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rubina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৫৯
৪
৮৮০২৯৬

(

-৪৪৭

touseef@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭
০২

০৩

এ্যামভচায সযরিও

ব্যরিগিবামফ রফমদ মি
আনীি সভাফাইর সপান
বফধকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ যীক্ষা গ্রণ
৪। রিভান্ড সনাট সেযণ
৫

ররিংক:
http://www.btrc.gov.d/
amateur-radio

http://www.neir.btrc.go
v.bd/
গ্রণ
২
গ্রণ
৩
৪

০৪

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/sites/default/files/no
tice_files/Notice%20re
garding%20National%
20Equipment%20Iden
tity%20Register%20%
28NEIR%29.pdf

আমফদন ত্র গ্রণ
২
৩

৬,৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

০৫

রফনামূমে

০৩

রফনামূমে

০৫

আমফদন ত্র গ্রণ

রফনামূমে

২
২
৩
“
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৮৮০২৯৬
(
-৩৪৭
ই-সভইর:
belayet@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮০
নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৪৭
ই-সভইর:
belayet@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮০

৮৮০২৯৬
(
-৮২২
ই-সভইর: sabina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৬০

২
৩

(
০৫

নাভ:
দরফ:

০
৮৮০২৯৬
(
-৮২২
ই-সভইর: sabina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৬০
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৮৮০২৯৬
(
-৪৪৭)
touseef @btrc.gov.bd
২

২

৮৮০২৯৬
(
-৪৫৫)
hasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭
০৬।

NOC েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

“

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১।
২। Proforma Invoice
(Model, Version,
Capacity, Quantity,
(Citizen’s Charter)”

রফনামূমে

১০
নাভ: সভাাঃ াকুরুর াান আরভন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িিাঃ৬৬৪)
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Existing/
Upgradation
)
৩। BoQ (Model,
Version, Capacity,
Configuration,
Basic/ Optional type
for software ইিযারদ
উমেখ)
৪। Equipment
Brochures
৫। Network Diagram

(
ই-সভইর: shakurul
@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৭
২
নাভ :সখ িানফীয আভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬২)
ই-সভইর:
tanbir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৯
৩
নাভ :রফরী ইভরিয়াজ
দরফররনয়য : কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৭)
ই-সভইর:
shiblee@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৬
৪ u
arine Ca e C
নাভ: াযমবজ আমভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬১)
ই-সভইর:
parvez@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২০৪
৫ সভাফাইর অামযটযমদয/ MNP
রাইমন্সধাযীমদয
নাভ: সফগভ ইয়ারভন সুরিানা
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৩)
ই-সভইর:
yeasmin@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৪৮
৬
C

“
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নাভ: সভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫২)
ই-সভইর::
jahangir@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৭
৭
wer harin
নাভ: সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই-সভইর:
mehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
৮ Vendor েরিষ্ঠানমূময
অনুকূমর Non-Radio
সটররমমাগামমাগ
। নাভ: আরভয সামন
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫০)
ই-সভইরাঃ
amir@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৪৮
। নাভ: সাাগ সামন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬৫)
ই-সভইর:
sohag@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৯
৯
IPPABX িংরিষ্ট মন্ত্রারি আভদারনয
নাভ: সাাগ সামন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
“

(Citizen’s Charter)”

6/31

(২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii

০৭।

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১।
২। ৬ ভাময কর িংক্রান্ত িথ্যারদ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। PSTN/IPTSP এ্য
Offer Letter
২। অন্যান্য েময়াজনীয় কাগজত্র
োরিস্থান (ওময়ফ ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/short-codeallocation-procedure

রফনামূমে

১০

Ca a it
০৮।

Short Code
ব্যফায/parking/
hosting/E1/
Channel ব্যফামযয
অনুভরি েদান

১৫
০০ ০০০ ৫০ ০০০ ২ ০০ ০০০ ৪ ০০ ০০০ -

(
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬৫)
ই-সভইর:
sohag@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৯
নাভ: সভাাঃ াকুরুর াান আরভন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬৪)
ই-সভইর:
shakurul @btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৭
নাভ: সুভাইয়া যভান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৪)
ই-সভইর:
sumaiya@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৫৬

৫০% (
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
০৯।

PSI রাইমন্সধাযীমদয
কাম িক্রভ র্রুয অনুভরি
েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। রাইমন্স এ্য অনুররর
২। সনটওয়াকি িায়াগ্রাভ
৩। NOC এ্য ঠিকানা

১০।

NIX রাইমন্সধাযীমদয
অনুকূমর Capacity
বৃরদ্ধ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
েময়াজনীয় কাগজত্র:
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
১। NIX এ্য কযাারটি িংক্রান্ত
৩। অনুমভাদন েদান
িথ্যারদ
“
(Citizen’s Charter)”

