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       ’  ২০১৬     ২০২১               

 

              

 

 

 

 

 

 

     ২০২২ 

িআ-ফজয্ ব্যফস্থানা ও রযািআরলিং রস্টেভ িংক্রান্ত রনস্টদর্কা প্রণন (     ২০২২) ৩ 

                      i                                     ২০২২) ৩ 

          (          )                                                   (     

২০২২) 

৪ 

                       (     ২০২২) ৪ 

ডাটা িংরিষ্ট রফরবন্ন প্যাস্টকজ প্রদাস্টন সুশৃঙ্খর রযস্টফ তৈরযয রস্টযয রনস্টদর্কা প্রণীৈ (     ২০২২) ৪ 

Social Obligation Fund (SoF)                         (        ২০২২) ৪ 

                                  (        ২০২২) ৬ 

                             (        ২০২২) ৬ 

                                    )                          ২০২২) ৬ 

NID এফিং ১০ রডরজস্টটয Smart Card ID এয ভস্টে ম্যারিং (জানুারয ২০২২) ৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ২০২১ 

জাৈী যাজস্ব িঅয  (        ২০১৬-       ২০২১) ৬ 

প্রারনক জরযভানা (        ২০১৬-       ২০২১) ৭ 

টটররস্টমাগাস্টমাগ টক্টস্টয শৃিংখরা ও সুান ফজা যাখস্টৈ        ’  ভূরভকা (        ২০১৬-

       ২০২১) 

৭ 

Radiation রযভা  কামক্্রভ (        ২০১৬-       ২০২১) ৮ 

SDG                      ’         (        ২০১৬-       ২০২১) ১০ 

                            (        ২০১৬-       ২০২১) ১০ 

িনরািআন রবরিক টটরররবন (    -   ) রযচারনায িনারি প্রদান (      ২০২১) ১১ 

               SATRC-                            (      ২০২১) ১১ 

Text          Facebook, Messenger   Discover             (      ২০২১) ১১ 

“রডরজটার রনযািা টর” গঠন (        ২০২১) ১১ 

রফরবন্ন প্যাস্টকজ িংক্রান্ত রডস্টযরক্টব চালু (       ২০২১) ১১ 

ISP ব্রডব্যান্ড িআন্টাযস্টনট ট্যারযপ প্রদান (টস্টেম্বয ২০২১) ১২ 

টটররকভ ভরনটরযিং রস্টেভ স্থান (    ২০২১) ১২ 

এনটিটিএন-টদয ট্যারযপ প্রদান (    ২০২১) ১২ 

         IIG-টদয ট্যারযপ প্রদান (    ২০২১) ১২ 

             ২০২১) ১২ 

NEIR             (     ২০২১) ১২ 

‘একস্টদ একস্টযট’         (   ২০২১) ১২ 

টদর ও িঅন্তজা্রৈক ব্র্যাস্টন্ডয টভাফািআর উৎাদন/ িংস্টমাজন কাযখানা (   ২০২১) ১৩ 

‘গ্রাক টফা কনা্য’ চালু (   ২০২১) ১৪ 

A2P এএভএ টফা প্রদানকাযী প্ররৈষ্ঠানমূস্টয ৈাররকাভুরি (   ২০২১) ১৪ 

WSIS Prizes 2021 ‘Winner’ টখৈাফ িজ্ন (      ২০২১) ১৪ 

Do Not Disturb (DND) টফা চালু (     ২০২১) ১৪ 

১৮০০/ ২১০০ টভগাাজ ্ব্যান্ড       (     ২০২১) ১৫ 

ফািংরা এএভএ টফা চালু (টপব্রুারয ২০২১) ১৫ 

CBVMP িআসুযস্টৈ ৈথ্য ও টমাগাস্টমাগ প্রযুি রফবাগ ও রফটিিঅযর’য ভস্টে ভস্টঝাৈা স্মাযক (টপব্রুারয 

২০২১) 

১৫ 

 

 

     ২০২০ 

টকারবড-১৯ িরৈভারযয ভস্ট জনস্টচৈনা বৃরিস্টৈ        ’                  ২০২০-       

২০২১) 

১৫ 

ল্যারন্ডিং যািআটস্ পয ব্রডকারেিং স্যাস্টটরািআট ারব্ িআন ফািংরাস্টদ গািআডরািআনট প্রকারৈ (    ২০২০) ১৬ 

 

     ২০১৯ 

NOC Automation and IMEI Database (NAID) রস্টেভটি পূণা্ঙ্গরুস্ট চালু 

(    ২০১৯) 

১৬ 

NOC Automation and IMEI Database (NAID) রস্টেভ স্থান (        ১৬ 
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২০১৯) 

 

 

 

 

     ২০১৮ 

Mobile Number portability (MNP)          (       ২০১৮) ১৬ 

টভাফািআর টপান টফায মূল্যহ্রা (    ২০১৮) ১৬ 

             -১                (   ২০১৮) ১৬ 

“টাওায টারযিং” গািআডরািআন (     ২০১৮) ১৭ 

                         ২০১৮) ১৭ 

টপাযরজ (4G) ৈযঙ্গ ফযাদ্দ (টপব্রুারয ২০১৮) ১৭ 

4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator রািআস্টন্স প্রদান 

         ২০১৮) 

১৭ 

 

     ২০১৬ 

“ফঙ্গফন্ধু স্যাস্টটরািআট উৎস্টযণ প্রকল্প”-টক “রযকগরনন িপ এস্টেস্টরন্স” এওাড ্      (নস্টবম্বয 

২০১৬) 

১৭ 

       

   -১                       i                                  ৩ 

   -২               ৈযঙ্গ ফযা            ৪ 

   -৩                           (২০১৬      ২০২১)  ৭ 

   -৪           িঅস্টযাকৃৈ জরযভানায রযভাণ (     )  ৭ 

   -৫ জব্দকৃৈ রভমূস্টয রফযীস্টৈ িঅস্টযাকৃৈ জরযভানায রযভাণ (     )  ৮ 

   -৬ EMF Rediation                ৯ 

   -৭ ১১২.১৩                                             ১০ 

   -৮ SDG                      ’           ১০ 

   -৯                    ১১ 

   -১০  ‘একস্টদ একস্টযট’                ১৩ 

   -১১                           (        )  ১৩ 

   -১২                           (                 )  ১৪ 

   -১৩               ৈযঙ্গ ফযা            ১৫ 

   -১৪ টপাযরজ (4G) ৈযঙ্গ ফযাদ্দ  ১৭ 

         

     -১ SoF                                              ৫ 

     -২ টভাফািআর টাওাস্টযয EMF Radiation রযফীযস্টণয পরাপর  ৮ 
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     ২০২২ 

 

িআ-ফজয্ ব্যফস্থানা ও রযািআরলিং রস্টেভ িংক্রান্ত রনস্টদর্কা প্রণন (     ২০২২) 

 

পুযাৈন ও ব্যফহৃৈ িআস্টরকট্ররনক ণ্য মথামথ প্ররক্রা ধ্বিং িথফা রনষ্পন্ন কযা না স্টর ৈা রযস্টফস্টয জন্য িৈযন্ত হুভরকস্ব  স্ট 

দাঁড়া। টদস্টয রযস্টফ ও জীফবফরচস্টেয বাযাম্য যযাস্টথ ্এফিং ভানফস্টদস্টয স্বাস্থয ঝুঁরক টযাধকস্টল্প মথামথ প্ররক্রা এিআ ধযস্টণয 

ফজয্ ব্যফস্থানা এফিং রযািআরলিংকযণ িৈযাফশ্যক। টটররকভ       মূস্টয টযস্টে এয ব্যফায যফৈী ব্যফস্থানা টমভন- 

ররগারাকযণ, ধ্বিংকযণ িআৈযারদ রফলস্ট িে করভস্টনয িনুস্টভাদন গ্রস্টণয ফােফাধকৈা যস্টস্টছ। ারফক্ কামক্্রভ সুচারুরূস্ট ম্পন্ন 

