বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
িসে মস এ সািভেসস িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩১.০০১.২১.৪২৬
িবষয়:
:

উপ

তািরখ:

১৮ ফা ন ১৪২৮

০৩ মাচ ২০২২
েল “International

ADN International Gateway Limited এর অ
Internet Gateway (IIG)” এর ািরফ অ েমাদন সে ।
(ক) ADN International Gateway Limited এর প নংADNGATEWAY/BTRC/IIG/2022/34/01, তািরখঃ ১৯/০১/২০২২।
খ) ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর ারক নং-১৪.০০.০০০০.০১০.১৮.০২০.১৭.১৩৯৪, তািরখঃ
০৩/০৮/২০২১।

িবষয়ও

প স েহর

ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে

য , ADN International

Gateway Limited এর অ েল “International Internet Gateway (IIG)” এর ািরফ,
ািরেফর শত এবং াহক সবা িনি েত িত সবার মানদ বজায় রাখেত ‘Grade of Service (GoS)’
সহ অ েমাদন দয়া হেলাঃ
বসরকারী International Internet Gateway (IIG) লাইেস ধারীেদর জ

IIG Tariff, BDT/M onth
( একেদশ , একেরট )

Bandwidth Range
(M bps)

ািরফ ঃ

DH AKA

OUTSIDE DH AKA
(Including NTTN Cost)

Floor-Ceiling

50-100
101-200
201-500

365

399

365-399

501-1000
1001-2500

360

395

360-395

5001-10000

355

390

355-390

10001-25000

350

380

350-380

25001-50000

345

375

345-375

50001-100000

340

365

340-365

2501-5000

১

Above 100000

330

355

330-355

ািরেফ র শতাবলীঃ

১) িব আরিস’র লাইেস ধারী সকল বসরকারী International Internet Gateway (IIG) িত ান
সরকার ক ক িনধািরত সবার ে উে িখত ািরফ ১ সে র ২০২১ তািরখ হেত াথিমকভােব ৫ ( াচ)
বছেরর জ িনধািরত থাকেব এবং পরবত েত ন ন কের ািরফ িনধািরত না হেল কিমশেনর অ েমাদন েম তা
বলবৎ থাকেব। তেব কিমশন বাজার চািহদা ও াহক াথ িবেবচনায় য কান সময় ইহা পিরবতন করেত পারেব;
২) য কান
িনধািরত Floor & Ceiling এর মে িব মান থাকেব এবং ঢাকােত Floor এবং ঢাকার
বািহের Floor এবং Ceiling এর মে েযাজ হেব;
৩) াহক সবা িনি েত Quality of Service & Experience- ক িবেবচনায় িনেয় িত
িনধ ারেণ িন বিণ ত ‘Grade of Service (GoS)’ বজায় রাখেত হেব;

সবার মানদ

৪) ১০ িজিবিপএেসর চেয় বিশ ভিলউেমর জ , েত ক
য় আেদশ সবিন ৬ মাস বহাল থাকেব উ সমেয় কান
ডাউন েডশন করা যােব না, তেব সবা সরবরাহকারী নতম আপটাইম (GoS অ যায়ী) সরবরাহ করেত থ হেল
সবা হনকারী (Client) তার আেগই সংেযাগ িবি করেত পারেব;
৫) ৩০ িজিবিপএেসর চেয় বিশ ভিলউেমর জ , েত ক
য় আেদশ সবিন ১২ মাস বহাল থাকেব এবং উ
সমেয় কান ডাউন েডশন করা যােব না, তেব সবা সরবরাহকারী নতম (GoS অ যায়ী) সরবরাহ করেত থ
হেল সবা হনকারী (Client) তার আেগই সংেযাগ িবি করেত পারেব;
৬) সকল ধরেনর সবা কিমশেনর অ েমািদত IIG পপ েলা থেক সরবরাহ করা হেব।
৭) IIG নীিতমালার শত নং- ১৪.০১ অ যায়ী সরকার ক ক অ েমািদত ািরেফর আদেল সকল বসরকারী
লাইেস ধারী IIG িত ানেক কিমশন হেত েয়াজনীয় ািরফ অ েমাদন হণ করেত হেব;
৮) IIG ক ক কিমশন হেত অ েমািদত ািরফ চাট িনজ ওেয়ব সাইেট কাশ করেত হেব এবং অ েমািদত সবা
বা ািরফ- এ কান কার পিরবতন বা সংেযাজন করা যােব না;
৯) ািরেফর বািহের অ েমাদন তীত কান সবা/ াডা পিরচালনা করেল বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ আইন
অ যায়ী উ িত ােনর িব ে কিমশন আইনা গ ব া হন করেব;
১০) াহক অিভেযাগ ( েক ং না ার সহ) ততার সােথ সমাধান করেত হেব, াহক ক ক কান অিভেযাগ া
হেল িব আরিস েয়াজনীয় আইনা গ ব া হন করেব এবং াহক অিভেযাগ ও অিভেযাগ সমাধােনর ত
কমপে ছয় (৬) মােসর জ সংর ণ করেত হেব।
G r a de o f Se r vi c e ( G o S)
G R ADE

Q u alit y o f Service (Q o S)

Q u alit y o f E x p erience (Q o E )

Multiple Upstream redundancy

Up Time : 99.9%

PoP with Multiple NTTN path
redundancy

Down Time : Maximum 526
minutes a Year
২

A

24/7/365 NOC and Care Service

Key Account Manager
(KAM): Dedicated

Client’s Login to Customize
Report

P enalt y to operator against GoS

Upstream redundancy

Up Time : 99.00%

PoP with NTTN path
redundancy

Down Time : Maximum 5,256
minutes a Year

24/7/365 NOC and Care Service

Key Account Manager
(KAM): Dedicated

Customized and monthly
report

P enalt y to operator against GoS

Upstream redundancy

Up Time : 98.00%

PoP with NTTN path

Down Time : Maximum 10,512
minutes a Year

24/7/365 NOC and Care Service

Key Account Manager (KAM)

Templated Monthly Report to
Client

P enalt y to operator against GoS

B

C

NO T E : Any interruption due to failure of NTTN, Submarine or DOT devices (ie.
DPI) will be excluded from this uptime.

৩-৩-২০২২
মাঃ নািহ ল হাসান
উপ-পিরচালক
ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১
ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭
ইেমইল: nahid@btrc.gov.bd

ব াপনা পিরচালক,
ADN International Gateway
Limited, ১৭, রড ি েস কনকড টাওয়ার (৫ম
তলা), বীর উ ম এ ক খা কার রাড, মহাখালী িস/এ,
ঢাকা-১২১২।
ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩১.০০১.২১.৪২৬/১(২)

তািরখ:

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) মহাপিরচালক, ইি িনয়ািরং এ অপােরশ িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
২) মহাপিরচালক, অথ , িহসাব ও রাজ িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
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৩

১৮ ফা ন ১৪২৮
০৩ মাচ ২০২২

মাঃ নািহ ল হাসান
উপ-পিরচালক

৪