রফনামূমে

১০

রফনামূমে

১০

নাভ :সখ িানফীয আভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬২)
ই-সভইর:
tanbir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৯
নাভ :সখ িানফীয আভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬২)
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১১।

২।

POP স্থামনয অনুভরি
েদান

রফরবন্ন ধযমনয Cache
Server স্থান ও
ব্যফামযয অনুভরি েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

“

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। POP এ্য িাররকা
(Latitude ও
Longititude )
২। ফারি বািায চুরিত্র অথফা এ্
িংক্রান্ত দরররারদ

রফনামূমে

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। আভদানীকাযক েরিষ্ঠান ও
কযা াবিায ব্যফাযকাযীয ভমে
িংঘটিি চুরিত্র
২। কযা াবিায যফযাকাযী
ও ব্যফাযকাযীয ভমে িংঘটিি
চুরিত্র
৩। কযা াবিামযয ভমির নিং,
রযভাণ ও কযাারটি ম্বররি
কারযগযী রফফযণ
৪। কযা াবিায স্থামনয স্থামনয
ঠিকানা (Latitude ও
Longititude)

রফনামূমে

(Citizen’s Charter)”

১০

১০

(
ই-সভইর:
tanbir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৯
IIG রাইমন্সধাযীমদয অনুকূমর
নাভ :রফরী ইভরিয়াজ
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৭)
ই-সভইর:
shiblee@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৬
২
নাভ :সখ িানফীয আভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬২)
ই-সভইর:
tanbir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৯
IIG রাইমন্সধাযীমদয অনুকূমর
নাভ :রফরী ইভরিয়াজ
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৭)
ই-সভইর:
shiblee@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৬
২ সভাফাইর অামযটযমদয অনুকূমর
নাভ: সফগভ ইয়ারভন সুরিানা
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৩)
ইমভইর:
yeasmin@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৪৮
৩ Nationwide ISP
রাইমন্সধাযীমদয অনুকূমর
নাভ :সখ িানফীয আভদ
দরফ :উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬২)
ই-সভইর:
tanbir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৯
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১৩।

IPLC িংমমাগ
ব্যফামযয অনুভরি েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

১৪।

VPN এ্য অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

১৫।

Infrastructure
Sharing এ্য অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

১৬।

সভাফাইর অামযটযমদয
অনুকূমর Number
Block ফযাদ্দকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

১৭।

IGW এ্ফিং ICX
অামযটমদয অনুকূমর
NSPC এ্ফিং ISPC
ফযাদ্দকযণ

১৮।

১৯।

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। েময়াজনীয় ব্যান্ডউইডথ/ E1 এ্য
রযভাণ
২। িংরিষ্ট ITC রাইমন্সধাযী,
ব্যফাযকাযী এ্ফিং ISP’য
Offer Letter/ ম্মরিত্র
৩। পূমফ িয অনুমভাদনমত্রয অনুররর
(নফায়মনয সক্ষমত্র)
েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। গ্রামকয VPN
Registration Form
২। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

১৫

রফনামূমে

২

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। সয়ারযিং এ্য চুরিনাভা
২। সয়ারযিং এ্য জন্য েস্তারফি
Infrastructure এ্য
রফস্তারযি রফফযণ
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ
েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। রাইমমন্সয কর
২। েময়াজনীয় কর দরররারদ
(National Numbering
Plan 2017 অনুমায়ী)

রফনামূমে

১৮

রফনামূমে

১৮

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। রাইমমন্সয কর
২। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

১৮

IMSI এ্ফিং MNC
ফযাদ্দকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। সনটওয়াকি িায়াগ্রাভ
২। ব্যফহুি মন্ত্রারিয রফস্তারযি ফণ িনা
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

১৮

VSP রাইমন্সধাযীমদয
অনুকূমর IGW

১। আমফদন ত্র গ্রণ
েময়াজনীয় কাগজত্র:
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
১।
“
(Citizen’s Charter)”

রফনামূমে

১৪

(
নাভ: েমক াঃ আব্দুো আর আভীন
দরফ: ররনয়য কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৬)
ই-সভইর:
alamin@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৪
নাভ: জনাফ আরভয সামন
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫০)
ই-সভইর: amir@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৪৮
নাভ: জনাফ সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই :সভইরmehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
নাভ: সফগভ ইয়ারভন সুরিানা
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৩)
ইমভইর:
yeasmin@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৪৮
নাভ: সভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫২)
ইমভইর:
jahangir@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৭
নাভ: জনাফ সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই :সভইরmehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
নাভ: সভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ
দরফ: কাযী রযচারক
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রযফিিমনয অনুমভাদন

৩। অনুমভাদন েদান

২। েময়াজনীয় কর দরররারদ

২০।

Tower রনভিাণ/
ররজ/সযন্ট/সয়ায িংক্রান্ত
অনুমভাদন

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। চুরিনাভা (েমমাজয সক্ষমত্র)
২। ায-িংমক্ষ
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

