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১. প্রস্তাবনা (Preamble)
১.১

টেললদ াগাদ াগ বযবস্থা এবাং এর সাং ি
ু প্রদয়াগসমূহ েীর্ঘলেন াবত টেকসই উন্নয়দনর লতনলে মাত্রা অথ্ঘননলতক প্রব ৃলি (economic growth), পলরদবশগত ভারসাময (environmental balance) ও
সামালজক অন্তভু ঘলির (social inclusion) মুখয লনয়ামক (key enabler) লহসাদব স্বীকৃত।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার ২০২১ সাদলর মদযয বাাংলাদেশদক একলে মযযম আদয়র টেদশ
পলরণত করার জন্য ‘রূপকল্প ২০২১’ টর্াষণা কদরদে। এ রূপকল্প বাস্তবায়দনর অাংশ লহসাদব
সরকাদরর ‘লডলজোল বাাংলাদেশ’ এদজন্ডার েশঘদন আযুলনক প্র লু ির কা ঘকর বযবহাদরর সলিলদন
লশক্ষা, কৃলষ, স্বাস্থয, কমঘ স ৃজন এবাং োলরদ্র্য লবদমাচদনর টক্ষদত্র সরকাদরর গ ৃহীত পলরকল্পনাদক প্র ি
ু
করা হদয়দে। আমাদের েীর্ঘলেদনর কালষক্ষত উন্নয়দনর লক্ষযসমূহ অজঘদনর টক্ষদত্র তাই একলে
শলিশালী টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি প্রলতদবশ (ecosystem) অপলরহা ঘ।

১.২

টেললদ াগাদ াগ বযবস্থার সলিয় ভূ লমকা (enabling role) কা ঘকর করার লদক্ষয বাাংলাদেদশ
টেললদ াগাদ াগ খাত উোরীকরদণ জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা, ১৯৯৮ মূল লভলি স্থাপন
কদরদে। এলে তৎকালীন টকন্দ্রীভূ ত নীলত লনযঘারণ (policy), লনয়ন্ত্রণ (regulation) ও পলরচালনা
কা ঘিম (Operational functions) প ৃথ্কীকরদণর পথ্দক প্রশস্ত কদরদে।

১.৩

জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা, ১৯৯৮ এর লভলিদত সরকার বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লনয়ন্ত্রণ
আইন, ২০০১ প্রণয়ন কদর। টেললদ াগাদ াগ খাদতর িমবযঘমান চালহো টমাকাদবলায় এ আইদন
লবলভন্ন সাংদশাযনী আনা হদয়দে। টসবা প্রোনদক আরও উন্নত করার জন্য সরকার টেললদ াগাদ াগ ও
তথ্যপ্র লু ি সাংিান্ত কা ি
ঘ মদক একীভূ ত কদর ষষ্ঠ পঞ্চবালষঘকী পলরকল্পনার টকৌশল অনু ায়ী ১1ডাক,
টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি মন্ত্রণালয় গঠন কদরদে।

১.৪

টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা, ১৯৯৮ গ ৃহীত হবার পর হদত ইন্োরদনে, টমাবাইল টেললদ ান ও
ব্রডবযান্ড সহ টেললদ াগাদ াগ টসবার সকল টক্ষদত্র প্রভূ ত উন্নয়ন সালযত হদয়দে। তৎসদেও, গ্রামীণ
এলাকায় ব্রডবযান্ড লবস্তাদরর হার নগর এলাকার চাইদত যীরগলত সম্পন্ন। সাম্প্রলতক বেরসমূদহ
প্র লু ির অপলরদময় পলরবতঘদনর কারদণ, টেললদ াগাদ াগ খাদতর লনয়ন্ত্রণ, বাজার কাঠাদমা এবাং গ্রাহক
চালহো ববলিক প্রবণতার সাদথ্ আন্তঃ-লনভঘরশীল (Interdependent) হদয় উদঠদে। একইসাদথ্
নতু ন প্র লু ির অলমত সম্ভাবনার পাশাপালশ জনগণ সাইবারদেস (Cyberspace) হদত লবলভন্ন
হুমলকরও সিখ
ু ীন হদে। এখন টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি সাংিান্ত লবষয়ালে আর টেদশর গলির
মদযয সীমাবি টনই। বতঘমান ও ভলবষযৎ চালহোর টপ্রক্ষাপদে জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা,
১৯৯৮ এবাং সাংলিষ্ট আইলন কাঠাদমার সাংস্কাদরর প্রদয়াজন রদয়দে।

১.৫

জাতীয় অথ্ঘননলতক প্রব ৃলি তরালিত করার মাযযদম সম ৃি লডলজোল বাাংলাদেশ গড়ার আকাষক্ষায় নতু ন
এ নীলতমালা শহর ও গ্রামীণ এলাকায় সমভাদব টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি টসবা সম্প্রসারদণ
পরবতঘী প্রজন্মদক সম্প ৃি কদরদে।

১

বাাংলাদেদশর ষষ্ঠ পঞ্চবালষঘকী পলরকল্পনা (২০১১-২০১৫) এর খন্ড-২ প ৃষ্ঠা-২৮৪ এ “Institutional Reforms for Facilitating the Expansion of ICT”
লশদরানাদমর অযীদন উলিলখত।
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২. সুদূর প্রসারী প্রত্যাশা (Vision)
জাতীয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষযমাত্রা অজঘন এবাং নতু ন ববলিক জ্ঞানলভলিক অথ্ঘনীলতদত বাাংলাদেশদক
সম্প ৃিকরদণ সাশ্রয়ী ও সাবঘজনীন অলভগময (universally accessible) উন্নত টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোন
করা।

৩. লক্ষ্য (Mission)
৩.১

বাাংলাদেদশর সকল বযলি, বাসস্থান এবাং বযবসার জন্য সাশ্রয়ী ও সমলিত টেললদ াগাদ াগ টনেওয়াকঘ
(Network) এবাং টসবা লনলিতকরণ।

৩.২

টেললদ াগাদ াগ খাদতর সকল অাংদশ কা ঘকর প্রলতদ ালগতা বজায় রাখার মাযযদম একলে েক্ষ ও
উদ্ভাবনী আযুলনক টেললদ াগাদ াগ লশল্প গঠন তরালিত করণ।

৩.৩

টেললদ াগাদ াগ খাদতর শাসন বযবস্থায় (governance) অব্শশযম্ভালবতা (certainty) ও স্বেতা
(transparency) বজায় রাখা।

৩.৪

বাাংলাদেশদক নতু ন ববলিক জ্ঞানলভলিক অথ্ঘনীলতদত সম্প ৃিকরদণর লদক্ষয সাশ্রয়ী ও উচ্চ মাদনর
ব্রডবযান্ড টসবার মাযযদম ববলিক প্রলতদ ালগতার সামথ্ঘয অজঘদন গদবষণা ও উন্নয়ন (research and
development) কমঘকাি এবাং মানবসম্পদের উন্নয়দন সহায়তা করণ ।

