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১ টেলিয োগো

ট োগ খোযিে 

উন্নয়ন ও 

সুশোসন 

লনলিিকে

টণ কোলেগলে, 

লবযশষজ্ঞ ও 

অন্যোন্য 

প্রযয়োর্নীয় 

পেোর্শ ি/সহো

য়িো প্রদোন। 

২০ [১.১] 

টেলিয োগোয োগ 

খোযিে উন্নয়ন 

ও সুশোসন 

লনলিিকেযণ 

কোলেগলে, 

লবযশষজ্ঞ ও 

অন্যোন্য 

প্রযয়োর্নীয় 

পেোর্শ ি/সহোয়িো 

প্রদোন। 

[১.১.১] টেলিয োগোয োগ 

খোযি যুযগোপয োগী আইন, 

নীলি, গোইিিোইন, 

পলেকল্পনো ইিযোলদ 

প্রণয়যন কোলেগলে, 

লবযশষজ্ঞ ও অন্যোন্য 

প্রযয়োর্নীয় 

পেোর্শ ি/সহোয়িো প্রদোযনে 

পোশোপোলশ র্োনবসম্পদ 

উন্নয়ন, গযবষণো ও উন্নয়ন 

এবং আন্তর্িোলিক 

সর্ন্বযয়ে টেযৈ 

পেোর্শ ি/সহোয়িো প্রদোন। 

% ২০ ১০০ ৯৫ ৯০ ৮৫ ৮০ ১০০ ১০০  ১০০ সংিোগ 

১.১ 

 

২ লিলর্েোি 

বোংিোযদশ 

লবলনর্ িোযণে 

গলি 

ত্বেোলন্বি 

কেোয় 

সহোয়ক 

ভূলর্কো 

েোখো। 

২০ [২.১] লিলর্েোি 

বোংিোযদশ 

লবলনর্ িোযণে গলি 

ত্বেোলন্বি কেোে 

িযেয টদযশে 

সুলবিোবলিি 

অিিসমূযহ 

লিলর্েোি 

ক্লোসরুর্ স্থোপন। 

[২.১.১] লিলর্েোি 

ক্লোসরুর্ স্থোপন। 

সংখ্যো ১০ ১৫৮০ ১৪৫০ ১২৮৫ ১০৮০ ৯৫০   ৬০  ৬০ সংিোগ 

২.১.১ 
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[২.২] 

সর্সোর্লয়ক 

লবষযয় প্রলশেণ। 

[২.২.১] সর্র্োর্লয়ক 

লবষযয় প্রলশেণ 

আযয়োর্ন। 

সংখ্যো ১০ ৬ ৫ ৪     ১ ২ ৩ সংিোগ 

২.২.১  

৩ টদযশ 

লনেোপদ 

ইন্টোেযনে 

ব্যবস্থোপনো 

সুলনলিি 

কেো। 

১০ [৩.১] লনেোপদ 

ইন্টোেযনে 

ব্যবস্থোপনো 

সুলনলিিকেণ। 

[৩.১.১] ইন্টোেন্যোশনোি 

ইন্টোেযনে টগেওযয় 

(আইআইলর্) কর্তিক 

ব্যবহৃি ব্যোন্ডউইথ 

র্লনেলেং। 

লর্লবলপ

এস 

১০ ২০০০ ১৮০০ ১৭০০ ১৬০০ ১৫০০ ২২০০ ২৩০০  ২৩০০ সংিোগ 

৩.১ 

 

৪ টদযশে 

টেলিয োগো

ট োগ 

অবকোঠোযর্ো, 

 ন্ত্রপোলি, 

টসবো ও 

পদ্ধলিযি 

প্রলর্ি র্োন 

লনলিিকেণ

। 

১০ [৪.১] টদযশে 

টেলিয োগোয োগ 

অবকোঠোযর্ো, 

 ন্ত্রপোলি, টসবো 

ও পদ্ধলিযি 

প্রলর্ি র্োন 

লনলিিকেণ। 

[৪.১.১] টেলিয োগোয োগ 

অবকোঠোযর্ো,  ন্ত্রপোলি, 

টসবো ও পদ্ধলিে টেযৈ 

প্রলর্ি র্োন/যকোিস 

প্রণয়ন/প্রস্তোবকেণ। 

সংখ্যো ১০ ৩ ২ ১       ১  ১ সংিোগ 

৪.১ 

 

৫ টদযশে সব িৈ 

আধুলনক 

প্রযুলিে 

টেলিয োগো

ট োগ 

অবকোঠোযর্ো 

১০ [৫.১] টদযশে 

সব িৈ আধুলনক 

প্রযুলিে 

টেলিয োগোয োগ 

অবকোঠোযর্ো ও 

টসবোে লবস্তোে 

[৫.১.১] টদযশ 

টেলিয োগোয োগ 

অবকোঠোযর্ো ও টসবোে 

লবস্তোে এবং আন্তর্িোলিক 

প িোযয় টদযশে র্ন্য 

অর্িনয োগ্য 

সংখ্যো ১০ ২ ১         ১  ১ সংিোগ 

৫.১ 
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ও টসবোে 

লবস্তোে 

পলেবীেণ 

এবং 

টেলিয োগো

ট োগ 

লেযসোস িমূযহ

ে অর্িন ও 

ব্যবহোযেে 

কোলেগলে ও 

সর্ন্বয়মূিক 

লবষযয় 

সেকোেযক 

সহোয়িোকে

ণ। 

পলেবীেণ এবং 

টেলিয োগোয োগ 

লেযসোস িমূযহে 

অর্িন ও 

ব্যবহোযেে 

কোলেগলে ও 

সর্ন্বয়মূিক 

লবষযয় 

সেকোেযক 

সহোয়িোকেণ। 

টেলিয োগোয োগ 

লেযসোস িসমূযহে লবষযয় 

সর্ন্বয়মূিক কো িক্রর্ 

পলেচোিনোয় সহোয়িো 

এবং প্রলিযবদন প্রদোন। 

এর্.১ সুশোসন ও 

সংস্কোেমূিক 

কো িক্রযর্ে 

বোস্তবোয়ন 

টর্োেদোেকে

ণ 

৩০ [এর্.১.১] 

শুদ্ধোচোে 

কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[এর্.১.১.১] শুদ্ধোচোে 

কর্ িপলেকল্পনো বোস্তবোলয়ি 

প্রোপ্ত 

নম্বে 

১০                

 

[এর্.১.২] ই-

গভন্যিোন্স/ 

উদ্ভোবন 

কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[এর্.১.২.১] ই-গভন্যিোন্স/ 

উদ্ভোবন কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোলয়ি 

প্রোপ্ত 

নম্বে 

১০                
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[এর্.১.৩] 

অলভয োগ 

প্রলিকোে 

কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[এর্.১.৩.১] অলভয োগ 

প্রলিকোে কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোলয়ি 

প্রোপ্ত 

নম্বে 

৪                

 

[এর্.১.৪] টসবো 

প্রদোন প্রলিশ্রুলি 

কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[এর্.১.৪.১] টসবো প্রদোন 

প্রলিশ্রুলি কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোলয়ি 

প্রোপ্ত 

নম্বে 

৩                

 

[এর্.১.৫] িথ্য 

অলিকোে 

কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোয়ন 

[এর্.১.৫.১] িথ্য 

অলিকোে কর্ িপলেকল্পনো 

বোস্তবোলয়ি 

প্রোপ্ত 

নম্বে 

৩                
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িবষয:় ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   খ ােতরখ ােতর   উ য়নউ য়ন   ওও  শাসনশাসন   িনি তকরেণিনি তকরেণ   কািরগিরকািরগির ,  ,  িবেশষিবেশষ   ওও  অ াঅ া
েয়াজনীয়েয়াজনীয়   পরামশপরামশ//সহ ায়তাসহ ায়তা   দানদান  ( ( লাইলাই   ২০২১২০২১   হ েতহেত   িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১)।)।

: িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত উে িভি ক কায ম নং ১.১।

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক
কমস াদন ি  (এিপএ) এর ষা ািসক ( লাই ২০২১ - িডেস র ২০২১) সময়কােল আ িনক ত ি  ও টিলেযাগােযাগ
খােতর উ য়ন ও শাসন িনি তকরেণ িন বিণত কািরগির, িবেশষ  ও অ া  পরামশ/সহায়তা দান করা হেয়েছ। দ
পরামশ/সহায়তা সংি  ড েম স হ পরবত  েয়াজনীয় ব া হেণর িনিম  এতৎসংেগ সং  করা হেলা।  

িমক পরামশ/সহায়তা/ মতামেতর 
িশেরানাম

চািহদা দানকারী 
সং ার নাম

মতামত 
চাওয়ার 
তািরখ 

মতামত 
দােনর 

তািরখ 

লাই 
২০২১ - 

িডেস র 
২০২১ 
সময়কােল 
চািহদা ত 
মতামেতর 
সং া 

লাই ২০২১ 
- 

িডেস র২০২১ 
সময়কােল 

দান ত 
মতামেতর 
সং া 

লাই 
২০২১ - 

িডেস র 
২০২১ 
সময়কােল 

ম ি ত

মতামত 
দােনর 

হার 

১। বাংলােদশ িব ৎ উ য়ন 
বাড গঠন সং া  

মহামা  রা পিতর 
আেদশ নং-৫৯/১৯৭২ 
(PO 59 of 1972) এর 
সংেশািধত খসড়ার উপর 
টিলেযাগােযাগ 

