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ন�র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০২৪.২০.২৮৫ তািরখ: 
১০ িডেস�র ২০২০

২৫ অ�হায়ণ ১৪২৭

��াপন

আইন বা িবিধর অধীেন অ� �কান �িত�ােনর িনকট �মতা অপ �েণর ��� �িতেরেক, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র Rules of Business,
1996 এর Schedule-I-এ বিণ �ত �টিলেযাগােযাগ সংি�� িবষেয় ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর উপর অিপ �ত দািয়� ��ুভােব পালেন
সিচবালয় িনেদ �শমালা, ২০১৪ এর িনেদ �শ ৬ অ�যায়ী িনব �াহী কায �াবলী পিরচালনা করেব যার মে� িনে�া� িবষয়স�হও অ�� ��:-

(ক) �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল অবকাঠােমা, �নটওয়াক�, িরেসাস �, �সবা এবং এর আথ �সামািজক �ভাব সং�া� িবষেয় সরকােরর ত�ভা�ার িহসােব
দািয়� পালন এবং চািহদা অ�যায়ী উপ�াপন, িবে�ষণ এবং পরামশ � �দান;
(খ) �টিলেযাগােযাগ খাত সং�া� আইন, িবিধ, নীিত, �কৗশল, গাইডলাইন ও পিরক�না �ণয়েন সরকারেক সহায়তাকরণ এবং �েযাজ� ��ে�
বা�বায়ন;
(গ) �দেশর সব �� উ�ত �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল অবকাঠােমা ও �নটওয়াক�সহ যেথাপ�� �াহক �াে�র য�পািত এবং মানস�� �সবার �া�তা
িনি�তকরেণ পিরবী�ণ ও পয �ােলাচনা সংি�� কায ��ম পিরচালনা;
(ঘ) সামি�ক িডিজটাল �পা�েরর নীিত, �কৗশল ও পিরক�না �ণয়ন, বা�বায়ন এবং সম�য় সংি�� কায ��েম সরকারেক সহায়তাকরণ;
(ঙ) Over The Top �সবা স�েহর ��ে� সম�য়�লক কায ��মসহ �াহক এবং রাে�র �াথ � সংর�ণ;
(চ)   সরকােরর িনেদ �শনা অ�যায়ী �টিলেযাগােযাগ খােত জাতীয় স�দস�েহর (�যমন: ��ক�াম, না�ািরং, �াি�ং রাইটস, ��স অরিবট ইত�ািদ)
অজ�ন, আ�জ�ািতক পিরম�েল সংি�� িবষেয় সম�য় এবং �েযাজ� ��ে� �ব�াপনা ও পিরবী�ণ সংি�� কায ��ম পিরচালনা;
(ছ) িডিজটাল �র�া ও িনরাপ�া, ত� ও �যাগােযােগর �গাপনীয়তা র�া এবং জনসেচতনতা �ি� সং�া� কায ��েম সরকারেক সহায়তাকরণ;
(জ) �য়ংি�য় (automatic) এবং �ি�ম �ি�ম�া �বহারকারী িসে�মসহ �দেশ �টিলেযাগােযাগ সংি�� ন�ন ��ি� �চলেনর স�া�তা যাচাই,
��ি�র অিভেযাজন এবং সংি�� বা�ত� (ecosystem) �জেন সহায়তাসহ �েযাজ� ��ে� �ব�াপনায় �েয়াজনীয় পদে�প �হণ;
(ঝ) �ড�াে�র িব�ার ও আইিপ িরেসাস �স�েহর �ব�াপনায় ম�ণালয়/িবভাগেক সহায়তাকরণ;
(ঞ) িডিজটাল িডভাইড িনরসন কায ��েম সহায়তাকরণ;
(ট) আ�জ�ািতক পয �ােয় �দশী �িত�ান ক��ক �টিলেযাগােযাগ �সবা �দােন নীিত, �কৗশল, গাইডলাইন ও পিরক�না �ণয়েন ম�ণালয়/িবভাগেক
সহায়তাকরণ এবং �েযাজ� ��ে� বা�বায়ন;
(ঠ) �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল �সবা ও �ািরফ িনধ �ারণ এবং সরকােরর রাজ� সংি�� কায ��েম ম�ণালয়/িবভাগেক সহায়তাকরণ;
(ড) �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল ��ি� ও �সবা স�িক�ত আ�জ�ািতক এবং আ�িলক/উপ-আ�িলক সং�াস�েহর সােথ �যাগােযাগ ও সম�েয়
ম�ণালয়/িবভাগেক সহায়তাকরণ;
(ঢ) �টিলেযাগােযাগ খােত রা�ীয় মািলকানাধীন �িত�ানস�েহর উ�য়ন ও �িতেযািগতার স�মতা �ি�েত ম�ণালয়/িবভাগেক সহায়তাকরণ;
(ণ) আওতাধীন িবষেয় আ�জ�ািতক �ি� ও সমেঝাতা �ারক এবং আ�ঃরা�ীয় সহেযািগতার িবষেয় সরকারেক সহায়তাকরণ;
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(ত) গেবষণা ও উ�য়ন এবং িডিজটাল দ�তাস�� মানবস�দ উ�য়েন কায ��ম পিরচালনা;
(থ) আওতাধীন িবষেয় সরকাির ও �বসরকাির িবিভ� ক��প�, �িত�ান এবং সং�ার সােথ সম�য়;
(দ) �দশীয় পয �ােয় �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল য�পািত উ�য়ন, উৎপাদন ও সংেযাজন এবং �েযাজ� ��ে� �� সংেযাজেনর পিরসর িব�তকরেণ
কায ��ম পিরচালনা;
(ধ) এসিডিজ বা�বায়নসহ �েয �াগ ও আপৎকালীন �ব�াপনায় �টিলেযাগােযাগ বা িডিজটাল ��ি�র �েয়াগ সং�া� কায ��ম;
(ন) সব �জনীন �েবশগ�তা (Accessibility) িনি�তকরণসহ �গ �ম ও অন�সর এলাকায় �টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা উ�য়নসহ �সবা িব�াের
সরকােরর কায ��েম সহায়তাকরণ;
(প) �টিলেযাগােযাগ অবকাঠােমা, য�পািত, সফটওয়ার ও �েটাকলস�েহ ‘বাংলােদশ �িমত মান’ িনি�তকরণ এবং পিরেবশ ও জন�া�� সংর�েণ
ম�ণালয়/িবভাগেক সহায়তাকরণ;
(ফ) �টিলেযাগােযাগ খােত �দশী ও িবেদশী িবিনেয়াগ উৎসািহতকরণ এবং এ খােত উে�া�া �জেন কায ��ম পিরচালনা;
(ব) �াহক �াথ � �র�া ও অিভেযাগ �ব�াপনাসহ ম�ণালয়/িবভােগর অিভ�ায় অ�সাের িবিভ� আইিন কায ��েম সহায়তাকরণ;
(ভ) সরকােরর নীিত বা�বায়ন এবং �ািত�ািনক উ�য়েনর উে�ে� �ক� �হণ এবং বা�বায়ন;
(ম) সরকার ক��ক অিপ �ত অ� �য �কান দািয়� পালন।

