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টেলিয োগোয োগ খোযের সোমোলিক দোয়বদ্ধেো েহলবি 

সোযে সোে বছযর আদোয় ১৪০০০ টকোটি েোকো 

► ব্োাংযকর সুদ ট োগ হযয়যছ আযরো ৩০০ টকোটি েোকো 

► লেনটি প্রকযে ৭০০-৮০০ টকোটি েোকো ব্যয়র লসদ্ধোন্ত 

 

টমোবোইি ট োন অপোযরেরযদর কোছ টেযক প্রোয় সোযে সোে বছযর লনয়ন্ত্রক সাংস্থো লবটিআরলসর সোমোলিক দোয়বদ্ধেো েহলবযি (এসওএ ) িমো 

হযয়যছ এক হোিোর ৪১২ টকোটি ৫৬ িোখ ৭৪ হোিোর ৮৫৮ েোকো। ব্োাংযক িমো রোখো মূি এই েোকোয় সুদ ট োগ হযয়যছ ৩০০ টকোটি েোকোর মযেো। 

এর মযে এসওএ  ব্বস্থোপনো কলমটির চোলহদো অনুসোযর হস্তোন্তর করো হযয়যছ ১৭০ টকোটি ১৩ িোখ ৯ হোিোর েোকো। বোলক এক হোিোর ৫৫৪ টকোটি 

১৬ িোখ ৬৭ হোিোর ১৬৯ েোকো টসোনোিী ব্োাংযক িমো রযয়যছ। 

লবটিআরলসর সোম্প্রলেক লসদ্ধোন্ত, এই েোকো টসোনোিী ব্োাংযক টময়োলদ আমোনে লহযসযব িমো েোকযব এবাং ব্বস্থোপনো কলমটির চোলহদো টমোেোযবক 

প্রযয়োিনীয় পলরমোণ েোকো  েোসমযয়  েো েভোযব সরবরোহ করো হযব। 

এই েহলবযি ২০১১ সোযির নযভম্বর টেযক গে জুন মোস প যন্ত ্োমীণয োযনর কোছ টেযক পোওয়ো টগযছ ৭৩৭ টকোটি ৪৭ িোখ ৬৫ হোিোর ১৮৫ 

েোকো। রলব লদযয়যছ ৩২৭ টকোটি ৬৭ িোখ ৮৫ হোিোর ৩৭৫ েোকো এবাং বোাংিোলিাংক টেযক পোওয়ো টগযছ ২৮৩ টকোটি ৫৮ িোখ ৬৩ হোিোর ৯৫ 

েোকো। এ ছোেো রলবর সযে একীভূে হওয়োর আযগ এয়োরযেি ২০১১ সোযির নযভম্বর টেযক ২০১৬ সোযির টসযেম্বর প যন্ত লদযয়যছ ৫৪ টকোটি ১৬ 

িোখ ৮৬ হোিোর ২২২ েোকো। বন্ধ েোকো টমোবোইি অপোযরের লসটিযসি ২০০১ সোযির িোনুয়োলর টেযক ২০১৬ সোযির লিযসম্বর প যন্ত লদযয়যছ ছয় 

টকোটি ৯৬ িোখ ৯ হোিোর ৪১৬ েোকো এবাং সরকোলর টমোবোইি অপোযরের  টেলিেক ২০১৬ সোযির জুিোই টেযক লিযসম্বর প যন্ত ছয় মোযস লদযয়যছ 

দুই টকোটি ৬৯ িোখ ৬৫ হোিোর ৫৬৫ েোকো। টসোনোিী ব্োাংযকর লিে ভবন করযপোযরে িোখোয় এই েোকো িমো রযয়যছ। লকন্তু এ েোকো কী কী কোযি 

ব্য় করো হযব েো েহলবি গঠযনর পর সোযে সোে বছযরও লনর্ যোরণ করো হয়লন। 

টদযি প্রেমবোযরর মযেো টেলিয োগোয োগ খোযে সাংলিষ্ট আইন সাংযিোর্ন কযর ২০১১ সোযি গঠন করো হয় এসওএ  এবাং ওই বছযরর নযভম্বর 

টেযক বোেেোমূিকভোযব টমোবোইি অপোযরেরযদর বোলষ যক আযয়র ১ িেোাংি এই েহলবযি িমো টনওয়ো শুরু হয়। টেলিয োগোয োগ এবাং েথ্য ও 

ট োগোয োগ প্রযুলির সুলবর্োবলিে এিোকোয় অবকোঠোযমো উন্নয়যনর িযযেই এ েহলবি গঠন করো হয়। এরপর েহলবযির অে য ব্বহোযরর িন্য ২০১২ 