অিধদ েরর মতামত

িব ৎ িবভাগ  হেত 
ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ মা েম 

১২ 
লাই 

২০২১

২৭ 
লাই 

২০২১

৫ ৫ ১০০%

২। Nairtime 
Bangladesh Limited 
(NBL) এর আেবদন ত 
প িল বাই র ািন 
স েক মতামত

ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ

০৯ 
সে র 

২০২১

১২ 
সে র 

২০২১

১



৩। বাংলােদেশর পযটন 
মহাপিরক না ণয়ন 
কােজ িন  পরামশক 

িত ােনর সােথ 
অনলাইন ক টালেশন 
সভা আেয়াজন এবং 

েয়াজনীয় ত  িদেয় 
সহেযািগতা দান

বসামিরক িবমান 
পিরবহন ও পযটন 
ম ণালয় হেত ডাক 
ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ এর মা েম 

া

২৫ 
অে াবর 
২০২১

৩১ 
অে াবর 
২০২১

৪। RESEARCH 
WORKS ON 
SECURITY, 
STRATEGY AND 
DEVELOPMENT 
ISSUES OF 
BANGLADESH

National 
Defence 
College, Mirpur 
Cantonmentহেত 
ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ এর মা েম 
া

২২ 
নেভ র 
২০২১

০৫ 
িডেস র 
 ২০২১

৫। জাতীয় রাজ  বাড 
ক ক ত ত আয়কর 
আইন, ২০২২ (খসড়া) 
এর উপর মতামত ও 
পরামশ রণ।

জাতীয় রাজ  বাড 
হেত ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ 

িবভাগ এর মা েম 
া

৩০ 
নেভ র 
২০২১

০৭ 
িডেস র 
২০২১

সং : িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত উে িভি ক কায ম ১.১ বা বায়ন সং া
মাণক,  

৩০-১২-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২২১/১(৩) তািরখ: ১৩ পৗষ ১৪২৮
২৮ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত / কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩০-১২-২০২১
মাঃ কাম ামান 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
ি েকােয়ি  মিনটিরং 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩১৫.৯৯.০০১.২১.৭ তািরখ: 
২৭ লাই ২০২১

১২ াবণ ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদশবাংলােদশ   িব ৎিব ৎ  উ য়নউ য়ন   ব াডবাড   গঠনগঠন   সং াসং া   মহ ামামহ ামা   র া পিতরা পিত   আেদশআেদশ  নংনং--৫৯৫৯//১৯৭২১৯৭২  (PO 59 (PO 59
of 1972) of 1972) এরএর   সংেশািধতসংেশািধত   খসড়ারখসড়ার   উপরউপর   মতামতমতামত   দানদান ।।

: ১৪.০০.০০০০.০০১.১৬.০৩৯.১৭.১৩২১  ১২ লাই ২০২১ 
উপ  িবষেয় টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর মতামত সদয় িবেবচনার জ  এতসদে  সং  কের রণ করা হেলা।

২৭-৭-২০২১

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

১



পৃষ্ঠা 2 এর 1 

 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড গঠন সাংক্রান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপবির আদেশ নাং-৫৯/১৯৭২ (PO 59 

of 1972) এর সাংদশাবিি খসড়ার উপর বেবলদ াগাদ াগ অবিেপ্তদরর মিামি 

 

ক্র. নাং অধ্যায় িারা মন্ত্রণালয়/ববভাগ/েপ্তর/সাংস্থা/ব াম্পাবনর 

মিামি 

১  Preamble: 

 

………….. 

 

NOW, THEREFORE, 

in pursuance of the 

Proclamation of 

Independence of 

Bangladesh, read with 

the Provisional 

Constitution of 

Bangladesh Order, 

1972, and in exercise of 

all powers enabling 

him in that behalf, the 

President is pleased 

to make the following 

Order: 

The Provisional Constitution of 

Bangladesh Order, 1972 গণপ্রজািন্ত্রী 

বাাংলাদেদশর সাংববিাদনর অনুদেে ১৫১ এর 

মাধ্যদম রবহি  রা হদয়দে।  

িদব সাংববিাদনর অনুদেে ৪৭-এর ববিান 

অনু ায়ী সাংববিাদনর িফবসল ১-এ উবিবখি 

মহামান্য রাষ্ট্রপবির আদেশসমূদহর মদধ্য ববদবচ্ু 

PO 59 of 1972 অন্তর্ভ ডক্ত রদয়দে।  

বসদেদে ববদবচ্ু আদেদশর প্রস্তাবনায় উবিবখি 

“The Provisional Constitution of 

Bangladesh Order, 1972”-ব  “The 

Constitution of the People’s 

Republic of Bangladesh” দ্বারা 

প্রবিস্থাপনসহ প্রদয়াজনীয় সাংদশািনীর ববষদয় 

ববদবচ্না  রা ব দি পাদর। 

 

২  2(g) "Power" means all 

types of power 

including 

hydro-power, thermal 

power, nuclear 

energy, renewable 

energy or any other 

power notified as such 

by the Government 

in the official Gazette; 

 

"Power" এর সাংজ্ঞায় বববভন্ন উৎদসর 

Power (েমিা) বা Energy (শবক্ত) ববদ্যুৎ 

শবক্তদি রূপান্তদরর ববষদয় উদিখ  রা ব দি 

পাদর। 

৩  10 (4) The Board May 

Place Wires, Poles, 

Wall brackets, stays, 

apparatus and 

appliances for the 

transmission of 

“transmission of telegraphic or 

telephonic communications” এর 

বেদে বাাংলাদেশ বেবলদ াগাদ াগ বনয়ন্ত্রণ আইন, 

২০০১-এর ববিান অনুসরদণর ববষদয় উদিখ  রা 

ব দি পাদর। 



পৃষ্ঠা 2 এর 2 

 

electricity for the 

transmission of 

telegraphic or 

telephonic 

communications 

necessary for the 

proper execution of a 

scheme.  
 

সািারণ মিামি:  

 ) মিামি প্রোদনর জন্য সরবরাহকৃি Clean Copy-বি “মহামান্য রাষ্ট্রপবির আদেশ নাং -৫৭/১৯৯৭ (PO 59 of 

1997)” উদিদখর ববষদয় দৃবি আ ষ ডণ  রা  াদে। 

খ) ববদ্যুৎ ববভাগ, ববদ্যুৎ, জ্বালাবন ও খবনজ সম্পে মন্ত্রণালদয়র পদে প্রেত্ত েদ  অধ্যাদয়র উদিখ থা দলও সরবরাহকৃি 

বাাংলাদেশ ববদ্যুৎ উন্নয়ন ববার্ ড গঠন সাংক্রান্ত মহামান্য রাষ্ট্রপবির আদেশ নাং-৫৯/১৯৭২ (PO 59 of 1972)-এর 

সাংদশািনীর খসড়ার িারাসমূহ অধ্যাদয় ববভক্ত নয়। 



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
আইিস  বা বায়ন অিধশাখা 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৩৩৪.২২.০০২.১৯.৩৭ তািরখ: 
১২ সে র ২০২১

২৮ ভা  ১৪২৮

িবষয:় Nairtime Bangladesh Limited (NBL) Nairtime Bangladesh Limited (NBL) এরএর   আেবদন তআেবদন ত   প িলপ িল   ব াইবাই   র া িনর া িন
স েকস েক  মতামতমতামত।।

: ১। 
প  নং- ১৪.০০.০০০০.০০৯.১৩.০০১.২১.১২৯৭, তািরখঃ ৯ সে র ২০২১

উপ  িবষেয় ে া  পে র মা েম া  তািলকায় উে িখত প স হ যথা: Servers, Storage, Switch,
SAN FC switch, SFP Modules, FC Cables, Ethernet Cables ইত ািদর বণনা অ সাের
দখা যায় য, চীন হেত আমদানী ত প িল টিলেযাগােযাগ ও আইিস  সংি  নটওয়ােক ব ত হয়। কািরগির
ি েকান িবেবচনায় প িল র ানীেযা । উে , Nairtime Bangladesh Limited (NBL) ক ক
য় ত উ  প স হ অ াবিধ ারা সটআপ করেত পােরিন এবং ইেতামে  ােদর কে র ময়াদ শষ হেয় গেছ।

১২-৯-২০২১

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

িি   আকষণঃআকষণঃ  উপসিচব, কা ািন-২ অিধশাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
কা ািন-২ অিধশাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৯.১৩.০০১.২১.১২৯৭ তািরখ: 
০৯ সে র ২০২১

২৫ ভা  ১৪২৮

িবষয:় Nairtime Bangladesh Limited (NBL) Nairtime Bangladesh Limited (NBL) এরএর   আেবদন তআেবদন ত   প িলপ িল   ব াইবাই   র া িনর া িন
স েকস েক  মতামতমতামত।।

: বািণজ  ম ণালেয়র ারক ন র: ২৬.০০.০০০০.১০১.৪২.০২১.২০-৩৩৫ তািরখঃ ২৯/০৮/২০২১

উপ  িবষেয় বািণজ  ম ণালেয়র সং  ি ত ারেকর পিরে ি েত  Nairtime
Bangladesh Limited (NBL) এর আেবদন ত প িল বাই র ািন স েক আগামী
৩(িতন) কমিদবেসর মে   কািরগির মতামত দােনর জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

 সং ঃ বণনামেত।

৯-৯-২০২১

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )
মহাপিরচালক-এর দ র
টিলেযাগােযাগ অিধদ র

িব ৎ চ  আইচ
উপসিচব

ফান: ০২-৯৫৭৩৫৪৩
ফ া : ০২-৯৫১৫৫৯৯

ইেমইল: ds.company2@ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০৯.১৩.০০১.২১.১২৯৭/১ তািরখ: ২৫ ভা  ১৪২৮
০৯ সে র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) একা  সিচব (অিতির  দািয় ), সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

৯-৯-২০২১
িব ৎ চ  আইচ 

১



উপসিচব

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.১৬.০০১.২১.১৬৯ তািরখ: 
৩১ অে াবর ২০২১