০২। যথাযথ ক��পে�র অ�েমাদন�েম জন�ােথ � জাির�ত এ আেদশ অিবলে� কায �কর হেব।

রা�পিতর আেদশ�েম,

১০-১২-২০২০

এস. এম. তািরক
উপসিচব

ন�র: ১৪.০০.০০০০.০০৮.২২.০২৪.২০.২৮৫/১(১৯) তািরখ: ২৫ অ�হায়ণ ১৪২৭

১০ িডেস�র ২০২০

অ�িলিপ সদয় অবগিত ও �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর জ� ��রণ করা হেলা (�জ��তার �মা�সাের নয়):- 
১) মি�পিরষদ সিচব, মি�পিরষদ িবভাগ 
২) �ধানম�ীর �� সিচব, �ধানম�ীর কায �ালয়
৩) িসিনয়র সিচব, ত� ও �যাগােযাগ ��ি� িবভাগ
৪) িসিনয়র সিচব, অথ � িবভাগ
৫) সিচব, জন�শাসন ম�ণালয়
৬) �চয়ার�ান (ভার�া�), �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন
৭) মহাপিরচালক, মহাপিরচালক-এর দ�র, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র
৮) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল)
৯) �ব�াপনা পিরচালক (অিতির� দািয়�), বাংলােদশ �ােটলাইট �কা�ািন িলিমেটড
১০) �ব�াপনা পিরচালক, বাংলােদশ সাবেমিরন ক�াবল �কা�ানী িলিমেটড (িবএসিসিসএল)
১১) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড
১২) �ব�াপনা পিরচালক, �টিলেফান িশ� সং�া িলিমেটড
১৩) �ব�াপনা পিরচালক, �ব�াপনা পিরচালেকর দ�র, বাংলােদশ ক�াবল িশ� িলিমেটড
১৪) মাননীয় ম�ীর একা� সিচব, ম�ীর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
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১৫) মাননীয় সিচেবর একা� সিচব, সিচেবর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১৬) উপ পিরচালক, বাংলােদশ ফরম ও �কাশনা অিফস (��াপন� �গেজট এর পরবত� অিতির� সং�ায় �কােশর অ�েরাধসহ)
১৭) িচফ একাউ�স এ� িফ�া� অিফসার, তার ও �রালাপনী , �স�নবািগচা, ঢাকা।
১৮) িসে�ম এনািল�, আইিস� �সল, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
১৯) �ি�গত কম �কত�া, অিতির� সিচব (�টিলকম ) এর দ�র, ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভাগ
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�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.২৮.০০১.২০.১৬০ তািরখ: 
২৫ িডেস�র ২০২০

১০ �পৗষ ১৪২৭

�টিলেযাগােযাগ অিধদ�েরর কায �াবলী িবষয়ক ডাক ও �টিলেযাগােযাগ িবভােগর ��াপনখানা ��াংকন কের সদয় অবগিত/ �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর
জ� ��রণ করা হেলা।

সং�ি� : বণ �নামেত।

২৭-১২-২০২০

১) অিতির� মহাপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।
২) পিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।
৩) উপপিরচালক (সকল), �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র।

এস. এম ফরহাদ �হােসন
পিরচালক (অিতির� দািয়�)
�ফান: +৮৮০-২-৯৮৩০৪০০

ইেমইল:
smfarhad.hossain@telecomdept.gov.b

�ারক ন�র: ১৪.৩০.০০০০.২১২.২৮.০০১.২০.১৬০/১ তািরখ: ১০ �পৗষ ১৪২৭

২৫ িডেস�র ২০২০
সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 
১) উপপিরচালক, �টিলকম িনরাপ�া, �টিলেযাগােযাগ অিধদ�র (িডিজ মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ�)
২) অিফস কিপ।

২৭-১২-২০২০
�মাহা�দ মা�ন অর রিশদ 
িসিনয়র সহকারী পিরচালক