২১

২।

Tower Sharing
িংক্রান্ত চুরি সবটিিং

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। খিা চুরি
২। রযফিিমনয ায-িংমক্ষ
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

১৮

২২।

টাওয়াযমকা
রাইমন্সধাযীমদয অনুকূমর
ফি িায িংরগ্ন াইমট
টাওয়ায রনভিামণয
অনুমভাদন

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

রফনামূমে

১০

২৩।

আন্তজিারিক করমন্টায
মূময অনুকূমর IP
Bandwidth
ব্যফামযয অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

রফনামূমে

১০

২৪।

িমভরিক করমন্টায
মূময অনুকূমর E1/
Channel ব্যফামযয
অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। সেক্ট্রাভ রফবাগ মি সভাফাইর
অামযটমযয অনুকূমর োি
অনারি ত্র
২। সভাফাইর অামযটমযয রনকট মি
োি ওয়াকি অি িায
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ
েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। পুযনকৃি CC5 এ্ফিং CC6
Form
২। িংরিষ্ট ISP এ্য Offer
Letter
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ
েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। পুযনকৃি CC5 Form
২। িংরিষ্ট PSTN/ IPTSP এ্য
Offer Letter
৩। েময়াজনীয় কর দরররারদ

রফনামূমে

১০

২৫।

Video
Conferencing
ব্যফামযয অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

সফা মূে:
ক. অফারণরজযক
সক্ষমত্র রপ: রফনামূমে
খ. ফারণরজযক

১৫

“

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। Source ও
Destination IP ম্পরকিি
িথ্য
(Citizen’s Charter)”

(
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫২)
ইমভইর:
jahangir@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৭
নাভ: সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই-সভইর:
mehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
নাভ: সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই-সভইর:
mehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
নাভ: সভাাঃ সভমদী াান
দরফ: কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৫৫)
ই :সভইরmehadi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০
নাভ: েমক াঃ সভাাম্মদ কাভরুর াান
দরফ: ররনয়য কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৫)
ইমভইর: kamrul.hasan
@btrc. gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৪
নাভ: েমক াঃ সভাাম্মদ কাভরুর াান
দরফ: ররনয়য কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৫)
ইমভইর: kamrul.hasan
@btrc. gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৪
নাভ: েমক াঃ সভাাম্মদ কাভরুর াান
দরফ: ররনয়য কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৫)
ই-সভইর:
10/31
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২৬।

LTFS/ITFS নাম্বায
ফযাদ্দ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

“

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

২। রপ েদান িংক্রান্ত েভাণত্র
৩। িংরিষ্ট ISP েরিষ্ঠামনয
Offer Letter
৪। পূমফ িয অনুমভাদনমত্রয অনুররর
(নফায়মনয সক্ষমত্র)
োরিস্থান:
http://www.btrc.gov.b
d/sites/default/files/am
ended_interim_directi
ve_for_video_conferen
cing_0_0.pdf

রবরিমি ব্যফামযয
সক্ষমত্র

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। সেি রাইমন্স (িযারয়ি)
ি
২। ট্যাক্স রিয়ামযন্স াটিরপমকট
(িযারয়ি)
ি
৩। াটিরপমকট
অফ ইনকযমামযন
(েমমাজয সক্ষমত্র) (িযারয়ি)
৪। সনটওয়াকি িায়াগ্রাভ
৫। Hosting
আইরটিএ্র/রএ্টিএ্ন
(LTFS নাম্বায এ্য সক্ষমত্র)
৬। রপ েদান িংক্রান্ত েভানত্র
োরিস্থান:
http://www.btrc.gov.b

সফা মূে:
ITFS:
Number
allocation:
15,000/Premium
Number:
30,000/Yearly
renewal fee:
5000/LTFS:
Number

(Citizen’s Charter)”

(
kamrul.hasan @btrc.
gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৪

sin e
connectivity:
(i)Per source
IP
address/year:
1,00,000/২
u ti e
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
৫০০০ -(
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর য নামভ’সঅিাি য/ব্যািংক ড্রাপট্
এ্য ভােভ

১০

নাভ: সাাগ সামন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬৫)
ই-সভইর :
sohag@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৯
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(
d/sites/default/files/dir
_toll_0.pdf

২৭।

NTMC/NMC,
Defense ও LEA
িংস্থামু ম্পরকিি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। সটররমমাগামমাগ িংক্রান্ত সফায
েময়াজনীয়িায ফন িনা
২। েময়াজনীয় কর দরররারদ

২৮।

MPLS রফলয়ক
অনুভরি

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই ফাছাই-ম্পন্ন কযণ
৩। অনুমভাদন েদান

