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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি 

আইইলব ভবি, রিিা 

www.btrc.gov.bd 
 

টেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি (Citizen’s Charter) 
 

 

১. রিেে ও রমেে 
 

রিেে:  অর্স্থোে রেরর্ বশেশষ সর্োর জন্য সুলি মূশে গ্রহণশ োগ্য ের্ ের্ প্রযুরির সমন্বশে মোেসম্মত টেরলশ োগোশ োগ টসর্ো প্রদোে। 

রমেে:  র্োংলোশদশের সোমোরজক ও অর্ বনেরতক উন্নেে ত্বরোরন্বত এর্ং সুসংহত করশত পোশর এমে একটি টেরলশ োগোশ োগ ব্যর্স্থোর সুশংখল উন্নেে এর্ং তোশত উৎসোহ দোে। র্োংলোশদশের রর্রোজমোে অর্ বনেরতক ও সোমোরজক 

র্োস্তর্তো অনুসোশর  তদূর সম্ভর্ বৃহত্তম জেশগোষ্ঠীর জন্য একটি রেি বরশ োগ্য, যুরিসংগত ব্যে-রেি বর ও আধুরেক মোশের টেরলশ োগোশ োগ টসর্ো ও ইন্টোরশেে টসর্ো প্রোরির সুশ োগ রেরিত করো। জোতীে ও আন্তজবোরতক পররসশর 

প্ররতশ োরগতো করোর মত একটি রেি বরশ োগ্য ও আধুরেক মোশের টেরলশ োগোশ োগ টসর্ো ও ইন্টোরশেে টসর্ো প্রদোে রেরিত করো। টেরলশ োগোশ োগ টসর্ো প্রদোশের টেশে বর্ষম্যমূলক ব্যর্স্থো প্ররতশরোধ ও অর্সোে, 

প্ররতশ োরগতোমূলক এর্ং র্োজোরমুখী ব্যর্স্থোর উপর ক্রমর্ধ বমোে হোশর রেি বরতো অজবে এর্ং সঙ্গরত টরশখ  র্ো র্ টেশে করমেশের কো বকর রেেন্ত্রণ রেরিত করো এর্ং েতুে েতুে টেরলশ োগোশ োগ টসর্ো প্রর্তবে এর্ং টদেী ও 

রর্শদেী  রর্রেশেোগকোরীশদর র্োংলোশদশে টেরলশ োগোশ োগ খোশত রর্রেশেোগ করোর জন্য অনুকূল পররশর্ে সৃরি করো।  

২. প্রলিশ্রুি টেবােমূহঃ 
 

২.১) নাগরিক সেবাাঃ 
 

ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেমস এন্ড সোরি বশসস রর্িোগ 

০১। ট্যোরর  অনুশমোদে 

 

 

 

 

১। আশর্দেপেগ্র হণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্নকিণ 

৩। ডোক ও টেরলশ োগোশ োগ রর্িোশগর 

পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ 

৪। অনুশমোদেপে প্রদোে 

- রর্েোমূূ্শে ৭৫ কো বরদর্স ১। গ্রোমীণশ োে রলঃ 

েোম: টমোঃ আস োক আহশমদ 

পদরর্: উপ-পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-শমইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

২। ররর্ আরজেোেো রলঃ 

েোম: টেওেোজ টমোহোম্মদ 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-শমইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

৩। র্োংলোরলংক রলঃ 

েোম: টমোছোঃ রুরর্েো খোতুে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

http://www.btrc.gov.bd/
mailto:ashfaque@btrc.gov.bd
mailto:rubina@btrc.gov.bd
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ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-০০০) 

ই-শমইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

৪। টেরলেক  র্োংলোশদে রলঃ 

েোম: টতৌরস  েোহররেোর   

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শমইল:         

touseef@btrc.gov.bd 

টেকট্রোম ম্যোশেজশমন্ট রর্িোগ 

০২। এ্যামেচাি সিরিও লোইশসন্স 

ইসুু 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ  

৩। পিীক্ষা গ্রহণ  

৪। রিোন্ড সনাট সেিণ  

৫। লোইশসন্স ইসুু করো 

ওশের্ র িংক:  

http://www.btrc.gov.d/

amateur-radio 

 

    

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

১০ কো বরদর্স নাে: টর্লোশেত টহোশসে 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-মেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

০৩। ব্যরিগিভ্ামব রবমদ  হমি 

আনীি সোবাই  স ান 

ববধকিণ   

১। ওশের্ রলংক: 

http://www.neir.btrc.go

v.bd/ এর মোধ্যশম আশর্দে গ্রহণ 

২। প্রশেোজেীে কোগজপে গ্রহণ 

৩।  োর্োই-র্োছোই সম্পন্ন করণ 

৪। অনুমরত প্রদোে 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক):  

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/no

tice_files/Notice%20re

garding%20National%

20Equipment%20Iden

tity%20Register%20%

28NEIR%29.pdf 

রবনামূমে ০৩ কো বরদর্স নাে: টর্লোশেত টহোশসে 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-মেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

এেশ োস বশমন্ট এন্ড ইন্সশপকেে রডশরকেশরে 

০৪। সোমরেক র্ন্ধকৃত রসম র্োলু 

করণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। সীশমর প্রকৃত তথ্য  োর্োই/র্োছোই করণ 

৩। টেরলকম অপোশরেরশক রেশদ বেেো প্রদোে 

১। অরিশ োশগর রর্স্তোররত রর্র্রণসহ 

আশর্দে পশের করপ।  

২। NID এর করপ। 

৩।সংরিি অপোটরেশরর সোর্স্ক্রোইর্োর 

একুইরজেে  ম ব (স্যো )। 

রবনামূমে ০৫ কো বরদর্স েোমঃ  ািরেন সু িানা 

পদর্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd 

০৫। টেরলশ োগোশ োগ টসর্োর 

প্ররতর্ন্ধকতো রেরসে 

 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ  

২। অরিযুি স্থোপেোর সোশর্ সম্পৃি 

প্রমোণপেোরদ সংগ্রহ 

৩। অরিযুি স্থোপেোে অরি োে পররর্োলেো  

কশর আইেোনুগ ব্যর্স্থো গ্রহণ   

 

১। অরিশ োশগর রর্স্তোররত রর্র্রণসহ 

আশর্দে পশের করপ।  

২। অরিশ োশগর স্বপশে প্রশেোজেীে 

তথ্যোরদ ও প্রমোণোরদ।  
 

 

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স ১। েোম: সোরর্েো ইসলোম 

পদরর্: উপ-পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-মেই : 

sabina@btrc.gov.bd 
২। েোম:  ািরেন সু িানা 

mailto:rubina@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.d/amateur-radio
http://www.btrc.gov.d/amateur-radio
http://www.neir.btrc.gov.bd/
http://www.neir.btrc.gov.bd/
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
mailto:sharmin@btrc.gov.bd
mailto:sabina@btrc.gov.bd
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ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

 পদর্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd৩

। েোম: এস. এম. টগোলোম সশরোেোর 

পদরর্: উপ-পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-মেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

 

২.২) প্রোরতষ্ঠোরেক টসর্োঃ 
 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেমস এন্ড সোরি বশসস রর্িোগ 

০১। তথ্য প্রদোে 

  

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। র্োরহত তশথ্যর রর্পরীশত  দোিররক 

কো বক্রম সম্পন্নকরণ  

৩। তথ্য প্রদোে  

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক):  

www.infocom.gov.bd  

রর্েোমূশে ৩০ কো বরদর্স েোম: টমোঃ রমরোজুল ইসলোম 

পদরর্: উপ-পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪২১) 

ই-শমইল: 

islammiraj@btrc.gov.bd 

০২। সোরি বস অনুশমোদে  

 

১। আশর্দে পে গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। ডোক ও টেরলশ োগোশ োগ রর্িোশগর 

পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ   

৪। অনুশমোদে পে প্রদোে 

- রর্েোমূূ্শে ৭৫ কো বরদর্স ১। গ্রোমীণশ োে রলঃ 

েোম: টমোঃ আস োক আহশমদ 

পদরর্: উপ-পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-শমইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

২। ররর্ আরজেোেো রলঃ 

েোম: টেওেোজ টমোহোম্মদ 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-শমইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

৩। র্োংলোরলংক রলঃ 

েোম: টমোছোঃ রুরর্েো খোতুে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৬) 

mailto:sharmin@btrc.gov.bd
mailto:sorwar@btrc.gov.bd
http://www.infocom.gov.bd/
mailto:islammiraj@btrc.gov.bd
mailto:ashfaque@btrc.gov.bd
mailto:rubina@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

