
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০। 
ইি িনয়ািরং এ  অপােরশ  িবভাগ

জ ির 

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩৬.০০১.১৮.১৯১০ তািরখ: 
০২ নেভ র ২০২০

১৭ কািতক ১৪২৭

িবষয:় কিমশনকিমশন   হ েতহেত   অপােরশনঅপােরশন   কায মকায ম   পিরদশনকােলপিরদশনকােল   াা   িব িভিবিভ   ত য়ত য়/ / অসাম তাঅসাম তা   সেসে ।।
: (১) িব আরিসর প  নং-১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩৬.০০৫.১৮.১৭৩২; তািরখ: ২৫/১১/২০১৮ইং।

(২) িব আরিস প  নং- ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩৬.০০২.১৪.৮১৬; তািরখ: ২৪/০৪/২০১৮ইং।
(৩) িব আরিস প  নং- ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩৬.০০২.১৪.৮১৩; তািরখ: ২৪/০৪/২০১৮ইং।

        উপ  িবষয় ও  প স েহর ি েত িনেদশ েম জানােনা যাে  য, কিমশন থেক িবিভ  সমেয় িনিদ  তে র
িভি েত সংি  িবভাগ/ শাখা হেত লাইেস ধারী আইএসিপ িত ান স েহর অপােরশনাল কায ম সেরজিমেন পিরদশন করা
হয়। উ  পিরদশনকালীন সমেয় িক  িক  ে  দখা যায়, সংি  লাইেস ধারী আইএসিপ িত ান ক ক কিমশেন
দািখল ত অপােরশ  সং া  ত  এবং সেরজিমেন পিরদশনকালীন া  তে র অসাম তা/ অিমল রেয়েছ। পিরদশনদল
ক ক পিরদশনকােল িবিভ  আইএসিপ িত ােনর অপােরশ  এর ে  উে খেযা  কেয়ক  ত য়/ অসাম তা িনে  েল
ধরা হেলাঃ

(ক)  কিমশন ক ক জাির ত িনেদশনা মাতােবক ই ারেনট সবা দােনর উে ে  ISP লাইেস ধারী িত ান ক ক PoP
াপন/ ানা র/ বািতেলর েব কিমশন ক অবগত না করা।

(খ) িব আরিসর Data Information System (DIS) পাটাল এ স কভােব সকল ত  দান না করা।
(গ) Infrastructure Sharing Guideline, 2011 এ উে িখত শত স হ স কভােব িতপালন না কের
কায ম পিরচালনা করা।
(ঘ) একই মািলকানায় ক াবল িভ লাইেস  ও আইএসিপ লাইেস  হন বক কিমশেনর িনেদশনা/ গাইডলাইন অ সরণ না
কের ক াবল িভ সবা দােনর কােজ ব ত অপ ক াল ফাইবার এর মা েম ই ারেনট সবা দান সং া  কায ম পিরচালনা
করা।
(ঙ) িব আরিসর অ েমাদন হন না কের িনজ  নটওয়াক অপােরশন স ার (NOC) এর পিরবেত অ  Cache
Server াপন করা, ক াশ সাভার দানকারী সং া ও বহারকারী িত ােনর ম কার ি  এবং ক াশ সাভােরর মিনটিরং
িলংক (অনেনট/অফেনট, MRTG) কিমশনেক দান না করা ।
(চ) লাইেস িবহীন িত ান ক ক অৈবধ িরেসলার তরী করার মা েম ই ারেনট সবা দান সং া  কায ম পিরচালনা করা।
(ছ) কিমশন হেত জারী ত িনেদশনা মাতােবক আইএসিপ লাইেস ধারী িত ান স হেক তােদর সকল াহকগেণর IP Log
(Device Identity/ Time Stamp) কমপে  ১২ (বার) মাস রা ীয় াথ ও জনিনরাপ ার িবষয় িবেবচনা কের
সংর েণর িনেদশনা দান করা হেলও কিতপয় িত ান তা যথাযথভােব িতপালন করেছ না।
(জ) িবিভ  এলাকায় কিমশন হেত আইএসিপ লাইেস  া  িত ানেক যথাযথভােব কায ম হেন এবং ই ারেনট সবা দয়ার

ে  াধা দান করা। 

২।      এমতাব ায়, কিমশেনর সকল আইএসিপ লাইেস ধারী িত ান স েহর মে  যিদ কান িত ান উপেরাি িখত ত য়/
অসাম তা কের থােক তেব তা অিতস র েয়াজনীয় ব া হন বক িনরসণ করার জ  িনেদশনা দান করা হেলা।

১



পরবিতেত, উপেরাি িখত ত য় স হ পিরলি ত হেল এবং যথাযথ পদে প হীত না হেল সংি  িত ােনর অ েল
'বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ আইন, ২০০১' অ যায়ী আইনা গ ব া হন করা হেব।

৩।         িবষয়  আপনােদর সদয় অবগিত ও পরবত  কাযােথ রণ করা হেলা। 

২-১১-২০২০

চয়ার ান/ ব াপনা পিরচালক/ ধান িনবাহী কমকতা,
(সকল Nationwide ISP, Central Zone 
ISP এবং Zonal ISP, এবং ক াটাগরী- A,B,C 
অপােরটর)।

িশবলী ইমিতয়াজ
িসিনয়র সহকারী পিরচালক

ইেমইল: shiblee@btrc.gov.bd

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩৬.০০১.১৮.১৯১০/১ তািরখ: ১৭ কািতক ১৪২৭
০২ নেভ র ২০২০

অ িলিপঃ 
১) সভাপিত, ই ারেনট সািভস াভাইডার এেসািসেয়শন অব বাংলােদশ (আইএসিপএিব), স ােলট,

াট- িস/১, বাড়ী- ৩/এ, রাড- ৯৬, লশান- ২, ঢাকা।

২-১১-২০২০
িশবলী ইমিতয়াজ 

িসিনয়র সহকারী পিরচালক

২