কযায জন্য করভস্টনয টেকট্রাভ রফবাগ স্টৈ “টটররকভ িআ-ফজয্ ব্যফস্থানা ও রযািআরলিং রস্টেভ িংক্রান্ত রনস্টদর্কা” প্রণন 

কযৈ: গৈ ০৭/০৭/২০২২ ৈারযস্টখ ফ্াধাযস্টণয িনুযস্টণয জন্য জারয কযা স্টস্টছ।  

 

                      i                                     ২০২২) 

 

                                                                                    )                  
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২৪ ০৭ ২০২২                                                                                    
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          (          )                                                   (     ২০২২)  

 

                                           ২৮/০৪/২০২২                  (          )                

                                                                                                

                                                                                               

                                                                      (        ,                    

      )                        এছাড়া                                                               

                                                                            

 

                       (     ২০২২) 

 

             ২০২২                                                                       ১৯০           

                                           ১০       ৬৪৫              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -২:               ৈযঙ্গ ফযা            

 

ডাটা িংরিষ্ট রফরবন্ন প্যাস্টকজ প্রদাস্টন সুশৃঙ্খর রযস্টফ তৈরযয রস্টযয রনস্টদর্কা প্রণীৈ (     ২০২২)  

 

গ্রাকস্টদয সুরফধাস্টথ ্এফিং স্বাথ ্যযাস্টথ ্রফটিিঅযর কর্তক্ টভাফািআর িাস্টযটযমূস্টয ভােস্টভ রযচাররৈ ডাটা িংরিষ্ট (ডাটায াস্টথ 

বস্ট, এএভএ, যান্ডস্টট এফিং রফরবন্ন করম্বস্টনন্স) রফরবন্ন প্যাস্টকজ প্রদাস্টন সুশৃঙ্খর রযস্টফ তৈরযয রস্টযয একটি ভস্টাস্টমারগ 

রনস্টদর্কা প্রণীৈ স্টস্টছ। 

 

Social Obligation Fund (SoF)                         (        ২০২২) 

 

                                    Social Obligation Fund (SoF)                         

                              ৭                                                                , 

                       ,                                           ,                            
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     -১: SoF                                              

 

দপ্তয/ িংস্থায নাভ প্রকস্টল্পয নাভ প্রকস্টল্পয 

টভাদ 

প্রকস্টল্পয 

প্রাক্কররৈ ব্য 

(টকাটি টাকা) 

প্রকস্টল্পয কাম্রযরধ/ িঅওৈাভুি টজরায নাভ 

১ ২ ৩ ৪ ৬ 

ফািংরাস্টদ 

করম্পউটায কাউরন্সর 

 

টটররস্টমাগাস্টমাগ 

সুরফধা ফরিৈ 

এরাকামূস্ট 

ব্রডব্যান্ড কাস্টনরক্টরবটি 

স্থান (কাস্টনস্টক্টড 

ফািংরাস্টদ) 

০১ জুরািআ 

২০১৮-৩১ 

রডস্টম্বয 

২০২৩ 

৫০৪.৪৩ 

রফগনঞ্জ, যাজাী, চাঁািআনফাফগঞ্জ, নওগাঁ, 

াফনা, ফগুড়া, রযাজগঞ্জ, যিংপুয, কুরড়গ্রাভ, 

গািআফান্ধা, ঠাকুযগাঁও, রদনাজপুয, 

রারভরনযাট, খুরনা, কুরষ্টা, চুাডাঙ্গা, 

নড়ািআর, ফাস্টগযাট, মস্টায, াৈযীযা, 

ফরযার, টুাখারী, টবারা, ফযগুনা, 

রস্টযাজপুয, ঝারকাঠি, রকস্টাযগঞ্জ, 

টাঙ্গািআর, নযরিংদী, নাযাণগঞ্জ, পরযদপুয, 

ভাদাযীপুয, ভারনকগঞ্জ, মুরন্সগঞ্জ, যীৈপুয, 

চট্টগ্রাভ, কেফাজায, কুরভল্লা, চাঁদপুয, 

টনাাখারী, রযীপুয, ব্রাহ্মনফারড়া, 

যাঙ্গাভাটি, ফান্দযফান, খাগড়াছরড়, 

জাভারপুয, টনেস্টকানা, ভভনরিং, টযপুয, 

রস্টরট, টভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ।  

ফািংরাস্টদ 

স্যাস্টটরািআট টকাম্পারন 

রররভস্টটড 

স্যাস্টটরািআট-এয 

ভােস্টভ দ্বী 

এরাকা টনটওাক ্

স্থান 

০১ িস্টক্টাফয 

২০১৮-৩১ 

রডস্টম্বয 

২০২২ 

৪৪ .৪৪ ০০ 

ফরযার, টুাখারী, টবারা, রস্টযাজপুয, 

চাঁদপুয, টনাাখারী, যাঙ্গাভাটি এফিং 

কেফাজায। 

টটররটক ফািংরাস্টদ 

রররভস্টটড 

াওয ও দ্বীািস্টর 

উচ্চ গরৈয টভাফািআর 

ব্রডব্যান্ড টনটওাক ্

স্থান 

০১ টপব্রুাযী 

২০১৯-৩১ 

ভাচ ্২০২২ 

৩৭৯.৮৭ 

রফগঞ্জ, টভৌরবীফাজায, সুনাভগঞ্জ, রস্টরট, 

টনেস্টকানা, ভমভনরিং, রকস্টাযগঞ্জ, 

জাভারপুয, যাজফাডী, যীমৈপুয, 

টগাারগঞ্জ, কুরভল্লা, টাঙ্গািআর, ভারনকগঞ্জ, 

ভাদাযীপুয, ব্রাহ্মণারডমা, ফাস্টগযাট, নডািআর, 

খুরনা, চাঁদপুয, চট্টগ্রাভ,  টনামাখারর, 

কেফাজায, কুরডগ্রাভ, রারভরনযাট, যিংপুয, 

িগড, নওগাঁ, নাস্টটায, াফনা।  

 

ফািংরাস্টদ 

টটররকরভউরনস্টকন্স 

টকাম্পারন রররভস্টটড 

াওয ও ফাওয 

প্রৈযন্ত িিস্টরয 

সুরফধাফরিৈ 

জনস্টগাষ্ঠীয জন্য 

টটররস্টমাগাস্টমাগ 

সুরফধা  

(Broadband 

Wi-Fi) ম্প্রাযণ 

০১ এরপ্রর 

২০২০-৩০ 

জুন ২০২৩ 

৪৪৯.৯১ ভগ্র ফািংরাস্টদ (৬৪ টি টজরা) 

ফািংরাস্টদ 

স্যাস্টটরািআট টকাম্পারন 

রররভস্টটড 

ফািংরাস্টদস্টয প্রৈযন্ত, 

দূগভ্ ও উকূরী 

এরাকায রফরবন্ন 

জনদ ও স্থানা 

ফঙ্গফন্ধু স্যাস্টটরািআট-

১-এয ভােস্টভ 

টটররস্টমাগাস্টমাগ 

িংস্টমাগ স্থান 

০১ জুরািআ 

২০২০ - ৩০ 

জুন ২০২৩ 

৪৪.২৪৬৫ চট্টগ্রাভ, চাঁদপুয, টনাাখারী, ফান্দযফান  
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টটররস্টমাগাস্টমাগ 

িরধদপ্তয 

সুরফধা ফরিৈ প্রৈযন্ত 

িিস্টরয যকারয 

প্রাথরভক রফদ্যারস্টয 

রযা ব্যফস্থা 

রডরজটারকযণ 

০৪ িঅগে 

২০২০ - ৩১ 

জানুাযী 

২০২৩ 

৮৩.২৫ ভগ্র ফািংরাস্টদ (৬৪ টি টজরা) 