সোযি লবলর্মোিোর খসেো তেলর কযর লনয়ন্ত্রক সাংস্থো। দীর্ য প্রলিয়ো টিযষ ২০১৪ সোযির লিযসম্বযর এটির অনুযমোদন টদয় সরকোর। 

সম্প্রলে সরকোর এই েহলবি টেযক টেলিয োগোয োগ ও েথ্য-প্রযুলির সুলবর্োবলিে মোনুষযক টসবো লদযে সাংলিষ্ট লবলভন্ন প্রলেষ্ঠোযনর একোলর্ক 

প্রকযে ৭০০ টেযক ৮০০ টকোটি েোকো ব্য় করোর লসদ্ধোন্ত লনযয়যছ। এর আযগ গে বছর এই েহলবি টেযক প্রেমবোযরর মযেো ১০০ টকোটি েোকো 

বরোদ্দ টদওয়ো হয় েথ্য ট োগোয োগ প্রযুলি (আইলসটি) লবভোগযক। েযব ‘এস্টোবলিিযমন্ট অব আইলসটি টনেওয়োকয টু লরযমোে এলরয়োস (কোযনযেি 

বোাংিোযদি)’ িীষ যক প্রকযের ব্য় লনব যোযহ এই বরোদ্দ টদওয়ো হযিও েো ব্য় হয়লন। 

এসওএ  েহলবি লবষযয় িোক ও টেলিয োগোয োগ মন্ত্রী টমোস্তো ো িব্বোর গেকোি শুিবোর কোযির কণ্ঠযক বযিন, টেলিয োগোয োগ ও েথ্য-প্রযুলির 

সুলবর্োবলিে মোনুষযক টসবো লদযে এই েহলবযির আাংলিক বরোদ্দ টদওয়োর লসদ্ধোন্ত টনওয়ো হযয়যছ। চর-দ্বীপ এিোকোয় স্যোযেিোইে টসবো, দুগ যম 



এিোকোয় টেলিেযকর মোেযম টমোবোইি ট োন টসবো ও ৪৩৬টি দুগ যম ইউলনয়যন অপটিকেোি  োইবোর টনেওয়োকয স্থোপযনর কোযি ৭০০ টেযক ৮০০ 

টকোটি েোকো ব্য় করো হযব। লেলন িোনোন, গে বছর আইলসটি লবভোগযক ট  েোকো টদওয়ো হযয়লছি েো ট রে এযসযছ। সম্ভোব্ অন্য প্রকযে 

এসওএয র েোকো বরোদ্দ টদওয়োর লবষযয়ও প্রকে প্রস্তুেসহ টবি লকছু প্রলিয়ো সম্পন্ন করযে হযব। 

প্রসেে, একসময় এসওএয র েোকোর একোাংি লদযয় লবটিআরলসর দুয যোগ টমোকোযবিো বো ব্বস্থোপনোর িন্য স্যোযেিোইে ট োন টকনোর লচন্তো-

ভোবনোও লছি। ২০১৫ সোযির টসযেম্বযর লবটিআরলসর েৎকোিীন টচয়োরম্যোন সুনীি কোলন্ত টবোস এই েথ্য িোলনযয় বযিলছযিন, লবটিআরলসর কোযছ 

এই ট োযনর স্টক েোকযব। এই ট োন প্রযয়োিনীয় সমযয় সোমলরক বোলহনী এবাং এনলিওকমীরো ব্বহোর করযব। এ ছোেো টদযি লবলভন্ন র্রযনর 

টেলিয োগোয োগ অবকোঠোযমো গযে টেোিোর কোযিও এ েোকো ব্য় করো হযে পোযর। 

২০১৭ সোযি প্রর্োনমন্ত্রীর কো যোিযয় অনুলষ্ঠে িযমলস্টক টনেওয়োকয টকো-অলি যযনিন কলমটির (লিএনলসলস) ২৪েম সভোয় সোমোলিক দোয়বদ্ধেো 

েহলবযির একটি অাংযির েোকো আইলসটি লবভোযগর ‘কোযনযেি বোাংিোযদি’ িীষ যক প্রকযে টদওয়োর প্রস্তোব ৃহহীে হয়। 

এর আযগ ২০১৬ সোযি এসওএয র ৬০০ টকোটি েোকোর এ লিআর বন্ধক লদযয় টসোনোিী ব্োাংক টেযক ঋযণর েোকোয় বেবন্ধু স্যোযেিোইে 

উৎযযপণ প্রকযের ব্য় টমেোযনো হয়। 

 


