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র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন 

আইইরর্ ভর্ন, রিনা 

www.btrc.gov.bd 
 

টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter) 
 

 

১. রভেন ও রিেন 
 

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

রিেন:  র্াাংলাশেশের সািারজক ও অর্ বননরতক উন্নেন ত্বরারন্বত এর্াং সুসাংহত করশত পাশর এিন একটি টেরলশ াগাশ াগ ব্যর্স্থার সুশাংখল উন্নেন এর্াং তাশত উৎসাহ োন। র্াাংলাশেশের রর্রাজিান অর্ বননরতক ও সািারজক 

র্াস্তর্তা অনুসাশর  তদূর সম্ভর্ বৃহত্তি জনশগাষ্ঠীর জন্য একটি রনভ বরশ াগ্য, যুরিসাংগত ব্যে-রনভ বর ও আধুরনক িাশনর টেরলশ াগাশ াগ টসর্া ও ইন্টারশনে টসর্া প্রারির সুশ াগ রনরিত করা। জাতীে ও আন্তজবারতক পররসশর 

প্ররতশ ারগতা করার িত একটি রনভ বরশ াগ্য ও আধুরনক িাশনর টেরলশ াগাশ াগ টসর্া ও ইন্টারশনে টসর্া প্রোন রনরিত করা। টেরলশ াগাশ াগ টসর্া প্রোশনর টেশে বর্ষম্যমূলক ব্যর্স্থা প্ররতশরাধ ও অর্সান, 

প্ররতশ ারগতামূলক এর্াং র্াজারমুখী ব্যর্স্থার উপর ক্রির্ধ বিান হাশর রনভ বরতা অজবন এর্াং সঙ্গরত টরশখ  র্া র্ টেশে করিেশনর কা বকর রনেন্ত্রণ রনরিত করা এর্াং নতুন নতুন টেরলশ াগাশ াগ টসর্া প্রর্তবন এর্াং টেেী ও 

রর্শেেী  রর্রনশোগকারীশের র্াাংলাশেশে টেরলশ াগাশ াগ খাশত রর্রনশোগ করার জন্য অনুকূল পররশর্ে সৃরি করা।  

২. প্ররতশ্রুত টসর্াসমূহঃ 
 

২.১) নাগরিক সেবাাঃ 
 

ক্ররিক  

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেিস এন্ড সারভ বশসস রর্ভাগ 

০১। ক) সাংশোরধত ট্যারর  

অনুশিােন  

খ) নতুন ট্যারর  অনুশিােন 

১। আশর্েনপেগ্র হণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্নকিণ 

৩। ডাক ও টেরলশ াগাশ াগ রর্ভাশগর 

পূর্ বানুশিােন গ্রহণ 

৪। অনুশিােনপে প্রোন 

- রর্নামূূ্শে ক) ০৭ রেন 

খ) ৩০ রেন 

১। গ্রািীণশ ান রলঃ 

নাি: টিাঃ আস াক আহশিে 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-শিইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

২। ররর্ আরজোো রলঃ 

নাি: টনওোজ টিাহাম্মে 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-শিইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

৩। র্াাংলারলাংক রলঃ 

নাি: টিাছাঃ রুরর্না খাতুন 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-০০০) 

ই-শিইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

৪। টেরলেক  র্াাংলাশেে রলঃ 

নাি: টতৌরস  োহররোর   

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শিইল:         

touseef@btrc.gov.bd 

টেকট্রাি ম্যাশনজশিন্ট 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 

ওশের্ র িংক:  

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

amateur-radio 

 

    

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

০৫ রেন নাে: টর্লাশেত টহাশসন 

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-মেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

০৩। ব্যরিগিভ্ামব রবমদ  হমি 

আনীি সোবাই  স ান 

ববধকিণ   

১। ওশের্ রলাংক: 

http://www.neir.btrc.go

v.bd/ এর িাধ্যশি আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রশোজনীে কাগজপে গ্রহণ 

৩।  াচাই-র্াছাই সম্পন্ন করণ 

৪। অনুিরত প্রোন 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক):  

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/no

tice_files/Notice%20re

garding%20National%

20Equipment%20Iden

tity%20Register%20%

28NEIR%29.pdf 

রবনামূমে ০৩ রেন নাে: টর্লাশেত টহাশসন 

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৭) 

ই-মেই : 

belayet@btrc.gov.bd 

এনশ াস বশিন্ট এন্ড ইন্সশপকেন রডশরকেশরে 

০৪। সািরেক র্ন্ধকৃত রসি চালু 

করণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। সীশির প্রকৃত তথ্য  াচাই/র্াছাই করণ 

৩। টেরলকি অপাশরেরশক রনশে বেনা প্রোন 

১। অরভশ াশগর রর্স্তাররত রর্র্রণসহ 

আশর্েন পশের করপ।  

২। NID এর করপ। 

৩।সাংরিি অপাটরেশরর সার্স্ক্রাইর্ার 

একুইরজেন  ি ব (স্যা )। 

রবনামূমে ০৫ রেন নািঃ  ািরেন সু িানা 

পের্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd 

০৫। টেরলশ াগাশ াগ টসর্ার 

প্ররতর্ন্ধকতা রনরসন 

 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ  

২। অরভযুি স্থাপনার সাশর্ সম্পৃি 

প্রিাণপোরে সাংগ্রহ 

৩। অরভযুি স্থাপনাে অরভ ান পররচালনা  

কশর আইনানুগ ব্যর্স্থা গ্রহণ   

 

১। অরভশ াশগর রর্স্তাররত রর্র্রণসহ 

আশর্েন পশের করপ।  

২। অরভশ াশগর স্বপশে প্রশোজনীে 

তথ্যারে ও প্রিাণারে।  

 

 

রবনামূমে ১০ রেন ১। নাি: সারর্না ইসলাি 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-মেই : 

sabina@btrc.gov.bd 

২। নাি:  ািরেন সু িানা 

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

 পের্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd৩

। নাি: এস. এি. টগালাি সশরাোর 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-মেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

 

২.২) প্রারতষ্ঠারনক টসর্াঃ 
 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

রসশেিস এন্ড সারভ বশসস রর্ভাগ 

০১। তথ্য প্রোন 

  

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। চারহত তশথ্যর রর্পরীশত  োিররক 

কা বক্রি সম্পন্নকরণ  

৩। তথ্য প্রোন  

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক):  

www.infocom.gov.bd  

রর্নামূশে ০৭ রেন নাি: টিাঃ রিরাজুল ইসলাি 

পেরর্: উপ-পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪২১) 

ই-শিইল: 

islammiraj@btrc.gov.bd 

০২। সারভ বস অনুশিােন  

 

১। আশর্েন পে গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। ডাক ও টেরলশ াগাশ াগ রর্ভাশগর 

পূর্ বানুশিােন গ্রহণ   

৪। অনুশিােন পে প্রোন 

- রর্নামূূ্শে ১৫ রেন ১। গ্রািীণশ ান রলঃ 

নাি: টিাঃ আস াক আহশিে 

পেরর্: উপ-পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৩) 

ই-শিইল: 

ashfaque@btrc.gov.bd 

২। ররর্ আরজোো রলঃ 

নাি: টনওোজ টিাহাম্মে 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৮) 

ই-শিইল: 

newaz@btrc.gov.bd 

৩। র্াাংলারলাংক রলঃ 

নাি: টিাছাঃ রুরর্না খাতুন 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৬) 

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ই-শিইল: 

rubina@btrc.gov.bd 

৪। টেরলেক  র্াাংলাশেে রলঃ 

নাি: টতৌরস  োহররোর   

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শিইল:  

touseef@btrc.gov.bd 

০৩। Bulk SMS টপ্ররশণর 

অনুশিােন   

১। িন্ত্রণালে/রর্ভাগ/অরধেির/সাংস্থাসমূশহর  

(সকল সরকারর সাংস্থা) রনকে টর্শক 

আশর্েন পে গ্রহণ 

২। কশন্টন্ট  াচাই-র্াছাই ও প বাশলাচনা  

৩। নরর্/ই-নরর্শত অনুশিােন গ্রহণ  

৪। ক্ষুশে র্াতবা প্রচাশর ব্যর্স্থা গ্রহণ   

- রর্নামূশে ০৭ রেন নাি: টিাঃ  জলুর রহিান টসখ  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫০) 

ই-শিইল:  

fazlur.rahman@btrc.go

v.bd 

০৪। IP-Based Video 

Program প্রচাশরর 

অনুশিােন  

১। আশর্েন পে গ্রহণ  

২।  াচাই-র্াছাই করণ 

৩। নরর্/ই-নরর্শত অনুশিােন গ্রহণ  

৪। ই-শিইশল IP-Based Video     

    Program অনুশিােনপে টপ্ররণ 

প্রশোজনীে কাগজপে:  

