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গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সড়ক পিরবহন ও �স� ম�ণালয় 

বাংলােদশ �স� ক��প� 
এে�ট শাখা

বাংলােদশ �স� ক��পে�র ‘অপ�ক�াল ফাইবার �াপন িনেদ �িশকা ��তকরণ কিম�’র ৩য় সভার কায �িববরণী

সভাপিত
আলতাফ �হােসন �সখ 
অিতির� পিরচালক

সভার তািরখ ২৫ আগ�, ২০২১;
সভার সময় িবকাল ০৩:০০ ঘ�কা; �ধবার
�ান অিতির� পিরচালক (পিরক�না ও উ�য়ন) মেহাদেয়র অিফস ক�;
উপি�িত সং�ি�
 উপি�ত সকলেক �াগত জািনেয় সভার কাজ �� করা হয়। অত:পর সভাপিত সভার সদ�-সিচব উপ-পিরচালক (এে�ট)-�ক আেলাচ� িবষয়স�হ

উপ�াপেনর অ�েরাধ কেরন। সভায় উি�িখত িবষয়স�েহর উপর িব�ািরত আেলাচনাে� িনে� বিণ �ত িস�া�স�হ �হীত হয়ঃ

�. আেলাচ� িবষয় িস�া� বা�বায়
�ন
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১ বাংলােদশ �স� ক��পে�র অপ�ক�াল ফাইবার �াপন িনেদ �িশকা ��তকরেণর সািব �ক অ�গিত
পয �ােলাচনা।
সভায় সদ� সিচব অপ�ক�াল ফাইবার �াপন িনেদ �িশকা ��েতর জ� ইেতা�েব � �ই� সভা অ�ি�ত
হয়। উ� সভাস�েহর িনেদ �শনার আেলােক ��ত�ত এক� খসড়া িনেদ �িশকা উপ�াপন কেরন।
বাংলােদশ �স� ক��পে�র স�ি� �ব�াপনা িনেদ �িশকা, ব�ব� �স�েত �ািপত অপ�ক�াল
ফাইবার িবষেয় বাংলােদশ �স� ক��পে�র সােথ �ামীনেফান, বাংলািলংক-এর �েব �র স�ািদত
�ি�, বাংলােদশ  �টিলকিমউিনেকশন  �র�েলটির কিমশন এবং �নশনওয়াইড �টিলকিমউিনেকশন
�া�িমশন �নটওয়াক� (NTTN) এর নীিতমালা পয �ােলাচনা কের খসড়া িনেদ �িশকা ��ত করা হয়।
উ� নীিতমালার উপর সভায় িব�ািরত আেলাচনা হয়। 
 
এছাড়া, সড়ক ও মহাসড়ক িবভােগর সােথ সািমট কিমউিনেকশেনর স�ািদত �িত�রণ স�িক�ত
�ি�, ঢাকা উ�র িস� কেপ �ােরশেনর �িত�রণ সং�া� িফ, বাংলােদশ �স� ক��পে�র সােথ
�ামীণেফােনর �েব � স�ািদত �ি� িনেয় িব�ািরত আেলাচনা হয়। পরবত�েত, অপ�ক�াল ফাইবার
�াপেনর িফ িনধ �ারেণর ��ে� িব�ািরত ত� সং�েহর জ� কিম�র আহবায়ক
মেহাদয়  তাৎ�িণকভােব বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশ� �কা�ািন িলিমেটড (িব�িসএল) এ
�যাগােযাগ কেরন এবং তােদর অপ�ক�াল ফাইবার ক�াবল িফ স�িক�ত িব�ািরত �ািরফ �না�শ
সং�হ কেরন। অপ�ক�াল ফাইবার �াপেনর িফ িনধ �ারেণর ��ে� ০১ মাচ �, ২০২১ তািরখ হেত
কায �কর উ� �ািরফ �না�েশ বিণ �ত িফ �ক িভি� ধের �ড়া� িফ িনধ �ারণ করা �যেত পাের মেম �
একমত �পাষণ করা হয়।
 