টটররটক ফািংরাস্টদ 

রররভস্টটড 

উকূরী, াফৈ্য ও 

িন্যান্য দুগভ্ 

এরাকা টটররটস্টকয 

টভাফািআর ব্রডব্যান্ড 

টনটওাক ্ম্প্রাযণ 

০১ রডস্টম্বয 

২০২১ -৩০ 

নস্টবম্বয 

২০২৩ 

৫১৯.৯৩ 

টনেস্টকানা, রকস্টাযগঞ্জ, সুনাভগঞ্জ, রফগঞ্জ, 

রস্টরট, ব্রাহ্মণফারডমা, খাগডাছরড, 

যাঙাভাটি,ফান্দযফান, াৈযীযা,ফাস্টগযাট, 

খুরনা, কেফাজায, টনামাখারর, রক্ষ্মীপুয, 

চট্টগ্রাভ, টবারা, যীমৈপুয, চাঁদপুয, 

রারভরনযাট, টাঙ্গািআর 

 

                                  (        ২০২২) 

 

                                                                                                   

২০০৮                       International Gateway (IGW)                                

                                               IGW                                                    

                                                           ০.০০৪            /         ০২/০২/২০২২ 

                          

 

                             (        ২০২২)  

 

                                                       ০৩     , ১৪২৮     /১৬        , ২০২২   : 

         ,  , ,   -৩৮-   /২০২২                                                                      

                                                ২০২২                                         ৪৫৫ 

(          )                ৩৮২ (            )                                        

 

                                    )                          ২০২২) 

 

                                                              ০১/০১/২০০৪         he   ng   esh 

 e e    uni  ti n  egu  t r      issi n   i ensing  r  e ure) 

 egu  ti ns                                                                                 

                                                                                                  

                                       )             ২০২২    .  .    -০৭-    ২০২২)                  

           

 

NID এফিং ১০ রডরজস্টটয Smart Card ID এয ভস্টে ম্যারিং (জানুারয ২০২২) 

 

রনফন্ধস্টনয ভােস্টভ রনফা্চন করভস্টন িংযরযৈ ৈথ্য-উাি মাচািআস্টয রস্টযয ১৭/০১/২০২২        ফািংরাস্টদ রনফা্চন করভন, 

ফািংরাস্টদ টটররস্টমাগাস্টমাগ রনন্ত্রণ করভন (রফটিিঅযর) ও টদস্টয চাযটি টভাফািআর টপান িাস্টযটস্টযয এয ভস্টে একটি রেযী 

চুরি স্বাযরযৈ স্টস্টছ। API এয ভােস্টভ  রনফা্চন করভন স্টৈ CBVMP লুযস্টন যরযৈ ১৭ রডরজস্টটয জাৈী রযচে 

নম্বস্টযয াস্টথ ১০ রডরজস্টটয জাৈী রযচে নম্বয ম্যারিং কামক্্রভ শুরু  এফিং ১৮/০৫/২০২২        এিআ ম্যারিং এয প্রাথরভক 

ধা ম্পন্ন । প্রাথরভক মা্স্টয ম্যারিং টস্টল CBVMP লুযস্টন যরযৈ ১৭ রডরজস্টটয ৬,৩৩,২৪,৭৬০ জাৈী রযচে 

নম্বস্টযয াস্টথ ১০ রডরজস্টটয জাৈী রযচে নম্বয ম্যারিং কযা স্টস্টছ।  

 

     ২০২১ 

 

জাৈী যাজস্ব িঅয  (        ২০১৬-       ২০২১) 

 

টটররস্টমাগাস্টমাগ খাৈ ফািংরাস্টদস্ট একটি দ্রুৈ ম্প্রাযণীর এফিং ম্ভাফনাভ খাৈ। রফটিিঅযরয রনযর এফিং টচৌক প্রস্টচষ্টায দরূণ 

জাৈী যাজস্ব িঅযস্টণ টটররস্টমাগাস্টমাগ খাৈ স্টফা্চ্চ রযভাস্টন যাজস্ব প্রদাস্টনয ভােস্টভ জাৈী িথন্ীরৈ চর যাখস্টৈ িৈযন্ত 

গুরুত্বপূণ ্ভূরভকা টযস্টখ চস্টরস্টছ। ফািংরাস্টদ যকাস্টযয কর নন-ট্যাে টযরবরনউ িঅদাকাযী িংস্থায ভস্টে রফটিিঅযর স্টফা্চ্চ যাজস্ব 
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িঅদাকাযী াখা রাস্টফ রফগৈ একযুগ ধস্টয িপ্ররৈদ্বন্দ্বী প্ররৈষ্ঠান রাস্টফ সুনাভ ফজা টযস্টখ চস্টরস্টছ।রফগৈ ২০০১-০২ িথ-্ফৎয 

স্টৈ ২০২০-২১ িথ-্ফৎয মন্্ত ভস্ট টভাট ২০ ফছস্টয রফরবন্ন টটররস্টমাগাস্টমাগ রািআস্টন্সধাযী প্ররৈষ্ঠানমূস্টয রনকট স্টৈ রপ ও 

চাজ্ ফাফদ রফটিিঅযর টভাট ৬৫,১৮৭.২৫ টকাটি টাকা িঅদা কস্টয যকাযী টকালাগাস্টয জভা প্রদান কস্টযস্টছ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -৩:                           (২০১৬      ২০২১)  

 

প্রারনক জরযভানা (        ২০১৬-       ২০২১) 

 

২০১৬ টথস্টক ২০২১ ার মন্্ত          টটররস্টমাগাস্টমাগ রনন্ত্রণ করভন (রফটিিঅযর)      প্রারনক জরযভানা ফাফদ ৩২ টকাটি 

৯৩ রয ৯৯ াজায ১১৬ টাকা িঅদা স্টস্টছ।  

 

টটররস্টমাগাস্টমাগ টক্টস্টয শৃিংখরা ও সুান ফজা যাখস্টৈ        ’  ভূরভকা (        ২০১৬-       ২০২১) 

 

টটররস্টমাগাস্টমাগ খাৈ ফািংরাস্টদস্ট একটি দ্রুৈ ম্প্রাযণীর এফিং ম্ভাফনাভ খাৈ। রফটিিঅযরয রনযর এফিং টচৌক প্রস্টচষ্টায দরূণ 

জাৈী যাজস্ব িঅযস্টণ টটররস্টমাগাস্টমাগ খাৈ স্টফা্চ্চ রযভাস্টন যাজস্ব প্রদাস্টনয ভােস্টভ জাৈী িথন্ীরৈ চর যাখস্টৈ িৈযন্ত 

গুরুত্বপূণ ্ ভূরভকা টযস্টখ চস্টরস্টছ। াাার টটররস্টমাগাস্টমাগ খাস্টৈয কস্টরফযও বৃরি াস্টে ফহুগুস্টণ। ফািংরাস্টদস্টয টটররস্টমাগাস্টমাগ 

টক্টস্টয শৃিংখরা ও সুান ফজা যাখস্টৈ এনস্টপাভ্স্টন্ট এন্ড িআন্সস্টকন রডস্টযক্টস্টযট গুরুত্বপূণ ্ও িথফ্ ভূরভকা ারন কস্টয চস্টরস্টছ। 

টদস্টয িবফধ টটররকভ মন্ত্রারৈ িাযন, িঅিআন শৃঙ্খরা যযাকাযী ফারনীয াৈা রফরবন্ন িবফধ টটররকভ মন্ত্রারৈ 

ব্যফাীস্টদয জরযভানা   িবফধ VoIP রভ উিাস্টয রফটিিঅযরয এনস্টপাভ্স্টন্ট এন্ড িআন্সস্টকন রডস্টযক্টস্টযট গুরুত্বপূণ ্ ভূরভকা 

যাখস্টছ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -৪:           িঅস্টযাকৃৈ জরযভানায রযভাণ (     )  
 

০ 

২০০০০০০ 

৪০০০০০০ 

৬০০০০০০ 

৮০০০০০০ 

১০০০০০০০ 

১২০০০০০০ 

১৪০০০০০০ 

িআন্টাযস্টনট ারব্ টপ্রাবািআডায 

টি-বযা 

িঅিআরটিএর 

কর টন্টায 

০. 

১০০. 

২০০. 

৩০০. 

৪০০. 

৫০০. 

৬০০. 

৭০০. 

