
 
 

প্রেস বিজ্ঞবি 

 

বিবিআরবি’র বিবিয়ন ডিাররর তরঙ্গ বনিাম অনুবিত, িরকাররর রাজস্ব আয় ১০ হাজার ৬৪৫.৭০ ককাবি িাকা 
 

ঢাকা, ৩১ মার্চ ২০২২।  
 
দেশের সকল দমাবাইল অপাশরটর প্রতিতিতিগশের সতিয় অংেগ্রহশে ৩১ মার্চ ২০২২ িাতরখ বহৃস্পতিবার রাজিািীর দহাশটল ইন্টারকতন্টশিন্টাশল বাংলাশেে 
দটতলশ াগাশ াগ তিয়ন্ত্রে কতমেি (তবতটআরতস) কিৃচক ২.৩ তগগাহাজচ বযাশন্ের বরাদ্দশ াগয ১০০ দমগাহাজচ (১০ দমগাহাশজচর ১০তট ব্লক) এবং ২.৬ তগগাহাজচ 
বযাশন্ের বরাদ্দশ াগয ১২০ দমগাহাজচ (১০ দমগাহাশজচর ১২তট ব্লক) এর িরঙ্গ তিলাম অনুতিি হশয়শে। 
 

তবতটআরতসর দস্পকট্রাম তবভাশগর কতমেিার প্রশক ৌঃ দমাৌঃ মতহউতদ্দি আহশমে এর সভাপতিশে পতরর্াতলি এ গুরুেপেূচ তিলাম কা চিম এর ১ম পবচ 
পতরর্ালিা কশরি কতমেশির তসশেমস অযান্ে সাতভচশসস তবভাশগর মহাপতরর্ালক তিশগতেয়ার দজিাশরল দমাৌঃ িাতসম পারশভজ এবং ২য় পবচ পতরর্ালিা 
কশরি দস্পকট্রাম তবভাশগর মহাপতরর্ালক তিশগতেয়ার দজিাশরল দমাহাম্মাে মতিরুজ্জামাি জশুয়ল। 
 

অনুতিি রু্ড়ান্ত তিলাম মলূয ১৫ বেশরর জন্য ৬.৫০ তমতলয়ি মাতকচি েলার তিিচাতরি হশয়শে। এশি গ্রামীেশ াি তলতমশটে ২.৬ তগগাহাজচ বযান্ে হশি ৬০.০০ 
দমগাহাজচ, রতব আতজয়াটা তলতমশটে ২.৬ তগগাহাজচ বযান্ে হশি ৬০.০০ দমগাহাজচ, বাংলাতলংক তেতজটাল কতমউতিশকেন্স তলতমশটে ২.৩ তগগাহাজচ বযান্ে 
হশি ৪০.০০ দমগাহাজচ এবং দটতলটক বাংলাশেে তলতমশটে ২.৩ তগগাহাজচ বযান্ে হশি ৩০.০০ দমগাহাজচ িরঙ্গ বরাদ্দ গ্রহে কশরশে। ১৫ বেশরর জন্য  ার 
মলূয ১.২৩৫ (ভযাট বযিীি) তমতলয়ি মাতকচি েলার ,  া বাংলাশেতে টাকায় ১০ হাজার ৬৪৫.৭০ দকাতট টাকা।  
 

সবচশেষ তহসাব অনু ায়ী অপাশরটরতভতিক গ্রামীেশ াি তলতমশটশের দমাট একশসস িরঙ্গ ৪৭.৪০ দমগাহাজচ হশি ১০৭.৪০ দমগাহাশজচ, রতব আতজয়াটা 
তলতমশটে এর দমাট িরঙ্গ ৪৪.০০ দমগাহাজচ হশি ১০৪.০০ দমগাহাশজচ, বাংলাতলংক তেতজটাল কতমউতিশকেন্স তলতমশটে এর দমাট একশসস িরঙ্গ ৪০.০০ 
দমগাহাজচ হশি ৮০.০০ দমগাহাশজচ এবং দটতলটক বাংলাশেে তলতমশটে এর দমাট একশসস িরঙ্গ ২৫.২০ দমগাহাজচ হশি ৫৫.২০ দমগাহাশজচ উন্নীি হশব।  
 

তিলাম অনুিাশির তবোরশের িম, তবরতিকালীি প্রেেচি ও সাতবচক আইতট বযবস্থাপিায় তেশলি তবতটআরতসর ইতিতিয়াতরং অযান্ে অপাশরেিস্ তবভাশগর 
মহাপতরর্ালক তিশগতেয়ার দজিাশরল দমাৌঃ এহসানুল কবীর এবং িরশঙ্গর মলুয তহসাব বযবস্থাপিায় তেশলি তলগযাল অযান্ে লাইশসতন্সং তবভাশগর মহাপতরর্ালক 
আেীষ কুমার কুন্েু।  
 
