
 
প্রেস বিজ্ঞবি 

সারাদেদে ব্রডব্যান্ড ইন্টারদেদের জন্য সকল ইন্টারদেে সসবাোতা প্রততষ্ঠাে এবং  

সবসরকাতর এেটিটিএে ও আইআইতজসমূদের ট্যাতরফ চালু 

ঢাকা, ১২ আগস্ট ২০২১: 

সরকাররর বিি বাচিী ইশরেহার ২০১৮ এর েবেশ্রুে “ইন্টাররিট ও প্র ািাইল ব্যিহাররর মূল্য যুবিসঙ্গে পর্ বারে িাব রে আিার লরযে ০১ প্রসরেম্বর ২০২১ প্রেরক 

সারাদেদে ব্রডব্যান্ড ইন্টারদেদের জন্য সকল ইন্টারদেে সসবাোতা প্রততষ্ঠাে (আইএসতি) এবং সবসরকাতর ন্যােেওয়াইড সেতলকতিউতেদকেে ট্রান্সতিেে সেেওয়াকক 

(এেটিটিএে) ও ইন্টারন্যােোল ইন্টারদেে সেেওদয় (আইআইতজ) সমূদের ট্যাতরফ চালু করা েদয়দে। বৃহস্পবেিার বিরকরল বিটিআরবসর প্রচোরম্যাি জিাি শ্যা  সুন্দর 

বসকদাররর সভাপবেরে বসরস্ট স এন্ড সাবভ বরসস বিভাগ কর্তবক আরোবজে এক ভার্চবোল অনুষ্ঠারি উবিবিে ট্যাবররের  শুভ উরধাধি কররি  ডাক ও প্রটবলরর্াগারর্াগ 

বিভারগর  ািিীে  ন্ত্রী জিাি প্র াোঃ প্র াস্তাো জব্বার । 

চালুকৃত েতুে ট্যাতরদফর আওতায় এেটিটিএে অিাদরেরদের সকল তসটি কদি কাদরেে এলাকায় ১৬ টি সপ্রাডাদের প্রতত এিতবতিএস ডাোর ট্রান্সতিেদের জন্য ১৩ োকা 

সেদক ৩০০ োকা, সজলা সেদক সজলায় (District to District) ১৫টি সপ্রাডাদের জন্য ১৩ োকা েদত ৩০০ োকা এবং দূরবতী অঞ্চদলর (Long Haul 

Areas) ১৫টি সপ্রাডাদের জন্য ২৫ সেদক ৫০০ োকা ট্যাতরফ তের্ কারণ করা েদয়দে। এদেদে গ্রাহক প্রসিার  াি বিবিরে েরোজিীে জবর ািাসহ (সেড অব সাতভ কস 

বজায় রাখা েদতক) প্রকাোবলটি অি সাবভ বস এিং প্রকাোবলটি অি এক্সরপবররেন্সরক বিরিচিাে বিরে েবেটি প্রসিার  ািদন্ড বিধ বাররে ৫টি সেড (এ,তব,তস,তড,ই) চালু করা 

েদয়দে।  

বিটিআরবস’র লাইরসন্সধারী সকল প্রিসরকারী ইন্টারন্যােোল ইন্টারদেে সেেওদয় (আইআইতজ) েবেষ্ঠারির সিাে ১১ টি সপ্রাডাদের জন্য সারাদেদে ট্রান্সতিেে ব্যয়সে 

৩৩০ োকা েদত ৩৯৯ ট্যাতরফ তের্ কারণ করা েদয়দে। এদেদে গ্রাহক প্রসিার  াি বিবিরে েরোজিীে জবর ািাসহ (সেড অব সাতভ কস বজায় রাখা েদতক) প্রকাোবলটি অি 

সাবভ বস এিং প্রকাোবলটি অি এক্সরপবররেন্সরক বিরিচিাে বিরে েবেটি প্রসিার  ািদন্ড বিধ বাররে ৩টি সেড (এ,তব,তস )চালু করা েদয়দে। এোড়া, সারাদেদে আইএসতি 