৩৪৬.৬৯ 

৩৮৮.৮৯ 

৪৩০.৯৭ 

৪৭১.৬৩ 

৫৩৬.১১ 
৫৬৬.৭ 

৬১৩.৯ 
৬৫১.৯১ 

রফটিিঅযর’য িরজ্ৈ যাজস্ব (রভররন) 
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   -৫: জব্দকৃৈ রভমূস্টয রফযীস্টৈ িঅস্টযাকৃৈ জরযভানায রযভাণ (     )  

 

Radiation রযভা  কামক্্রভ (        ২০১৬-       ২০২১) 

 

         িআএন্ডও রফবাগ ভানফ টদ এফিং রযস্টফস্টয উয BTS এফিং High  requen  ’টৈ ব্যফহৃৈ রফরবন্ন মন্ত্রারৈ 

স্টৈ যরৈকাযক EMF এয  Exposure এয রফলস্ট গািআডরািআন প্রণন এফিং Radiation রযভাস্টয কামক্্রভ রযচারনা 

কযস্টছ।  

 

     -২  টভাফািআর টাওাস্টযয EMF Radiation রযফীযস্টণয পরাপর  

 

Location 
Measured Value ICNIRP Standard Value Compliant 

District Place Watt/Sqr.m Watt/Sqr.m (Yes/No) 

Jamalpur Dewan Para (College Road) 0.01492 2.106 Yes 

Dhaka City 

Banani 0.054 2.106 Yes 

Arambag (close to NDC) 0.07497 2.106 Yes 

Farmgate (Indera Road) 0.08443 2.106 Yes 

MohammadPur ( Razia Sulta Road) 1.591 2.106 Yes 

Nobaber bag (Close to Mirpur  Zoo) 0.03586 2.106 Yes 

Mirpur-12, Bas Terminal 0.083 2.106 Yes 

Mirpur-2  (close to Stadium) 0.595 2.106 Yes 

Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A) 0.008 2.106 Yes 

Dhaka Cantonment (Moinul Road) 0.106 2.106 Yes 

Dhaka Cantonment (Nirjhor R/A, 

Bivabori) IBS 

0.005 2.106 Yes 

Dhaka Cantonment (Hazi Moshin) 0.03 2.106 Yes 

Bagerhat 
Boddomari (Nearest Sundarbans) 0.0016 2.106 Yes 

Joymoni (Nearest Sundarbans) 0.0039 2.106 Yes 

Khulna 

DC Office 0.412 2.106 Yes 

Khulna Medical College 0.0446 2.106 Yes 

Khulna University 0.0242 2.106 Yes 

Jashore 

JUST 0.054 2.106 Yes 

Jessore Sadar Hospital 0.053 2.106 Yes 

Jessore New Market 0.068 2.106 Yes 

Chattogram 

Chittagang Universitry 0.0145 2.106 Yes 

Hathazari 0.023 2.106 Yes 

2nd Gate 0.15 2.106 Yes 

০ 

১০০০০০০০ 

২০০০০০০০ 

৩০০০০০০০ 

৪০০০০০০০ 

৫০০০০০০০ 

৬০০০০০০০ 

িঅস্টযাকৃৈ জরযভানায রযভাণ 
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Chittagang Medical College 0.482 2.106 Yes 

Green View Resindential Arera 0.127 2.106 Yes 

Wireless Gate 0.031 2.106 Yes 

Location Measured Value ICNIRP Standard Value Compliant 

District Place Watt/Sqr.m Watt/Sqr.m (Yes/No) 

Feni 

Feni Lalpole Area 0.0554 2.106 Yes 

Feni Police Line School & College 0.137 2.106 Yes 

Feni Sadar Hospital 0.03 2.106 Yes 

Rajshahi 

Rajshshi University 0.064 2.106 Yes 

Saheb Bazar 0.117 2.106 Yes 

Lokkhipur Crossing 0.122 2.106 Yes 

Rajshahi Medical College 0.013 2.106 Yes 

Padma Residential Area 0.032 2.106 Yes 

Rangpur 

Lalbag (Close to Karmaikel college) 0.02588 2.106 Yes 

College Para 0.02788 2.106 Yes 

Medical Mor 0.08472 2.106 Yes 

Jahaj Company Mor 0.06758 2.106 Yes 

Kachari bazar (DC Office & Judge 

Court) 

0.007472 2.106 Yes 

Rangpur zila School 0.06269 2.106 Yes 

Gomosta para 0.01317 2.106 Yes 

Tarminal 0.007109 2.106 Yes 

Sylhet 

Shahjalal Upshahar 0.058 2.106 Yes 

Darga Gate 0.593 2.106 Yes 

Akhalia, Surma Gate 0.083 2.106 Yes 

Tuker Bazar 0.027 2.106 Yes 

Ambarkhana 0.045 2.106 Yes 

SUST 0.0482 2.106 Yes 
 

 

   -৬: EMF Rediation                
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SDG                      ’         (        ২০১৬-       ২০২১) 

 

রফটিিঅযর’য দস্টযস্ট ব্রডব্যান্ড টফাপ্রারপ্ত জীকযস্টণয ভােস্টভ টদস্টয িঅাভয জনগস্টণয এিআ টফা টনওা ম্ভয স্টে, টমটা 

 D ’য িন্যৈভ সূচক জনগস্টণয িঅরথক্       িজস্্টনয স্টযায রনস্টদ্ক। রফটিিঅযরয দস্টযস্ট স্টযয াাার এখন 

প্রারন্তক িিস্টরও টভাফািআর টাওায এফিং িটিকযার পািআফায িংস্টমাগ স্থারৈ স্টস্টছ রফধা ভগ্র ফািংরাস্টদ ২রজ, ৩রজ ও ৪রজ 

টনটওাস্টকয্ িঅওৈা িঅস্টছ। িযরদস্টক স্মাটস্্টপাস্টনয জরবযৈায জন্য প্রারন্তক মা্স্টয ভানুলও স্মাটস্্টপান ব্যফায কযস্টছ এফিং 

উি স্মাটস্্টপাস্টন রফরবন্ন কৃরলরবরিক িযা ও টটকস্টনাররজ ব্যফায কযস্টছ, মায পস্টর কৃলকযা ঘস্টয ফস্টিআ রফরবন্ন কৃরলরবরিক টফা 

াস্টে মা SDG এয টটকিআ কৃরলয প্রায রযযভাো িজস্্টন গুরুত্বপূণ ্ভূরভকা যাখস্টছ। 

 

   -৭: ১১২.১৩                                             

 

   -৮: SDG                      ’           

 

                            (        ২০১৬-       ২০২১)  

 

গ্রাকস্টদয স্বাথ ্যযা িঅদৄরনক প্রযুরি ব্যফায কস্টয স্বল্পমূস্টল্য িঅন্তজা্রৈক টটররস্টমাগাস্টমাগ সুরফধা প্রদান এফিং টটররস্টমাগাস্টমাগ খাস্টৈ 

স্থানী উস্টদ্যািাস্টদযস্টক উৎারৈ কযায রস্টযয যকাস্টযয পূফা্নুস্টভাদনক্রস্টভ এ মন্্ত ২৯টি কযাটাগরযয ৩৪৬৫ টি রািআস্টন্স প্রদান 

কযা । 

 



       ’                                11 / 17 

 

   -৯:                    

 

িনরািআন রবরিক টটরররবন (    -   ) রযচারনায িনারি প্রদান (      ২০২১) 

 
                           ০৭/১১/২০২১                    ১৪                                 

(    -   )                                              ‘                                 ২০১০’     

‘রডরজটার ররকউরযটি িঅিআন ২০১৮’                                                                         

                                       (    -   )                                              

          /                    

 

               SATRC-                            (      ২০২১) 

 

                      '           ২০২৩          South Asian Telecommunication Regulator’s 

Council (SATRC)                                    

 

Text          Facebook, Messenger   Discover             (      ২০২১) 

 

                                ০৯/১১/২০২১                                        Text          

Facebook, Messenger   Discover                                                                    

                              Text          Facebook    Messenger                              

                                        Text          Discover                                     

       

 

“রডরজটার রনযািা টর” গঠন (       ২০২১) 

 

