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র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন 

আইইরর্ ভর্ন, রমনা 

www.btrc.gov.bd 
 

টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 
 

 

১. রভেন ও রমেন 
 

রভেন:  অর্স্থান রনরর্ বশেশষ সর্ার জন্য সুলভ মূশে গ্রহণশ াগ্য নর্ নর্ প্রযুরির সমন্বশয় মানসম্মত টেরলশ াগাশ াগ টসর্া প্রোন। 

রমেন:  র্াাংলাশেশের সামারজক ও অর্ বননরতক উন্নয়ন ত্বরারন্বত এর্াং সুসাংহত করশত পাশর এমন একটি টেরলশ াগাশ াগ ব্যর্স্থার সুশাংখল উন্নয়ন এর্াং তাশত উৎসাহ োন। র্াাংলাশেশের রর্রাজমান অর্ বননরতক ও 

সামারজক র্াস্তর্তা অনুসাশর  তদূর সম্ভর্ বৃহত্তম জনশগাষ্ঠীর জন্য একটি রনভ বরশ াগ্য, যুরিসাংগত ব্যয়-রনভ বর ও আধুরনক মাশনর টেরলশ াগাশ াগ টসর্া ও ইন্টারশনে টসর্া প্রারির সুশ াগ রনরিত করা। জাতীয় ও 

আন্তজবারতক পররসশর প্ররতশ ারগতা করার মত একটি রনভ বরশ াগ্য ও আধুরনক মাশনর টেরলশ াগাশ াগ টসর্া ও ইন্টারশনে টসর্া প্রোন রনরিত করা। টেরলশ াগাশ াগ টসর্া প্রোশনর টেশৈ ত্রর্ষম্যমূলক ব্যর্স্থা প্ররতশরাধ ও 

অর্সান, প্ররতশ ারগতামূলক এর্াং র্াজারমুখী ব্যর্স্থার উপর ক্রমর্ধ বমান হাশর রনভ বরতা অজবন এর্াং সঙ্গরত টরশখ  র্া র্ টেশৈ করমেশনর কা বকর রনয়ন্ত্রণ রনরিত করা এর্াং নতুন নতুন টেরলশ াগাশ াগ টসর্া প্রর্তবন 

এর্াং টেেী ও রর্শেেী  রর্রনশয়াগকারীশের র্াাংলাশেশে টেরলশ াগাশ াগ খাশত রর্রনশয়াগ করার জন্য অনুকূল পররশর্ে সৃরি করা।  

২. প্ররতশ্রুত টসর্াসমূহঃ 
 

২.১) নাগরিক সেবাাঃ 

ক্ররমক  

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেমস এন্ড সারভ বশসস রর্ভাগ 

০১। ক) সাংশোরধত ট্যারর   

অনুশমােন  

খ) নতুন ট্যারর  অনুশমােন 

১। আশর্েনপৈগ্র হণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্নকিণ 

৩। িাক ও টেরলশ াগাশ াগ রর্ভাশগর 

পূর্ বানুশমােন গ্রহণ 

৪। অনুশমােনপৈ প্রোন  

- রর্নামূূ্শে ক) ০৭ রেন 

খ) ৩০ রেন 

১। গ্রামীণশ ান রলঃ 

নাম: টমাঃ আস াক আহশমে 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-টমইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৬৩ 

২। ররর্ আরজয়াো রলঃ 

নাম: টনওয়াজ টমাহাম্মে 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-টমইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫৫ 

৩। র্াাংলারলাংক রলঃ 

নাম: টমাছাঃ রুরর্না খাতুন 

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

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-০০০) 

ই-টমইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৯ 

৪। টেরলেক  র্াাংলাশেে রলঃ 

নাম: টতৌরস  োহররয়ার   

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-টমইল:         

touseef@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭১ 

টেকট্রাম ম্যাশনজশমন্ট রর্ভাগ 

০২। এ্যামেচাি সিরিও লাইশসন্স 

ইসুু 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ  

৩। পিীক্ষা গ্রহণ  

৪। রিোন্ড সনাট সেিণ  

৫। লাইশসন্স ইসুু করা 

ওশয়র্ র িংক:  

http://old.btrc.gov.bd/ama
teur-radio  

 

    

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

০৫ রেন নাে: টর্লাশয়ত টহাশসন 

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-সেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮০ 

০৩। ব্যরিগিভ্ামব রবমদ  হমি 

আনীি সোবাই  স ান 

ববধকিণ   

১। ওশয়র্ রলাংক: 

http://www.neir.btrc.go

v.bd/ এর মাধ্যশম আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ গ্রহণ 

৩।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৪। অনুমরত প্রোন 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক):  

http://old.btrc.gov.bd/s

ites/default/files/notic

e_files/Notice%20rega

rding%20National%20

Equipment%20Identit

y%20Register%20%28

NEIR%29.pdf 

রবনামূমে ০৩ রেন নাে: টর্লাশয়ত টহাশসন 

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-সেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮০ 

এনশ াস বশমন্ট এন্ড ইন্সশপকেন রিশরকেশরে 

০৪। রনরিয় রেে েিংক্রান্ত সেবা ক) গ্রাহমকি আমবদন েিােরি, ই-সেই  বা 

ই-নরিি নাগরিক কন নামিি োধ্যমে গ্রহণ 

কিা; 

খ) োপ্ত আমবদমনি সেরক্ষমি গ্রাহমকি 

বন্ধকৃি েীমেি েকৃি িথ্য যাচাই/বাছাই 

কিা; 

গ)  রেমেি েকৃি িমথ্যি েিযিা যাচাই 

রনরুপন কিিাঃ সটর কে অপামিটিমক 

রনমদ ন না েদান কিাি োধ্যমে সেবা োরপ্ত 

রনরিি কিা। 

১। অরভশ াশগর রর্স্তাররত রর্র্রণসহ 

আশর্েন পশৈর করপ।  

২। NID এর করপ। 

৩। সাংরিি অপাশরেশরর 

সার্স্ক্রাইর্ার একুইরজেন  ম ব 

(স্যা ) 

রবনামূমে ০৫ (পাঁচ) 

কায নরদবে। 

১। নাম:  ািরেন সু িানা 

পেরর্: উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ ০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৮২০) 

ই-সেই : 

sharmin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৭১ 

mailto:rubina@btrc.gov.bd
mailto:touseef@btrc.gov.bd
http://old.btrc.gov.bd/amateur-radio
http://old.btrc.gov.bd/amateur-radio
mailto:belayet@btrc.gov.bd
http://www.neir.btrc.gov.bd/
http://www.neir.btrc.gov.bd/
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/notice_files/Notice%20regarding%20National%20Equipment%20Identity%20Register%20%28NEIR%29.pdf
mailto:belayet@btrc.gov.bd
mailto:sharmin@btrc.gov.bd
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র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 3/34 

ক্ররমক  

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

০৫। সটর মযাগামযাগ সেবা োরপ্তি 

সক্ষমত্র েরিবন্ধকিা রনিেন 

ক) েমচিন নাগরিমকি অরভ্মযাগ ই-নরিি 

নাগরিক কন নাি, ই-সেই  বা েিােরি 

গ্রহণ; 

খ) োপ্ত অরভ্মযামগি রভ্রিমি অরভ্যুি 

স্থাপনাি োমি েম্পৃি েোণপত্রারদ েিংগ্রহ; 

গ) অববধ কায নক্রমেি োমি েম্পৃিিায় 

অরভ্যুি স্থাপনায় অরভ্যান পরিচা না কমি 

আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহমণি োধ্যমে সেবা োরপ্ত 

রনরিি কিা। 

১। অরভশ াশগর রর্স্তাররত রর্র্রণসহ 

আশর্েন পশৈর করপ। 

২। অরভশ াশগর স্বপশে প্রশয়াজনীয় 

তথ্যারে ও প্রমাণারে। 

রবনামূমে ১০ (দ ) 

কায নরদবে। 

১। TVAS, Call Center, Tower 

Sharing, VTS, Satellite, VSAT, 

PSTN,  াইমেন্স/সিরিমে নধািী 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ    

নাম: সারর্না ইসলাম 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-সেই : sabina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৬০  
 

২। Mobile Operators, IGW, 

NIX/BWA  াইমেন্সধািী 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ    

নাম:  ািরেন সু িানা 

পেরর্: উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ ০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৭১ 
 

৩। ISP, IIG, IPTSP, NTTN, 

BSCCL, ITC  াইমেন্সধািী 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ   

নাম: এস. এম. টগালাম সশরায়ার 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-সেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৮৪ 

 

২.২) প্রারতষ্ঠারনক টসর্াঃ 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেমস এন্ড সারভ বশসস রর্ভাগ 

০১। তথ্য প্রোন 

  

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। চারহত তশথ্যর রর্পরীশত  োিররক 

কা বক্রম সম্পন্নকরণ  

৩। তথ্য প্রোন  

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক):  

www.infocom.gov.bd  

রর্নামূশে ০৭ রেন নাম: টমাঃ রমরাজুল ইসলাম 

পেরর্: উপ-পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪২১) 

ই-টমইল: 

mailto:sabina@btrc.gov.bd
mailto:sharmin@btrc.gov.bd
mailto:sorwar@btrc.gov.bd
http://www.infocom.gov.bd/
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ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

islammiraj@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৯৩ 

০২। সারভ বস অনুশমােন  

 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। িাক ও টেরলশ াগাশ াগ রর্ভাশগর 

পূর্ বানুশমােন গ্রহণ   

৪। অনুশমােন পৈ প্রোন 

- রর্নামূূ্শে ১৫ রেন ১। গ্রামীণশ ান রলঃ 

নাম: টমাঃ আস াক আহশমে 

পেরর্: উপ-পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-টমইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৬৩ 

২। ররর্ আরজয়াো রলঃ 

নাম: টনওয়াজ টমাহাম্মে 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-টমইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫৫ 

৩। র্াাংলারলাংক রলঃ 

নাম: টমাছাঃ রুরর্না খাতুন 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৬) 

