
 
 

প্রেস রিরিজ 

সািাদেদে োরিক পর্ যাদে সকি ইউরিেদি ব্রডব্যান্ড ইন্টািদিট এি ‘এক দেশ, এক দেট’ ট্যারিফ উদধাধি 

সর্ যরিম্ন প্যাদকজ মূল্য ৫০০ টাকা ও সদর্ যাচ্চ ১২০০ টাকা রিধ যািণ 

ঢাকা, ০৬ জুি, ২০২১ ইং: 

 

বর্তমান সেকারেে ননব তাচনী ইশরর্হাে অনুযায়ী ‘ইন্টািদিদটি মূল্য যুরি সংগত পর্ যাদে িারিদে আিা হদর্’ এি েরতশ্রুরত র্াস্তর্ােদি প্রেদেি সকি 

ইউরিেদিি গ্রাহদকি জন্য  ব্রডব্যান্ড ইন্টােরনরটে মূল্য োরিক পর্ যাদে এক প্রেে, এক প্রিট ট্যারিফ অনুর্ােী ৫ (পাঁচ) এিরর্রপএস  প্রেোড য ব্যান্ডউইথ সদর্ যাচ্চ 

প্যাদকজ মূল্য  ৫০০ টাকা, ১০ (েে) এিরর্রপএস প্যাদকদজি মূল্য সদর্ যাচ্চ ৮০০ টাকা এর্ং ২০ (রর্ে) এিরর্রপএস ব্যান্ডউইথ প্যাদকজ এি মূল্য সদর্ যাচ্চ 

১২০০ টাকা ননর্ তােণ কো হরয়রে। দোববাে নবরকরে নবটিআেনসে প্রর্ান সরেেরন করে কনমশরনে দচয়ােম্যান জনাব শ্যাম সুন্দে নসকোরেে সভাপনর্রে 

আরয়ানজর্ অনুষ্ঠারন প্রর্ান অনর্নি নহরসরব ডাক ও দটনেরযাগারযাগ নবভারগে মাননীয় মন্ত্রী জনাব দমাোঃ দমাস্তাফা জব্বাে এে উরধার্ন করেন। প্রানিক পয তারয় 

সাোরেরশে জন্য নবটিআেনস প্রিমবারেে মর্ ব্রডব্যান্ড ইন্টােরনরটে ট্যানেফ ননর্ তােণ করে। ফরে প্রানিক পয তারয়ে গ্রাহকগণ এই ট্যানেফ অনুযায়ী 

আইএসনপরেে ননকট দিরক দসবা গ্রহণ কেরর্ পােরবন, যা ইন্টােরনট দসবাে দেরএ এক গাগািকােী পেরেপ। 

 

অনুষ্ঠারন প্রর্ান অনর্নিে বক্তরব্য ডাক ও দটনেরযাগারযাগমন্ত্রী বরেন, নবদ্যমান করোনা মহামােীে সময় ইন্টােরনরটে ুরুতে সবাই উপেনধি  কেরর্ দপরেরে। 

ইউননয়ন পয তারয় ইন্টােরনরটে দসবাে পাশাপানশ ঘরে ঘরে ব্রডব্যান্ড ইন্টােরনট দপ ৌঁরে নেরর্ উরদ্যাগ দনয়াে উরেখ করে মন্ত্রী বরেন, দেরশে চোঞ্চরে ও হাওড় 

এোকায় বঙ্গবন্ধু স্যারটোইরটে মাধ্যরম ইন্টােরনট দসবা দেওয়া হরে। স্বাগত র্িদব্য রর্টিআিরস’ি রসদেিস এন্ড সারভ যস রর্ভাদগি মহাপনেচােক 

নব্ররগনডয়াে দজনারেে দমাোঃ নানসম পািদভজ প্রিার্াইি ইন্টািদিট এর্ং ব্রডব্যান্ড ইন্টািদিদটি  তুিিা মূিক রচত্র উপস্থাপদিি পাোপারে পুদিা ট্যারিফ রিধ যািণ 

েরিো সর্ম্যদক একটি তথ্য র্হুি উপস্থাপিা েোি কদিি।  

 

ডাক ও দটনেরযাগারযাগ নবভারগে সনচব দমাোঃ আফজাে দহারসন র্দিি আদগ ইন্টািদিদটি মূল্য রিধ যািণ কদি িা প্রেওোে এিাকারভরিক রর্রভন্ন প্যাদকজ 

রর্দ্যিাি রিি। িতুি এক প্রেে এক প্রিট রিধ যািদণি ফদি োরিক গ্রাহকগণ রিরে যষ্ট মূদল্য ইন্টািদিট প্রসর্া পাদর্ি এর্ং এি ফদি ব্রডব্যান্ড ইন্টািদিট 

ব্যর্হািকািীি হািও র্াড়দর্। তপ্রর্ ইন্টািদিট প্রসর্াোিকািীিা প্রর্ি প্যাদকদজ রিরে যষ্ট গরত পাি প্রস রর্ষে িজিোিীি ওপি গুরুত্বাদিাপ কদিি। কনমশরনে 

ভাইস-দচয়ােম্যান সুব্রর্ োয় মমএ র্দিি, এক প্রেদে এক প্রিট ট্যারিফ রিধ যািদণি ফদি ইন্টািদিট প্রসর্া েোি ও গ্রহদণি প্রেদত্র শংখিা রফদি আসদর্।  