সসবার সেদে েত ৬ জুে তাতরদখ প্রাতিক ির্ কাদয়র জন্য চালুকৃত ট্যাতরফ প্রদর্াজয েদব। এদেদে গ্রাহক প্রসিার  াি বিবিরে েরোজিীে জবর ািাসহ (সেড অব সাতভ কস 

বজায় রাখা েদতক) প্রকাোবলটি অি সাবভ বস এিং প্রকাোবলটি অি এক্সরপবররেন্সরক বিরিচিাে বিরে েবেটি প্রসিার  ািদন্ড বিধ বাররে ৩টি সেড (এ,তব,তস)চালু করা েদয়দে। 

েধাি অবেবের িিরব্য ডাক ও প্রটবলরর্াগারর্াগ বিভারগর  ািিীে  ন্ত্রী িরলি, ইরো রে োবিক পর্ বারের গ্রাহকরদর জন্য ‘এক প্রদশ এক প্ররট’ চালু করা হরেরে। েরি 

গ্রাহক পর্ বারে প্রসিা প্রপ ৌঁোরে আইএসবপর পাশাপাবশ আইআইবজ এিং এিটিটিএি েবেষ্ঠাি জবিে, োই োরদর বিষেটি বিরিচিাে বিরে এই ট্যাবরে  বিধ বাররের উরযাগ 

প্রিো হরেরে। ব্রডব্যান্ড ইন্টাররিরটর প্রযরে শৃঙ্খলা বেরর এরসরে জাবিরে প্র ািাইল অপাররটররদর প্রযরেও শৃঙ্খলা প্রেরারে উরযাগ প্রিওোর জন্য বিটিআরবসর েবে 

আহিাি জািাি বেবি।   

স্বােত বক্তদব্য তবটিআরতসর ভাইস সচয়ারম্যাে সুব্রত রায় মিে বদলে, প্রদরশ প্রটবলরর্াগারর্াগ িারে বডবজটাল েযুবির বিকারশর েরল  ানুষ আজ বডবজটাল প্রসিার 

সুরর্াগ পারে এিং বিবভন্ন গুরুেপূে ব সূচরক িাংলারদশ অভািিীে সােল্য অজবি করররে। িরবতীদত তবটিআরতস’র তসদেিস এন্ড সাতভ কস তবভাদের  হাপবরচালক 

বব্ররগবডোর প্রজিাররল প্র াোঃ িাবস  িারদভজ  আইএসতি, আইআইতজ ও এেটিটিএে ট্যাতরদফর তুলোমুলক তচে উিস্থািদের িাোিাতে পুদরা প্রতিয়া সর্ম্কদক তথ্য বহুল 

উিস্থািো প্রোে কদরে।  

সঠিক সিদয় সঠিক তসদ্ধাি সেয়ার জন্য ডাক ও সেতলদর্াোদর্াে তবভাে ও তবটিআরতসদক র্ন্যবাে জাতেদয় তবটিতসএদলর ব্যবস্থািো িতরচালক ডঃ সিাঃ রতফকুল িততে 

বদলে, তডতজোল বাংলাদেদে েড়দত এবং প্রাতিক জেেণদক স্বপ্লমূদে সসবা তেদত ট্যাতরফ তের্ কারণ জরুতর তেল। সেদে সরকাতর সবসরকাতর এেটিটিএে তিদল প্রায় এক 

লে তকদলাতিোর ফাইবার সেেওয়াকক রদয়দে উদেখ কদর সাতিে কতিউতেদকেন্স তলতিদেদডর ব্যবস্থািো িতরচালক ও তসইও আতরফ আল ইসলাি সরকাতর এেটিটিএে 

অিাদরেরগুদলাদক এক সেে এক সরদে আসার আেবাে জাোে। সিাবাইল অিাদরেরদের জন্য ট্যাতরফ তের্ কারদণর অনুদরার্ জাোে তততে।  

 

এেটিটিএে ও আইআইতজর ওির ট্যাতরফ তের্ কারণদক স্বােত জাতেদয় ইন্টারদেে সাতভ কস সপ্রাভাইডার অযাদসাতসদয়েদের সভািতত জোব আতিনুল োতকি বদলে,আোিীদত 

