সেলুলার স াবাইলফ ান অপাফরটরে ূফের ডাটা এবং ডাটা েংশ্লিষ্ট শ্লবশ্লিন্ন পযাফেজ েম্পশ্লেিত শ্লনফদি শনা।
১। ভূমিকা
১.১ বাংলাফদশ সটশ্ললফ াগাফ াগ শ্লনয়ন্ত্রণ েশ্ল শন (শ্লবটিআরশ্লে) েততি ে স াবাইল অপাফরটরে ূফের াধ্যফ পশ্লরচাশ্ললত ডাটা েংশ্লিষ্ট (ডাটার োফে িফয়ে,
এেএ এে, েযান্ডফেট এবং শ্লবশ্লিন্ন েশ্লিফনশন্স) শ্লবশ্লিন্ন পযাফেজ েুষ্ঠুিাফব পশ্লরচালনার লফযয এই শ্লনফদি শ্লশো প্রণীত েফলা।
১.২ শ্লবদযা ান সটশ্ললফ াগাফ াগ আইন অনু ায়ী সদফশ স সোফনা সটশ্ললফ াগাফ াগ সেবা প্রদাফনর পূফবি েরোফরর শ্লনেট সেফে উক্ত সেবার জনয টযাশ্লর এর
অনুফ াদন গ্রেণ েরার বাধ্যবাধ্েতা রফয়ফে। সদফশর সেলুলার স াবাইল স ান অপাফরটরগণ নতু ন সোফনা সেবা প্রদাফনর পূফবি েশ্ল শফনর াধ্যফ েরোফরর
শ্লনেট সেফে উক্ত সেবার জনয টযাশ্লরফ র অনুফ াদন গ্রেণ েফর োফে। এ শ্লবষফয় েশ্ল শন েততি ে ২০১৫ োফল ‘Directive on Service and Tariff2015’ শীষিে এেটি শ্লনফদি শ্লশো জাশ্লর েরা েয়। উক্ত শ্লনফদি শ্লশোর আফলাফেই অদযাবশ্লধ্ স াবাইল স ান অপাফরটর েে শ্লবশ্লিন্ন সটশ্ললফ াগাফ াগ সেবা
পশ্লরচালনাোরী প্রশ্লতষ্ঠানে ূে েেল প্রোর পযাফেজ শ্লডজাইন এবং েশ্ল শফনর অনুফ াদন োফপফয তা গ্রােফের শ্লনেট প্রদান েফর আেফে। োম্প্রশ্লতে
ে ফয় বাজাফর সেলুলার স াবাইল স ান অপাফরটফরর শ্লবপুল েংখ্যে পযাফেজ োোয় গ্রােেফদর াফে পযাফেজ শ্লনবিাচফনর সযফে শ্লবভ্রাশ্লির েত শ্লষ্ট েফে।
শ্লবশ্লিন্ন ে ফয় গ্রােেগণ ন্ত্রনালয়, শ্লবশ্লিন্ন েংবাদপে এবং শ্লবটিআরশ্লে’র েল সেন্টার ও গনশুনানী এর াধ্যফ এতদেংক্রাি শ্লবষফয় েশ্ল শফনর শ্লনেট
অশ্লিফ াগ এবং অেফিাষ জাশ্লনফয় আেশ্লেল। এ তাবস্থায়, েশ্ল শন শ্লবষয়টি অশ্লধ্েতর প িাফলাচনা েরার লফযয এেটি েশ্ল টি গঠন পূবিে বাজাফর শ্লবদয ান
পযাফেজ ে ূফের শ্লবষফয় তেয েংগ্রে ও শ্লবফিষফনর শ্লনশ্ল ফে েেল স াবাইল স ান অপাফরটরফদর োফে এোশ্লধ্েবার েিায় শ্ল শ্ললত েয়। উক্ত শ্লবফিষফণর
সপ্রশ্লযফত এেটি শ্লনয় তাশ্লন্ত্রে পদ্ধশ্লতফত পযাফেফজর অনুফ াদন সদওয়ার লফযয েশ্ল শন েততি ে এই শ্লনফদি শ্লশোটি জাশ্লর েরার শ্লেদ্ধাি গ্রেণ েফর।