১। লাইশসন্স করপ 

২। কশরাল রুি সাভ বার টলাশকেন 

৩। প্রশোজনীে  ন্ত্রপারতর তারলকা 

৪। প্রস্তারর্ত ট্যারর  প্লান 

রর্নামূূ্শে ০৭ রেন নাি: টিাঃ টতৌর কুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫২)  

ই-শিইল: 

toufeequl@btrc.gov.bd 

০৫। অসািারজক/ 

আপরত্তকর/টনরতর্াচক/ 

রাষ্ট্র রর্শরাধী/রনরাপত্তা  

হুিরক রর্ষেক ওশের্ 

রলাংক র্ন্ধকরণ    

 

 

 

 

১। রর্রভন্ন ব্যরি/প্ররতষ্ঠান কর্তবক ইন্টারশনে 

ও সাইর্ার রসরকউররটি এর্াং করম্পউোর 

ইনরসশডন্স সম্পরকবত আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রশোজনীে ব্যর্স্থা গ্রহণ।  

- রর্নামূূ্শে ১ রেন ১। নাি: টতৌরস  োহররোর   

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৪৭) 

ই-শিইল:  

touseef @btrc.gov.bd 

২। নাি: টিাঃ জাহীে হাসান টচৌধুরী  

পেরর্: সহকারী পররচালক  

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৪৫৫) 

ই-শিইল: 

hasan@btrc.gov.bd 

ইরিরনরাররাং এন্ড অপাশরেনস রর্ভাগ  

০৬। NOC েদান ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। লাইশসশন্সর করপ 

২। Proforma Invoice 

(Model, Version, 

Capacity, Quantity, 

Existing/ 

Upgradation উশেখ্য সহ) 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IPTSP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে: সোাঃ  াকুরু  হাোন আরেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িিাঃ৬৬৪) 

ই-সেই : shakurul 

@btrc.gov.bd 

mailto:rubina@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
mailto:fazlur.rahman@btrc.gov.bd
mailto:toufeequl@btrc.gov.bd
mailto:hasan@btrc.gov.bd
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র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 5/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

৩। BoQ (Model, 

Version, Capacity, 

Configuration, 

Basic/ Optional type 

for software ইিযারদ 

উমেখেহ) 

৪। Equipment 

Brochures 

৫। Network Diagram 

২। ISP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

৩। NTTN/NIX/IIG 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ  

পদরব  :রেরনয়ি  েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

৪। Submarine Cable/ITC 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে: পািমভ্জ আহমেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬১)  

ই-সেই : 

parvez@btrc.gov.bd 

৫। সোবাই  অপামিটিমদি/ MNP 

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ই-সেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

৬। IGW/ICX লাইশসন্সধারীশের 

অনুকূশল রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আিোরনর 

জন্য 

নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ই-সেই :: 

jahangir@btrc.gov.bd 

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

৭। Tower Sharing 

লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল রর্রভন্ন 

 ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য 

নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

৮। Vendor েরিষ্ঠানেমূমহি 

অনুকূম  Non-Radio 

সটর মযাগামযাগ  ন্ত্রপারত আিোরনর 

জন্য 

ক। নাে: আরেি সহামেন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫০) 

ই-সেই াঃ 

amir@btrc.gov.bd 

খ। নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

sohag@btrc.gov.bd 

৯। PSTN/লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

রর্রভন্ন  ন্ত্রপারত আিোরনর জন্য/ IP-

PABX েিংরিষ্ট যন্ত্রপারি আেদারনি 

জন্য 

নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-সেই : 

sohag@btrc.gov.bd 

০৭। IPTSP 

লাইশসন্সধারীশের 

আন্ত:সাংশ াগ 

প্রোন/Capacity বৃরদ্ধ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

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 িি-৬৬৪) 

ই-সেই :  

shakurul @btrc.gov.bd 

০৮। Short Code 

ব্যবহাি/parking/ 

hosting/E1/ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। PSTN/IPTSP এ্ি 

Offer Letter  

টসর্া মূে:  

ক। র্রাদ্দ র : 

১৫ রেন নাে: সুোইয়া িহোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৪)  

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি েদান ও র্ারষ বক 

নর্ােন 

 ২। অন্যান্য েময়াজনীয় কাগজপত্র 

োরিস্থান (ওময়ব র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/short-code-

allocation-procedure 

কুাোগরর-এ: 

রর্নামূে 

কুাোগরর-রর্: 

১,০০,০০০/- 

কুাোগরর-রস: 

১,৫০,০০০/- 

কুাোগরর-রড: 

২,০০,০০০/- 

কুাোগরর-ই: 

৪,০০,০০০/- 

খ। র্ারষ বক নর্ােন 

র ঃ র্রাদ্দ র  এর 

৫০% (ভুাে 

প্রশ াজু)  

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

ই-সেই : 

sumaiya@btrc.gov.bd  

 

 

 

০৯।  াইমেন্সধািীমদি ISP 

কায িক্রে শুরুি  অনুেরি 

েদান   

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেন্স এ্ি অনুর রপ 

২। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে 

৩। NOC এ্ি ঠিকানা 

রবনামূমে ১০ রেন নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১০। NIX  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  Capacity 

বৃরদ্ধ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। NIX এ্ি কযাপারেটি েিংক্রান্ত 

িথ্যারদ  

রবনামূমে ১০ রেন নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১১। POP স্থাপমনি অনুেরি 

েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। POP এ্ি িার কা 

(Latitude ও 

Longititude েহ) 

২। বারি ভ্ািাি চুরিপত্র অথবা এ্ 

েিংক্রান্ত দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম   

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

২। ISP লাইশসন্সধারীশের অনুকূশল 

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
http://www.btrc.gov.bd/short-code-allocation-procedure
mailto:shiblee@btrc.gov.bd
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র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 8/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১২। রবরভ্ন্ন ধিমনি Cache 

Server স্থাপন ও 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। আেদানীকািক েরিষ্ঠান ও 

কযা  োভ্ িাি ব্যবহািকািীি েমে 

েিংঘটিি চুরিপত্র 

২। কযা  োভ্ িাি েিবিাহকািী 

ও ব্যবহািকািীি েমে েিংঘটিি 

চুরিপত্র 

৩। কযা  োভ্ িামিি েমি  নিং, 

পরিোণ ও কযাপারেটি েম্বর ি 

কারিগিী রববিণ 

৪। কযা  োভ্ িাি স্থাপমনি স্থামনি 

ঠিকানা (Latitude ও 

Longititude) 

রবনামূমে ১০ রেন ১। IIG  াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :র ব ী ইেরিয়াজ  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৭)  

ই-সেই : 

shiblee@btrc.gov.bd 

২। সোবাই  অপামিটিমদি অনুকূম  

নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ইমেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

৩। Nationwide ISP  

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

নাে :স খ িানবীি আহেদ 

পদরব :উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬২)  

ই-সেই : 

tanbir@btrc.gov.bd 

১৩। IPLC েিংমযাগ 

ব্যবহামিি অনুেরি েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। েময়াজনীয় ব্যান্ডউইড থ/ E1 এ্ি 

পরিোণ 

২। েিংরিষ্ট ITC  াইমেন্সধািী, 

ব্যবহািকািী এ্বিং ISP’ি 

Offer Letter/ েম্মরিপত্র 

৩। পূমব িি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

রবনামূমে ১৫ রেন নাে: েমক াঃ আব্দুোহ আ  আেীন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৬) 

ই-সেই : 

alamin@btrc.gov.bd 

১৪। VPN এ্ি অনুেরি ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। গ্রাহমকি VPN 

Registration Form 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে 

 

২ রেন নাে: আরেি সহামেন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫০) 

ই-সেই : amir@btrc.gov.bd 

১৫। Infrastructure 

Sharing এ্ি অনুেরি  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। স য়ারিিং এ্ি চুরিনাো 

২। স য়ারিিং এ্ি জন্য েস্তারবি 

Infrastructure এ্ি 

রবস্তারিি রববিণ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: জনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই  :

mehadi@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 
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ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

১৬। সোবাই  অপামিটিমদি 

অনুকূম  Number 

Block বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

   (National Numbering 

Plan 2017 অনুযায়ী) 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: সবগে ইয়ােরেন সু িানা 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৩) 

ইমেই : 

yeasmin@btrc.gov.bd 

১৭। IGW এ্বিং ICX 

অপামিটমদি অনুকূম  

NSPC এ্বিং ISPC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ইমেই : 

jahangir@btrc.gov.bd 

১৮। IMSI এ্বিং MNC 

বিাদ্দকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে  

২। ব্যবহুি যন্ত্রপারিি রবস্তারিি বণ িনা 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ১৮ রেন নাে: জনাব সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই  :

mehadi@btrc.gov.bd 

 

