বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
আইইলব ভবি, রিিা, ঢাকা - ১০০০।
লিদেিি এন্ড িালভিদিি লবভাগ

স্মারক িম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩৩.৩১২.২২.৫১০

তালরখ: ১৮ জুলাই, ২০২২ লরিঃ

লবষয়: Shilmandi Online িািক ISP প্রলতষ্ঠাদির অনুকূদল ট্যালরফ অনুদিােি প্রোি প্রিদে।
সূত্র:

১) Shilmandi Online এর আদবেি ।
২) লবটিআরলি‘র স্মারক িাং- ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৫৫.০০১.১৯.৯৩২, তালরখিঃ ১১ িদভম্বর ২০২১।

উপর্য িক্ত লবষয় ও সূত্রস্থ পত্রিমূদের টপ্রলিদত জািাদিা াদে ট , সূত্রস্থ-১ এর পদত্রর িাধ্যদি ISP কা িক্রি পলরচালিা জন্য
আপিার প্রলতষ্ঠাি কর্তিক ট্যালরফ অনুদিােদির জন্য আদবেি করা েদয়দে। এদপ্রলিদত সূত্রস্থ-২ িাং পদত্রর শতি িাং-৪
টিাতাদবক 5Mbps, 10Mbps ও 20Mbps-টক আনুপালতক োদর প্রদয়াজিীয় িিন্বয় কদর লিদনাক্ত ‘েক’ টিাতাদবক
আদবেিকৃত িকল প্যাদকজ/টপ্রাডাক্ট-এর ট্যালরফ, শতি এবাং টিবা ও টিবার িাি লিলিদত Grade of Service (GoS) এর অনুদিােি ‘Shilmandi Online’ এর অনুকূদল লিদে িশক্রদি প্রোি করা েদলািঃ

‘এক টেশ, এক টরে’
ক্রি ব্যান্ডউইথ (িব িলিন) িালিক লবল (িদব িাচ্চ)

ক্রি ব্যান্ডউইথ (িব িলিন)

১
২
৩
৪

৫
৬
৭

5 Mbps
10 Mbps
20 Mbps
25 Mbps

500/ োকা
800/ োকা
1200/ োকা
1400/ োকা

30 Mbps
35 Mbps
40 Mbps

িালিক লবল (িদব িাচ্চ)
1600/ োকা
1800/ োকা
2000/ োকা

[িদব িাচ্চ টশয়াড ি (কিদেিশি টরলশও) 1:8]

২। ট্যালরদফর শতিাবলী:
(১) লবটিআরলি’র লাইদিন্সধারী িকল িরকারী/দবিরকারী লবলভন্ন ধরদণর Internet Service Provider (ISP)
প্রলতষ্ঠাি উদেলখত ১ টিদেম্বর ২০২১ তালরখ েদত প্রাথলিকভাদব ৫ (পাঁচ) বেদরর জন্য লিধ িালরত থাকদব এবাং পরবতীদত িতুি কদর
ট্যালরফ লিধ িালরত িা েদল কলিশদির অনুদিােিক্রদি তা বলবৎ থাকদব। তদব কলিশি বাজার চালেো ও গ্রােক স্বাথ ি লবদবচিায় ট
টকাি িিয় ইো পলরবতিি করদত পারদব;
(২) গ্রােক টিবা ও টিবার িাি লিলিদত প্রদয়াজিীয় ‘Penalty’ শতি িে Quality of Service & Experienceটক লবদবচিায় লিদয় প্রলতটি টিবার িািেন্ড লিধ িারদণ বলণ িত Grade A, B ও C টিাতাদবক ‘Grade of Service
(GoS)’ বজায় রাখদত প্রলতটি ISP বাধ্য থাকদব। িকল ধরদির ISP’র টিদত্র “গ্রােক ০৫ লেি অব্যােতভাদব ইন্টারদিে টিবা
লবলেন্ন থাকদল িালিক লবল ৫০% প্রোি করদব, ১০ লেি অব্যােতভাদব ইন্টারদিে টিবা লবলেন্ন থাকদল িালিক লবদলর
২৫% প্রোি করদব এবাং ১৫ লেি অব্যােতভাদব ইন্টারদিে টিবা লবলেন্ন থাকদল উক্ত িাদি টকাি িালিক লবল প্রোি করদব িা”;
(৩) ISP িীলতিালার শতি িাং- ২১.৫ অনু ায়ী িরকার কর্তিক অনুদিালেত ট্যালরদফর আেদল িকল লাইদিন্সধারী ISP
প্রলতষ্ঠািদক কলিশি েদত প্রদয়াজিীয় ট্যালরফ অনুদিােি গ্রেণ করদত েদব;