১৫ কািতক ১৪২৮

িবষয:় ব াংলােদেশরবাংলােদেশর   পযটনপযটন   মহ াপিরক নামহ াপিরক না   ণয়নণয়ন   কােজকােজ   িনিন   পরামশকপরামশক  িত ােনরিত ােনর   স ােথসােথ   অনলাইনঅনলাইন
ক টালেশনক টালেশন   সভাসভা   আেয়াজনআেয়াজন   এবংএবং  েয়াজনীয়েয়াজনীয়   তত   িদেয়িদেয়   সহ েযা িগতাসহেযা িগতা   দানদান ।।

: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর প  নং ১৪.০০.০০০০.০০১.১৬.০৩৩.১৭.১৫২০, তািরখ ২৫ অে াবর ২০২১।

          
              উপ  িবষেয় ে া  পে র িত ি  আকষণ বক পে র সােথ সং  পে র আেলােক টিলেযাগােযাগ
অিধদ েরর েয়াজনীয় ত /ইন ট পরবতী েয়াজনীয় ব ার িনিম  এতৎসংেগ সং  কের রণ করা হেলা।

সং ঃ ১।  টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ত /ইন ট (িপিডএফ ফরেমট),  ২।  টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ত /ইন ট (ওয়াড
ফরেমট),  

১-১১-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব ( শাসন-১), শাসন-১ শাখা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.১৬.০০১.২১.১৬৯/১(৩) তািরখ: ১৫ কািতক ১৪২৮
৩১ অে াবর ২০২১

. ১



সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

১-১১-২০২১
মাঃ কাম ামান 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

. ২



 
 

 
Tourism Master Plan for Bangladesh 

 
 

Department of Telecommunication’s response to your questions are as follows:  

 

1. Bangladesh tourism is trying to attract overseas tourist to visit the country as 

one of the prominent travel destinations of South/Southeast Asia. Kindly list 

down issues and challenges which you foresee as roadblocks in achieving this 

goal?  

 

a) Lack of infrastructure facilities 

b) Lack of proper maintenance of existing infrastructure facilities  

c) Lack of tourism planning  

d) Poor transportation system 

e) Scarcity of trained people in the industry 

f) Lack of publicity and marketing activities 

g) Security and safety 

2. Improved telecommunication services and broad band internet services are a 

crucial need for an increasingly digitalised global economy. What are the 

major interventions/plans/programs in improving broad band/mobile 

connectivity/coverage to the remotest parts of the country (with timelines if 

possible)? Any other digitalisation initiatives? 

 

To ensure secured internet management in line with the countries social 

policies and values, a project named ‘Cyber Threat Detection and Response’ has 

been implemented successfully by Department of Telecommunications (DoT). 

CTDR system established through the project has made it possible to close down 

around 23 thousand number of porn sites and around 2 thousand number of 

gambling sites in Bangladesh. 

 Development project proposal (DPP) to expand the capacity of Cyber 

Threat Detection and Response System is under approval process. 

 

3. Do you have any specific suggestions for including in the ‘Tourism Master 

Plan’ for overall development of the Tourism Sector in the country? What role 

can your ministry play in tourism development in the country? 

 

In the Tourism master plan Voluntourism, Luxury Tourism, Culinary Tourism- 

all can be included. 

In today’s world existence of a modern telecommunication network plays a vital 

role in attracting tourists which can be ensured by Ministry of Posts, 

Telecommunications and Information Technology. 

 

 

4. Which according to you are the “main sectoral areas” that tourism 

development initiatives should focus on, in Bangladesh? 



 
 

 
Tourism Master Plan for Bangladesh 

 
 

 

a) Travel agencies  

b) Accommodation 

c) Transport services 

d) E-Tourist VISA facility. 

e) Food and drink establishments 

f) Adventure tourism, sport and recreation services 

 

5. Tourism industry is one of the worst-hit sectors of the coronavirus outbreak. 

What impact do you think the pandemic has made on the tourism industry? 

How can the tourism industry get back on track? 

 

The country-wide lockdown due to COVID-19 led to closure of hotels, motels, 

restaurants, and transport sector activities as well as cancellation of all 

domestic and international flights resulting in huge losses in tourism sector.  

To get back on track, assessments including but not limited to the following need 

to be completed by proper authority:  

a) The current status of the tourism sector in Bangladesh in terms of assets, 

turnover, and employment. 

b) The loss and damage of the tourism sectors and sub-sectors of Bangladesh 

due to COVID-19 pandemic 

c) The number of persons previously employed in the tourism sector and sub-

sectors who lost their jobs or experience reduced working period, which in 

turn led to reduced welfare. 

d) The needs of the tourism to cope with and recover from the current crisis. 

e) Identify policy options to revamp the tourism sector paralyzed by the 

COVID-19 pandemic. 

 

6. What structural, institutional and/or policy changes are needed in Bangladesh 

for tourism to attract more investment and to become a driver of sustainable 

social and economic development? 

 

a) Planned infrastructure facilities all over the country to attract and 

accommodate tourists. 

b) Proper maintenance and improvement of existing infrastructure 

facilities  

c) Ensure modern tourism planning  

d) Improve transportation system 



 
 

 
Tourism Master Plan for Bangladesh 

 
 

e) Train more people for tourism industry 

f) Increase publicity and marketing activities 

g) Ensure secured and safe tours for tourists. 

 

7. Please use the space below for your opinion on any other matters that you 

believe can help support tourism development in Bangladesh. We would 

appreciate any comments or suggestions. 

 

Case studies involving transport owners (air, road and water ways) and 

resort/hotel/motel owners as well as owners and employees involved with 

tourist attractions in major cities renown for tourism can be carried out and 

actions can be implemented accordingly to support tourism development in 

Bangladesh. 

 





গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
টিলকম িনরাপ া 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫৪.৯৯.০০৪.১৯.১৩ তািরখ: 
০৫ িডেস র ২০২১

২০ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় RESEARCH WORKS ON SECURITY, STRATEGY ANDRESEARCH WORKS ON SECURITY, STRATEGY AND
DEVELOPMENT ISSUES OF BANGLADESH.DEVELOPMENT ISSUES OF BANGLADESH.

: ১৪.০০.০০০০.০০১.১৬.০২৯.১৮.১৫৮০ তািরখঃ ২২/১১/২০২১ ি .

উপ  িবষেয়  পে র মা েম National Defence College, Mirpur Cantonment হেত
Security and Development এর উপর Research Topic চাওয়া হয়। Security and
Development িবষেয় অ  দ র হেত িনে া   Topic াব করা হেলা:

(1) Preparative measures to restore the Nationally Important Digital
Assets of Bangladesh if its are knocked down by any means.

(2) In case of a Cyber Warfare between Major Powers how we can
protect and save our important national networks from  casualties. 
   

সদয় পরবত  ব া হেণর িনিম  প  রণ করা হেলা।

৬-১২-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব ( শাসন-১), শাসন-১ শাখা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ 
শাসন-১ শাখা 

বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা
www.ptd.gov.bd

ারক ন র: ১৪.০০.০০০০.০০১.১৬.০২৯.১৮.১৫৮০ তািরখ: 
২২ নেভ র ২০২১

৭ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় RESEARCH WORKS ON SECURITY, STRATEGY ANDRESEARCH WORKS ON SECURITY, STRATEGY AND
DEVELOPMENT ISSUES OF BANGLADESH.DEVELOPMENT ISSUES OF BANGLADESH.

: ২৩.২৬.৯০২.০০০.০৫.৪০৪.০১.০৯.১১.২১ তািরখঃ ০৯/১১/২০২১ ি ঃ

উপ  িবষয় ও ে া  পে র ছায়ািলিপ (সং ি সহ) রণ বক পে র চািহদা অ যায়ী RESEARCH
WORKS ON SECURITY, STRATEGY AND DEVELOPMENT ISSUES OF
BANGLADESH এর উপর Research Topics আগামী ২৫ নেভ র ২০২১ ি ঃ তািরেখর মে  হাড কিপ
এবং সফট কিপ (sas1.mopt@gmail.com ই- মইেল) রণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা। 

সং ি -বণনা মাতােবক। 

২২-১১-২০২১

িবতরণ : ( জ তার মা সাের নয়)।
১) চয়ার ান, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ 
কিমশন
২) চয়ার ান, চয়ার ান এর দ র, লাইেসি ং ক প , 
মইিলং অপােরটর ও িরয়ার সািভস িত ান
৩) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ র, 
টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৪) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক এর দ র, ডাক অিধদ র
৫) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ টিলকিমউিনেকশ  
কা ািন িলিমেটড (িব িসএল)
৬) ব াপনা পিরচালক , বাংলােদশ ােটলাইট 

সা াদ হােসন
উপসিচব ( শাসন-১)
ফান: ০২ ৯৫১৪৪৪৯

ফ া : ০২ ৯৫১৫৫৯৯
ইেমইল: admin1@ptd.gov.bd

১



কা ািন িলিমেটড
৭) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
৮) ব াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক াবল 
কা ানী িলিমেটড (িবএসিসিসএল)
৯) ব াপনা পিরচালক, ব াপনা পিরচালেকর দ র, 
বাংলােদশ ক াবল িশ  িলিমেটড
১০) ব াপনা পিরচালক,   টিলেফান িশ  সং া 
িলিমেটড

২



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
ি েকােয়ি  মিনটিরং 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৩৪.০৪.০০২.২০.১০ তািরখ: 
০৭ িডেস র ২০২১