১৯। VSP  াইমেন্সধািীমদি 

অনুকূম  IGW 

পরিবিিমনি অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। লাইশসশন্সর করপ 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ  

রবনামূমে ১৪ রেন নাে: সোাঃ জাহাঙ্গীি আ ে 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫২) 

ইমেই : 

jahangir@btrc.gov.bd 

২০। Tower রনে িাণ/ 

র জ/সিন্ট/স য়াি েিংক্রান্ত 

অনুমোদন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। চুরিনাো (েমযাজয সক্ষমত্র) 

২। োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ২১ রেন নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-সেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

২১। Tower Sharing 

েিংক্রান্ত চুরি সভ্টিিং 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। খেিা চুরি 

২। পরিবিিমনি োি-েিংমক্ষপ 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১৮ রেন  নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই-মেই : 

mehadi@btrc.gov.bd 

২২। টাওয়ািমকা 

 াইমেন্সধািীমদি অনুকূম  

বি িাি েিং গ্ন োইমট 

টাওয়াি রনে িামণি 

অনুমোদন  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সেক্ট্রাে রবভ্াগ হমি সোবাই  

অপামিটমিি অনুকূম  োি 

অনাপরি পত্র 

২। সোবাই  অপামিটমিি রনকট হমি 

োি ওয়াকি অি িাি 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন নাে: সোাঃ সেমহদী হাোন 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৫৫) 

ই -সেই  :

mehadi@btrc.gov.bd 

mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd
mailto:mehadi@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 10/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

২৩। আন্তজিারিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  IP 

Bandwidth 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। পুিনকৃি CC5 এ্বিং CC6 

Form 

২। েিংরিষ্ট ISP এ্ি Offer 

Letter  

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন 

 

 

 

 

নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৪। িমেরিক ক মেন্টাি 

েমূমহি অনুকূম  E1/ 

Channel ব্যবহামিি 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। পুিনকৃি CC5 Form 

২। েিংরিষ্ট PSTN/ IPTSP এ্ি 

Offer Letter 

৩। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ১০ রেন নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ইমেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৫। Video 

Conferencing 

ব্যবহামিি অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। Source ও 

Destination IP েম্পরকিি 

িথ্য 

২। র  েদান েিংক্রান্ত েোণপত্র 

৩। েিংরিষ্ট ISP েরিষ্ঠামনি 

Offer Letter 

৪। পূমব িি অনুমোদনপমত্রি অনুর রপ 

(নবায়মনি সক্ষমত্র) 

োরিস্থান: 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/am

ended_interim_directi

ve_for_video_conferen

cing_0_0.pdf 

সেবা মূে:  

ক. অবারণরজযক 

সক্ষমত্র র : রবনামূমে 

খ. বারণরজযক 

রভ্রিমি ব্যবহামিি 

সক্ষমত্র র ঃ 

১) single 

connectivity:  

(i)Per source 

IP 

address/year: 

1,00,000/- 

২) Multiple 

connectivity:  

(i) upto three 

source IP 

address/year: 

1,50,000/- 

(ii) ) more 

than three 

source IP 

address/year: 

additional  

50,000/- per 

connection 

per year 

৩) প্রশসরসাং র ঃ 

৫০০০/-(ভুাে প্রশ াজু) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৫ রেন নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ই-মেই :  

kamrul.hasan @btrc. 

gov.bd 



সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 11/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

রবটিআিরে ’ি নামে সপ-

অি িাি/ব্যািংক ড্রা ট্ 

এ্ি োেে 

২৬। LTFS/ITFS নাম্বাি 

বিাদ্দ ও র্ারষ বক নর্ােন 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সেি  াইমেন্স (েিযারয়ি) 

২। ট্যাক্স রিয়ামিন্স োটি ির মকট 

(েিযারয়ি) 

৩। োটি ির মকট অব ইনকিমপামি ন 

(েমযাজয সক্ষমত্র) (েিযারয়ি) 

৪। সনটওয়াকি িায়াগ্রাে 

৫। Hosting 

আইরপটিএ্েরপ/রপএ্েটিএ্ন 

(LTFS নাম্বাি এ্ি সক্ষমত্র)   

৬। র  েদান েিংক্রান্ত েোনপত্র  

োরিস্থান: 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/dir

_toll_0.pdf 

সেবা মূে:  

ITFS:  

Number 

allocation: 

15,000/- 

Premium 

Number: 

30,000/- 

Yearly 

renewal fee: 

5000/- 

LTFS: 

Number 

allocation: 

5,000/- 

Premium 

Number: 

10,000/- 

Yearly 

renewal fee: 

2500/- 

টাকা (ভ্যাট প্রশ াজু) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

সপ-অি িাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োেে 

১০ রেন নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-মেই   :

sohag@btrc.gov.bd 

২৭। NTMC/NMC, 

Defense ও LEA 

েিংস্থােমুহ েম্পরকিি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

 

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১। সটর মযাগামযাগ েিংক্রান্ত সেবাি 

েময়াজনীয়িাি বন িনা 

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

রবনামূমে ৫ রেন নাে: েমক াঃ সোহাম্মদ কােরু  হাোন 

পদরব: রেরনয়ি েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৪৫) 

ই-মেই : kamrul.hasan 

@btrc. gov.bd 

২৮। MPLS রবষয়ক 

অনুেরি 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই বাছাই-েম্পন্ন কিণ 

৩। অনুমোদন েদান   

েময়াজনীয় কাগজপত্র: 

১।  াইমেমন্সি করপ  

২। েময়াজনীয় েক  দর  ারদ 

োরিস্থান (ওময়ব র িংক): 

সেবা মূে:  

১১,৫০০/- টাকা 

)ভ্যাটেহ(  

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৪ রেন নাে: সোহাগ সহামেন 

পদরব: উপ-েহকািী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৬৬৫) 

ই-মেই   :

sohag@btrc.gov.bd 



সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 12/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

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

ews/service-and-tariff-

approval-mpls-circuit 

 

 

 

রবটিআিরে ’ি নামে 

সপ-অি িাি/ব্যািংক 

ড্রা ট্ এ্ি োেে 

এনশ াস বশিন্ট এন্ড ইন্সশপকেন রডশরকেশরে 

২৯। আন্তঃ অপাশরের রর্শরাধ 

রনষ্পরত্তকরণ   

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। অরভযুি লাইশসরন্সর অনর্ধ কা বক্রশির 

প্রিাণপোরে সাংগ্রহ 

৩। অরভশ াগকারী এর্াং অরভযুি 

প্ররতষ্ঠানদ্বশের সিন্বশে করিেশন 

রেপারেক সভার আশোজন 

৪। র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ আইন, 

২০০১ (সাংশোরধত ২০১০) এর আশলাশক 

কা বক্রি গ্রহণ করা 

 

১। রর্শরাধ/ অরভশ াশগর রর্স্তাররত 

রর্র্রণসহ আশর্েন পশের করপ।  

২। সাংরিি লাইশসশন্সর করপ।  

৩। রর্শরাধ/অরভশ াশগর স্বপশে 

প্রশোজনীে তথ্যারে ও প্রিাণারে।  

 

রবনামূমে ১০ রেন ১। নাি: সারর্না ইসলাি 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২২) 

ই-মেই : 

sabina@btrc.gov.bd 

২। নাি:  ািরেন সু িানা 

পের্ীঃ উপ-পরিচা ক 

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১(বরধ িি-

৮২০) 

e-mail: 

sharmin@btrc.gov.bd৩। 

নাি: এস. এি. টগালাি সশরাোর 

পেরর্: উপ-পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৮২১) 

ই-মেই : 

sorwar@btrc.gov.bd 

টেকট্রাি ম্যাশনজশিন্ট রর্ভাগ 

৩০। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ, 

পুনাঃেজ্জায়ন ও 

বারি কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। এ্েএ্েরে‘র সুপারিম ি আম ামক 

করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র গ্রহণ 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৭। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/frequency-

assignmentnoc-

documents-checklist 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

৬০ রেন নাে: ইেরতোক আরর  

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৫) 

ই-মেই : arif@btrc.gov.bd 

৩১। সোবাই  স ান হযান্ডমেট 

েস্তুিকািক এ্বিং সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। কারিগরি েক্ষেিার  াচাইশের জন্য 

সেমজমন্ট ন গ্রহণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Ins

tructions%20for%20E

stablishment%20of%2

টসর্া মূে: 