ই-শমইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

৪। টেরলেক  র্োংলোশদে রলঃ 

েোম: টতৌরস  েোহররেোর   

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শমইল:  

touseef@btrc.gov.bd 

০৩। Bulk SMS টপ্ররশণর 

অনুশমোদে   

১। মন্ত্রণোলে/রর্িোগ/অরধদির/সংস্থোসমূশহর  

(সকল সরকোরর সংস্থো) রেকে টর্শক 

আশর্দে পে গ্রহণ 

২। কশন্টন্ট  োর্োই-র্োছোই ও প বোশলোর্েো  

৩। েরর্/ই-েরর্শত অনুশমোদে গ্রহণ  

৪। ক্ষুশদ র্োতবো প্রর্োশর ব্যর্স্থো গ্রহণ   

- রর্েোমূশে ১০ কো বরদর্স েোম: টমোঃ  জলুর রহমোে টসখ  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫০) 

ই-শমইল:  

fazlur.rahman@btrc.go

v.bd 

০৪। IP-Based Video 

Program প্রর্োশরর 

অনুশমোদে  

১। আশর্দে পে গ্রহণ  

২।  োর্োই-র্োছোই করণ 

৩। েরর্/ই-েরর্শত অনুশমোদে গ্রহণ  

৪। ই-শমইশল IP-Based Video     

    Program অনুশমোদেপে টপ্ররণ 

প্রশেোজেীে কোগজপে:  

১। লোইশসন্স করপ 

২। কশরোল রুম সোি বোর টলোশকেে 

৩। প্রশেোজেীে  ন্ত্রপোরতর তোরলকো 

৪। প্রস্তোরর্ত ট্যোরর  প্লোে 

রর্েোমূূ্শে ১৫ কো বরদর্স েোম: টমোঃ টতৌর কুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫২)  

ই-শমইল: 

toufeequl@btrc.gov.bd 

০৫। অসোমোরজক/ 

আপরত্তকর/টেরতর্োর্ক/ 

রোষ্ট্র রর্শরোধী/রেরোপত্তো  

হুমরক রর্ষেক ওশের্ 

রলংক র্ন্ধকরণ    

 

 

 

 

১। রর্রিন্ন ব্যরি/প্ররতষ্ঠোে কর্তবক ইন্টোরশেে 

ও সোইর্োর রসরকউররটি এর্ং করম্পউেোর 

ইেরসশডন্স সম্পরকবত আশর্দে গ্রহণ 

২। প্রশেোজেীে ব্যর্স্থো গ্রহণ।  

- রর্েোমূূ্শে ১৫ কো বরদর্স ১। েোম: টতৌরস  েোহররেোর   

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শমইল:  

touseef @btrc.gov.bd 

২। েোম: টমোঃ জোহীদ হোসোে টর্ৌধুরী  

পদরর্: সহকোরী পররর্োলক  

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫৫) 

ই-শমইল: 

hasan@btrc.gov.bd 

ইরিরেরোররং এন্ড অপোশরেেস রর্িোগ  

০৬। NOC েদান ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। লোইশসশন্সর করপ 

২। Proforma Invoice 

(Model, Version, 

Capacity, Quantity, 

Existing/ 

Upgradation উশেখ্য সহ) 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে ১। IPTSP লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল 

রর্রিন্ন  ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে: সোাঃ  াকুরু  হাোন আরেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িিাঃ৬৬৪) 

ই-সেই : shakurul 

@btrc.gov.bd 

mailto:rubina@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
mailto:toufeequl@btrc.gov.bd
mailto:hasan@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৩। BoQ (Model, 

Version, Capacity, 

Configuration, 

Basic/ Optional type 

for software ইিযারদ 

উমেখেহ) 

৪। Equipment 

Brochures 

৫। Network Diagram 

২। ISP লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল 

রর্রিন্ন  ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

৩। NTTN/NIX/IIG 

লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল রর্রিন্ন 

 ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ  

পদরব  :রেরনয়ি  েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

৪। Submarine Cable/ITC 

লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল রর্রিন্ন 

 ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে: পািমভ্জ আহমেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬১)  

ই-সেই : 

parvez@btrc.gov.bd 

৫। সোবাই  অপামিটিমদি/ MNP 

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূশল রর্রিন্ন 

 ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ই-সেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

৬। IGW/ICX লোইশসন্সধোরীশদর 

অনুকূশল রর্রিন্ন  ন্ত্রপোরত আমদোরের 

জন্য 

নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ই-সেই :: 

jahangir@btrc.gov.bd 

mailto:tanbir@btrc.gov.bd
mailto:parvez@btrc.gov.bd
mailto:yeasmin@btrc.gov.bd
mailto:jahangir@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৭। Tower Sharing 

লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল রর্রিন্ন 

 ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য 

নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

৮। Vendor েরিষ্ঠানেমূমহি 

অনুকূম  Non-Radio 

সটর মযাগামযাগ  ন্ত্রপোরত আমদোরের 

জন্য 

ক। নাে: আরেি সহামেন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫০) 

ই-সেই াঃ 

amir@btrc.gov.bd 

খ। নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

sohag@btrc.gov.bd 

৯। PSTN/লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল 

রর্রিন্ন  ন্ত্রপোরত আমদোরের জন্য/ IP-

PABX েিংরিষ্ট যন্ত্রপারি আেদারনি 

জন্য 

নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

sohag@btrc.gov.bd 

০৭। IPTSP 

লোইশসন্সধোরীশদর 

আন্ত:সংশ োগ 

প্রদোে/Capacity বৃরদ্ধ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। লোইশসশন্সর করপ 

২। ৬ োমেি ক  েিংক্রান্ত িথ্যারদ  

রবনামূমে ১০ কায িরদবে নাে: সোাঃ  াকুরু  হাোন আরেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৪) 

ই-সেই :  

shakurul @btrc.gov.bd 

০৮। Short Code 

ব্যবহাি/parking/ 

hosting/E1/ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। PSTN/IPTSP এ্ি 

Offer Letter  

টসর্ো মূে:  

ক। র্রোদ্দ র : 

২১ কায িরদবে নাে: সুোইয়া িহোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৪)  

mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:sohag@btrc.gov.bd
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 7/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি েদান ও র্োরষ বক 

ের্োেে 

 ২। অন্যান্য েময়াজনীয় কাগজপত্র 

োরিস্থান (ওময়ব র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/short-code-

allocation-procedure 

কুোেোগরর-এ: 

রর্েোমূে 

কুোেোগরর-রর্: 

১,০০,০০০/- 

কুোেোগরর-রস: 

১,৫০,০০০/- 

কুোেোগরর-রড: 

২,০০,০০০/- 

কুোেোগরর-ই: 

৪,০০,০০০/- 

খ। র্োরষ বক ের্োেে 

র ঃ র্রোদ্দ র  এর 

৫০% (িুোে 

প্রশ োজু)  

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

ই-সেই : 

sumaiya@btrc.gov.bd  

 

 

 

০৯।  াইমেন্সধািীমদি ISP 

কায িক্রে শুরুি  অনুেরি 

েদান   

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেন্স এ্ি অনুর রপ 

২। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে 

৩। NOC এ্ি ঠিকানা 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১০। NIX  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  Capacity 

বৃরদ্ধ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। NIX এ্ি কযাপারেটি েিংক্রান্ত 

িথ্যারদ  

রবনামূমে ১০ কায িরদবে নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১১। POP স্থাপমনি অনুেরি 

েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। POP এ্ি িার কা 

(Latitude ও 

Longititude েহ) 

২। বারি ভ্ািাি চুরিপত্র অথবা এ্ 

েিংক্রান্ত দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম   

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

২। ISP লোইশসন্সধোরীশদর অনুকূশল 

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
mailto:shiblee@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 8/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১২। রবরভ্ন্ন ধিমনি Cache 

Server স্থাপন ও 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। আেদানীকািক েরিষ্ঠান ও 

কযা  োভ্ িাি ব্যবহািকািীি েমে 

েিংঘটিি চুরিপত্র 

২। কযা  োভ্ িাি েিবিাহকািী 

ও ব্যবহািকািীি েমে েিংঘটিি 

চুরিপত্র 

৩। কযা  োভ্ িামিি েমি  নিং, 

পরিোণ ও কযাপারেটি েম্বর ি 

কারিগিী রববিণ 

৪। কযা  োভ্ িাি স্থাপমনি স্থামনি 

ঠিকানা (Latitude ও 

Longititude) 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

২। সোবাই  অপামিটিমদি অনুকূম  

নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ইমেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

৩। Nationwide ISP  

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১৩। IPLC েিংমযাগ 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। েময়াজনীয় ব্যান্ডউইড থ/ E1 এ্ি 

পরিোণ 

২। েিংরিষ্ট ITC  াইমেন্সধািী, 

ব্যবহািকািী এ্বিং ISP’ি 

Offer Letter/ েম্মরিপত্র 

৩। পূমব িি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

রবনামূমে ১৫ কায িরদবে নাে: েমক াঃ আব্দুোহ আ  আেীন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৬) 

ই-সেই : 

alamin@btrc.gov.bd 

১৪। VPN এ্ি অনুেরি ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। গ্রাহমকি VPN 

Registration Form 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে 

 

২ কায িরদবে নাে: আরেি সহামেন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫০) 

ই-সেই : amir@btrc.gov.bd 

১৫। Infrastructure 

Sharing এ্ি অনুেরি  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। স য়ারিিং এ্ি চুরিনাো 

