ঢাকা - মার্চ ১৮, ২০১৯:
দেশে প্রথমবাশেে মত চালু হশলা ৩৬০ ডিডি ইন্টােশেট দেবা broadband360°। Broadband Internet ডিডিক এই দেবাে মু শল েশেশে
Ultrafast ১০০ Mbps Internet দেবা, েশে েশেশে Safe Internet, Eco Friendly Phone, IPTV, VOD, ইতযাডে।
broadband360° দত থাকশে দুই ধেশেে দেবা, broadband360° Home এবং broadband360° Business।
Home এবং Business প্রডতটি কযাটাগডেশত খু বই োশ্রই মূ শলয দুই ধেশেে প্যাশকজ থাকশে। Velocity Ultra যাে েশববাচ্চ ডেডিত গডত
থাকশে 100Mbps আে Velocity Super এ ডেডিত গডত থাকশে 75Mbps । Velocity Home এ প্যাশকজ দুটিে মাডেক মূ লয
যথাক্রশম ৩৯৯৯ ও ২৯৯৯ টাকা এবং Velocity Business এ এই মূ লয ১১,৯৯৯ ও ৯,৯৯৯ টাকা |
ডিডজটাল বাংলাশেে রূপ্কশেে োম্প্রডতক প্রশচষ্টা আে এে ডিডিশত অশেক ডেশেে দচষ্টাে কাযবকডে একটি োডিব ে আেশত েক্ষম হশেশে
broadband360° টীম । যাে মাধযশম দয দকাশো অডিিাবক Safe Internet ডেডিত কেশত প্ােশবে ডেশজে বাডিশত বা অডিশে। ডবস্তাডেত
জাো যাশব আমাশেে ওশেবোইট broadband360.com.bd, োমাডজক মাধযম অথবা আমাশেে ২৪ ঘন্টা দহেশিস্ক েম্বে ০৯৬৬৬ ৩৬০
৩৬০ এ।
Broadband360° যাে Tagline হশে Safe Internet and Eco Friendly Phone, এখাশে 360 বলশত Broadband
Internet এে েকল েু ডবধা েহ দেবােমূ হ দবাঝাে। বস্তুত broadband360° হশে একটি Triple Play (Internet, Phone,
TV) ইন্টােশেট োডিব ে যা আইডপ্টিডি এে অেু শমােে ো থাকাে কােশে ডকেু ডেে প্ূ বব প্যবন্ত দেওো েম্ভব হেডে। োম্প্রডতক েমশে BTRC এে
অেুশমােশেে দপ্রডক্ষশত broadband360° চালু কো েম্ভব হশেশে। উশযযখয Triple Play-ে অেযােয দেবা েমূ হ ইন্টােশেট এবং দিাশেে
অেুশমােে ও দেবা কাযবক্রম বাংলাশেশে েীঘবডেে যাবৎ চালু েশেশে।
এখাশে উশযযখয দয broadband360° এে মাধযশম বাংলাশেশেে জেগে দয দকাশো ডিডজটাল মাধযম দযমে, লযাপ্টপ্, দিস্কটপ্, স্মাটবশিাে,
টযাবশলট কডিউটাে, স্মাটবটিডি ইতযাডেশত েেকাে অেু শমাডেত েকল দেডে ডবশেেী টিডি চযাশেল উপ্শিাগ কেশত প্ােশবে। broadband360°
দেইি ইন্টােশেট একটি ওোইিাই োউটাশেে মাধযশম দেওো হশব যা ৫৭টিে দবেী কযাটাগডেে ডিডিশত content filter কশে থাশক এবং Cloud
োডিব শেে মাধযশম প্রডতডেেত হালোগাে হশত থাশক । উোহেে স্বরূপ্ প্েবিাডি, ডহংস্রতা(violance), অশোিে ডবজ্ঞাপ্ে, ডবশেষমূ লক প্রচােো,
মােক, জু ো, স্বত্ব জাডলোডত, ধমীে উিবাে, অস্ত্র, ডিডেং, োমাডজক দযাগাশযাগ, ইতযাডে।

আজ ১৮ই মাচব আমো েংবােমাধযশমে কাশে প্রথমবাশেে মত আত্মপ্রকাে কেডে, আগামী ১৯ মাচব BASIS েফ্টএক্সশপ্া ২০১৯ এ আমাশেে প্যাডিডলেে
দথশক আমো েববোধেশেে োমশে ডেশজশেে উপ্স্থাপ্ে কেশবা। আগামী ১লা ববোখ (১৪ এডপ্রল ২০১৯) দথশক ঢাকা েহশে broadband360°ে বাডেডজযক কাযবক্রম শুরু হশব। ইেোআযাহ প্যবােক্রশম োো দেশে এই দেবাে প্ডেডধ ডবস্তৃত হশব।

broadband360.com.bd | 09666 360 360 | facebook.com/broadband360

আমাশেে বযবোডেক কাযবক্রশম, েমাশজে প্রডত বেডতক োেবদ্ধতা এবং আমাশেে আগামী প্রজশেে মােডেক গঠে ও ডবকাে-এে কথা ডচন্তা কশে আমো
োডজশেডে broadband360°| আো কডে আপ্োশেে েহশযাডগতা এবং ডেক ডেশেব েোে দপ্রডক্ষশত broadband360°-ে যাত্রা েহজ ও
দবগবাে হশব।
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