৫৭,৫০,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

৩০ রেন নাে: সোাঃ রেোরুল ইসলাি 

পদরব: েহকািী পরিচা ক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-মেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 13/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

৪। কািখানা স্থাপমনি জন্য সবিাি 

যন্ত্রপারিি অনাপরি েদান 

৫। কািখানা স্থাপনা পরিদ িন 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৭। েরভ্ না  িার কাভুরি েনদ েদান 

৮। রপরেরবএ্ আেদারনি অনাপরি েদান 

৯। চূিান্তভ্ামব েনদ েদান 

 

0Mobile%20Phone%20

Handset%20Assembli

ng%20and%20Manufa

cturing%20Plant%20i

n%20Bangladesh.pdf 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

 

৩২। সবিাি যমন্ত্রি আেদারনি 

অনাপরি পত্র এ্বিং 

খা ামেি ছািপত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। টর্তার  শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

 াচাইকরণ 

৪। টিার্াইল ট ান হুান্ডশসশের টেশে 

সাংরিি IMEI যাচাইকিণ 

৫। অনাপরি েদান কিা 

 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

ক. আিোনীর জন্য: 

১। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

২। টর্তার শন্ত্রর তারলকা 

৩। টপ্রা রিা ইনভশেস 

র্. খালাশসর জন্য: 

১। আিোরনর পূর্ বানুিরতর করপ 

২। এোরওশে রর্ল/রর্ল অর্ টলরডাং 

৩। কিারে বোল ইনভশেস 

৫। প্যারকাং রলি 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service   

রবনামূমে ০৫ রেন নাে: সোহাম্মদ কািাল টহাশসন  রাজী 

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৪৯) 

ই-মেই : 

kamal@btrc.gov.bd 

৩৩। সোবাই  স ান এ্বিং 

অন্যান্য সবিাি যন্ত্রপারি 

আেদারনি জন্য সিরিও 

ইকুইপমেন্ট ইমম্পাট িাি এ্ন্ড 

সভ্ন্ডি িার কাভুিকিণ  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। অর ে স্থাপনা েমিজরেমন পরিদ িন 

৪। করিেন সভার অনুশিােন গ্রহণ 

৫। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৬। িার কাভুরি েনদ েদান 

 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক):   

http://www.btrc.gov.b

d/required-document-

information-radio-

equipment-importer-

and-vendor-

enlistment 

টসর্া মূে: 

১,১৫,০০০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

১০ রেন নাে: টিাঃ রেোরুল ইসলাি 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫৩) 

ই-মেই : 

didarul@btrc.gov.bd 

 

 

৩৪। িার কাভুরিি নবায়ন ১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। করিেন সভার অনুশিােন গ্রহণ  

৪। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৫। িার কাভুরি েনদ েদান 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। হা নাগাদ আয়কি েিযয়ন পত্র 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Re

quired%20document%

20information%20for

%20Radio%20%20Equi

pment%20Importer%2

রবনামূমে ০৫ রেন নাি: হাজ্জাজ সহামেন সহ া    

পেরর্: েহকািী পরিচা ক   

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত- ৩৫৪) 

ই-শিইল: 

hazzaz@btrc.gov.bd  

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 14/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

0and%20vendor%20E

nlistment.pdf  

৩৫। অমকমজা সবিািযন্ত্র েমূহ 

েী কিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রাজস্ব র্শকোর রর্ষেটি পরীো করা 

৩। পে টপ্ররণ 

৪। সীলকরশনর জন্য কি বকতবা িশনানেন 

৫। টর্তার ন্ত্রসমূহ সীল করা  

৬। সীলকরণ ররশপাে ব করিেশন জিা প্রোন 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। টর্তার ন্ত্রারে আিোরনর অনাপরত্তর 

করপ 

২। খালাশসর ছাড়পশের করপ 

৩। লাইশসন্সর মূল করপ  

৪। টসেসমূশহর িশডল িশডল নাম্বার,  

রসররোল নাম্বার, প্রস্তুতকারী 

প্ররতষ্ঠাশনর নাশির তারলকা 

রবনামূমে ০৭ রেন নাে: টরজাউল ছার্ীর 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৬) 

ই-মেই : 

sabir@btrc.gov.bd 

৩৬। অমকমজা সবিািযন্ত্র েমূহ 

ধ্বিংেকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। রাজস্ব র্শকোর রর্ষেটি পরীো করা 

৩। করিেনশক অর্গতকরণ 

৪। প্রশোজনীে  াচাই-র্াছাই করণ 

৫। ধ্বাংশসর রর্ষশে উি অঞ্চশলর র্ানার 

ভারপ্রাি কি বকতবাশক অর্রহত করণ 

৬। পে টপ্ররণ 

৭। রনরাপত্তা সাংস্থাসমূশহর রনকে পে টপ্ররণ  

৮। স্বরাষ্ট্র িন্ত্রণালেশক প্ররতরনরধ টপ্রশরশণর 

জন্য পে টপ্ররণ 

৯। আশর্েনকারী সাংস্থার প্ররতরনরধ, 

এনএসআই, রডরজএ আই, পররশর্ে 

অরধেির, র্াাংলাশেে পুরলে ও 

রর্টিআররস’র কি বকতবার উপরস্থরতশত 

রনরে বি টর্তার ন্ত্রসমূহ ধ্বাংস করণ 

১০। প্ররতশর্েন উপস্থাপন 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। ধ্বাংশসর রর্স্তাররত প্ররক্রো 

করিেনশক অর্রহতকরণ  

২। পররশর্ে অরধেিশরর ছাড়পে 

রর্টিআররসশত টপ্ররণ 

৩। টর্তার শন্ত্রর রসররোল নম্বরসহ 

তারলকা টপ্ররণ   

রবনামূমে ০৭ রেন  নাে: এি টর্োরুল ইসলাি িাসুি 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৪) 

ই-মেই : 

masum@btrc.gov.bd 

৩৭। সোবাই  স ান হযান্ডমেট 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

েদান 

১। NAID System এ্র িাধ্যশি   

আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। প্রশোজনীে  াচাই-র্াছাই সম্পন্নকরণ 

৩। IMEI যাচাইকিণ 

৪। কারিগরি রবষয়ারদর রর্পরীশত 

সেমেমন্ট ন গ্রহণ 

৫। অনাপরি েদান 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক):    

http://www.btrc.gov.b

d/noc-processing-

procedure-mobile-

phone-importation 

রবনামূমে ০৫ রেন নাে: এি টর্োরুল ইসলাি িাসুি 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬৪) 

ই-মেই : 

masum@btrc.gov.bd 

৩৮। টিররোইি জাহাজ/শভশসল/ 

অশেল ট্যাাংকার/র রোং 

ট্রলার এর জন্য কল-সাইন, 

তরঙ্গ র্রাদ্দ এর্াং লাইশসন্স 

েদান 

টিররোইি জাহাজ/শভশসল/ অশেল 

ট্যাাংকার: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। োমকিন্টাই  সেরিন রিপাট িমেন্ট, 

চেগ্রাে কর্তিক সিরজমষ্ট ন 

োটি ির মকমটি সুেষ্ট  মটাকরপ 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

১০ রেন নাে: টিাহাম্মে আব্দুল িান্নান 

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭০) 

ই-মেই : 

mannan@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 15/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

৪। ক -োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং 

 াইমেন্স েদান কিা 

র র িং ে ার: 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। োইন, িিঙ্গ বিাদ্দকিণ এ্বিং  াইমেন্স 

েদান কিা 

৬। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র 

গ্রহমণি রনরেি পত্র সেিণ 

২। েৎস্য ও োণীেম্পদ েন্ত্রণা ময়ি 

 াইমেমন্সি অনুেরি পত্র (র র িং 

ে াটরর জন্য) 

৩। সেি  াইমেমসেি েিযারয়ি করপ 

৪। NID এর েিযারয়ি করপ 

৫। টিআইএ্ন এ্বিং রবআইএ্ন এ্ি 

েিযারয়ি করপ (র র িং ে াটরর 

জন্য) 

৬। আয়কি েিযয়ন পত্র 

৭। রবগি রিন অথ ি-বছমিি আয়কি 

েিযায়ন পত্র/রিটাণ ি দারখম ি ির দ 

(র র িং ে াটরর জন্য) 

৮। সবিাি যমন্ত্রি বুকম ট/ব্রুরেয়ামিি 

(মজনামি  সেরের মক ান্স) 

 মটাকরপ 

৯। বিিোন ও স্থায়ী ঠিকানা েম্বর ি 

জীবন বৃিান্ত (র র িং ে াটরর জন্য) 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/aeronautical-radio-

service  

 

 

 