েময়াজনীয় কাগজত্র:
১। রাইমমন্সয কর
২। েময়াজনীয় কর দরররারদ
োরিস্থান (ওময়ফ ররিংক):
http://www.btrc.gov.bd/n
ews/service-and-tariffapproval-mpls-circuit

২৯

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২
৩

২
৩

৪
২০০ (

২০ ০
“

(Citizen’s Charter)”

allocation:
5,000/Premium
Number:
10,000/Yearly
renewal fee:
2500/টাকা (বযাট
)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
স-অি িায/ব্যািংক
ড্রাপট্ এ্য ভােভ
রফনামূমে

৫

সফা মূে:
১১,৫০০/- টাকা
(বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর য নামভ’
স-অি িায/ব্যািংক
ড্রাপট্ এ্য ভােভ

১৪

রফনামূমে

০

-

নাভ: েমক াঃ সভাাম্মদ কাভরুর াান
দরফ: ররনয়য কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৪৫)
ই-সভইর: kamrul.hasan
@btrc. gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৪
নাভ: সাাগ সামন
দরফ: উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (ফরধ িি-৬৬৫)
ই-সভইর :
sohag@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৯

৮৮০২৯৬
(
-৮২২
ই-সভইর:
sabina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৬০
২
. .
৮৮০২৯৬
(
-৮২
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ই-সভইর:
sorwar@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৮৪

৩০

৩

৩২

িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ,
পুনাঃজ্জায়ন ও
ফারিরকযণ

সভাফাইর সপান যান্ডমট
েস্তুিকাযক এ্ফিং সবন্ডয
িাররকাভুিকযণ

সফিায মমন্ত্রয আভদারনয
অনারি ত্র এ্ফিং
খারাময ছািত্র েদান

আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ সেকোভ ম্যামনজমভন্ট করভটি
(এ্এ্ভর) সি উস্থান
৪ এ্এ্ভর‘ সুারযময আমরামক
করভন বায় উস্থান
৫ রনযািা িংক্রান্ত ভিাভি/ছািত্র গ্র
৬ রিভান্ড সনাট সেযণ
৭ িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ
১ আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ কারযগরয ক্ষভিা
সেমজমন্টন গ্রণ
৪ কাযখানা স্থামনয জন্য সফিায
মন্ত্রারিয অনারি েদান
৫ কাযখানা স্থানা রযদিন
৬ রিভান্ড সনাট সেযণ
৭। েরবনার িাররকাভুরি নদ েদান
৮। রররফএ্ আভদারনয অনারি েদান
৯। চূিান্তবামফ নদ েদান

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/frequencyassignmentnocdocuments-checklist

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/sites/default/files/Ins
tructions%20for%20E
stablishment%20of%2
0Mobile%20Phone%20
Handset%20Assembli
ng%20and%20Manufa
cturing%20Plant%20i
n%20Bangladesh.pdf

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩।
৪
IMEI মাচাইকযণ
৫। অনারি েদান কযা

৬,৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

২
৩
.

নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৪৫
ই-সভইর: arif@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭০

৩০

নাভ: সভাাঃ
দরফ: কাযী রযচারক
৮৮০২৯৬
(
-৩৫৩
ই-সভইর:
didarul@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭৪

০৫

নাভ: সভাাম্মদ
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৪৯
ই-সভইর:
kamal@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৬

৫৭,৫০,০০০ টাকা
(বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

রফনামূমে
.

৬০

২
৩
৫
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/public-mobile-radio“

(Citizen’s Charter)”
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৩৩

সভাফাইর সপান এ্ফিং
অন্যান্য সফিায মন্ত্রারি
আভদারনয জন্য সযরিও
ইকুইমভন্ট ইমম্পাট িায এ্ন্ড
সবন্ডয িাররকাভুিকযণ ও
নফায়ন

৩৪
(

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩। অরপ স্থানা মযজরভমন রযদিন
৪। রিভান্ড সনাট সেযণ
৫। িাররকাভুরি নদ েদান
৬। সভয়াদ উিীণ ি ওয়ায য িংরিষ্ট
ারনাগাদ কাগজত্র আমফদন গৃীি
মর নফায়ন
আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ সেকোভ ম্যামনজমভন্ট করভটি
(এ্এ্ভর) সি উস্থান
৪ এ্এ্ভর‘ সুারযময আমরামক
করভন বায় উস্থান
৫ রনযািা িংক্রান্ত ভিাভি/ছািত্র গ্র
৬ রিভান্ড সনাট সেযণ
৭ িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ
৮। সফিাযমন্ত্রারি আভদারনয জন্য
আমফদন
৯। মাচাই-ফাছাই ম্পন্ন কযণ ও অনারি
ত্র েদান

pmr-service
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/required-documentinformation-radioequipment-importerand-vendorenlistment

১৫
১,১৫,০০০ টাকা
(বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
৬,৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

.
২.