(৪) িরকাদরর অনুদিালেত ইন্টারদিে লিড িব িলিন িীিা 5Mbps লবদ্যিাি টরদখ ট্যালরদফর তাললকা অনু ায়ী 5Mbps,
10Mbps ও 20Mbps অথবা Contention Ratio- 1:8 টক আনুপালতক োদর প্রদয়াজিীয় িিন্বয় কদর কলিশদির
অনুদিােিক্রদি গ্রােকদের ISP অন্যান্য টপ্রাডাক্ট/দিবা প্রোি করদত পারদব;
(৫) ISP কর্তিক কলিশি েদত অনুদিালেত ট্যালরফ চাে ি লিজস্ব ওদয়ব িাইদে প্রকাশ করদত েদব এবাং অনুদিালেত টিবা বা
ট্যালরফ – এ টকাি প্রকার পলরবতিি বা িাংদ াজি গ্রেণদ াগ্য িয়;
(৬) ট্যালরদফর বালেদর অনুদিােি ব্যতীত টকাি টিবা/দপ্রাডাক্ট পলরচালিা করদল বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ আইি অনু ায়ী উক্ত
প্রলতষ্ঠাদির লবরুদে কলিশি আইিানুগ ব্যবস্থা গ্রেণ করদব;
(৭) গ্রােক অলভদ াগ (টিদকটিাং িাম্বার িে) দ্রুততার িাদথ িিাধাি করদত েদব, গ্রােক কর্তিক টকাি অলভদ াগ প্রাপ্ত েদল লবটিআরলি
প্রদয়াজিীয় আইিানুগ ব্যবস্থা গ্রেি করদব এবাং গ্রােক অলভদ াগ ও অলভদ াগ িিাধাদির তথ্য কিপদি েয় (০৬) িাদির জন্য
িাংরিণ করদত েদব।
৩। ট্যালরদফর িলেত টিবা ও টিবার িাি লিলিদত Grade of Service (GoS):
GRADE
Quality of Service
(QoS)

Grade of Service (GoS):
1. Multiple Upstream redundancy
2. PoP with Multiple NTTN (underground) path
redundancy
3. 24/7/365 NOC and Care Service
1. Up Time : 99.00%
2. Down Time : (Cumulative)

A
Quality of
Experience (QoE)

Quality of Service
(QoS)

Down Time : Maximum per Month
Upazila ISP District ISP Division ISP Nationwide ISP
01 Day/m 12 Hours/m 06 Hours/m 03 Hours/m
3. MTTR (Minimum Time To Restore):
MTTR : Maximum (from logical detection, subject to not
having dependency with IIG or NTTN):
Upazila ISP District ISP Division ISP
Nationwide ISP
4 Hours
3 Hours
2 Hours
1 Hours
1. Upstream redundancy
2. PoP with NTTN (underground) path redundancy
3. 24/7/365 NOC and Care Service
1. Up Time : 98.00%
2. Down Time : (Cumulative)

B
Quality of
Experience (QoE)

Down Time : Maximum per Month
Upazila ISP District ISP Division ISP Nationwide ISP
03 Day/m 02 Day/m 01 Day/m
12 Hours/m
3. MTTR (Minimum Time To Restore):
MTTR : Maximum (from logical detection, subject to not
having dependency with IIG or NTTN):
Upazila ISP District ISP Division ISP
Nationwide ISP

Quality of Service
(QoS)

5 Hours
4 Hours
3 Hours
1. Upstream redundancy
2. PoP with NTTN(underground) path
3. 24/7/365 NOC and Care Service

2 Hours

1. Up Time : 97.00%
2. Down Time : (Cumulative)
C
Quality of
Experience (QoE)

Down Time : Maximum per Month
Upazila ISP District ISP Division ISP Nationwide ISP
04 Day/m 03 Day/m 02 Day/m
01 Day/m

3. MTTR (Minimum Time To Restore):
MTTR : Maximum (from logical detection, subject to not
having dependency with IIG or NTTN):
Upazila ISP District ISP Division ISP
Nationwide ISP
6 Hours
5 Hours
4 Hours
3 Hours
Penalty: will be applicable for all type of ISPs and for the Monthly bill 500/- tk and above
packages:
if the service is continuously Down:
A, B,
C





5 Days: users will pay = 50%, of monthly bill for that month
10 Days: users will pay = 25%, of monthly bill for that month
15 Days: users will NOT Pay, the monthly bill for that month

Proprietor
Shilmandi Online
স্মারক িম্বর: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩৩.৩১২.২২.৫১০

টিািঃ িালেদুল োিাি
উপ-পলরচালক

তালরখ: ১৮ জুলাই, ২০২২ লরিঃ

িেয় অবগলত ও কা িাদথ ি টপ্ররণ করা েল: (দজেষ্ঠতার লভলিদত িয়)
১) টচয়ারম্যাি এর একান্ত িলচব, টচয়ারম্যাি এর েপ্তর, বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
২) লিলিয়র িেকারী পলরচালক (ভাইি টচয়ারম্যাি েপ্তদর িাংর্যক্ত), ভাইি টচয়ারম্যাি এর েপ্তর, বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
৩) িেকারী পলরচালক (িোপলরচালক এিএি এর েপ্তদর িাংর্যক্ত), লিদেিি এন্ড িালভিদিি লবভাগ , বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
৪) ব্যলক্তগত কিিকতিা, ইলিলিয়ালরাং এন্ড অপাদরশন্স লবভাগ, বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
৫) িেকারী পলরচালক (িোপলরচালক এলএল এর িাদথ িাংর্যক্ত), ললগ্যাল এন্ড লাইদিলন্সাং লবভাগ, বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি
৬) প্রশািলিক কিিকতিা, অথ ি, লেিাব ও রাজস্ব লবভাগ, বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি

টিািঃ িলশউর রেিাি
লিলিয়র িেকারী পলরচালক