২। স য়ারিিং এ্ি জন্য েস্তারবি ৬১১   

Infrastructure এ্ি 

রবস্তারিি রববিণ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: জনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

mailto:shiblee@btrc.gov.bd
mailto:yeasmin@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 9/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

১৬। সোবাই  অপামিটিমদি 

অনুকূম  Number 

Block বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

   (National Numbering 

Plan 2017 অনুযায়ী) 

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ইমেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

১৭। IGW এ্বিং ICX 

অপামিটমদি অনুকূম  

NSPC এ্বিং ISPC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ইমেই : 

jahangir@btrc.gov.bd 

১৮। IMSI এ্বিং MNC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে  

২। ব্যবহুি যন্ত্রপারিি রবস্তারিি বণ িনা 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: জনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

 

১৯। VSP  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  IGW 

পরিবিিমনি অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। লোইশসশন্সর করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ১৪ কায িরদবে নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ইমেই : 

jahangir@btrc.gov.bd 

২০। Tower রনে িাণ/ 

র জ/সিন্ট/স য়াি েিংক্রান্ত 

অনুমোদন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। চুরিনাো (েমযাজয সক্ষমত্র) 

২। োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

২১। Tower Sharing 

েিংক্রান্ত চুরি সভ্টিিং 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। খেিা চুরি 

২। পরিবিিমনি োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ কায িরদবে নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-মেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

২২। টাওয়ািমকা 

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

বি িাি েিং গ্ন োইমট 

টাওয়াি রনে িামণি 

অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সেক্ট্রাে রবভ্াগ হমি সোবাই  

অপামিটমিি অনুকূম  োি 

অনাপরি পত্র 

২। সোবাই  অপামিটমিি রনকট হমি 

োি ওয়াকি অি িাি 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 10/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

২৩। আন্তজিারিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  IP 

Bandwidth 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। পুিনকৃি CC5 এ্বিং CC6 

Form 

২। েিংরিষ্ট ISP এ্ি Offer 

Letter  

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে 

 

 

 

 

নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৪। িমেরিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  E1/ 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। পুিনকৃি CC5 Form 

২। েিংরিষ্ট PSTN/ IPTSP এ্ি 

Offer Letter 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ কায িরদবে নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৫। Video 

Conferencing 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। Source ও 

Destination IP েম্পরকিি 

িথ্য 

২। র  েদান েিংক্রান্ত েোণপত্র 

৩। েিংরিষ্ট ISP েরিষ্ঠামনি িংক্রান্ত

Offer Letter 

৪। পূমব িি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

োরিস্থান: 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/am

ended_interim_directi

ve_for_video_conferen

cing_0_0.pdf 

সেবা মূে:  

ক. অবারণরজযক 

সক্ষমত্র র : রবনামূমে 

খ. বারণরজযক 

রভ্রিমি ব্যবহামিি 

সক্ষমত্র র ঃ 

১) single 

connectivity:  

(i)Per source 

IP 

address/year: 

1,00,000/- 

২) Multiple 

connectivity:  

(i) upto three 
source IP 

address/year: 

1,50,000/- 

(ii) ) more 

than three 
source IP 

address/year: 

additional  

50,000/- per 

connection 

per year 

৩) প্রশসরসং র ঃ 

৫০০০/-(িুোে প্রশ োজু) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৫ কায িরদবে নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ই-মেই :  

kamrul.hasan @btrc. 

gov.bd 
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 11/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

রবটিআিরে ’ি নামে সপ-

অি িাি/ব্যািংক ড্রা ট্ 

এ্ি োেে 

২৬। LTFS/ITFS নাম্বাি 

বিাদ্দ ও র্োরষ বক ের্োেে 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সেি  াইমেন্স (েিযারয়ি) 

২। ট্যাক্স রিয়ামিন্স োটি ির মকট 

(েিযারয়ি) 

৩। োটি ির মকট অব ইনকিমপামি ন 

(েমযাজয সক্ষমত্র) (েিযারয়ি) 

৪। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে 

৫। Hosting 

আইরপটিএ্েরপ/রপএ্েটিএ্ন 

(LTFS নাম্বাি এ্ি সক্ষমত্র)   

৬। র  েদান েিংক্রান্ত েোনপত্র  

োরিস্থান: 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/dir

_toll_0.pdf 

সেবা মূে:  

ITFS:  

Number 

allocation: 

15,000/- 

Premium 

Number: 

30,000/- 

Yearly 

renewal fee: 

5000/- 

LTFS: 

Number 

allocation: 

5,000/- 

Premium 

Number: 

10,000/- 

Yearly 

renewal fee: 

2500/- 

টাকা (ভ্যাট প্রশ োজু) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

সপ-অি িাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োেে 

১০ কায িরদবে। নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-মেই  : 

sohag@btrc.gov.bd 

২৭। NTMC/NMC, 

Defense ও LEA 

েিংস্থােমুহ েম্পরকিি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সটর মযাগামযাগ েিংক্রান্ত সেবাি 

েময়াজনীয়িাি বন িনা 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ৫ কায িরদবে নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ই-মেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৮। MPLS রবষয়ক 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ  

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

োরিস্থান (ওময়ব র িংক): 

সেবা মূে:  

১১,৫০০/- টাকা 

)ভ্যাটেহ(  

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৪ কায িরদবে নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-মেই   :

sohag@btrc.gov.bd 
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

http://www.btrc.gov.bd/n

ews/service-and-tariff-

approval-mpls-circuit 

 

 

 

রবটিআিরে ’ি নামে 

সপ-অি িাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োেে 

এেশ োস বশমন্ট এন্ড ইন্সশপকেে রডশরকেশরে 

২৯। আন্তঃ অপোশরের রর্শরোধ 

রেষ্পরত্তকরণ   

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। অরিযুি লোইশসরন্সর অনর্ধ কো বক্রশমর 

প্রমোণপেোরদ সংগ্রহ 

৩। অরিশ োগকোরী এর্ং অরিযুি 

প্ররতষ্ঠোেদ্বশের সমন্বশে করমেশে 

রেপোরেক সিোর আশেোজে 

৪। র্োংলোশদে টেরলশ োগোশ োগ আইে, 

২০০১ (সংশেোরধত ২০১০) এর আশলোশক 

কো বক্রম গ্রহণ করো 

 

১। রর্শরোধ/ অরিশ োশগর রর্স্তোররত 

রর্র্রণসহ আশর্দে পশের করপ।  

২। সংরিি লোইশসশন্সর করপ।  

৩। রর্শরোধ/অরিশ োশগর স্বপশে 

প্রশেোজেীে তথ্যোরদ ও প্রমোণোরদ।  
 

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স ১। েোম: সোরর্েো ইসলোম 

পদরর্: উপ-পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-মেই : 

sabina@btrc.gov.bd 

২। েোম:  ািরেন সু িানা 

পদর্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd৩। 

েোম: এস. এম. টগোলোম সশরোেোর 

পদরর্: উপ-পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-মেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

টেকট্রোম ম্যোশেজশমন্ট রর্িোগ 

৩০। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ, 

পুনাঃেজ্জায়ন ও 

বারি কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। এ্েএ্েরে‘র সুপারিম ি আম ামক 

করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র গ্রহণ 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৭। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/frequency-

assignmentnoc-

documents-checklist 

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

৯০ কো বরদর্স নাে: ইেরতেোক আরর  

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৫) 

ই-মেই : arif@btrc.gov.bd 

৩১। সোবাই  স ান হযান্ডমেট 

েস্তুিকািক এ্বিং সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। কারিগরি েক্ষেিার  োর্োইশের জন্য 

সেমজমন্ট ন গ্রহণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Ins

tructions%20for%20E

stablishment%20of%2

টসর্ো মূে: 

৫৭,৫০,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

৯০ কো বরদর্স নাে: সোাঃ রদদোরুল ইসলোম 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-মেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

http://www.btrc.gov.bd/news/service-and-tariff-approval-mpls-circuit
http://www.btrc.gov.bd/news/service-and-tariff-approval-mpls-circuit
http://www.btrc.gov.bd/news/service-and-tariff-approval-mpls-circuit
mailto:sabina@btrc.gov.bd
mailto:sharmin@btrc.gov.bd
mailto:sorwar@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://www.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://www.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://www.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 13/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৪। কািখানা স্থাপমনি জন্য সবিাি 

যন্ত্রপারিি অনাপরি েদান 

৫। কািখানা স্থাপনা পরিদ িন 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৭। েরভ্ না  িার কাভুরি েনদ েদান 

৮। রপরেরবএ্ আেদারনি অনাপরি েদান 

৯। চূিান্তভ্ামব েনদ েদান 

 

0Mobile%20Phone%20

Handset%20Assembli

ng%20and%20Manufa

cturing%20Plant%20i

n%20Bangladesh.pdf 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

 

৩২। সবিাি যমন্ত্রি আেদারনি 

অনাপরি পত্র এ্বিং 

খা ামেি ছািপত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। টর্তোর  শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