২। উফেশয
২.১ স াবাইলফ ান গ্রােে েততি ে শ্লবশ্লিন্ন পযাফেজ শ্লনবিাচন েেজীেরণ, অবযবহৃত ডাটার Carry Forward, প্রশ্লতটি গ্রােফের াশ্লেে শ্লরচাজি এবং বযফয়র তেয
প্রাশ্লি শ্লনশ্লিত েরা েে স াবাইলফ ান অপাফরটরফদর পযাফেজ শ্লডজাইন, পশ্লরচালনা ও অনযানয শতি াবলী েম্পফেি েুস্পষ্ট ধ্ারনা সদয়া এই শ্লনফদি শনার ূল
উফেশয। স াবাইলফ ান অপাফরটরগণ ডাটা েংশ্লিষ্ট স সোফনা পযাফেজ শ্লডজাইন ও পশ্লরচালনার সযফে এই শ্লনফদি শ্লশো অনুেরণ েরফব।

৩। আইন সংক্রান্ত মিষয়ামি
৩.১

স াবাইল স ান অপাফরটরগণ ডাটা েংশ্লিষ্ট স সোফনা পযাফেজ শ্লডজাইন, পশ্লরচালনা ও গ্রােেফদর এ েেল পযাফেজ প্রদাফনর সযফে
সটশ্ললফ াগাফ াগ েংক্রাি আইনে ূেঃ বাংলাফদশ সটশ্ললফ াগাফ াগ শ্লনয়ন্ত্রণ আইন-২০০১ (েংফশাশ্লধ্ত ২০১০), The Telegraph Act1885, The Wireless Telegraphy Act-1933 সযে অনু ায়ী প্রফ াজয েইফব।

৩.২

এই শ্লনফদি শ্লশোর অধ্ীফন ো িাবলী েম্পাদফনর উফেফশয, সটশ্ললফ াগাফ াফগর সযফে প্রফ াজয উপফরাক্ত শ্লতনটি আইন বা অনয আইফনর অধ্ীন প্রণীত
অনযানয শ্লবশ্লধ্, প্রশ্লবধ্ান বা অনযানয শ্লনয় াবলী বা এর অধ্ীন প্রদে বা জারীেত ত আফদশ, শ্লনফদি শ বা শ্লনফদি শনা শ্লবফশষ েফর ‘Directive on
Service and Tariff-2015’, আইফনর েশ্লেত েঙ্গশ্লতপূণি েওয়া োফপফয প্রফয়াগ েরা াফব, স প িি শ্লবশ্লধ্, প্রশ্লবধ্ান, শ্লনয় াবলী, আফদশ,
শ্লনফদি শ বা শ্লনফদি শনার প্রফয়াগ েশ্ল শন েততি ে রশ্লেত না েরা েয়।
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৩.৩

জাতীয় গুরুত্বপূণি ইেুয, জনস্বাস্থয, প্রােত শ্লতে দূফ িাগ, জাতীয় শ্লনরাপো, আদালত েততি ে প্রদে আফদশ ইতযাশ্লদর বফল এই শ্লনফদি শ্লশো সোন প্রোর
পূবি সনাটিশ োড়াই ে ফয় ে ফয় প্রতযাোর, েংফশাধ্ন, োলনাগাদেরণ, আংশ্লশে বা েম্পূ নি শ্লশশ্লেল েরার এখ্শ্লতয়ার েশ্ল শফনর োেফব।

