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দর/সংার কম সাদেনর সািব ক িচ
(Overview of the Performance of the Department/Organization)

সািতক অজন, চােল এবং ভিবৎ পিরকনা

সািতক বছরসেহর (৩ বছর) ধান অজনসহ:

দােয়ল  াপটপ/ডটপ:  SRDLP,  ডাক  ও  টিলেযাগােযাগ  িবভাগ,  ICT  অিধদর,  জগাথ  িবিবালয়সহ  িবিভ  িতােন  ও
টিশস শাম/িবয় কের মােম ায় ১৫,৯১০  াপটপ এবং ২৬০  ডটপ সরবরাহ।এনািজ িমটার: ‘কাইফা, চায়না’ এর সােথ
যৗথ উোেগ DESCO, DPDC ও REB ত ২,৬০,৬৭৫  িডিজটাল/াট  িেপইড এনািজ িমটার সরবরাহ।িপিবএ: বভবন,
িজব শতবষ  উদযাপন জাতীয় কিমর কায ালয়, বাংলােদশ াংক, িবভাগীয় ফায়ার সািভ স কায ালয়সহ িবিভ িতােন ৪২  িপিব
িসেম সরবরাহ ও াপন এবং জাতীয় সংসদ, গণভবন, বাংলােদশ সিচবালয়, িবিভ, বাংলােদশ াংক, দক কায ালয়, হাসপাতালসহ
৫০  িপিব  ও  কল  সার  রণােবণ।টিলেফান  সট:  িবিসএলসহ  িবিভ  িতােন  ৯,৪৮৩    টিলেফান/েনা  টিলেফান  সট
সরবরাহ। ািমশন ইইপেম: িবিসএল এ ৪২ DWDM ও িবিসএসিসএল এ ১৮ Satellite Modulator সরবরাহ।

সমা এবং চােলসহ:

১৯৬৭ িাে ািপত টিলেফান ইািজ কেপ ােরশনেক ১৯৭৩ িাে বব টিলেফান িশ সংা (টিশস) নােম িতা কেরন,
টিশস BoD গঠনসহ এর আিনকায়েনর পক ণয়ন কেরন। ১৯৭৫ এ ববর িনম ম হতাকাের পর তা থেম যায়। ১৯৯৮ িাে
ধানমী শখ হািসনার িনেদ েশ টিশস িডিজটালখী হয়। িক ২০০১ এর পট পিরবতেন তােত ভাটা পেড়। ২০০৮ িাে শখ হািসনার
‘িডিজটাল বাংলােদশ ঘাষণায় টিশস ের দড়ায় ‘িডিজটাল বাংলােদশ’ িবিনম াণ কম চীর অংশীদার িহেসেব। ১১ অোবর ২০১১ তািরেখ
দােয়ল া টিশস াপটেপর ভ উোধন কেরন মাননীয় ধানমী শখ হািসনা। এরপর থেক টিশেসর পসাের যাগ হেয়েছ/হে
দােয়ল াের ডটপ, নাটক, াব, বােয়ােমিক িডভাইস, মািিমিডয়া ােজর, সাউ ব, াট  ি-পইড এনািজ িমটার, ডাটা
সার, কল সার, কাশ রিজার, সালার ােনল, িসিস কােমরা, আইিপএস, আইিপ ফান, মাবাইল ফান সট, িপিবএ, রাউটার,
সালার  ােনল,  রকফায়ার  িত  িডিজটাল  িডভাইস  এবং  DWDM,  Modulator,  MUX,  VSAT  Hubs  িত
ািমশন যপািত।টিশেসর ল সমা: ১। টিশেস ণ া কােনা উৎপাদন া নই। িবমান সংেযাজন ােলা আিনক ির
িডিজটাল িডভাইস উৎপাদন/সংেযাজেনর জ যেথ নয়;২। Working Capital এর তা িবরাজমান; সরকারী অথ ায়েন টিশেস
কান ক বাবায়ন হয়িন;৩। টিশেস আর এ িড িকংবা সওয়ার এ আপস উইং, আিনক াব/পরীাগার/িশণ ক নাই;৪।
দীঘ িদন িনেয়াগ না থাকায় টিশেস জনবেলর তা রেয়েছ; িবমান জনবেলর কািরগরী/শাসিনক িশেণর অভাব।