 োর্োইকরণ 

৪। টমোর্োইল ট োে হুোন্ডশসশের টেশে 

সংরিি IMEI যাচাইকিণ 

৫। অনাপরি েদান কিা 

 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

ক. আমদোেীর জন্য: 

১। টর্তোর শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

২। টর্তোর শন্ত্রর তোরলকো 

৩। টপ্রো রমো ইেিশেস 

র্. খোলোশসর জন্য: 

১। আমদোরের পূর্ বোনুমরতর করপ 

২। এেোরওশে রর্ল/রর্ল অর্ টলরডং 

৩। কমোরে বেোল ইেিশেস 

৫। প্যোরকং রলি 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service   

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স নাে: সোহাম্মদ কোমোল টহোশসে  রোজী 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৯) 

ই-মেই : 

kamal@btrc.gov.bd 

৩৩। সোবাই  স ান এ্বিং 

অন্যান্য সবিাি যন্ত্রপারি 

আেদারনি জন্য সিরিও 

ইকুইপমেন্ট ইমম্পাট িাি এ্ন্ড 

সভ্ন্ডি িার কাভুিকিণ  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। অর ে স্থাপনা েমিজরেমন পরিদ িন 

৪। করমেে সিোর অনুশমোদে গ্রহণ 

৫। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৬। িার কাভুরি েনদ েদান 

 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক):   

http://www.btrc.gov.b

d/required-document-

information-radio-

equipment-importer-

and-vendor-

enlistment 

টসর্ো মূে: 

১,১৫,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

৩০ কো বরদর্স নাে: টমোঃ রদদোরুল ইসলোম 

পদরব: সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-মেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

 

 

৩৪। িার কাভুরিি নবায়ন ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। করমেে সিোর অনুশমোদে গ্রহণ  

৪। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৫। িার কাভুরি েনদ েদান 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। হা নাগাদ আয়কি েিযয়ন পত্র 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Re

quired%20document%

20information%20for

%20Radio%20%20Equi

pment%20Importer%2

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স েোম: হাজ্জাজ সহামেন সহ া    

পদরর্: েহকািী পরিচা ক   

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত- ৩৫৪) 

ই-শমইল: 

hazzaz@btrc.gov.bd  

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Establishment%20of%20Mobile%20Phone%20Handset%20Assembling%20and%20Manufacturing%20Plant%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 14/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

0and%20vendor%20E

nlistment.pdf  

৩৫। অমকমজা সবিািযন্ত্র েমূহ 

েী কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রোজস্ব র্শকেোর রর্ষেটি পরীেো করো 

৩। পে টপ্ররণ 

৪। সীলকরশের জন্য কম বকতবো মশেোেেে 

৫। টর্তোর ন্ত্রসমূহ সীল করো  

৬। সীলকরণ ররশপোে ব করমেশে জমো প্রদোে 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। টর্তোর ন্ত্রোরদ আমদোরের অেোপরত্তর 

করপ 

২। খোলোশসর ছোড়পশের করপ 

৩। লোইশসন্সর মূল করপ  

৪। টসেসমূশহর মশডল মশডল েোম্বোর,  

রসররেোল েোম্বোর, প্রস্তুতকোরী 

প্ররতষ্ঠোশের েোশমর তোরলকো 

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স নাে: টরজোউল ছোর্ীর 

পদরব: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৬) 

ই-মেই : 

sabir@btrc.gov.bd 

৩৬। অমকমজা সবিািযন্ত্র েমূহ 

ধ্বিংেকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রোজস্ব র্শকেোর রর্ষেটি পরীেো করো 

৩। করমেেশক অর্গতকরণ 

৪। প্রশেোজেীে  োর্োই-র্োছোই করণ 

৫। ধ্বংশসর রর্ষশে উি অঞ্চশলর র্োেোর 

িোরপ্রোি কম বকতবোশক অর্রহত করণ 

৬। পে টপ্ররণ 

৭। রেরোপত্তো সংস্থোসমূশহর রেকে পে টপ্ররণ  

৮। স্বরোষ্ট্র মন্ত্রণোলেশক প্ররতরেরধ টপ্রশরশণর 

জন্য পে টপ্ররণ 

৯। আশর্দেকোরী সংস্থোর প্ররতরেরধ, 

এেএসআই, রডরজএ আই, পররশর্ে 

অরধদির, র্োংলোশদে পুরলে ও 

রর্টিআররস’র কম বকতবোর উপরস্থরতশত 

রেরদ বি টর্তোর ন্ত্রসমূহ ধ্বংস করণ 

১০। প্ররতশর্দে উপস্থোপে 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। ধ্বংশসর রর্স্তোররত প্ররক্রেো 

করমেেশক অর্রহতকরণ  

২। পররশর্ে অরধদিশরর ছোড়পে 

রর্টিআররসশত টপ্ররণ 

৩। টর্তোর শন্ত্রর রসররেোল েম্বরসহ 

তোরলকো টপ্ররণ   

রবনামূমে ৩০ কো বরদর্স নাে: এম টর্দোরুল ইসলোম মোসুম 

পদরব: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৪) 

ই-মেই : 

masum@btrc.gov.bd 

৩৭। সোবাই  স ান হযান্ডমেট 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

েদান 

১। NAID System এ্র মোধ্যশম   

আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। প্রশেোজেীে  োর্োই-র্োছোই সম্পন্নকরণ 

৩। IMEI যাচাইকিণ 

৪। কারিগরি রবষয়ারদর রর্পরীশত 

সেমেমন্ট ন গ্রহণ 

৫। অনাপরি েদান 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক):    

http://www.btrc.gov.b

d/noc-processing-

procedure-mobile-

phone-importation 

রবনামূমে ০৫ কো বরদর্স নাে: এম টর্দোরুল ইসলোম মোসুম 

পদরব: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৪) 

ই-মেই : 

masum@btrc.gov.bd 

৩৮। টমররেোইম জোহোজ/শিশসল/ 

অশেল ট্যোংকোর/র রেং 

ট্রলোর এর জন্য কল-সোইে, 

তরঙ্গ র্রোদ্দ এর্ং লোইশসন্স 

েদান 

টমররেোইম জোহোজ/শিশসল/ অশেল 

ট্যোংকোর: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। োমকিন্টাই  সেরিন রিপাট িমেন্ট, 

চেগ্রাে কর্তিক সিরজমষ্ট ন 

োটি ির মকমটি সুেষ্ট  মটাকরপ 

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

৩০ কো বরদর্স নাে: টমোহোম্মদ আব্দুল মোন্নোে 

পদরব: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭০) 

ই-মেই : 

mannan@btrc.gov.bd 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Required%20document%20information%20for%20Radio%20%20Equipment%20Importer%20and%20vendor%20Enlistment.pdf
http://www.btrc.gov.bd/noc-processing-procedure-mobile-phone-importation
http://www.btrc.gov.bd/noc-processing-procedure-mobile-phone-importation
http://www.btrc.gov.bd/noc-processing-procedure-mobile-phone-importation
http://www.btrc.gov.bd/noc-processing-procedure-mobile-phone-importation


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 15/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৪। ক -োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং 

 াইমেন্স েদান কিা 

র র িং ে ার: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং  াইমেন্স 

েদান কিা 

৬। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র 

গ্রহমণি রনরেি পত্র সেিণ 

২। েৎস্য ও োণীেম্পদ েন্ত্রণা ময়ি 

 াইমেমন্সি অনুেরি পত্র (র র িং 

ে াটরর জন্য) 

৩। সেি  াইমেমসেি েিযারয়ি করপ 

৪। NID এর েিযারয়ি করপ 

৫। টিআইএ্ন এ্বিং রবআইএ্ন এ্ি 

েিযারয়ি করপ (র র িং ে াটরর 

জন্য) 

৬। আয়কি েিযয়ন পত্র 

৭। রবগি রিন অথ ি-বছমিি আয়কি 

েিযায়ন পত্র/রিটাণ ি দারখম ি ির দ 

(র র িং ে াটরর জন্য) 

৮। সবিাি যমন্ত্রি বুকম ট/ব্রুরেয়ামিি 

(মজনামি  সেরের মক ান্স) 

 মটাকরপ 

৯। বিিোন ও স্থায়ী ঠিকানা েম্বর ি 

জীবন বৃিান্ত (র র িং ে াটরর জন্য) 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/aeronautical-radio-

service  

 

 

 

৩৯। এ্যামিানটিকযা  োরভ্ িে এ্ি 

জন্য ক -োইন ও 

সবিািযন্ত্র ব্যবহামিি 

 াইমেন্স েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪।  াইমেন্স েদান 

 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। CAAB হশত প্রোি কল-সোইে 

প্রদোে  

২। টর্তোর শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

৩। টট্রড লোইশসন্স 

৪। আেকর প্রতুেে পে 

৫। টমশমোশরন্ডোম অর্ এশসোরসশেেে ও 

আটি বশকল অর্ এশসোরসশেেে 

৬। ব্যর্স্থোপেো পররর্োলশকর জোতীে 

পররর্েপে এর্ং ছরর্ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/aeronautical-radio-

service  

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

 