৪। সংজ্ঞা
মনয়মিত (Regular) প্যাককজ: শ্লবশ্লিন্ন ডাটা িশ্ললউ ও স য়াদ/ সোশযাল পযাে/ 4G ডাটা পযাে েিশ্ললত শ্লবশ্লিন্ন েশ্লিফনশফনর ইন্টারফনফটর পযাফেজ া
ক্রফয়র াধ্যফ গ্রােেগন ইন্টারফনট ব্রাউশ্লজং/ শ্লিশ্লডও শ্লিশ্ল ং/ সোশযাল শ্ল শ্লডয়া ব্রাউশ্লজংেে ইতযাশ্লদ োশ্লিিে গ্রেণ েরফত পাফর। ইউএেএেশ্লড, এেএ এে,
আইশ্লিআর, োস্ট ার োশ্লিিে সেন্টার, ওফয়বোইট এবং অপাফরটরে ূফের অনুফ াশ্লদত চযাফনফলর াধ্যফ ডাটা পযাে চালু েরা ায়।
Combo/িাকেল প্যাককজ: স েেল পযাফেফজ ডাটা, িফয়ে এবং এেএ এে অেবা ডাটা এবং িফয়ে এেফে অ ার েরা েয় উক্ত পযাফেজ ে ূেফে
েফিা/বাফন্ডল পযাফেজ বফল।
গ্রাহক ককমিক মিকেষ প্যাককজ (CCSP): গ্রােে সেশ্লিে শ্লবফশষ পযাফেজ (CCSP) বলফত সেই েেল অ ার গুফলাফে সবাোয় া স াবাইল
অপাফরটর ে ূে তাফদর শ্লনশ্লদিষ্ট েযাটাগরীর েীশ্ল ত েংখ্যে শ্লেেু গ্রােফের জনয শ্লডজাইন েফর োফে।
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপভেন্ট (R&D) পযাভেজ: রিসার্চ এন্ড ডেভেলপভেন্ট পযাভেজ বলভে ডসই সেল অফাি গুভলাভে ডবাঝায় যা ডোবাইল অপাভিটি
সেূহ োভেচ ট যার্াই বার্াই, ডেন্ড আন্যালাইরসস প্রেৃরে োযচক্রভে জন্য প্রদান্ েভি থাভে।