ভিবৎ পিরকনা:

হর  পিরসের  িডিজটাল  িডভাইেসস,  িপিবএ  এবং  মাবাইল  সট  উৎপাদন/সংেযাজন  ও  বাজারজাতকরেণর  উোগ  নয়া  হেয়েছ।
‘কারাল,  ভারত’ এর সােথ যৗথ উোেগ টিশেস িপিবএ া াপেনর সমীা চলেছ। কলার আইিড/আইিপ টিলেফান সট উৎপাদন
কায ম হােত নয়া হেয়েছ। ‘টওয়াল/য়াই, চায়না’ এর সােথ যৗথ উোেগ মাবাইল সট উৎপাদন া াপেনর উোগ নয়া হে।
‘কাইফা, চায়না’ এর সােথ যৗথভােব টিশস এ িবমান িমটার া আরও আিনক, য়ংসণ  কের গেড় তালার ক িবেবচনাধীন।
টিশেসর আর এ িড িকংবা সওয়ার এ আপস উইং, আিনক াব/পরীাগার/িশণ ক িত িতার লে টিশস ৮৭ কা
টাকার ক হণ করা হেয়েছ, যা ড়া অেমাদেনর অেপায় আেছ।

২০২০-২১ অথ বছেরর সা ধান অজনসহ:

িডিজটাল িমটার উৎপাদন/সংেযাজনঃ ১,৫০,০০০ (এক ল পেনর হাজার) 
টিলেফান সট উৎপাদন/সংেযাজনঃ ৫,০০০ (পচ হাজার) 
িপিবএ উৎপাদন/ সংেযাজনঃ ১০ (দশ) 
াপটপ উৎপাদন/সংেযাজনঃ ১৫,০০০ (পেনর হাজার) 
ািমশন ইইপেম সংেযাজনঃ ১৮ (আঠার) 
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াবনা (Preamble)

মণালয়/িবভাগসহ এবং আওতাধীন দর/সংাসেহর ািতািনক দতা ি, তা ও জবাবিদিহ
জারদার করা, শাসন সংহতকরণ এবং সেদর যথাযথ বহার িনিতকরেণর মােম পক ২০৪১
এর যথাযথ বাবায়েনর লে-

বাপনা পিরচালক, টিলেফান িশ সংা িলঃ

এবং

সিচব,  ডাক  ও  টিলেযাগােযাগ  িবভাগ:  ডাক,  টিলেযাগােযাগ  ও  তি  মণালয়-এর  মে  ২০২০
সােলর ............ মােসর ........ তািরেখ এই বািষ ক কম সাদন ি ািরত হল।

এই িেত ারকারী উভয়প িনিলিখত িবষয়সেহ সত হেলন:
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সকশন ১
দর/সংার পক (Vision), অিভল (Mission), কৗশলগত উেসহ এবং কায াবিল

১.১ পক (Vision)

িবিভ ধরেনর টিলকম, ICT, ইেলিন ও ইেলিকাল পসামী উৎপাদন, সংেযাজন ও সরবরাহ।

১.২ অিভল (Mission)
িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ সরকােরর সহায়ক িতান িহসােব কাজ করা, পিরেবশ বাব আিনক ি বহােরর মােম
জাতীয় উয়েন অবদান রাখা এবং িডিজটাল িডভাইস ও াট  পসামীর িবধািদ জনগেণর কােছ পৗঁছােনা।

১.৩ কৗশলগত উেসহ (Strategic Objectives)

১.৩.১ দর/সংার কৗশলগত উেসহ

১. সায়ী ে টিলকম, ICT, ইেলিন ও ইেলিকাল িনভ র পসামী সরবরাহ

১.৩.২ আবিক কৗশলগত উেসহ

১. দািরক কম কাে তা ি ও জবাবিদিহ িনিতকরণ
২. কম সাদেন গিতশীলতা আনয়ন ও সবার মান ি
৩. আিথ ক ও সদ বাপনার উয়ন