১০ কো বরদর্স নাে: মুহোম্মদ জোকোররেো ভ ূঁইেো 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৬) 

ই-মেই : 

zakaria@btrc.gov.bd 

৪০। রভ্স্যাট সবিািযন্ত্র 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

এ্বিং খা ামেি ছািপত্র 

েদান 

আেদারনি সক্ষমত্র:  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। যন্ত্রপারিি অনাপরি েদান 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

ক. আেদারনি সক্ষমত্র:  

১। টর্তোর শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

রবনামূমে ১০ কো বরদর্স নাে: টমোঃ আকরোমুল হক 

পদরব: সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫২) 

http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://www.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 16/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

খা ামেি সক্ষমত্র:  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ  

৪। খা ামেি অনাপরি পত্র েদান 

২। টর্তোর শন্ত্রর তোরলকো (রোন্ড, 

মশডল, পররমোণ) 

৩। টপ্রো রমো ইেিশেস 

খ. খোলোশসর ছোড়পশের টেশেঃ 

১। আমদোেীর পূর্ বোনুমরতর করপ 

২। এেোরওশে রর্ল/রর্ল অর্ টলরডং  

৩। কমোরে বেোল ইেিশেস 

৪। প্যোরকং রলি 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/vsat-service  

ই-মেই : 

akram@btrc.gov.bd 

৪১। িিঙ্গ 

েরিবন্ধকিা/ক্রেবি িাি 

ইন্টািম য়ামিন্স দূিীকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। েরনটরিিং কিা 

৩। েরিবন্ধকিা দূিীকিমণ ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

- রবনামূমে ০৫ কো বরদর্স নাে: সোাঃ দাউদ খান েজর   

পদরব: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭১) 

ই-মেই : arif@btrc.gov.bd 

৪২। এসরর্আর (২৪৫-২৪৬ 

সেগাহাজি) ব্যামন্ড ওয়ারক-

টরক ব্যবহামিি 

অনুেরি/িিঙ্গ বিাদ্দ এ্বিং 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪। িিঙ্গ বিাদ্দ এ্বিং অনাপরি েদান কিা 

 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

২। করমেে কর্তবক রেধ বোররত  ম ব 

২। টেেওেোকব প্লুোে 

৩। টট্রড লোইশসন্স 

৪। আেকর প্রতুেে পে 

৫। ব্যর্স্থোপেো পররর্োলশকর জোতীে 

পররর্েপে এর্ং ছরর্ 

৬। কোশলো রশের Walkie–

Talkie ব্যর্হোর করো হশর্ েো 

মশম ব অরঙ্গকোরেোমো 

৭। টর্তোর শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service  

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

 

 

 

১০ কো বরদর্স 

 

নাে: আরমেো পোরিীে 

পদরব: সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬১) 

ই-মেই : 

amina@btrc.gov.bd 

৪৩। রপএমআর/লোইশসন্স ব্যামন্ড 

ওয়ারক-টরক ব্যবহামিি 

অনুেরি/ িিঙ্গ বিাদ্দ 

এ্বিং আেদারনি অনাপরি 

পত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। এ্েএ্েরে‘র সুপারিম ি আম ামক 

করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র গ্রহণ 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। পূরণকৃত করমেে রেধ বোররত  ম ব 

২। টর্তোর শন্ত্রর কুোেোলগ/শরোরেের 

৩। টেেওেোকব প্লুোে 

৪। টট্রড লোইশসন্স 

৫। আেকর প্রতুেে পে 

৬। ব্যর্স্থোপেো পররর্োলশকর জোতীে 

পররর্েপে এর্ং ছরর্ 

৭। প্ররতষ্ঠোশের টিে এর্ং রর্আইএে 

টসর্ো মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

 

৯০ কো বরদর্স নাে: টমোঃ ইসরোর ল হক 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫০) 

ই-মেই াঃ 

israfil@btrc.gov.bd 

http://www.btrc.gov.bd/vsat-service
http://www.btrc.gov.bd/vsat-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৭। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ/সবিািযমন্ত্রি অনাপরি 

েদান কিা 

 

৮। মোরলশকর রর্গত ৩ র্ছশরর 

আেকর প্রতুেে পে 

৯। টমশমোশরন্ডোম অর্ আটি বশকল এর্ং 

টমশমোশরন্ডোম অর্ এশসোরসশেেে 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service 

৪৪। IoT রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Ins

tructions%20on%20Io

T%20Devices%20Impo

rtation%20in%20Bang

ladesh.pdf 

টসর্ো মূে:  

ক. প্রোর্রমক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তোরলকোভরির র  

২৮,৭৫০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

১৫ কো বরদর্স নাে: টমোঃ কোমরুল হোসোে ভইেো 

পদরব: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫১) 

ই-মেই : 

kamrul@btrc.gov.bd 

৪৫। ISM (২.৪ সেগাহাজি 

এ্বিং ৫.৭ সেগাহাজি িিমঙ্গ 

ব্যবহৃি) রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। টট্রড লোইশসন্সধোরীর NID 

২। সর্ বশেষ আেকর প্রদোশের সেদপত্র   

৩। হোলেোগোদ আমদোরে রের্ন্ধে পত্র  

৪। মূে সংশ োজে কর সেদপত্র 

৫। ব্যোংক সলশিরন্স সোটি বর শকে 

৬। টমশমোরোন্ডম অর্ এশসোরসশেেে 

৭। আটি বশকল অর্ এশসোরসশেেে 

৮। সংস্থোে কম বরত একজে 

টেকরেকুোল টলোশকর জীর্েবৃত্তোন্ত 

৯। সবিািযন্ত্র বারণরজযক উমদ্দমে 

আেদারনি সক্ষমত্র মু  েরিষ্ঠামনি 

োমথ েম্পারদি চুরিপত্র 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.bd/si

tes/default/files/Instructi

ons%20for%20Providing

%20Service%20Through

%202.4%20and%205.7%2

টসর্ো মূে:  

ক. প্রোর্রমক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তোরলকোভরির র  

১২,০৭৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যশম 

 

২০ কো বরদর্স 

 

 

নাে: েোহোদত টহোশসে 

পদরব: সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬০) 

ই-মেই : 

shahadot@btrc.gov.bd 

http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20on%20IoT%20Devices%20Importation%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

0GHz%20Band%20in%20

Bangladesh_1.pdf  

রলগ্যোল এন্ড লোইশসরন্সং রর্িোগ 

৪৬। টসলুলোর টমোর্োইল (2G)/ 

(3G)/ (4G)  াইমেন্স 

প্রদোে ও ের্োেে 

১।রর্জ্ঞরি প্রকোশের মোধ্যশম রেধ বোররত 

সমেসীমোর মশধ্য আশর্দে আহর্োে 

২।আশর্দেসমূশহর প্ররতশ োরগতোমূলক 

মূেোেে সম্পন্ন করো 

৩। করমেে সিোর সুপোররে গ্রহণ  

৪। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহশণর রেরমত্ত 

মন্ত্রণোলশে টপ্ররণ   

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

(2G):http://www.btrc.g

ov.bd/cellular-mobile-

phone-operator 

(3G):http://www.btrc.g

ov.bd/3g-licensing-

guidelines 

(4G):http://www.btrc.g

ov.bd/4g-lte-guideline 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স েোম: েোহ টমোঃ জুলর কোরুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৪৭। ISP লোইশসন্স প্রদোে ও 

ের্োেে 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। আশর্দেটি মূেোেে  

৩। স্থোপেো পররদে বে (Nationwide 

ও Divisional ISP এর টেশে 

প্রশ োজু) 

৪। করমেে সিোে উপস্থোপে ও অনুশমোদে 

গ্রহণ 

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ  

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

licensing-guideline-

internet-service-

provider-isp-

bangladesh 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম  

১৮০ কো বরদর্স 

 

 

১। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢোকো এর্ং রসশলে রর্িোশগর 

অধীে) লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ জোরহদুল ইসলোম  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৬) 

ই-শমইল: 

zahid@btrc.gov.bd 

 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (র্ট্টগ্রোম, রোজেোহী, খুলেো, 

র্ররেোল, রংপুর এর্ং মেমেরসংহ 

রর্িোশগর অধীে) লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ হোরমদুল ইসলোম  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-শমইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

 

৩। Upazila/Thana ISP 

(ঢোকো, র্ট্টগ্রোম ও র্ররেোল রর্িোশগর 

অধীে) লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://www.btrc.gov.bd/cellular-mobile-phone-operator
http://www.btrc.gov.bd/cellular-mobile-phone-operator
http://www.btrc.gov.bd/cellular-mobile-phone-operator
http://www.btrc.gov.bd/3g-licensing-guidelines
http://www.btrc.gov.bd/3g-licensing-guidelines
http://www.btrc.gov.bd/3g-licensing-guidelines
http://www.btrc.gov.bd/4g-lte-guideline
http://www.btrc.gov.bd/4g-lte-guideline
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guideline-internet-service-provider-isp-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:zahid@btrc.gov.bd
mailto:hamid@btrc.gov.bd
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 19/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 
৪। Upazila/Thana ISP 