ই-টমইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৯ 

৪। টেরলেক  র্াাংলাশেে রলঃ 

নাম: টতৌরস  োহররয়ার   

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-টমইল:  

touseef@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭১ 

০৩। Bulk SMS টপ্ররশণর 

অনুশমােন   

১। মন্ত্রণালয়/রর্ভাগ/অরধেির/সাংস্থাসমূশহর  

(সকল সরকারর সাংস্থা) রনকে টর্শক 

আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। কশন্টন্ট  াচাই-র্াছাই ও প বাশলাচনা  

৩। নরর্/ই-নরর্শত অনুশমােন গ্রহণ  

৪। ক্ষুশে র্াতবা প্রচাশর ব্যর্স্থা গ্রহণ   

- রর্নামূশে ০৭ রেন নাম: টমাঃ  জলুর রহমান টসখ  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫০) 

ই-টমইল:  

fazlur.rahman@btrc.go

v.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৬৪ 

০৪। IP-Based Video 

Program প্রচাশরর 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ  

২।  াচাই-র্াছাই করণ 

প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ:  

১। লাইশসন্স করপ 

রর্নামূূ্শে ০৭ রেন নাম: টমাঃ টতৌর কুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পররচালক  

mailto:islammiraj@btrc.gov.bd
mailto:ashfaque@btrc.gov.bd
mailto:rubina@btrc.gov.bd
mailto:rubina@btrc.gov.bd
mailto:touseef@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

অনুশমােন  ৩। নরর্/ই-নরর্শত অনুশমােন গ্রহণ  

৪। ই-টমইশল IP-Based Video     

    Program অনুশমােনপৈ টপ্ররণ 

২। কশরাল রুম সাভ বার টলাশকেন 

৩। প্রশয়াজনীয়  ন্ত্রপারতর তারলকা 

৪। প্রস্তারর্ত ট্যারর  প্লান 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫২)  

ই-টমইল: 

toufeequl@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৪৯ 

০৫। অসামারজক/ 

আপরত্তকর/টনরতর্াচক/ 

রাষ্ট্র রর্শরাধী/রনরাপত্তা  

হুমরক রর্ষয়ক ওশয়র্ 

রলাংক র্ন্ধকরণ    

 

 

 

 

১। রর্রভন্ন ব্যরি/প্ররতষ্ঠান কর্তবক ইন্টারশনে 

ও সাইর্ার রসরকউররটি এর্াং করম্পউোর 

ইনরসশিন্স সম্পরকবত আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রশয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ।  

- রর্নামূূ্শে ১ রেন ১। নাম: টতৌরস  োহররয়ার   

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-টমইল:  

touseef @btrc.gov.bd 

২। নাম: টমাঃ জাহীে হাসান টচৌধুরী  

পেরর্: সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫৫) 

ই-টমইল: 

hasan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭১ 

ইরিরনরাররাং এন্ড অপাশরেনস রর্ভাগ  

০৬। NOC েদান ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। লাইশসশন্সর করপ 

২। Proforma Invoice 

(Model, Version, 

Capacity, Quantity, 

Existing/ 

Upgradation উশেখ্য সহ) 

৩। BoQ (Model, 

Version, Capacity, 

Configuration, 

Basic/ Optional type 

for software ইিযারদ 

উমেখেহ) 

৪। Equipment 

Brochures 

৫। Network Diagram 

৬। undertaking (প্রশ াজু 

টেশৈ) 

৭। Work Order 

৮। Quality 

Certification 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IPTSP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য: 

নাে: সোাঃ  াকুরু  হাোন আরেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নিাঃ৬৬৪) 

ই-সেই :  

shakurul @btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৭ 

২। ISP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য: 

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২১৯  

৩। NTTN/NIX/IIG 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য: 

নাে :র ব ী ইেরিয়াি  

পদরব  :রেরনয়ি  েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৭)  

mailto:toufeequl@btrc.gov.bd
mailto:hasan@btrc.gov.bd
mailto:tanbir@btrc.gov.bd
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ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৬  

৪। Submarine Cable/ITC 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য: 

নাে: টমাঃ োহ  কামাল  

পদরব :েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬১)  

ই-সেই : 

shah.kamal@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01676849158 

৫। টমার্াইল অপাশরেরশের অনুকূশল 

DWDM সাংক্রান্ত  ন্ত্রপারতর/ MNP 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য : 

নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৩) 

ই-সেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৪৮ 

৬। IGW/ICX লাইশসন্সধারীশের 

অনুকূশল রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আমোরনর 

জন্য: 

নাে: সোাঃ িাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫২) 

ই-সেই :: 

jahangir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৭ 

৭। Tower Sharing 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য: 

নাে: আবুল টহাশসন অনয়  

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

abul.hossain@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 7/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

টমার্াইলঃ 01550080879 

৮। টমার্াইল অপাশরেরশের  অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত ও স েওয়ুার  

আমোরনর জন্য: 

নাে: আবুল টহাশসন অনয় 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

ই-টমইল: 

abul.hossain@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080879 

 

৯। Vendor েরিষ্ঠানেমূমহি 

অনুকূম  Non-Radio 

সটর মযাগামযাগ  ন্ত্রপারত আমোরনর 

জন্য: 

ক। নাে: আরেি সহামেন (N-Z) 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫০) 

ই-সেই াঃ 

amir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৮  

খ। নাম: টমাঃ জরহরুল ইসলাম (N-Z) 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ ই-টমইল: 

Jahirul.islam@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080876 

গ। নাে: সোহাগ সহামেন (A to M) 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

sohag@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৯ 

১০। PSTN/লাইশসন্সধারীশের 

অনুকূশল রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আমোরনর 

জন্য/ IP-PABX েিংরিষ্ট যন্ত্রপারি 

আেদারনি জন্য: 

নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

mailto:amir@btrc.gov.bd
mailto:sohag@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 8/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

sohag@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৯ 

০৭। IPTSP 

লাইশসন্সধারীশের 

আন্ত:সাংশ াগ 

প্রোন/Capacity বৃরদ্ধ 

NSPC/Operator 

Code র্রাদ্দ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

১। লাইশসশন্সর করপ 

২। ৬ োমেি ক  েিংক্রান্ত িথ্যারদ  

রবনামূমে ১০ রেন নাে: সোাঃ  াকুরু  হাোন আরেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬৪) 

ই-সেই :  

shakurul @btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৭ 

০৮। Short Code 

ব্যবহাি/parking/ 

hosting/E1/ 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি েদান ও র্ারষ বক 

নর্ায়ন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। PSTN/IPTSP এ্ি 

Offer Letter  

২। অন্যান্য েময়ািনীয় কাগিপত্র 

োরপ্তস্থান (ওময়ব র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/short-code-

allocation-procedure 

 

টসর্া মূে:  

ক। র্রাদ্দ র : 

কুাোগরর-এ: 

রর্নামূে 

কুাোগরর-রর্: 

১,০০,০০০/- 

কুাোগরর-রস: 

১,৫০,০০০/- 

কুাোগরর-রি: 

২,০০,০০০/- 

কুাোগরর-ই: 

৪,০০,০০০/- 

১৫ রেন নাে: সুোইয়া িহোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৪)  

ই-সেই : 

sumaiya@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৫৬  

 

 

 

 

 

০৯।  েে বশকাি নর্ায়ন ১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৩। অনুশমােন প্রোন   

১। েে বশকাি র্রাদ্দপৈ 

২। সাংশ াগ অনুশমােন পৈ  

৩। রর্গত র্ছশরর নর্ায়ন অনুশমােন 

পৈ (প্রশ াজু টেশৈ) 

৪। র  প্রোশনর রররসপ্ট 

টসর্া মূে:  

খ। র্ারষ বক নর্ায়ন 

র ঃ র্রাদ্দ র  এর 

৫০% (ভুাে 

প্রশ াজু)  

পররশোধ পদ্ধরত: 

রর্টিআররস’র নাশম 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

গ। সময়মত র  

পররশোশধ ব্যর্ ব হশল 

রর্রধশমাতাশর্ক 

রর্লম্ব র , রর্লম্ব র  

এর পররমান-

কুাোগরররভরত্তক 

নর্ায়ন র ’র ১৫% 

০৭ রেন ১। নাম: টমাঃ মরনরুজ্জামান  

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১  

ই-টমইল: 

moniruzzaman@btrc.go

v.bd  

টমার্াইলঃ 01550080890 

২। নাম: টমাঃ মীর জুম্মান   

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১  

ই-টমইল: 

jumman@btrc.gov.bd  

টমার্াইলঃ 01550080886 

১০। TVAS এর অপাশরেনাল 

কা বক্রম 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

১। লাইশসন্স এর অনুরলরপ 

২। টররভরনউ টেয়াররাং সাংক্রান্ত 

রর্নামূূ্শে ১৫ রেন নাম:  টমাঃ রমন্টু প্রাাং  

পেরর্: সহকারী পররচালক 

mailto:sohag@btrc.gov.bd
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:sumaiya@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 9/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

৩। অনুশমােন প্রোন তথ্যারে 

৩। েে বশকাি র্রাদ্দ ও সাংশ াগ 

অনুশমােন পৈ (প্রশ াজু টেশৈ) 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৬৫৬)  

ই-টমইল: 

mintu@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080857 

১১। টেরলশ াগাশ াগ  ন্ত্র টর্শক 

রনগ বত টররিশয়েন পররমাপ 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৩। রর্টিআররস’র  রর্শেষজ্ঞ েল কর্তবক 

আশর্েনকৃত স্থাশন  টররিশয়েন পররর্ীেণ 

এর্াং  লা ল প্রোন    

রর্স্তাররত তথ্যারে সহ আশর্েনপৈ                                  

রর্নামূূ্শে 

                      

১৫ রেন 

নাম:  টমাঃ রমন্টু প্রাাং  

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৬৫৬)  