৩.৫

টেললদ াগাদ াগ, তথ্যপ্র লু ি ও সম্প্রচার খাদতর নীলত ও আইনসমূদহর সমিয়করণ।

৩.৬

টেললদ াগাদ াগ খাদতর উন্নয়ন ও প্রব ৃলির জন্য একলে পলরপূণঘ সমলিত প্রদচষ্টা (whole of
government approach) গ্রহণ।

৩.৭

টেশীয় লবলনদয়াদগর পাশাপালশ বললষ্ঠ ও অবযাহত লবদেশী লবলনদয়াগ উৎসালহতকরণ।

৩.৮

স্থানীয়ভাদব টেললদ াগাদ াগ পণয উৎপােদনর অনুকূল পলরদবশ স ৃলষ্ট এবাং টেশীয় ও লবি বাজাদরর
জন্য স েওয়যার (software), অযালিদকশন (application) এবাং কনদেন্ে (content) উন্নয়দন
(development) সহায়তা প্রোন।

৩.৯

প্রলমতকরদণর (standardization) মাযযদম লনরাপিা, সুরক্ষা এবাং টনেওয়াকঘ (network) ও
টসবার মান বজায় রাখা এবাং কদঠারভাদব মান অনুসরণ লনলিতকরণ।

৩.১০ জালতর সামালজক ও সাাংস্কৃলতক বন্ধন সুরক্ষায় টেললদ াগাদ াগ প্র লু ির কালষক্ষত প্রভাব দ্বারা
সমাদজর ব ৃহির কলযাণ সাযন।
৩.১১

টেললদ াগাদ াগ খাদত জাতীয় সম্পেসমূদহর (national resources)
বযবস্থাপনা লনলিতকরণ।
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দথ্াপ ি
ু বযবহার ও

৪. অনুসরণীয় মূলনীতত্সমূহ (Guiding Principles)
বাাংলাদেদশ একলে প্রাণবন্ত টেললদ াগাদ াগ খাদতর উন্নয়ন ও এর টেকসই লভলি লনলিত করার লদক্ষয লনদনাি
পাাঁচলে মূলনীলত দ্বারা জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা পলরচাললত হদব:
৪.১

উন্মক্ত
ু এবং প্রতত্দ্দ াতগত্ামূলক বাজার (Open and Competitive market)
টেললদ াগাদ াগ অবকাঠাদমা স্থাপন এবাং টসবা প্রোন কা ি
ঘ ম উন্মি
ু ও প্রলতদ ালগতামূলক বাজাদরর
মাযযদম পলরচাললত হদব ার পাশাপালশ সমলিত সামালজক কলযাণ (Aggregate Social Benefit)
সবঘালযক প ঘাদয় রাখার জন্য সরকার বললষ্ঠ ভূ লমকা পালন করদব।

৪.২

সাবকজনীন অতিগময (Universal Access)
আযুলনক টেললদ াগাদ াগ টসবা সকল নাগলরক এবাং টগাষ্ঠীর জন্য অলভগময হদব। সাবঘজনীন
অলভগমযতা লনলিত করদত এর সকল উপাোন থ্া: প্রাপযতা, িয়ক্ষমতা এবাং বযবহাদরর সক্ষমতাদক
অবশযই লবদবচনায় আনা হদব লকন্তু এগুদলাদতই সীমাবি থ্াকদব না।

৪.৩

কা ঘকর শাসন বযবস্থাপনা (Effective Governance)
সরকার টেললদ াগাদ াগ খাদত উচ্চ মাদনর লনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থা প্রলতষ্ঠার অনুকূল পলরদবশ স ৃলষ্ট করদব
এবাং টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি সাংিান্ত নীলত লনযঘারণ ও সমিদয় সমদয়াপদ াগী অগ্রগামী
ভূ লমকা পালন করদব।

৪.৪

সুসংগত্ তনয়ন্ত্রণ (Appropriate Regulation)
টেললদ াগাদ াগ খাদতর লনয়ন্ত্রণমূলক কা ঘিম অবশযম্ভাবী (certain), স্বে (transparent) এবাং
ববষমযহীন (non-discriminatory) হদব। এ খাদত লনয়ন্ত্রদণর উদেশয হদব প্রলতদ ালগতা ব ৃলি, খাত
উন্নয়ন এবাং উন্নত মাদনর টসবা প্রোদন আরও কা ঘকর পিলতদত অলভপ্রয়াণ (migration)।

৪.৫

প্রসাতরত্ দৃতিিতি (Forward Looking)
একলে লডলজোল জ্ঞানলভলিক অথ্ঘনীলত লবলনমঘাদণর লদক্ষয টেললদ াগাদ াগ লভলিক লশল্পদক ববলিক
প্রলতদ ালগতার সুলবযাজনক অবস্থাদন উন্নীত করা ও এদক্ষদত্র অলজঘত সা লয বজায় রাখদত
সমসামলয়ক এবাং স ল নতু ন প্র লু ি, যারণা, অযালিদকশন (application) ও অলভসারী
(convergent) টসবাসমূদহর সাংস্থান (provision) ত্বরালিত করা হদব।

৫. নীতত্মালার বযাতিকাল (Policy Time Horizon)
জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা নূন্যতম ১০(েশ) বের বযাপী প্রাসলিক থ্াকার অলভপ্রাদয় প্রণয়ন করা
হদয়দে। তৎসদেও, এই নীলতমালার কা ঘকালরতা ও প্রাসলিকতা বজায় রাখদত সমদয় সমদয় এর প ঘাদলাচনা
করা হদব এবাং প্রদয়াজনদবাদয সাংদশাযন করা হদব। এ নীলতমালায় বলণঘত টকৌশলগত কমঘ-পলরকল্পনা এবাং
কা ঘতাললকা লনয়লমত পলরবীক্ষণ, প ঘাদলাচনা ও সাংদশাযন করা হদব।
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৬. নীতত্মালার উদ্দেশযসমূহ (Policy Objectives)
আনুষলিক লবষয়ালে সহ টেললদ াগাদ াগ নীলতমালার উদেশয সমূহ লননরূপ:
৬.১

