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আ ইপ িটি এস প ি লা ইসস পস িং গা ইড লাইন স িং স াধ ন 

 

ক্লজ নিং  পিদ্যমান  ক্ল জ ( ইিংসেপ জ) প্র স্তাপিত  ক্ল জ  ( ই িংসেপজ )  প্র স্তাপিত  ক্ল জ  (িািং লা)   

৫ According to ILDTS Policy 

2007 IPTSP License will be 

issued by the Commission only 

to the ISP License holders 

except PSTN / PLMN operators 

having ISP License. This 

License will be termed as 

Internet Protocol Telephony 

Service Provider (IPTSP) 

License.  

IPTSP License will be issued 

by the Commission only to 

the ISP License holders 

except PLMN operators 

having ISP License. This 

License will be termed as 

Internet Protocol Telephony 

Service Provider (IPTSP) 

License.  

কপম ন আ ইপিটি এস প ি লা ইসস স 

ককি লমা ত্র আইএস প ি  লা ইসস স  

ধােী সক  প্র দান কে সি।  এ সেসত্র 

পিএলএ মএন অ িাসে টে  যাসদে  

আইএস পি লাইসস স েস েসে  তাো 

কযাগ্য  পিসসসি  পিসিপ িত িসি  না।   

এই লাই সস সটি সক ইন্টা েসন ট 

প্র সটাক ল কটপল স া পন  স াপভ িস  

কপ্র াভাইড াে (IPTSP) লা ইসস স 

িলা িসি। 

৭ The applicant shall submit and 

Affidavit attested by Notary 

Public in Tk. 150/- non- judicial 

stamp according to the format 

as given in APPENDIX-8. 

  

The applicant shall submit an 

Affidavit duly made on 

appropriate non- judicial 

stamp paper, and sworn 

before and attested by a 

Notary Public, according to 

the format prescribed in 

APPENDIX-8. 

আসিদনকােী সক  যথায থ  নন-

জুপডপ য াল  স্ট্ যা ম্প ক িিাসে  

যথাযথভাসি  তত পে  একটি  িল  নামা  

দাপিল  কে সত িসি, উক্ত িল  

নামাে িপেপ ষ্ট-৮ এে প্র দত্ত  েসমট 

অনুযা েী  কনাট াপে িািপ লসকে  

মাধ্যসম  স তযাপ েত িসত ি সি।    

৯.১ There will be two types of 

IPTSP License. These are 

Nationwide IPTSP License and 

Zonal IPTSP License. 

Nationwide IPTSP Licensee 

will provide IP Telephony 

connections to the subscribers 

throughout the country. Zonal 

IPTSP Licensee will provide IP 

Telephony connections to the 

subscribers in the respective 

zone only. 

  

Internet Protocol Telephony 

Service Provider (IPTSP) 

License shall be categorized 

as Nationwide IPTSP and 

Divisional IPTSP. 

 

Nationwide IPTSP License: 

The Licensee shall provide 

IPTSP services throughout 

Bangladesh. 

 

Divisional IPTSP License: 

Divisional IPTSP license 

shall be issued for providing 

IPTSP services to 

administrative area of a 

particular division. Licensee 

will be authorised to provide 

IPTSP services in the 

administrative area of that 

division.  

ইন্টােসনট প্র সটাকল কটপল স াপন 

স াপভ িস কপ্র াভা ইডাে (IPTSP) 

লাইসস সসক ক দ ব্যািী  আ ইপিটি  

এস পি এিিং পিভ াগী ে আইপ িটি এস পি 

পিসাসি ক েণী িদ্ধ কে া িসি । 

 

ক দ ব্য ািী আ ইপ িটি এস প ি ল াই সস স: 

লাইসস সধ ােী িা িংলাস দস ে স ক ল 

স্থ াসন আইপ িটি এস পি কস িা প্র দা ন 

কে সি ।   

 

পি ভাগী ে আ ইপ িটি এস প ি লাই সস স: 

