বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
লাইেসি ং শাখা
ন র ১৪.৩২.০০০০.৭০২.৪২.০০১.১৯.১১৪৫

তািরখ:

২৪ জ

১৪২৯

০৭ ন ২০২২
িব ি / না শ
িবষয়:

“International Long Distance Telecommunications Services
(ILDTS) Policy-2010” এর জ নং - ১০.১ এবং ১০.২ সংেশাধনী সে ।

: ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর প ন র-১৪.০০.০০০০.০১০.২২.০০৩.১৯.১২৫২, তািরখঃ ২৫/০৫/২০২১।
উপ িবষয় ও
পে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে য, “International Long Distance
Telecommunications Services (ILDTS) Policy-2010” এর িন িলিখত অ ে দ স েহর
সংেশাধনী সরকার ক ক অ েমাদন করা হেয়েছঃ
জ নং
১০.
লাইেস ধারীর
যা তা
[Eligibility
of
Licenses]

িব মান জ

সংেশািধত

১

জ

১০.১

১০.২

০২। এই িব ি

IGW, ICX, IIG,
IGW, ICX, IIG, NIX, ITC, IP Telephony, IP-TV,
NIX, ITC, IP
আ জািতকVOIP কল টািমেনশন, সাবেমিরন ক াবল, NTTN ও
Telephony, IP-TV Tower Sharing লাইেস ই করা হইেবঃ (ক) বাংলােদশী ার
ও আ জািতকVOIP কল অ েল অথবা িবেদশী ার অ েল অথবা িবেদশী ার সােথ যৗথ
টািমেনশন লাইেস ই করা উে া ার অ েল। (খ) দেশ বসবাসকারী নাগিরক, অনাবাসী বাংলােদশী-(এন
হইেব মা বাংলােদশী
আর িব), একক মািলকানাধীন বসা িত ান, অংশীদারী কারবার এবং ১৯৯৪
ার অ েল ( দেশ
সেনর কা ানী আইেন িনবি ত জেয়
ক কা ানী বাংলােদশী ার
বসবাসকারী নাগিরক,
অ
হইেব। (গ) িবেদিশ িবিনেয়ােগর জ
েযাজ িব মান আইন ও
অনাবাসী বাংলােদশী-(এন আর িবিধিবধান অ সরণ বক বাংলােদেশ বসািয়ক কায েম িল হওয়ার যা
িব), একক মািলকানাধীন
িবেদিশ নাগিরক, কা ানী, সাবিসিডয়ারী কা ানী বা হাি ং কা ানী
বসা িত ান, অংশীদারী িবেদশী ার অ
হইেব। (ঘ) বাংলােদেশ িবেদিশ িবিনেয়ােগর জ
কারবার এবং ১৯৯৪ সেনর
েযাজ িব মান আইন ও িবিধিবধান অ সরণ বক িবেদিশ নাগিরক,
কা ানী আইেন িনবি ত
কা ানী, সাবিসিডয়ারী কা ানী বা হাি ং কা ানী বাংলােদশী কান ায়
জেয়
ক কা ানী)।
িবিনেয়াগ কিরেল তা যৗথ উে াগ বিলয়া গ হইেব। (ঙ)িবেদশী ার বা যৗথ
িবেদশী া (নাগিরক,
উে া ার ে িবেদশী অংশীদােরর িবিনেয়াগ আবি কভােব বেদিশক ার
কা ানী, সাবিসিডয়ারী
মা েম হইেত হইেব। (চ) সকল আিথক লনেদন বাংলােদশ াংেকর
কা ানী বা হাি ং
তািলকা বািণিজ ক াংেকর মা েম স ািদত হইেত হইেব।
কা ানী) লাইেস ধারী
ার মািলক/ পিরচালক
/ শয়ারেহা ার/িবিনেয়াগকারী/
অংশীদার হইেত পািরেব না।
সকল আিথক লনেদন
বাংলােদশ াংেকর
তািলকা বািণিজ ক
াংেকর মা েম স ািদত
হইেত হইেব।
সাবেমিরন ক াবল লাইেস
ই করা হইেব বাংলােদশী
ার অ েল অথবা িবেদশী
ার সােথ যৗথ উে া ার
অ েল।

সকেলর অবগিতর জ যথাযথ ক পে র িনেদশ েম জারী করা হেলা।

৭-৬-২০২২
মাঃ র বী
পিরচালক
ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১
ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭
সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) িসিনয়র সহকারী পিরচালক, আই শাখা, িব আরিস (কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর জ
রণ করা হইল)
২) চয়ার ান এর একা সিচব, চয়ার ান এর দ র, িব আরিস (ইহা চয়ার ান মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ
করা হইল)
২

রণ