১.৪ কায াবিল (Functions)

১. চলমান টিলেফান সট এবং টিলেফান এেচ যপািত উৎপাদেনর পাশাপািশ কািরগরী ও েকৗশল দতা িবিনমেয়র
মােম সব ধরেণর ইেলকিকাল াস এ এাপােরটাস উৎপাদেনর লে এিগেয় যাওয়া;
২.  কািরগরী  ও েকৗশল ােনর উেষ ির লে দশী-িবেদশী  উোা/িতােনর সােথ ত ও ি িবিনমেয়র
মােম  উতমান  ও  মােনর  টিলকম,  ICT,  ইেলিন  ও  ইেলিকাল  পসামী  উৎপাদন/সংেযাজন,  আিনক
বাপনা এবং িনয়ণ িতার লে েচা অাহত রাখা
৩. ইেলকিকাল এ ইেলকিনক প/যপািত উৎপাদেনর পাশাপািশ িডিজটাল বাংলােদশ িবিনম ােণ েগর সােথ তাল
িমিলেয় াহেকর চািহদা অযায়ী কলার আইিড/আইিপ টিলেফান, েনা/টিলেফান সট, মাবাইল ফান সট, িডিজটাল
িপিবএ,  াপটপ,  ডটপ,  মািিমিডয়া  েজর,  িকার,  াব,  বােয়ােমিক  িডভাইস,  ইেলকিনক/িডিজটাল  কাশ
রিজার, িডিজটাল/াট  িেপইড এনািজ িমটার এবং ািমশন যপািত উৎপাদন/সংেযাজন এবং সায়ী ে
সরবরােহর  েযাগ  ি।
৪. বাংলােদশেক ইেলকিকাল এ ইেলকিনক প/যপািত এবং িডিজটাল িডভাইস উৎপাদেন িনভর করার মােম
নন নন কম সংােনর েযাগ ি এবং আমদানী িনভ রশীলতা াসকরণ।
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সকশন ২
িবিভ কায েমর ড়া ফলাফল/ভাব (Outcome/Impact)

ড়া ফলাফল/ভাব কম সাদন চকসহ একক
ত অজন
২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা
২০২০-২১

েপণ িনধ ািরত লমাা অজেনর
ে যৗথভােব দািয়া

মণালয়/িবভাগ/ সংহাসেহর নাম
উপা

২০২১-২০২২ ২০২২-২০২৩

টিলকম, বিতক ও
ICT িনভরপ সামী
উৎপাদন/ সংেযাজন

বিতক িমটার উৎপাদন/ সংেযাজন
ি

% ২০ ২০ ২১ ২২ ২২
িডিপিডিস, ডসেকা, পী িবৎ সিমিত, পী
িবতায়ন বাড 

টিশেসর বািষ ক িবয়
িতেবদন

াপটপ উৎপাদন/ সংেযাজন ি % ২ ০.২ ২ ৩ ৩
াথিমক ও গণিশা অিধদর, মািমক ও উ
মািমক িশা অিধদর, ত ও ি িবভাগ,
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ

টিশেসর বািষ ক িবয়
িতেবদন

টিলেফান উৎপাদন/ সংেযাজন ি % ৫০ ৫০ ৬০ ৬৫ ৬৫
িবিসএল ও অা সরকারী, আধা-সরকারী
িতানসহ

টিশেসর বািষ ক িবয়
িতেবদন।

িপিবএ উৎপাদন/ সংেযাজন ি % ৬০ ৬০ ৬৫ ৬৫ ৬৫ রাায় িতানসহ
টিশেসর বািষ ক িবয়
িতেবদন

ািমশন ইইপেম
সংেযাজন/সরবরাহ

% ১০ ১১ ১২ রাায় িতানসহ
টিশেসর বািষ ক িবয়
িতেবদন ও দেশর মােকট
শয়ার িবেবচনায়

*সামিয়ক (provisional) ত



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৭ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

সকশন ৩
কৗশলগত উে, অািধকার, কায ম, কম সাদন চক এবং লমাাসহ



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৮ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