পিভাগী ে আইপ িটি এস পি 

লাইসস সধ ােী সক একটি প ন পদ িষ্ট 

পিভাসগে প্র  াসপন ক এলাকাে 

আইপিটি এস প ি কস িা প্র দান কে সত 

িসি । লা ইসস সধ ােী কস ই পি ভাসগে 

প্র  াসপন ক এলাকাে আইপ িটি এস পি 

িপেসেি া প্র দ াসনে জন্য অ নুস মাপদত 

িসি । 

৯.২ The Nationwide ISP Licensees 

will be eligible to apply for the 

Nationwide IPTSP License and 

the Zonal ISP Licensees will be 

eligible to apply for the Zonal 

IPTSP License in the respective 

The Nationwide ISP 

Licensees will be eligible to 

apply for the Nationwide 

IPTSP License and the 

Divisional ISP Licensees 

will be eligible to apply for 

কদ ব্যা িী আ ইএসপি লা ইসস সধ ােী ো 

কদ ব্যা িী আ ইপিটি এস প ি ল াইস স সসে 

আসিদসনে জন্য কযাগ্য িসিন এ িিং 

পিভাগী ে আ ইএসপ ি লা ইসস সধ া েী ো 

স িংপিষ্ট পিভাসগ পিভাগী ে 



zone. The details of Licensing 

Areas are given at Appendix-03 

  

the Divisional IPTSP 

License in the respective 

Division. The details of 

Licensing Areas are given at 

Appendix-3(Proposed). 

  

আইপিটি এস প ি লাইসস সসে আস িদন 

কে াে জন্য কযাগ্য িসিন । লাইস স পসিং 

এলাকাে পিিে ণ ি পেপ ষ্ট-৩ 

(প্র স্তাপিত) এ ক দও ো আসে ।  

৯. ৫   

ন তু ন  

স িংসযাজন 

 9.5 The existing ISP 

licensee(s) shall be convert 

as follows:   

 

a. Nationwide to 

Nationwide: The existing 

Nationwide IPSP license(s) 

shall be converted to the new 

type of Nationwide IPTSP 

license as mentioned in 

Clause no. 9.1 of this 

guideline. 

 

b.  Zonal to Divisional: The 

existing Zonal (Central Zone, 

South-East Zone, South-

West Zone, North-East Zone, 

North-West Zone) IPTSP 

license(s) shall be converted 

to the new type of Divisional 

IPTSP license as mentioned 

in Clause no. 9.1 of this 

guideline. Existing Zonal 

IPTSP licensee(s), shall be 

eligible to receive maximum 

03 (Three) separate 

Divisional IPTSP Licenses as 

per their existing 

geographical area. 

 

c. All the existing IPTSP 

licensee(s) will apply to the 

Commission for conversion 

for their respective existing 

IPTSP licenses within 

01(one) year from the date of 

issuance of this guidelines. 

The Commission shall issue 

new IPTSP licenses as per 

the types of licenses 

mentioned in the Clause No 

9.1 of this guidelines with the 

prior approval of the 

Government  

 

d. Clause no.16 of this 

৯. ৫  পিদ্যমান আইএস প ি 

লাইসস সধ ােী গণ পনম্নরূ সি রূিা ন্ত পেত 

িসিেঃ  

 

ক)  ক দ  ব্যা িী  কথ সক ক দ ব্যা িী: 

পিদ্যমান কদ ব্য ািী আইপ িএস প ি 

লাইসস সস মূি ন তু ন ধে সনে 

কদ ব্যা িী আ ইপিটি এস প ি ল াইস স সস 

রূিান্তপেত িসি যা এই গা ইডলা ইসনে 

ক্ল জ ন িং-৯.১  -এ উস েি আ সে ।  

 

 

