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দেশব্যাপী অপলেকযাল ফাইবার টিেওয়াদকের লজআইএস িািলিত্র তৈরী করদলা লবলেআরলস 

ঢাকা, ৩ আগষ্ট ২০১৬: 

 লবলেআরলস’র উদেযাগ ও অর্োয়দি টেদশর সকল অপাদরেদরর লিজস্ব অপলেকযাল ফাইবার টিেওয়াদকের ৈর্য লিদয় একলে সিলিৈ Web 

based interactive GIS (Geographical Information System) Map েিয়ণ করা হদয়দে। 

 লবলেআরলস’র ৈত্ত্বাবধাদি েস্তুৈকৃৈ এই মানচিত্রলেদৈ সকল অপাদরেদরর লিজস্ব অপলেকযাল ফাইবাদরর ৈর্য লবলভন্ন স্তদর লবিযাস কদর েেশেি 

করা হদয়দে। এ িািলিদত্রর সহায়ৈায় সারাদেদশর অপলেকযাল ফাইবাদরর টজলা, উপদজলা, ইউলিয়ি লভলিক অবস্থাি, সক্ষিৈাসহ লবস্তালরৈ কালরগরী 

ৈর্য জািা সম্ভব হদব। সরকালর/টবসরকালর সাংদ াগ (Connectivity) সম্পলকেৈ ট  টকাি েকল্প বাস্তবায়দি এই GIS Map লে টিৌললক ভূলিকা পালি 

করদব বদল আশা করা  ায়। ৈদব লিলজোল বাাংলাদেশ গঠদি েস্তুৈকৃৈ এই  মানচিত্রচির সাংলিষ্ট ৈর্য বযবহাদরর টক্ষদত্র লবলেআরলসর পবূোিদুিােি 

েদয়াজি হদব।   

  উল্লেখ্য, টেললদ াগাদ াগ টসবা েোিকারী অপাদরেদরর অদিদকর লিজস্ব টিেওয়াকে র্াকদলও টেশবযাপী লবস্তৃৈ লবলভন্ন অপাদরেদরর অপলেকযাল 

ফাইবার টিেওয়াদকের টকাি সিলিৈ লিত্র িীলৈলিধোরকদের লিকে িা র্াকায় সম্পদের সদ্ব্যবহাদর (Resource Utilization) েলৈবন্ধকৈার সলৃষ্ট 

হলিল। েধািিন্ত্রীর কা োলদয় গলঠৈ Domestic Network Coordination Committee-র সভায় বাস্তবায়িাধীি েকল্পসিূদহর টিেওয়াকে 

পলরকল্পিার (Network Planning) টক্ষদত্র টেশবযাপী লবস্তৃৈ এ সকল অপচিক্যাল দনিওয়াল্লক্ের সিিদয়র েদয়াজিীয়ৈার উপর লবদশষ গুরুত্বাদরাপ 

করা হয় এবাং লবলেআরলসদক একলে Interactive GIS Map েণয়দির োলয়ত্ব টেয়া হয়।   

 ইদৈাপদূবে টেললকি অপাদরেরদের GIS (Geographical Information System) ফরিযাদে লিজস্ব অপলেকযাল টিেওয়াদকের টকাি 

িািলিত্র লেল িা।  ার ফদল আন্তঃলিয়াশীল িািলিত্রলে (Interactive Map)  তৈলরর পদুরা েলিয়ালে  লবলেআরলস লিভের হদয় পদে। োর্লিক প োদয় 

লিধোলরৈ এক িাদসর িদধয িািসম্মৈ ফরিযাদে লবলেআরলস সকল টেললকি অপাদরের হদৈ ৈর্য সাংগ্রহ কদর এবাং পালি সম্পে িন্ত্রণালয় অলধিস্ত 

CEGIS (Center for Environmental and Geographical Information Service) টক েরপত্র েলিয়ার িাধযদি কা োদেশ েোি কদর। 

েলৈষ্ঠািলে দুই িাদসর িদধয GIS Based Nationwide Optical Fiber Interactive Map েণয়ি এবাং  পরবৈেী  ২  বেদরর  িদধয  এ  সাংলিষ্ট 

সকল  েকার     ৈর্য সম্পােিা ও হালিাগাে  (Update/Edit) করার শৈে সাদপদক্ষ কাজ শুরু কদর। আগািী ২ বৎসর CEGIS মানচিত্রচি হালনাগাে 

