ওয়েফয়োস্টিং এফিং স্িএনএ হোস্টিং ভোশুর োয
Linuxওয়েবয়হোস্টিং প্যোয়েজসমূহ
প্যোয়েজ নোম

সোর্ভোরয়েস মোস্সেসোমস্িেব্যোন্ডউইথ

২স্িিোবোইট
৬০স্িিোবোইট
Mini+
৫স্িিোবোইট
১০০স্িিোবোইট
Basic
৫স্িিোবোইট
১৫০স্িিোবোইট
Basic+
১০স্িিোবোইট
২০০স্িিোবোইট
Standard
৩০০স্িিোবোইট
Standard+ ১০স্িিোবোইট
২০স্িিোবোইট
৪০০স্িিোবোইট
Office
২০স্িিোবোইট
৬০০স্িিোবোইট
Office+
৩০স্িিোবোইট
৬৫০স্িিোবোইট
Combo
৩০স্িিোবোইট
৯০০স্িিোবোইট
Combo+
৫০স্িিোবোইট
১২৫০স্িিোবোইট
Premium
৫০স্িিোবোইট
১৫০০স্িিোবোইট
Premium+
*সেল প্রেোর চোয়জভ সরেোর অনুয়মোস্দত ১৫% র্ূোট প্রয় োজূ।

ইয়মইল

বোস্ষ ভেচোজভ (৳) ন্যূনতমসোবস্িপশনস্পস্রেড
১,৫০০
২,৫০০
৩,০০০
৪,৫০০
৫,০০০
৮,০০০
৯,৫০০
১২,০০০
১৩,৫০০
২০,০০০
২১,৫০০

২০
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে

১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর

Windows ওয়েবয়হোস্টিং প্যোয়েজসমূহ
প্যোয়েজ নোম

সোর্ভোরয়েস মোস্সেসোমস্িেব্যোন্ডউইথ

২স্িিোবোইট
৮০ স্িিোবোইট
Mini+
৫স্িিোবোইট
১৮০ স্িিোবোইট
Basic
১০ স্িিোবোইট
২৫০ স্িিোবোইট
Standard
৩৫০ স্িিোবোইট
Standard+ ১০ স্িিোবোইট
২০
স্িিোবোইট
৫০০ স্িিোবোইট
Office
২০ স্িিোবোইট
৭০০ স্িিোবোইট
Office+
৩০ স্িিোবোইট
৭০০ স্িিোবোইট
Combo
৩০ স্িিোবোইট
১২০০ স্িিোবোইট
Combo+
৫০
স্িিোবোইট
১২০০ স্িিোবোইট
Premium
১৮০০ স্িিোবোইট
Premium+ ৫০ স্িিোবোইট
*সেল প্রেোর চোয়জভ সরেোর অনুয়মোস্দত ১৫% র্ূোট প্রয় োজূ।

ইয়মইল

বোস্ষ ভেচোজভ (৳) ন্যূনতমসোবস্িপশনস্পস্রেড

২০
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে

২,০০০
৩,০০০
৫,০০০
৫,৫০০
১০,০০০
১১,০০০
১৫,০০০

১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর
১ বছর

সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে
সিংখ্যোসীমোবদ্ধনে

১৬,০০০
২৫,০০০
২৭,৫০০

১ বছর
১ বছর
১ বছর

স্ডএনএস হহোস্টিং মোশুল হোর
প্রথভ ১০(দ)টি হযকিড ম ডন্ত ০৫(াঁচ) ফছয়যয োফস্িন স্পিঃ ০(স্ফনোমূল্য)
১০(দ) এয হফস্ হযকয়ি ডয হেয়ে হযকি ডিংখ্যো** মোিআ হোক নো হকন, ০৫(াঁচ) ফছয়যয োফস্িন স্পিঃ ১০০০৳
*হকফরভোে .ফোিংরো/.bd হিোয়ভিআন এফিং/িথফো ওয়েফয়োস্টিং গ্রোকগণ স্িএনএ হোস্টিং হফো স্নয়ে োযয়ফন।
**হযকিডিংখ্যো ১০(দ) ফো ১০(দ) এয কভ থোকয়র োফস্িন চোজড স্ফনোমূল্য থোকয়ফ। ১০(দ) এয হফস্ হযকিড তেস্য কযয়ে হগয়র োফস্িন চোজড
প্রয়মোজয য়ফ। হয়েয়ে জোযীকৃে িআনবয়েয়য উস্িস্িে হভেোদ িনুোয়য জয়ে গ্রোক হফো প্রোপ্ত য়ফন।য়য়েয়ে য়ফ ডোচ্চ ১০০(একে)টি ম ডন্ত হযকিড এস্ি কযো
মোয়ফ।
***কর প্রকোয চোয়জড যকোয িনুয়ভোস্দে ১৫% বযোট প্রয়মোজয।