ি)  ক জ া নাল ক থসক পিভ াগী েেঃ  

পিদ্যমান কজানা ল (কস ন্ট্রাল কজ ান, 

স াউথ-ইস্ট্ ক জান, স াউথ-ও সেস্ট্ 

কজান, ন থ ি-ইস্ট্ কজ ান, ন থ ি-ওসে স্ট্ 

কজান) আ ইপিটি এস প ি ল াইসস স স মূি 

উসেপিত ন তু ন পিভাগী ে 

আইপিটি এস প ি লাইসস সস রূিা ন্ত পেত 

িসি যা  এ ই পন স দ িপ ক াে ক্ল জ ন িং 

৯.১ -এ উস েি ে সেসে ।  পিদ্য মা ন 

কজানাল আই পিটি এস প ি লা ইসস সধ ােী 

তাসদে পি দ্যমান কভ ৌসগাপলক এ লাকা 

অনুযা েী স সি িাচ্চ ০ ৩ (পতন)টি পৃ থক 

পিভাগী ে আ ইপ িটি এস পি লাইসস স 

িাওে াে কযাগ্য িসিন । 

 

গ) স কল পিদ্য মান আইপ িটি এস প ি 

লাইসস সধ ােী এ ই পন স দ িপ ক া জা পেে 

তাপেি কথ সক ০১ (এক) িে সেে মসধ্য 

তাসদে পন জ পন জ পিদ্য মান 

আইপিটি এস প ি লাইসস স  রূ িান্ত সেে 

জন্য কপম ন িে ািে আ সিদন 

কে সি । স েক াসেে পূ ি িানু মপত সত এই 

পন সদ িপ ক াে ধাে া ন িং ৯.১ এ উপ েপিত 

লাইসস সসে ধে ন অ নুযােী ক পম  ন 

ন তু ন আইপ িটি এস পি লাইসস স জাপে 

কে সি ।  

 

 

 

ঘ ) এ ই গাই ডলাই সনে ধাো ন িং ১ ৬ 



guideline shall be applicable 

regarding fees and charges 

for conversion of all existing 

ISP license(s) .    

অনুযা েী  স কল পিদ্যম ান আ ইএ স পি 

লাইসস সস মূি রূিা ন্তসেে জন্য প   

এিিং িাজি প্র সযাজ য িসি । 

১ ১.১  The selection method for the 

evaluation of applications will 

be based on several criteria. 

The Commission, upon 

evaluation, will select the 

appropriate Applicant(s) for 

awarding IPTSP License. In 

addition to the terms and 

conditions mentioned in this 

guideline the applicant(s) shall 

also have to fulfill the following 

criteria for applying to avail 

IPTSP License:  

 

1) For Nationwide & Central 

zone: Minimum ISP 

Subscribers-1000 

2) South-East zone-500 

3) North-East, South-West & 

North-West= No limitations 

The selection method for the 

evaluation of applications 

will be based on several 

criteria. The Commission, 

upon evaluation, will select 

the appropriate Applicant(s) 

for awarding IPTSP License. 

In addition to the terms and 

conditions mentioned in this 

guideline the applicant(s) 

shall also have to fulfill the 

following criteria of having 

minimum ISP subscribers for 

applying to avail IPTSP 

License: 

 

1) For Nationwide-1000 

2) For Divisional(Dhaka & 

Chattogram)-500 

3) For Divisional(Other 

than Dhaka & 

Chattogram)- No Limit 

কসেকটি ম ানদসেে প ভপত্তসত 

আসিদনস মূি  মূ ল্যােন ক ে া ি স ি । । 

কপম ন  ক র্ত িক মূল্যা েসনে িে 

আইপিটি এস প ি লাইসস স প্র দাসন ে 

জন্য উি যুক্ত আসি দনক ােী সক 

পন ি িািন ক ে া িসি ।  এ ই পন স দ িপ ক াে 

উপেপিত  ত িাি লী োড া ও 

আসিদনকােী সদে IPTSP 

লাইসস স কিসত আসি দসনে জন্য  

স ি িপন ম্ন আ ইএসপি  গ্রা িক পিসি ি নাে 

পনম্নপলপিত মান দে পূ েণ কে সত 

িসিেঃ  

১) কদ ব্যা িী এে জন্য -১ ০ ০০  

২) পিভাগী ে এে জন্য (ঢাক া ও 

িট্টগ্রা ম) ৫ ০ ০  

৩) পিভাগী ে ( ঢাক া ও িট্টগ্রা ম 

ব্যতী ত)- ককান স ী মা কনই  

১১. ২ 

(আই)  