                                                                                                      

                                                                                                

                                 টাশ্যার রভরডা ভরনটরযিং কামক্্রভ রযচারনায জন্য রফটিিঅযর’য রনজস্ব 

জনফস্টরয ভােস্টভ “                   ” গঠন কযা স্টস্টছ।    রনযািা টর গঠন এয ভােস্টভ টদস্টয টটররস্টমাগাস্টমাগ 

খাস্টৈয াভরগ্রক রনযািা রনরিৈ কযা ম্ভফ স্টফ। 

  

রফরবন্ন প্যাস্টকজ িংক্রান্ত রডস্টযরক্টব চালু (       ২০২১) 

 

টলুরায টভাফািআর টপান িাস্টযটযস্টদয ডাটা এফিং ডাটা িংরিষ্ট রফরবন্ন প্যাস্টকজ িংক্রান্ত রডস্টযরক্টব           গৈ 

০৯/০৯/২০২১        চালু কযা ।                    িস্টনকটািআ টদস্টয প্রারন্তক মা্স্ট ডাটা ব্যফায রনরিৈ কযা । 
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ISP ব্রডব্যান্ড িআন্টাযস্টনট ট্যারযপ প্রদান (টস্টেম্বয ২০২১) 
 

ফৈভ্ান যকাস্টযয রনফা্চনী িআস্টৈায ফাস্তফান এফিং রডরজটার ফািংরাস্টদয সুপর টৌস্টছ রদস্টৈ ব্রডব্যাস্টন্ডয জরবযৈা এফিং 

নী মূল্য রনধা্যণস্টক রফস্টফচনা কস্টয ডাক ও টটররস্টমাগাস্টমাগ রফবাস্টগয রনস্টদ্না টভাৈাস্টফক রফটিিঅযর াযাস্টদস্ট ব্রডব্যান্ড 

িআন্টাযস্টনট ট্যারযপ রনধা্যণ কস্টয, মা ১/০৯/২০২১ ৈারযখ স্টৈ কামক্য স্টস্টছ।  

 

টটররকভ ভরনটরযিং রস্টেভ স্থান (    ২০২১)  
 

টটররস্টমাগাস্টমাগ খাস্টৈয রনযািা ও রািআস্টন্সধাযী িাস্টযটযস্টদয দাফিৈা রনরিৈকযস্টণয রস্টযয রফটিিঅযরস্টৈ িআস্টৈাভস্টেিআ একটি 

স্বিংরক্র রডরজটার ব্যফস্থা (Telecom monitoring System, TMS) স্থান কযা স্টস্টছ। এিআ টযগুস্টরটরয ভরনটরযিং 

ব্যফস্থা গস্টড় টৈারায ভােস্টভ ৈথ্য িংগ্র এফিং রযস্টাটিি্ং প্ররক্রা স্বিংরক্র স্টস্টছ। এস্টৈ কস্টয রািআস্টন্সধাযীস্টদয (প্রাথরভকবাস্টফ 

টভাফািআর িাস্টযটযস্টদয) প্রস্টাজনী কর ৈথ্য ফাস্তফ ভস্ট (real time) মস্্টফযণ কযা মাস্টে। 
 

এনটিটিএন-টদয ট্যারযপ প্রদান (    ২০২১) 
 

যকাস্টযয ‘রনফা্চনী িআস্টৈায ২০১৮’ এয প্ররৈশ্রুরৈ- “িআন্টাযস্টনট ও টভাফািআর ব্যফাস্টযয মূল্য যুরিঙ্গৈ মা্স্ট নারভস্ট িঅনা 

স্টফ” ফাস্তফাস্টনয জন্য একটি ফাস্তফম্মৈ এফিং গ্রাক ফান্ধফ িআন্টাযস্টনট ট্যারযপ প্রণস্টন রািআস্টন্সধাযী প্ররৈষ্ঠান ও িংস্থাস্টদয াস্টথ 

িঅস্টরাচনায ভােস্টভ কর স্টযয ম্মরৈস্টৈ এফিং ডাক ও টটররস্টমাগাস্টমাগ রফবাস্টগয িনুস্টভাদস্টনয টপ্ররযস্টৈ িআন্টাযস্টনট টফা প্রদাস্টন 

টফযকাযী NTTN-                      ১৪/ ০৮/২০২১        ট্যারযপ প্রণন কযা । ট্যারযস্টপয রৈ গ্রাক টফা 

ও টফায ভান রনরিস্টৈ প্রস্টাজনী ‘ en  t ’ ৈ ্ Quality of Service & Experience-টক রফস্টফচনা 

রনস্ট প্ররৈটি টফায ভানদন্ড রনধা্যস্টণ ‘ r  e  f  ervi e     )’ প্রদান কযা স্টস্টছ। ট্যারযপটি িআস্টৈাভস্টে রফগৈ 

১/০৯/২০২১ ৈারযখ স্টৈ কামক্য স্টস্টছ।  

 

         IIG-টদয ট্যারযপ প্রদান (    ২০২১) 
 

যকাস্টযয ‘রনফা্চনী িআস্টৈায ২০১৮’ এয প্ররৈশ্রুরৈ- “িআন্টাযস্টনট ও টভাফািআর ব্যফাস্টযয মূল্য যুরিঙ্গৈ মা্স্ট নারভস্ট িঅনা 

স্টফ” ফাস্তফাস্টনয জন্য একটি ফাস্তফম্মৈ এফিং গ্রাক ফান্ধফ িআন্টাযস্টনট ট্যারযপ প্রণস্টন রািআস্টন্সধাযী প্ররৈষ্ঠান ও িংস্থাস্টদয াস্টথ 

িঅস্টরাচনায ভােস্টভ কর স্টযয ম্মরৈস্টৈ এফিং ডাক ও টটররস্টমাগাস্টমাগ রফবাস্টগয িনুস্টভাদস্টনয টপ্ররযস্টৈ িআন্টাযস্টনট টফা প্রদাস্টন 

টফযকাযী IIG-                      ১৪/০৮/২০২১        ট্যারযপ প্রণন কযা ।  

 

             ২০২১) 

 

                                 ২০১০         ৮৭ ১)                                                  

                    -১৯                ২০২১                                                     

                      “                                       ”               ২২ ০৮ ২০২১        

                                                                 

 

NEIR             (     ২০২১) 

 

                                                        ২০২১                                    

                 NEIR (National Equipment Identity Register)                         

                                            NEIR                              

  

‘একস্টদ একস্টযট’         (   ২০২১) 

 

২০২১ াস্টরয ৬ জুন রফটিিঅযর      ‘একস্টদ একস্টযট’ টঘালণায ভােস্টভ াযাস্টদস্ট িআন্টাযস্টনট ব্যফাস্টযয মূল্য ৭০-৮০% 

কভাস্টনা স্টস্টছ এফিং য ও গ্রাস্টভয ভানুস্টলয ভস্টে ব্যফায তফলম্য দূয স্টস্টছ।                                   

                  ৫                 ৫০০     , ১০                 ৮০০          ২০                      

         ২০০                 ,                                              
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   -১০: ‘একস্টদ একস্টযট’                

 

টদর ও িঅন্তজা্রৈক ব্র্যাস্টন্ডয টভাফািআর উৎাদন/ িংস্টমাজন কাযখানা (   ২০২১) 

 

রফটিিঅযর’য দস্টযস্ট ফািংরাস্টদস্ট টদর ও িঅন্তজা্রৈক ব্র্যাস্টন্ডয টভাফািআর উৎাদন/ িংস্টমাজন কাযখানা প্ররৈরষ্ঠৈ স্টে।     

        উি প্ররৈষ্ঠানমূস্ট কভ্িংস্থান বৃরিয াাার টভাফািআর টপান জরবয স্টে। রফটিিঅযরয কমক্রয দস্টযস্টয 

কাযস্টণ  ফািংরাস্টদস্ট ১৩ টি টভাফািআর টপান িংস্টমাজন/উৎাদন প্ররৈষ্ঠান ৈাস্টদয কাযখানা স্থান কস্টযস্টছ এফিং প্রা ৈারধক 

