
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০। 

লাইেসি ং শাখা

ন র ১৪.৩২.০০০০.৭০২.৪৫.১০৬.১৯.২০৭৩ তািরখ: 
১৪ িডেস র ২০২১

২৯ অ হাযণ় ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় “Regulatory and Licensing Guideline for Internet Service“Regulatory and Licensing Guideline for Internet Service
Provider (ISP) in Bangladesh.” Provider (ISP) in Bangladesh.” এরএর   সংেশাধনীসংেশাধনী  সেসে ।।

ঃ     ক) ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর প  নং-  ১৪.০০.০০০০. ১০১.১৮.০০৮.১৯.১৬৮৭;
                তািরখঃ ০৮-১২-২০২১                        
            খ) িব আরিস না শ নং- ১৪.৩২.০০০০. ৭০২.৪৫.১০৬.১৯.১৩০৮; তািরখঃ ১৪-১০-২০২১.

 উপ  িবষয় ও  পে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, সরকার ক ক  “Regulatory and
Licensing Guideline for Internet Service Provider (ISP) in Bangladesh..” (যার নং-
১৪.৩২.০০০০.০০৭.৫৫.১০১.১৫.৬১৫; তািরখঃ ১৫-১২-২০২০) এ িনে াি িখত জস েহর সংেশাধন আনয়ন করা হেয়েছঃ

Claus eClaus e   
No.No.

Exis ting Claus eExis ting Claus e Am ended Claus eAm ended Claus e Am endedAm ended  
Claus e inClaus e in   
BanglaBangla

7.5 Existing ISPs (except
Government entities) having 
NTTN/IIG/IGW/ICX/Submarine 
cable/ITC license from the 
Commission shall have to 
surrender either
NTTN/IGW/ICX/Submarine 
cable/ITC license or ISP
License within 01 (one) year 
from the date of issuance of 
this Guideline.

Entities awarded by ISP
License after the date of
issuance of this Guidelines,
shall not be eligible to apply
for 
NTTN/IIG/IGW/ICX/Submarine 
Cable/ITC license(s). However, 
ISP License(s) awarded before 
the date of issuance of this 
Guidelines, having the 
aforementioned license(s) 
from the Commission may 
continue their services as per
relevant Guidelines

এই গাইডলাইন 
জারীর পের 
লাইেস া  
আইএসিপস হ 
এন এন/ 
আইআইিজ/ 
আইিজডি ঊ/ 
আইিসএ / 
সাবেমিরন 
ক াবল/আই িস 
লাইেস  
আেবদেনর জ  
যা  হেব না। 

তেব, এই 
গাইডলাইন 
জারীর েব বিণত 
লাইেস  া  
আইএসিপ 

িত ানস হ 
তােদর সবা 
কায ম   
গাইডলাইন 
অ যায়ী চলমান 
রাখেত পারেব।

১



39.23
(New 
Clause 
Inclusion)

------------------------- ISP licensee shall obtain 
membership of Internet 
Service Provider Association 
of Bangladesh (ISPAB).

আইএসিপ 
লাইেস ধারী 
 ই ারেনট 
সািভস 

াভাইডার 
এেসািসেয়শন অব 
বাংলােদশ 
(আইএসিপএিব) 
এর সদ পদ 

হণ করেব।
 
২। একইসােথ, সরকােরর অ েমাদেনর ি েত কিমশন হেত ইেতা েব জারী ত না শ  (খ) এতদসে  বািতল করা হেলা।

১৫-১২-২০২১
মাঃ র বী
পিরচালক

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আই  শাখা, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর জ

রণ করা হেলা।
২) চয়ার ান/ ব াপনা পিরচালক/ ধান িনবাহী কমকতা, NTTN অপােরটর (সকল)
৩) সভাপিত, আইআইিজএিব (সকল আইআইিজএিব লাইেস ধারী িত ানেক অবিহতকরেণর জ )
৪) সভাপিত, আইএসিপএিব (সকল আইএসিপএিব লাইেস ধারী িত ানেক অবিহতকরেণর জ )
৫) সভাপিত, আইওএফ (সকল আইিজডি উ লাইেস ধারী িত ানেক অবিহতকরেণর জ )
৬) সভাপিত, এআইওিব (সকল আইিসএ  লাইেস ধারী িত ানেক অবিহতকরেণর জ )

২