টক টাইি: এেজন গ্রােে েতযণ ে য় ধ্ফর এবং েত সরফট আফরেজন গ্রােফের শ্লনেট িফয়ে েল েরফত পারফবন।
ডাটা Carry Forward: অবযবহৃত ডাটা িশ্ললউ Carry Forward বলফত সবাোয় শ্লদ এেজন গ্রােে তার বযবহৃত ডাটা পযাফেফজর স য়াদ
ে ফয়র ফধ্যই এেই পযাে(শ্লবশ্লিন্ন স য়াদ েে) ক্রয় েফরন বা ে লিাফব Auto-renewal েফর োফেন।
৫। ডাটা পযাফেফজর ধ্রণ ও েংখ্যা
৫.১ েেল স াবাইল অপাফরটফরর েফবিাচ্চ শ্লতন ধ্রফনর পযাফেজ োেফব:
ে) শ্লনয়শ্ল ত (Regular) পযাফেজ,
খ্) গ্রােে সেশ্লিে শ্লবফশষ পযাফেজ (CCSP) এবং
গ) শ্লরোচি এন্ড সডফিলপফ ন্ট (R&D) পযাফেজ
৫.২ এেজন অপাফরটফরর শ্লনয়শ্ল ত(Regular) এবং গ্রােে সেশ্লিে শ্লবফশষ পযাফেজ (CCSP) শ্ল শ্ললফয় েফবিাচ্চ েংখ্যা েফব ৮৫টি। তফব শ্লনয়শ্ল ত অেবা
গ্রােে সেশ্লিে শ্লবফশষ পযাফেজ (CCSP) েংখ্যা এেেিাফব ৫০ টির অশ্লধ্ে েফত পারফব না। এোড়াও ডোবাইল ডফান্ অপাভিটিসেূভহি রিসার্চ এন্ড
ডেভেলপভেন্ট (R&D) োভজি জন্য সভবচাচ্চ ১০ টি পযাভেজ বযবহাি েিভে পািভব। অেিাৎ স াবাইল অপাফরটরে ূফের শ্লনয়শ্ল ত, CCSP এবং R&D েব
শ্ল শ্ললফয় েফবিাচ্চ পযাফেজ েংখ্যা েফব ৯৫ টি।
৫.৩ পযাফেফজর শ্লিন্নতা শ্লনধ্িারফণর সযফে দুটি পযাফেফজর ফধ্য নূযনত পােিেয েফব 100MB সডটা অেবা ১০ শ্ল শ্লনট টেটাই অেবা উিয়ই।
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৫.৪ এেই েরলউে এবং রবরেন্ন ডেয়াভদি (৩/৭/১৫/৩০ রদন্) ডসাশ্যাল পযাে এেটি পযাভেজ রহভসভব গণ্য হভব। েভব েরলউে এবং ডেয়াদ এে হভলও েূলয
রেন্ন হভল োহভল ডসটা আলাদা পযাভেজ রহভসভব গণ্য হভব। এেটি রন্রদচ স্ট েভন্টন্ট সম্বরলে প্ররেটি ডসাশ্যাল পযাে এি জন্য অবশ্যই র্ািটি ডেয়াভদি
(৩/৭/১৫/৩০ রদন্) সুভযাগ থােভব। রন্রদচ স্ট েভন্টন্ট সম্বরলে প্ররেটি ডসাশ্যাল পযাভেভজি েন্ভটভন্টি (ডফসবু ে/ ইউটিউব/ ডহায়াটস অযাপ/ অন্য ডোন্
ডসাশ্যাল প্ল্যাটফেচ) অন্তেুচরি এবং োটা েযারি ফিওয়াভেচি ডেভে রন্ম্ন বরন্চে পদ্ধরে অন্ুসিণ্ েিভে হভবেঃ
পদ্ধরি-১ (Individual Content): এেই েরলউে এবং এেই েভন্টভন্টি ৩/৭/১৫/৩০ রদভন্ি পযাভেজ রেজাইন্ েিভে হভব যাভে ডেয়াদ
ডশ্ষ হবাি পূভবচ এেই েরলউভেি এবং এেই েন্ভটভন্টি ডয ডোন্ ডেয়াভদি (৩/৭/১৫/৩০ রদভন্ি) ডসাসযাল পযাে পুন্িায় ক্রয় েিভল গ্রাহভেি
অবযহৃে োটা েযারি ফিওয়ােচ েিভে হভব।
উদাহিন্েঃ অপাভিটি এেটি েভন্টন্ট রেজাইন্ (১ রজরব ডফসবু ে ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ অথবা ১রজরব ইউটিউব ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ অথবা ১ রজরব
ডহায়াটস অযাপ ৩/৭/১৫/৩০ রদন্) েিভে পািভব । এ ডেভে ডেয়াদ ডশ্ষ হওয়াি পূভবচই গ্রাহে ১ রজরব ডফসবু ে/ ১ রজরব ইউটিউব/ ১ রজরব
ডহায়াটস অযাপ ডয ডোন্ ডেয়াদ (৩/৭/১৫/৩০রদন্) ক্রয় েিভল পূভবচি অবযবহৃে রন্রদচ স্ট োটা েযারি ফিওয়ােচ েিভে হভব।