ই-টমইল: 

mintu@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080857 

১২।  াইমেন্সধািীমদি ISP 

কায নক্রে শুরুি  অনুেরি 

েদান   

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১।  াইমেন্স এ্ি অনুর রপ 

২। সনটওয়াকন িায়াগ্রাে 

৩। NOC এ্ি ঠিকানা 

রবনামূমে ১০ রেন নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২১৯  

১৩। NIX  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  Capacity 

বৃরদ্ধ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। NIX এ্ি কযাপারেটি েিংক্রান্ত 

িথ্যারদ  

রবনামূমে ১০ রেন নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২১৯  

১৪। POP/NOC/Data 

Center স্থাপমনি 

অনুেরি েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। POP এ্ি িার কা 

(Latitude ও 

Longititude েহ) 

২। বারি ভ্ািাি চুরিপত্র অিবা এ্ 

েিংক্রান্ত দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম   

নাে :র ব ী ইেরিয়াি 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৬  

২। ISP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

নাে :সুজয় সরকার 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬২)  

ই-সেই : 

sujoy@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080899 

১৫। রবরভ্ন্ন ধিমনি Cache 

Server স্থাপন ও 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

১। আেদানীকািক েরিষ্ঠান ও 

কযা  োভ্ নাি ব্যবহািকািীি েমধ্য 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :র ব ী ইেরিয়াি  

mailto:mintu@btrc.gov.bd
mailto:mintu@btrc.gov.bd
mailto:tanbir@btrc.gov.bd
mailto:tanbir@btrc.gov.bd
mailto:shiblee@btrc.gov.bd
mailto:sujoy@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 10/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান  ৩। অনুমোদন েদান   

 

েিংঘটিি চুরিপত্র 

২। কযা  োভ্ নাি েিবিাহকািী 

ও ব্যবহািকািীি েমধ্য েিংঘটিি 

চুরিপত্র 

৩। কযা  োভ্ নামিি েমি  নিং, 

পরিোণ ও কযাপারেটি েম্বর ি 

কারিগিী রববিণ 

৪। কযা  োভ্ নাি স্থাপমনি স্থামনি 

ঠিকানা (Latitude ও 

Longititude) 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৬  

২। সোবাই  অপামিটিমদি অনুকূম  

নাে: আবুল টহাশসন অনয় 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ 

ইমেই : 

abul.hossain@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080879 

৩। Nationwide ISP  

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২১৯ 

১৬। IPLC েিংমযাগ 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। েময়ািনীয় ব্যান্ডউইড ি/ E1 এ্ি 

পরিোণ 

২। েিংরিষ্ট ITC  াইমেন্সধািী, 

ব্যবহািকািী এ্বিং ISP’ি 

Offer Letter/ েম্মরিপত্র 

৩। পূমব নি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

রবনামূমে ১৫ রেন নাে: েমক াঃ আব্দুোহ আ  আেীন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৬) 

ই-সেই : 

alamin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৪ 

১৭। VPN এ্ি অনুেরি ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

১। গ্রাহমকি VPN 

Registration Form 

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে 

 

২ রেন নাম:শমাঃ জরহরুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১  

ই-টমইল: 

Jahirul.islam@btrc.gov.

bd 

টমার্াইলঃ 01550080876 

১৮। E-waste রর্ষয়ক 

অনুমরত 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৩। সশরজরমন পররেে বন 

৪। অনুশমােন প্রোন   

ক) পররশর্ে অরধেিশরর ছাড়পৈ; 

খ) হালনাগাে টট্রি লাইশসন্স; 

গ) টিন সাটি বর শকে এর্াং মূে 

সাংশ াজন কর রনর্ন্ধন; 

ঘ)  ায়ার সারভ বস ও রসরভল রিশ ন্স 

                                 

রর্নামূূ্শে 

৪৫ রেন ক। নাম: আরমর টহাশসন 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৬৫০) 

ই-টমইলঃ 

amir@btrc.gov.bd 

mailto:shiblee@btrc.gov.bd
mailto:tanbir@btrc.gov.bd
mailto:alamin@btrc.gov.bd
mailto:Jahirul.islam@btrc.gov.bd
mailto:Jahirul.islam@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 11/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

লাইশসন্স; 

ঙ)  ুাক্টরর ভাড়ার চুরি পৈ; 

চ) সাটি বর শকে অ  ইনকশপ বাশরেন; 

ছ) টমমশরন্ডাম এন্ড আটি বশকলস অ  

অুাশসারসশয়েন; 

জ) কারখানার লাইশসন্স; 

ঝ)  ুাক্টরর/কারখানার ছরর্; 

ঞ) অন্যান্য তথ্যারেঃ- 

 ুাক্টরর/কারখানার টল-আউে 

িায়াগ্রাম,  ুাক্টররশত কম বরত 

শ্ররমকশের তারলকা।  

টমার্াইলঃ 01552202848 

খ। নাম:শমাঃ জরহরুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১  

ই-টমইল: 

Jahirul.islam@btrc.gov.

bd 

টমার্াইলঃ 01550080876 

১৯। Infrastructure 

Sharing এ্ি অনুেরি  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। স য়ারিিং এ্ি চুরিনাো 

২। স য়ারিিং এ্ি িন্য েস্তারবি 

Infrastructure এ্ি 

রবস্তারিি রববিণ 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: িনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৫) 

ই -সেই  :

mehadi@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৬০  

২০। সোবাই  অপামিটিমদি 

অনুকূম  Number 

Block বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

   (National Numbering 

Plan 2017 অনুযায়ী) 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৩) 

ইমেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৪৮ 

২১। IGW এ্বিং ICX 

অপামিটমদি অনুকূম  

NSPC এ্বিং ISPC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: সোাঃ িাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫২) 

ইমেই : 

jahangir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৭ 

২২। IMSI এ্বিং MNC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

১। সনটওয়াকন িায়াগ্রাে  

২। ব্যবহুি যন্ত্রপারিি রবস্তারিি বণ ননা 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: িনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৫) 

ই -সেই  :

mehadi@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৬০ 

২৩। VSP  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  IGW 

পরিবিনমনি অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। লাইশসশন্সর করপ 

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ১৪ রেন নাে: সোাঃ িাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫২) 

ইমেই : 

mailto:Jahirul.islam@btrc.gov.bd
mailto:Jahirul.islam@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:yeasmin@btrc.gov.bd
mailto:jahangir@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 12/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

jahangir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৭ 

২৪। Tower রনে নাণ/ 

র ি/সিন্ট/স য়াি েিংক্রান্ত 

অনুমোদন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। চুরিনাো (েমযািয সক্ষমত্র) 

২। োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ রেন নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৬০ 

২৫। Tower Sharing 

েিংক্রান্ত চুরি সভ্টিিং 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। খেিা চুরি 

২। পরিবিনমনি োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন  ক) টমার্াইল টনেওয়াকব অপাশরের ও 

োওয়ারশকা অপাশরেরশের মধ্যকার চুরি 

নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৬০ 

খ) োওয়ারশকা অপাশরের ও টেরলকম 

অপাশরেরশের মধ্যকার (শমার্াইল 

টনশোয়াকব অপাশরের ব্যতীত) চুরি 

নাম:আবুল টহাশসন অনয় 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০১৫৫০০৮০৮৭৯ 

ই-টমইল: 

abul.hossain@btrc.gov.

bd 

টমার্াইলঃ 01550080879 

২৬। টাওয়ািমকা 

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

বি নাি েিং গ্ন োইমট 

টাওয়াি রনে নামণি 

অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। সেক্ট্রাে রবভ্াগ হমি সোবাই  

অপামিটমিি অনুকূম  োপ্ত 

অনাপরি পত্র 

২। সোবাই  অপামিটমিি রনকট হমি 

োপ্ত ওয়াকন অি নাি 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন নাম:আবুল টহাশসন অনয় 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০১৫৫০০৮০৮৭৯ 

ই-টমইল: 

abul.hossain@btrc.gov.

bd 

টমার্াইলঃ 01550080879 

২৭। টমার্াইল টনেওয়াকব 

সাংক্রান্ত অরভশ াগ 

ব্যর্স্থাপনা 

১। অরভশ াগ পৈ গ্রহণ 

২।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৩। টমার্াইল অপাশরেরশের টনেওয়াশকবর 

মাশনান্নয়ন ও সম্প্রসারশণর রনরমত্ত   

রনশে বেনা প্রোন সাংক্রান্ত ব্যর্স্থা গ্রহণ। 

১। অরভশ াগ-পৈ 

২। প্রশয়াজনীয় সকল েরললারে 

                                

রর্নামূূ্শে 

                     

০৩রেন 

নাম:হাসান  মাহমুে 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০১৭১৮৪৫৯৬৬৫ 

ই-টমইল: 

hasan.mahmud@btrc.g

ov.bd 

mailto:jahangir@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:abul.hossain@btrc.gov.bd
mailto:abul.hossain@btrc.gov.bd
mailto:abul.hossain@btrc.gov.bd
mailto:abul.hossain@btrc.gov.bd
mailto:hasan.mahmud@btrc.gov.bd
mailto:hasan.mahmud@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 13/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

টমার্াইলঃ 01718459665 

২৮। আন্তিনারিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  IP 

Bandwidth 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। পুিনকৃি CC5 এ্বিং CC6 

Form 

২। েিংরিষ্ট ISP এ্ি Offer 

Letter  

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন 

 

 

 

 

নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৪ 

২৯। িমেরিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  E1/ 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। পুিনকৃি CC5 Form 

২। েিংরিষ্ট PSTN/ IPTSP এ্ি 

Offer Letter 

৩। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৪ 

৩০। Video 

Conferencing 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। Source ও 

Destination IP েম্পরকনি 

িথ্য 

২। র  েদান েিংক্রান্ত েোণপত্র 

৩। েিংরিষ্ট ISP েরিষ্ঠামনি 

Offer Letter 

৪। পূমব নি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

োরপ্তস্থান: 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/am

ended_interim_directi

ve_for_video_conferen

cing_0_0.pdf 

সেবা মূে:  