দর/সংার কৗশলগত উেসহ

[১] সায়ী
ে টিলকম,
ICT,
ইেলিন ও
ইেলিকাল
িনভর
পসামী
সরবরাহ

৭৫
[১.১] টিলেযাগােযাগ
প ও সরামািদ
উৎপাদন/সংেযাজন

[১.১.১] উৎপািদত/
সংেযািজত িডিজটাল
িমটার

সমি সংা ৩৭ ৫৩০৭৫ ১২০২৫০ ১৫০০০০ ১৪৪০০০ ১৩৮২০০ ১৩২৭০০ ১২৭৪০০ ২০০০০০ ২৫০০০০

[১.১.২] উৎপািদত/
সংেযািজত াপটপ

সমি সংা ১৮ ১৪৮৫০ ৭৫৫ ১৫০০০ ১৪৪০০ ১৩৮০০ ১৩২০০ ১২৬০০ ২০০০০ ২৫০০০

[১.১.৩] সংেযািজত
ািমশন
ইইপেম

সমি সংা ৮ ১৮ ১৭ ১৬ ১৫ ১৪ ২০ ২২

[১.১.৪] উৎপািদত/
সংেযািজত িপিবএ

সমি সংা ৭ ৮ ৬ ১০ ৯ ৮ ৭ ৬ ১১ ১২

[১.১.৫] উৎপািদত/
সংেযািজত
টিলেফান সট

সমি সংা ৫ ৮৬৭৭ ২৭২২ ৫০০০ ৪৮০০ ৪৬০০ ৪৪০০ ৪২০০ ৬০০০ ৬৫০০



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ৯ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[১] দািরক
কম কাে
তা ি ও
জবাবিদিহ
িনিতকরণ

১০

[১.১] বািষ ক কম সাদন
ি (এিপএ) বাবায়ন

[১.১.১] এিপএ’র
সকল মািসক
িতেবদন
ওেয়বসাইেট
কািশত

সমি সংা ২ ৪

[১.১.২] এিপএ
েমর মািসক সভা
অিত

সমি সংা ১ ১২ ১১

[১.২] াচার/উম চচ ার
িবষেয় অংশীজনেদর
সে মতিবিনময়

[১.২.১] মতিবিনময়
সভা অিত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৩] অিভেযাগ িতকার
বা িবষেয় সবাহীতা
/অংশীজনেদর
অবিহতকরণ

[১.৩.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ১ ৪ ৩ ২

[১.৪] সবা দান
িতিত িবষেয়
সবাহীতােদর
অবিহতকরণ

[১.৪.১]
অবিহতকরণ সভা
আেয়ািজত

সমি সংা ২ ৪ ৩ ২

[১.৫] ত বাতায়ন
হালনাগাদ সংা
মািসক িতেবদন
উতন কপের িনকট
রণ

[১.৫.১] মািসক
িতেবদন িরত

সমি সংা ২ ৪ ৩



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১০ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[২]
কম সাদেন
গিতশীলতা
আনয়ন ও
সবার মান
ি

৯

[২.১] ই-নিথ বাবায়ন
[২.১.১] ই-নিথেত
নাট িনিত

সমি % ২ ৮০ ৭০ ৬০

[২.২] িডিজটাল সবা
চাকরণ

[২.২.১] এক নন
িডিজটাল সবা
চাত

তািরখ তািরখ ২ ১৫.০২.২১ ১৫.০৩.২১ ১৫.০৪.২১ ১৫.০৫.২১

[২.৩] সবা সহিজকরণ

[২.৩.১] এক
সহিজত সবা
অিধেে
বাবািয়ত

তািরখ তািরখ ২ ২৫.০২.২১ ২৫.০৩.২১ ২৫.০৪.২১ ২৫.০৫.২১

[২.৪] কম চারীেদর
িশণ দান

[২.৪.১] েতক
কম চািরর জ
িশণ আেয়ািজত

সমি জনঘা ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২০

[২.৪.২] ১০ম ড
ও ত েতক
কম চারীেক এিপএ
িবষেয় দ
িশণ

সমি জনঘা ১ ৫ ৪

[২.৫] এিপএ বাবায়েন
েনাদনা দান

[২.৫.১] নতম
এক আওতাধীন
দর/ একজন
কম চারীেক এিপএ
বাবায়েনর জ
েনাদনা দানত

সমি সংা ১ ১



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১১ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