Number of Category A, 

Category B and Category C ISP 

Licensee connected to the 

Licensee   

Has to be Deleted  পিদ্যমান ১১. ২(আই ) ক্লজটি  মুসে  

ক লসত  িসি 

   

১ ৫.২ Rollout Obligations for 

Nationwide IPTSP’s: 

Nationwide IPTSP Licensee(s), 

from date of the issuance of 

License, shall have to provide 

IPTSP services as follows: 

attachment 

 

The Nationwide IPTSP 

Licensee shall start its 

operation within 06 (six) 

months from the date of 

issuance of the license. 

Rollout obligation period 

shall be counted from 180 

days after the issuance of 

license.  

(Table attached with clause 

15.2) 

কদ ব্যা িী  IPTSP লা ইসস সধ ােী  

লাইসস স প্র দাসনে  তাপেি  কথ স ক ০ ৬ 

( ে ে)  মাসস ে  ম সধ্য  ত াে  ক ায িক্র ম শু রু  

কে সি। লাই সস স ই স্য যে ১ ৮০  পদন   

িে কথসক  কথসক কোল আউট  

িাধ্যি াধক তা গণন া কে া  িসি।   

(১৫ . ২ ক্লসজে  স াসথ  স িং যুক্ত  কট প িল) 

১ ৫.৩ Rollout Obligation for Zonal 

IPTSP Licensee(s): Zonal 

IPTSP Licensee(s), from the 

date of issuance of License, 

shall have to provide IPTSP 

services as follows:     

attachment  

The Divisional IPTSP 

Licensee shall start its 

operation within 06 (six) 

months from the date of 

issuance of the license. 

Rollout obligation period 

shall be counted from 180 

days after the issuance of 

license. 

(Table attached with clause 

15.3)   

পিভাগী ে আ ইপ িটি এস পি 

লাইসস সধ ােী  লা ইসস স প্রদা সনে  

তাপেি  কথ সক ০৬ (ে ে) মা সস ে মসধ্য 

ত াে  ক ায িক্র ম  শু রু  ক ে সি ।  লাই স স স  

ইস্যযে  ১৮ ০ প দন কথসক কোলআ উট 

িাধ্যি াধক তা গণন া কে া  িসি।   

(১৫ . ৩ ক্লসজে সাসথ  স িংযু ক্ত কটপ িল) 



১ ৬.১ Fees & Charges: 

The Licensee shall pay the 

Commission all charges and 

fees within the time specified 

by the Commission for IP 

Telephony services. Fees and 

Charges for IPTSP License: 

In attachment  

  

Fees & Charges: 

The Licensee shall pay the 

Commission all charges and 

fees within the time specified 

by the Commission for IP 

Telephony services. Fees and 

Charges for IPTSP License: 

(Table attached with clause 

16.1)   

প   ও ি া জিেঃ   

লাইসস সধ ােী  আ ইপি ক টপলস  াপ ন 

িপেসেি াে  জন্য কপ ম ন দ্বাে া 

পন ধ িাপে ত  স মস েে  মসধ্য  ক প ম ন সক  

স মস্ত িাজি  এি িং প   প্র দ ান  ক ে স ি ।  

আইপিটি এস প ি লাইসস সসে  জন্য  প  

এি িং িাজিেঃ   

(১৬.১ ক্লসজে  স াসথ  স িং যুক্ত  ক টপ িল) 

৩৫.৪ 

ন তু ন  

স িংসযাজন 

 If the ISP license associated 

with IPTSP license cancelled 

/terminated/suspended/ 

revoked by the Commission 

with the proper approval of 

the Government, the IPTSP 

license shall be automatically 

considered as the same status 

of ISP licenses.    