ক. অবারণরিযক 

সক্ষমত্র র : রবনামূমে 

খ. বারণরিযক 

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) প্রশসরসাং র ঃ 

৫০০০/-(ভুাে প্রশ াজু) 

১৫ রেন নাম: রনর্াস হালোর 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১  

ই-টমইল:  

nibas.halder@btrc. 

gov.bd 

টমার্াইলঃ 01550080897 



সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 14/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে ’ি নামে সপ-

অি নাি/ব্যািংক ড্রা ট্ 

এ্ি োধ্যে 

৩১। LTFS/ITFS নাম্বাি 

বিাদ্দ ও র্ারষ বক নর্ায়ন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

১। সেি  াইমেন্স (েিযারয়ি) 

২। ট্যাক্স রিয়ামিন্স োটি নর মকট 

(েিযারয়ি) 

৩। োটি নর মকট অব ইনকিমপামি ন 

(েমযািয সক্ষমত্র) (েিযারয়ি) 

৪। সনটওয়াকন িায়াগ্রাে 

৫। Hosting 

আইরপটিএ্েরপ/রপএ্েটিএ্ন 

(LTFS নাম্বাি এ্ি সক্ষমত্র)   

৬। র  েদান েিংক্রান্ত েোনপত্র  

োরপ্তস্থান: 

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 নাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োধ্যে 

১০ রেন নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬৫) 

ই-সেই   :

sohag@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৯ 

 

৩২। NTMC/NMC, 

Defense ও LEA 

েিংস্থােমুহ েম্পরকনি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

১। সটর মযাগামযাগ েিংক্রান্ত সেবাি 

েময়ািনীয়িাি বন ননা 

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ৫ রেন নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৪৫) 

ই-সেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৪ 

৩৩। MPLS রবষয়ক 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

১।  াইমেমন্সি করপ  

২। েময়ািনীয় েক  দর  ারদ 

োরপ্তস্থান (ওময়ব র িংক): 

সেবা মূে:  

১১,৫০০/- টাকা 

)ভ্যাটেহ(  

১৪ রেন নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৬৬৫) 

mailto:sohag@btrc.gov.bd
mailto:sohag@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 15/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

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

ews/service-and-tariff-

approval-mpls-circuit 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে ’ি নামে 

সপ-অি নাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োধ্যে 

ই-সেই   :

sohag@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৯ 

এনশ াস বশমন্ট এন্ড ইন্সশপকেন রিশরকেশরে 

৩৪। আন্তাঃ অপামিটি রবমিাধ 

রনষ্পরিকিণ েিংক্রান্ত 

সেবা   

ক)  াইমেরন্স কর্তনক অরভ্মযাগ ই-

নরিি নাগরিক কন নাি, ই-সেই  বা 

েিােরি গ্রহণ; 

খ) োপ্ত অরভ্মযামগি রভ্রিমি অরভ্যুি 

 াইমেরন্সি অববধ কায নক্রমেি 

েোণপত্রারদ েিংগ্রহ; 

গ) অরভ্মযাগকািী এ্বিং অরভ্যুি 

েরিষ্ঠানদ্বময়ি েেন্বময় করে মন 

রত্রপারক্ষক েভ্াি আময়ািন কিা ; 

ঘ) রত্রপক্ষীয় েভ্া ও বািং ামদ  

সটর মযাগামযাগ আইন, ২০০১ 

(েিংম ারধি ২০১০) এ্ি আম ামক 

রবমিাধ  রনষ্পরি কিা;  

১। রর্শরাধ/অরভশ াশগর রর্স্তাররত 

রর্র্রণসহ আশর্েন পশৈর করপ। 

২। সাংরিি লাইশসশন্সর করপ। 

৩। রর্শরাধ/অরভশ াশগর স্বপশে 

প্রশয়াজনীয় তথ্যারে ও প্রমাণারে। 

রবনামূমে ১০(দ ) 

কায নরদবে। 

১। TVAS, Call Center, VTS, 

Tower Sharing, Satellite, 

VSAT, PSTN, ববধ/অববধ 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ    

নাম: সারর্না ইসলাম 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-সেই : 

sabina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৬০ 

 

২। Mobile Operators, VoIP 

Operation, Handset and 

other wireless equipment & 

telecom vendor, 

NIX/BWA, IGW, ববধ/অববধ 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ    

নাম:  ািরেন সু িানা 

পেরর্: উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ ০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৮২০) 

ই-সেই : 

sharmin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৭১ 
 

৩। ISP, IIG, IPTSP,  NTTN, 

ITC, BSCCL ববধ/অববধ 

েরিষ্ঠানেমূমহি সক্ষমত্রাঃ    

নাম: এস. এম. টগালাম সশরায়ার 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-সেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

৩৫। আইন শিংখ া িক্ষাকািী 

রবরভ্ন্ন েিংস্থাি োমি 

েেন্বয় পূব নক রবরভ্ন্ন 

ধিমনি অপামি ন 

পরিচা না কিা  

ক) রবরভ্ন্ন অববধ সটর মযাগামযাগ 

স্থাপনা েনাি ও িব্দ কিিাঃ আইনানুগ 

ব্যবস্থা গ্রহণ কিা। েমযািয নয় রবনামূমে িাৎক্ষরণক 

৩৬। করে মনি  াইমেন্স োপ্ত 

েরিষ্ঠান েমূমহি 

কায নক্রমেি রনয়রেি 

পরিদ নন ও রনয়ন্ত্রণমূ ক 

কায নক্রে 

করে ন হমি  াইমেন্স োপ্ত 

েরিষ্ঠানেমূহ েিংরিষ্ট গাইি াইনস্/ 

করে ন হমি েেময় েেময় িািীকৃি 

রনমদ ন না/রবরধ-রবধান এ্বিং বািং ামদ  

সটর মযাগামযাগ আইন, ২০০১ 

(েিংম ারধি ২০১০) যিাযিভ্ামব 

েরিপা ন কিমছ রক না িা 

িদািরককিমণি উমদ্দমে রনয়রেি 

পরিদ নন কায নক্রে পরিচা না কিা এ্বিং 

েমযািয নয় রবনামূমে 
২৫ (পঁরচ ) 

কায নরদবে। 

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:sohag@btrc.gov.bd
mailto:sohag@btrc.gov.bd
mailto:sabina@btrc.gov.bd
mailto:zianshah@btrc.gov.bd
mailto:sorwar@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 16/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

পিবিীমি েময়ািনীয় পদমক্ষপ গ্রহণ 

কিা। 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৮৪ 

৩৭। রবরভ্ন্ন েকাি আইন, 

 াইমেমন্সি  িন, রবরধ, 

গাইি াইনস্, রনমদ ন না 

ইিযারদি বাস্তবায়ন 

রনরিিকিণ 

ঐ 

েমযািয নয় রবনামূমে 
২৫ (পঁরচ ) 

কায নরদবে। 

টেকট্রাম ম্যাশনজশমন্ট রর্ভাগ 

৩৮। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ, 

পুনাঃেজ্জায়ন ও 

বারি কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনিমেন্ট 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 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/f

requency-

assignmentnoc-

documents-checklist 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

৬০ রেন নাে: ইেরতয়াক আরর  

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৫) 

ই-সেই : arif@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭০ 

 

৩৯। সোবাই  স ান হযান্ডমেট 

েস্তুিকািক এ্বিং সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। কারিগরি েক্ষেিার  াচাইশয়র জন্য 

সেমিমন্ট ন গ্রহণ 

৪। কািখানা স্থাপমনি িন্য সবিাি 

যন্ত্রপারিি অনাপরি েদান 

৫। কািখানা স্থাপনা পরিদ নন 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৭। েরভ্ না  িার কাভুরি েনদ েদান 

৮। রপরেরবএ্ আেদারনি অনাপরি েদান 

৯। চূিান্তভ্ামব েনদ েদান 

 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/s

ites/default/files/Instr

uctions%20for%20Est

ablishment%20of%20

Mobile%20Phone%20

Handset%20Assembli

ng%20and%20Manufa

cturing%20Plant%20i

n%20Bangladesh.pdf 

টসর্া মূে: 

৫৭,৫০,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

৩০ রেন নাে: সোাঃ রেোরুল ইসলাম 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-সেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭৪ 

 

৪০। সবিাি যমন্ত্রি আেদারনি 

অনাপরি পত্র এ্বিং 

খা ামেি ছািপত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। টর্তার  শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

 াচাইকরণ 

৪। টমার্াইল ট ান হুান্ডশসশের টেশৈ 

সাংরিি IMEI যাচাইকিণ 

৫। অনাপরি েদান কিা 

 

ক. আমোনীর জন্য: 

১। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

২। টর্তার শন্ত্রর তারলকা 

৩। টপ্রা রমা ইনভশয়স 

খ. খালাশসর জন্য: 

১। আমোরনর পূর্ বানুমরতর করপ 

২। এয়ারওশয় রর্ল/রর্ল অর্ টলরিাং 

৩। কমারে বয়াল ইনভশয়স 

৫। প্যারকাং রলি 

রবনামূমে ০৫ রেন নাে: সোহাম্মদ কামাল টহাশসন  রাজী 

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৯) 

ই-সেই : 

kamal@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৬ 

 

http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
mailto:arif@btrc.gov.bd
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সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 17/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/p

ublic-mobile-radio-

pmr-service   

৪১। সোবাই  স ান এ্বিং 

অন্যান্য সবিাি যন্ত্রপারি 

আেদারনি িন্য সিরিও 

ইকুইপমেন্ট ইমম্পাট নাি এ্ন্ড 

সভ্ন্ডি িার কাভুিকিণ ও 

নবায়ন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। অর ে স্থাপনা েমিিরেমন পরিদ নন 

৪।  রিোন্ড সনাট সেিণ 

৫। িার কাভুরি েনদ েদান 

৬। সেয়াদ উিীণ ন হওয়াি পি েিংরিষ্ট 

হা নাগাদ কাগিপত্রেহ আমবদন গৃহীি 

হম  নবায়ন  

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক):   

http://old.btrc.gov.bd/r

equired-document-

information-radio-

equipment-importer-

and-vendor-

enlistment 

 