৩৯। স্যামট াইট ও 

এ্যামিানটিকযা  োরভ্ িে এ্ি 

জন্য ক -োইন ও 

সবিািযন্ত্র ব্যবহামিি 

 াইমেন্স েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪।  াইমেন্স েদান 

 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। CAAB হশত প্রাি কল-সাইন 

প্রোন  

২। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

৩। টট্রড লাইশসন্স 

৪। আেকর প্রতুেন পে 

৫। টিশিাশরন্ডাি অর্ এশসারসশেেন ও 

আটি বশকল অর্ এশসারসশেেন 

৬। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীে 

পররচেপে এর্াং ছরর্ 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/aeronautical-radio-

service  

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

 

০৭ রেন  নাে: আরিনা পারভীন 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬১) 

ই-মেই : 

amina@btrc.gov.bd 

৪০। রভ্স্যাট সবিািযন্ত্র 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

এ্বিং খা ামেি ছািপত্র 

েদান 

আেদারনি সক্ষমত্র:  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। যন্ত্রপারিি অনাপরি েদান 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

ক. আেদারনি সক্ষমত্র:  

১। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

রবনামূমে ০৫ রেন  নাে: টিাঃ আকরামুল হক 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫২) 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 16/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

খা ামেি সক্ষমত্র:  

১। আমবদন পত্র গ্রহণ  

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ  

৪। খা ামেি অনাপরি পত্র েদান 

২। টর্তার শন্ত্রর তারলকা (রান্ড, 

িশডল, পররিাণ) 

৩। টপ্রা রিা ইনভশেস 

খ. খালাশসর ছাড়পশের টেশেঃ 

১। আিোনীর পূর্ বানুিরতর করপ 

২। এোরওশে রর্ল/রর্ল অর্ টলরডাং  

৩। কিারে বোল ইনভশেস 

৪। প্যারকাং রলি 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/vsat-service  

ই-মেই : 

akram@btrc.gov.bd 

৪১। িিঙ্গ 

েরিবন্ধকিা/ক্রেবি িাি 

ইন্টািম য়ামিন্স দূিীকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। েরনটরিিং কিা 

৩। েরিবন্ধকিা দূিীকিমণ ব্যবস্থা গ্রহণ 

 

- রবনামূমে ০৫ রেন নাে: সোাঃ দাউদ খান েজর   

পদরব: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৭১) 

ই-মেই : arif@btrc.gov.bd 

৪২। এসরর্আর (২৪৫-২৪৬ 

সেগাহাজি) ব্যামন্ড ওয়ারক-

টরক ব্যবহামিি 

অনুেরি/িিঙ্গ বিাদ্দ এ্বিং 

আেদারনি অনাপরি পত্র 

েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। রিোন্ড সনাট সেিণ 

৪। িিঙ্গ বিাদ্দ এ্বিং অনাপরি েদান কিা 

 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

২। করিেন কর্তবক রনধ বাররত  ি ব 

২। টনেওোকব প্লুান 

৩। টট্রড লাইশসন্স 

৪। আেকর প্রতুেন পে 

৫। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীে 

পররচেপে এর্াং ছরর্ 

৬। কাশলা রশের Walkie–

Talkie ব্যর্হার করা হশর্ না 

িশি ব অরঙ্গকারনািা 

৭। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service  

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

 

 

 

০৫ রেন 

 

নাে: আরিনা পারভীন 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬১) 

ই-মেই : 

amina@btrc.gov.bd 

৪৩। রপএিআর/লাইশসন্স ব্যামন্ড 

ওয়ারক-টরক ব্যবহামিি 

অনুেরি/ িিঙ্গ বিাদ্দ 

এ্বিং আেদারনি অনাপরি 

পত্র েদান 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। সেকোে ম্যামনজমেন্ট করেটি 

(এ্েএ্েরে) সি উপস্থাপন 

৪। এ্েএ্েরে‘র সুপারিম ি আম ামক 

করে ন েভ্ায় উপস্থাপন 

৫। রনিাপিা েিংক্রান্ত েিােি/ছািপত্র গ্রহণ 

৬। রিোন্ড সনাট সেিণ 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। পূরণকৃত করিেন রনধ বাররত  ি ব 

২। টর্তার শন্ত্রর কুাোলগ/শরারেের 

৩। টনেওোকব প্লুান 

৪। টট্রড লাইশসন্স 

৫। আেকর প্রতুেন পে 

৬। ব্যর্স্থাপনা পররচালশকর জাতীে 

পররচেপে এর্াং ছরর্ 

৭। প্ররতষ্ঠাশনর টিন এর্াং রর্আইএন 

টসর্া মূে: ৬,৩২৫ 

টাকা (ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

 

৬০ রেন নাে: টিাঃ ইসরার ল হক 

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫০) 

ই-মেই াঃ 

israfil@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 17/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

৭। িিঙ্গ বিাদ্দকিণ/সবিািযমন্ত্রি অনাপরি 

েদান কিা 

 

৮। িারলশকর রর্গত ৩ র্ছশরর 

আেকর প্রতুেন পে 

৯। টিশিাশরন্ডাি অর্ আটি বশকল এর্াং 

টিশিাশরন্ডাি অর্ এশসারসশেেন 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/public-mobile-radio-

pmr-service 

৪৪। IoT রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/Ins

tructions%20on%20Io

T%20Devices%20Impo

rtation%20in%20Bang

ladesh.pdf 

টসর্া মূে:  

ক. প্রার্রিক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তারলকাভূরির র  

২৮,৭৫০ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

১০ রেন  নাে: টিাঃ কািরুল হাসান ভূইো 

পদরব: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৫১) 

ই-মেই : 

kamrul@btrc.gov.bd 

৪৫। ISM (২.৪ সেগাহাজি 

এ্বিং ৫.৭ সেগাহাজি িিমঙ্গ 

ব্যবহৃি) রিভ্াইে 

আেদারনকািক ও সভ্ন্ডি 

িার কাভুিকিণ 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। যাচাই-বাছাই সম্পন্ন কিণ 

৩। এ্নর িমেন্ট/অনাপরি েদান কিা  

 

 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। টট্রড লাইশসন্সধারীর NID 

২। সর্ বশেষ আেকর প্রোশনর সনেপত্র   

৩। হালনাগাে আিোরন রনর্ন্ধন পত্র  

৪। মূে সাংশ াজন কর সনেপত্র 

৫। ব্যাাংক সলশভরন্স সাটি বর শকে 

৬। টিশিারান্ডি অর্ এশসারসশেেন 

৭। আটি বশকল অর্ এশসারসশেেন 

৮। সাংস্থাে কি বরত একজন 

টেকরনকুাল টলাশকর জীর্নবৃত্তান্ত 

৯। সবিািযন্ত্র বারণরজযক উমদ্দমে 

আেদারনি সক্ষমত্র মু  েরিষ্ঠামনি 

োমথ েম্পারদি চুরিপত্র 

প্রারিস্থান (ওশের্ র িংক): 

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

tes/default/files/Instructi

ons%20for%20Providing

%20Service%20Through

%202.4%20and%205.7%2

টসর্া মূে:  

ক. প্রার্রিক র : 

৬,৩২৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

খ. তারলকাভূরির র  

১২,০৭৫ টাকা 

(ভ্যাটেহ) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যশি 

 

১০ রেন  নাে: োহােত টহাশসন 

পদরব: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (র্রধ বত-৩৬০) 

ই-মেই : 

shahadot@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 18/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

0GHz%20Band%20in%20

Bangladesh_1.pdf  

রলগ্যাল এন্ড লাইশসরন্সাং রর্ভাগ 

৪৬। টসলুলার টিার্াইল (2G)/ 

(3G)/ (4G)  াইমেন্স 

প্রোন ও নর্ােন 

১।রর্জ্ঞরি প্রকাশের িাধ্যশি রনধ বাররত 

সিেসীিার িশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২।আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোেন সম্পন্ন করা 

৩। করিেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহশণর রনরিত্ত 

িন্ত্রণালশে টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

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

ov.bd/cellular-mobile-

phone-operator 

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

ov.bd/3g-licensing-

guidelines 

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

ov.bd/4g-lte-guideline 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

১৮০ রেন নাি: োহ টিাঃ জুলর কারুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শিইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৪৭। ISP লাইশসন্স প্রোন ও 

নর্ােন 

 

১। আমবদন পত্র গ্রহণ 

২। আশর্েনটি মূোেন  

৩। স্থাপনা পররেে বন (Nationwide 

ও Divisional ISP এর টেশে 

প্রশ াজু) 

৪। করিেন সভাে উপস্থাপন ও অনুশিােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ  

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

licensing-guideline-

internet-service-

provider-isp-

bangladesh 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি  

১৮০ রেন 

 

 

১। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢাকা এর্াং রসশলে রর্ভাশগর 

অধীন) লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ জারহদুল ইসলাি  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৬) 

ই-শিইল: 

zahid@btrc.gov.bd 

 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (চট্টগ্রাি, রাজোহী, খুলনা, 

র্ররোল, রাংপুর এর্াং িেিনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন) লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ হারিদুল ইসলাি  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-শিইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

 

৩। Upazila/Thana ISP 

(ঢাকা, চট্টগ্রাি ও র্ররোল রর্ভাশগর 

অধীন) লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 19/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

৪। Upazila/Thana ISP 

(খুলনা, রাংপুর, রসশলে ও িেিনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন) লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: োহ টিাঃ জুলর কারুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শিইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৫। Upazila/Thana ISP 

(রাজোহী রর্ভাশগর অধীন) লাইশসশন্সর 

টেশে, 

নাি: টিাঃ আররফুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শিইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

৪৮। VSAT User 

(Corporate)/ 

VSAT Provider/ 

VSAT Provider 

with Hub লাইশসন্স 

প্রোন ও নর্ােন 

 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ 

২। আশর্েনটি মূোেন 

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করিেন সভাে উপস্থাপন ও অনুশিােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করা 

- টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

১৮০ রেন নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

 

৪৯। Nationwide/ 

Central Zone/ 

Zonal IPTSP 

লাইশসন্স প্রোন ও নর্ােন 

 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোেন  

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করিেন সভাে উপস্থাপন ও অনুশিােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/ip_telepho

ny_guidelines_amende

d.pdf 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

১৮০ রেন নাি: টিাঃ হারিদুল ইসলাি  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-শিইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/guideline/ip_telephony_guidelines_amended.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/ip_telephony_guidelines_amended.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/ip_telephony_guidelines_amended.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/ip_telephony_guidelines_amended.pdf
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:hamid@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 20/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

৫০। রভওআইরপ সারভ বস 

টপ্রাভাইডার 

(VSP)  াইমেন্স প্রোন 

ও নর্ােন 

১।রর্জ্ঞরি প্রকাশের িাধ্যশি রনধ বাররত 

সিেসীিার িশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২।আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোেন সম্পন্ন করা 

৩। করিেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহশণর রনরিত্ত 

িন্ত্রণালশে টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

licensing-guidelines-

voip-service-provider-

vsp 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

১৮০ রেন নাি: োহ টিাঃ জুলর কারুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শিইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৫১। NTTN/ NIX/ 

VTS  াইমেন্স প্রোন ও 

নর্ােন 

 

 

  

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোেন  

৩। স্থাপনা পররেে বন 

৪। করিেন সভাে উপস্থাপন ও অনুশিােন 

গ্রহণ 

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

NTTN: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/nttn_guide

lines.pdf 

NIX: 

http://www.btrc.gov.b

d/national-internet-

exchange-nix 

VTS: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/vehicle_tra

cking_services_guideli

nes.pdf 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

১৮০ রেন ১। NTTN/VTS লাইশসশন্সর 

টেশে, 

নাে: িানজািা রবনমি -আনোি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

ই-শিইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। NIX লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ আররফুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শিইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

৫২। Submarine 

Cable/ IIG/ 

Tower Sharing/ 

IGW/ ICX/ 

PSTN/ ITC/ 

MNP/ BWA 

 াইমেন্স প্রোন ও নর্ােন 

১। রর্জ্ঞরি প্রকাশের িাধ্যশি রনধ বাররত 

সিেসীিার িশধ্য আশর্েন আহর্ান 

২। আশর্েনসমূশহর প্ররতশ ারগতামূলক 

মূোেন সম্পন্ন করা 

৩। করিেন সভার সুপাররে গ্রহণ  

৪। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহশণর রনরিত্ত 

িন্ত্রণালশে টপ্ররণ   

৫। সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ  

৬। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ  

৭। লাইশসন্স ইসুু করণ 

Submarine Cable: 

http://www.btrc.gov.b

d/guideline/smc_draft_

licensing_guideline.pd

f 

IIG:http://www.btrc.go

v.bd/guideline/IIG_Lic

ensing_Guidelines_201

1.pdf 

Tower Sharing: 

http://www.btrc.gov.b

d/regulatory-and-

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

১৮০ রেন ১। ICX লাইশসশন্সর টেশে, 

নাে: িানজািা রবনমি -আনোি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

ই-শিইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। Submarine Cable/ IIG/ 

লাইশসশন্সর টেশে, 

নাে: সোাঃ হারেদু  ইে াে 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৫) 

http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-voip-service-provider-vsp
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-voip-service-provider-vsp
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-voip-service-provider-vsp
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-voip-service-provider-vsp
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-voip-service-provider-vsp
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/guideline/nttn_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/nttn_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/nttn_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/national-internet-exchange-nix
http://www.btrc.gov.bd/national-internet-exchange-nix
http://www.btrc.gov.bd/national-internet-exchange-nix
http://www.btrc.gov.bd/guideline/vehicle_tracking_services_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/vehicle_tracking_services_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/vehicle_tracking_services_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/vehicle_tracking_services_guidelines.pdf
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
http://www.btrc.gov.bd/directives
mailto:tanjara@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
http://www.btrc.gov.bd/guideline/smc_draft_licensing_guideline.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/smc_draft_licensing_guideline.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/smc_draft_licensing_guideline.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/smc_draft_licensing_guideline.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/IIG_Licensing_Guidelines_2011.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/IIG_Licensing_Guidelines_2011.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/IIG_Licensing_Guidelines_2011.pdf
http://www.btrc.gov.bd/guideline/IIG_Licensing_Guidelines_2011.pdf
http://www.btrc.gov.bd/regulatory-and-licensing-guidelines-issuing-license-tower-sharing-bangladesh
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সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 21/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

licensing-guidelines-

issuing-license-tower-

sharing-bangladesh 

IGW:http://www.btrc.g

ov.bd/guideline/igw_g

uidelines.pdf 

ICX:http://www.btrc.g

ov.bd/guideline/icx_gui

delines.pdf 

PSTN:  

১। 

http://www.btrc.gov.b

d 

/sites/default/files/u14

8664/Regulatory%20a

nd%20Licensing%20G

uidelines%20for%20P

STN%20Generic%20F

orm%20of%20PSTN%

20Licence%20Applica

tion%20Information%

20and%20Prescribed

%20License%20Applic

ation%20Form.pdf 

২। http://www.btrc.gov. 

bd/sites/default/files/u

148664/Regulatory%2

0and%20Licensing%2

0Guidelines%20for%2

0Invitation%20of%20P

roposals-

Offers%20For%20Issu

ing%20Zonal%20Licen

se%20To%20Private%

20Operator%20For%2

0Establishing%20Ope

rating%20And%20Mai

ntaining%20PSTN%20

Services%20In%20Ce

ই-শিইল: 

hamid@btrc.gov.bd 

 

৩। Tower Sharing/IGW/ 

PSTN লাইশসশন্সর টেেূ্ 

নাে: সোাঃ জারহদু  ইে াে 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৬) 

ই-শিইল: 

zahid@btrc.gov.bd 

 

৪। ITC লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ আররফুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শিইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

 

৪। MNP লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: োহ টিাঃ জুলর কারুল ইসলাি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শিইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৫। BWA লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 22/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ntral%20Zone%20Ban

gladesh.pdf 

ITC:http://www.btrc.go

v.bd/regulatory-and-

licensing-guidelines-

itc-services 

MNP:http://www.btrc.

gov.bd/guideline/Regu

latory_and_Licensing_

Guidelines.pdf 

BWA:http://www.btrc.

gov.bd/guideline/bwa_

guidelines.pdf 

৫৩। কলশসন্টার টররজশষ্ট্রেন 

সাটি বর শকে 

প্রোন ও নর্ােন 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোেন 

৩। করিেশনর অনুশিােন গ্রহণ 

৪। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেন সাটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/instructions-

issuance-registration-

certificate-operation-

bpocall-center 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

৪৫ রেন নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

৫৪। TVAS টররজশেেন 

সাটি বর শকে প্রোন ও 

নর্ােন 

১। আশর্েন পত্র গ্রহণ  

২। আশর্েনটি মূোেন 

৩। করিেশনর অনুশিােন গ্রহণ 

৪। র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। টররজশেেন সাটি বর শকে ইসুু করণ 

প্রারিস্থান (ওশের্ রলাংক): 

http://www.btrc.gov.b

d/sites/default/files/u1

30074/Regulatory%20

Guidelines%20for%20I

ssuance%20of%20Reg

istration%20Certificat

e%20for%20Providing

%20Telecommunicatio

n%20Value%20Added

%20Services%20%28T

VAS%29%20in%20Ban

gladesh.pdf 

টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

৪৫ রেন নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৭) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