সাশ্রয়ী এবং সাবকজনীন অতিগময (Affordable and Universally Accessible)
৬.১.১ টেললদ াগাদ াগ খাদতর মান ও েক্ষতা ব ৃলির মাযযদম সাশ্রয়ী টসবা লনলিতকরণ।
৬.১.২ সাশ্রয়ী টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি টসবার মাযযদম সালবঘক সামালজক অন্তভু ঘলি ও
সাংহলতর উন্নলত সাযন িদম লডলজোল লবভলি (digital divide) হ্রাস।
৬.১.৩ নাগলরক-টকলন্দ্রক টসবা প্রোদন টেললদ াগাদ াগ এবাং এর সাং ি
ু প্রদয়াগ কাঠাদমা রূপায়দন
ব্রযান্ড বাাংলাদেশ সাংস্কৃলত ও ঐলতদের যারণ।
৬.১.৪ সুলবযাবলঞ্চত প্রালন্তক অঞ্চদল অথ্ঘননলতক ও সামালজক অন্তভু ঘলি সলিয়করদণর লদক্ষয
টেললদ াগাদ াগ লশদল্পর রাজদস্বর অাংশলবদশদষর মাযযদম তথ্ায় টনেওয়াকঘ (network) ও
টসবা কা ঘিম লবস্তার।
৬.১.৫ টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোনকারীদের মদযয কা ঘকর ও ববষমযহীন আন্তঃসাংদ াগ
লনলিতকরণ।
৬.১.৬ টেললদ াগাদ াগ টনেওয়াকঘসমূদহর জন্য লনরাপে ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন আন্তজঘালতক সাংদ াগ
লনলিতকরণ।

৬.২

কসবার মান ও গ্রাহক স্বার্ক সুরক্ষ্া (Quality of Service and Customer Protection)
৬.২.১ গ্রাহক বান্ধব পলরদবশ স ৃলষ্টর লদক্ষয
redressal) পিলত প্রলতষ্ঠা।

থ্া থ্ অলভদ াগ প্রলতলবযান (grievance

৬.২.২ টসবার মান বজায় রাখা, মূলয (tariff) ও মাসুল (charge) লনযঘারদণর টক্ষদত্র টসবা
প্রোনকারীদের জবাবলেলহতা ও স্বেতা লনলিত করার জন্য থ্া থ্ কা ঘপিলত প্রবতঘন এবাং
গ্রাহক স্বাথ্ঘ সমুন্নত রাখা।
৬.২.৩ গ্রাহদকর আইনানুগ টগাপনীয়তা রক্ষা এবাং বযলিগত তদথ্যর সুরক্ষা লনলিতকরণ।
৬.২.৪ টেললদ াগাদ াগ বযবস্থা এবাং এর িাে মঘসমূহদক (platform) অপরাযমূলক কমঘকাি বা
হুমলকর টপ্রলক্ষদত কা ঘকর ও প্রদয়াজনীয় পুনরুিাদরর সক্ষমতাসহ সুরলক্ষত রাখা।
৬.২.৫ সামলগ্রক টেললদ াগাদ াগ বযবস্থায় জাতীয় লনরাপিার স্বাথ্ঘদক সমুন্নত রাখা।
৬.৩

কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ বাজার ও কসবার উন্নয়ন (Development of Telecommunication market
and services)
৬.৩.১ সরকার প্রদত্ত তদক তনদ্দদকশনার (guiding principles) আদ্দলাদ্দক লাইদসন্সসমূদহ প্র লু িলনরদপক্ষতা (technology neutrality) ও টনেওয়াকঘ-লনরদপক্ষতা (network
neutrality) লনলিতকরণ।
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৬.৩.২ ভলবষযদত প্র লু ি ও সুদ াদগর সদ্বযবহার সহজতর করার জন্য একলে লস্থলতশীল ও কা ঘকর
লাইদসলন্সাং বযবস্থাপনার পাদন অগ্রসর হওয়া।
৬.৩.৩ বালণলজযকভাদব কৃলত্রম উপগ্রহ পলরচালনা এবাং টসবা প্রোদনর জন্য লাইদসন্স প্রবতঘন।
৬.৩.৪ কলতপয় টেললদ াগাদ াগ টসবা এবাং অযালিদকশদনর (application) জন্য authorization
এবাং class license বযবস্থা প্রবতঘন।
৬.৩.৫ অযানালগ (analogue) হদত লডলজোল সম্প্রচার (digital broadcasting) বযবস্থায়
অলভপ্রয়াদণর (migration) অনুকূল পলরদবশ স ৃলষ্ট।
৬.৩.৬ লাইদসলন্সাং কাঠাদমায় সুলবযাজনক মাললকানা হস্তান্তর প্রলিয়া প্রণয়ন।
৬.৩.৭ টেললদ াগাদ াগ খাদত প্রলতদ ালগতামূলক পলরদবশ স ৃলষ্ট এবাং তা বজায় রাখার জন্য থ্া থ্
লনয়ন্ত্রণ বযবস্থা লনলিতকরণ।
৬.৩.৮ উপ ি
ঘ ালরতা টমাকাদবলা।
ু সরকারী হস্তদক্ষদপর মাযযদম বাজাদরর অকা ক

৬.৪

দুলকি সম্পদ্দদর বযবস্থাপনা (Management of Scarce Resources)
৬.৪.১ অলযকতর সামালজক ও অথ্ঘননলতক কলযাণ সাযদন টেকট্রাদমর (spectrum) সাংস্থান,
বরাে ও পলরকল্পনায় কা ঘকর এবাং ন্যায়সিত অনুসরণীয়-চচঘা’র (best practice
processes) লনলিতকরণ।
৬.৪.২ টেকট্রাম বযবহাদরর লনয়লমত লনরীক্ষাসহ এর েক্ষ এবাং বহুমুখী বযবহার উৎসালহতকরণ।
৬.৪.৩ টেকট্রাদমর থ্া থ্ বযবস্থাপনা লনলিত করার মাযযদম ভলবষযৎ টেললদ াগাদ াগ টসবাসমূদহর
উন্নয়দন সহায়তা করা।
৬.৪.৪ নাম্বালরাং লস্কম (numbering scheme) সহ অন্যান্য সম্পদের সাংস্থান, বরাে ও
পলরকল্পনায় উপ ি
ু এবাং অনুসরণীয়-চচঘা’টক (best practice processes) গুরুত্ব
প্রোন।
৬.৪.৫ কৃলত্রম উপগ্রহ পলরচালনা ও বযবহাদরর লদক্ষয কক্ষপথ্ সাংলিষ্ট সম্পে (orbit resources)
ও টেকট্রাদমর (spectrum) উপর অলযকার প্রলতষ্ঠা।

৬.৫

তবতনদ্দয়াগ (Investment)
৬.৫.১ িমবযঘমান টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি খাদত লবদশষত: ব্রডবযান্ড ও নতু ন অলভসারী
(convergent) টসবাসমূদহ স্থানীয় টবসরকালর লবলনদয়াগ ও লবদেশী সরাসলর লবলনদয়াগ
(Foreign Direct Investment) উৎসালহতকরণ।
৬.৫.২ সরকালর খাদতর লবলনদয়াদগ বরাদের সুলনপুণতার (allocative efficiency) পাশাপালশ
অলযকতর সামালজক কলযাণ ও টজন্ডার ববষময েূরীকরদণ গুরুত্বাদরাপ।
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৬.৭