২২ অ হাযণ় ১৪২৮

িবষয:় জ াতীয়জ াতীয়   র াজরাজ   ব াডবাড   ক কক ক  ত তত ত   আয়করআয়কর   আইনআইন , ,  ২০২২২০২২  ( ( খসড়াখসড়া ) ) এরএর   উপরউপর   মতামতমতামত   ওও  পরামশপরামশ   রণরণ ।।
: ১৪.০০.০০০০.০০১.১৬.০০৬.১৯.১৫৯৩  ৩০ নেভ র ২০২১

উপ  িবষেয় ে া  ারেকর মা েম া  ‘আয়কর আইন,২০২২’-এর খসড়ার উপর টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর মতামত/পরামশ িনে  দান করা হেলা।

          টিল েয াগ ােয াগটিল েয াগ ােয াগ   অিধদ েররঅিধদ েরর  মত ামতমত ামত //পরামশপরামশ

 "ক) বাংলােদেশ িনবি ত নয় তেব বাংলােদশ  হেত আয় কের  এমন া যারা Online  এ বাংলােদশ  হেত আয় কের  (Subscription, িব াপন,প
বা সবা  বা ত  )  এবং Over the Top   এর Application  স হ ( যমন Google Play, Apple Store, Itunes, Microsoft
Store,ইত ািদ এর মা েম িবতরন ত) যারা বাংলােদশ হেত  আয় কের সইসব া আয়কর  আইেনর খসড়ায় অ  হেয়েছ িকনা তা দখা যেত পাের।

খ) মহা সহ  বাংলােদেশর খ  বা জলসীমার বাইের বাংলােদশী ার মািলকানাধীন কান টিলেযাগেযাগ াপনার (সাবেমিরন কবল, আই িস, ােটলাইট)
 মা েম কান দশ বা  আ জািতক ল বা জলসীমায় সবা দান বা অ  কানভােব  আয়  করেল তা িবেবচ   আইেন অ  হেয়েছ িকনা তা পরী া করা যেত
পাের।

গ) মহা  বা  আ জািতক জলসীমা হেত বাংলােদেশর বাইের িনবি ত া  বাংলােদেশ কান সবা দান বা অ  কান ভােব  আয় করেল তা কর  আইেনর
 আওতায় পড়েব িকনা তা িবেবচনা করা যেত পাের।"
  
 সদয় অবগিতও ার পরবত  ব ার জ   উপ াপন করা হল।

৮-১২-২০২১

সিচব
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

১



গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২২২ তািরখ: 
২৮ িডেস র ২০২১

১৩ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় চলমানচলমান  ‘ ‘ িবধ ািবধা   ব ি তবি ত   তত   অ েলরঅ েলর   সরকািরসরকাির   াথ িমকাথ িমক  িব ালেয়রিব ালেয়র   িশ ািশ া   ব াব া
িড িজটালকরণিডিজটালকরণ ’ ’ শীষকশীষক  কে রকে র   মা েমমা েম   ষ া া িসকষা া িসক ( ( লাইলাই   ২০২১২০২১  -  - িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১) ) সময়কােলসময়কােল
িডিজটালিডিজটাল   াশ মাশ ম   াপনাপন।।

: িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত উে িভি ক কায ম ২.১ এর
কমস াদন চক “২.১.১: িডিজটাল াস ম াপন’।

টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর ষা ািসক ( লাই ২০২১ - িডেস র
২০২১) সময়কােল চলমান ‘ িবধা বি ত ত  অ েলর সরকাির াথিমক িব ালেয়র িশ া ব া িডিজটালকরণ’ শীষক

কে র মা েম িডিজটাল াশ ম াপন সং া  ত ািদ ক  কাযালয় ক ক দ  তে র আেলােক িনে  উপ াপন করা
হেলা: 

িমক কমস াদন চক ২০২১-২০২২ অথ বছের 
িডিজটাল াশ ম াপেনর 

ল মা া (অসাধারণ)

(সং া)

ষা ািসক ( লাই ২০২১ হেত 
িডেস র ২০২১) সময়কােল 

ািপত িডিজটাল াশ ম 

(সং া)

১। এিপএ সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত 
উে িভি ক কায ম নং ২.১ সংি  কমস াদন 

চক [২.১.১]: িডিজটাল াশ ম াপন

১৫৮০                    ৬০

সং : িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত উে িভি ক কায ম ২.১ এর কমস াদন চক বা বায়ন সং া
মাণক।,  

৩০-১২-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

১



িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২২২/১(৩) তািরখ: ১৩ পৗষ ১৪২৮
২৮ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩০-১২-২০২১
মাঃ কাম ামান 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

২





গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২২৫ তািরখ: 
৩০ িডেস র ২০২১

১৫ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( ২০২১২০২১--২০২২২০২২ ) ) এরএর   ষ া া িসকষা া িসক ( ( লাইলাই
২০২১২০২১   হ েতহেত   িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১) ) সময়কােলসময়কােল   সমসামিয়কসমসামিয়ক  িবষেয়িবষেয়  িশ ণিশ ণ   আেয়াজনআেয়াজন।।

: িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: কৗশলগত উে িভি ক কায ম নং ২.২, কমস াদন চক
[২.২.১]: সমসামিয়ক িবষেয় িশ ণ আেয়াজন।

উপ  িবষেয় ার সদয় অবগিতর জ , টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন
ি  (এিপএ) এর ষা ািসক ( লাই ২০২১ - িডেস র ২০২১) সময়কােল টিলেযাগােযাগ অিধদ ের সমসামিয়ক িবষেয়

আেয়ািজত িশ েণর ত  িনে  উপ াপন করা হেলা: 

িমক কমস াদন চক িশ েণর িবষয় অংশ হণকারীর 
সং া

িশ েণর তািরখ

১। এিপএ সকশন 
৩:কমস াদন পিরক না 
এর কায ম নং ২.২ সংি  
কমস াদন চক 
নং [২.২.১]: সমমামিয়ক 
িবষেয় িশ ণ আেয়াজন

সমসামিয়ক িবষয়:

টকসই উ য়ন ল মা া (এসিডিজ)

২৮জন ২৩ আগ /২০২১

২। সমসামিয়ক িবষয়:

সরকাির কমচারী ( লা ও আপীল) 
িবিধমালা,২০১৮ ও National 
Broadband Policy of 
Bangladesh.

৬১ জন ১০ অে াবর 
২০২১

৩। সমসামিয়ক িবষয়: “Intelligent 
Government Based on 
AI”

২৫ জন ৩০ িডেস র 
২০২১

সমসামিয়ক িবষেয় িশ ণ আেয়াজন সং া  অিফস আেদশ এবং হািজরার অ িলিপ পরবত  েয়াজনীয় ব ার
িনিম  এতৎসংেগ সং  কের রণ করা হেলা।

সং : ষা ািসক ( লাই ২০২১-িডেস র ২০২১) সময়কােল সমসামিয়ক িবষেয় িশ ণ সং া  অিফস আেদশ এবং হািজরার
অ িলিপ।,  

১



৩০-১২-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২২৫/১(৩) তািরখ: ১৫ পৗষ ১৪২৮
৩০ িডেস র ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩০-১২-২০২১
মাঃ কাম ামান 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

২



(একই তািরখ ও ারেক িত ািপত) 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়
টিলেযাগােযাগ অিধদ র 

িশ ণ অিধশাখা 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 

www.telecomdept.gov.bd

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৫৭ তািরখ: 
১৯ িডেস র ২০২১

৪ পৗষ ১৪২৮

অিফসঅিফস   আেদশআেদশ
টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর িন বিণত ছক “খ” এর কমকতাগণ ছক “ক”-এ উে িখত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ েরর
কনফাের  েম অভ রীন িশ েণ অংশ হণ করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।

ছক: ক) িশ ণ সং া  ত :
িমক

  নং
িশ েকর নাম ও পদবী িশ েণর আেলাচ  িবষয় তািরখ ও সময়

১ জনাব ক,এম আিত র রহমান
উপপিরচালক ( িশ ণ)

সমসামিয়ক িবষয়: “Intelligent 
Government Based on AI”

৩০ িডেস র/২০২১
  সকাল ১১:০০-১২:০০

িশ ণ  ITU Academy ক ক ইতঃ েব পিরচািলত কােসর িভি েত অিধদ ের স িত ািপত অনলাইন
িশ ণ াটফেমর মা েম পরী া লকভােব পিরচালনা করা হেব। িশ ণাথ েক াপটপসহ িশ েণ অংশ হেণর

জ  অ েরাধ করা হেলা।

 ছক:খ)  িশ ণাথ  কমকতা ে র তািলকা ( জ তার মা সাের নেহ) 
:নং কমকতােদর নাম পদবী

১ জনাব মাঃ আ ল মাকাে ম (২০৮৫) অিতির  মহাপিরচালক (কািরগরী) ( ড-৩)
২ জনাব মাঃ তাসিক র রহমান (২১০০) অিতির  মহাপিরচালক ( শাসন ও অথ) ( ড-৩)
৩ জনাব সি ব মার ঘটক (২১০১) অিতির  মহাপিরচালক ( র েলটরী), ড-৩
৪ জনাব মাহা দ জয়া ল আনাম (২০৮৩) িজ এম (ইি ঃ), ড-৩
৫ জনাব মাঃ আনছার আলী (২১০৬) িজএম(ইি ঃ), ড-৩
৬ জনাব মাঃ আ  তােলব (২১১৩) িজএম (ইি ঃ), ড-৩
৭ জনাব বল চ   (২১১৪) পিরচালক (আইিস ), ড-৪ 
৮ জনাব শখ আ ল খােয়র (২১২২) পিরচালক (সম য়- মাবাইল), ড-৪

জনাব গাপীনাথ আচা  (২১৩২) পিরচালক(লাইেসি ং ও ািরফ), ড-৪
৯ জনাব এস, এম, ফরহাদ হােসন (২১৩৯) পিরচালক (সম য়- িপএস এন ও গটওেয়), ড -৪
১০ জনাব মাঃ আ ল ওহাব (২১৬৩( পিরচালক (আই ইউ)( ড-৪)