টসর্া মূে: 

১,১৫,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

১৫ রেন নাে: টমাঃ আব্দুোহ আল কার  

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০১৫৫০০৮০৮৭৮ 

ই-সেই : 

al.kafi@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৪৯ 

 

 

৪২। িাইশরক্ট টু টহাম 

(রিটিএইচ) টসর্ার জন্য 

তরঙ্গ র্রাদ্দকরণ এর্াং 

টর্তার ন্ত্রপারত আমোরনর 

অনাপরত্ত প্রোন 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনিমেন্ট 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 

৮। সবিািযন্ত্রপারি আেদারনি িন্য 

আমবদন 

৯। যাচাই-বাছাই েম্পন্ন কিণ ও অনাপরি 

পত্র েদান 

১. তথ্য মন্ত্রণালয় হশত গৃহীত 

রিটিএইচ লাইশসন্স এর করপ  

২. টট্রি লাইশসশন্সর করপ  

৩. সর্ বশেষ আয়কর প্রতুয়ন পৈ ও 

ররোণ ব োরখশলর ররেে 

৪.  টমশমারান্ডাম অর্ এশসারসশয়সন ও 

আটি বশকল অর্ এশসারসশয়েন  

৫. টর্তার  ন্ত্রপারত আমোরনর জন্য 

টরারেয়র, টপ্রা রমা ইনভশয়স, রর্ল 

অর্ টকায়ানটিটি।  

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

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

ews/direct-home-dth-

services-customer-

premises-equipment-

cpe-directives-2015 

এর্াং 

http://old.btrc.gov.bd/f

requency-

assignmentnoc-

documents-checklist 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

(শুধুমাৈ তরঙ্গ 

র্রাশদ্দর টেশৈ)  

৬০ রেন নাে: টমাঃ রেোরুল ইসলাম 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-সেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭৪ 

 

 

৪৩। অমকমিা সবিািযন্ত্র েমূহ 

েী কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রাজস্ব র্শকয়ার রর্ষয়টি পরীো করা 

১। টর্তার ন্ত্রারে আমোরনর অনাপরত্তর 

করপ 

রবনামূমে ০৭ রেন নাে: টরজাউল ছার্ীর 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

http://old.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://old.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://old.btrc.gov.bd/public-mobile-radio-pmr-service
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
http://old.btrc.gov.bd/required-document-information-radio-equipment-importer-and-vendor-enlistment
mailto:al.kafi@btrc.gov.bd
http://old.btrc.gov.bd/news/direct-home-dth-services-customer-premises-equipment-cpe-directives-2015
http://old.btrc.gov.bd/news/direct-home-dth-services-customer-premises-equipment-cpe-directives-2015
http://old.btrc.gov.bd/news/direct-home-dth-services-customer-premises-equipment-cpe-directives-2015
http://old.btrc.gov.bd/news/direct-home-dth-services-customer-premises-equipment-cpe-directives-2015
http://old.btrc.gov.bd/news/direct-home-dth-services-customer-premises-equipment-cpe-directives-2015
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
http://old.btrc.gov.bd/frequency-assignmentnoc-documents-checklist
mailto:didarul@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 18/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

৩। পৈ টপ্ররণ 

৪। সীলকরশনর জন্য কম বকতবা মশনানয়ন 

৫। টর্তার ন্ত্রসমূহ সীল করা  

৬। সীলকরণ ররশপাে ব করমেশন জমা প্রোন 

২। খালাশসর ছাড়পশৈর করপ 

৩। লাইশসন্সর মূল করপ  

৪। টসেসমূশহর মশিল মশিল নাম্বার,  

রসররয়াল নাম্বার, প্রস্তুতকারী 

প্ররতষ্ঠাশনর নাশমর তারলকা 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৬) 

ই-সেই : 

sabir@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮০৪ 

৪৪। অমকমিা সবিািযন্ত্র েমূহ 

ধ্বিংেকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রাজস্ব র্শকয়ার রর্ষয়টি পরীো করা 

৩। করমেনশক অর্গতকরণ 

৪। প্রশয়াজনীয়  াচাই-র্াছাই করণ 

৫। ধ্বাংশসর রর্ষশয় উি অঞ্চশলর র্ানার 

ভারপ্রাি কম বকতবাশক অর্রহত করণ 

৬। পৈ টপ্ররণ 

৭। রনরাপত্তা সাংস্থাসমূশহর রনকে পৈ টপ্ররণ  

৮। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়শক প্ররতরনরধ টপ্রশরশণর 

জন্য পৈ টপ্ররণ 

৯। আশর্েনকারী সাংস্থার প্ররতরনরধ, 

এনএসআই, রিরজএ আই, পররশর্ে 

অরধেির, র্াাংলাশেে পুরলে ও 

রর্টিআররস’র কম বকতবার উপরস্থরতশত 

রনরে বি টর্তার ন্ত্রসমূহ ধ্বাংস করণ 

১০। প্ররতশর্েন উপস্থাপন 

১। ধ্বাংশসর রর্স্তাররত প্ররক্রয়া 

করমেনশক অর্রহতকরণ  

২। পররশর্ে অরধেিশরর ছাড়পৈ 

রর্টিআররসশত টপ্ররণ 

৩। টর্তার শন্ত্রর রসররয়াল নম্বরসহ 

তারলকা টপ্ররণ   

রবনামূমে ০৭ রেন  নাে: এম টর্োরুল ইসলাম মাসুম 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৪) 

ই-সেই : 

masum@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২১৬ 

 

৪৫। সোবাই  স ান হযান্ডমেট ও 

আনুষরঙ্গক যন্ত্রািং  

আেদারনি অনাপরি পত্র 

েদান 

১। NAID System এ্র মাধ্যশম   

আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। প্রশয়াজনীয়  াচাই-র্াছাই সম্পন্নকরণ 

৩। IMEI যাচাইকিণ 

৪। কারিগরি রবষয়ারদর রর্পরীশত 

সেমেমন্ট ন গ্রহণ 

৫। অনাপরি েদান 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক):    

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

oc-processing-

procedure-mobile-

phone-importation 

রবনামূমে ০৫ রেন নাে: টমাহাম্মে আব্দুল মান্নান 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭০) 

ই-সেই : 

mannan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮১৩ 

৪৬। টমররোইম জাহাজ/শভশসল/ 

অশয়ল ট্যাাংকার/র রোং 

ট্রলার এর জন্য কল-সাইন, 

তরঙ্গ র্রাদ্দ এর্াং লাইশসন্স 

েদান 

টমররোইম জাহাজ/শভশসল/ অশয়ল 

ট্যাাংকার: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪। ক -োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং 

 াইমেন্স েদান কিা 

র র িং ে ার: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনিমেন্ট করেটি 

১। োমকনন্টাই  সেরিন রিপাট নমেন্ট, 

চেগ্রাে কর্তনক সিরিমষ্ট ন 

োটি নর মকমটি সুেষ্ট  মটাকরপ 

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) 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

 

 

১০ রেন নাে: টমাহাম্মে আব্দুল মান্নান 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭০) 

ই-সেই : 

mannan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮১৩ 

mailto:sabir@btrc.gov.bd
mailto:masum@btrc.gov.bd
http://old.btrc.gov.bd/noc-processing-procedure-mobile-phone-importation
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mailto:mannan@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 19/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং  াইমেন্স 

েদান কিা 

৬। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র 

গ্রহমণি রনরেি পত্র সেিণ 

৬। আয়কি েিযয়ন পত্র 

৭। রবগি রিন অি ন-বছমিি আয়কি 

েিযায়ন পত্র/রিটাণ ন দারখম ি ির দ 

(র র িং ে াটরর জন্য) 

৮। সবিাি যমন্ত্রি বুকম ট/ব্রুরেয়ামিি 

(মিনামি  সেরের মক ান্স) 

 মটাকরপ 

৯। বিনোন ও স্থায়ী ঠিকানা েম্বর ি 

িীবন বৃিান্ত (র র িং ে াটরর জন্য) 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/a

eronautical-radio-

service  

আমবদন  িে: 

http://old.btrc.gov.bd/a

pplication-form 

৪৭। স্যামট াইট ও 

এ্যামিানটিকযা  োরভ্ নে এ্ি 

িন্য ক -োইন ও 

সবিািযন্ত্র ব্যবহামিি 

 াইমেন্স েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪।  াইমেন্স েদান 

 

১। CAAB হশত প্রাি কল-সাইন 

প্রোন  

২। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

৩। টট্রি লাইশসন্স 

৪। আয়কর প্রতুয়ন পৈ 

৫। টমশমাশরন্ডাম অর্ এশসারসশয়েন ও 

আটি বশকল অর্ এশসারসশয়েন 

৬। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীয় 

পররচয়পৈ এর্াং ছরর্ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/a

eronautical-radio-

service  

আমবদন  িে: 

http://old.btrc.gov.bd/a

pplication-form 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

০৭ রেন  নাে: মুহাম্মদ িাকারিয়া ভুইয়া 

পদরব: রসরনঃ সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৬) 

ই-সেই : 

zakaria@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪১ 

 

৪৮। 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 

খা ামেি সক্ষমত্র:  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

ক. আেদারনি সক্ষমত্র:  

১। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

২। টর্তার শন্ত্রর তারলকা (রান্ড, 

মশিল, পররমাণ) 

৩। টপ্রা রমা ইনভশয়স 

খ. খালাশসর ছাড়পশৈর টেশৈঃ 

১। আমোনীর পূর্ বানুমরতর করপ 

রবনামূমে ০৫ রেন  নাে: টমাঃ আকরামুল হক 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫২) 

ই-সেই : 

akram@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮১ 

 

http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/application-form
http://old.btrc.gov.bd/application-form
http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/aeronautical-radio-service
http://old.btrc.gov.bd/application-form
http://old.btrc.gov.bd/application-form
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সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 20/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ  