যপদ ককান  আইএস প ি এে  লাই স স স  

কপম ন  ক র্ত িক  স েক াসেে  যথায থ 

অনুস মাদনক্র স ম ি াপতল / স্থ পগত / 

প্র তযািাে কে া  ি ে তাি সল উ ক্ত  

আইপিটি এস প ি এে লা ইসস স 

স্বেিং পক্রেভ াসি  আ ইএসপ ি 

লাইসস সস ে  স মিয িা ে পিসসসি গ ণ্য 

িসি ।   

৩৫.৫ 

ন তু ন  

স িংসযাজন  

 If the ISP license associated 

with IPTSP license change 

its name, number of shares 

etc, the IPTSP license shall 

be automatically considered 

as the same status of ISP 

licenses. 

যপদ ককান  আইএস প ি এে   না ম,  

ক োে  স িংখ্যা  ইত য াপদ  ি পে ি ত িন  ক ে া 

িে তা িসল উক্ত  আইপ িটি এস পি  

লাইসস সস  স্বে িংপক্রে ভাসি  ন াম ,  

ক োসেে  স িংখ্যা  ইত যাপ দ িপে ি ত িন  

িসে য াসি ।    

অযা সিপিক্স  

২(ই) 

According to ILDTS Policy 

2007 IPTSP License will be 

issued by the Commission only 

to the ISP License holders 

except PSTN / PLMN operators 

having ISP License. 

IPTSP License will be issued 

by the Commission only to 

the ISP License holders 

except PLMN operators 

having ISP License.  

কপম ন আ ইপিটি এস প ি লা ইসস স 

ককি লমা ত্র আ ইএসপি  

লাইসস সধ ােী সক   প্র দান কেসি।  

এসেসত্র প িএলএ মএন অ িাসেট ে  

যাসদে আইএস প ি লাইসস স ে সে সে 

তাো কয াগ্য প িসসসি পি সিপিত  ি সি 

না। 

Appendix-03(Existing) 

                                                              LICENSING AREAS 

       Existing Appendix-03 will be replaced by the Proposed Appendix-03 

The key criteria for the definition of Licensing zones is to ensure that the estimated demand of 

IP Telephony services in a Licensing area is economically sufficient to sustain the IPTSP 

operators. The Licensing zones, in addition to the National Licensing area, are as follows: 

Central Zone 

South-East Zone 

North-East Zone 

South-West Zone 

North-West Zone 



Central Zone South-East North-East Zone South-West North-West Zone 

Dhaka City, Brahmanbaria Sunamganj Kushtia Dinajpur 

Zinzira & Savar Comilla Sylhet Chuadanga Panchagarh 

Narayanganj Chandpur Habiganj Meherpur Thakurgaon 

Gazipur District Lakshmipur Moulvi Bazar Jhenaidah Pabna 

Tongi Noakhali Sherpur Magura Nilphamari 

 Feni Jamalpur Jessore Lalmonirhat 

 Chittagong Netrokona Narail Kurigram 

 Cox‟s Bazar Mymensingh Khulna Rangpur 

 Khagrachari Kishoreganj Satkhira Gaibandha 

 Rangamati Tangail Bagerhat Bogra 

 Bandarban Munshiganj Barisal Jaipurhat 

  Manikganj Bhola Rajshahi 

  Norshingdi Jhalakathi Natore 

  Narayanganj excl. Pirojpur Naogaon 

  District HQ Barguna Sirajganj 

  Gazipur excl. Patuakhali Nawabganj 

  HQ & Tangi Rajbari  

  Dhaka excl. Dhaka Faridpur  

  City, Zinzira & Gopalgonj  

   Madaripur  

   Shariatpur  



Appendix-03(Proposed) 

                                          LICENSING AREAS 

Divisions comprising all the districts of the country will be considered as Divisional IPTSP 

Licensing areas. In this case, the Divisional IPTSP licensing area will be as follows:  

 

Division District 

Dhaka 
Narsingdi, Gazipur, Shariatpur, Narayanganj, Tangail, Kishoreganj, Manikganj, Dhaka,   

Munshiganj, Rajbari, Madaripur, Gopalganj, Faridpur 

Chattogram 
Cumilla, Feni, Brahmanbaria, Rangamati, Noakhali, Chandpur, Lakshmipur, Chattogram,  
Coxsbazar, Khagrachhari, Bandarban 