সুতনপুণত্া ও উদ্ভাবন (Efficiency and innovation)
৬.৬.১ টসবা প্রোনকারীদের সমূহ সম্ভাবনাদক কাদজ লাগাদনা এবাং নতু ন অলভসারী
(convergent) টসবা উদ্ভাবদন সহায়তা করণ।
৬.৬.২ টেললদ াগাদ াগ খাদতর েক্ষতা ব ৃলির টক্ষদত্র লবেযমান বাযাসমূহ লচলিতকরণ এবাং টসগুদলা
অপসারদণ লনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থা লনলিতকরণ।
৬.৬.৩ গুরুত্বপূণঘ সামালজক খাদত উদ্ভাবনী ই-টসবা (e-services) ও এম-টসবা (m-services)
বযবস্থা চালুকরদণ সহায়তা প্রোন।
৬.৬.৪ অনলাইন টলনদেন (online transactions) সহজতর করার জন্য লনরাপে ও লনভঘরদ াগয
অযালিদকশন (application) উন্নয়দন উৎসাহ প্রোন।
৬.৬.৫ ই-কমাসঘ (e-commerce) এর মাযযদম বযবসালয়ক টলনদেদন েক্ষতা ব ৃলি।
৬.৬.৬ সকল প্রালতষ্ঠালনক কাদজ টেললদ াগাদ াগ এবাং সাংলিষ্ট প্র লু ি ও টসবাসমূদহর উদ্ভাবনী
বযবহারদক উদ্বি
ু করণ।

৬.৭

কমকসংস্থান এবং বযবসায় উদ্দদযাগ (Employment and Entrepreneurship)
৬.৭.১ টেললদ াগাদ াগ খাদত লস্থলতশীল কমঘসাংস্থাদনর সুদ াগ স ৃলষ্ট।
৬.৭.২ অথ্ঘনীলতর অন্যান্য খাদত কমঘসাংস্থাদনর সুদ াগ স ৃলষ্ট এবাং বযবসায় উদেযাগ ব ৃলি।
৬.৭.৩ সুলবযা বলঞ্চত এলাকায় টেলল-টসন্োর (tele-center) বা ই-টসন্োর (e-center) স্থাপদন
স্থানীয় মাললকানাদক সমথ্ঘন ও সহায়তা প্রোন এবাং এরূপ উদেযাগদক টকন্দ্র কদর
স্থানীয়ভাদব কমঘসাংস্থাদনর সুদ াগ স ৃলষ্টদক উৎসালহতকরণ।

৬.৮

প্রতমত্করণ এবং স্থানীয় হার্কওয়যার এবং সফটওয়যার উৎপাদন (Standardization and Local
hardware and software production)
৬.৮.১ অনুসরণীয় প্রলমত মান (best practice standard) বযবহাদরর পাশাপালশ এর উন্নয়দন
সহায়তা প্রোন।
৬.৮.২ টেশীয় ও লবি বাজাদরর চালহো অনু ায়ী স্থানীয় প ঘাদয় হাডঘওয়যার (hardware) উৎপােন
এবাং স েওয়যার (software) উন্নয়দন গদবষণা ও উন্নয়নদক (Research and
Development) প ৃষ্ঠদপাষকতা প্রোন।
৬.৮.৩ টেশীয় গদবষণা ও উন্নয়ন (Research and Development) এবাং হাডঘওয়যার উৎপােন
লশদল্পর লবকাদশ ট াগযতাসম্পন্ন মানব সম্পে উন্নয়দনর প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদমা গদড় টতালা।

৬.৯

পতরদ্দবশ বান্ধব কনটওয়াকক (Environment friendly Networks)
৬.৯.১ স্বাস্থয ও পলরদবশ বান্ধব টেললদ াগাদ াগ খাত গদড় টতালার লদক্ষয
(framework) প্রণয়ন ও এ সাংিান্ত কা ি
ঘ ম টজারোরকরণ।
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থ্া থ্ কাঠাদমা

৬.৯.২ টেললদ াগাদ াগ পলরলযদত পলরদবশ বান্ধব কমঘকাদির প্রচার, প্রসার ও আিীকরণ অবযাহত
রাখা।
৬.৯.৩ লগ্রন টেললদ াগাদ াগ খাদতর উন্নয়দন নবায়নদ াগয শলি বযবহাদর উদ্বি
ু করণ।

৭. ককৌশল (Strategy)
৭.১

গ্রাহক বান্ধব কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ বন্ধন-কাঠাদ্দমা (customer friendly telecommunication
framework)
৭.১.১ প্রলতদ ালগতামূলক পলরদবশ লনলিত করার পিলত প্রণয়ন করা হদব।
৭.১.২ লাইদসন্স সমূহদক কা ঘলভলিক টশ্রণীকরদণর (functional classification) সম্ভাবযতা
াচাই করা হদব এবাং এদক্ষদত্র লবেযমান লাইদসন্সযারীদের লেদক থ্াকার লবষয়লে লবদবচনায়
আনা হদব এবাং authorization ও class license প্রবতঘদন সুলবযাজনক টসবাসমূহ
লচলিত করা হদব।
৭.১.৩ লাইদসন্সযারী অপাদরেরগণদক সরকাদরর অনুদমােন সাদপদক্ষ তাদের টেললদ াগাদ াগ
সুলবযাসমূদহর ববষমযহীন সমলিত বযবহাদর (to share facilities) উদ্বি
ু করা হদব।
৭.১.৪ বাজার তাৎপ ঘপণূ ঘ ভূ লমকাসম্পন্ন (significant market power) টসবা প্রোনকারীর
কতঘদৃ ত্বর প্রভাব টথ্দক প্রলতদ ালগতা এবাং গ্রাহদকর অলনদষ্টর ঝু াঁলক (risk of harm) কমাদত
লনয়ন্ত্রণমূলক প্রলতকার বযবস্থা লনযঘারণ করা হদব।
৭.১.৫ লাইদসলন্সাং কাঠাদমার মদযয প ঘাপ্ত প্রলতদ ালগতা বজায় থ্াকার শদতঘ প্রদয়াজনীয় প্রালন্তক মান
(threshold) সহ একলে সুলবযাজনক মাললকানা হস্তান্তর বযবস্থা প্রবতঘন করা হদব।

৭.২

দক্ষ্ কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ অবকাঠাদ্দমা ও কসবা প্রবত্কদ্দনর বযবস্থা (Facilitate introduction of
efficient telecommunication infrastructures and services)
৭.২.১ টেদশর সকল বযলি, টগাষ্ঠী, বাসস্থান, লশক্ষা ও বযবসা-বালণজয প্রলতষ্ঠাদন উচ্চ গলতর
ব্রডবযান্ড টসবা প্রোদনর বযবস্থা গ্রহণ করা হদব।
৭.২.২ লডলজোল টেদরলিয়াল টেলললভশন সম্প্রচাদর (Digital Terrestrial Television
Broadcasting (DTTB)) রূপান্তদরর টক্ষদত্র সুষম অলভপ্রয়াদণর (smooth migration)
লদক্ষয নীলত লনযঘারণ, লনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থা, প্র লু ি, টনেওয়াকঘ (network) পলরকল্পনা,
গ্রাহক সদচতনতা এবাং বালণলজযক পলরকল্পনা লবষয়ক তথ্য ও সুপালরশসহ একলে পলরপূণঘ
টরাডমযাপ (roadmap) প্রস্তুত করা হদব।
ৃ দক্ষর জন্য ডাক্ট (duct) ও আনুষলিক এদেস পদয়দন্ের (access
৭.২.৩ সাংলিষ্ট সকল কতঘপ
point) সাংস্থাদনর লদক্ষয অনুসরণীয় লনয়মাবলী (code) প্রণয়ন করা হদব।
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৭.৩