প্ররৈষ্ঠান টভাফািআর টপান যান্ডস্টট িঅভদারন কযস্টছ। ২০২০-২১ িথ ্ ফছস্টয প্রা ২,৬০,৯১,৯৮৪ টি টভাফািআর টপান 

িংস্টমাজন/উৎাদন কযা স্টস্টছ এফিং ১,৫১,৬৬,৩৫৪ টভাফািআর টপান িঅভদারন কযা স্টস্টছ, মায পস্টর ফািংরাস্টদস্টয জনগণ স্বল্প 

ব্যস্ট টভাফািআর টপান ক্র কযস্টৈ াযস্টছ। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   -১১:                           (        )  

 

 
 

 

 

 

০ 

২০০০০০০ 

৪০০০০০০ 

৬০০০০০০ 

৮০০০০০০ 

১০০০০০০০ 

১২০০০০০০ 

১৪০০০০০০ 

১৬০০০০০০ 

১৮০০০০০০ 

২০০০০০০০ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

২রজ  

৩রজ) 

৪রজ  

৫রজ  
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   -১২:                           (                 )  

 

‘গ্রাক টফা কনা্য’ চালু (   ২০২১) 
 

রফটিিঅযর রফরবন্ন ভস্ট গ্রাকস্টদয জন্য রফরবন্ন ধযস্টনয টফা চালু কযস্টরও ম্প্ররৈ জনগণস্টক কর টফায গ্রণ িরৈ স্টজ 

একস্টে িফরৈ কযায জন্য রনজ ওস্টফ ািআস্টট ‘গ্রাক টফা কনা্য’ চালু কস্টযস্টছ 

(http://www.btrc.gov.bd/customer-care-corner)। এছাড়াও গ্রাক টটররস্টমাগাস্টমাগ টফা িংক্রান্ত টম 

টকান ৈথ্য জানায জন্য ফা িরবস্টমাগ প্রদাস্টনয জন্য টমস্টকান ফািংরাস্টদর টভাফািআর নম্বয টথস্টক 100 ডাার কস্টয টফাটি গ্রণ 

কযস্টৈ াযস্টফ।  

 

A2P এএভএ টফা প্রদানকাযী প্ররৈষ্ঠানমূস্টয ৈাররকাভুরি (   ২০২১) 
 

এরিস্টকন টু াযন (A2P) এএভএ টফা প্রদানকাযী প্ররৈষ্ঠানমূস্টয (এএভএ এরগ্রস্টগটয) ৈাররকাভুরিয রনস্টদ্না গৈ 

৩০ট টভ, ২০২১ররিঃ ৈারযস্টখ প্রদান কযা ।                      গৈ ২৬/০৮/২০২১ ররিঃ ৈারযখ টথস্টক A2P এএভএ 

এরগ্রস্টগটয ৈাররকাভুরিয নদ প্রদান কস্টয িঅস্টছ। A2P এএভএ এরগ্রস্টগটয ৈাররকাভুরিয পস্টর ফািংরাস্টদ টটররস্টমাগাস্টমাগ 

রনন্ত্রণ করভন ৈথা যকায নন-ট্যাে টযরবরনউ টারযিং িঅযন কযস্টৈ াযস্টফ। রফরবন্ন ধযস্টনয রপ টমভন: িঅস্টফদন রপ, নফান 

রপ, টযরবরনউ টারযিং, প্রারনক জরযভানা, রফরম্ব রপ ও াভারজক দাফিৈা ৈরফর ফাফদ প্রাপ্ত িথ ্মা ফািংরাস্টদস্টয িথন্ীরৈস্টৈ 

িফদান যাখস্টফ। 

 

WSIS Prizes 2021 ‘Winner’ টখৈাফ িজন্ (      ২০২১) 
 

উন্ননীর রফস্টে িআন্টাযস্টনট ‘   essibi it ’ বৃরি কস্টয দরযদ্র ও ধনী টদগুররয ভাস্টঝ রডরজটার রফবাজন দূয কযায ভৎ 

উস্টদ্দশ্য ফাস্তফাস্টনয রস্টযয জারৈ িংস্টঘয পৃষ্ঠস্টালকৈা World Summit on the Information Society 

(WSIS) কামক্্রভ রযচারনা কস্টয িঅস্টছ। WSIS Prizes 2021 প্ররৈস্টমাগীৈা রফটিিঅযর’য “Central 

Biometric Verifi  ti n   nit ring    tf r        )” প্রকল্পটি Action Line C5 

কযাটাগরযস্টৈ ‘Winner’ টখৈাফ িজন্ কস্টযস্টছ। 

 

Do Not Disturb (DND) টফা চালু (     ২০২১) 
 

টভাফািআর িাস্টযটয মূ রফরবন্ন টপ্রাডাক্ট এফিং ারবস্্টয প্রচাযণা কাস্টজ প্রস্টভানার এএভএ প্রদান কস্টয থাস্টক। িস্টনক টযস্টে 

গ্রাকগস্টনয রনকট প্রস্টভানার এএভএ প্রারপ্ত রফযরিকয ফস্টর প্রৈীভান । এস্টযস্টে গ্রাকগণ Do Not Disturb 

(DND) টফা চালু কস্টয টভাফািআর িাস্টযটযমূস্টয রনজস্ব প্রস্টভানার এএভএ প্রারপ্ত ফন্ধ কযস্টৈ াযস্টফন। রফটিিঅযর স্টৈ 

টভাফািআর িাস্টযটয মূস্টক প্ররৈ ভাস্ট িন্তৈিঃ একফায Do Not Disturb (DND) টফা চালুকযণ িংক্রান্ত এএভএ 

প্রদাস্টনয রনস্টদ্না প্রদান কযা স্টস্টছ মাস্টৈ, কস্টয গ্রাকগণ স্টজিআ DND টফা গ্রণ কযস্টৈ াস্টযন। 

 

 

০ 

৫০০০০০০ 

১০০০০০০০ 

১৫০০০০০০ 

২০০০০০০০ 

২৫০০০০০০ 

২০১৭-১৮ ২০১৮-১৯ ২০১৯-২০ ২০২০-২১ ২০২১-২২ 

২রজ 

৩রজ) 

৪রজ 

৫রজ 

http://www.btrc.gov.bd/customer-care-corner
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১৮০০/ ২১০০ টভগাাজ ্ব্যান্ড       (     ২০২১) 

 

একটি প্ররৈস্টমারগৈামূরক       িনুষ্ঠাস্টনয ভে রদস্ট    ০৮/০৩/২০২১    ৈারযস্টখ ১৮০০ টভগাাজ ্ব্যান্ড টথস্টক ৭.৪ টভগাাজ্ ও 

২১০০ টভগাাজ ্ব্যান্ড টথস্টক ২০ টভগাাজ্ ৈযঙ্গ ৫ ফছয ৭ ভা ০২ রদস্টনয জন্য গ্রাভীনস্টপান, যরফ ও ফািংরাররিংস্টকয িনুকূস্টর ফযাদ্দ 

প্রদান কযা । রনরাস্টভ রনধা্রযৈ মূল্য িনুমাী ১৫ ফছস্টযয জন্য এিআ ৈযস্টঙ্গয মূল্য বযাট  ৯৬৫.৫১ রভররন ভারকন্ ডরায, 

ফািংরাস্টদী টাকা মায রযভাণ ৮,১৮৭.৫৩/- টকাটি টাকা। ২রজ রািআস্টন্স টভাস্টদ িথা্ৎ এিআ ৈযঙ্গ ৫ ফছয ৭ ভা ০২ রদস্টনয জন্য 

ফযাদ্দ টদওা স্টস্টছ রফধা ৭.৫% বযাট  ৈযস্টঙ্গয মূল্য ফাফদ     িঅ ৩০৫২.১৯ (                           ) 

টকাটি টাকা।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -১৩:               ৈযঙ্গ ফযা            

 

ফািংরা এএভএ টফা চালু (টপব্রুারয ২০২১) 
 