ইন্টািদিট সারভ যস প্রোভাইডাি অযাদসারসদেেদিি সভাপরত জিার্ আরিনুি হারকি এক প্রেে এক প্রিট ট্যারিফ রিধ যািণদক স্বাগত জারিদে র্দিি, এি ফদি 

আইএসরপদেি সাদথ ব্যর্হািকািীদেি দূিত্ব কিদর্। এিটিটিএি ও আইআইরজদেি ট্যাাারিফ রিধ যািদণি জন্য রর্টিআরিরসি েরত অনুদিাধ জািাি রতরি। 

এিাড়াও রর্টিরসএদিি ব্যর্স্থাপিা পরিচািক ডঃ প্রিাঃ িরফকুি িরতি এর্ং এিটিটিএি ও আইআইরজ অপাদিটিদেি েরতরিরধগণ রর্টিআিরসি এ 

পেদেপদক স্বাগত জািাি এর্ং ভরর্ষ্যদত এ রর্ষদে েদোজিীে সহদর্ারগতাি আশ্বাস েোি কদিি।  

সভাপনর্ে বক্তরব্য রর্টিআিরস’ি দচয়ােম্যান জনাব শ্যাম সুন্দে নসকোে সার্ােণ মানুরেে জীবনমান উন্নয়ন এবং দসবা প্রানিরক আরো সহজ কোে েরেে 

নডনজটাে প্রগানক্ত ব্যবহারেে ুরুতে উরেখ করে বরেন, নবটিআেনস দটনেরযাগারযাগ খার্ সংনিষ্ট সবাে সারি আরোচনা অব্যাহর্ দেরখ সমস্যা সমার্ারন কাজ 

করে যারব। 

বর্তমারন ইউননয়ন পয তারয় ব্রডব্যান্ড ইন্টােরনট দসবাে দকান ট্যানেফ না িাকায় শহে ও গ্রারমে দসবাে মান ও মূরে নবস্তে র্ফাৎ িদেদি এবং গ্রাহক কম 

থাকাে অরনক আইএসরপ ইউননয়ন পয তারয় দযরর্ আগ্রহী হয় না অিবা দগরেও অনর্ক মূে র্ায ত করেন। িতুি এক প্রেে এক প্রিট ট্যারিদফি িাধ্যদি সকি 

ইউরিেদিি জন্য ইন্টািদিট ব্যান্ডউইথ মূদল্যি সদর্ যাচ্চ সীিা রিধ যািণ কিাে োরিক পর্ যাদেি ব্যর্হািকািীিা সাশ্রেী মূদল্য ইন্টািদিট সুরর্ধা পাদর্। ব্রডব্যান্ড 

ইন্টািদিট এি ট্যারিফ রিধ যািদণি িদেয সংরিষ্ট সকি অপাদিটিদেি ব্যয় ও বাজাে নবরিেণ, ইন্টািন্যােিাি ইন্টািদিট প্রগটওদে (আইআইরজ) এি 

ব্যান্ডউইথ মূে, ন্যেিওোইড প্রটরিকরিউরিদকেি ট্রান্সরিেি প্রিটওোকয ( এিটিটিএি) এি ট্রান্সনমশন মূে, পদেন্ট অর্ প্রেদজন্স (পপ), ইকুইপদিন্ট, 

কযাপারসটি ব্যাক-আপ ব্যবস্থা ইর্োনে মূোয়ন ও নবরবচনা করে প্রানিক পয তারয় সাশ্রয়ী ব্রডব্যান্ড ইন্টােরনট দসবাে জন্য একটি দয নক্তক ও গ্রহণরযাগ্য 

ইন্টােরনট ট্যানেফ রিধ যািণ কিা হয়। 

অনুষ্ঠারন অন্যারন্যে মরধ্য  ইনিননয়ানেং এন্ড অপারেশনস নবভারগে কনমশনাে প্ররক শেী দমাোঃ মুনহউনিন আহরমে, েীগ্যাে এন্ড োইরসনন্সং নবভারগে 

কনমশনাে আবু মসয়ে নেেজাে হুরসইন, দেকট্রাম নবভারগে কনমশনাে এ.রক.এম শহীদুজ্জামান, প্রশাসন নবভারগে মহাপনেচােক দমাোঃ দেরোয়াে দহাসাইন, 

দেকট্রাম নবভারগে মহাপনেচােক নব্ররগনডয়াে দজনারেে দমাোঃ শহীদুে আেম, ইরিরিোরিং এন্ড অপাদিেিস রর্ভাদগি িহাপরিচািক রব্রদগরডোি প্রজিাদিি 

প্রিাঃ এহসানুি করর্ি, েীগ্যাে এন্ড োইরসন্স নবভারগে মহাপনেচােক আশীে কুমাে কুন্ডু, অি ত, নহসাব ও োজস্ব নবভারগে মহাপনেচােক প্রককাশেী দমাোঃ 

দমসবাহুজ্জামানসহ নপনজনসনব, বাংোরেশ দেেওরয়, এনটিটিএন ও আইআইনজএনবে প্রনর্নননর্ো উপনস্থর্ নেরেন।  

     -র্াংিাদেে প্রটরিদর্াগাদর্াগ রিেন্ত্র্রণ করিেি 

 