(খুলেো, রংপুর, রসশলে ও মেমেরসংহ 

রর্িোশগর অধীে) লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: েোহ টমোঃ জুলর কোরুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 
৫। Upazila/Thana ISP 

(রোজেোহী রর্িোশগর অধীে) লোইশসশন্সর 

টেশে, 

েোম: টমোঃ আররফুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 
৪৮। VSAT User 

(Corporate)/ 

VSAT Provider/ 

VSAT Provider 

with Hub লোইশসন্স 

প্রদোে ও ের্োেে 

 

১। আশর্দে পত্র গ্রহণ 

২। আশর্দেটি মূেোেে 

৩। স্থোপেো পররদে বে 

৪। করমেে সিোে উপস্থোপে ও অনুশমোদে 

গ্রহণ 

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করো 

- টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

 

৪৯। Nationwide/ 

Central Zone/ 

Zonal IPTSP 

লোইশসন্স প্রদোে ও ের্োেে 

 

১। আশর্দে পত্র গ্রহণ  

২। আশর্দেটি মূেোেে  

৩। স্থোপেো পররদে বে 

৪। করমেে সিোে উপস্থোপে ও অনুশমোদে 

গ্রহণ 

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/ip_telepho

ny_guidelines_amende

d.pdf 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৮০ কো বরদর্স েোম: টমোঃ হোরমদুল ইসলোম  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-শমইল: 

hamid@btrc.gov.bd 
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সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 20/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

৫০। রিওআইরপ সোরি বস 

টপ্রোিোইডোর 

(VSP)  াইমেন্স প্রদোে 

ও ের্োেে 

১।রর্জ্ঞরি প্রকোশের মোধ্যশম রেধ বোররত 

সমেসীমোর মশধ্য আশর্দে আহর্োে 

২।আশর্দেসমূশহর প্ররতশ োরগতোমূলক 

মূেোেে সম্পন্ন করো 

৩। করমেে সিোর সুপোররে গ্রহণ  

৪। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহশণর রেরমত্ত 

মন্ত্রণোলশে টপ্ররণ   

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

licensing-guidelines-

voip-service-provider-

vsp 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স েোম: েোহ টমোঃ জুলর কোরুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৫১। NTTN/ NIX/ 

VTS  াইমেন্স প্রদোে ও 

ের্োেে 

 

 

  

১। আশর্দে পত্র গ্রহণ  

২। আশর্দেটি মূেোেে  

৩। স্থোপেো পররদে বে 

৪। করমেে সিোে উপস্থোপে ও অনুশমোদে 

গ্রহণ 

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

NTTN: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/nttn_guide

lines.pdf 

NIX: 

http://www.btrc.gov.b

d/national-internet-

exchange-nix 

VTS: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/vehicle_tra

cking_services_guideli

nes.pdf 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স ১। NTTN/VTS লোইশসশন্সর 

টেশে, 

নাে: িানজািা রবনমি -আনোি 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

ই-শমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। NIX লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ আররফুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

৫২। Submarine 

Cable/ IIG/ 

Tower Sharing/ 

IGW/ ICX/ 

PSTN/ ITC/ 

MNP/ BWA 

 াইমেন্স প্রদোে ও ের্োেে 

১। রর্জ্ঞরি প্রকোশের মোধ্যশম রেধ বোররত 

সমেসীমোর মশধ্য আশর্দে আহর্োে 

২। আশর্দেসমূশহর প্ররতশ োরগতোমূলক 

মূেোেে সম্পন্ন করো 

৩। করমেে সিোর সুপোররে গ্রহণ  

৪। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহশণর রেরমত্ত 

মন্ত্রণোলশে টপ্ররণ   

৫। সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ  

৬। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ  

৭। লোইশসন্স ইসুু করণ 

Submarine Cable: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/smc_draft_

licensing_guideline.pd

f 

IIG:http://www.btrc.go

v.bd/guideline/IIG_Lic

ensing_Guidelines_201

1.pdf 

Tower Sharing: 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স ১। ICX লোইশসশন্সর টেশে, 

নাে: িানজািা রবনমি -আনোি 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

ই-শমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। Submarine Cable/ IIG/ 

লোইশসশন্সর টেশে, 

নাে: সোাঃ হারেদু  ইে াে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৫) 
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সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 21/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

licensing-guidelines-

issuing-license-tower-

sharing-bangladesh 

IGW:http://www.btrc.g

ov.bd/guideline/igw_g

uidelines.pdf 

ICX:http://www.btrc.g

ov.bd/guideline/icx_gui

delines.pdf 

PSTN:  

১। http://www.btrc.gov.bd 

/sites/default/files/u14866
4/Regulatory%20and%20Li
censing%20Guidelines%20f
or%20PSTN%20Generic%2
0Form%20of%20PSTN%20L
icence%20Application%20I
nformation%20and%20Pre
scribed%20License%20Appl
ication%20Form.pdf 

২। http://www.btrc.gov. 

bd/sites/default/files/u14

8664/Regulatory%20and

%20Licensing%20Guideli

nes%20for%20Invitation

%20of%20Proposals-

Offers%20For%20Issuing

%20Zonal%20License%2

0To%20Private%20Opera

tor%20For%20Establishin

g%20Operating%20And

%20Maintaining%20PST

N%20Services%20In%20

Central%20Zone%20Ban

gladesh.pdf 

ই-শমইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

 

৩। Tower Sharing/IGW/ 

PSTN লোইশসশন্সর টেেূ্ 

নাে: সোাঃ জারহদু  ইে াে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৬) 

ই-শমইল: 

zahid@btrc.gov.bd 

 

৪। ITC লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ আররফুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

 

৪। MNP লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: েোহ টমোঃ জুলর কোরুল ইসলোম 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৫। BWA লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-issuing-license-tower-sharing-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-issuing-license-tower-sharing-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-issuing-license-tower-sharing-bangladesh
http://www.btrc.gov.bd/guideline/igw_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/igw_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/igw_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/icx_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/icx_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/icx_guidelines.pdf
mailto:hamid@btrc.gov.bd
mailto:zahid@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 22/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

ITC:http://www.btrc.go

v.bd/regulatory-and-

licensing-guidelines-

itc-services 

MNP:http://www.btrc.

gov.bd/guideline/Regu

latory_and_Licensing_

Guidelines.pdf 
BWA:http://www.btrc.

gov.bd/guideline/bwa_

guidelines.pdf 

৫৩। কলশসন্টোর টররজশষ্ট্রেে 

সোটি বর শকে 

প্রদোে ও ের্োেে 

১। আশর্দে পত্র গ্রহণ  

২। আশর্দেটি মূেোেে 

৩। করমেশের অনুশমোদে গ্রহণ 

৪। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেে সোটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/instructions-

issuance-registration-

certificate-operation-

bpocall-center 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

৯০ কো বরদর্স েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শমইল: kmhasan@btrc.gov.bd 

৫৪। TVAS টররজশেেে 

সোটি বর শকে প্রদোে ও 

ের্োেে 

১। আশর্দে পত্র গ্রহণ  

২। আশর্দেটি মূেোেে 

৩। করমেশের অনুশমোদে গ্রহণ 

৪। র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেে সোটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রোরিস্থোে (ওশের্ রলংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/u1

30074/Regulatory%20

Guidelines%20for%20I

ssuance%20of%20Reg

istration%20Certificat

e%20for%20Providing

%20Telecommunicatio

n%20Value%20Added

%20Services%20%28T

VAS%29%20in%20Ban

gladesh.pdf 

টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

১৮০ কো বরদর্স েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৭) 

ই-শমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

৫৫। লোইশসন্সধোরী প্ররতষ্ঠোশের 

েোম পররর্তবে, টেেোর 

হস্তোন্তর এর্ং মোরলকোেো 

একীভতকরণ  

১। লোইশসন্সধোরী কর্তবক প্রশেোজেীে 

ডকুশমন্টসহ প্রশ োজু আশর্দে করমেশে 

দোরখল 

২। করমেে সিোর অনুশমোদে গ্রহণ 

- টসর্োর মূে (ওশের্ 

রলংক): 

“Circular” 

(http://www.

