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TToo,,  
  

SShhrrii  PP..KK..  PPuurrwwaarr,,  
CCMMDD  BBSSNNLL,,  
BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  
HH..CC..  MMaatthhuurr  LLaannee,,    
JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      
  

SSiirr,,  
  

SSuubb::  --  FFrreeqquueenntt  iinntteerrrruuppttiioonnss  iinn  tthhee  hhiigghh  ssppeeeedd  bbaannddwwiiddtthh  ffoorr  FFTTTTHH  ccuussttoommeerrss  iinn  tthhee  EEaasstteerrnn  aanndd  NNoorrtthh  
EEaasstteerrnn  rreeggiioonn  ––  rreeqquueessttiinngg  ttoo  ttaakkee  rreemmeeddiiaall  mmeeaassuurreess  iimmmmeeddiiaatteellyy  ––  rreegg..  

    

WWee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee,,  ffoorr  ffaavvoouurr  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn..  
    

IItt  hhaass  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  BBSSNNLL  FFTTTTHH  ccuussttoommeerrss  iinn  AAssssaamm  aanndd  tthhee  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  rreeggiioonn  aarree  
ccoommppllaaiinniinngg  aabboouutt  tthhee  ssllooww  ssppeeeedd  ooff  tthhee  sseerrvviiccee,,  ffoorr  tthhee  ppaasstt  ffeeww  wweeeekkss..  TThhiiss  pprroobblleemm  iiss  aattttrriibbuutteedd  dduuee  ttoo  
tthhee  cclloossiinngg  ddoowwnn  ooff  tthhee  AAggaarrttaallaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGaatteewwaayy,,  aanndd  aallssoo  dduuee  ttoo  tthhee  ffaaiilluurree  ooff  SSuubbmmaarriinnee  lliinnkkss,,  
ccaarrrryyiinngg  IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaffffiicc..  
    

IInn  tthhiiss  ccoonnnneeccttiioonn,,  wwee  wwiisshh  ttoo  bbrriinngg  ttoo  yyoouurr  kkiinndd  nnoottiiccee  tthhaatt,,  tthhee  AAggaarrttaallaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGaatteewwaayy  hhaadd  bbeeeenn  
eessttaabblliisshheedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  rreedduucciinngg  tthhee  llaatteennccyy  aanndd  ffoorr  iinnccrreeaassiinngg  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  bbaannddwwiiddtthh,,  ffoorr  
IInntteerrnnaattiioonnaall  TTrraaffffiicc,,  ffoorr  tthhee  bbrrooaaddbbaanndd  ccuussttoommeerrss  ooff  tthhee  NNoorrtthh--EEaasstteerrnn  rreeggiioonn..    IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  
oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  BBSSNNLL  hhaadd  aallssoo  mmaaddee  aa  llaarrggee  iinnvveessttmmeenntt  ffoorr  pprrooccuurriinngg  IIGGWWPPEE  rroouutteerr,,  AAkkaammaall  SSeerrvveerr,,  SSppaamm  
FFiilltteerriinngg  SSeerrvveerr  ((RRss..11..99  ccrroorree)),,  WWeebb  FFiilltteerriinngg  SSeerrvviiccee  ((RRss..33..55  ccrroorree)),,  eettcc..,,  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aann  IInntteerrnnaattiioonnaall  
GGaatteewwaayy..  AAfftteerr  hhaavviinngg  ddoonnee  aallll  tthheessee  eexxppeennddiittuurreess,,  tthhee  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGaatteewwaayy  hhaass  bbeeeenn  cclloosseedd  ddoowwnn,,  
lleeaavviinngg  BBSSNNLL’’ss  vvaalluueedd  FFTTTTHH  ccuussttoommeerrss  hhiigghh  aanndd  ddrryy..  
    

IItt  iiss  nneeeeddlleessss  ttoo  ssttaattee  tthhaatt,,  FFTTTTHH  iiss  aa  ccoossttllyy  sseerrvviiccee  aanndd  tthhaatt,,  nnoo  ccuussttoommeerr  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  ccoonnttiinnuuee  wwiitthh  BBSSNNLL,,  iiff  
tthhee  CCoommppaannyy  iiss  uunnaabbllee  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  aassssuurreedd  ssppeeeedd..  IInn  vviieeww  ooff  tthhiiss,,  iitt  iiss  rreeqquueesstteedd  tthhaatt,,  rree--ooppeenniinngg  ooff  tthhee  
AAggaarrttaallaa  IInntteerrnnaattiioonnaall  GGaatteewwaayy  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  oonn  aa  pprriioorriittyy  bbaassiiss..  
    

IItt  hhaass  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  ttoo  oouurr  nnoottiiccee  tthhaatt,,  BBSSNNLL  wwaass  hhaavviinngg  tthhee  hhiigghh  ssppeeeedd  bbaacckkbboonnee  lliinnkk  ssttaabbiilliittyy,,  wwhheenn  iitt  
hhaadd  aavvaaiilleedd  1100GG  PPGGCCIILL  lliinnkk  bbeettwweeeenn  GGuuwwaahhaattii  aanndd  CChheennnnaaii  ccoorree  RRoouutteerrss  uunnttiill  rreecceennttllyy..  HHoowweevveerr,,  aafftteerr  tthhee  
ssuurrrreennddeerriinngg  ooff  tthhee  lliinnkk,,  tthhee  ssttaabbiilliittyy  ooff  BBSSNNLL’’ss  bbaacckkbboonnee  lliinnkk  hhaass  bbeeccoommee  aa  qquueessttiioonn  mmaarrkk..  HHeennccee,,  iitt  iiss  
rreeqquueesstteedd  tthhaatt  tthhee  ssttaabbllee  PPGGCCIILL  lliinnkk  mmaayy  kkiinnddllyy  bbee  ttaakkeenn  ((GGuuwwaahhaattii  ––  CChheennnnaaii))  wwiitthh  hhiigghh  SSLLAA  uuppttiimmee,,  ssoo  tthhaatt  
ccuussttoommeerrss  iinn  tthhee  NNoorrtthh--EEaasstt  rreeggiioonn  ddoo  nnoott  ffaaccee  tthhee  pprroobblleemm  ooff  llooww  iinntteerrnneett  ssppeeeedd..      
  

WWee  uurrggee  uuppoonn  yyoouu  ttoo  kkiinnddllyy  llooookk  iinnttoo  tthhiiss  mmaatttteerr  uurrggeennttllyy  aanndd  ttoo  ttaakkee  tthhee  nneeeeddffuull  aaccttiioonn  oonn  aa  wwaarr  ffoooott  bbaassiiss..  
  

TThhaannkkiinngg  yyoouu,,  
  

YYoouurrss  ssiinncceerreellyy,,  
  
  
  
  
  
[[PP..  AAbbhhiimmaannyyuu]]  
GGeenneerraall  SSeeccrreettaarryy  
  

CCooppyy  ttoo::  SShhrrii  VViivveekk  BBaannzzaall,,  DDiirreeccttoorr  ((CCFFAA)),,  BBSSNNLL,,  BBhhaarraatt  SSaanncchhaarr  BBhhaawwaann,,  JJaannppaatthh,,  NNeeww  DDeellhhii  ––  111100  000011      