৫৫। লাইশসন্সধারী প্ররতষ্ঠাশনর 

নাি পররর্তবন, টেোর 

১। লাইশসন্সধারী কর্তবক প্রশোজনীে 

ডকুশিন্টসহ প্রশ াজু আশর্েন করিেশন 

োরখল 

- টসর্ার মূে (ওশের্ 

রলাংক): 

৬০ রেন ১। ICX/NTTN/VTS লাইশসশন্সর 

টেশে, 

নাি: তানজারা রর্নশত-আনসার  

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 23/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

হস্তান্তর এর্াং িারলকানা 

একীভূতকরণ  

২। করিেন সভার অনুশিােন গ্রহণ 

৩। টেোর হস্তান্তর এর্াং িারলকানা 

একীভূতকরণ আশর্েশনর টেশে 

সরকাশরর পূর্ বানুশিােন গ্রহণ 

৪। প্রশ াজু র ’স এর্াং চাজব গ্রহণ 

৫। অনুশিােনপে প্রোন 

“Circular” 

(http://www.

btrc.gov.bd/

directives) 

পরিম াধ পদ্ধরি: 

রবটিআিরে’ি নামে 

টপ-অড বার/ব্যাাংক 

ড্রা ট্ এর িাধ্যি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪৪) 

ই-শিইল: 

tanjara@btrc.gov.bd 

 

২। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (ঢাকা এর্াং রসশলে রর্ভাশগর 

অধীন)/ IGW/ Tower 

Sharing/ PSTN লাইশসশন্সর 

টেশে, 

নাি: টিাঃ জারহদুল ইসলাি  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৬) 

ই-

টিইল:zahid@btrc.gov.bd 

 

৩। Nationwide, 

Divisional and District 

ISP (চট্টগ্রাি, রাজোহী, খুলনা, 

র্ররোল, রাংপুর এর্াং িেিনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন)/ IIG/ 

Submarine Cable/ 

IPTSP লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ হারিদুল ইসলাি  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান:+৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৫) 

ই-

টিইল:hamid@btrc.gov.bd 

 

৪। Upazila/Thana ISP 

(ঢাকা, চট্টগ্রাি ও র্ররোল রর্ভাশগর 

অধীন)/ Satellite/ VSAT, 

TVAS/ BWA/ Call Center 

লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: কাজী িাঈনুল হাসান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি- ৫৪৭) 

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


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 24/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ই-শিইল: 

kmhasan@btrc.gov.bd 

 

৫। Upazila/Thana ISP 

(খুলনা, রাংপুর, রসশলে ও িেিনরসাংহ 

রর্ভাশগর অধীন)/ MNO/ VSP/ 

MNP লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: োহ টিাঃ জুলর কারুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৫১) 

ই-শিইল: 

julfikar@btrc.gov.bd 

 

৬। Upazila/Thana ISP 

(রাজোহী রর্ভাশগর অধীন)/ ITC/ 

NIX লাইশসশন্সর টেশে, 

নাি: টিাঃ আররফুল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পরিচা ক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৬২) 

ই-শিইল: 

ariful@btrc.gov.bd 

৫৬। জব্দকৃত িালািাল রর্ষশে 

কাররগরী িতািত প্রোন 

১। সাংরিি িািলার তেন্তকারী কি বকতবা 

কর্তবক করিেশন পে টপ্ররণ 

২। পেগ্রহণ ও সাংরিি রর্ষশে কাররগরী 

করিটির সেস্য কর্তবক িতািত প্রোন 

- রর্নামূশে ৩০ রেন 

 

নাি: টিাঃ িাহবুবুর রহিান 

পেরর্: রসরনের সহকারী পরিচা ক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৫৪২) 

ই-শিইল: 

mahbubur@btrc.gov.bd  

অর্ ব, রহসার্ ও রাজস্ব রর্ভাগ 

৫৭। ১। ICX, TSC ও 

MNP-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ােন/র্ারষ বক 

র  এর্াং 

টররভরনউ টেোররাং আোে 

২। Mobile, BWA 

ও PSTN-এর লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ােন/র্ারষ বক 

র  এর্াং তরঙ্গ-

র্রাদ্দ/নর্ােন/র্ারষ বক র  

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে। ০১ রেন নাি: টসরলনা পাররভন 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৪৩) 

ই-শিইল: 

selina@btrc.gov.bd 

 

mailto:kmhasan@btrc.gov.bd
mailto:julfikar@btrc.gov.bd
mailto:ariful@btrc.gov.bd
mailto:mahbubur@btrc.gov.bd


সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 25/29 

ক্ররিক 

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

এর্াং টররভরনউ টেোররাং 

আোে 

৫৮। ১। IIG, ITC, 

NTTN ও NIX-এর 

লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ােন/র্ারষ বক 

র  এর্াং টররভরনউ 

টেোররাং আোে 

২। ITFS, LTFS, 

MPLS, IPRS ও 

Short Code এর্াং 

Video 

Conference-এর 

নর্ােন/র্ারষ বক র  আোে 

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন নাি: টক.এি টরজাউল কররি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৪৪) 

ই-শিইল: 

karim@btrc.gov.bd 

৫৯। ISP লাইশসন্স-

অরধগ্রহণ/নর্ােন/র্ারষ বক 

র  আোে 

 

 

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন ১। Nationwide/Thana ISP 

লাইশসশন্সর টেশে  

নাি: জনার্ টিাঃ টিাোশেল উল ইসলাি 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৩) 

ই-শিইল: 

mushael@btrc.gov.bd 

২। Divisional/District ISP 

লাইশসশন্সর টেশে 

নাি: টিাঃ রপোরুল ইসলাি 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৫) 

ই-শিইল: 

piarul@btrc.gov.bd 

৬০। IGW/ VTS/ TVAS/ 

IPTSP/ VSP/ 

A2P লাইশসন্স-অরধগ্রহণ/ 

নর্ােন/ র্ারষ বক র  এর্াং 

টররভরনউ টেোররাং আোে  

 

 

 

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন ১। IGW/ VTS/ TVAS 

লাইশসশন্সর টেশে 

নাি: জনার্ টিাহাম্মে আলী 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৮) 

ই-শিইল: 

mdali@btrc.gov.bd 

২। IPTSP/ VSP/ A2P 

লাইশসশন্সর টেশে 

নাি: জনার্ আরন বকা আিার 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

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

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারিস্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা 

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬৭) 

ই-শিইল: 

arnika@btrc.gov.bd 

৬১। Public & Privet 

Organigation, 

Television & 

Radio, Meritime & 

Aironotical, 

Walkie-Talkie & 

Vendor, Handset 

Manufacturar & 

IOT-এর তরঙ্গ-

র্রাদ্দ/নর্ােন/র্ারষ বক র  

আোে 

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন নাি: জনার্ টিাঃ হারর্বুর রহিান 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৬২) 

ই-শিইল: 

habibur@btrc.gov.bd 

 

৬২। অরিট আপরি রনষ্পরি ১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। টপ-অড বার/ ব্যাাংক ড্রা ট্ গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০১ রেন নাি: সোাঃ তুষাি সবপািী 

পেরর্: েহকািী পরিচা ক 

ট ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৬) 

ই-শিইল: 

tushra@btrc.gov.bd 

প্রোসন রর্ভাগ 

৬৩। করিেশনর োিররক ক্রে:  

ক) র্ারষ বক প্ররতশর্েন 

খ) ইশভন্ট 

১। টেন্ডার সাংরিি আশর্েন পে গ্রহণ 

২।  ার্তীে োিররক অনুশিােন 

৩। প্রশোজনীে ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। টেন্ডার রসরডউল 

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ক) ২১ রেন 

খ) ১২০ রেন 

নাি: টিাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শিইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

৬৪। করিেশনর রর্রভন্ন 

কুাোগরর রভরত্তক 

প্ররতষ্ঠাশনর  

িার কাভুিকিণ 

১। আশর্েন পে গ্রহণ 

২। আশর্েন মূোেন 

৩। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৪। প্রশোজনীে ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। টেন্ডার রসরডউল 

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ২১ রেন নাি: টিাঃ আর্দুল হারলি 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৫১) 

ই-টিইল: 

halim@btrc.gov.bd 

৬৫। প্ররেেণ কা বক্রি  ১। রর্রভন্ন প্ররতষ্ঠান/রর্ভাগ এর আশর্েন 

গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। প্রশোজনীে পে প্রোন 

প্রশোজনীে কাগজপে: 

১। োিররক কাগজপে/নরর্   

প্রারিস্থান: 