Rajshahi Sirajganj, Pabna, Bogura, Rajshahi, Natore, Joypurhat, Chapainawabganj, Naogaon 

Khulna Jashore, Satkhira, Meherpur, Narail, Chuadanga, Kushtia, Magura, Khulna, Bagerhat,  Jhenaidah 

Barishal Jhalakathi, Patuakhali, Pirojpur, Barishal, Bhola, Barguna 

Sylhet Sylhet, Moulvibazar, Habiganj, Sunamganj 

Rangpur Panchagarh, Dinajpur, Lalmonirhat, Nilphamari, Gaibandha, Thakurgaon, Rangpur,  Kurigram 

Mymensingh Sherpur, Mymensingh, Jamalpur, Netrokona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



প্র স্তাপ িত  িপেপ  ষ্ট -০ ৩ ( িািং লা)    

লাইসস পসিং এলাকা 

 

কদস ে  স কল  ক জলাে স মন্বস ে গ ঠিত  পিভাগ স মূিসক পিভাগী ে  আইপিটি এস প ি লাইসস পস িং এল া কা  পিসসসি  পিসি িনা কো  িসি।  

এসেসত্র পি ভাগী ে আইপ িটি এস প ি  লাইসস পস িং এ লাকা  পন ম্নরূ ি িসিেঃ   

 

পিভাগ কজলা  

ঢাক া  নে পস িংদী, গাজী পু ে,  েী েতপু ে, নাে ােণগ ঞ্জ, টাঙ্গ াইল, পক স াে গঞ্জ, মাপনকগ ঞ্জ, ঢাক া, মুপসগ ঞ্জ, 

োজিাড ী, মা দােী পু ে, কগা িালগ ঞ্জ,  পে দপু ে 

িট্টগ্রা ম  কুপমো, ক নী, ব্র াহ্মণিাপ ড ো, ো ঙ্গামাটি, কনা োি ালী, িাঁদপুে, ল ক্ষ্মী পু ে, িট্টগ্রা ম, কক্সিা জাে, 

িাগ ড়ােপড , িান্দে ি ান 

োজ ািী পস োজগঞ্জ, িািন া, ি গু ড়া, োজ  ািী, নাসটাে, জ েপু েিাট, িাঁিা ইনিািগ ঞ্জ, নওগ াঁ 

খুলনা যস াে, স াতেী ো, কমসি েপু ে, ন ড়াইল, চুো ডাঙ্গা, কু পষ্ট ো, মা গু ো, খুলনা, িাসগে ি াট, পিন া ইদি 

িপে াল  ি ালকাঠি, িটু োি ালী, পিসে াজ পু ে, িপে াল, কভালা, িে গুনা 

পস সলট পস সলট, ক মৌলভী িা জাে, িপিগঞ্জ, স্যনা মগঞ্জ 

েিংপুে  িঞ্চগ ড়, প দনাজপু ে, লা লমপনে ি াট, নী ল া মােী, গাইিান্ধা, ঠাকু েগ াঁও, েিংপুে, কুপড গ্রা ম 

মে মনপস িংি  ক েপু ে, মে মনপস িংি, জ ামা লপু ে, কনত্র সকানা 

 

  



11.1(Existing subscriber criteria) 

Existing table-11.1 will be replaced by the Proposed table-11.1 

 

Details Nationwide 
Central 

Zone 

South - East 

Zone 

North - East 

Zone 

South - West 

Zone 

North - West 

Zone 

Minimum ISP 
Subscribers 

1000 500 No Limit 

 

11.1(Proposed subscriber criteria) 

 

 

১ ১.১ (প্রস্ত াপি ত গ্রািক মানদে) (িািং লা সিং স্কেণ)    

পিস্তাপ েত  কদ  ব্য ািী ঢাকা  িট্টগ্রাম োজ  ািী খুল না  িপে াল  পসস লট েিংপুে  মে মনপসিংি  

ন্য য নতম 

ISP 

গ্রািক 

১০ ০০ ৫০০ ৫০০ 
ককান স ীমা কনই 

 

 

  