. ১



১১ জনাব আ ল কালাম (২১৪৬) িবভাগীয় েকৗশলী, ড-৫ 
১২ জনাব মাঃ মনিজর আহেমদ (৭৯০২) উপপিরচালক (স দ ব াপনা- মাবাইল ), ড-৪
১৩ জনাব মাঃ মিফজ উি ন (২১৭৪) পিরচালক ( শাসন) ( ড-৪)
১৪ জনাব মাঃ আশরাফ হােসন (২১৭৬) পিরচালক ( ইউএসওএফ ব াপনা ও টিলকম িনরাপ া) 

ড-৪
১৫ জনাব মাঃ মা দ কিরম পিরচালক (অথ)অ:দা:
১৬ জনাব মাঃ মিন ামান (২১৮২) উপ-পিরচালক (িফেকােয়ি  এেলােকশন) ড -৪
১৭ জনাব সাই র রহমান (২১৯৪) উপপিরচালক (সম য় িপএস এন ও গটওেয়), ড-৫
১৮ জনাব মাঃ ল স (২২২০)  উপপিরচালক (লাইেসি ং) ড -৫
১৯ জনাব ফারহানা ইসলাম (২২২৯) উপপিরচালক (ইউএসওএফ ব াপনা) ড-৫
২০ জনাব সাধন মার দাস (২২৩২) উপপিরচালক  (িনয়াগ) ড-৫

২১ জনাব মাঃ গালাম সােরাওয়ার (২২৩৩) উপপিরচালক (স দ ব াপনা িপএস এন ও গটওেয়) ( 
ড -৫)

২২ জনাব আহা দ উ াহ (২২৪৭) উপ পিরচালক, ( শাসন), ড-৫
২৩ জনাব মাঃ িমজা র রহমান (২২৪৯) উপপিরচালক (আইিস  পিরক না), ড-৫
২৪ জনাব মাঃ শির র রহমান (২২৫২)  উপপিরচালক (আই ইউ), ড-৫
২৫ জনাব এস ওয়ােজদ আলী (২২৭৬) উপপিরচালক (অ া  সং া), ড-৫
২৬ জনাব মাঃ আ স সালাম (২২৭৭) উপপিরচালক (আইিস  বা বায়ন) ড- ৫
২৭ জনাব মা: সাই র রহমান (২২৮৪) উপপিরচালক (সম য়- মাবাইল, ড -৫ 
২৮ জনাবা িশিরন আ ার (২৩২৬) উপ পিরচালক ( ািরফ) ( ড-৫)
২৯ জনাব মাঃ আজাদ িময়া (২৩৪০) িবভাগীয় েকৗশলী, ড-৫
৩০ জনাব মাহা দ ছাই র রহমান ঞা (২৩৪৬) উপপিরচালক ( টিলকম িনরাপ ), ড-৫
৩১ জনাব হলাল উি ন তা কদার উপপিরচালক (অথ), ড-৫
৩২ জনাব মাঃ শাম ে াহা  চীফ পার টিল াফ, ড-৫
৩৩ জনাব মাঃ সা াদ হােসন (২২৭২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ), ড-৬
৩৪ জনাব মাহা দ মা ন অর রশীদ (২৩৪২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক ( িশ ণ-১), ড -৬

০২। ক) কাসকাস   সম য়কঃসম য়কঃ িশ ণ কােস জনাব মাঃ আখলা ল আউয়াল ইয়া, উপ-পিরচালক (ি েকােয়ি
মিনটিরং) কাস সম য়েকর দািয়  পালন করেবন। 
  খ) স ােপাটসােপাট   াফঃাফঃ জনাব আ র রব শখ, েনাটাইিপ ,জনাব মাঃ বােয়িজ র রহমান, কি উটার অপােরটর ও
জনাব মাঃ এনা ল হক, উ মান সহকারী সােপাট ােফর দািয়   পালন করেবন।
০৩। ভাতাঃভাতাঃ িশ ক, িশ ণাথ , কাস সম য়ক এবং সােপাট াফ স ানীভাতা/ িশ ণ ভাতািদ া  হেবন ।
০৪। যথাযথ ক পে র অ েমাদন েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

২১-১২-২০২১
মাঃ মিফজ উি ন

পিরচালক
ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
dir.admin@telecomdept.gov.bd

ন র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৫৭/১(৩৯) তািরখ: ৪ পৗষ ১৪২৮

১৯ িডেস র ২০২১. ২



১৯ িডেস র ২০২১

অবগিত ও েযা়জনীয ়( েযাজ  ে ) ব া হেণর জ  অ িলিপ রণ করা হইল ( জ তার মা সাের নেহ): 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
২) পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৩) উপপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৪) উপপিরচালক, ইউএসওএফ ব াপনা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৫) উপপিরচালক, আইিস  বা বায়ন অিধশাখা, টিলেযাগােযাগ অিধদ র (িডও 'র ওেয়ব সাইেট আপেলােডর অ েরাধ
করা হল):
৬) িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসার, িচফ একাউ স এ  িফ া  অিফসােরর কাযালয়, স নবািগচা, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, িশ ণ-১ শাখা , টিলেযাগােযাগ অিধদ র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর
জ ):
৯) সংি  কমকতা/ কমচারী ( িশ ক/ িশ ণাথ / কাস সম য়ক/ সােপাট াফ ।

২১-১২-২০২১
ক. এম. আিত র রহমান

উপপিরচালক

. ৩
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�িশ�ণ অিধশাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
www.telecomdept.gov.bd

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৩২ তািরখ: 
০৭ অে�াবর ২০২১

২২ আি�ন ১৪২৮

অিফস আেদশ
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িন�বিণ �ত ছক “খ” এর কম �কত�াগণ ছক “ক”-এ উে�িখত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ�েরর ৪০৭ নং কে� �কিভড-১৯
সং�া� �া��িবিধ অ�সরন �ব �ক সরাসির আেয়ািজত আভ��রীন �িশ�ণ-এ অংশ�হণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।
ছক: ক) �িশ�ণ  সং�া� ত�:
�িমক
   নং

�িশ�েকর নাম ও পদবী            �িশ�েণর আেলাচ� িবষয় তািরখ ও সময়

১ জনাব �মাঃ কাম��ামান
 মহাপিরচালক

সমসামিয়ক িবষয়ঃ “ সরকাির কম �চারী (��লা ও আিপল) িবিধমালা, ২০১৮”।১০ই  অে�াবর/২০২১
  িবকাল ০৩:০০-০৫:০০ টা।“National Broadband Policy

Of Bangladesh”