-

নাভ:
দরফ:
৮৮০ ৫৫০০৮০৮৭৮
ই-সভইর:
al.kafi@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৪৯

৬০

নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৫৩
ই-সভইর:
didarul@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭৪

৩.
(
৪.
৫.

(
ররিংক):
http://old.btrc.gov.bd/n
ews/direct-home-dthservices-customerpremises-equipmentcpe-directives-2015
http://www.btrc.gov.b
d/frequencyassignmentnocdocuments-checklist
৩৫

অমকমজা সফিাযমন্ত্র মূ
ীরকযণ

আমফদন ত্র গ্রণ

:

২
৩
“

(Citizen’s Charter)”

রফনামূমে

০৭

নাভ:
দরফ:

৮৮০২৯৬

(

-৩৬৬
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৪
৫
৬।
৩৬

অমকমজা সফিাযমন্ত্র মূ
ধ্বিংকযণ

(
ই-সভইর:
sabir@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০৪

২
৩
৪
আমফদন ত্র গ্রণ

২
৩
৪
৫

-

:

রফনামূমে

০৭

নাভ:
দরফ:

৮৮০২৯৬
(
-৩৬৪
ই-সভইর:
masum@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২ ৬

২
৩

৬
৭
৮
৯
’
৩৭

সভাফাইর সপান যান্ডমট ও
আনুলরঙ্গক মন্ত্রািং
আভদারনয অনারি ত্র
েদান

৩৮
েদান

০
১। NAID System এ্
আমফদন ত্র গ্রণ
২।
৩
E মাচাইকযণ
৪। কারযগরয রফলয়ারদ
সেমমন্টন গ্রণ
৫। অনারি েদান

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/noc-processingprocedure-mobilephone-importation

:
১। ভামকিন্টাইর সভরযন রিাট িমভন্ট,
১। আমফদন ত্র গ্রণ
চেগ্রাভ কর্তিক সযরজমষ্টন
ি
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
াটিরপমকমটয
সুেষ্ট পমটাকর
৩। রিভান্ড সনাট সেযণ
২। ভৎস্য ও োণীম্পদ ভন্ত্রণারময়য
৪। কর-াইন, িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ এ্ফিং
রাইমমন্সয অনুভরি ত্র (রপরিং
রাইমন্স েদান কযা
েরা
রপরিং েরা
৩। সেি রাইমমসয িযারয়ি কর
১। আমফদন ত্র গ্রণ
৪।
িযারয়ি কর
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৫। টিআইএ্ন এ্ফিং রফআইএ্ন এ্য
৩। সেকোভ ম্যামনজমভন্ট করভটি
িযারয়ি কর (রপরিং েরা
“
(Citizen’s Charter)”

রফনামূমে

০৫

নাভ:
দরফ:

৮৮০২৯৬
(
-৩৭০
ই-সভইর:
mannan@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮ ৩
৬ ৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

১০

নাভ:
দরফ:

৮৮০২৯৬
(
-৩৭০
ই-সভইর:
mannan@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮ ৩
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(এ্এ্ভর) সি উস্থান
৪। করভন বায় উস্থান
৫। াইন, িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ এ্ফিং রাইমন্স
েদান কযা
৬ রনযািা িংক্রান্ত ভিাভি/ছািত্র
গ্রমণয রনরভি ত্র সেযণ

৩৯

স্যামটরাইট ও
এ্যামযানটিকযার ারবি এ্য
জন্য কর-াইন ও
সফিাযমন্ত্র ব্যফামযয
রাইমন্স েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩। রিভান্ড সনাট সেযণ
৪। রাইমন্স েদান

-

৬। আয়কয েিযয়ন ত্র
৭। রফগি রিন অথ ি-ফছমযয আয়কয
েিযায়ন ত্র/রযটাণ ি দারখমরয যরদ
(রপরিং েরা
৮। সফিায মমন্ত্রয বুকমরট/ব্রুরয়ামযয
(মজনামযর সেররপমকান্স)
পমটাকর
৯। ফিিভান ও স্থায়ী ঠিকানা ম্বররি
জীফন বৃিান্ত (রপরিং েরা
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/aeronautical-radioservice
C

-

২
৩
৪
৫

৬ ৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

০৭

নাভ: মুাম্মদ জাকারযয়া ভুইয়া
দরফ
৮৮০২৯৬
(
-৩৪৬
ই-সভইর:
zakaria@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৪

০৫

নাভ:
দরফ:

৬
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/aeronautical-radioservice
৪০

রবস্যাট সফিাযমন্ত্র
আভদারনয অনারি ত্র
এ্ফিং খারাময ছািত্র
েদান

আভদারনয সক্ষমত্র:
১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ মন্ত্রারিয অনারি েদান
খারাময সক্ষমত্র:
১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ রিভান্ড সনাট সেযণ
৪। খারাময অনারি ত্র েদান

“

রফনামূমে
. আভদারনয সক্ষমত্র:
২
৩
.

