বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
িসে মস এ সািভেসস িবভাগ
...
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ত রায় ম
ভাইস চয়ার ান
২৭/০২/২০২২ ি ঃ, রাজ-রিববার ।
সকাল ১১:০০ ঘ কা
ম িম ং
তািলকা সং

সভার েত সভাপিত মেহাদয় সকলেক াগত জািনেয় সভার কায ম
কেরন। সভাপিত মেহাদয় েত
ভাষা ও দেশর জ আ ত াগকারী বীর স ানেদর রণ কেরন। িতিন উে খ কেরন, গত ২০ ফ য়াির
২০২২ তািরখ আ জািতক মা ভাষা িদবস উপলে
মাবাইল অপােরটর হেত িরত সকল ধরেনর
এসএমএস বাংলায় রেণর আ ািনক উে াধন করা হয়। িক ল
করা যাে
য, এখেনা
অেনক Promotional SMS ইংেরিজেত পাওয়া যাে । তাই এই িবষেয় িক করনীয় এই িবষেয়
আেলাচনার জ সকলেক অ েরাধ কেরন।
২। সভার এ পযােয় মহাপিরচালক (এসএস) মেহাদয় বেলন, বাংলা ভাষার িত া পিবগত ২০২১ সােলর
২১ শ
য়ারী হেত অেধ ক খরেচ বাংলা এসএমএস সবা কিমশন ক ক চা করা হয়। স িত মাবাইল
অপােরটর ক ক িরত সকল ধরেণর এসএমএস বাংলায় রেণর আ ািনক উে াধন করা হয়। সভাপিত
মেহাদয় ইেতমে এই িবষেয় আেলাকপাত কেরেছন। কিমশেনর তািলকা
সকল A2P SMS
Aggregator দর এই িবষেয় কিমশেনর িনেদশনার বা বায়ন করেত িনেদশ দন। এবং এই িবষেয়
কান সম া থাকেল তা আেলাচনার জ অ েরাধ কেরন।
৩। মহাপিরচালক (এসএস) মেহাদেয়রব ে র ি েত SISPAB িতিনিধ জানান য, মাবাইল
অপােরটরেদর মা ািতির P2P SMS Bundle ােকজ য় কের অেনেক েমাশনাল এসএমএস
বসা করেতেছ। এছাড়াও মাবাইল অপােরটরগণ নাম সব অেনক ছাট/বড় িত ােন SMS
Broadcast SIM িবি কের যার দ ন ঐ সব িত ান কান SMS Aggregator িত ান
না হেয়ও তারা Promotional SMS বসা কের যাে । আর এই সম
ি গত িসম ও SMS
Broadcast িসম হেত
লত সবেচেয় বিশ Promotional
SMS রণ কের।
SISPAB িতিনিধ আেরা জানান, কিমশন হেত যিদ এই িবষেয় েয়াজনীয় উে গ হণ কের তা হেল
ইংেরিজেত Promotional SMS পাওয়া কেম যােব একইসােথ ই াি েত বসািয়ক ইেকা িসে ম
ক থাকেব। িতিনিধ আেরা বেলন, কিমশেনর েব র এবং বতমান সকল িনেদশনা কিমশেনর তািলকা
সকল A2P SMS Aggregator মেন চেল এবং স অ যায়ী বাংলায় এসএমএস রণ কের যাে ।
৪। সভার এই পযােয় SISPAB এর িতিনিধ জনাব মঈন উি ন বেলন, াহকরা OTP, Mobile
১

Number, URL ইত ািদ ইংেরিজেত পেত চাই। তাছাড়া OTP, Mobile Number,
URL যিদ বাংলায় কনভাট করা হয় তাহেল তা সম ার ি হেব। তাই OTP, Mobile
Number, URL ইত ািদ ইংেরজী রাখার জ কিমশনেক অ েরাধ কেরন।
৫।সভায় এই িবষেয় িবিবধ আেলাচলাে িনে া িস া

হীত হয়ঃ-

ক। আগামী ৭মাচ ২০২২ি ঃ তািরখ হেত এি েগটর ক ক িরত সকল ধরেনর Promotional /
Notification এবং ানেজকশনাল এসএমএস ( াংিকং বা পজ মিশেনর মা েম েয়র
এসএমএস/ না িফেকশন তীত) বাংলায় রণ িনি তকরেত হেব।
খ। াংক ক ক িরত Financial/Banking/Transactional SMS বাংলায় রেনর
িবষেয় কিমশন হেত বাংলােদশ াংেকর সােথ সভা কের েয়াজনীয় ব া হণ করা হেব। স সময় পয
Financial/Banking/Transactional SMS স হ ইংেরিজ/বাংলায় রণ করেত
পারেব।
গ। OTP, Mobile Number, Numeric Digit, URL ইত ািদ ইংেরজীেত থাকেত
পারেব তেব এসএমএস টমে ট অব ই বাংলায় হেত হেব।
ঘ। সকল A2P SMS Aggregator এরিনজ িনজ এসএমএস ডকা িসম স েহর না ারিনজ
লটার হড ােড িলিপব কের আগামী ২০ শ মাচ , ২০২২ি ঃ তািরেখর মে ই- মইল এবং প
মারফত (ই-নিথ) কিমশেন রণ করেত হেব।
ঙ। SISPAB, সংগঠেনর সবাইেক আগামী ৭মাচ ২০২২ ি ঃ তািরেখর মে াহকেদর জ
িরত
সকল ধরেনর Promotional/Notification এসএমএস বাংলায় চা র িবষেয় িনি ত
করেবন।

পিরেশেষ, সভায় আর কানআেলাচ িবষয় না থাকায় সভাপিত মেহাদয় সভার সমাি

ঘাষনা কেরন।

ত রায় ম
ভাইস চয়ার ান
ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৪৩.০০৬.২১.৪৯২

তািরখ:

১৮ ফা ন ১৪২৮
০৩ মাচ ২০২২

িবতরণ ( জ তার মা সাের নয়) :
১) চয়ার ান এর একা সিচব, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
২) িসিনয়র সহকারী পিরচালক (ভাইস চয়ার ান দ ের সং ), ভাইস চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ
২

িনয় ণ কিমশন
৩) সভাপিত, িসসপাব।
৪) চয়ার ান/ ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব াহী কমকতা , সকল মাবাইল অপােরটর
৫) চয়ার ান/ ব াপনা পিরচালক/ ধান িনব াহী কমকতা , সকল এসএমএস এি েগটর

মাঃ আিসফ ওয়ািহদ
উপ-পিরচালক

৩