পদ্ধরি-২ (Combination Content): অপাভিটি এভেি অরিে টাইভপি েভন্টন্ট ( ইউটিউব / ডফসবুে), (ডফসবুে/ ডহায়াটস অযাপ ), (
ডহায়াটস অযাপ/ ইউটিউব ) অথবা ( ইউটিউব / ডফসবু ে / ডহায়াটস অযাপ ) রহভসভব ৩/৭/১৫/৩০ রদভন্ি পযাভেজ রেজাইন্ েিভে পািভব।
এভেভে ডেয়াদ ডশ্ষ হওয়াি পূভবচই গ্রাহে ন্েু ন্ ডসাশ্যাল পযাে (ডযভোভন্া েরম্বভন্শ্ভন্ি েভন্টন্ট) ক্রয় েিভল পূভবচি অবযবহৃে োটা েযারি
ফিওয়ােচ েিভে হভব।
উদাহিন্েঃ
১ রজরব (ডফসবু ে+ইউটিউব) ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ অথবা ১ রজরব (ডফসবু ে+ইউটিউব+ডহায়াটস অযাপ) ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ এভেভে গ্রাহে ১ রজরব
(ডফসবু ে+ইউটিউব) ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ ক্রয় েভি বযবহাি েিাি পি ডেয়াদ ডশ্ষ হওয়াি পূভবচই যরদ ১ রজরব (ডফসবুে+ইউটিউব+ডহায়াটস
অযাপ) ৩/৭/১৫/৩০ রদন্ ক্রয় েভি োহভল পূভবচি অবযবহৃে ১ রজরব (ডফসবু ে+ইউটিউব) এ োটা েযারি ফিওয়ােচ েিভে হভব।
৫.৫ 4G/5G হযান্ডভসট ডপরন্ভেশ্ন্ এবং 4G গ্রাহে বৃ রদ্ধি জন্য 4G/5G হযান্ডভসট সম্পরেচ ে ডযভোন্ অফাি অপাভিটি েেৃচ ে প্রদান্ েিভে পািভব এবং
এই অফািসেূহ ৮৫টি পযাভেভজি বাইভি থােভব। 2G/3G রসে ডথভে 4G/5G রসভে োইভগ্রশ্ভন্ি ডেভেও এই পযাভেজটি প্রভযাজয হভব। 4G/5G
হযান্ডভসট বযেীে অন্যান্য হযান্ড ডসট (2G/3G) এি ডেভে বাভন্ডল অফািসেূহ ৮৫ টি পযাভেভজি েভিয অন্তেুচি হভব। সেল হযান্ডভসট বাভন্ডল অফাভিি
ডেভে েরেশ্ভন্ি ডেেোে রবোগ হভে প্রাপ্ত Co-branding এি অন্ু ভোদন্ সংযুি েিভে হভব।
৫.৬ ডেশ্াল ডে পযােসেূহ রসরসএসরপ পযাভেভজি অিীভন্ পরির্ালন্া েিভে হভব। এভেভে ডেশ্াল ডে পযাভেভজি সভবচাচ্চ ডেয়াদ হভব ৩ রদন্। ডেশ্াল
ডে উপলভে অপাভিটি েেৃচ ে আন্ীে সেল অফাি সেূহ এেটি পযাভেজ রহভসভব গণ্য হভব।
৬। পযাফেজ না েরফণর পদ্ধশ্লত
৬.১ প্রশ্লতটি পযাফেজফে ১০ (দশ) Character এেটি স্বতন্ত্র আল া শ্লনউফ শ্লরে আইশ্লড দ্বারা না েরণ েরফত েফব।
৬.২ পযাফেফজর না েরণ (ID) শ্লনবিাচন পদ্ধশ্লত:
(ে) প্রশ্লতটি পযাফেফজর ১০ টি Character ফধ্য প্রে দুটি Character অপাফরটফরর না প্রদশিন েরফব।
(খ্) পরবতী ০১টি Character েফব িফয়ফের জনয V, ডাটার জনয D, েফিার জনয C, বাফন্ডফলর জনয, B ো াশ্লজে পযাফেফজর জনয S, R&D
পযাফেফজর সযফে R এবং 4G/5G সপশ্লনফেশন েংক্রাি অ াফর সযফে G বযবহৃত েফব।
(গ) পরবতী ০২টি Character চলশ্লত বের শ্লনফদি শে শ্লেফেফব বযবহৃত েফব।
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(ঘ) পরবতী ০৪টি Character েফব পযাফেফজর শ্লেশ্লরয়াল নািার।
(ঙ) সশষ ০১টি Character েফব পযাফেফজর ে য়োলঃ ইংফরশ্লজ অযর A েফব ৩ শ্লদফনর জনয, B েফব ৭ শ্লদফনর জনয, C েফব ১৫ শ্লদফনর জনয এবং
D েফব ৩০ শ্লদফনর জনয। িফয়ে পযাফেফজর স য়াদ শ্লনধ্িারে অযর (A/B/C/D) এর স্থফল X বেফব।