২
৩
৪
(Citizen’s Charter)”

(

+৮৮০২৯৬
(
-৩৫২
ই-সভইর:
akram@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮
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৪

িযঙ্গ
েরিফন্ধকিা/ক্রফি িায
ইন্টাযমপয়ামযন্স দূযীকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। ভরনটরযিং কযা
৩ েরিফন্ধকিা দূযীকযমণ ব্যফস্থা গ্রণ

৪২

(২৪৫-২৪৬
সভগাাজি) ব্যামন্ড ওয়ারকটরক ব্যফামযয
অনুভরি/িযঙ্গ ফযাদ্দ এ্ফিং
আভদারনয অনারি ত্র
েদান

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২। মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩। রিভান্ড সনাট সেযণ
৪। িযঙ্গ ফযাদ্দ এ্ফিং অনারি েদান কযা

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/vsat-service
-

২
২
৩
৪
৫
৬

রফনামূমে

০৫

৬ ৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

০৫

৬ ৩২৫
টাকা (বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

৬০

-

নাভ: সভাাঃ দাউদ খান ভজরর
দরফ: ৮৮০২৯৬
(
-৩৭
ই-সভইর: arif@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬২
নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৬
ই-সভইর:
amina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯২

a ie–
a ie

৭
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/public-mobile-radiopmr-service
৪৩

ব্যামন্ড
ওয়ারক-টরক ব্যফামযয
অনুভরি/ িযঙ্গ ফযাদ্দ
এ্ফিং আভদারনয অনারি
ত্র েদান

আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩ সেকোভ ম্যামনজমভন্ট করভটি
(এ্এ্ভর) সি উস্থান
৪ এ্এ্ভর‘ সুারযময আমরামক
করভন বায় উস্থান
৫ রনযািা িংক্রান্ত ভিাভি/ছািত্র গ্র
৬ রিভান্ড সনাট সেযণ
৭ িযঙ্গ ফযাদ্দকযণ/সফিাযমমন্ত্রয অনারি
েদান কযা

২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৫
ই-সভইরাঃ
kamrul@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৩

৩

৯

“

(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/public-mobile-radio(Citizen’s Charter)”
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

৪৪

৪৫

IoT রিবাই
আভদারনকাযক ও সবন্ডয
িাররকাভুিকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩। এ্নররিমভন্ট/অনারি েদান কযা

ISM (২.৪ সভগাাজি
এ্ফিং ৫.৭ সভগাাজি িযমঙ্গ
ব্যফহৃি) রিবাই
আভদারনকাযক ও সবন্ডয
িাররকাভুিকযণ

১। আমফদন ত্র গ্রণ
২ মাচাই-ফাছাই
কযণ
৩। এ্নররিমভন্ট/অনারি েদান কযা

pmr-service
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.b
d/sites/default/files/Ins
tructions%20on%20Io
T%20Devices%20Impo
rtation%20in%20Bang
ladesh.pdf

১০
.
৬ ৩২৫ টাকা
(বযাট)
.
২৮ ৭৫০ টাকা
(বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

NID
ত্র
ত্র
ত্র

নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৫
ই-সভইর:
kamrul@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৩

১০
২
৩
৪
৫
৬
৭
৮

-

.
৬ ৩২৫ টাকা
(বযাট)
.
২ ০৭৫ টাকা
(বযাট)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

নাভ:
দরফ:
৮৮০২৯৬
(
-৩৬০
ই-সভইর:
shahadot@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯

৯ সফিাযমন্ত্র ফারণরজযক উমদ্দমে
আভদারনয সক্ষমত্র মুর েরিষ্ঠামনয
ামথ ম্পারদি চুরিত্র
(
ররিংক):
http://www.btrc.gov.bd/si
tes/default/files/Instructi
ons%20for%20Providing
%20Service%20Through
%202.4%20and%205.7%2
0GHz%20Band%20in%20
Bangladesh_1.pdf

৪৬

(2G)/
(3G)/ (4G) রাইমন্স
২
৩

গ্রণ
“

(
(2G):http://www.btrc.g
ov.bd/cellular-mobilephone-operator
(3G):http://www.btrc.g

(Citizen’s Charter)”

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/

৮০
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫
julfikar@btrc.gov.bd
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(২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

৪

৪৭

৫
৬ ’
৭
১। আমফদন ত্র গ্রণ
২
৩
(Nationwide
ivisi na
৪
৫
৬
৭

ov.bd/3g-licensingguidelines
(4G):http://www.btrc.g
ov.bd/4g-lte-guideline

directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

(
http://www.btrc.gov.b
d/regulatory-andlicensing-guidelineinternet-serviceprovider-ispbangladesh

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

’