১। রর্টিআররস’র ওশের্সাইে  

২। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ০৫ রেন নাি: টর্গি জারকো সুলতানা 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শিইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

২.৩) অভুন্তরীণ টসর্াঃ 
 

ক্ররিক  

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা  

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) 

mailto:shaahid@btrc.gov.bd
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ক্ররিক  

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা  

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

অর্ ব, রহসার্ ও রাজস্ব রর্ভাগ 

০১। ভ্রিণ রর্ল/অগ্রীি সিন্বে ১। রর্ল-ভাউচারসহ ভ্রিণ রর্ল গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। সিন্বে করণ 

- রর্নামূশে। ০৩ রেন নাি: টিাঃ আিানত আলী 

পেরর্: সহকারী পররচালক  

স ানাঃ +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-৭৫৪) 

ই-টিইল:    

amanat@btrc.gov.bd 

প্রোসন রর্ভাগ 

০২। অভুন্তরীণ ও আন্তজবারতক 

অনুষ্ঠান আশোজন 

১। অনুশিারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। প্রশোজনীে ব্যর্স্থা গ্রহণ 

- রর্নামূশে ০৫ রেন নাি: টিাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শিইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

০৩। করে মনি ওময়বোইমট 

িথ্য েকা কিণ  

১। অনুশিারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। ওশের্সাইশে তথ্য প্রকাে 

 

- রবনামূমে ০১ রেন নাি: সোাঃ িাতু  হাোন 

পেরর্: উপ-েহকািী পরিচা ক  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-১১৮) 

ই-মেই : 

ratul@btrc.gov.bd 

০৪। ই- লাইশররী ১। চারহোপে গ্রহণ 

২। োিররক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। র্ই/সািরেকী প্রোন 

প্রারিস্থান: 

১। রডরজোল লাইশররী এন্ড 

ইন শি বেন ররশস বাস টসন্টার 

রর্নামূশে ০১ রেন নাি: টর্গি জারকো সুলতানা 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শিইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

০৫। কোণ তহরর্ল ও 

ট ৌর্র্ীিা 

১। কি বচারীর আশর্েন গ্রহণ 

২। করিটির সুপাররে গ্রহণ 

৩। িঞ্জুরী প্রোন 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ৩০ রেন নাি: টিাঃ আব্দুস োহীে টচৌধুরী 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৪) 

ই-শিইল: 

shaahid@btrc.gov.bd 

০৬।  ানর্াহন টিরািত ১। কি বচারীর আশর্েন/অরধ াচনপে গ্রহণ  

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। প্রশোজনীে ব্যর্স্থা গ্রহণ 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ০৩ রেন নাি: টিাঃ ের উল আ ি সুিন 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৭) 

ই-শিইল: 

sumon@btrc.gov.bd 

০৭।  ানর্াহশনর চারহো ১। কি বচারীর আশর্েন/ অরধ াচনপে গ্রহণ  

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। গাড়ী র্রাদ্দ 

প্রারিস্থান: 

১। প্রোসন রর্ভাগ 

রর্নামূশে ০১ রেন নাি: টিাঃ রাশেদুল ইসলাি 

পেরর্: ব্যরিগত কি বকতবা  

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৭২) 

ই-শিইল: 

rashed@btrc.gov.bd 

mailto:shaahid@btrc.gov.bd
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ক্ররিক  

নাং 
টসর্ার নাি টসর্া প্রোন পদ্ধরত প্রশোজনীে কাগজপে এর্াং প্রারি স্থান 

টসর্া মূে এর্াং 

পররশোধ পদ্ধরত 

টসর্া প্রোশনর 

সিেসীিা 

োরেত্বপ্রাি কি বকতবা  

(নাি, পেরর্, ট ান ও ই-শিইল) 

০৮। টগ্রড-২০ ও তদুধ্বব প বাশের 

কি বচারীশের ব্যরিগত 

রর্ষোরে/ছুটি 

  

১। কি বচারী আশর্েন গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। পে জারর 

- রর্নামূশে ০৫ রেন ১। টগ্রড-৫ ও তদুধ্বব প বাশের কি বচারী 

নাি: রর্রর্ টখাশেজা  

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৮) 

ই-শিইল: 

khodaza@btrc.gov.bd 

২। টগ্রড-৬ ও টগ্রড-৯ প বাশের কি বচারী 

নাি: র্নানী হালোর 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৫২) 

ই-শিইল: 

banani@btrc.gov.bd 

৩। টগ্রড-১০ টর্শক ২০ প বাশের কি বচারী 

নাি: জনার্ সজল িন্ডল 

পেরর্: প্রোসরনক কি বকতবা 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬৫) 

ই-শিইল: sajal@btrc.gov.bd 

০৯। রর্রভন্ন করিটি 

গঠন/ভ্রিণাশেে/ পররেে বন  

১। অনুশিারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। পে জারর 

- রর্নামূশে ০৩ রেন নাি: টর্গি জারকো সুলতানা 

পেরর্: রসরনের সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৪৬) 

ই-শিইল: 

jakeya@btrc.gov.bd 

১০। োিররক/আর্ারসক 

টেরলশ ান  

১। অনুশিারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। পে জারর 

- রর্নামূশে ০৩ রেন নাি: জনার্ টিাঃ টজার্াশের টহাশসন 

পেরর্: সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬২) 

ই-শিইল: 

jobayer@btrc.gov.bd 

১১। টিার্াইল/ইন্টারশনে রর্ল  ১। অনুশিারেত নরর্/চারহো গ্রহণ 

২। প্রোসরনক অনুশিােন গ্রহণ 

৩। পে জারর 

- রর্নামূশে ০৩ কায িরদবে নাি: জনার্ টিাঃ টরজাউল কররি 

পেরর্: উপ-সহকারী পররচালক 

স ান: +৮৮০২৯৬১১১১১ (বরধ িি-২৬৪) 

ই-শিইল: 

rkarim@btrc.gov.bd 
 

৩) আওতাধীন েির/সাংস্থা/অন্যান্য প্ররতষ্ঠানসমূশহর রসটিশজন্স চাে বার রলঙ্ক আকাশর যুি করশত হশর্ঃ প্রশ াজু নে। 
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সর্ বশেষ হালনাগাশের তাররখঃ ১৯ জুন ২০২২ ররঃ                                                                                                                                                                 ওশের্সাইশে প্রেে বশনর জন্য 

র্াাংলাশেে টেরলশ াগাশ াগ রনেন্ত্রণ করিেন এর “টসর্া প্রোন প্ররতশ্রুরত (Citizen’s Charter)”                        পাতা 29/29 

৪) আপনার কাশছ আিাশের প্রতুাোঃ 

ক্ররিক প্ররতশ্রুত/ কারিত টসর্া প্রারির লশেু করণীে 

১। স্বোং সর্ম্পবণ ব আশর্েন জিা প্রোন। 

২।  র্া র্ প্ররক্রোে প্রশোজনীে র স পররশোধ করা। 

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

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

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

 

৫) অরভশ াগ প্ররতকার ব্যর্স্থাপনা (GRS): 

টসর্া প্রারিশত অসন্তুি হশল োরেত্বপ্রাি কি বকতবার সশঙ্গ ট াগাশ াগ করুন। রতরন সিাধান রেশত ব্যর্ ব হশল রনশনাি পদ্ধরতশত ট াগাশ াগ কশর আপনার সিস্যা অর্রহত করুনঃ 

 

ক্ররিক কখন ট াগাশ াগ করশর্ন কার সশঙ্গ ট াগাশ াগ করশর্ন ট াগাশ াগকারীর ঠিকানা রনেরত্তর সিেসীিা 

১। 
টসর্া প্রোশনর জন্য োরেত্বপ্রাি কি বকতবা টসর্া রেশত 

অপারগতা প্রকাে করশল 
অরভশ াগ রনেরত্ত কি বকতবা (অরনক) 

জনার্ টিাঃ আরস  ওোরহে 

উপ-পররচালক (এসএস) 

ট ানঃ+৮৮০২৯৬১১১১১, র্রধ বতঃ ৪৪৪ 

টিার্াইলঃ ০১৫৫২২০২৮৪৬ 

ই-শিইলঃ asif@btrc.gov.bd 

২০ কা বরের্স 

২। 
অরভশ াগ রনেরত্ত কি বকতবা (অরনক) রনরে বি সিশে 

সিাধান রেশত না পারশল 
আপীল কি বকতবা 

জনার্ টিাাঃ িাহবুর্-উল-আলি 

অরতররি সরর্চ (প্রোসন ও অর্ ব) 

টিার্াইলঃ ০১৫৫০১৫৩৬১৮ 

ই-শিইলঃ 

addlsec.adminfin@ptd.gov.bd 

৩০ কা বরের্স 

 