সামাতজক দায়বদ্ধত্া ত্হতবদ্দলর কা ঘকর বযবহার (Effective use of Social Obligation
Fund)
৭.৩.১ সামালজক োয়বিতা তহলবল বরাদের টক্ষদত্র টেদশর টেললদ াগাদ াগ সুলবযা বলঞ্চত
এলাকাদক অগ্রালযকার প্রোন করা হদব।
৭.৩.২ টেলল-টসন্োর (tele-center), ই-টসন্োর (e-center) এবাং ব্রডবযান্ড এর ট ৌথ্ পলরদষবা
কা ি
ঘ মদক (shared services) সামালজক োয়বিতা তহলবদল অন্তভু ঘি করা হদব।
৭.৩.৩ লবলভন্ন টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি উপকরণ (devices) ও অযালিদকশন (application)
উন্নয়দন লবদশষত: লশক্ষা, লবজ্ঞান, সাংস্কৃলত এবাং তথ্য ও ট াগাদ াদগ প্রলতবন্ধী এবাং লবদশষ
সহায়তা প্রদয়াজন (with special needs) এরূপ জনদগাষ্ঠীর অনুকূদল সামালজক
োয়বিতা তহলবল বযবহাদরর উদেদশয লনদেঘলশকা (guideline) বা লবলয (rule) প্রণয়ন করা
হদব।

৭.৪

তনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থায় অবশযম্ভাতবত্া, স্বচ্ছত্া ও কা ঘকালরতার মান-উন্নয়ন (Improve regulatory
certainty, transparency and effectiveness)
৭.৪.১ টরগুদলশন ও পলললস উভয় টক্ষদত্র প্রলমত মাদনর (standards) অনুসরণীয়-চচঘার প্রলত লন
র্োদত আইলন লবযান লনলিত করা হদব।
৭.৪.২ লনয়ন্ত্রদকর মানবসম্পে উন্নয়ন ও প্রালতষ্ঠালনক সক্ষমতা ব ৃলির বযবস্থা গ্রহণ করা হদব।
৭.৪.৩ এই নীলতমালার সাদথ্ সামঞ্জসয বজায় রাখদত বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লনয়ন্ত্রণ আইন,
২০০১ প ঘাদলাচনা করা হদব।
৭.৪.৪ টস্টকদহাল্ডারদের (stakeholder) সাদথ্ পরামশঘিদম লাইদসলন্সাং লস্কম (scheme) ও
লনয়ন্ত্রণ বযবস্থায় (regulation) প্রদয়াদগর জন্য প্র লু ি (technology), টসবা (service)
ও টনেওয়াকঘ (network) লনরদপক্ষতা সম্পলকঘত বন্ধন-কাঠাদমা (framework) প্রণয়ন করা
হদব।

৭.৫

গ্রাহক অতিকার সুরক্ষ্া এবং কসবার মান (Protection of Customer rights and Service
quality)
ৃ গ্রাহক টসবা ও আলথ্ঘক লহসাব (billing) সম্বললত আচরণ
৭.৫.১ সকল লাইদসন্সযারী কতঘক
নীলতমালা প্রণয়ন ও প্রচার লনলিত করা হদব।
৭.৫.২ কা ঘকর, অবালরত এবাং সুলবযাজনক গ্রাহক অলভদ াগ ও মতদভে (dispute) লনরসন বযবস্থা
প্রলতষ্ঠা করা হদব।
৭.৫.৩ অনলতলবলদম্ব Full Number Portability এর কা ঘিম গ্রহণ করা হদব।
৭.৫.৪ লনরাপিা ঝু াঁলক, চু লর এবাং অন্যান্য লবষয়ালে ট মন টমাবাইল োন্ডদসে (mobile handset)
এর পুন: টপ্রাগ্রালমাং ইতযালে টরাদয টমাবাইল ও সাংলিষ্ট সরঞ্জাদমর একলে জাতীয় লনবন্ধন
বযবস্থা প্রবতঘন করা হদব।
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৭.৫.৫ টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোনকারীদের লবস্তালরত টসবা প্রোদনর এলাকা (coverage)
অনলাইদন প্রকাশ বাযযতামূলক করা হদব।
৭.৫.৬ গ্রাহক আকৃষ্ট করার টক্ষদত্র স্বেতা ও লনরাপিা লনলিত করদত লবিয় ও লবপণন
ট াগাদ াদগর (sales and marketing communications) একলে অনুসরণীয়
লনয়মাবলী (code of practice) প্রণয়ন করা হদব।
৭.৫.৭ কা ঘ-সম্পােন এবাং টসবা মাদনর (Quality of Service (QoS)) পলরমাপকসমূহ
ৃ টমদন চলা লনলিত করা হদব।
(parameters) টসবা প্রোনকারী কতঘক
৭.৫.৮ প্রলতবন্ধী এবাং লবদশষ সহায়তা প্রদয়াজন (with special needs) এরূপ বযলির অলযকার
সুরক্ষার জন্য লনদেঘলশকা প্রণয়ন করা হদব।

৭.৬

কেকট্রাম ও অন্যান্য কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ সম্পদ্দদর কা ক
ঘ র বযবহার (Effective Utilization of
Spectrum and other telecommunications resources)
৭.৬.১ টেকট্রাম (spectrum) সাংিান্ত পলরকল্পনা প্রণয়ন (planning), সাংস্থান
(Assignment) ও বরােকরদণ (Allocation) কা ঘকর এবাং সু-লবদবলচত অনুসরণীয়
পিলতর (best practice process) অনুশীলন টজারোর করা হদব।
ৃ লাইদসদন্সর প্রদয়াজনীয়তা হদত অবযাহলত প্রাপ্ত লনন শলির ন্ত্রসমূদহ
৭.৬.২ সবঘ-সাযারণ কতঘক
(low power devices) বযবহারদ াগয অলতলরি লিদকাদয়লন্স বযান্ড (frequency
band) সমদয় সমদয় সনাি করা হদব।
৭.৬.৩ অপরাপর টবতার তরি লভলিক টসবায় মূলযবান টেকট্রাদমর (spectrum) প্রাপযতা ব ৃলি
করার লদক্ষয ল েড-টমাবাইল অলভসরদণর (fixed-mobile convergence) সম্ভাবযতা
াচাই করা হদব।
৭.৬.৪ সমদয় সমদয় টেকট্রাম (spectrum) এর প্রাপযতা লনলিত করদত spectrum refarm2
করা হদব এবাং টসবা প্রোনকারীদের লবকল্প টবতার তরি (radio frequency) অথ্বা
মাযযম (media) বরাে টেয়া হদব।
৭.৬.৫ উন্নত টবতার টেকট্রাম প্রদকৌশল ও বযবস্থাপনা লশক্ষা এবাং পলললস গদবষণার জন্য
(Advanced Radio Spectrum Engineering and Management Studies and
Policy Research) প্রদয়াজনীয় প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদমা স ৃলষ্ট এবাং এর সক্ষমতার উন্নয়ন
করা হদব।
৭.৬.৬ টেকট্রাদমর (spectrum) থ্া থ্ বযবহাদরর জন্য একলে লবস্তালরত টরগুদলেলর টরাডমযাপ
প্রণয়ন করা হদব।
৭.৬.৭ টবতার তরি বরাে ও বযবস্থাপনায় উন্মি
ু ও অাংশগ্রহণমূলক প্রলিয়া অনুসরণ করা হদব।