১৮০ কো বরদর্স ১। ICX/NTTN/VTS লোইশসশন্সর 

টেশে, 

েোম: তোেজোরো রর্েশত-আেসোর  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-itc-services
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-itc-services
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-itc-services
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-itc-services
http://www.btrc.gov.bd/guideline/Regulatory_and_Licensing_Guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/Regulatory_and_Licensing_Guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/Regulatory_and_Licensing_Guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/Regulatory_and_Licensing_Guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/bwa_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/bwa_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/bwa_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/instructions-issuance-registration-certificate-operation-bpocall-center
http://www.btrc.gov.bd/instructions-issuance-registration-certificate-operation-bpocall-center
http://www.btrc.gov.bd/instructions-issuance-registration-certificate-operation-bpocall-center
http://www.btrc.gov.bd/instructions-issuance-registration-certificate-operation-bpocall-center
http://www.btrc.gov.bd/instructions-issuance-registration-certificate-operation-bpocall-center
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/sites/default/files/u130074/Regulatory%20Guidelines%20for%20Issuance%20of%20Registration%20Certificate%20for%20Providing%20Telecommunication%20Value%20Added%20Services%20%28TVAS%29%20in%20Bangladesh.pdf
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/directives


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 23/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৩। টেেোর হস্তোন্তর এর্ং মোরলকোেো 

একীভতকরণ আশর্দশের টেশে 

সরকোশরর পূর্ বোনুশমোদে গ্রহণ 

৪। প্রশ োজু র ’স এর্ং র্োজব গ্রহণ 

৫। অনুশমোদেপে প্রদোে 

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বোর/ব্যোংক 

ড্রো ট্ এর মোধ্যম 

ই-শমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢোকো এর্ং রসশলে রর্িোশগর 

অধীে)/ IGW/ Tower 

Sharing/ PSTN লোইশসশন্সর 

টেশে, 

েোম: টমোঃ জোরহদুল ইসলোম  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৬) 

ই-

টমইল:zahid@btrc.gov.bd 

 

৩। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (র্ট্টগ্রোম, রোজেোহী, খুলেো, 

র্ররেোল, রংপুর এর্ং মেমেরসংহ 

রর্িোশগর অধীে)/ IIG/ 

Submarine Cable/ 

IPTSP লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ হোরমদুল ইসলোম  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-

টমইল:hamid@btrc.gov.bd 

 

৪। Upazila/Thana ISP 

(ঢোকো, র্ট্টগ্রোম ও র্ররেোল রর্িোশগর 

অধীে)/ Satellite/ VSAT, 

TVAS/ BWA/ Call Center 

লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: কোজী মোঈনুল হোসোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:raisul.islam@btrc.gov.bd
mailto:zahid@btrc.gov.bd
mailto:hamid@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ সংশেোধশের তোররখঃ ৩০ মোর্ ব ২০২২                                                                                                                                                                    ওশের্সোইশে প্রদে বশের জন্য 

বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 24/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৫। Upazila/Thana ISP 

(খুলেো, রংপুর, রসশলে ও মেমেরসংহ 

রর্িোশগর অধীে)/ MNO/ VSP/ 

MNP লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: েোহ টমোঃ জুলর কোরুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 
৬। Upazila/Thana ISP 

(রোজেোহী রর্িোশগর অধীে)/ ITC/ 

NIX লোইশসশন্সর টেশে, 

েোম: টমোঃ আররফুল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

৫৬। জব্দকৃত মোলোমোল রর্ষশে 

কোররগরী মতোমত প্রদোে 

১। সংরিি মোমলোর তদন্তকোরী কম বকতবো 

কর্তবক করমেশে পে টপ্ররণ 

২। পেগ্রহণ ও সংরিি রর্ষশে কোররগরী 

করমটির সদস্য কর্তবক মতোমত প্রদোে 

- রর্েোমূশে ৩০ কো বরদর্স 

 

েোম: টমোঃ মোহবুবুর রহমোে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পরিচা ক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪২) 

ই-শমইল: 

mahbubur@btrc.gov.bd  

অর্ ব, রহসোর্ ও রোজস্ব রর্িোগ 

৫৭। ১। ICX, TSC ও 

MNP-এর লোইশসন্স-

অরধগ্রহণ/ের্োেে/র্োরষ বক 

র  এর্ং 

টররিরেউ টেেোররং আদোে 

২। Mobile, BWA 

ও PSTN-এর লোইশসন্স-

অরধগ্রহণ/ের্োেে/র্োরষ বক 

র  এর্ং তরঙ্গ-

র্রোদ্দ/ের্োেে/র্োরষ বক র  

এর্ং টররিরেউ টেেোররং 

আদোে 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে। ০১ কো বরদর্স েোম: টসরলেো পোররিে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৪৩) 

ই-শমইল: 

selina@btrc.gov.bd 

 

৫৮। ১। IIG, ITC, 

NTTN ও NIX-এর 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০১ কো বরদর্স েোম: টক.এম টরজোউল কররম 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

mailto:julfikar@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
mailto:mahbubur@btrc.gov.bd
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বাাংলাদেশ টেললদ াগাদ াগ লিয়ন্ত্রণ কলিশি-দেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি                     পোতো 25/29 

ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

লোইশসন্স-

অরধগ্রহণ/ের্োেে/র্োরষ বক 

র  এর্ং টররিরেউ 

টেেোররং আদোে 

২। ITFS, LTFS, 

MPLS, IPRS ও 

Short Code এর্ং 

Video 

Conference-এর 

ের্োেে/র্োরষ বক র  আদোে 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৪৪) 

ই-শমইল: 

karim@btrc.gov.bd 

৫৯। ISP লোইশসন্স-

অরধগ্রহণ/ের্োেে/র্োরষ বক 

র  আদোে 

 

 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০১ কো বরদর্স ১। Nationwide/Thana ISP 

লোইশসশন্সর টেশে  

েোম: জেোর্ টমোঃ টমোেোশেল উল ইসলোম 

পদরর্: সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৩) 

ই-শমইল: 

mushael@btrc.gov.bd 

২। Divisional/District ISP 

লোইশসশন্সর টেশে 

েোম: টমোঃ রপেোরুল ইসলোম 

পদরর্: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৫) 

ই-শমইল: 

piarul@btrc.gov.bd 

৬০। IGW/ VTS/ TVAS/ 

IPTSP/ VSP/ 

A2P লোইশসন্স-অরধগ্রহণ/ 

ের্োেে/ র্োরষ বক র  এর্ং 

টররিরেউ টেেোররং আদোে  

 

 

 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০১ কো বরদর্স ১। IGW/ VTS/ TVAS 

লোইশসশন্সর টেশে 

েোম: জেোর্ টমোহোম্মদ আলী 

পদরর্: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৮) 

ই-শমইল: 

mdali@btrc.gov.bd 

২। IPTSP/ VSP/ A2P 

লোইশসশন্সর টেশে 

েোম: জেোর্ আরে বকো আিোর 

পদরর্: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৭) 

ই-শমইল: 

arnika@btrc.gov.bd 

mailto:mushael@btrc.gov.bd
mailto:mdali@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরিস্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো 

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

৬১। Public & Privet 

Organigation, 

Television & 

Radio, Meritime & 

Aironotical, 

Walkie-Talkie & 

Vendor, Handset 

Manufacturar & 

IOT-এর তরঙ্গ-

র্রোদ্দ/ের্োেে/র্োরষ বক র  

আদোে 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০১ কো বরদর্স েোম: জেোর্ টমোঃ হোরর্বুর রহমোে 

পদরর্: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬২) 

ই-শমইল: 

habibur@btrc.gov.bd 

 

৬২। অরিট আপরি রনষ্পরি ১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বোর/ ব্যোংক ড্রো ট্ গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০১ কো বরদর্স েোম: সোাঃ তুষাি সবপািী 

পদরর্: েহকািী পরিচা ক 

ট োে: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৬) 

ই-শমইল: 

tushra@btrc.gov.bd 

প্রেোসে রর্িোগ 

৬৩। করমেশের দোিররক ক্রে  

(র্োরষ বক প্ররতশর্দে/ ইশিন্ট) 

১। টেন্ডোর সংরিি আশর্দে পে গ্রহণ 

২।  োর্তীে দোিররক অনুশমোদে 

৩। প্রশেোজেীে ব্যর্স্থো গ্রহণ 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। টেন্ডোর রসরডউল 

প্রোরিস্থোে: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সোইে  

২। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ২১/১২০ 

কায িরদবে 

েোম: টমোঃ আব্দুস েোহীদ টর্ৌধুরী 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

৬৪। করমেশের রর্রিন্ন 

কুোেোগরর রিরত্তক 

প্ররতষ্ঠোশের  

িার কাভুিকিণ 

১। আশর্দে পে গ্রহণ 

২। আশর্দে মূেোেে 

৩। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৪। প্রশেোজেীে ব্যর্স্থো গ্রহণ 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। টেন্ডোর রসরডউল 

প্রোরিস্থোে: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সোইে  

২। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ২১ কায িরদবে েোম: টমোঃ আর্দুল হোরলম 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৫১) 

ই-টমইল: 

halim@btrc.gov.bd 

৬৫। প্ররেেণ কো বক্রম  ১। রর্রিন্ন প্ররতষ্ঠোে/রর্িোগ এর আশর্দে 

গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। প্রশেোজেীে পে প্রদোে 

প্রশেোজেীে কোগজপে: 

১। দোিররক কোগজপে/েরর্   

প্রোরিস্থোে: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সোইে  

২। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ০৫ কায িরদবে েোম: টর্গম জোরকেো সুলতোেো 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শমইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

