
Internet Service Provider (ISP) ট্যারিফ  

(এক দেশ, এক দিট) 

 

বর্তমান সিকারিি রনব তাচনী ইশরর্হাি বাস্তবায়ন এবং রিরিটাল বাংলারেশেি সুফল দ ৌরে রেরর্ ব্রিব্যারেি 

সহিলভ্যর্া এবং সহনীয় মূল্য রনর্ তািণরক রবরবচনা করি িাক ও দটরলর াগার াগ রবভ্ারগি রনরে তশনা দমার্ারবক 

রবটিআিরস সািারেরশ ব্রিব্যাে ইন্টািরনট ট্যারিফ রনর্ তািণ করি,  া ১ দসরেম্বি ২০২১ র্ারিখ হরর্ কা তকি 

হরয়রে। সিকাি কর্ততক রনম্নেক দমার্ারবক সািারেরশি িন্য রনর্ তারির্ প্যারকি দ াষনা কিা হরয়রে এবং 

ট্যারিরফি শর্তানু ায়ী আনু ারর্ক হারি সমন্বয় করি অন্যান্য সকল প্যারকরিি অনুরমােন প্রোন কিা হরে। 

সািারেরশি সকল ব্রিব্যাে ইন্টািরনট গ্রাহকগণ রবটিআিরস’ি অনুরমারের্ ট্যারিফ সংরিষ্ঠ ISP’ি রনিস্ব 

ওরয়বসাইট হরর্ রবস্তারির্ র্থ্যারে ও দসবাি মান বিায় িাখাি ‘Penalty’ শর্তসহ অন্যান্য র্থ্যসমূহ দেখরর্ 

 ািরব।    

 

সকল র্িরনি সিকািী/দবসিকািী Internet Service Provider (ISP) লাইরসন্সর্ািীরেি িন্য 

ট্যারিফঃ  

 

ব্যােউইথ  

(সব তরনম্ন)  

ISP Tariff, BDT/Month 

(এক দেশ, এক দিট) 

সরব তাচ্চ দশয়াি ত (কনরটনশন দিরশও) 

1:8 
Metro  District Upazilla/Thana Union 

5 Mbps 500 (সরব তাচ্চ)  500 (সরব তাচ্চ)  500 (সরব তাচ্চ)  500 (সরব তাচ্চ)  

10 Mbps 800 (সরব তাচ্চ) 800 (সরব তাচ্চ) 800 (সরব তাচ্চ) 800 (সরব তাচ্চ) 

20 Mbps 1200 (সরব তাচ্চ) 1200 (সরব তাচ্চ) 1200 (সরব তাচ্চ) 1200 (সরব তাচ্চ) 

 
 

  

  গ্রাহক সংরিষ্ঠ ট্যারিরফি গুরুত্বপূণ ত শর্তাবলীঃ 

 

(১) গ্রাহক দসবা ও দসবাি মান রনরিরর্ প্ররয়ািনীয় ‘Penalty’ শর্ত সহ Quality of Service & 

Experience-দক রবরবচনায় রনরয় প্ররর্টি দসবাি মানেে রনর্ তািরণ বরণ তর্ Grade A, B ও C 

দমার্ারবক ‘Grade of Service (GoS)’ বিায় িাখরর্ প্ররর্টি ISP বাধ্য থাকরব। সকল র্িরণি 

ISP’ি দেরে “গ্রাহক ০৫ রেন অব্যাহর্ভ্ারব ইন্টািরনট দসবা রবরেন্ন থাকরল মারসক রবল ৫০% প্রোন কিরব, 

১০ রেন অব্যাহর্ভ্ারব ইন্টািরনট দসবা রবরেন্ন থাকরল মারসক রবরলি ২৫% প্রোন কিরব এবং ১৫ রেন 

অব্যাহর্ভ্ারব ইন্টািরনট দসবা রবরেন্ন থাকরল উক্ত মারস দকান মারসক রবল প্রোন কিরব না”;  

 

(২) সিকারিি অনুরমারের্ ইন্টািরনট রিি সব তরনম্ন সীমা 5Mbps রবদ্যমান দিরখ ট্যারিরফি র্ারলকা অনু ায়ী 

5Mbps, 10Mbps ও 20Mbps অথবা Contention Ratio- 1:8 দক আনু ারর্ক হারি 

প্ররয়ািনীয় সমন্বয় করি করমশরনি অনুরমােনক্ররম গ্রাহকরেি ISP অন্যান্য দপ্রািাক্ট/দসবা প্রোন কিরর্  ািরব; 

 

(৩) ISP কর্ততক করমশন হরর্ অনুরমারের্ ট্যারিফ চাট ত রনিস্ব ওরয়ব সাইরট প্রকাশ কিরর্ হরব এবং 

অনুরমারের্ দসবা বা ট্যারিফ - এ দকান প্রকাি  রিবর্তন বা সংর ািন গ্রহনর াগ্য নয়; 

 

(৪) ট্যারিরফি বারহরি অনুরমােন ব্যর্ীর্ দকান দসবা/দপ্রািাক্ট  রিচালনা কিরল বাংলারেশ দটরলর াগার াগ আইন 

অনু ায়ী উক্ত প্ররর্ষ্ঠারনি রবরুরে করমশন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন কিরব; 

 

(৫) গ্রাহক অরভ্র াগ (টিরকটিং নাম্বাি সহ) দ্রুর্র্াি সারথ সমার্ান কিরর্ হরব, গ্রাহক কর্ততক দকান অরভ্র াগ 

প্রাপ্ত হরল রবটিআিরস প্ররয়ািনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন কিরব এবং গ্রাহক অরভ্র াগ ও অরভ্র াগ সমার্ারনি 

র্থ্য কম রে েয় (০৬) মারসি িন্য সংিেণ কিরর্ হরব; 
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