৮০

০ ৫৫২২০২৮৫৬

Nationwide,
Divisional and District
ISP (

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৬
zahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৫
২ Nationwide,
Divisional and District
ISP (

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৫
hamid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৫
৩ Upazila/Thana ISP
(
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৭
kmhasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৪
৪ Upazila/Thana ISP
(

“

(Citizen’s Charter)”
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(২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

রযচারক
(ফরধ িি-৫৫

সপান: ৮৮০২৯৬
julfikar@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৫৬
৫ Upazila/Thana ISP
(

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫৯
ariful@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৯
৪৮

VSAT User
(Corporate)/
VSAT r vi er
r vi er
with u

ত্র গ্রণ

৫
৬
৭
৪৯

ati nwi e
Centra
ne
na

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

৮০

(
http://www.btrc.gov.b
d/guideline/ip_telepho
ny_guidelines_amende
d.pdf

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

৮০

(
http://www.btrc.gov.b
d/regulatory-andlicensing-guidelinesগ্রণ
voip-service-provider(Citizen’s Charter)”

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/

৮০

’

ত্র গ্রণ
২
৩
৪
৫
৬
৭

’

৫০
(VSP) রাইমন্স

-

২
৩
৪

২
৩
“

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৭
kmhasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৪

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৫
hamid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৫

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫
julfikar@btrc.gov.bd
20/31
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

৪
৫
৬
৭
৫

NTTN/ NIX/
VTS রাইমন্স

৫২

Submarine
Cable/ IIG/
Tower Sharing/
IGW/ ICX/
PSTN/ ITC/
MNP/ BWA
রাইমন্স

ত্র গ্রণ

’

২
৩
৪
৫
৬
৭

directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

(
NTTN:
http://www.btrc.gov.b
d/guideline/nttn_guide
lines.pdf
NIX:
http://www.btrc.gov.b
d/national-internetexchange-nix
VTS:
http://www.btrc.gov.b
d/guideline/vehicle_tra
cking_services_guideli
nes.pdf

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

Submarine Cable:
http://www.btrc.gov.b
d/guideline/smc_draft_
licensing_guideline.pd
গ্রণ
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-andlicensing-guidelinesissuing-license-towersharing-bangladesh
IGW:http://www.btrc.g
ov.bd/guideline/igw_g
uidelines.pdf
ICX:http://www.btrc.g
(Citizen’s Charter)”

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

’

২
৩
৪
৫
৬
৭

vsp

’

“

৮০

০ ৫৫২২০২৮৫৬

NTTN/VTS
নাভ: িানজাযা রফনমি -আনায
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪৪
tanjara@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৫২
২ NIX

৮০

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৬২
ariful@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৯
ICX
নাভ: িানজাযা রফনমি -আনায
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪৪
tanjara@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৫২
২ Submarine Cable/ IIG/
নাভ: সভাাঃ ারভদুর ইরাভ
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪৫
hamid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৫
৩ Tower Sharing/IGW/
PSTN
নাভ: সভাাঃ জারদুর ইরাভ
রযচারক
21/31
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

ov.bd/guideline/icx_gui
delines.pdf
PSTN:
http://www.btrc.gov.b
d
/sites/default/files/u14
8664/Regulatory%20a
nd%20Licensing%20G
uidelines%20for%20P
STN%20Generic%20F
orm%20of%20PSTN%
20Licence%20Applica
tion%20Information%
20and%20Prescribed
%20License%20Applic
ation%20Form.pdf
২ http://www.btrc.gov.
bd/sites/default/files/u
148664/Regulatory%2
0and%20Licensing%2
0Guidelines%20for%2
0Invitation%20of%20P
roposalsOffers%20For%20Issu
ing%20Zonal%20Licen
se%20To%20Private%
20Operator%20For%2
0Establishing%20Ope
rating%20And%20Mai
ntaining%20PSTN%20
Services%20In%20Ce
ntral%20Zone%20Ban
gladesh.pdf
ITC:http://www.btrc.go
v.bd/regulatory-andlicensing-guidelinesitc-services
MNP:http://www.btrc.
“

(Citizen’s Charter)”

(
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪৬
zahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৫
৪ MNP
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৭
kmhasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৪
৫ BWA
রযচারক
(ফরধ িি- ৫৪৭

সপান: ৮৮০২৯৬
kmhasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৪
৬ ITC
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫
julfikar@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৫৬
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

৫৩

ত্র গ্রণ
২
৩
৪
৫

’

৫৪

ত্র গ্রণ
২
৩
৪
৫

’

৫৫

gov.bd/guideline/Regu
latory_and_Licensing_
Guidelines.pdf
BWA:http://www.btrc.
gov.bd/guideline/bwa_
guidelines.pdf
(
http://www.btrc.gov.b
d/instructionsissuance-registrationcertificate-operationbpocall-center

(
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
-

২
৩
৪
৫

’

“

(Citizen’s Charter)”