Details 
Nationwide Dhaka Chattogram Rajshahi Khulna Barishal Sylhet Rangpur Mymensingh 

Minimum 

ISP 

Subscribers 

1000 500 500 No Limit 



15.2 Rollout Obligation for Nationwide IPTSP Licensee(s) 

                   Existing table-15.2 will be replaced by the Proposed table-15.2 

 

Minimum 

Subscribers: 
1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 

Central Zone 250 300 350 400 450 

North – East Zone 50 75 100 125 150 

North – West Zone 50 60 75 100 125 

South – East Zone 100 125 150 175 200 

South – West Zone 50 60 75 100 125 

Total Subscribers 500 620 750 900 1050 

 

15.2 Rollout Obligation for Nationwide IPTSP Licensee(s) (Proposed)  

Minimum Subscribers: 1st year 2nd year 

New 

Acquisition 

3rd year 

New 

Acquisition  

4th year 

New 

Acquisition 

5th year 

New 

Acquisition 

Total Subscribers 500 400 400 400 400 

 

For Nationwide Licensee they have to acquire at least 50 subscribers in each year from All the Divisions   
  

১৫.২ কদ  ব্যািী IPTSP লা ইস সসধােী ে জ ন্য কোল আউট  িাধ্যিা ধ কতা (প্রস্তা পিত) িািংল া েঃ 

ন্যয নত ম গ্রািক ১ ম ি ে ে ২ ে ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ 

৩ ে ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ 

৪ থ ি ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ 

৫ ম ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ  

কমাট গ্রািক  ৫০০ ৪ ০ ০ ৪ ০ ০ ৪ ০ ০ ৪ ০ ০ 

কদ  ব্যািী ল াই স সসধােী ে জন্য ত াস দ ে সকল পিভাগ কথসক প্রপত িেে কমিস ে ৫০ জন গ্রািক অজিন কেসত িস ি 

 

  



15.3 Rollout Obligation for Zonal IPTSP Licensee(s): 

Existing table-15.3 will be replaced by the Proposed table-15.3 

 

Minimum 

Subscriber: 
1st year 2nd year 3rd year 4th year 5th year 

Central Zone 250 350 500 600 700 

 

15.3 Rollout Obligation for Divisional IPTSP Licensee(s) (Proposed): 

 Minimum Subscriber: 1st year 

New 

Acquisition 

2nd year 

New 

Acquisition 

3rd year 

New 

Acquisition 

4th year 

New 

Acquisition 

5th year 

New 

Acquisition 

Dhaka Division 200 50 50 50 50 

Chattogram  Division 200 50 50 50 50 

Rajshahi Division 100 25 25 25 25 

Khulna Division 100 25 25 25 25 

Barishal Division 100 25 25 25 25 

Sylhet Division 100 25 25 25 25 

Rangpur Division 100 25 25 25 25 

Mymensingh Division 100 25 25 25 25 

 

 

 

 

 

 

 

North - East Zone 100 175 250 300 350 

North – West Zone 75 100 150 200 250 

South – East Zone 100 200 300 400 500 

South – West Zone 75 100 150 200 250 



১ ৫.৩ পি ভাগ ী ে আইপিটিএসপ ি লা ইসসসধােী ে জ ন্য কোল আ উট িাধ্যিাধক তা (প্রস্তা পি ত) িািংলা েঃ 

ন্যয নত ম গ্রািক ১ ম ি ে ে ২ ে ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ 

৩ ে ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ  

৪ থ ি ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ  

৫ ম ি ে ে ন তু ন 

অ পধ গ্রিণ  

ঢাক া প িভাগ  ২ ০ ০ ৫ ০ ৫ ০ ৫ ০ ৫ ০ 

ি ট্টগ্র াম পি ভাগ  ২ ০ ০ ৫ ০ ৫ ০ ৫ ০ ৫ ০ 

ো জ ািী পি ভাগ  ১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

খু লনা পি ভাগ  ১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

িপ ে াল পিভ াগ  ১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

পস স লট পি ভাগ  ১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

ে িংপুে পিভাগ  ১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

ম ে মনপস িংি 

পি ভাগ  

১ ০ ০ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ ২ ৫ 

 