আশয়াতজি িরঙ্গ তিলাম অনুিাশি প্রিাি অতিতির বক্তশবয োক ও দটতলশ াগাশ াগ তবভাশগর মািিীয় মন্ত্রী জিাব দমাস্তা া জব্বার বশলি, স্বািীিিার মাস 
জাতির জন্য একতট িাৎপ চপেূচ মাস এবং এই মাশস বাংলাশেশের ইতিহাশস সবশর্শয় বড় িরঙ্গ তিলাম অনুতিি হশয়শে  া ইতিহাশস স্মরেীয় হশয় িাকশব। 
মন্ত্রী বশলি, িিযপ্র তুক্তর  শুগ কাশিক্টতটতভতট মািবজীবশি কিটা গুরুেপেূচ িা কশরািাকাশল আমরা উপলতি কশরতে। র্িুিচ তেল্প তবপ্লশবর  শুগ বাংলাশেে 
 াশি িিয প্র তুক্তশি তপতেশয় িা পশড় দস লশযয আমরা তবতভন্ন উশেযাগ গ্রহে কশরতে।  
 
গ্রাহক কিৃচক মািসম্পন্ন ও তিরবতিন্ন দমাবাইল ও ইন্টারশিট দসবা িা পাওয়ার অতভশ াগ রশয়শে জাতিশয় মন্ত্রী বশলি, এিতেি অপাশরটরশের তিকট প চাপ্ত 
িরশঙ্গর ঘাটতি তেল, আজশকর তিলাশম তবতি হওয়া ১৯০ দমগাহাজচ িরঙ্গ  কু্ত হশল িা দটতলশ াগাশ াগ খাশি আমলূ পতরবিচি হশব। তিলামকৃি িরঙ্গ 
দ ারতজ ও  াইভতজ উভয়শযশে বযবহার করা  াশব বশলও জািাি তিতি। আজশকর ১২০ দমগাহাজচ এর মশিয অতবতিি দ  ৩০ দমগাহাজচ িরঙ্গ রশয়শে , 
িাই দকাশিা অপাশরটর িয় করশি আগ্রহী হশল দসই সুশ াগ দেয়ার জন্য তবতটআরতসর প্রতি আহবাি জািাি মন্ত্রী। তিলাশমর মািযশম আহতরি রাজস্ব জািীয় 
উন্নয়শি গুরুেপেূচ ভূতমকা পালি করশব উশেখ কশর মন্ত্রী আশরা বশলি, প্রশিযক অঞ্চশল দ্রুি গতির দ ারতজ দসবার বযাপক প্রসাশরর পাোপাতে  াইভতজ 
ভতবষযশি  াশি কনুজযুমার দপ্রাোক্ট হয় দস লশযযও কাজ করতে।  
 
তিলাশম সব পয উইি উইি তসরু্শয়েশি রশয়শে জাতিশয় োক ও দটতলশ াগাশ াগ তবভাশগর সতর্ব জিাব দমা: খতললরু রহমাি বশলি, রাষ্ট্র ন্ত্র এখি 
দটতলশ াগাশ াগ বযবস্থার উপর অশিকাংশে তিভচরেীল। তিরতবিন্ন দিটওয়াকচ বজায় রাখার পাোপাতে গ্রাহকশক সশবচাচ্চ দসবা তেশি অপাশরটরশের প্রতি 
আহবাি জািাি তিতি। 
 
তিলাশম অংেগ্রহেকারী সকলশক িন্যবাে জাতিশয় তবতটআরতস’র ভাইস দর্য়ারমযাি জিাব সুিি রায় মমে বশলি, দেশের দটতলশ াগাশ াগ খাশির অন্যিম 
তিয়ামক িরঙ্গ তিলাম। এই তিলাম কল ড্রপ ও ইন্টারশিট দসবার মাশিান্নয়শি গুরুেপেূচ ভূতমকা পালাি করশব। অনুিাশি তবতটআরতস’র দর্য়ারমযাি জিাব 
েযাম সুন্দর তসকোর বশলি, স্বিিা ও তিরশপযিার সাশি আজশকর তিলাম অনুতিি হশয়শে। গ্রাহক র্াতহোশক গুরুে তেশয় িিুি িরশঙ্গর মািযশম মািসম্পন্ন 
দসবা তিতিি করশি অপাশরটরশের প্রতি আহবাি জািাি তিতি। তিলাম স ল করার জন্য তিলাম কতমতট, গেমািযম ও অপাশরটরসহ সংতিষ্ট সকশলর প্রতি 
কৃিজ্ঞিা জ্ঞাপি কশরি তবতটআরতস’র দর্য়ারমযাি।  
 