সভায় উপ�হািপত খসড়া নীিতমালায় িবিভ� সংি�� কািরগির পিরভাষার �ণ ��প, নীিতমালায়
উি�িখত ধারাস�হেক িভ� িভ� িশেরানােম িবভ�করন, নীিতমালার অবতরিণকায় বাংলােদশ �স�
ক��পে�র িমশন এবং িভশন ইত�ািদ নীিতমালায় অ�� �ি� থাকা সমীিচন মেম � একমত �পাষণ করা
হয়।
 
সভাপিত সভায় আেলািচত িবষেয়র আেলােক ও বাংলােদশ �টিলকিমউিনেকশন �র�েলটির কিমশন,
িব�িসএল, সড়ক ও মহাসড়ক িবভাগ অ��প সং�হায় অ��ত নীিতমালা পয �ােলাচনা কের খসড়া
নীিতমালা� আরও স�� কের �নরায় উপ�হাপেনর িনেদ �শনা �দন।
 
এছাড়া, �সে��র ২০২১ মােসর ২য় স�ােহ �নরায় সভা আহবােনর িবষেয় একমত �পাষণ করা হয়।

(১) উপ�হািপত খসড়া
নীিতমালায় িবিভ� সংি��
কািরগির পিরভাষার �ণ ��প,
নীিতমালায় উি�িখত
ধারাস�েহর িশেরানাম,
নীিতমালার অবতরিণকায়
বাংলােদশ �স� ক��পে�র
িমশন এবং িভশন
নীিতমালায় অ�� �� করেত
হেব।
 
(২) বাংলােদশ
�টিলকিমউিনেকশ�
�কা�ািন িলিমেটড
(িব�িসএল) এর ০১ মাচ �,
২০২১ তািরখ এ
হালনাগাদ�ত   �ািরফ
�না�েশ বিণ �ত িফ �ক িভি�
ধের   অপ�ক�াল ফাইবার
�াপেনর ��ে� �ড়া� িফ
িহেসেব িনধ �ারণ করেত
হেব।
 
(৩) সড়ক পিরবহন ও
মহাসড়ক িবভাগ,
িব�িসএল, বাংলােদশ �টিল
কিমউিনেকশন  �র�েলটির
কিমশন অ��প সং�হায়
অ��ত নীিতমালা
পয �ােলাচনা কের খসড়া
নীিতমালা� আরও স��
কের �নরায় উপ�াপন
করেত হেব।
 
(৪) �সে��র ২০২১ মােসর
২য় স�ােহ পরবত� সভা
আহবান করেত হেব। 

সদ�
-

সিচব,
অপ�
ক�াল
ফাইবা

র
�াপন
িনেদ �
িশকা
��ত
করণ
কিম�

 

সভায় আর �কান আেলাচনা না থাকায় সকলেক ধ�বাদ জািনেয় সভার সমাি� �ঘাষণা করা হয়। 

 
 

আলতাফ �হােসন �সখ 
 অিতির� পিরচালক

�ারক ন�র: ৫০.০১.০০০০.১০৫.৩৪.০৯৬.১৬.৪৬৪

১৪ ভা� ১৪২৮



9/9/21, 11:15 AM ডাক (২৬) | অিফস ব�ব�াপনা

https://bba.nothi.gov.bd 3/3

তািরখ: 
২৯ আগ� ২০২১

১৪ ভা� ১৪২৮

িবতরণ (�জ��তার �মা�সাের নয়) : 
১) পিরচালক, পিরচালক (�শাসন) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
২) অিতির� পিরচালক, অিতির� পিরচালক (অথ � ও িহসাব) এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�
৩) �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার, �পািরনেটনেড� ইি�িনয়ার (মিনটিরং) এর দ�র , বাংলােদশ �স� ক��প�
৪) ��া�ামার , আইিস� �সল, বাংলােদশ �স� ক��প�
৫) িনব �াহী পিরচালেকর একা� সিচব, িনব �াহী পিরচালক এর দ�র, বাংলােদশ �স� ক��প�

 
 

আ�মান আরা 
উপপিরচালক