িঅন্তজা্রৈক ভার্তবালা রদফ-২০২১ উরস্টযয িস্টধক্ খযস্টচ গৈ ২০ টপব্রুারয ২০২১ ৈারযস্টখ রফটিিঅযর কর্তক্ ফািংরা এএভএ 

টফা চালু কযা স্টস্টছ। রফস্টেয ৩৫ টকাটি ভানুল ফািংরা কথা ফস্টর এফিং বালায টযস্টে ফািংরা চতুথ ্ভার্তবালা। িঅভদারনকৃৈ ও টদস্ট 

উৎারদৈ কর টভাফািআর টপাস্টন ফািংরায ব্যফায সুরফধা চালু এফিং প্রস্টৈযক স্মাটস্্টপাস্টন রফল্ট িআন ফািংরা পটওযায যাখায টযস্টেও 

রফটিিঅযর                       

 

CBVMP িআসুযস্টৈ ৈথ্য ও টমাগাস্টমাগ প্রযুি রফবাগ ও রফটিিঅযর’য ভস্টে ভস্টঝাৈা স্মাযক (টপব্রুারয ২০২১) 

 

টন্ট্রার ফাস্টাস্টভরট্রক টবরযরপস্টকন ভরনটরযিং িাটপভ ্(CBVMP) ব্যফায রনস্ট গৈ ৭/০২/২০২১ ৈারযস্টখ  রফটিিঅযর ও রফরর 

এয ভস্টে একটি ভস্টঝাৈা স্মাযক িআ স্টস্টছ। উি ভস্টঝাৈা স্মাযক িনুমাী রফটিিঅযরয টন্ট্রার ফাস্টাস্টভরট্রক টবরযরপস্টকন 

ভরনটরযিং িাটপভ ্লুযনটি গণপ্রজাৈন্ত্রী ফািংরাস্টদ যকাস্টযয িঅিআরটি রফবাগ এফিং রনফা্চন করভস্টনয স্টমারগৈা ফািংরাস্টদ 

জাৈী রডরজটার িঅরকস্্টটকচায (BNDA) এয Service bus এয ভােস্টভ রফকরৈ “রযচ” ীলক্ রডরজটার রযস্টলফায 

যভৈা বৃরি কযস্টৈ ব্যফহৃৈ স্টফ। 

 

     ২০২০ 

 

টকারবড-১৯ িরৈভারযয ভস্ট জনস্টচৈনা বৃরিস্টৈ        ’                  ২০২০-       ২০২১) 

 

টকারবড-১৯ িরৈভারযয ভস্টও জনস্টচৈনা বৃরিস্টৈ রফটিিঅযর িনন্য িফদান টযস্টখস্টছ।স্টদস্টয টভাফািআর িাস্টযটয কর্তক্ করায 

টিউন রস্টস্টফ টকারবড-১৯ রফলস্ট ফািংরা বালা স্বাস্থযফাৈা্ টানাস্টনায ব্যফস্থা কযা স্টস্টছ। টভাফািআর িাস্টযটযস্টদয ভােস্টভ, 

যকাস্টযয রফরবন্ন ভন্ত্রণার, দপ্তয িংস্থা স্টৈ টকারবড-১৯ রফল জনস্টচৈনৈামূরক ক্ষুস্টদফাৈা্ প্রচাস্টযয ব্যফস্থা কযা স্টস্টছ। স্বাস্থয 

িরধদপ্তয, িঅিআিআরডরিঅয, স্বযাষ্ট্র ভন্ত্রণার, রফিঅিআডরিউটিএ   এটুিঅিআ  রফরবন্ন দপ্তস্টযয এরূ ১১টি ক্ষুস্টদফাৈা্ প্রা ২০টকাটি ৯৮ 

রয ৫৬ াজায ৩৪২টি টভাফািআর নম্বস্টয টপ্রযণ কযা স্টস্টছ। 

 

০. 

২. 

৪. 

৬. 

৮. 

১০. 

১২. 

১৮০০ টভগাাজ্ ব্যান্ড-এ 

ফযাদ্দকৃৈ ৈযঙ্গ  টভিঃািঃ) 

২১০০ টভগাাজ্ ব্যান্ড-এ 

ফযাদ্দকৃৈ ৈযঙ্গ  টভিঃািঃ) 

টভাট  টভিঃািঃ) 
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ল্যারন্ডিং যািআটস্ পয ব্রডকারেিং স্যাস্টটরািআট ারব্ িআন ফািংরাস্টদ গািআডরািআনট প্রকারৈ (    ২০২০) 

 

‘টযগুস্টরটরয গািআডরািআন িন ল্যারন্ডিং যািআটস্ পয ব্রডকারেিং স্যাস্টটরািআট ারব্ িআন ফািংরাস্টদ’ ীলক্ গািআডরািআনটি রফটিিঅযর 

কর্তক্ গৈ ১৯/০৮/২০২০    ৈারযস্টখ প্রকারৈ । উি গািআডরািআস্টনয ৈা্নুমাী রফস্টদী চযাস্টনরমূস্টয ফািংরাস্টদস্ট ম্প্রচাস্টযয 

রনরভি িঅররিংক ও ডাউনররিংক ব্রডকারেিং এয টযস্টে টদর ও রফস্টদর কর স্যাস্টটরািআট টটরররবন চযাস্টনরমূস্টয ভস্টে টরস্টবর 

টিরিং রপল্ড রনরিৈকযস্টণয রস্টযয কর রফস্টদর স্যাস্টটরািআট টটরররবন চযাস্টনরমূস্টক রফটিিঅযর স্টৈ ল্যারন্ডিং যািআট 

িনুস্টভাদন গ্রন কযস্টৈ স্টফ।  

 

     ২০১৯ 

 

NOC Automation and IMEI Database (NAID) রস্টেভটি পূণা্ঙ্গরুস্ট চালু (    ২০১৯) 
 

যকাযী যাজ    সুযযা          , তফধবাস্টফ টভাফািআর টপান িঅভদা   জীকযণ,         ডাটাস্টফজ প্রস্তুৈ      

িংযযস্টণয       রফটিিঅযর’য কারযগরয স্টমারগৈা ও ারফক্ ৈত্ত্বাফধাস্টন এফিং ফািংরাস্টদ টভাফািআর টপান িআস্টম্পাটা্ ্

এযাস্টারস্টন (রফএভরিঅিআএ) এয িঅরথক্ াৈা রফটিিঅযরস্টৈ NOC Automation and IMEI Database 

(NAID)          রস্টেভটি গৈ ০১/০৮/২০১৯    ৈারযস্টখ পূণা্ঙ্গরুস্ট চালু কযা । 

 

NOC Automation and IMEI Database (NAID) রস্টেভ স্থান (        ২০১৯) 
 

যকাযী যাজস্ব সুযযা, তফধবাস্টফ টভাফািআর টপান িঅভদানী জীকযণ এফিং IMEI ডাটাস্টফজ প্রস্তুৈ ও িংযযস্টণয স্বাস্টথ ্

রফটিিঅযরস্টৈ NOC Automation and IMEI Database (NAID) রস্টেভটি স্থান কযা স্টস্টছ। রস্টেভটি 

স্থাস্টনয টযস্টে রফটিিঅযর ারফক্ ৈত্ত্বাফধান ও কারযগরয স্টমারগৈা প্রদান কস্টযস্টছ। 

 

     ২০১৮ 

 

Mobile Number portability (MNP)          (       ২০১৮) 

 

গ্রাস্টকয ব্যফহৃৈ টম টকান িাস্টযটয এয টভাফািআর নম্বয িরযফরৈৈ্ টযস্টখ িন্য টকান িাস্টযটস্টয িংস্টমাগ স্থানান্তয কযায 

প্ররক্রাস্টক Mobile Number portability (MNP) ফরা স্ট থাস্টক। টটররস্টমাগাস্টমাগ টফায িফকাঠাস্টভা উন্নন, 

টভাফািআর টপান গ্রাকস্টদয স্টফা্চ্চ টফা প্রদান এফিং টভাফািআর টপান িাস্টযটযস্টদয ভস্টে স্বে প্ররৈস্টমারগৈা বৃরিয রস্টযয রফটিিঅযর 