  ছক:খ)  �িশ�ণাথ� কম �কত�া�ে�র তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নেহ) 
�:নংকম �কত�ােদর নাম পদবী
১ জনাব �মাঃ আ�ল �মাকাে�ম (২০৮৫) অিতির� মহাপিরচালক (কািরগরী) (��ড-৩)
২ জনাব �মাঃ তাসিক�র রহমান (২১০০) অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �) (��ড-৩)
৩ জনাব সি�ব �মার ঘটক (২১০১) অিতির� মহাপিরচালক (�র�েলটরী), ��ড-৩
৪ জনাব �মাঃ আনছার আলী (২১০৬)  পিরচালক (আইিস�) ��ড-৪
৫ জনাব �মাঃ আ� তােলব (২১১৩) পিরচালক (ি�েকােয়ি� �ব�াপনা), ��ড -৪
৬ জনাব �বল চ� �� (২১১৪) পিরচালক (ইি�:) 
৭ জনাব �মাঃ আইউব �রজা পাহলবী পিরচালক (অথ �) ��ড-৪
৮ জনাব �গাপীনাথ আচা�� পিরচালক (লাইেসি�ং ও �ািরফ) ��ড-৪
৯ জনাব এস, এম, ফরহাদ �হােসন (২১৩৯) পিরচালক (সম�য়- িপএস�এন ও �গটওেয়), ��ড -৪
১০ জনাবেমাঃআ�লওহাব (২১৬৩) পিরচালক (আই�ইউ)(��ড-৪)
১১ জনাব আ�ল কালাম (২১৪৬) িবভাগীয় �েকৗশলী, ��ড-৫ 
১২ জনাব �মাঃ মনিজর আহেমদ (৭৯০২) উপপিরচালক (স�দ �ব�াপনা-�মাবাইল ), ��ড-৪
১৩ জনাবেমাঃমিফজউি�ন (২১৭৪) পিরচালক (�শাসন) (��ড-৪)
১৪ জনাব �মাঃ আশরাফ �হােসন (২১৭৬) পিরচালক ( ইউএসওএফ �ব�াপনা ও �টিলকম িনরাপ�া) ��ড-৪
১৫ জনাব �মাঃ মিন��ামান (২১৮২) উপ-পিরচালক (িফেকােয়ি� এেলােকশন)��ড -৪
১৬ জনাব সাই�র রহমান (২১৯৪) উপপিরচালক (সম�য় িপএস�এন ও �গটওেয়), ��ড-৫
১৭ জনাব �মাঃ িনসার ইউ�ফ (২২১৮) িবভাগীয় �েকৗশলী, ��ড-৫
১৮ জনাব �মাঃ ��ল ��স (২২২০)  উপপিরচালক (লাইেসি�ং) ��ড -৫
১৯ জনাব ফারহানা ইসলাম (২২২৯) উপপিরচালক (ইউএসওএফ �ব�াপনা) ��ড-৫
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২০ জনাব সাধন �মার দাস (২২৩২) উপপিরচালক  (আইিস� বা�বায়ন) ��ড-৫
২১ জনাব �মাঃ �গালাম সােরাওয়ার (২২৩৩) উপপিরচালক (স�দ �ব�াপনা িপএস�এন ও �গটওেয়) ( ��ড -৫)
২২ জনাব আহা�দ উ�াহ (২২৪৭) উপ পিরচালক, (�শাসন), ��ড-৫
২৩ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান (২২৪৯) উপপিরচালক (আইিস� পিরক�না), ��ড-৫
২৪ জনাব �মাঃ শির�র রহমান (২২৫২)  উপপিরচালক (আই�ইউ), ��ড-৫
২৫ জনাব �মাঃ আখলা�লআউয়াল�ইয়া (২২৫৭) উপ-পিরচালক (ি�েকােয়ি� মিনটিরং) (��ড-৫)
২৬ জনাব এস ওয়ােজদ আলী (২২৭৬) উপপিরচালক (অ�া� সং�া), ��ড-৫
২৭ জনাব �মাঃ আ�স সালাম (২২৭৭) উপপিরচালক ( িনেয়াগ) ��ড- ৫
২৮ জনাব �ক, এম আিত�র রহমান (২২৭৯)  উপ পিরচালক, (�িশ�ণ) ��ড -৫
২৯ জনাব �মা: সাই�র রহমান (২২৮৪) উপপিরচালক (সম�য়-�মাবাইল, ��ড -৫ 
৩০ জনাব িশিরন আ�ার (২৩২৬) উপ পিরচালক (�ািরফ) (��ড-৫)
৩১ জনাব �মাহা�দ ছাই�র রহমান �ঞা (২৩৪৬)উপপিরচালক (�টিলকম িনরাপ�), ��ড-৫
৩২ জনাব �মাঃ মা�দ কিরম উপ-পিরচালক (অথ � (��ড-৫
৩৩ জনাব �মাঃ শাম�ে�াহা  চীফ �পার �টিল�াফ, ��ড-৫
৩৪ জনাব �মাঃ সা�াদ �হােসন (২২৭২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ), ��ড-৬
৩৫ জনাব �মাহা��দ মা�ন অর রশীদ (২৩৪২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (�িশ�ণ-১), ��ড -৬
৩৬ জনাব খান �মাহা�দ কায়ছার (২৩৪৪) সহকারী পিরচালক (ডাটা লাইেসি�ং ), ��ড-৭
৩৭ জনাব �মাঃফরহাদ �হােসন সহকারী পিরচালক (�শাসন)
৩৮ জনাব �মাঃ আসা�ল ইসলাম সহকারী পিরচালক (সম�য়-িপএস�এন ও �গটওেয়)
৩৯ জনাব �মাঃ আব�ল ��স িময়া সহকারী পিরচালক( লাইে�রী)
৪০ জনাব �মা: শির�ল ইসলাম সহকারী পিরচালক (স�দ �ব�াপনা, িপএস�এন ও �গটওেয়)
৪১ জনাব �মাঃ শাম�ল আলম সহকারী পিরচালক (আই�ইউ)
৪২ জনাব এ �ক এম আ�ল মিতন সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ) 
৪৩ জনাব �সয়দ সা�া�র রহমান সহকারী পিরচালক-২ (সম�য়- িপএস�এন ও �গটওেয়)
৪৪ জনাব �মাঃ ইউ�ফ আলী সহকারী পিরচালক (ইউএসওএফ �ব�াপনা)
৪৫ জনাব �মাঃ আলী আ�াফ সহকারী  �েকৗশলী
৪৬ জনাব �মাঃ �রাক�ে�ৗলা সহকারী পিরচালক-১ (সম�য়-�মাবাইল) 
৪৭ জনাব �মাঃ সিফজ উি�ন সহকারী পিরচালক (আইিজডি�উ �ািরফ) 
৪৮ জনাব �হ�দ আকরাম �েসন িসিনয়র সহকারী পিরচালক-১ (�শাসন)
৪৯ জনাব �খাকন চ� দাস সহকারী পিরচালক (আইিসএ� �ািরফ) 
৫০ জনাব আসমা আকতার বা� সহকারী পিরচালক (অ�া� সং�া-২)
৫১ জনাব �মাঃ আ�ল কােশম সহকারী �েকৗশলী 
৫২ জনাব এম এ ��স �দওয়ান সহকারী পিরচালক 
৫৩ জনাব �মাঃ শাহ আলম  সহকারী �েকৗশলী 
৫৪ জনাব �মাঃ �মা�ফা কামাল �ইয়া সহকারী �েকৗশলী 
৫৫ জনাব �মাঃ আব�ল মােলক সরকার  সহকারী �েকৗশলী 
৫৬ জনাব এস এম আিজ�ল ইসলাম সহকারী �েকৗশলী 
৫৭ জনাব �ছয়দ �মাঃ মিছ�ল হক সহকারী �েকৗশলী 
৫৮ জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম সহকারী পিরচালক-২( আইিস� বা�বায়ন)
৫৯ জনাব �মাঃ মেনায়ার �হােসন সহকারী �েকৗশলী 
৬০ জনাব নের� নাথ সরকার  সহকারী পিরচালক( �গটওেয় লাইেসি�ং),
৬১ জনাব �ভাস �মার বড়াল  সহকারী �েকৗশলী
৬২ জনাব আ�েতাষ বম �া সহকারী �েকৗশলী 
৬৩ জনাব �মাঃ এনােয়ত উ�াহ সহকারী �েকৗশলী 
৬৪ জনাব �রজীত �মার বাড়ই সহকারী �েকৗশলী
৬৫ জনাব �মাঃ �গালাম �হােসন সহকারী �েকৗশলী
৬৬ জনাব আ�ল মািলক সহকারী পিরচালক (অথ �)
৬৭ জনাব �মাঃ শািহ�ল হাসান সহকারী পিরচালক (বােজট)
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৬৮ জনাব �মাঃ আতাউর রহমান সহকারী পিরচালক (িহসাব)
০২। ক) �কাস � সম�য়কঃ �িশ�ণ �কােস � জনাব �সয়দ �মাঃ আ�ল হািফজ শাহ ,সহকারী পিরচালক (�িশ�ণ)  �কাস � সম�য়েকর দািয়� পালন
করেবন।
 খ) সােপাট � �াফঃ জনাব আ�র রব �শখ ,��েনাটাইিপ�,জনাব �মাঃ বােয়িজ�র রহমান, কি�উটার অপােরটর ও জনাব আ�নী ��ন �পেররা,
কি�উটার অপােরটর সােপাট � �ােফর দািয়�  পালন করেবন।
০৩। ভাতাঃ �িশ�ক, �িশ�ণাথ�, �কাস � সম�য়ক এবং সােপাট � �াফ স�ানীভাতা/ �িশ�ণ ভাতা  �া� হেবন ।
০৪। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদ�েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

৭-১০-২০২১
�মাঃ আ�ল ওহাব

পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
director.admin@telecomdept.gov.b

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১৩২/১(৫৩) তািরখ: ২২ আি�ন ১৪২৮

০৭ অে�াবর ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার �মা�সাের নেহ): 
১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডও�'র ওেয়ব সাইেড আপেলােডর অ�েরাধ করা হল)।
৬) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসােরর কায �ালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র অবগিতর জ�)।
৯) সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১০) �ি�গত সহকারী, আইিস� পিরক�না অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
১১) সংি�� কম �কত�া/ কম �চারী (�িশ�ক/ �িশ�ণাথ�/ �কাস � সম�য়ক/ সােপাট � �াফ ।

৭-১০-২০২১
�ক. এম. আিত�র রহমান

উপপিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
ইউএসওএফ ব াপনা 

৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।
www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.১৪৭ তািরখ: 
০২ অে াবর ২০২১

১৭ আি ন ১৪২৮

িবষয:় ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( ২০২১২০২১--২০২২২০২২ ))এরএর   ১ম১ম   মা িসকমািসক ( ( লাইলাই
২০২১২০২১   হ েতহেত   সে রসে র   ২০২১২০২১) ) সময়কােলসময়কােল   সমসামিয়কসমসামিয়ক  িবষেয়িবষেয়  িশ ণিশ ণ   আেয়াজনআেয়াজন।।

:
িডও  এিপএ ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩:কমস াদন পিরক না এর কৗশলগত উে িভি ক কায ম নং
২.২, কমস াদন চক [২.২.১]: সমসামিয়ক িবষেয় িশ ণ আেয়াজন।

উপ  িবষেয় সদয় অবগিতর জ , টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি
(এিপএ) এর ১ম মািসক ( লাই ২০২১ - সে র ২০২১) সমেয় সমসামিয়ক িবষেয় টিলেযাগােযাগ অিধদ ের
আেয়ািজত িশ েণর ত  িনে  উপ াপন করা হেলা: 

িমক কমস াদন চক িশ েণর িবষয় অংশ হণকারীর 
সং া

িশ েণর 
তািরখ

১। এিপএ সকশন ৩:কমস াদন পিরক না এর কায ম নং 
২.২ সংি  কমস াদন চক নং [২.২.১]: সমমামিয়ক 
িবষেয় িশ ণ আেয়াজন

সমসামিয়ক 
িবষয়:

টকসই উ য়ন 
ল মা া 
(এসিডিজ)

২৮জন ২৩ 
আগ /২০২১

সং ঃ িশ ণ সং া  অিফস আেদশ এবং হািজরার অ িলিপ।,  

৪-১০-২০২১

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

মাঃ কাম ামান
মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

. ১



২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.১৪৭/১(৩) তািরখ: ১৭ আি ন ১৪২৮
০২ অে াবর ২০২১

সদয ়অবগিতর জ  রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৪-১০-২০২১
মাঃ কাম ামান 

মহাপিরচালক (অিতির  দািয় )

