সমন্বিত আইন্বি টেন্বিফ োন্বি ন্বসফেম
িোয়রো বন্দর কর্তিৃ ক্ষ

সমস্যো ন্বিন্বিতকরণ
• প্রিন্বিত ন্বিএন্ববএক্স ন্বসফেফম কি হ্যোন্ডন্বিিং এর জন্য টকন্দ্রীয়য়াোফব
হ্োর্ ৃওয়যোর (এিোিগ কোর্ ৃ, ন্বর্ন্বজেোি কোর্ ৃ) ব্যবহ্োর করো হ্য়। দয়র্ ৃন্বদি
ব্যবহ্োফরর ফি হ্োর্ ৃওয়যোর িষ্ট হ্ফয় যোবোর সম্ভোবিো টেফক যোয়। এছোড়ো
ববদ্যযন্বতক সোফজৃর কোরফণ এসব ব্যয়বহুি যন্ত্োিংশ ক্ষন্বতগ্রস্থ হ্ফয় টযফত
িোফর।
• ন্বিতয়য়তঃ বহুি প্রিন্বিত টিন্বর্এম ন্বান্বিক ট্োিংক ব্যব্থোয় অন্বতন্বরক্ত
যন্ত্োিংফশর প্রফয়োজি টযমিঃ মোন্বিফেক্সোর, T1/E1 সোন্বকেৃ টবোর্ ৃ টযগুফিোর
বতৃমোি বোজোর দর প্রোয় িাঁি িক্ষ েোকো।
• র্ততয়য়তঃ একজি ব্যবহ্োরকোরয়ফক ন্বিএন্ববএক্স িোইি এবিং সরোসন্বর িোইি
ন্বদফত হ্ফি দ্যইটি টেন্বিফ োি টসে প্রফয়োজি।
• িতুে ৃতঃ ন্বিএন্ববএক্স ন্বসফেমফক টমোবোইি ট োি এবিং ন্বিন্বস/ ল্যোিেফি
সম্প্রসোরি করো প্রিন্বিত ন্বসফেফম অতযন্ত জটিি।
প্রিন্বিত ন্বিএন্ববএক্স ন্বসফেম

সমস্যোর মূি কোরণ
• এিোিগ টিন্বর্এম ন্বান্বিক টেন্বিফ োি ন্বসফেফমর সয়মোবদ্ধতো এবিং অন্যোন্য স েওয়যোফরর সোফে
সমিয়হ্য়িতো।

ভুক্তফাোগয় জিফগোষ্ঠয়
• িোয়রো বন্দর কর্তিৃ ফক্ষর কমৃকতৃো-কমৃিোরয় যোরো এিোিগ টিন্বর্এম ন্বান্বিক ন্বিএন্ববএক্স টেন্বিফ োি
ন্বসফেফমর ব্যবহ্োরকোরয় তোরো সকফিই এই ন্বসফেফমর ন্ববন্বান্ন সয়মোবদ্ধতোর কোরফণ ভুক্তফাোগয়।

প্রস্তোন্ববত সমোধোি
• একটি আইন্বি ট োি ন্বসফেম / আইন্বি ন্বিন্ববএক্স ন্বসফেম এক বো একোন্বধক SIP ট োি / আইন্বি
ট োি, একটি আইন্বি ন্বিএন্ববএক্স সোাৃোর এবিং একটি VoIP টগেওফয়র সমিফয় গঠিত। SIP
ক্লোফয়ন্টরো স েফ োি বো হ্োর্ ৃওয়যোর ন্বান্বিক ট োি টযগুফিো আইন্বি ন্বিএন্ববএক্স সোাৃোফরর সোফে
ন্বিবন্ধি কফর।
• যখি একটি কি ্থোিি করো হ্য় SIP ক্লোফয়ন্ট আইন্বি ন্বিএন্ববএক্স সোাৃোফর সিংফযোগ ্থোিি কফর।
আইন্বি ন্বিএন্ববএফক্সর সকি ট োি / ব্যবহ্োরকোরয় এবিং তোফদর সিংন্বিষ্ট SIP ঠিকোিোর একটি
ন্বর্ফরক্টন্বর আইন্বি ন্বিএন্ববএক্স সোাৃোফর েোফক। সোাৃোর িোন্বহ্ত ট োি িোম্বোরটি একই LAN এ িো
টিফি VoIP টগেওফয়র ন্বিকে টপ্ররণ কফর। VoIP টগেওফয় VoIP িন্বরফেবো প্রদোিকোরয়র
সহ্োয়তোয় কিটি িোন্বহ্ত ট োি িোম্বোফর সিংফযোগ ্থোিফির কোজ কফর।
• এাোফব একটি অাযন্তরয়ণ কি সিংফযোগ বো একটি VoIP টগেওফয় এবিং একটি VoIP িন্বরফেবো
প্রদোিকোরয়র মোধ্যফম একটি িোন্বহ্ত গন্তফব্যর জন্য কি রুে করো হ্য়।