৬.৩ েেল স াবাইল অপাফরটফরর জনয পযাফেফজর না েরণ (ID) এর উদােরণ শ্লনফে সদয়া েফলাঃ
MNO

Voice

Data

Combo

Bundle

GP

GPV210001X

GPD210001B

GPC210001C

GPB210001A

Robi

RBV210001X

RBD210001D

RBC210001C

RBB210001B

BL

BLV210001X

BLD210001A

BLC210001C

BLB210001C

TT

TTV210001X

TTD210001C

TTC210001C

TTB210001D

MNO

Social pack

R&D

4G/5G Proliferation

GP

GPS210001D

GPR210001D

GPG220001A

Robi

RBS210001C

RBR210001C

RBG220001B

BL

BLS210001B

BLR210001B

BLG220001C

TT

TTS210001A

TTR210001A

TTG220001D

Remarks
An operator can
design maximum
9999 no of a
single type of
package in a year

Remarks
An operator can
design maximum
9999 no of a single
type of package in a
year

৬.৪ স াবাইল অপাফরটরগন প্রশ্লত াে সশফষ শ্লনয়শ্ল ত এবং CCSP পযাফেফজর আইশ্লড ে ূে প্রশ্লতফবদন আোফর েশ্ল শফন দাশ্লখ্ল েরফবন।

৭। পযাফেফজর স য়াদ ও ডাটা Carry Forward
৭.১ েেল পযাফেফজর ে য়েী া/ স য়াদোল ০৩/০৭/১৫/৩০ শ্লদন শ্লেফেফব েরফত েফব। এফযফে, ০৫ GB এবং ০৫ GB এর অশ্লধ্ে িশ্ললউ এর
ডাটা েংশ্লিষ্ট পযাফেজ এর সযফে েবিশ্লনে ২ টি স য়াদোল োেফত েফব। তফব অপাফরটর চাইফল ৩/৪ টি স য়াদোল রাখ্ফত পারফব। ০৫ GB এর
ে িশ্ললউ ডাটা েংশ্লিষ্ট পযাফেজ এর সযফে অবশযই ৪ টি স য়াদোল রাখ্ফত েফব।
৭.২ স াবাইল অপাফরটর েফত স সোন শ্লনয়শ্ল ত(Regular) পযাফেজ চালু েরার পর বাজাফর উক্ত পযাফেফজর নূযনত স্থাশ্লয়ত্বোল েফব ০১ (এে) াে।
৭.৩ স াবাইল অপাফরটর েফত স সোন CCSP পযাফেজ চালু েরার পর উক্ত পযাফেফজর নূযনত স্থাশ্লয়ত্বোল েফব ০৭ (োত) শ্লদন এবং েফবিাচ্চ স্থাশ্লয়ত্বোল
েফব ৬০ (ষাট) শ্লদন। এফযফে স াবাইল অপাফরটরগন উক্ত CCSP পযাফেজ বাশ্লতল েরার ৭ (োত) শ্লদন
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পর বাশ্লতলেতত CCSP