. ২
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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, �টিলেযাগােযাগ ও ত���ি� ম�ণালয় 

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�র 
�িশ�ণ অিধশাখা 

৪২৩-৪২৮, �তজগ�ও িশ� এলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
www.telecomdept.gov.bd

 

 

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১১৫ তািরখ: 
১৮ আগ� ২০২১

৩ ভা� ১৪২৮

অিফস আেদশ
�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর িন�বিণ �ত ছক “খ” এর কম �কত�াগণ ছক “ক”-এ উে�িখত িবষয় ও তািরেখ এ অিধদ�েরর ৪০৭ নং কে� �কিভড-১৯
সং�া� �া��িবিধ অ�সরক �ব �ক সরাসির আেয়ািজত আভ��রীন কম �শালায় অংশ�হণ করার জ� িনেদ �শ�েম অ�েরাধ করা হেলা।
ছক: ক) �িশ�ণ কম �শালা সং�া� ত�:
�িমক
  নং

�িশ�েকর নাম ও পদবী           �িশ�ণ কম �শালায় আেলাচ� িবষয় তািরখ ও সময়

১ জনাব  �মাঃ কাম��ামান
মহাপিরচালক

সমসাসিয়ক িবষয়ঃ “�টকসই উ�য়ন ল��মা�া
(এসিডইিজ)”

২৩ ই আগ�/২০২১
  সকাল ১০:০০-১৩:০০

 ছক:খ)  �িশ�ণাথ� কম �কত�া�ে�র তািলকা (�জ��তার �মা�সাের নেহ)
�:নংকম �কত�ােদর নাম পদবী
১ জনাব �মাঃ আ�ল �মাকাে�ম (২০৮৫) অিতির� মহাপিরচালক (কািরগরী) (��ড-৩)
২ জনাব �মাঃ তাসিক�র রহমান (২১০০) অিতির� মহাপিরচালক (�শাসন ও অথ �) (��ড-৩)
৩ জনাব সি�ব �মার ঘটক (২১০১) অিতির� মহাপিরচালক (�র�েলটরী), ��ড-৩
৪ জনাব �মাঃ আনছার আলী (২১০৬)  পিরচালক (আইিস�) ��ড-৪
৫ জনাব �মাঃ আ� তােলব (২১১৩) পিরচালক (ি�েকােয়ি� �ব�াপনা), ��ড -৪
৬ জনাব �বল চ� �� (২১১৪) পিরচালক (ইি�:) 
৭ জনাব �মাঃ আইউব �রজা পাহলবী পিরচালক (অথ �) ��ড-৪
৮ জনাব এস, এম, ফরহাদ �হােসন (২১৩৯) পিরচালক (সম�য়- িপএস�এন ও �গটওেয়), ��ড -৪
৯ জনাব �মাঃ আ�ল ওহাব (২১৬৩) পিরচালক (আই�ইউ)(��ড-৪)
১০ জনাব আ�ল কালাম (২১৪৬) িবভাগীয় �েকৗশলী, ��ড-৫ 
১১ জনাব �মাঃ মনিজর আহেমদ (৭৯০২) উপপিরচালক (স�দ �ব�াপনা-�মাবাইল ), ��ড-৪
১২ জনাব �মাঃ মিফজ উি�ন (২১৭৪) পিরচালক (�শাসন) (��ড-৪)
১৩ জনাব �মাঃ আশরাফ �হােসন (২১৭৬) পিরচালক ( ইউএসওএফ �ব�াপনা ও �টিলকম িনরাপ�া) ��ড-৪
১৪ জনাব �মাঃ মিন��ামান (২১৮২) উপ-পিরচালক (িফেকােয়ি� এেলােকশন)��ড -৪
১৫ জনাব সাই�র রহমান (২১৯৪) উপপিরচালক (সম�য় িপএস�এন ও �গটওেয়), ��ড-৫
১৬ জনাব �মাঃ ��ল ��স (২২২০)  উপপিরচালক (লাইেসি�ং) ��ড -৫
১৭ জনাব ফারহানা ইসলাম (২২২৯) উপপিরচালক (ইউএসওএফ �ব�াপনা) ��ড-৫
১৮ জনাব সাধন �মার দাস (২২৩২) উপপিরচালক  (আইিস� বা�বায়ন) ��ড-৫
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১৯ জনাব �মাঃ �গালাম সােরাওয়ার (২২৩৩) উপপিরচালক (স�দ �ব�াপনা িপএস�এন ও �গটওেয়) ( ��ড -৫)
২০ জনাব আহা�দ উ�াহ (২২৪৭) উপ পিরচালক, (�শাসন), ��ড-৫
২১ জনাব �মাঃ িমজা�র রহমান (২২৪৯) উপপিরচালক (আইিস� পিরক�না), ��ড-৫
২২ জনাব �মাঃ শির�র রহমান (২২৫২)  উপপিরচালক (আই�ইউ), ��ড-৫
২৩ জনাব �মাঃ আখলা�ল আউয়াল �ইয়া (২২৫৭)উপ-পিরচালক (ি�েকােয়ি� মিনটিরং) (��ড-৫)
২৪ জনাব �মাঃ আ�স সালাম (২২৭৭) উপপিরচালক ( িনেয়াগ) ��ড- ৫
২৫ জনাব �ক, এম আিত�র রহমান (২২৭৯)  উপ পিরচালক, (�িশ�ণ) ��ড -৫
২৬ জনাব �মা: সাই�র রহমান (২২৮৪) উপপিরচালক (সম�য়-�মাবাইল, ��ড -৫ 
২৭ জনাবা িশিরন আ�ার (২৩২৬) উপ পিরচালক (�ািরফ) (��ড-৫)
২৮ জনাব �মাঃ সাই�ল ইসলাম (২৩১৬) উপপিরচালক (�টিলমক িনরাপ�), ��ড-৫
২৯ জনাব �মাঃ মা�দ কিরম উপ (পিরচালক (অথ �-��ড-৫
৩০ জনাব �মাঃ শাম�ে�াহা  চীফ �পার �টিল�াফ, ��ড-৫
৩১ জনাব �মাঃ সা�াদ �হােসন (২২৭২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (িনেয়াগ), ��ড-৬
৩২ জনাব �মাহা��দ মা�ন অর রশীদ (২৩৪২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (�শাসন), ��ড -৬

০২। ক) �কাস � সম�য়কঃ �িশ�ণ �কােস � জনাব এস ওয়ােজদ আলী,  উপপিরচালক (অ�া� সং�া) �কাস � সম�য়েকর দািয়� পালন করেবন।
 খ) সােপাট � �াফঃ জনাব আ�র রব �শখ,  ��েনাটাইিপ�  ,জনাব �মাঃ বােয়িজ�র রহমান, কি�উটার অপােরটর ও জনাব �মাঃ এনা�ল হক,
উ�মান সহকারী সােপাট � �ােফর দািয়�  পালন করেবন।
০৩। ভাতাঃ �িশ�ক, �িশ�ণাথ�, �কাস � সম�য়ক এবং সােপাট � �াফ স�ানীভাতা/ �িশ�ণ ভাতা  �া� হেবন ।
০৪।  যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম এ আেদশ জারী করা হেলা।

১৮-৮-২০২১
�মাঃ মিফজ উি�ন

পিরচালক
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
mafiz.uddin@telecomdept.gov.bd

ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১৮.২৫.১১৭.২০.১১৫/১(৩৭) তািরখ: ৩ ভা� ১৪২৮

১৮ আগ� ২০২১

অবগিত ও �েয়াজনীয় (�েযাজ� ��ে�) �ব�া �হেণর জ� অ�িলিপ ��রণ করা হইল (�জ��তার �মা�সােরনেহ): 
১) অিতির� মহাপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
২) পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৩) উপপিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৪) উপপিরচালক, ইউএসওএফ �ব�াপনা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৫) উপপিরচালক, আইিস� বা�বায়ন অিধশাখা, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডও�'র ওেয়ব সাইেড আপেলােডর অ�েরাধ করা হেলা)।
৬) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসােরর কায �ালয়, �স�নবািগচা, ঢাকা।
৭) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, �িশ�ণ-১ শাখা , �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (মহাপিরচালক মেহাদেয়র অবগিতর জ�:)।
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১৮-৮-২০২১
�ক. এম. আিত�র রহমান

উপপিরচালক
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.৫ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২২

১৯ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অিধদ েররঅিধদ েরর   ব া িষকবািষক  কমস াদনকমস াদন   িি  ( ( ২০২১২০২১--২০২২২০২২ ) ) এরএর   ষ া া িসকষা া িসক ( ( লাইলাই
২০২১২০২১   হ েতহেত   িডেস রিডেস র   ২০২১২০২১) ) সময়কােলসময়কােল   িনরাপদিনরাপদ   ই ারেনটই ারেনট   ব াপনাব াপনা   িনি তকরণিনি তকরণ   কায মকায ম
বা বায়নবা ব ায়ন ।।

: িডও  বািষক কমস াদন ি  ২০২১-২০২২ এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত উে িভি ক কায ম
নং ৩.১।

উপ  িবষেয় ে া  কমপিরক নার িত ি  আকষণ বক টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক
কমস াদন ি  (এিপএ) এর ষা ািসক ( লাই ২০২১ - িডেস র ২০২১) সময়কােল িনরাপদ ই ারেনট ব াপনা

িনি তকরেণর লে  ই ার াশনাল ই ারটেনট গটওেয় (আইআইিজ) ও াশনাল ই ারেনট এ েচ  (িন ) ক ক ব ত
া উইথ মিনটিরং এর ত ািদ টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর “সাইবার ট িডেটকশন এ  রসপ ” স ার ক ক দ  তে র

আেলােক িনে  উপ াপন করা হেলা: 