৪। খা ামেি অনাপরি পত্র েদান 

২। এয়ারওশয় রর্ল/রর্ল অর্ টলরিাং  

৩। কমারে বয়াল ইনভশয়স 

৪। প্যারকাং রলি 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/v

sat-service 

৪৯। িিঙ্গ 

েরিবন্ধকিা/ক্রেবি নাি 

ইন্টািম য়ামিন্স দূিীকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। েরনটরিিং কিা 

৩। েরিবন্ধকিা দূিীকিমণ ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

- রবনামূমে ০৫ রেন নাে: সোাঃ দাউদ খান েির   

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭১) 

ই-সেই : arif@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৬২ 

৫০। এসরর্আর (২৪৫-২৪৬ 

সেগাহািন) 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 

 

১। করমেন কর্তবক রনধ বাররত  ম ব 

২। টনেওয়াকব প্লুান 

৩। টট্রি লাইশসন্স 

৪। আয়কর প্রতুয়ন পৈ 

৫। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীয় 

পররচয়পৈ এর্াং ছরর্ 

৬। কাশলা রশঙর Walkie–

Talkie ব্যর্হার করা হশর্ না 

মশম ব অরঙ্গকারনামা 

৭। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/p

ublic-mobile-radio-

pmr-service  

এ্বিং  

http://old.btrc.gov.bd/a

pplication-form 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

 

 

০৫ রেন 

 

নাে: আরমনা পারভীন 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬১) 

ই-সেই : 

amina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯২ 

 

৫১। রপএমআর/লাইশসন্স ব্যামন্ড 

ওয়ারক-টরক ব্যবহামিি 

অনুেরি/ িিঙ্গ বিাদ্দ 

এ্বিং আেদারনি অনাপরি 

পত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনিমেন্ট 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/সবিািযমন্ত্রি অনাপরি 

েদান কিা 

১। পূরণকৃত করমেন রনধ বাররত  ম ব 

২। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেয়র 

৩। টনেওয়াকব প্লুান 

৪। টট্রি লাইশসন্স 

৫। আয়কর প্রতুয়ন পৈ 

৬। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীয় 

পররচয়পৈ এর্াং ছরর্ 

৭। প্ররতষ্ঠাশনর টিন এর্াং রর্আইএন 

৮। মারলশকর রর্গত ৩ র্ছশরর 

আয়কর প্রতুয়ন পৈ 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

৬০ রেন নাে: টমাহাম্মে কামরুল হাসান ভ ুঁঞা 

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫১) 

ই-সেই াঃ 

kamrul@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৩ 

http://old.btrc.gov.bd/vsat-service
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সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 21/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

 ৯। টমশমাশরন্ডাম অর্ আটি বশকল এর্াং 

টমশমাশরন্ডাম অর্ এশসারসশয়েন 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/p

ublic-mobile-radio-

pmr-service 

এ্বিং  

http://old.btrc.gov.bd/a

pplication-form 

৫২। IoT রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/s

ites/default/files/Instr

uctions%20on%20IoT

%20Devices%20Impor

tation%20in%20Bangl

adesh.pdf 

টসর্া মূে:  

ক. প্রার্রমক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তারলকাভূরির র  

২৮,৭৫০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

১০ রেন  নাে: টমাঃ কামরুল হাসান ভূইয়া 

পদরব: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫১) 

ই-সেই : 

kamrul@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৩ 

৫৩। ISM (২.৪ সেগাহািন 

এ্বিং ৫.৭ সেগাহািন িিমঙ্গ 

ব্যবহৃি) রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

১। টট্রি লাইশসন্সধারীর NID 

২। সর্ বশেষ আয়কর প্রোশনর সনেপত্র   

৩। হালনাগাে আমোরন রনর্ন্ধন পত্র  

৪। মূে সাংশ াজন কর সনেপত্র 

৫। ব্যাাংক সলশভরন্স সাটি বর শকে 

৬। টমশমারান্ডম অর্ এশসারসশয়েন 

৭। আটি বশকল অর্ এশসারসশয়েন 

৮। সাংস্থায় কম বরত একজন 

টেকরনকুাল টলাশকর জীর্নবৃত্তান্ত 

৯। সবিািযন্ত্র বারণরিযক উমদ্দমে 

আেদারনি সক্ষমত্র মু  েরিষ্ঠামনি 

োমি েম্পারদি চুরিপত্র 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ র িংক): 

http://old.btrc.gov.bd/site

s/default/files/Instructio

ns%20for%20Providing

%20Service%20Through

%202.4%20and%205.7%2

টসর্া মূে:  

ক. প্রার্রমক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তারলকাভূরির র  

১২,০৭৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যশম 

 

১০ রেন  নাে: োহােত টহাশসন 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬০) 

ই-সেই : 

shahadot@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯১ 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 22/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

0GHz%20Band%20in%20

Bangladesh_1.pdf 

রলগ্যাল এন্ড লাইশসরন্সাং রর্ভাগ 

৫৪। টসলুলার টমার্াইল (2G)/ 

(3G)/ (4G)  াইমেন্স 

প্রোন ও নর্ায়ন 

১।রর্জ্ঞরি প্রকাশের মাধ্যশম রনধ বাররত 

সময়সীমার মশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২।আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোয়ন সম্পন্ন করা 

৩। করমেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহশণর রনরমত্ত 

মন্ত্রণালশয় টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

(2G) / (3G) / (4G): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/- 

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

১৮০ রেন নাম: োহ টমাঃ জুলর কারুল ইসলাম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫১) 

ই-টমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৬ 

৫৫। ISP লাইশসন্স প্রোন ও 

নর্ায়ন 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। আশর্েনটি মূোয়ন  

৩। স্থাপনা পররেে বন (Nationwide 

ও Divisional ISP এর টেশৈ 

প্রশ াজু) 

৪। করমেন সভায় উপস্থাপন ও অনুশমােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ  

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/-  

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

১৮০ রেন  

 

 

১। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢাকা এর্াং রসশলে রর্ভাশগর 

অধীন) লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ জারহদুল ইসলাম  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৬) 

ই-টমইল: 

zahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৫ 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, 

র্ররোল, রাংপুর এর্াং ময়মনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন) লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ হারমদুল ইসলাম  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৫) 

ই-টমইল: 

http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
http://old.btrc.gov.bd/sites/default/files/Instructions%20for%20Providing%20Service%20Through%202.4%20and%205.7%20GHz%20Band%20in%20Bangladesh_1.pdf
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:zahid@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 23/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

hamid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৫ 

৩। Upazila/Thana ISP 

(রাংপুর, রসশলে ও ময়মনরসাংহ রর্ভাশগর 

অধীন) লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: কাজী মাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৭) 

ই-টমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৪ 

৪। Upazila/Thana ISP 

(ঢাকা ও  চট্টগ্রাম রর্ভাশগর অধীন) 

লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: োহ টমাঃ জুলর কারুল ইসলাম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫১) 

ই-টমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৬ 

৫। Upazila/Thana ISP 

(র্ররোল,  খুলনা ও রাজোহী রর্ভাশগর 

অধীন) লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ আররফুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫৯) 

ই-টমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৯ 

৫৬। VSAT User 

(Corporate)/ 

VSAT Provider/ 

VSAT Provider 

with Hub লাইশসন্স 

প্রোন ও নর্ায়ন 

 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ 

২। আশর্েনটি মূোয়ন 

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করমেন সভায় উপস্থাপন ও অনুশমােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করা 

- টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-

১৮০ রেন নাম: কাজী মাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৭) 

ই-টমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৪ 

 

mailto:hamid@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 24/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

৫৭। Nationwide/ 

Central Zone/ 

Zonal IPTSP 

লাইশসন্স প্রোন ও নর্ায়ন 

 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোয়ন  

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করমেন সভায় উপস্থাপন ও অনুশমােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/-  

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

১৮০ রেন নাম: টমাঃ হারমদুল ইসলাম  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৫) 

ই-টমইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৫ 

 

৫৮। রভওআইরপ সারভ বস 

টপ্রাভাইিার 

(VSP)  াইমেন্স প্রোন 

ও নর্ায়ন 

১।রর্জ্ঞরি প্রকাশের মাধ্যশম রনধ বাররত 

সময়সীমার মশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২।আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোয়ন সম্পন্ন করা 

৩। করমেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহশণর রনরমত্ত 

মন্ত্রণালশয় টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/-  

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

১৮০ রেন নাম: োহ টমাঃ জুলর কারুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫১) 

ই-টমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৬ 

 

https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:hamid@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:julfikar@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 25/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

৫৯। NTTN/ NIX/ 

VTS  াইমেন্স প্রোন ও 

নর্ায়ন 

 

 

  

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোয়ন  

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করমেন সভায় উপস্থাপন ও অনুশমােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

NTTN/NIX/VTS 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/-  

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

১৮০ রেন ১। NTTN/VTS লাইশসশন্সর 

টেশৈ, 

নাে: িানিািা রবনমি -আনোি 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪৪) 

ই-টমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫২ 

২। NIX লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ আররফুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৬২) 

ই-টমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৯ 

৬০। Submarine 

Cable/ IIG/ 

Tower Sharing/ 

IGW/ ICX/ 

PSTN/ ITC/ 

MNP/ BWA 

 াইমেন্স প্রোন ও নর্ায়ন 

১। রর্জ্ঞরি প্রকাশের মাধ্যশম রনধ বাররত 

সময়সীমার মশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২। আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোয়ন সম্পন্ন করা 

৩। করমেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহশণর রনরমত্ত 

মন্ত্রণালশয় টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

Submarine Cable/ IIG/ 

Tower Sharing/ IGW/ 

ICX/ PSTN/ ITC/ MNP/ 

BWA: 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/-  
 

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

১৮০ রেন ১। ICX লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাে: িানিািা রবনমি -আনোি 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪৪) 

ই-টমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫২ 

২। Submarine Cable/ IIG/ 

লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাে: সোাঃ হারেদু  ইে াে 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪৫) 

ই-টমইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৫ 

৩। Tower Sharing/IGW/ 

PSTN লাইশসশন্সর টেৈূ্ 

নাে: সোাঃ িারহদু  ইে াে 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪৬) 