ক্রার জনয চব্চিআরচি তার চনজস্ব ক্মেক্তোল্লের িামর্থেয ব্ৃচি ক্রল্লে, ফল্লল চব্ল্লশষ প্রচশক্ষল্লের ব্যব্স্থা রাখ্া হল্লয়ল্লে।।  

 টেললকি অপাদরের হদৈ ৈর্য সাংগ্রহ, সালবেক ৈত্ত্বাবধাি ও লিলবে প েদবক্ষদণর লবষয়লে লবলেআরলস’র একলে লিরলবলেন্ন কলিলের িাধযদি সম্পন্ন 

করা হদি। এোোও বলণেৈ কা েিি সষু্ঠুভাদব সম্পােদির সকল টেললকি অপাদরের এবাং লসইলজআইএস-এর উপ ুেক্ত েলৈলিলধর সিিদয় একলে টকা-

অলিেদিশি কলিলে গঠি করা হদয়দে। লবগৈ ১১-০৮-২০১৫ ৈালরদে িুলক্ত টিাৈাদবক Web Based Interactive GIS Map েস্তুৈ সম্পন্ন হদয়দে। 

েস্তুৈকৈৃ Map বৈেিাদি Online এ পরীক্ষািলূক প েদবক্ষদণ রদয়দে। এোোও অপলেকযাল স্থাপিার টকাি ধরদির সাংদশাধি লকাংবা সাংদ াজদির 

েদয়াজিীয়ৈা লিরীক্ষদণর লদক্ষয েলৈলে অপাদরেরদক ইদৈািদধয স্ব স্ব GIS Map এর জিয পরৃ্ক পরৃ্ক User ID এবাং Password েোি করৈঃ  

CEGIS এর োলয়ত্বোপ্ত কিেকৈোদের সাদর্ সরাসলর সমৃ্পক্ত করা হদয়দে। 

 লিলজোল বাাংলাদেশ গঠদির ের্ি শৈে টেশবযাপী লবস্তৃৈ একলে স্বলিভের বললষ্ঠ টিেওয়াকে,  ার িাধযদি ৈর্য টসবা টপৌৌঁদে  াদব োলন্তক প োদয় 

গৃহদস্থর ঘদর। আর এই টিেওয়াদকের অিযৈি টিৌললক অবকাঠাদিা একলে সলুিলেেষ্ট, লিভেরদ াগয, বললষ্ঠ অপলেকযাল ফাইবার টিেওয়াকে। উদেেয ১৯৯৭ 

সাল হদৈই টেশবযাপী টিাবাইল টিেওয়াদকের সহায়ৈায় অবকাঠাদিা লবস্তৈৃ হদয় এদসদে এবাং পদূবে ট্রান্সলিশদির জিয পরৃ্ক টকাি লাইদসন্স িা র্াকায় 

অপাদরেরসিহূ টেশবযাপী টসবা েোদির লদক্ষয লিজস্ব অপলেকযাল ফাইবার স্থাপি কদরদে। পরবৈেীদৈ অপলরকলল্পৈভাদব এলাকালভলিক টিেওয়াকে লবস্তার 

বদন্ধর লদক্ষয এবাং ট্রান্সলিশি টিেওয়াকেদক এযাদেস টিেওয়াকে হদৈ পরৃ্ক করার উদেশয লিদয় ২০০৮ সাদল লবলেআরলস কৈৃেক Nationwide 

Telecommunication Transmission Network (NTTN) গাইিলাইি েণয়ি করা হয়। এর আদলাদক ২০০৯ এর জািয়ুালরদৈ 

Fiber@Home এবাং লিদসম্বদর Summit Communication Ltd. িািক েলৈষ্ঠাি দুলে Nationwide Telecommunication 

Transmission Network (NTTN) লাইদসন্স োপ্ত হয় এবাং Rollout োদগেে লভলিক েলৈষ্ঠাি দুলে টেশবযাপী অপলেকযাল ফাইবার স্থাপদির 

কা েিি শুরু কদর। এোো PGCB, BTCL এবাং বাাংলাদেশ টরলওদয় NTTN Transmission License ধারী েলৈষ্ঠাি। 

 

                                                                                                          বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি। 