কৗশলগত
উে    

কৗশলগত
উেের

মান
      কায ম      কম সাদন চক

গণনা
পিত

একক
কম সাদন
চেকর মান

ত
অজন

২০১৮-১৯

ত
অজন*

২০১৯-২০

লমাা/িনণ ায়ক ২০২০-২১

েপণ
২০২১-২০২২

েপণ
২০২২-২০২৩

অসাধারণ
অিত
উম

উম
চলিত
মান

চলিত
মােনর
িনে

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০%

আবিক কৗশলগত উেসহ

[৩] আিথ ক ও
সদ
বাপনার
উয়ন

৬

[৩.১] বািষ ক য়
পিরকনা বাবায়ন

[৩.১.১] য়
পিরকনা অযায়ী
য় সািদত

সমি % ১ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.২] বািষ ক উয়ন
কম িচ (এিডিপ)/বােজট
বাবায়ন

[৩.২.১] বািষ ক
উয়ন কম িচ
(এিডিপ) /বােজট
বাবািয়ত

মিত % ২ ১০০ ৯০ ৮০

[৩.৩] অিডট আপি
িনি কায েমর উয়ন

[৩.৩.১] িপীয়
সভায় উপাপেনর
জ মণালেয়
াব িরত

মিত % ১ ৮০ ৭০ ৬০ ৫০

[৩.৩.২] অিডট
আপি িনিত

মিত % ১ ৫০ ৪০ ৩০ ২৫

[৩.৪] াবর ও অাবর
সির তািলকা ত
ও হালনাগাদকরণ

[৩.৪.১] াবর ও
অাবর সির
তািলকা তত
এবং হালনাগাদত

তািরখ তািরখ ১ ১৫.১২.২০ ১৪.০১.২১ ১৫.০২.২১

*সামিয়ক (provisional) ত





ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১৩ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

সংেযাজনী-১
সংেযাজনী-১

িমক
নর

শসংেপ
(Acronyms)

িববরণ

১ PSTN Public Switched Telephone Network

২ IP-PABX
Internet Protocol Private Automatic Branch
Exchange

৩ DESCO Dhaka Electric Supply Company

৪ ICT Information & Communication Technology

৫ PBX Private Branch Exchange

৬ SRDLP Sheikh Russel Digital Lab Project

৭ DPDC Dhaka Power Distribution Company

৮ BPDB Bangladesh Power Development Board

৯ SDH Synchronous Digital Hierarchy

১০ MUX Multiplexing

১১ VSAT Very Small Aperture Terminal

১২ REB Rural Electrification Board

১৩ DPM Direct Purchase Method

১৪ DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing



ড়া দািখেলর সময়: সামবার, লাই ২০, ২০২০ ১৪:২৫ া: ১৪ ণ তািরখ: সামবার, লাই ২৭, ২০২০

সংেযাজনী- ২: কম সাদন চেকর বাবায়নকারী এবং পিরমাপ পিত

কায ম কম সাদন চকসহ িববরণ
বাবায়নকারী অিবভাগ,

অিধশাখা, শাখা
দ মাণক উপা 

[১.১] টিলেযাগােযাগ
প ও সরামািদ
উৎপাদন/সংেযাজন

[১.১.১] উৎপািদত/ সংেযািজত
িডিজটাল িমটার

ডসেকা, িডিপিডিস, পী িবতায়ন বাড 
এর াহকেদর জ

টিলেফান িশ সংা (টিশস) িলঃ
সংি শাখা সেরজিমেন গণনা কের সংা িনণ য়
করা হয় ও রিজার মইেন করা হয়

টিশস ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন।

[১.১.২] উৎপািদত/ সংেযািজত
াপটপ

সরকারী, আধা সরকারী, ািয়শািসত
িতান এবং সাধারণ জনগণ এর জ।

টিলেফান িশ সংা (টিশস) িলঃ
সংি শাখা সেরজিমেন গণনা কের সংা িনণ য়
করা হয় ও রিজার মইেন করা হয়