২

লবেযমান বযাদন্ড (band) টবতার তরি (radio spectrum) বরাে লবদলাপপূবক
ঘ অন্য বযাদন্ড অলযক েক্ষ পিলতদত পুনরায়
বরােকরণ।
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৭.৬.৮ আন্তজঘালতক টেললদ াগাদ াগ ইউলনয়দনর টরলডও টরগুদলশন ও জাতীয় তরি বরাে
পলরকল্পনার (National Frequency Allocation Plan (NFPA)) সাদথ্ সামঞ্জসয
টরদখ এবাং অপরাপর বযবহারকারী বা বযান্ড (Band) এর সাদথ্ প্রলতবন্ধকতা
(interference) স ৃলষ্ট না করার শদতঘ বরােকৃত টেকট্রাদম ট টকান প্র লু ির মাযযদম টসবা
প্রোদনর লদক্ষয পেদক্ষপ গ্রহণ করা হদব।
৭.৬.৯ টেকট্রাদমর (spectrum) ট টকান অননুদমালেত বযবহার টরাদয টেকট্রাম পলরবীক্ষণ
(spectrum monitoring) সক্ষমতা ব ৃলি করা হদব।
৭.৭

অন্যান্য নীতত্র সাদ্দর্ সমন্বয় এবং আন্তজকাতত্ক সহদ্দ াতগত্া কজারদারকরণ (coordinate with
other policies and strengthen international cooperation)
৭.৭.১ বাাংলাদেদশ টেললদ াগাদ াগ খাদতর টেকসই উন্নয়দন টস্টকদহাল্ডারদের (stakeholders)
প্রলতলনলয সমিদয় একলে জাতীয় ট ারাম (forum) প্রলতষ্ঠা করা হদব।
৭.৭.২ টেললদ াগাদ াগ খাদত টেশীয় এবাং প্রতযক্ষ লবদেশী লবলনদয়াগ (Foreign Direct
Investment) আকৃষ্ট করদত এবাং লবলনদয়াদগর অনুকূল পলরদবদশর জন্য লবলনদয়াগ টবাডঘ
(Board of Investment), বাাংলাদেশ বযাাংক (Bangladesh Bank), লসলকউলরলেজ
অযান্ড এেদচঞ্জ কলমশন এবাং অন্যান্য সাংলিষ্ট সাংস্থার সাদথ্ সমিয় করা হদব।
৭.৭.৩ আন্তজঘালতক ও আঞ্চললক প ঘাদয় সহদ ালগতা, প্রলমতকরণ (standardization), নীলত
প্রণয়ন (policy formulation) এবাং টেললদ াগাদ াগ সম্পে (resource) বযবস্থাপনার
সাদথ্ সম্প ৃি সাংস্থাসমূদহ কা ঘকর ভূ লমকা পালন করা হদব।

৭.৮

সাইবারদ্দেস এর র্া র্ বযবস্থাপনা (Enable proper Management of Cyberspace)
৭.৮.১ ccTLD, IDN, IP Addresses, AS Numbers, অন্যান্য ইন্োরদনে (internet)
সম্পেসমূদহর (resources) বযবস্থাপনা এবাং সাইবার লনরাপিা (cybersecurity)
সম্পলকঘত লবষদয় প্রালতষ্ঠালনক লভলি লহসাদব কা ঘিম পলরচালনার জন্য Bangladesh
Network Information Centre (BDNIC) এর প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদমা স ৃলষ্ট করা হদব।
৭.৮.২ IPv6 এ রূপান্তদরর জন্য একলে কমঘ পলরকল্পনাসহ IPv4 ও IPv6 এর সহাবস্থাদনর জন্য
লনদেঘশনা প্রণয়ন করা হদব।

৭.৯

টেললদ াগাদ াগ সরঞ্জাম বা পণয উৎপােন ও গদবষণা (Enhance Research and
Development and manufacturing of Telecommunications and IT equipment
and products)
৭.৯.১ উচ্চমাদনর নতু ন পণয ও সরঞ্জাম উন্নয়দন উৎপােনকারী, গদবষণা ও উন্নয়ন টকন্দ্র,
লশক্ষায়তন, টসবা প্রোনকারী এবাং অন্যান্য টস্টকদহাল্ডারদের (stakeholders) মদযয
পারষ্পালরক সহদ ালগতা টজারোর করা হদব।
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৭.৯.২ স্থানীয়ভাদব সাংদ ালজত বা উৎপালেত পদণযর বাজারজাত করদণ উদেযািাগণদক সহায়তা
করা হদব।
৭.৯.৩ টেললদ াগাদ াদগ প্রলমত মান উন্নয়দনর জন্য প্রালতষ্ঠালনক কাঠাদমা প্রলতষ্ঠা করা হদব া এর
পাশাপালশ মান অনুসরণ (compliance), কমঘেক্ষতা (performance), আন্তঃ
কাদ ঘাপদ াগীতা (interoperability), জনস্বাস্থয, লনরাপিা, সুরক্ষা, EMF, EMI এবাং
EMC ইতযালে টক্ষদত্র মান াচাই এবাং প্রতযয়ন (testing and certification)করদব।
৭.৯.৪ আন্তজঘালতক স েওয়যার ও সরঞ্জাম (equipment) লবদিতাগণদক বাাংলাদেদশ তাদের
অথ্ঘবহ অবস্থান (meaningful local presence) গদড় তু লদত উদ্বি
ু করা হদব।
৭.৯.৫ টেললদ াগাদ াগ গদবষণা এবাং মানব সম্পে উন্নয়দন একলে জাতীয় প্রলতষ্ঠান স্থাপন করা হদব
া সরকালর-টবসরকালর অাংশীোলরদত প্রলতলষ্ঠত হদত পাদর।