পযাফেফজর স্থফল নতু ন CCSP পযাফেজ চালু েরফত পারফব। সোন CCSP পযাফেজ ৬০ শ্লদফনর অশ্লধ্ে চালাফত েফল তা সরগুলার
পযাফেজ শ্লেফেফব রূপাির েরফত েফব এবং এজনয ০১ াফের এেটি Transition period প্রদান েরা েফব।
৭.৪ স াবাইল অপাফরটর েফত স সোন শ্লরোচি এন্ড সডফিলপফ ন্ট পযাফেজ চালু েরার পর উক্ত পযাফেফজর নূযনত স্থাশ্লয়ত্বোল েফব ০৭ (োত) শ্লদন। েভব
োভস দুইবাি অথচাৎ ১৫ রদন্ পি পি এই িিভন্ি পযাভেজগুভলা র্ালু েিাি সুভযাগ থােভব।
৭.৫ এেজন গ্রােফের ডাটা পযাফেফজর স য়াদাফি অবযবহৃত ডাটা Carry Forward েফব শ্লদ গ্রােে উক্ত পযাফেফজর স য়াদ সশষ েবার পুফবিই এেই ডাটা
পযাফেজ (শ্লিন্ন শ্লিন্ন স য়াদ েে) ক্রয় েফরন। োটা েযারি ফিওয়ােচ েিা হভল ফিওয়ােচেৃ ে োটাি বযবহাি প্রথভেই খির্ ডদখাভে হভব।
৭.৬ সোন পযাফেজ শ্লনশ্লদিষ্ট ে ফয়র পূফবি বন্ধ েরার সযফে স াবাইল অপাফরটর বাংলা এেএ এে এর াধ্যফ তা গ্রােে সে অবশ্লেত েরফব। এফযফে
গ্রােফের অবযবহৃত ডাটা/শ্ল শ্লনট/এেএ এে অবশযই স াবাইল অপাফরটরফে গ্রােে েততি ে শ্লনশ্লদিষ্ট ক্রয়েত ত পযাফেফজ Carry Forward েরফত েফব।
৭.৭ েরেশ্ন্ েেৃচ ে অন্ুভোরদে Regular এবং CCSP পযাভেজ সেূহ গ্রাহে েেৃচ ে ক্রভয়ি ডেভে ডোবাইল অপাভিটিসেূহ রন্জস্ব রেরজটাল র্যাভন্ল
(অযাপ, এসএেএস, USSD, ওভয়বসাইট), পাটচন্াি র্যাভন্ল (MFS- রবোশ্, ন্গদ, িভেট ইেযারদ) এবং রিভটইলাভিি োিযভে গ্রাহেভে ডবান্াস (ডটরলেে
সারেচ সেঃ োটা, টে টাইে, এসএেএস ইেযারদ) প্রদান্ েিভে পািভব। রবরেন্ন র্যাভন্ভলি োিযভে প্রদান্েৃ ে ডবান্াভসি পরিোণ্ রেন্ন রেন্ন হভে পাভি। েভব
এেটি রন্রদচ ষ্ট র্যাভন্ভল এেটি রন্রদচ ষ্ট পযাভেভজি ডেভে প্রদান্েৃ ে ডবান্াভসি পরিোন্ সািাভদভশ্ এেই হভে হভব। েভব পাটচন্াি র্যাভন্ল অথচাৎ MFS এি
ডেভে রবোশ্, ন্গদ, িভেট ইেযারদ আলাদা আলাদা র্যাভন্ল রহভসভব গণ্য হভব। রিভটইলািভে আলাদাোভব অন্য ডোন্ প্রোি প্রভন্াদন্া (Gift) প্রদান্ েিা
যাভব ন্া। ডবান্াস প্রদাভন্ি ডেভে ডোন্ ঊর্ধ্চসীো থােভব ন্া। েভব ডবান্াস সহ পযাভেভজি েূলযোন্ পযাভেজ তেরিি খির্ (Cost of the product) ডথভে
Negative হভে পািভব ন্া। সবানাে প্রদান েরা েফল অপাফরটরগণ প্রেফ সবানাে সেফে ডাটা খ্রচ েরফব, পফর ূল পযাফেজ সেফে ডাটা খ্রচ

েরা েফব। তফব ডাটা েযাশ্লর রওয়াডি েরার সযফে গ্রােফের ূল পযাফেফজর ডাটা সেফেই েযাশ্লর রওয়াডি েরফত েফব।
৭.৮ লয়ারলটি পভয়ন্টসেূহ এি রবপিীভে অপাভিটি সেূহ রবদযোন্ ডিগুলাি অথবা রসরসএসরপ পযাভেভজি োিযভে গ্রাহেভে ডবান্াস প্রদান্
েিভে পািভব।