টিশস ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন

[১.১.৩] সংেযািজত ািমশন
ইইপেম

িবিসএল, িবএসিসিসএল, িবিসএসিসএল
ও অা িতােনর জ।

টিলেফান িশ সংা (টিশস) িলঃ
সংি শাখা সেরজিমেন গণনা কের সংা িনণ য়
করা হয় ও রিজার মইেন করা হয়

টিশস ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন।

[১.১.৪] উৎপািদত/ সংেযািজত
িপিবএ

সরকারী, আধা সরকারী, ািয়শািসত
িতান এর জ।

টিলেফান িশ সংা (টিশস) িলঃ
সংি শাখা সেরজিমেন গণনা কের সংা িনণ য়
করা হয় ও রিজার মইেন করা হয়

টিশস ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন।

[১.১.৫] উৎপািদত/ সংেযািজত
টিলেফান সট

PSTN ও PABX াহকেদর জ টিলেফান িশ সংা (টিশস) িলঃ
সংি শাখা সেরজিমেন গণনা কের সংা িনণ য়
করা হয় ও রিজার মইেন করা হয়

টিশস ওেয়বসাইট ও বািষ ক
িতেবদন।
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সংেযাজনী ৩: অ মণালয়/িবভাগ/দর/সংা/মাঠ পয ােয়র কায ালয় এর িনকট িনিদ  কম সাদন চািহদাসহ

িতােনর
ধরণ

িতােনর নাম কম সাদন চক উ িতােনর িনকট চািহদা/তাশা চািহদা/তাশার যৗিকতা
তাশা রণ না হেল

সা ভাব

অা ডসেকা, িডিপিডিস, আরইিব
উৎপািদত/ সংেযািজত
িডিজটাল িমটার

টিশস থেক সরাসির য় পিতেত (DPM)
িডিজটাল ি-পইড াট  িমটার েয়র
য়ােদশ।

মাননীয় ধানমীর অশাসন মাতােবক সরকারী
িতান িহেসেব সরকারী িতানেক সহায়তা।

তািশত লমাা
অজন াহত হেব।

অা
িবিসএল,িবিসএসিসএল,িবএসিসিসএল, টিলটক
বাংলােদশ িলিমেটড ও অা সায়শািসত সংা

সংেযািজত ািমশন
ইইপেম

টিশস থেক সরাসির য় পিতেত (DPM)
ািমশন ইইপেম েয়র য়ােদশ।

মাননীয় ধানমীর অশাসন মাতােবক রাায়
িতান িবেবচনায় টিশেসর প েয় অািধকার।

তািশত লমাা
অজন াহত হেব।

অা সরকারী আধাসরকারী ায়শািসত দর/িতান
উৎপািদত/ সংেযািজত
াপটপ

টিশস থেক সরাসির য় পিতেত (DPM)
াপটপ ও অা িডিজটাল িডভাইস েয়র
য়ােদশ।

মাননীয় ধানমীর অশাসন মাতােবক সরকারী
িতান িহেসেব সরকারী িতানেক সহায়তা।

তািশত লমাা
অজন াহত হেব।

অা সরকারী আধাসরকারী ায়শািসত দর/িতান
উৎপািদত/ সংেযািজত
টিলেফান সট

টিশস থেক সরাসির য় পিতেত (DPM)
টিলেফান সট েয়র য়ােদশ।

মাননীয় ধানমীর অশাসন মাতােবক সরকারী
িতান িহেসেব সরকারী িতানেক সহায়তা।

তািশত লমাা
অজন াহত হেব।

অা সরকারী, আধা-সরকারী অ সায়শািসত িতান সহ
উৎপািদত/ সংেযািজত
িপিবএ

টিশস থেক সরাসির য় পিতেত (DPM)
িপিব েয়র য়ােদশ।

মাননীয় ধানমীর অশাসন মাতােবক রাায়
িতান িবেবচনায় টিশেসর প েয় অািধকার।

তািশত লমাা
অজন াহত হেব।