৭.১০

রাষ্ট্রীয় মাতলকানািীন প্রতত্ষ্ঠানসমূদ্দহর প্রতত্দ্দ াতগত্ার সক্ষ্মত্া সম্প্রসারণ (Enhance the
competitiveness of State Owned Enterprises)
৭.১০.১ রাষ্ট্রীয় মাললকানাযীন টেললদ াগাদ াগ প্রলতষ্ঠানসমূহদক প্রলতদ ালগতামূলক বযবসালয়ক
টকৌশল অবলম্বদনর পাশাপালশ মানব সম্পে উন্নয়ন, বযবস্থাপনা পুনগঘঠন, টবসরকালর খাদতর
সাদথ্ অাংশীোলরত্বসহ টেশী-লবদেশী লবলনদয়াগ আকৃদষ্ট প্রদচষ্টা গ্রহদণ উদ্বি
ু করা হদব।
৭.১০.২ রাষ্ট্রীয় মাললকানাযীন টেললদ াগাদ াগ প্রলতষ্ঠানসমূহ অবকাঠাদমা লনমঘাণ, উৎপােন এবাং
টসবা বযবস্থায় লনদজদের মদযয টকৌশলগত ও পলরচালনাগত পারষ্পালরক সহদ ালগতার
(strategic and operational synergies) টক্ষত্রসমূহ লচলিত করদব এবাং এর সদ্বযবহার
করদব।
৭.১০.৩ জাতীয় লনরাপিা, দুদ ঘাগ বযবস্থাপনা, ই-টসবা প্রোন (e-service delivery) এবাং
সুলবযাবলঞ্চতদের টসবা প্রোদন সক্ষমতা ব ৃলির জন্য রাষ্ট্রীয় মাললকানাযীন টেললদ াগাদ াগ
প্রলতষ্ঠানসমূদহর সহদ ালগতায় গুরুত্বপূণঘ জন (public) টেললদ াগাদ াগ অবকাঠাদমা প্রলতষ্ঠা
করা হদব।

৭.১১

তনরাপত্তা তনতিত্করণ (Ensure security)
ৃ তাদের টনেওয়াকঘ (network) এর
৭.১১.১ টেললদ াগাদ াগ টসবা প্রোনকারী প্রলতষ্ঠানসমূহ কতঘক
মযয লেদয় প্রবালহত ট াগাদ াগ তথ্যসমূদহর প ঘাপ্ত লনরাপিা বযবস্থা গ্রহদণ বাযযবাযকতা
আদরাপ করা হদব।
৭.১১.২ জাতীয় লনরাপিার প্রদয়াজদন আইন শ ৃঙ্খলা রক্ষাকারী বালহনীদক (Law Enforcement
Agency (LEA)) লনয়ন্ত্রণমূলক বযবস্থার কাঠাদমার মদযয লাইদসদন্সর শদতঘর সাদথ্
সামঞ্জসযপূণঘ এবাং আইদনর সাদথ্ সাংগলতপূণঘ সহায়তা প্রোন করা হদব।
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৭.১১.৩ টেলিয োগোয োগ টেেওয়োযকের (network) সকি অবকোঠোয ো (building block) অথ্ঘাৎ
ন্ত্রালে, ন্ত্রাাংশ, উপাোন, োওয়ার (tower) ও ভবনসহ ইতযালেদত লনরাপিা ও সুরক্ষার
প্রলমত মান (standard) বলবত করা হদব।
৭.১২

দুদ ঘাগ ও আপৎকালীন বযবস্থাপনা (Enable Disaster and Emergency management)
৭.১২.১ দুদ ঘাগ ও আপৎকালীন অবস্থায় কা ঘকর এবাং দ্রুত প্রশমদন (mitigation) সহায়তার জন্য
টেললদ াগাদ াগ খাদতর প্রলমত কা ঘপিলত (standard operating precudure) লনযঘারণ
করা হদব।
৭.১২.২ থ্া থ্ লনয়ন্ত্রণমূলক কাঠাদমা প্রস্তুত করা হদব া দুদ ঘাগ কালীন টেললদ াগাদ াগ টসবা
ৃ গণদ াগাদ াদগর লনভঘরদ াগয পন্থ্া লনযঘারণ করদব।
প্রোনকারীর কতঘক
৭.১২.৩ দুদ ঘাদগর পূবঘাভাস, প ঘটবক্ষণ, সতকেবোতেো সম্প্রচোর এবং দ্রুত তথ্য আদোে-প্রদোযের জন্য
তথ্যপ্র লু ির বযবহোরযক উদ্বদ্ধ
ু করো হযব।
৭.১২.৪ জরুলর টসবোস ূযহর জন্য টদশবযোপী একক access number সহ সোরযদযশ আপৎকালীন
সোড়ো প্রদোযের একীভূ ত কোঠোয ো স্থোপে করো হযব।

৭.১৩

পতরদ্দবশ সংরক্ষ্ণ উদ্বদ্ধ
ু করণ (Encourage Environment protection)
৭.১৩.১ লগ্রন টেললদ াগাদ াগ (green telecommunications) লনলিত করদত নবায়নদ াগয
শলির বযবহারসহ শলির লবকল্প উৎসসমূদহর বযবহার ব ৃলির উদেযাগ গ্রহণ করা হদব।
৭.১৩.২ টেললদ াগাদ াগ টনেওয়াদকঘ স্বল্প শলি বযয়ী টবতার ন্ত্র (wireless device) সহ েক্ষ
সরঞ্জাম বযবহার ব ৃলি এবাং টেললদ াগাদ াগ খাদত কাবঘন লনঃসরণ হ্রাদসর উদেযাগ গ্রহণ করা
হদব।
৭.১৩.৩ টেললদ াগাদ াদগ প্রলমত মান লনযঘারণী সাংস্থা (telecommunication standards body)
ৃ লনযঘালরত আন্তজঘালতক মান অনুসাদর টমাবাইল োওয়ার (mobile tower) ও
কতঘক
টমাবাইল সরঞ্জাদমর (mobile device) EMF লবলকরদণর মান লনয়লমত প ঘাদলাচনা করা
হদব।

৮. কনটওয়াকক উন্নয়ন এবং সংদ্দ াগ লক্ষ্যমাত্রা (Network development and connectivity Targets)
৮.১

স্বল্প কময়াদী (২০১৮ এর মদ্দিয)
৮.১.১ টেলল-র্নত্ব (teledensity) বতঘমান প্রায় ৮০% (ল েড ও টমাবাইল (fixed and
mobile)) হদত ৯০% এ উন্নীতকরণ।
৮.১.২ ইন্োরদনদের লবস্তার (internet penetration) বতঘমান প্রায় ২৭% হদত ৩৫% এ
উন্নীতকরণ।
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৮.১.৩ টমাবাইল বা ল েড ব্রডবযাদন্ডর লবস্তার বতঘমাদনর ব্রডবযান্ড প্রায় ৭% হদত ১২% এ
উন্নীতকরণ।
৮.১.৪ সকল টজলা ও উপদজলা সের এবাং ১,২০০ লে ইউলনয়দন অপলেকযাল
fiber) সাংদ াগ লবস্তৃলতকরণ।

