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International Gateway (IGW) অপারেটরদের Performance Bank Guarantee (PBG) পুন:নির্ধারণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সুত্রোস্থ পত্রসমূহের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, আইজিডব্লিউ লাইসেন্সধারী অপারেটরদের জন্য বিদ্যমান Performance Bank
Guarantee (PBG) ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) কোটি টাকা হতে হ্রাস করে ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) কোটি টাকা পুন:নির্ধারণসহ IGW গাইডলাইনের ক্লজ-১৮.০২
এবং লাইসেন্সের ক্লজ-৯.০২ (বাংলা অনুবাদসহ) নিম্নোক্তভাবে সংশোধন/প্রতিস্থাপনের জন্য সরকার অনুমোদন প্রদান করেছেঃ
Clause No.
Clause No.
18.02 of the
IGW
Guideline
and Clause
No. 9.02 of
the
IGW
License

Existing Clause
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.

Amended Clause
After
establishment
of
the
International Gateway Services within
the stipulated time to the satisfaction of
the Commission as per Technical
Requirements appended as Schedule2of 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.

সংশোধিত ক্লজ (বাংলায়)
পরিশিষ্ট-৪ এর তফসিল-২ অনুযায়ী কারিগরি
প্রয়োজনীয়তা অনুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে
আইজিডব্লিউ সেবা সন্তোষজনকভাবে শুরু হওয়ার
তারিখ থেকে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে কমিশন
কর্তৃক পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টির ৫০%
লাইসেন্সধারীর অনুকূলে অবমুক্ত করা হবে।
বিদ্যমান আইজিডব্লিউ অপারেটরদের দ্বারা
পরিচালিত আন্তর্জাতিক ইনকামিং কলের বর্তমান
পরিস্থিতি বিবেচনা করে, বর্ণিত অবশিষ্ট ৫০%
পরিমাণ ১.৫ (এক দশমিক পাঁচ) কোটি টাকার
পারফরমেন্স
ব্যাংক
গ্যারান্টি
দ্বারা
প্রতিস্থাপনকরতঃ কমিশনের নিকট জমা থাকবে।
লাইসেন্সধারীকে বার্ষিক লাইসেন্স ফি বাবদ সকল
বকেয়া পরিশোধ করার জন্য ১.৫ (এক দশমিক
পাঁচ) কোটি টাকার পারফরমেন্স ব্যাংক গ্যারান্টি
জমা রাখতে হবে। যদি একটি নির্দিষ্ট
আইজিডব্লিউ-এর বকেয়া পারফরম্যান্স ব্যাংক
গ্যারান্টির চেয়ে বেশি হয়, তবে কমিশন বর্ণিত
শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সেই আইজিডব্লিউ-এর
কল আদান-প্রদানের সক্ষমতা হ্রাস/ব্লক (যেক্ষেত্রে
যেটি উপযুক্ত) করতে পারে। এক্ষেত্রে
লাইসেন্সধারীর সুবিধার জন্য, এই ধরনের ব্যাংক
গ্যারান্টি ন্যূনতম এক বছরের মেয়াদ সম্পন্ন
একটি নতুন ব্যাংক গ্যারান্টি দিয়ে প্রয়োজন
অনুযায়ী প্রতিস্থাপন করা যাবে। নির্ধারিত সময়ের
মধ্যে সেবা শুরু করতে ব্যর্থ হলে, পারফরমেন্স
ব্যাংক গ্যারান্টির ১০% প্রতি মাসে বা তার অংশ
বিশেষ নগদায়ন করা হবে। এছাড়া কমিশন
বকেয়া পাওনা আদায় করতে পারফরম্যান্স
ব্যাংক গ্যারান্টির যে কোন পরিমাণ নগদায়ন
করতে পারে। লাইসেন্সধারী কর্তৃক যথাসময়ে
সেবা প্রদান কার্যক্রম শুরু অথবা কমিশনের
পাওনা পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে কমিশন কর্তৃক
সম্পূর্ণ পারফরম্যান্স ব্যাংক গ্যারান্টি নগদায়ন
সম্পন্ন করা হলে, কমিশন সরকারের অনুমোদন
সাপেক্ষে লাইসেন্স বাতিল করার যথাযথ ব্যবস্থা
গ্রহণ করবে।

২। ইহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতি ও কার্যার্থে নির্দেশক্রমে জারি করা হলো।
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