িমক কমস াদন চক স ািদত কােজর 
পিরমান

স ািদত কােজর 
সময়

ম

১। এিপএ সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত 
উে িভি ক কায ম নং ৩.১ সংি  
কমস াদন চক [৩.১.১] ই ার াশনাল 
ই ারেনট গটওেয় (আইআইিজ) ক ক ব ত 

া উইথ মিনটিরং।

২৩০০ িজিবিপএস ৩১ িডেস র িডও  সাইবার ট 
িডেটকশন এ  
রসপ  স ার 

পিরদশন। 

সং : ষা ািসক ( লাই ২০২১ - িডেস র ২০২১) সমেয় া উইথ মিনটিরং িবষেয় িস িডআর স ার হেত া  ত ।,   

৩-১-২০২২

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 

মিশউর রহমান
মহাপিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

. ১



িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.৫/১(৩) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৮
০৩ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩-১-২০২২
মিশউর রহমান 
মহাপিরচালক

. ২





গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২২

১৯ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় দেশরদেশর   ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অবকাঠ ােমাঅবকাঠ ােমা ,  ,  য পািতয পািত ,  ,  সবাসবা   ওও  প িতেতপ িতেত   িমতিমত   মানমান   িনি তকরণিনি তকরণ
সং াসং া   থমথম  িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।

: টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর বািষক কমস াদন ি  (২০২১-২০২২) এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত
উে িভি ক কায ম নং ৪.১।

উপ  িবষেয় ে া  কমপিরক নার িত ি  আকষণ বক ার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে
য, টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর কৗশলগত
উে িভি ক কায ম “৪.১: দেশর টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা, য পািত, সবা ও প িতেত িমত মান িনি তকরণ”
বা বায়েনর মা েম দেশ িব মান টিলেযাগােযাগ ব ায় অবকাঠােমা, য পািত, সবা ও প িতেত িমতমান
িনধারেণর েয়াজনীয় কায ম টিলেযাগােযাগ অিধদ র  কেরেছ। 

২। টিলেযাগােযাগ ব ায় অবকাঠােমা, য পািত, সবা ও প িতেত িমতমান িনধারেণর কায ম বা বায়ন করা হেল
তা টিলেযাগােযাগ সবা দানকারী িত ানস েহর মে  আ ঃকায মতা িনি তকরণ এবং সবা দােন বাজাের 

িতেযািগতার মা েম সবা হীতােদর জ  আ িনক ও উ ত টিলেযাগােযাগ ব া াপন করায় সহায়ক িমকা পালন
করেব বেল ধারণা করা যায়। এমতাব ায়, ২০২১- ২০২২ অথ বছেরর ষা ািসক ( লাই ২০২১ – িডেস র ২০২১)
সময়কােল আেলাচ  কায ম বা বায়েন ণয়ন ত থম িতেবদন  পরবত  ব া হেণর িনিম  এতৎসংেগ সং
কের রণ করা হেলা।

সং : িডও  এিপএ (২০২১-২০২২)-এর কৗশলগত উে িভি ক কায ম নং ৪.১ বা বায়ন সং া  থম িতেবদন।,  

৩-১-২০২২

িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 

মিশউর রহমান
মহাপিরচালক

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০
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টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.২/১(৩) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৮
০৩ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩-১-২০২২
মিশউর রহমান 
মহাপিরচালক

. ২
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ডাক, টিলেযাগােযাগ ও ত ি  ম ণালয ়

টিলেযাগােযাগ অিধদ র 
৪২৩-৪২৮, তজ াও িশ  এলাকা, ঢাকা-১২০৮।

www.telecomdept.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.১ তািরখ: 
০৩ জা য়াির ২০২২

১৯ পৗষ ১৪২৮

িবষয:় দেশরদেশর   সবসব   আ িনকআ িনক  ি রি র   ট িলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   অবকাঠ ােমাঅবকাঠ ােমা   ওও  সবারসবার   িব ারিব ার   পিরবী ণপিরবী ণ   এবংএবং
টিলেযাগােযাগট িলেযাগােযাগ   িরেস াস েহরিরেস াস েহর   অজনঅজন  ওও  বহ ােররবহ ােরর   কািরগিরকািরগির   ওও  সম য় লকসম য় লক  িবষেয়িবষেয়  সরকারেকসরকারেক

সহ ায়তাকরেণরসহ ায়তাকরেণর   জজ   সবাসবা   সমী াসমী া   িতেবদনিতেবদন   রণরণ ।।
: টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর বািষক কমস াদন ি  (২০২১-২০২২) এর সকশন ৩: দ র/সং ার কৗশলগত

উে িভি ক কায ম নং ৫.১।

       উপ  িবষেয় ে া  কমপিরক নার িত ি  আকষণ বক ার সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে
য, টিলেযাগােযাগ অিধদ েরর ২০২১-২০২২ অথ বছেরর বািষক কমস াদন ি  (এিপএ) এর কৗশলগত
উে িভি ক কায ম “৫.১: দেশর সব  আ িনক ি র টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা ও সবার িব ার পিরবী ণ
এবং টিলেযাগােযাগ িরেসাস েহর অজন ও বহােরর কািরগির ও সম য় লক িবষেয় সরকারেক সহায়তাকরণ”
বা বায়েনর লে  টিলেযাগােযাগ অিধদ র সরকাির ও বসরকাির টিলেযাগােযাগ সবা পিরচালনকারীর অবকাঠােমা ও
সবার িব িত, সবার মান ও াহক স ি  ইত ািদ িবষেয় সমী া পিরচালনা কায ম  কেরেছ। 

২। আেলাচ  কায ম বা বায়েনর জ  (ক) টিলেযাগােযাগ সবা সং া  সমী া পিরচালনার ধাপস হ িচি ত করা
হেয়েছ, (খ) সরকাির ও বসরকাির টিলেযাগােযাগ সবা পিরচালনকারীর অবকাঠােমা ও সবার িব িত, সবার মান ও
াহক স ি  ইত ািদ িবষেয় সমী া পিরচালনার িনিম  িতন কার ত  সং েহর ফম িনধারণ করা হেয়েছ, (গ) এক

পরী া লক অনলাইন াটফম জন করা হেয়েছ, এবং (ঘ) পাইলট পযােয়র সমী া পিরচালনার জ  এলাকা িনধারণ
করা হেয়েছ। আেলাচ  কায ম বা বায়েন িডেস র ২০২১ পয  অ গিতর িভি েত চলমান এই ি য়ার পরবত
পযায়স হ অজন করা যােব বেল ধারণা করা যায়। এমতাব ায়, ২০২১- ২০২২ অথ বছেরর ষা ািসক ( লাই ২০২১ –
িডেস র ২০২১) সময়কােল আেলাচ  কায ম বা বায়েন ণয়ন ত থম িতেবদন  পরবত  ব া হেনর িনিম
এতৎসংেগ সং  কের রণ করা হেলা।

সং : িডও  এিপএ (২০২১-২০২২)-এর কৗশলগত উে িভি ক কায ম নং ৫.১ বা বায়ন সং া  থম িতেবদন,  

৩-১-২০২২
মিশউর রহমান
মহাপিরচালক

. ১



িবতরণ :
১) সিচব, সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
২) উপসিচব, শাসন-২ শাখা, ডাক ও টিলেযাগােযাগ 
িবভাগ ও এিপএ ফাকাল পেয়  কমকতা, ডাক ও 
টিলেযাগােযাগ িবভাগ।

ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৯১১
ফ া : +৮৮০-২-৯৮৩০৯৮০

ারক ন র: ১৪.৩০.০০০০.৪৫১.৩৬.০০১.২১.১/১(৩) তািরখ: ১৯ পৗষ ১৪২৮
০৩ জা য়াির ২০২২

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) অিতির  মহাপিরচালক, টিলেযাগােযাগ অিধদ র

৩-১-২০২২
মিশউর রহমান 
মহাপিরচালক

. ২



 

 

 

 

 

দেশের সর্ বত্র আধুনিক প্রযুনির দেনিশ োগোশ োগ অর্কোঠোশ ো ও দসর্োর নর্স্তোর পনরর্ীক্ষণ এর্ং 

দেনিশ োগোশ োগ নরশসোস বমূশের অর্বি ও ব্যর্েোশরর কোনরগনর ও স ন্বয়মূিক নর্ষশয় সরকোরশক 

সেোয়তোকরশণর র্ন্য দসর্ো স ীক্ষো প্রনতশর্েি 

[টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তযেে বোলষ িক কর্ িসম্পোদন চুলি (২০২১-২০২২) এে টসকশন ৩: দপ্তে/সংস্থোে টকৌশিগত উযেশ্যলিলিক কো িক্রর্ নং ৫.১] 

 

 

 

 

 

 

দেনিশ োগোশ োগ অনিেপ্তর 

৪২৩-৪২৮, টতজগাঁও লশল্প এিোকো,  ঢোকো-১২০৮। 

www.telecomdept.gov.bd 

নিশসম্বর ২০২১ 

http://www.telecomdept.gov.bd/
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টেলিয োগোয োগ অলিদপ্তর কর্তকৃ পোইিে প োৃযে টেবো েমীক্ষো পলরচোিনোর জন্য লনিোৃলরত  

উপযজিো ও ইউলনেনেমূযের তোলিকো 

  

উপযজিোর নোম ইউলনেযনর নোম 

ময়মনসসিংহ সদর উপজেলা ১. অষ্টিোর  

২. কুলষ্টেো 

৩. টবোররচর 

৪. পরোনগঞ্জ 

৫. লেরতো 

৬. চরঈশ্বরলদেো 

৭. চরলনিক্ষীেো 

৮. খোগডের 

৯. দোপুলনেো 

১০. ঘোগড়ো 

১১. ভোবখোিী 

 
