াইবার (optical

৮.১.৫ সকল উপদজলা সেদর উচ্চগলতর তারহীন ব্রডবযান্ড (wireless broadband) টসবার
প্রাপযতা লনলিতকরণ।
৮.১.৬ টেদশ লডলজোল সম্প্রচার (digital broadcasting) চালুকরণ।
৮.২

মিয কময়াদী (২০২১ এর মদ্দিয)
৮.২.১ ১০০% টেলল-র্নত্ব অজঘন।
৮.২.২ ইন্োরদনদের লবস্তার (internet penetration) ৫০% এ উন্নীত করণ।
৮.২.৩ ব্রডবযাদন্ডর লবস্তার (broadband penetration) ৩০% এ উন্নীত করণ।
৮.২.৪ সকল ইউলনয়ন অপলেকযাল াইবাদরর (optical fiber) মাযযদম তথ্য মহাসড়দক
(Information highway) সাং ি
ু করণ।
৮.২.৫ সকল ইউলনয়ন প ঘাদয় উচ্চগলতর তারহীন ব্রডবযান্ড (wireless broadband) টসবা লবস্তৃত
করণ।
৮.২.৬ টেদশর ২০% বাসস্থান এবাং প্রলতষ্ঠাদন উচ্চ গলতর অপলেকযাল
(optical fiber network) প্রদবশযতা (access) লনলিতকরণ।

৮.৩

াইবার টনেওয়াদকঘ

দীর্ক কময়াদী (২০২৫ এর মদ্দিয)
৮.৩.১ ইন্োরদনদের লবস্তার (internet penetration) ৯০% এ উন্নীত করা হদব।
৮.৩.২ জনসাংখযার ৬০% ব্রডবযান্ড (broadband) টসবা টভাগ করদব।
৮.৩.৩ ৫০% বাসস্থান এবাং প্রলতষ্ঠাদনর উচ্চ গলতর অপলেকযাল
fiber network) প্রদবশযতা (access) থ্াকদব।

াইবার টনেওয়াদকঘ (optical

৯. কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ সংক্রান্ত আইনসমূহ (The Acts on telecommunications)
দুই বা তদতালযক স্থাদনর মদযয টেললদ াগাদ াগ, সবঘ-সাযারণ অথ্বা লনলেঘষ্ট জনদগাষ্ঠীর জন্য টবতার (radio)
বাতঘা বা অনুষ্ঠাদনর অলডও (audio) সম্প্রচার (broadcasting) এবাং গ
ু পৎ অলডও-লভজুয়াল (audiovisual) অনুষ্ঠাদনর েূরদক্ষপণ (telecasting) এর ন্যায় লবলভন্ন টেললদ াগাদ াগ কা ি
ঘ ম টবশ কদয়কলে
আইদনর মাযযদম পলরচাললত ও লনয়লন্ত্রত হদয় থ্াদক।
এই কা ি
ঘ মসমূহদক লনয়ন্ত্রণকারী টেললগ্রা আইন ১৮৮৫, তারহীন টেললগ্রাল আইন ১৯৩৩, টবতার
সম্প্রচার আইন ১৯৭৫ ও ১৯৯২, টেলললভশন সম্প্রচার আইন ১৯৬৫ এবাং বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লনয়ন্ত্রণ

প ৃষ্ঠা 17 এর 16

আইন ২০০১ টক সমিয় কদর সকল টেললদ াগাদ াগ টসবার জন্য প্রদয়াগদ াগয একলে একীভূ ত আইন
প্রণয়দনর লবষদয় লবদবচনা করা ট দত পাদর।

১০. কটতলদ্দ াগাদ্দ াগ সংক্রান্ত অন্যান্য নীতত্মালা ইত্যাতদর প্রদ্দয়াগ (Application of other
Policies, etc. relating to Telecommunication)
১০.১

এই নীলতমালার লবযান সাদপদক্ষ টেললদ াগাদ াগ খাদতর অন্যান্য নীলতসমূহ প্রদয়াগ হদব এবাং এ খাত
সম্পলকঘত অন্য টকান নীলতমালার সাদথ্ লবদরাদযর টক্ষদত্র এই নীলতমালার লবযানাবলী কা ক
ঘ র থ্াকদব।

১০.২

টকান লবষদয় অেষ্টতা বা জলেলতার টক্ষদত্র ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ, ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও
তথ্যপ্র লু ি মন্ত্রণালয় এই নীলতমালার ট টকান অনুদেে বা উপ-অনুদেে পলরবতঘন অথ্বা
পলরমাজঘদনর অলযকার সাংরক্ষণ কদর।

১০.৩

এই নীলতমালা জারীর তালরখ হদত কা ঘকর হদব এবাং উি তালরখ হদত জাতীয় টেললদ াগাদ াগ
নীলতমালা ১৯৯৮ রলহত মদমঘ গণয হদব।

১১. নীতত্মালা বযাখ্যার সুদ্দ াগ (Scope of Interpretation of Policy)
১১.১

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ, ডাক, টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ি মন্ত্রণালয় এই নলতমালার
থ্া থ্ বাস্তবায়দনর লদক্ষয প্রদয়াজনীয় বযবস্থা গ্রহণ করদব। টকান অেষ্টতা বা লবদরাদযর টক্ষদত্র ডাক
ও টেললদ াগাদ াগ লবভাদগর বযাখযা চূ ড়ান্ত মদমঘ গণয হদব।

১১.২

এই নীলতমালা বাস্তবায়দনর টক্ষদত্র, প্রদয়াজনদবাদয, ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ টকান অনুদেে
বা উপ-অনুদেে পলরবতঘন অথ্বা পলরমাজঘদনর অলযকার সাংরক্ষণ কদর।

১২. উপসংহার (conclusion)
জাতীয় টেললদ াগাদ াগ নীলতমালা, টেদশ ন্যায়সাংগত ও লবচক্ষণতার সাদথ্ টেললদ াগাদ াগ কমঘকাি
পলরচালনার েশঘন, উদেশয, লক্ষয, টকৌশল এবাং বাস্তবায়ন পিলতর একলে সাংলক্ষপ্ত রূপ। এ নীলতমালা
বাাংলাদেদশর টেললদ াগাদ াগ লশদল্পর জন্য সুেষ্ট লনদেঘশনা এবাং লবন্যাস প্রলতষ্ঠার উদেদশয প্রণয়ন করা
হদয়দে। এ নীলত-লনযঘারণী েললদল প্রকালশত সাযারণ মূলনীলতসমূদহ অলভগমযতা ও টসবার মান লনলিত কদর
টেললদ াগাদ াগ ও তথ্যপ্র লু ির দ্রুত লবকাদশর উপর গুরুত্বাদরাপ করা হদয়দে া ‘ লডলজোল বাাংলাদেশ’ এর
সুেূর প্রসারী প্রতযাশা এবাং আকাষক্ষার সাদথ্ সাংগলতপূণঘ।
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