ই-টমইল: 

https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:tanjara@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:tanjara@btrc.gov.bd
mailto:hamid@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 26/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

zahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৫ 

৪। MNP লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: কাজী মাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৭) 

ই-টমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৪ 

৫। BWA লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: কাজী মাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৭) 

ই-টমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd  

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৪ 

৬। ITC লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: োহ টমাঃ জুলর কারুল ইসলাম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫১) 

ই-টমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৬ 

 

৬১। কলশসন্টার টররজশষ্ট্রেন 

সাটি বর শকে 

প্রোন ও নর্ায়ন 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোয়ন 

৩। করমেশনর অনুশমােন গ্রহণ 

৪। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেন সাটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/- 

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

৪৫ রেন নাম: টমাঃ আররফুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫৯) 

ই-টমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৯ 

 

mailto:zahid@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:ariful@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 27/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

৬২। TVAS টররজশেেন 

সাটি বর শকে প্রোন ও 

নর্ায়ন 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোয়ন 

৩। করমেশনর অনুশমােন গ্রহণ 

৪। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেন সাটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশয়র্ রলাংক): 

https://btrc.gov.bd/site/pa
ge/419c47a0-0403-4d0f-
abfb-4463d3800e49/- 

টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

৪৫ রেন নাম: টমাঃ আররফুল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫৯) 

ই-টমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৯ 

 

৬৩। লাইশসন্সধারী প্ররতষ্ঠাশনর 

নাম পররর্তবন, টেয়ার 

হস্তান্তর এর্াং মারলকানা 

একীভূতকরণ  

১। লাইশসন্সধারী কর্তবক প্রশয়াজনীয় 

িকুশমন্টসহ প্রশ াজু আশর্েন করমেশন 

োরখল 

২। করমেন সভার অনুশমােন গ্রহণ 

৩। টেয়ার হস্তান্তর এর্াং মারলকানা 

একীভূতকরণ আশর্েশনর টেশৈ 

সরকাশরর পূর্ বানুশমােন গ্রহণ 

৪। প্রশ াজু র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। অনুশমােনপৈ প্রোন 

- টসর্ার মূে (ওশয়র্ 

রলাংক): 

“ াইমেন্স র  

েিংক্রান্ত োকুন াি” 

https://btrc.go
v.bd/site/page/
0d074e87-
7862-47b7-
b434-
8989bbd70c63
/- 
 
পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অি বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর মাধ্যম 

৬০ রেন ১। ICX/NTTN/VTS লাইশসশন্সর 

টেশৈ, 

নাম: তানজারা রর্নশত-আনসার  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪৪) 

ই-টমইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫২ 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢাকা এর্াং রসশলে রর্ভাশগর 

অধীন)/ IGW/ Tower 

Sharing/ PSTN লাইশসশন্সর 

টেশৈ, 

নাম: টমাঃ জারহদুল ইসলাম  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৬) 

ই-

টমইল:zahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৫ 

https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/419c47a0-0403-4d0f-abfb-4463d3800e49/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:ariful@btrc.gov.bd
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
https://btrc.gov.bd/site/page/0d074e87-7862-47b7-b434-8989bbd70c63/-
mailto:raisul.islam@btrc.gov.bd
mailto:zahid@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 28/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

৩। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (চট্টগ্রাম, রাজোহী, খুলনা, 

র্ররোল, রাংপুর এর্াং ময়মনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন)/ IIG/ 

Submarine Cable/ 

IPTSP লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ হারমদুল ইসলাম  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৫) 

ই-

টমইল:hamid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৮৫ 

৪। Upazila/Thana ISP 

(রাংপুর, ময়মনরসাংহ ও রসশলে রর্ভাশগর 

অধীন)/ Satellite/ VSAT/ 

BWA/ NIX/MNP লাইশসশন্সর 

টেশৈ, 

নাম: কাজী মাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি- ৫৪৭) 

ই-টমইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৪৪ 

৫। Upazila/Thana ISP 

(ঢাকা ও  চট্টগ্রাম রর্ভাশগর অধীন)/ 

MNO/ VSP/ ITC লাইশসশন্সর 

টেশৈ, 

নাম: োহ টমাঃ জুলর কারুল ইসলাম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫১) 

ই-টমইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৫৬ 

৬। Upazila/Thana ISP 

(র্ররোল, খুলনা ও রাজোহী রর্ভাশগর 

অধীন)/ Call Center/ TVAS 

লাইশসশন্সর টেশৈ, 

নাম: টমাঃ আররফুল ইসলাম 

mailto:hamid@btrc.gov.bd
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 29/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৫৯) 

ই-টমইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৯৯ 

৬৪। জব্দকৃত মালামাল রর্ষশয় 

কাররগরী মতামত প্রোন 

১। সাংরিি মামলার তেন্তকারী কম বকতবা 

কর্তবক করমেশন পৈ টপ্ররণ 

২। পৈগ্রহণ ও সাংরিি রর্ষশয় কাররগরী 

করমটির সেস্য কর্তবক মতামত প্রোন 

- রর্নামূশে ৩০ রেন 

 

নাম: টমাঃ মাহবুবুর রহমান 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পরিচা ক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৫৪২) 

ই-টমইল: 

mahbubur@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭৭ 

অর্ ব, রহসার্ ও রাজস্ব রর্ভাগ 

৬৫। ১। ICX, TSC ও 

MNP-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  এর্াং টররভরনউ 

টেয়াররাং আোয়। 

 

২। DTH, PSTN ও 

BWA-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র , তরঙ্গ-

র্রাদ্দ/নর্ায়ন/র্ারষ বক র  

এর্াং টররভরনউ টেয়াররাং 

আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। টপ-অি বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে। ০১ রেন নাম: টসরলনা পাররভন 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৭৪৩) 

ই-টমইল: 

selina@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৬৯ 

৬৬। ১। IIG, ITC, 

NTTN ও NIX-এর 

লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  এর্াং টররভরনউ 

টেয়াররাং আোয়। 

২। ITFS, LTFS, 

MPLS, IPRS -এর 

নর্ায়ন/র্ারষ বক র  আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। টপ-অি বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন নাম: টক.এম টরজাউল কররম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৭৪৪) 

ই-টমইল: 

karim@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৭২ 

 

mailto:ariful@btrc.gov.bd
mailto:mahbubur@btrc.gov.bd
mailto:selina@btrc.gov.bd
mailto:karim@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 30/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

৬৭। ১। IGW, IPTSP ও 

Call Center-এর 

লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  এর্াং 

টররভরনউ টেয়াররাং আোয়। 

২। Mobile-এর 

লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র , তরঙ্গ-

র্রাদ্দ/নর্ায়ন/র্ারষ বক র  

এর্াং টররভরনউ টেয়াররাং 

আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: জনার্ টমাঃ টমাোশয়ল উল ইসলাম 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৭৫৩) 

ই-টমইল: 

mushael@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৫১ 

৬৮। ১। সরকারী এর্াং 

টর্সরকারী প্ররতষ্ঠান, 

টেরলরভেন, এ .এম 

টররিও, ওয়ারক-েরক, 

টভন্ডর, হুান্ডশসে 

ম্যানু ুাকচারার এর্াং 

আইওটি এর টেকট্রাম 

চাজব চাজব এর্াং 

এনরলিশমন্ট নর্ায়ন র  

/র্ারষ বক র  আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: জনার্ টমাহাঃ হারর্বুর রহমান 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ই-টমইল: 

habibur@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111 (বরধ নি-762) 

টমার্াইলঃ 01550080208 

৬৯। ১। Upazila –ISP, 

Thana-

ISP,Divisional-

ISP ও District-

ISP-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: টমা রপয়ারুল ইসলাম 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ই-টমইল: 

piarul@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111(বরধ নি-765) 

টমার্াইলঃ 01552202861 

৭০। ১। VSAT,VTS ও 

TVAS-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  এর্াং 

টররভরনউ টেয়াররাং আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: জনার্ টমাহাম্মে আলী 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ই-টমইল: 

mdali@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111 (বরধ নি-768) 

টমার্াইলঃ 01550080802 

৭১। ১। টমররোইম  

এুাশরারনউটিকুাল, 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: জনার্ আরন বকা আিার 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

mailto:mushael@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 31/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

আইটিরস, রনক্স এর 

লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ায়ন/র্ারষ বক 

র  এর্াংSM From 

fee/Processing 

fee টররভরনউ টেয়াররাং 

আোয়। 

ই-টমইল: 

arnika@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111 (বরধ নি-767) 

টমার্াইলঃ 01550080801 

৭২। ১। অরিট আপরি রনষ্পরি। ১। আপরত্তর জর্ার্ টপ্ররণ। 

২। রি-পেীয় ও রৈ-পেীয় সভা আহর্ান। 

- - রর্নামূশে। ১৫ রেন। নাম: সোাঃ তুষাি সবপািী 

পেরর্: েহকািী পরিচা ক 

ই-টমইল: 

tushra@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111(বরধ নি-756) 

টমার্াইলঃ 01550080855 

৭৩। Upazila –ISP, 

Thana-ISP (ঢাকা 

মহানগর) এর র্ারষ বক র  

আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: টমাঃ কাউছার  আহমে 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ই-টমইল: 

Kawsar@btrc.gov.bd 

স ান: 029611111 (বরধ নি-752) 

টমার্াইলঃ 01552202794 

৭৪। Upazila –ISP, 

Thana-ISP ,ISP 

(NWD)আশর্েন র  ও 

নর্ায়ন র  আোয়। 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ। 

২। টপ-অি বার গ্রহণ। 

- - রর্নামূশে। ০১ রেন। নাম: টমাঃ সালাউরদ্দন 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ই-টমইল: 

Salauddin@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ 01758481895 

প্রোসন রর্ভাগ 

৭৫। করমেশনর োিররক ক্রয়:  