োস্বডয়য নোভিঃ ওয়েফয়োস্টিং এফিং স্িএনএ হোস্টিং হফো
ওয়েফয়োস্টিং এফিং স্িএনএ হোস্টিং হফোয ট্যোস্যপ ম্পয়কড প্রয়েোজনীে েড ও েথ্যোফরীিঃ
1. কোম ডকয ফোয মুহুেড হথয়ক ফস্ণ ডে ভোশুর োয ওয়েফয়োস্টিং এফিং স্িএনএ হোস্টিং হফো োফস্িন, নফোেন এফিং/িথফো

জস্যভোনোয জয়ে প্রয়মোজয য়ফ।
2. হফোমূয়য ভোশুর োয ফোৎস্যক স্বস্িয়ে য়ফ।
3. ওয়েফয়োস্টিং এফিং স্িএনএ হোস্টিং হফোয হভেোদ উিীণ ড ফোয োয়থ োয়থ হোস্টিং হফোটি োভস্েক বোয়ফ ফন্ধ য়ফ । এ

িফস্থোে হটি ব্যফোয কযোয সুয়মোগ হনিআ । োভস্েকবোয়ফ ফন্ধ িংয়মোগ নফোেন নো কযয়র এফিং এবোয়ফ ৩০

(স্ে) স্দন

িস্েক্রোন্ত য়র িংস্িষ্ট হোস্টিংটি ম্পুণ ডরূয় মুয়ছ হপরো (Delete) য়ফ।
4. িঅয়গ্রয়িয়নয ভে এভনবোয়ফ হফোয োফস্িন কযয়ে য়ফ মোয়ে কয়য হফোটিয হভেোদকোর পূয়ফ ডয হথয়ক কভ নো

ে।
5. িঅয়গ্রয়িয়নয ভে কোম ডকয ট্যোস্যয়পয িঅয়গ্রয়িি প্যোয়কয়জয োভস্গ্রক হভেোয়দয মূল্য য়ে পূফ ডফেী প্যোয়কয়জয

হমকর স্যয়োধকৃে ভোয়য হফোকোর এিয়নো শুরু েস্ন েোয ভস্ষ্টগে মূল্য স্ফয়েোগ কয়য িআনবয়ে তেস্য কযো য়ফ এফিং
হ িনুোয়য হফোয মূল্য প্রোপ্ত য়র িঅয়গ্রয়িয়নয কোজ শুরু য়ফ।
6. হফোমূ স্প্রয়িআি ধযয়নয। িআনবয়েয় উস্িস্িে েোস্যয়িয ভয়ে মথোমথবোয়ফ স্যয়োধ হয়ল স্ফটিস্এর এয িংস্িষ্ট োিো

েো প্রোপ্ত য়র িংয়মোগ প্রদোন/চরভোন যোিয়ে ভূস্ভকো স্নয়ফন। িআনবয়ে হভোেোয়ফক স্যয়োধ প্রোপ্ত নো য়র স্কিংফো িআনবয়ে
হভেোয়দোিীণ ড য়র স্ফটিস্এর িংস্িষ্ট গ্রোকয়ক হফো প্রদোন কযো য়ে স্ফযে থোকয়ফ।
7. কর ধযয়নয হফো োফস্িয়নয মূল্য স্নধ ডোস্যে হভেোদ হল ফোয িন্তেিঃ ৪/৫ কোম ডস্দফ পূয়ফ ডিআ স্যয়োয়ধয জয়ে

িনুয়যোধ জোনোয়নো য়ে। কোস্যগস্য কোযয়ন স্য়টয়ভ যেণোয়ফেণ চরয়র এফিং হয়েয়ে এয়কফোয়য হল মূহুয়েড স্যয়োধ
কযয়ে িঅয়র স্য়টয়ভ েো প্রযুক্ত য়ে স্ফরম্ব য়ে োয়য। এয পয়র হভেোদ িস্েক্রোন্ত য়র এফিং হ
প্রযুক্ত য়র স্কিংফো োভস্েকবোয়ফ হফো স্ফস্েন্ন য়র স্ফটিস্এর কর্তডে েোয জয়ে দোেী থোকয়ফ নো।
8. কর ধযয়নয চোয়জডয োয়থ যকোয স্নধ ডোস্যে বযোট প্রয়মোজয য়ফ।

কোযয়ন জস্যভোনো

