১ প্রনদ্য়াে/বদলী/পদায়ন/দ্প্রষণ/পদ্দান্নপ্রর্ সংক্রান্ত আদ্দশ তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

২ প্রবপ্রেন্ন গুরুত্বপূণ থ প্রশাসপ্রনক আদ্দশ, প্রবজ্ঞপ্রপ্ত ও প্রজ্ঞাপন তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৩ প্রবদ্দশ ভ্রমণ সংক্রান্ত র্থ্য তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৪ অপ্রজথর্ এবং প্রবশ্রাম ও শ্রাপ্রন্ত প্রবদ্নাদন ছুটিসহ অন্যান্য ছুটি তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৫ গুরুত্বপূণ থ সোর প্রসদ্ধান্তাবলী তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৬ কম থকর্থা ও কম থচারীদ্দর নাম, পদবী ও টফ্ান নম্বর তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৭ সাংেঠপ্রনক কাঠাদ্মা ও কা থক্রদ্মর প্রববরণ তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

৮ প্রবপ্রেন্ন প্রবষদ্য়র কপ্রমটি ও টফ্াকাল পদ্য়ন্ট কম থকর্থাদ্দর নাম, 

ঠিকানা ও টফ্ান নম্বর 

তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 
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ক্রপ্রমক র্দ্থ্যর র্াপ্রলকা তে প্রক্োযশে িোেি 

৯ টসবার প্রবষয় সম্পপ্রকথর্ প্রসটিদ্জন্স চাট থার তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১০ প্রবপ্রেন্ন প্রপ্রর্দ্বদন/প্রকাশনা  তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১১ ইদ্নাদ্েশন সংক্রান্ত প্রবষয়াপ্রদ তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১২ শুদ্ধাচার টকৌশল বাস্তবায়ন সম্পপ্রকথর্ র্থ্যাপ্রদ তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৩ র্থ্য অপ্রধকার সংক্রান্ত র্থ্যাবলী তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৪ বাপ্রষ থক কম থসম্পাদন চুপ্রক্ত সংক্রান্ত র্থ্য তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৫ ক্রয় কা থক্রম সংক্রান্ত র্থ্য তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৬ বাপ্রষ থক ক্রয় পপ্ররকল্পনা তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৭ টটন্ডার/দ্কাদ্টশন প্রবজ্ঞপ্রপ্ত তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৮ প্রধানমন্ত্রীর প্রপ্রর্শ্রুর্ প্রকল্পসমূদ্হর র্াপ্রলকা তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

১৯ চলমান বাপ্রষ থক উন্নয়ন প্রকল্প এবং কম থসূপ্রচসমূহ তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

২০ টেলিয োগোয োগ  লবেোগ কর্তথক প্রণীর্ আইন, নীপ্রর্মালা, 

প্রবপ্রধমালা, প্রপ্রবধানমালা ইর্োপ্রদ 

তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

২১ টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে বোযজে, প্রস্তোলবত খেচ এবং প্রকৃত 

ব্যযয়ে উপে বতলে লেযপোে ে। 

তে প্রদোন ইউলনযে মুলিত অনুলিলপ, ওযয়বসোইে। 

 

পলেলশষ্ট-৫: চোলহদোে লেলত্তযত প্রদোনয োগ্য তযেে তোলিক্ো: 

প্রপ্রর্শ্রুর্ টসবা সমূহ প্রর্ন প্রকার-  ১) নােপ্ররক টসবা, ২) প্রাপ্রর্ষ্ঠাপ্রনক টসবা এবং ৩) দাপ্তপ্ররক টসবা। 

 

টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তর হদ্র্ সরাসপ্রর টকান নােপ্ররক টসবা প্রদান করা হয় না। র্দ্ব ডাক ও  টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রবোে সহ অন্যান্য  

ট  সকল মন্ত্রনালয় নােপ্ররক টসবা প্রদান কদ্র র্াদ্ক র্ারমদ্ধ্য প্রবদ্শষাপ্রয়র্ কাপ্ররেপ্রর মর্ামদ্র্র জন্য এ অপ্রধদপ্তদ্র টপ্ররণ কদ্র র্াদ্কন। 

ফ্দ্ল পদ্রােোদ্ব টটপ্রলদ্ াোদ্ াে অপ্রধদপ্তর হদ্র্ নােপ্ররক টসবা প্রদান করা হদ্য় র্াদ্ক প্রবধায় টসবা সমূদ্হর নাম প্রসটিদ্জন 