২০১৭ াস্টর এভএনর টফা প্রদাস্টনয উস্টদ্যাগ গ্রণ কস্টয।                           ০১       ,২০১৮           

                                       (      )                                                     

Infozillion Teletalk BD                                                                    

MNP                                                                                            

৯,২০,০৪৭     

 

টভাফািআর টপান টফায মূল্যহ্রা (    ২০১৮)  

 

২০১৮ াস্টর ফািংরাস্টদস্ট টলুরায টভাফািআর টপাস্টনয টরাকার (স্টদস্টয িবযন্তস্টয) কস্টরয টযস্টে িনুস্টভারদৈ করস্টযট ফর্নম্ন ০.৪৫ 

টাকা/রভরনট স্টৈ স্টফা্চ্চ ২.০০ টাকা/ রভরনট (িন-টনট এফিং িপস্টনট উব ধযস্টনয কস্টরয টযস্টে) রনধা্যণ কযা         উস্টল্লখ্য, 

ফািংরাস্টদস্ট ২০০১ াস্টর গড করস্টযট রছর ৯.৬০ টাকা মা গৈ দ ফছস্টয প্রা ৮.৭৭ টাকা কস্টভস্টছ। এিআ ৈথ্য মস্টথষ্ট িঅাব্যাঞ্জক 

এফিং িঅগাভীস্টৈও এিআ ধাযা িব্যাৈ থাকস্টফ ফস্টর িঅা কযা মা। স্টফা্চ্চ ১০ টস্টকন্ড ার চালু কযা টভাফািআর গ্রাকযা াশ্রী 

মূস্টল্য কথা ফরস্টৈ াযস্টছ। 

 

             -১                (   ২০১৮)  

 

জারৈয রৈা ফঙ্গফন্ধু টখ মুরজবুয যভাস্টনয টানায ফািংরা গড়ায দৃঢ় প্রৈয রনস্ট ফঙ্গফন্ধু ৈনা ভাননী প্রধানভন্ত্রী টখ ারনায 

রডরজটার ফািংরাস্টদ রফরনভা্ণ ফঙ্গফন্ধু স্যাস্টটরািআট-১ এক িনন্য ভািআর পরক।                        SpaceX এয 

পযারররটিস্টৈ Launch Campaign ম্পন্ন কযায য উৎস্টযস্টণয জন্য ধামক্ৃৈ রদন-যণ িনুমাী গৈ ১১ টভ ২০১৮ 

যুিযাস্টষ্ট্রয স্থানী ভ রফকার ৪:১৪ রভরনট িথা্ৎ ১২ টভ ২০১৮ ফািংরাস্টদ ভ টবাযযাৈ ২:১৪ রভরনট-এ যুিযাস্টষ্ট্রয টলারযডায 

টক কযানাস্টবযার-এ িফরস্থৈ রি প্যাড LC-39A টথস্টক Falcon 9 (Block 5) রি টবরস্টকর এয ভােস্টভ ফঙ্গফন্ধু 

স্যাস্টটরািআট -১ ভাকাস্ট রনরদষ্্ট কযস্টথয উস্টদ্দস্ট মাো শুরু কস্টয।           ৫৭ৈভ টদ রস্টস্টফ স্যাস্টটরািআস্টটয িরবজাৈ 

লাস্টফ যুি    ফািংরাস্টদস্টয নাভ। 
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“টাওায টারযিং” গািআডরািআন (     ২০১৮) 

 

টটররস্টমাগাস্টমাগ খাস্টৈ িাস্টযটযস্টদয খযচ হ্রা ও প্ররৈস্টমারগৈা বৃরিয জন্য রফটিিঅযর কর্তক্ গৈ ০১ এরপ্রর ২০১৮ ৈারযস্টখ 

“টাওায টারযিং” গািআডরািআন প্রণন কযা । 

 

                         ২০১৮) 

 

টভাফািআর গ্রাকগস্টণয রফরবন্ন                           (TVAS) গ্রস্টনয টযস্টে প্রৈাযণা স্টর যযায জন্য              

     ২০১৮                                    

 

টপাযরজ (4G) ৈযঙ্গ ফযাদ্দ (টপব্রুারয ২০১৮)   

 

ৈযঙ্গ একটি িরৈ মূল্যফান ও ীরভৈ জাৈী ম্পদ     এয সুষ্ঠু ও মথামথ ব্যফায খুফিআ জরুযী। ৈযস্টঙ্গয মথামথ ব্যফায রনরিৈ 

কযায জন্য সুষ্ঠু ৈযঙ্গ ব্যফস্থানা এফিং ভস্টাস্টমাগী ৈযঙ্গ রযফীযণ ব্যফস্থা-এ দুিআটি রফল খুফিআ গুরুত্বপূণ।্ দ্রুৈগরৈয টভাফািআর 

িআন্টাযস্টনট টফা জনগস্টণয রনকট টৌুঁস্টছ টদায রস্টযয যকায গৈ ১৯ টপব্রুারয ২০১৮ রর: যাষ্ট্রাি টভাফািআর িাস্টযটয টটররটক 

ফািংরাস্টদ ররিঃ  টদস্টয ০৪ টি টভাফািআর িাস্টযটযস্টদয রািআস্টন্স প্রদান কস্টয। রািআস্টন্স াওায যফৈীস্টৈ গ্রাভীনস্টপান, যরফ 

এফিং ফািংরাররিংক টদস্টয রকছু রনরদষ্্ট এরাকা টপাযরজ টফা চালু কস্টয  উস্টল্লখ্য টম, রফটিিঅযর গৈ ১৩ টপব্রুারয ২০১৮ ররিঃ-এ 

রনরাস্টভয ভােস্টভ টপাযরজ ৈযঙ্গ ফযাদ্দ টদ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   -১৪: টপাযরজ (4G) ৈযঙ্গ ফযাদ্দ  

 

4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator রািআস্টন্স প্রদান (        ২০১৮) 

 

করভন স্টৈ ২০১৮ াস্টর Teletalk Bangladesh Limited, Banglalink Digital 

Communications Limited, Grameenphone Limited এফিং Robi Axiata Limited এয 

িনুকূস্টর 4G/LTE Cellular Mobile Phone Services Operator রািআস্টন্স প্রদান কযা । 

 

     ২০১৬ 

 

“ফঙ্গফন্ধু স্যাস্টটরািআট উৎস্টযণ প্রকল্প”-টক “রযকগরনন িপ এস্টেস্টরন্স” এওাড ্     (নস্টবম্বয ২০১৬) 

 

ITU দস্য যাষ্ট্রমূ টদ রফস্টদস্টয রফরবন্ন SME এফিং Innovators              থািআল্যাস্টন্ডয ব্যািংকস্টক গৈ   

১৪-১৭ নস্টবম্বয, ২০১৬ ৈারযস্টখ ITU Telecom World ২০১৬ িনুরষ্ঠৈ । চাযরদনব্যাী িনুরষ্ঠৈ উি প্রদন্ীস্টৈ 

“Excellence in providing and promoting innovative ICT solution with Social 

i p  t” এয জন্য ITU এয স্বীকৃরৈ স্বরূ “ফঙ্গফন্ধু স্যাস্টটরািআট উৎস্টযণ প্রকল্প”-টক “রযকগরনন িপ এস্টেস্টরন্স” এওাড ্

প্রদান কযা । ডাক ও টটররস্টমাগাস্টমাগ রফবাস্টগয ভাননী প্ররৈভন্ত্রী িঅিআটিিআউ ভা-রচস্টফয কাছ টথস্টক উি ম্মাননা গ্রণ কস্টযন। 

 

 

০.০ 

২.০ 

৪.০ 

৬.০ 

৮.০ 

১০.০ 
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১৮০০ টভগাাজ্ ব্যান্ড-এ 

ফযাদ্দকৃৈ ৈযঙ্গ  টভিঃািঃ) 

২১০০ টভগাাজ্ ব্যান্ড-এ 

ফযাদ্দকৃৈ ৈযঙ্গ  টভিঃািঃ) 

টভাট  টভিঃািঃ) 