ক) র্ারষ বক প্ররতশর্েন 

খ) ইশভন্ট 

১। টেন্ডার সাংরিি আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২।  ার্তীয় োিররক অনুশমােন 

৩। প্রশয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ: 

১। টেন্ডার রসরিউল 

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশয়র্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ক) ২১ রেন 

খ) ১২০ রেন 

নাম: জনার্ টমাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৪) 

ই-টমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭২৬ 

৭৬। করমেশনর রর্রভন্ন 

কুাোগরর রভরত্তক 

প্ররতষ্ঠাশনর  

িার কাভুিকিণ 

১। আশর্েন পৈ গ্রহণ 

২। আশর্েন মূোয়ন 

৩। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৪। প্রশয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ: 

১। টেন্ডার রসরিউল 

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশয়র্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ২১ রেন নাম: জনার্ টমাঃ আর্দুল হারলম 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৫১) 

ই-টমইল: 

halim@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৪ 

৭৭। প্ররেেণ কা বক্রম  ১। রর্রভন্ন প্ররতষ্ঠান/রর্ভাগ এর আশর্েন প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ: রর্নামূশে ০৫ রেন নাম: জনার্ টমাঃ টরজাউল কররম 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 32/34 

ক্ররমক 

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা 

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। প্রশয়াজনীয় পৈ প্রোন 

১। োিররক কাগজপৈ/নরর্   

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশয়র্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৬৪) 

ই-টমইল: 

rkarim@btrc.gov.bd  

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২০৫ 

 

২.৩) অভুন্তরীণ টসর্াঃ 
 

ক্ররমক  

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা  

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

অর্ ব, রহসার্ ও রাজস্ব রর্ভাগ 

০১। ভ্রমণ রর্ল/অগ্রীম সমন্বয় ১। রর্ল-ভাউচারসহ ভ্রমণ রর্ল গ্রহণ 

 

- রর্নামূশে। ০৩ রেন নাম: টমাঃ আমানত আলী 

পেরর্: সহকারী পররচালক  

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-৭৫৪) 

ই-টমইল:    

amanat@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০৮৫৩ 

প্রোসন রর্ভাগ 

০২। অভুন্তরীণ ও আন্তজবারতক 

অনুষ্ঠান আশয়াজন 

১। অনুশমারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। প্রশয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০৫ রেন নাম: জনার্ টমাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৪) 

ই-টমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭২৬ 

০৩। করে মনি ওময়বোইমট 

িথ্য েকা কিণ  

১। অনুশমারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। ওশয়র্সাইশে তথ্য প্রকাে 

 

- রবনামূমে ০১ রেন নাম: জনার্ সোাঃ িাতু  হাোন 

পেরর্: উপ-েহকািী পরিচা ক  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-১১৮) 

ই-সেই : ratul@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২২১ 

০৪। ই- লাইশররী ১। চারহোপৈ গ্রহণ 

২। োিররক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। র্ই/সামরয়কী প্রোন 

প্রারিস্থান: 

১। রিরজোল লাইশররী এন্ড 

ইন শম বেন ররশস বাস টসন্টার 

রর্নামূশে ০১ রেন নাম: টর্গম রর্লরকস খাতুন 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৮৮) 

ই-টমইল: 

bilkis@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২২৩ 

০৫। কোণ তহরর্ল ও 

ট ৌর্র্ীমা 

১। কম বচারীর আশর্েন গ্রহণ 

২। করমটির সুপাররে গ্রহণ 

৩। মঞ্জুরী প্রোন 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ৩০ রেন নাম: জনার্ টমাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৪) 

mailto:srahman@btrc.gov.bd
mailto:amanat@btrc.gov.bd
mailto:shaahid@btrc.gov.bd
mailto:ratul@btrc.gov.bd
mailto:jakeya@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 33/34 

ক্ররমক  

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা  

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

ই-টমইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭২৬ 

০৬।  ানর্াহন টমরামত ১। কম বচারীর আশর্েন/অরধ াচনপৈ গ্রহণ  

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। প্রশয়াজনীয় ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ০৩ রেন নাম: জনার্ টমাঃ ের উল আ ম সুমন 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৭) 

ই-টমইল: 

sumon@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৭৫৬ 

০৭।  ানর্াহশনর চারহো ১। কম বচারীর আশর্েন/ অরধ াচনপৈ গ্রহণ  

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। গাড়ী র্রাদ্দ 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ০১ রেন নাম: জনার্ টজি. এ. রাশসল 

পেরর্: প্রোসরনক কম বকতবা  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৭৩) 

ই-টমইল: 

rasel@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২২৫ 

০৮। টগ্রি-২০ ও তদুধ্বব প বাশয়র 

কম বচারীশের ব্যরিগত 

রর্ষয়ারে/ছুটি 

  

১। কম বচারী আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। পৈ জারর 

- রর্নামূশে ০৫ রেন ১। টগ্রি-৫ ও তদুধ্বব প বাশয়র কম বচারী 

নাম: রর্রর্ টখাশেজা  

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৮) 

ই-টমইল: 

khodaza@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮০০ 

২। টগ্রি-৬ ও টগ্রি-৯ প বাশয়র কম বচারী 

নাম: টর্গম র্নানী হালোর 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৫২) 

ই-টমইল: 

banani@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৩ 

৩। টগ্রি-১০ টর্শক ২০ প বাশয়র কম বচারী 

নাম: জনার্ সজল মন্ডল 

পেরর্: প্রোসরনক কম বকতবা 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৬৫) 

ই-টমইল: sajal@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২২৪ 

০৯। রর্রভন্ন করমটি 

গঠন/ভ্রমণাশেে/ পররেে বন  

১। অনুশমারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। পৈ জারর 

- রর্নামূশে ০৩ রেন নাম: জনার্ টমাঃ টরজাউল কররম 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৬৪) 

ই-টমইল: 

mailto:shaahid@btrc.gov.bd
mailto:shaahid@btrc.gov.bd
mailto:shaahid@btrc.gov.bd
mailto:srahman@btrc.gov.bd
mailto:srahman@btrc.gov.bd
mailto:srahman@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৫ রিশসম্বর, ২০২২ ররঃ (২০২২-২০২৩ A_©eQ‡ii ২য় ত্রৈমারসক)।                                                                                                            ওশয়র্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনয়ন্ত্রণ করমেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 34/34 

ক্ররমক  

নাং 
টসর্ার নাম টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশয়াজনীয় কাগজপৈ এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সময়সীমা 

োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা  

(নাম, পেরর্, ট ান ও ই-টমইল) 

rkarim@btrc.gov.bd  

টমার্াইলঃ ০১৫৫০০৮০২০৫ 

১০। োিররক/আর্ারসক 

টেরলশ ান  

১। অনুশমারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। পৈ জারর 

- রর্নামূশে ০৩ রেন নাম: টর্গম জারকয়া সুলতানা 

পেরর্: রসরনয়র সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৪৬) 

ই-টমইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮০১ 

১১। টমার্াইল/ইন্টারশনে রর্ল  ১। অনুশমারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশমােন গ্রহণ 

৩। পৈ জারর 

- রর্নামূশে ০৩ কায নরদবে নাম: টেওয়ান টমাঃ  ারুক আহশমে 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ নি-২৬৫) 

ই-টমইল: 

dewan@btrc.gov.bd 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৬০ 
 

 

৩) আওতাধীন েির/সাংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠানসমূশহর রসটিশজন্স চাে বার রলঙ্ক আকাশর যুি করশত হশর্ঃ প্রশ াজু নয়। 

 

৪) আপনার কাশছ আমাশের প্রতুাোঃ 

ক্ররমক প্ররতশ্রুত/ কারিত টসর্া প্রারির লশেু করণীয় 

১। স্বয়াং সর্ম্পবণ ব আশর্েন জমা প্রোন। 

২।  র্া র্ প্ররক্রয়ায় প্রশয়াজনীয় র স পররশোধ করা। 

৩। সাোশতর জন্য রনধ বাররত সমশয়র পূশর্ বই উপরস্থত র্াকা। 

৪। প্ররতটি টসর্া সম্পশকব  র্া র্ ধারণা লাশভর জন্য সশচি র্াকা। 

৫। কারিত টসর্া প্রারির লশেু টসর্া প্রারিশত উরেরখত সময় প বন্ত অশপো করা। 

 

৫) অরভশ াগ প্ররতকার ব্যর্স্থাপনা (GRS): 

টসর্া প্রারিশত অসন্তুি হশল োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবার সশঙ্গ ট াগাশ াগ করুন। রতরন সমাধান রেশত ব্যর্ ব হশল রনশনাি পদ্ধরতশত ট াগাশ াগ কশর আপনার সমস্যা অর্রহত করুনঃ 

 

ক্ররমক কখন ট াগাশ াগ করশর্ন কার সশঙ্গ ট াগাশ াগ করশর্ন ট াগাশ াগকারীর ঠিকানা রনেরত্তর সময়সীমা 

১। 
টসর্া প্রোশনর জন্য োরয়ত্বপ্রাি কম বকতবা টসর্া রেশত 

অপারগতা প্রকাে করশল 
অরভশ াগ রনেরত্ত কম বকতবা (অরনক) 

জনার্ টমাঃ আরস  ওয়ারহে 

উপ-পররচালক (এসএস) 

ট ানঃ+৮৮০২৯৬১১১১১, র্রধ বতঃ ৪৪৪ 

টমার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৬ 

ই-টমইলঃ asif@btrc.gov.bd 

২০ কা বরের্স 

২। 
অরভশ াগ রনেরত্ত কম বকতবা (অরনক) রনরে বি সমশয় 

সমাধান রেশত না পারশল 
আপীল কম বকতবা 

জনার্ টমাাঃ মাহবুর্-উল-আলম 

অরতররি সরর্চ (প্রোসন ও অর্ ব) 

টমার্াইলঃ ০১৫৫০১৫৩৬১৮ 

ই-টমইলঃ addlsec.adminfin@ptd.gov.bd 

৩০ কা বরের্স 

 

mailto:srahman@btrc.gov.bd
mailto:jakeya@btrc.gov.bd
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