চারট থাদ্র উদ্েখ আদ্ছ। এ সমস্ত টসবা সমূদ্হর মধ্য টর্দ্ক গ্রাহদ্কর আদ্বদদ্নর প্রেপ্রিদ্র্ চাপ্রহর্ টসবার প্রবস্তাপ্ররর্ র্থ্য প্রদান করা হদ্ব।  

 

ক্রপ্রমক টসবার নাম 

১ ডাক ও টটপ্রলদ্ াোদ্ াে প্রবোে হদ্র্ প্রাপ্ত নীর্মালা, লাইদ্সপ্রন্সং ইর্োপ্রদ প্রবপ্রেন্ন প্রবষদ্য় মর্ামর্ প্রদান। 

২ টটপ্রলদ্ াোদ্ াে টসবা ও ট্যাপ্ররদ্ফ্র প্রবষদ্য় মর্ামর্ প্রদান। 

৩ অপ্রধদপ্তদ্রর আওর্াধীণ কম থকর্থা/কম থচারীদ্দর  াবর্ীয় মামলা/দ্মাকদ্দমা পপ্ররচালনা। 

৪ উন্নয়ন প্রকদ্ল্পর বাপ্রষ থক ক্রয় পপ্ররকল্পনা ও কম থ পপ্ররকল্পনা প্রনয়ন সংক্রান্ত। 

১ অপ্রজথর্ ছুটি  সংক্রান্ত। 

২ অপ্রজথর্ ছুটি (বপ্রহিঃ বাংলাদ্দশ)  সংক্রান্ত। 

৩ শ্রাপ্রন্ত ও প্রবদ্নাদন ছুটি  সংক্রান্ত। 

৪ আবাপ্রসক ও দাপ্তপ্ররক টটপ্রলদ্ফ্ান সংদ্ াে  সংক্রান্ত। 

৫ কপ্রম্পউটার ক্রয় অপ্রগ্রম  সংক্রান্ত। 

৬ সাধারণ েপ্রবষ্যৎ র্হপ্রবল হদ্র্ অপ্রগ্রম মঞ্জুপ্রর  সংক্রান্ত। 

৭ গৃহ প্রনম থাণ ঋণ  সংক্রান্ত। 

৯ ছুটির নেদায়ন (ল্যাম্পগ্রান্ট)  সংক্রান্ত। 
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ক্রপ্রমক টসবার নাম 

১০ প্রজপ্রপএফ্ (সাধারণ েপ্রবষ্যৎ র্হপ্রবল)  সংক্রান্ত। 

১১ প্রপআরএল  সংক্রান্ত। 

১২ টপনশন  সংক্রান্ত। 

১৩ পাপ্ররবাপ্ররক টপনশন  সংক্রান্ত। 

১৪ প্রচপ্রকৎসা সহয়র্া/দ্ ৌর্বীমা/ মাপ্রসক কল্যান/দাফ্ন/অদ্ন্তাপ্রিপ্রক্রয়া অনুদান সংক্রান্ত। 

 

পলেলশষ্ট-৬ : প্রদোন বোেতোমূিক্ নয়, এিন তযেে তোলিক্ো 

লননলিলখত তেসমূহ প্রদোন ও প্রক্োশ ক্েযত ক্র্তেপে বোে থোক্যব নো-  

➢ টক্োন তে প্রক্োযশে িযি বোংিোযদযশে লনেোপত্তো, অখন্ডতো ও সোব েযেৌিযত্বে প্রলত হুিলক্ হযত পোযে এরূপ তে; 

➢ ক্িী ও উপক্োেযেোগীে ব্যলক্তগত জীবযনে টগোপনীয়তো ক্ষুণ্ণে হয়, এরূপ তে। 

➢ লবচোেোিীন িোিিোে তে  ো ওই িোিিোে সুষ্ঠু লবচোেক্ো েযক্ ব্যোহত ক্েযত পোযে, এরূপ তে। 

➢ তদিত্মোিীন লবষয় সংলিষ্ট টক্োযনো তে,  োে প্রক্োশ তদন্তক্োযজ লবঘ্ন ঘেোযত পোযে। 

➢ টক্োযনো ক্রয় ক্ো েক্রযিে লবষযয় লসদ্ধোন্ত টনয়োে আযগ সংলিষ্ট ক্রয় বো এে ক্ো েক্রি সংক্রোন্ত টক্োযনো তে।  

➢ গযবষেোে সূত্র বো টক্ৌশি বো ক্োযেো বুলদ্ধবৃলত্তক্ সম্পযদে অলিক্োে েলতগ্রস্থ হযত পোযে, এরূপ তে। 

➢ লনযয়োগ পেীেোে প্রশ্নপত্র ও পেীেোে িিোিি সংক্রোন্ত আগোি তে, ইতযোলদ। 

 

 

 

 

 