৮। অনযানয শতি াবলী
৮.১ গ্রােে েুশ্লবধ্াফেি স াবাইল অপাফরটরেততি ে প্রদানেত ত েেল শ্লনয়শ্ল ত(Regular) পযাফেফজর তাশ্ললো (পযাফেফজর ID ও ূলয) েংশ্লিষ্ট স াবাইল
অপাফরটফরর ওফয়বোইফট প্রোশ েরফত েফব। তফব অপাফরটর চাইফল েেল CCSP এবং R&D পযাফেফজর তাশ্ললো (পযাফেফজর ID ও ূলয) ওফয়ব
োইফট প্রোশ েরফত পারফব।
৮.২ বযবসারয়ে স্বচ্ছোি জন্য সেল ডোবাইল অপাভিটিসেূহ ডে প্ররেটি পযাভেভজি (প্রভযাজয ডেভে ডবান্াস সহ) খিভর্ি রববিণ্ (Approximate
Component Cost সহ) রবটিআিরস’ি রন্েট অন্ুভোদন্/ অবরহে েিাি সেয় জো রদভে হভব। ডোন্ ডেভেই পযাভেভজি েূলয োন্ Negative হওয়া
যাভবন্া। অপাভিটি র্াইভল রবন্ােূভলয অথবা Floor Price (যখন্ রন্িচািণ্ েিা হভব) এ োটা প্রদান্ েিভে পািভব।
৮.৩ প্ররেটি গ্রােেফে অপাভিটি েেৃচ ে অবশযই প্রশ্লত াফের শ্লরচাজি এবং খ্রফচর শ্লেোব েিশ্ললত বাংলা এেএ এে পরবতী াফের ১৫ তাশ্লরফখ্র ফধ্য
পাঠাফত েফব। এোড়াও অপাফরটরগন উক্ত তেয বতি াফন প্রচশ্ললত শ্লবেল্প প্রশ্লক্রয়ায় (শ্লডশ্লজটাল চযাফনল/ অযাপ, ওফয়বোইট, ইফ ইল, ইউএেএেশ্লড ইতযাশ্লদ)
গ্রােেফে প্রদান েরফত পারফব। েভব ডেে রবভশ্ভষ গ্রাহভেি র্ারহদাি ডপ্ররেভে ই-ডেইল এি োিযভে প্রদান্ েিভে হভব।
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৮.৪ গ্রাহভেি সন্তুরষ্ট বৃ রদ্ধি লভেয অপাভিটি েেৃচ ে এেজন্ গ্রাহেভে প্ররেরদন্ ৪ টিি ডবরশ্ পযাভেজ সংক্রান্ত

প্রভোশ্ন্াল এসএেএস প্রদান্ েিা যাভব ন্া।
৮.৫ অপাফরটরগণ নতু ন শ্লনফদি শ্লশো ো িের েওয়ার পূফবি শ্লনফদি শ্লশো স াতাফবে তাফদর েেল পযাফেজ েশ্ল শফনর শ্লনেট সেফে নবায়ন েরফবন।
৮.৬ অপাভিটিসেূহ প্ররে ১৫ রদন্ অন্তি হালন্াগাদেৃ ে পযাভেজ োরলো রবটিআিরসভে ই-ডেইল প্রদান্ এবং রেরজটাল প্ল্যাটফভেচ ( CSRA) আপভলাে
েিভব।
৮.৭ ইন্টািন্যশ্ন্াল ডিারেং এি অফািসেূহ ন্েু ন্ োটা রেভিরিেস এি বাইভি থােভব।
৮.৮ োশ্লিিে এবং টযাশ্লর েংক্রাি শ্লবষফয় স সোন শ্লেদ্ধাি, আফদশ প্রদান, পশ্লরবতি ন এবং েংফশাধ্ফনর য তা েশ্ল শন েংরযন েফর।
৮.৯ শ্লনফদি শ্লশোটি ‘Directives on Service and Tariff (2015)’ –এ উফেশ্লখ্ত শতি ে ূফের োফে োংঘশ্লষিে েফল এই শ্লনফদি শনাটি চূড়াি
শ্লেফেফব শ্লবফবশ্লচত েফব।

(ডলেঃ েভণ্চল এস এে ডিজাউি িহোন্. রপএসরস. রসগন্যাল)
পরির্ালে
রসভস্টেস এন্ড সারেচ ভসস রবোগ
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