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আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০। 
লাইেসি�ং শাখা

ন�র ১৪.৩২.০০০০.৭০২.৪২.০০১.১৯.১০৭২ তািরখ: 
৩০ এি�ল ২০২২

১৭ �বশাখ ১৪২৯

International Gateway (IGW) অপােরটরেদর Performance Bank Guarantee (PBG) �ন:িনধ �ারণ সং�া� িব�ি� ।

উপ� �� িবষয় ও �ে�া� প�স�েহর  ��ি�েত  জানােনা যাে� �য,  আইিজডি�উ লাইেস�ধারী অপােরটরেদর জ� িব�মান Performance Bank

Guarantee (PBG) ৭.৫ (সাত দশিমক প�চ) �কা� টাকা হেত �াস কের ১.৫ (এক দশিমক প�চ) �কা� টাকা �ন:িনধ �ারণসহ IGW গাইডলাইেনর �জ-১৮.০২

এবং লাইেসে�র �জ-৯.০২ (বাংলা অ�বাদসহ) িনে�া�ভােব সংেশাধন/�িত�াপেনর জ� সরকার অ�েমাদন �দান কেরেছঃ

Clause No. Existing Clause Amended Clause সংেশািধত �জ (বাংলায়)
Clause No.
18.02 of the
IGW
Guideline
and Clause
No. 9.02 of
the IGW
License

After establishment of the International
Gateway Services within the stipulated
time to the satisfaction of the
Commission as per Technical
Requirements appended as Schedule-2
of Appendix-4 herein, 50% of the
Performance Bank Guarantee shall be
released in favour of the Licensee
within 90 (ninety) days from the date of
commencement. The remaining amount
will be with the Commission until the
validity of the license.The licensee shall
maintain remaining  50%  of the
Performance Bank Guarantee or an
amount necessary to pay all the dues for
the volume of the call/traffic processed
by the licensee.  If the dues of a
particular IGW exceeds the
Performance Bank Guarantee, the
Commission may reduce/block
(whichever is appropriate for the case)
the capacity of that IGW till the
fulfillment of aforesaid condition. For
convenience of the licensee, such bank
guarantee may be replaced with a new
one periodically with minimum one year
validity. In case of failure of
commencement within the stipulated
time, 10% of the Performance Bank
Guarantee will be encashed for each
month or its fraction thereof.
Commission may also encash the
Performance Bank Guarantee to any
extent to realize the outstanding dues.
When the full performance bank
guarantee will be encashed by the
Commission for failure of
commencement or realization of the
dues, the Commission shall take
appropriate action with the approval of
the government to cancel the License.

After establishment of the
International Gateway Services within
the stipulated time to the satisfaction of
the Commission as per Technical
Requirements appended as Schedule-
2of Appendix-4herein,  50%of the
Performance Bank Guarantee shall be
released in favour of the Licensee
within 90 (ninety) days from the date of
commencement.  Considering the
present situation of international
incoming call carried by the existing
IGW operators, the remaining 50%
amount shall be replaced byTaka 1.5
(one point five) crore as Performance
Bank Guarantee  will be with the
Commission until the validity of the
license.  The licensee shall maintain
Taka 1.5 (one point five) crore as
Performance Bank Guarantee to pay all
the dues for the annual license fee by
the licensee. If the dues of a particular
IGW exceeds the Performance Bank
Guarantee, the Commission may
reduce/block (whichever is appropriate
for the case) the capacity of that IGW
till the fulfillment of aforesaid
condition. For convenience of the
licensee, such bank guarantee may be
replaced with a new one periodically
with minimum one year validity. In case
of failure of commencement within the
stipulated time, 10%of the Performance
Bank Guarantee will be encashed for
each month or its fraction thereof.
Commission may also encash the
Performance Bank Guarantee to any
extent to realize the outstanding dues.
When the full performance bank
guarantee will be encashed by the
Commission for failure of
commencement or realization of the
dues, the Commission shall take
appropriate action with the approval of
the government to cancel the License.

পিরিশ�-৪ এর তফিসল-২ অ�যায়ী কািরগির
�েয়াজনীয়তা অ�সাের িনধ �ািরত সমেয়র মে�
আইিজডি�উ �সবা সে�াষজনকভােব �� হওয়ার
তািরখ �থেক ৯০ (ন�ই) িদেনর মে� কিমশন
ক��ক পারফর�া� �াংক �ারাি�র ৫০%
লাইেস�ধারীর অ��েল অব�� করা হেব।
িব�মান আইিজডি�উ অপােরটরেদর �ারা
পিরচািলত আ�জ�ািতক ইনকািমং কেলর বত�মান
পিরি�িত িবেবচনা কের, বিণ �ত অবিশ� ৫০%
পিরমাণ ১.৫ (এক দশিমক প�চ) �কা� টাকার
পারফরেম� �াংক �ারাি� �ারা
�িত�াপনকরতঃ কিমশেনর িনকট জমা থাকেব।
লাইেস�ধারীেক বািষ �ক লাইেস� িফ বাবদ সকল
বেকয়া পিরেশাধ করার জ� ১.৫ (এক দশিমক
প�চ) �কা� টাকার পারফরেম� �াংক �ারাি�
জমা রাখেত হেব। যিদ এক� িনিদ ��
আইিজডি�উ-এর বেকয়া পারফর�া� �াংক
�ারাি�র �চেয় �বিশ হয়, তেব কিমশন বিণ �ত
শত� �রণ না হওয়া পয �� �সই আইিজডি�উ-এর
কল আদান-�দােনর স�মতা �াস/�ক (�যে�ে�
�য� উপ��) করেত পাের। এে�ে�
লাইেস�ধারীর �িবধার জ�, এই ধরেনর �াংক
�ারাি� ��নতম এক বছেরর �ময়াদ স��
এক� ন�ন �াংক �ারাি� িদেয় �েয়াজন
অ�যায়ী �িত�াপন করা যােব। িনধ �ািরত সমেয়র
মে� �সবা �� করেত �থ � হেল, পারফরেম�
�াংক �ারাি�র ১০% �িত মােস বা তার অংশ
িবেশষ নগদায়ন করা হেব। এছাড়া কিমশন
বেকয়া পাওনা আদায় করেত পারফর�া�
�াংক �ারাি�র �য �কান পিরমাণ নগদায়ন
করেত পাের। লাইেস�ধারী ক��ক যথাসমেয়
�সবা �দান কায ��ম �� অথবা কিমশেনর
পাওনা পিরেশােধ �থ �তার কারেণ কিমশন ক��ক
স�ণ � পারফর�া� �াংক �ারাি� নগদায়ন
স�� করা হেল, কিমশন সরকােরর অ�েমাদন
সােপে� লাইেস� বািতল করার যথাযথ �ব�া
�হণ করেব।

   ২। ইহা সংি�� সকেলর অবগিত ও কায �ােথ � িনেদ �শ�েম জাির করা হেলা।

৩০-৪-২০২২
�মাঃ �র�বী

পিরচালক (লাইেসি�ং)

�ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১

ফ�া�: +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭
ইেমইল: nurannabi@btrc.gov.bd

সদয় অবগিত ও কায �ােথ � ��রণ করা হল: 

১) আই� শাখা, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেট �কােশর �েয়াজনীয় �ব�া �হেণর অ�েরাধসহ)
 ২) �চয়ার�ান এর একা� সিচব, �চয়ার�ান এর দ�র, বাংলােদশ �টিলেযাগােযাগ িনয়�ণ কিমশন

 