এবাশরর তিলাশম ২.৩ তগগাহাজচ ও ২.৬ তগগাহাজচ বযান্েদ্বশয়র িরঙ্গ দমাবাইল অপাশরটরশের অনুকূশল বরাদ্দকরশের তিতমি ১৫ বেশরর জন্য প্রতি দমগাহাজচ 
িরশঙ্গর তভতি মলূয (Base Price) ৬.০ তমতলয়ি মাতকচি েলার সরকাশরর পবুচানুমতি গ্রহে সাশপশয তিিচারি করা হশয়তেল। এশযশে, অপাশরটরশক িিুি 
প্রাপ্ত িরশঙ্গর দমাট অতিগ্রহে মশূলযর ১০ েিাংে ৩০ জিু ২০২২ এর মশিয পতরশোি করশি হশব, িশব সংতিষ্ট অপাশরটরশক ১ জলুাই ২০২২ হশি ১ 
জানুয়াতর ২০২৩ এর মশিয মলূ িরঙ্গ বরাদ্দ পে কতমেি হশি গ্রহে করশি হশব মশমচ সুশ াগ দেওয়া হশয়শে।  
 



িরঙ্গ বরাদ্দপে জাতরর িাতরখ দিশক প্রতি এক বের অন্তর বাৎসতরক ১০% হাশর বাতক ৯০% র্াজচ ৯ (িয়) তট তকতস্তশি ৯ (িয়) বেশরর মশিয পতরশোি 
করশি হশব। িরশঙ্গর দময়াে প্রািতমকভাশব ৪তজ লাইশসন্স দময়াে িিা ১৮ দ রুয়াতর ২০৩৩ িাতরখ প চন্ত িাকশব। এশযশে সমতিি দমাবাইল লাইশসন্স 
(Unification of 2G, 3G. 4G, 5G and beyond) জারীর পর, ১৮ দ রুয়াতর ২০৩৩ িাতরশখর মশিয প্রশ াজয ত  পতরশোি সাশপশয উক্ত িরশঙ্গর 
দময়াে ১৫ বেশরর জন্য বতৃি করার সুশ াগ রাখা হশয়শে। উশেখয, িরঙ্গ বরাশদ্দ তিলাম পিতি অবলম্বশির তিতমি বতেচি তিশেচতেকাতট একতট স্বি ও 
জবাবতেতহমলূক প্রতিয়ার মািযশম অপাশরটরগশের মশিয িরঙ্গ বরাশদ্দর সামিসযিা রযার তবষয়তট গুরুে তেশয় প্রেয়ি করা হশয়শে।  
 
তবতটআরতস আো কশর সরকাশরর উশেখশ াগয আশয়র পাোপাতে তবেযমাি দমাবাইল দ ারতজ দসবা সম্প্রসারে ও এর মাশিান্নয়ি এবং বাংলাশেশে দমাবাইল 
৫তজ দসবা বাস্তবায়শি আজশকর বরাদ্দকৃি িরঙ্গ গুরুেপেূচ ভূতমকা রাখশব। 
 

 

প্রাপক (সদয় কার্যার্থয): 

১। উপ-মহাপরিচালক (বার্যা) 
বাাংলার্দশ টেরলরিশন এবাং  
২। সম্পাদক/ প্রধান বার্যা সম্পাদক, দদরনক সাংবাদপত্র; 
টহড অব রনউজ/ চীফ রনউজ এরডেি; 
বার্যা সাংস্থা/ টেরলরিশন চযার্নল/র্িরডও চযার্নল; 
অনলাইন রনউজ, ঢাকা, বাাংলার্দশ। 
৩। সরচব, রবরেআিরস। 
৪। টচয়ািমযান মর্হাদর্য়ি বযরিগর্ সরচব (ইহা মর্হাদর্য়ি সদয় অবগরর্ি জন্য), রবরেআিরস। 
৫। ভাইস দর্য়ারমযাি মর্হাদর্য়ি বযতক্তগি কমচকিচা (ইহা মর্হাদর্য়ি সদয় অবগরর্ি জন্য), 
রবরেআিরস। 
৬। অরফস করপ। 
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