২.৩) অভযন্তরীণ টেবাঃ 
 

ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরি স্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো  

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অর্ ব, রহসোর্ ও রোজস্ব রর্িোগ 

০১। ভ্রমণ রর্ল/অগ্রীম সমন্বে ১। রর্ল-িোউর্োরসহ ভ্রমণ রর্ল গ্রহণ - রর্েোমূশে। ০৩ কায িরদবে েোম: টমোঃ আমোেত আলী 

mailto:shaahid@btrc.gov.bd
mailto:mohammadali@btrc.gov.bd
mailto:jakeya@btrc.gov.bd
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ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরি স্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো  

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। সমন্বে করণ 

পদরর্: সহকোরী পররর্োলক  

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৪) 

ই-টমইল:    

amanat@btrc.gov.bd 

প্রেোসে রর্িোগ 

০২। অিুন্তরীণ ও আন্তজবোরতক 

অনুষ্ঠোে আশেোজে 

১। অনুশমোরদত েরর্/র্োরহদো গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। প্রশেোজেীে ব্যর্স্থো গ্রহণ 

- রর্েোমূশে ০৫ কায িরদবে েোম: টমোঃ আব্দুস েোহীদ টর্ৌধুরী 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

০৩। করে মনি ওময়বোইমট 

িথ্য েকা কিণ  

১। অনুশমোরদত েরর্/র্োরহদো গ্রহণ 

২। ওশের্সোইশে তথ্য প্রকোে 

 

- রবনামূমে ০১ কায িরদবে েোম: সোাঃ িাতু  হাোন 

পদরর্: উপ-েহকািী পরিচা ক  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-১১৮) 

ই-মেই : 

ratul@btrc.gov.bd 

০৪। ই- লোইশররী ১। র্োরহদোপে গ্রহণ 

২। দোিররক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। র্ই/সোমরেকী প্রদোে 

প্রোরিস্থোে: 

১। রডরজেোল লোইশররী এন্ড 

ইে শম বেে ররশস বোস টসন্টোর 

রর্েোমূশে ০১ কায িরদবে েোম: টর্গম জোরকেো সুলতোেো 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শমইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

০৫। কেোণ তহরর্ল ও 

ট ৌর্র্ীমো 

১। কম বর্োরীর আশর্দে গ্রহণ 

২। করমটির সুপোররে গ্রহণ 

৩। মঞ্জুরী প্রদোে 

প্রোরিস্থোে: 

১। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ৩০ কায িরদবে েোম: টমোঃ আব্দুস েোহীদ টর্ৌধুরী 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

০৬।  োের্োহে টমরোমত ১। কম বর্োরীর আশর্দে/অরধ োর্েপে গ্রহণ  

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। প্রশেোজেীে ব্যর্স্থো গ্রহণ 

প্রোরিস্থোে: 

১। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ০৩ কায িরদবে েোম: টমোঃ ের উল আ ম সুমে 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৭) 

ই-শমইল: 

sumon@btrc.gov.bd 

০৭।  োের্োহশের র্োরহদো ১। কম বর্োরীর আশর্দে/ অরধ োর্েপে গ্রহণ  

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। গোড়ী র্রোদ্দ 

প্রোরিস্থোে: 

১। প্রেোসে রর্িোগ 

রর্েোমূশে ০১ কায িরদবে েোম: টমোঃ রোশেদুল ইসলোম 

পদরর্: ব্যরিগত কম বকতবো  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৭২) 

ই-শমইল: 

rashed@btrc.gov.bd 

০৮। টগ্রড-২০ ও তদুধ্বব প বোশের 

কম বর্োরীশদর ব্যরিগত 

রর্ষেোরদ/ছুটি 

  

১। কম বর্োরী আশর্দে গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। পে জোরর 

- রর্েোমূশে ০৫ কায িরদবে ১। টগ্রড-৫ ও তদুধ্বব প বোশের কম বর্োরী 

েোম: রর্রর্ টখোশদজো  

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৮) 
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ক্ররমক  

েং 
টসর্োর েোম টসর্ো প্রদোে পদ্ধরত প্রশেোজেীে কোগজপে এর্ং প্রোরি স্থোে 

টসর্ো মূে এর্ং 

পররশেোধ পদ্ধরত 

টসর্ো প্রদোশের 

সমেসীমো 

দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো  

(েোম, পদরর্, ট োে ও ই-শমইল) 

ই-শমইল: 

khodaza@btrc.gov.bd 

২। টগ্রড-৬ ও টগ্রড-৯ প বোশের কম বর্োরী 

েোম: র্েোেী হোলদোর 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৫২) 

ই-শমইল: 

banani@btrc.gov.bd 

৩। টগ্রড-১০ টর্শক ২০ প বোশের কম বর্োরী 

েোম: জেোর্ সজল মন্ডল 

পদরর্: প্রেোসরেক কম বকতবো 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬৫) 

ই-শমইল: sajal@btrc.gov.bd 

০৯। রর্রিন্ন করমটি 

গঠে/ভ্রমণোশদে/ পররদে বে  

১। অনুশমোরদত েরর্/র্োরহদো গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। পে জোরর 

- রর্েোমূশে ০৩ কায িরদবে েোম: টর্গম জোরকেো সুলতোেো 

পদরর্: রসরেের সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শমইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

১০। দোিররক/আর্োরসক 

টেরলশ োে  

১। অনুশমোরদত েরর্/র্োরহদো গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। পে জোরর 

- রর্েোমূশে ০৩ কায িরদবে েোম: জেোর্ টমোঃ টজোর্োশের টহোশসে 

পদরর্: সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬২) 

ই-শমইল: 

jobayer@btrc.gov.bd 

১১। টমোর্োইল/ইন্টোরশেে রর্ল  ১। অনুশমোরদত েরর্/র্োরহদো গ্রহণ 

২। প্রেোসরেক অনুশমোদে গ্রহণ 

৩। পে জোরর 

- রর্েোমূশে ০৩ কায িরদবে েোম: জেোর্ টমোঃ টরজোউল কররম 

পদরর্: উপ-সহকোরী পররর্োলক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬৪) 

ই-শমইল: 

rkarim@btrc.gov.bd 
 

৩) আওতোধীে দির/সংস্থো/অন্যোন্য প্ররতষ্ঠোেসমূশহর রসটিশজন্স র্োে বোর রলঙ্ক আকোশর যুি করশত হশর্ঃ প্রশ োজু েে। 

 

৪) আপেোর কোশছ আমোশদর প্রতুোেোঃ 

ক্ররমক প্ররতশ্রুত/ কোরিত টসর্ো প্রোরির লশেু করণীে 

১। স্বেং সর্ম্পবণ ব আশর্দে জমো প্রদোে। 

২।  র্ো র্ প্ররক্রেোে প্রশেোজেীে র স পররশেোধ করো। 

৩। সোেোশতর জন্য রেধ বোররত সমশের পূশর্ বই উপরস্থত র্োকো। 

৪। প্ররতটি টসর্ো সম্পশকব  র্ো র্ ধোরণো লোশির জন্য সশর্ি র্োকো। 

৫। কোরিত টসর্ো প্রোরির লশেু টসর্ো প্রোরিশত উরেরখত সমে প বন্ত অশপেো করো। 
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৫) অরিশ োগ প্ররতকোর ব্যর্স্থোপেো (GRS): 

 

টসর্ো প্রোরিশত অসন্তুি হশল দোরেত্বপ্রোি কম বকতবোর সশঙ্গ ট োগোশ োগ করুে। রতরে সমোধোে রদশত ব্যর্ ব হশল রেশনোি পদ্ধরতশত ট োগোশ োগ কশর আপেোর সমস্যো অর্রহত করুেঃ 

 

ক্ররমক কখে ট োগোশ োগ করশর্ে কোর সশঙ্গ ট োগোশ োগ করশর্ে ট োগোশ োগকোরীর ঠিকোেো রেেরত্তর সমেসীমো 

১। 
টসর্ো প্রদোশের জন্য দোরেত্বপ্রোি কম বকতবো টসর্ো 

রদশত অপোরগতো প্রকোে করশল 
অরিশ োগ রেেরত্ত কম বকতবো (অরেক) 

জেোর্ টমোঃ আরস  ওেোরহদ 

উপ-পররর্োলক (এসএস) 

ট োেঃ+৮৮০২৯৬১১১১১, র্রধ বতঃ ৪৪৪ 

টমোর্োইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৬ 

ই-শমইলঃ asif@btrc.gov.bd 

২০ কো বরদর্স 

২। 
অরিশ োগ রেেরত্ত কম বকতবো (অরেক) রেরদ বি 

সমশে সমোধোে রদশত েো পোরশল 
আপীল কম বকতবো 

জেোর্ টমোোঃ মোহবুর্-উল-আলম 

অরতররি সরর্র্ (প্রেোসে ও অর্ ব) 

টমোর্োইলঃ ০১৫৫০১৫৩৬১৮ 

ই-শমইলঃ addlsec.adminfin@ptd.gov.bd 

৩০ কো বরদর্স 

 