 

16. FEES AND CHARGES(Existing) 

Existing table-16 will be replaced by the proposed table-16 

 

1 Application Fee Tk. 5000.00 [Five Thousand] 

2 License Acquisition Fee Nationwide:   Tk. 10,00,000.00 [Ten Lac] 

Central Zone: Tk. 8,00,000.00 [Eight Lac] Other 

Zone: Tk. 2,00,000.00 [Two Lac] 

3 Annual License Fee (From 2nd year) Nationwide: Tk. 5,00,000.00 [Five Lac] Central Zone: 

Tk. 4,00,000.00 [Four Lac] 

Other Zone: Tk. 1,00,000.00 [One Lac] 

4 Revenue Sharing (From 3rd year) 2% of Annual Gross Revenue (AGR) 

5 Performance Bank Guarantee Nationwide:   Tk. 10,00,000.00 [Ten Lac] 

Central Zone: Tk. 8,00,000.00 [Eight Lac] Other 

Zone: Tk. 2,00,000.00 [Two Lac] 

 



16. FEES AND CHARGES(Proposed) 

1 Application Fee Tk. 5000.00 [Five Thousand] 

2 License Acquisition Fee 1) Nationwide:   Tk. 10,00,000.00 [Ten Lac] 

2) Divisional (Dhaka & Chattogram) :  Tk.  

8,00,000.00 [Five Lac]  

3) Divisional (Other than Dhaka & 

Chattogram): Tk.  5,00,000.00 [Five Lac]  

3 Annual License Fee (From 2nd year) 1) Nationwide:   Tk. 5,00,000.00 [Five Lac] 

2) Divisional (Dhaka & Chattogram) :  Tk.  

4,00,000.00 [Four Lac]  

3) Divisional (Other than Dhaka &  

Chattogram): Tk.  2,00,000.00 [Two Lac]   

4 Revenue Sharing (From 3rd year) 2% of Annual Gross Revenue (AGR) 

5 Performance Bank Guarantee 1) Nationwide:   Tk. 5,00,000.00 [Five Lac] 

2) Divisional (Dhaka & Chattogram) :  Tk.  

4,00,000.00 [Four Lac]  

3) Divisional (Other than Dhaka & 

Chattogram): Tk.  2,00,000.00 [Two Lac]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



১ ৬. প্রস্তাপিত প  এিিং িাজ ি  (িািংল া)   

১ আসিদন প     ৫ ০ ০ ০.০ ০ (িাঁ ি িাজাে টাক া)  

২ লাইসস স অপধগ্র িণ প    কদ ব্যা িী েঃ ১ ০,০০,০০ ০.০ ০ (দ   লে টাক া)  

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম):  ৮,০০,০ ০ ০.০ ০ (আ ট লে টাক া) 

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম োড় া): ৫,০০,০ ০০.০০ (িাঁ ি লে টা কা) 

৩ িাৎ স পেক লাইসস স প  (২ ে িে ে 

কথসক)  

কদ ব্যা িী েঃ ৫,০ ০,০০ ০.০ ০ (িাঁি লে টাকা)  

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম):  ৪,০০,০ ০ ০.০ ০ (িাে লে ট াকা) 

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম োড় া অন্য ান্য):   ২,০০,০০ ০.০ ০ (দু ই 

লে টাকা) 

৪ োজস্ব অ িং  (৩ে ি ে ে কথসক) ি াপে িক ক মাট োজ সস্বে ২%  (ি া পে িক  গ্রস  কেপভপনউ)    

৫ িাে েস মস ব্যািংক গ্যাো পন্ট কদ ব্যা িী েঃ ৫,০ ০,০০ ০.০ ০ (িাঁি লে টাকা)  

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম):  ৪,০০,০ ০ ০.০ ০ (িাে লে ট াকা) 

পিভাগী ে (ঢাক া ও িট্ট গ্রাম োড় া অন্য ান্য):   ২,০০,০০ ০.০ ০ (দু ই 

লে টাকা) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