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
(

৪৫
রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫৯
ariful@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৯

৪৫

):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

(
):
“Cir u ar”
(http://www.
btrc.gov.bd/
directives)
রযমাধ দ্ধরি:
রফটিআযর’য নামভ
-

-

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫৯
ariful@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৯

৬০

C
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪৪
tanjara@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৫২
২ ati nwi e
ivisi na an
istri t
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

(
wer

harin

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৬
zahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৫
৩ ati nwi e
ivisi na an
istri t
(
IIG/
Submarine Ca e

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৫
hamid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৮৫
৪
azi a hana
(
ate ite

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি- ৫৪৭
kmhasan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৪৪
৫ Upazila/Thana
(
C

“

(Citizen’s Charter)”
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

রযচারক
(ফরধ িি-৫৫

সপান: ৮৮০২৯৬
julfikar@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৫৬
৬
azi a hana
(
C

৫৬

-

৩০

-

০

২

৫৭

C
-

C
- ২

রযচারক
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৫৯
ariful@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৯৯
:
:
রযচারক
: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৫৪২)
mahbubur@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭৭

: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৭৪৩)
selina@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৬৯

২
-

-

৫৮

IIG, ITC,

“

(Citizen’s Charter)”

০

.
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

-

২

-

: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৭৪৪)
karim@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৭২

-

২ ITFS, LTFS,
L
R
h rt C e
Video
Conference৫৯

ISP

-

২

০

Nationwide/Thana ISP

: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৭৫৩)
mushael@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৫৪
২ ivisi na istri t
: ৮৮০২৯৬

(ফরধ িি-৭৬৫)
piarul@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৬
৬০

IGW/ VTS/ TVAS/
IPTSP/ VSP/
A2P
-

২

০

: ৮৮০২৯৬

(ফরধ িি-৭৬৮)

mdali@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০২
২
VSP/ A2P
“

(Citizen’s Charter)”

26/31

(২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(
: ৮৮০২৯৬

(ফরধ িি-৭৬৭)

arnika@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮০
৬

৬২

Public & Privet
Organigation,
Television &
Radio, Meritime &
Aironotical,
Walkie-Talkie &
Vendor, Handset
Manufacturar
-

২

০

-

: ৮৮০২৯৬

(ফরধ িি-৭৬২)
habibur@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৬০

অরিট আরি রনষ্পরি

২

০

-

সভাাঃ তুলায সফাযী
কাযী রযচারক
: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৭৫৬)
tushra@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৫৫

৬৩

:
)
)

)২
) ২০

২
৩
’
২

৬৪

২
িাররকাভুিকযণ

২
৩
৪

’
২

৬৫

/

০৫

২
৩

’
২
“

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৪)
shaahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭২৬
:
:
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৫১)
:
halim@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৪৪
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সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৬৪)
rkarim@btrc.gov.bd
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

০ ৫৫০০৮০২০৫

২.৩
(
(

(২

(৩

০

(৪

-

(৫

-

(৬

সপানাঃ ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-৭৫৪)
:
amanat@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০৮৫৩

০২

/

-

০৫

২
৩

০৪

করভমনয ওময়ফাইমট
িথ্য েকাকযণ

(৭

০৩

২
৩

০৩

-

/

-

রফনামূমে

০

২

-

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৪)
shaahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭২৬
সভাাঃ যাতুর াান
উ-কাযী রযচারক
সপান: +৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-১১৮)
ই-সভইর: ratul@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২২

০
২
৩

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৮৮)
bilkis@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২২৩

/

০৫

৩০
২
৩

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৪)
shaahid@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭২৬

০৬

/
“

০৩
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(

২
৩

০৭

/

০

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৭)
sumon@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৭৫৬
. .

০৫

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৭৩)
rasel@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২২৫
-৫

২
৩

০৮

-২০

-

-

২
৩
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৮)
khodaza@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮০০
২
-৬
-৯
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৫২)
banani@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৪৩
৩
-০
২০
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৬৫)
sajal@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২২৪
০৯

/

-

০৩

২
৩

সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৬৪)
rkarim@btrc.gov.bd
০ ৫৫০০৮০২০৫

০

/

-

০৩

২
“
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২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২
(
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৪৬)
jakeya@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮০

৩

/

-

২
৩

০৩ কাম িরদফ
সপান: ৮৮০২৯৬
(ফরধ িি-২৬৫)
dewan@btrc.gov.bd
০ ৫৫২২০২৮৬০

৩

৪

২
৩
৪
৫

“
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৫

২৬ ‡m‡Þ¤^i, ২০২২

(GRS):

(
২

(

(
৮৮০২৯৬
৪৪৪
০ ৫৫২২০২৮৪৬
asif@btrc.gov.bd
- (
০ ৫৫০ ৫৩৬ ৮

২০

৩০

addlsec.adminfin@ptd.gov.bd
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