প্রততটি সজলায় িদয়ন্ট অব সপ্রদজন্স(িি) স্থািে েদল োেক িােসম্মত ও তেরবতিন্ন সসবা িাদব। তাোড়া তততে আোিী ২৬ িাচ ক ২০২২ তাতরখ সেদক  োেক ির্ কাদয় ৫ 

এিতবতিএদসর খরদচ ১০ এিতবতিএস েততর ইন্টারদেে সসবা সি ৌঁোদোর স াষণা সেে । 

 

দূে কি এলাকায় ইন্টারদেে সসবা তেদত খরচ সবদড় সেদলও তডতজোল বাংলাদেদের উন্নয়দে ০১ সসদেম্বর ২০২১ সেদক েতুে ট্যাতরফ বাস্তবায়দের অঙ্গীকার ব্যক্ত কদরে 

আইআইতজ সফারাদির িোসতচব আেদিে জুোদয়ে। বিরশষ অবেবের িিরব্য ডাক ও প্রটবলরর্াগারর্াগ বিভারগর সবচি প্র াোঃ আেজাল প্রহারসি বদলে, ট্যাতরফ তের্ কারদণর 

ফদল সিদট্রািতলেে এলাকার িাোিাতে সজলার োেকেণও কাতিত সসবা িাদব।  

 

প্রটবলরর্াগারর্াগ িারের উন্নেরি সংবিষ্ট সকল প্রস্টকরহাল্ডাররদর সারে বিরে কাজ করার কো উরিি করর সভাপবের িিরব্য তবটিআরতস’র প্রচোরম্যাি জিাি শ্যা  

সুন্দর বসকদার িরলি, বেবি দাবেে গ্রহরের পর প্রটবলরর্াগারর্াগ িারের গুরুেপূে ব পদরযপ প্রর্ ি- এক প্রদশ এক প্ররট, এিইআইআর, অরধ বক িররচ িাংলাে এসএ এস 

সুবিধা, প্রটবলক   বিটবরং বসরস্ট  ক্রেসহ গ্রাহরকর  প্রকাোবলটি অি সাবভ বস ও প্রকাোবলটি অি এক্সরপবররেন্স  বিবিরে কাজ করর র্ারেি । আজরকর এই পদরযপ এর 

সুেল প্রর্ি গ্রাহক পর্ বারে বিবিে হে এ বিষরে োর বদরক র্োর্ে  বিটরং োকরি িরল বিবিে কররি এিং অবিধ আইএসবপ িরে উরযাগ প্রিো হরি িরলও জািাি 

বেবি।    

 

অনুষ্ঠারি অন্যারন্যর  রে  ইবিবিোবরং এন্ড অপাররশিস বিভারগর কব শিার েরক শলী প্র াোঃ মুবহউবিি আহর দ, লীগ্যাল এন্ড লাইরসবন্সং বিভারগর কব শিার আবু 

সসেদ বদলজার হুরসইি, প্রস্পকট্রা  বিভারগর কব শিার এ.রক.এ  শহীদুজ্জা াি, েশাসি বিভারগর  হাপবরচালক প্র াোঃ প্রদরলাোর প্রহাসাইি,প্রস্পকট্রা  বিভারগর 

 হাপবরচালক বব্ররগবডোর প্রজিাররল প্র াোঃ শহীদুল আল , ইতিতেয়াতরং এন্ড অিাদরেেস তবভাদের িোিতরচালক তব্রদেতডয়ার সজোদরল সিাঃ এেসানুল কতবর, লীগ্যাল 

এন্ড লাইরসন্স বিভারগর  হাপবরচালক আশীষ কু ার কুন্ডু, অে ব, বহসাি ও রাজস্ব বিভারগর  হাপবরচালক েবকাশলী প্র াোঃ প্র সিাহুজ্জা ািসহ বপবজবসবি, িাংলারদশ 

প্ররলওরে, এিটিটিএি ও আইআইবজএবির েবেবিবধরা উপবিে বেরলি।                                

-বাংলাদেে সেতলদর্াোদর্াে তেয়ন্ত্রণ কতিেে 

 