সমন্বিত আইন্বি টেন্বিফ োন্বি ন্বসফেম র্োয়োগ্রসোম

প্রস্তোন্ববত সমোধোি
• প্রিন্বিত ন্বিএন্ববএক্স ন্বসফেফমর িন্বরবফতৃ আইন্বি টেন্বিফ োি ন্বসফেম ্থোিি করফি কি হ্যোন্ডন্বিিং
স েওয়যোর ন্বান্বিক করো সম্ভব। ফি হ্োর্ ৃওয়যোর ন্বান্বিক ন্বসফেফমর অসুন্ববধো সমূহ্ দূর করো
যোফব।
• আইন্বি টেন্বিফ োন্বি টসবোদোিকোরয় প্রন্বতষ্ঠোি হ্ফত ট্োিংন্বকিং ন্বহ্ফসফব (TDM প্রযুন্বক্তর টেন্বিফ োি
সিংফযোফগর িন্বরবফতৃ) আইন্বি প্রযুন্বক্তর ট্োিংক সিংফযোগ ব্যবহ্োর কফর আউেফগোন্বয়িং এবিং ISD
সুন্ববধো িোলু করো যোফব। ফি ব্যয়বহুি যন্ত্োিংশ টযমি মোন্বিফেক্সোর, T1/E1 সোন্বকেৃ টবোর্ ৃ
ইতযোন্বদ ক্রয় করোর প্রফয়োজি হ্ফব িো।
• আইন্বি টেন্বিফ োফির সোফে ট্োিংক িোইফির সমিফয়র মোধ্যফম একই টেন্বিফ োি টসে টেফক
ন্বিএন্ববএক্স এক্সফেিশি এবিং সরোসন্বর টেন্বিফ োি িোইি ব্যবহ্োর করো যোফব।
• এছোড়োও SIP প্রফেোকি ব্যবহ্োর কফর স েফ োি এন্বেফকশি টমোবোইি ও ন্বিন্বসফত ইন্সেি কফর
ন্বিএন্ববএক্স এর সম্প্রসোরি করো সম্ভব।

উফযোগটি টয সকি টক্ষফে িন্বরবতিৃ আিফব
✓একজি কমৃকতৃো-কমৃিোরয় পৃন্বেবয়র টয টকোি ্থোি টেফক ইন্টোরফিে বো টমোবোইি টিেওয়োফকৃ যুক্ত
েোকফি িোয়রো বন্দফরর সোফে সহ্ফজ ন্বিএন্ববএক্স এ টযোগোফযোগ/কি োফরন্বন্সিং করফত িোরফবি।
✓ন্বিএন্ববএক্স এক্সফেিশি এবিং সরোসন্বর টেন্বিফ োি িোইি ব্যবহ্োরকোরয়র একোন্বধক টেন্বিফ োি
ব্যবহ্োর করোর প্রফয়োজি হ্ফব িো।
✓ববদ্যযন্বতক ব্যব্থোয় ত্রুটির (electrical surge) কোরফণ আইন্বি টেন্বিফ োি ন্বসফেফমর ক্ষয়-ক্ষন্বত
হ্বোর ঝন্বুঁ ক হ্রোস িোফব।
✓তুিিোমূিক কম খরফি আইন্বি টেন্বিফ োি ন্বসফেফমর রক্ষণোফবক্ষণ করো যোফব।
✓ন্বসফেফমর জটিিতো টিই বফি রক্ষণোফবক্ষণ এবিং ব্যব্থোিিো সহ্ফজ করো যোফব।
✓ান্ববষ্যফত ন্ববন্বিিং স েওয়যোর ক্রয় করো হ্ফি, টেন্বিফ োফির সুষ্ঠু ব্যবহ্োর ন্বিন্বিত করো যোফব।

