
বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন 
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০। 

িসে মস এ  সািভেসস িবভাগ

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩২.০০৩.২১.৬১৭ তািরখ: 
০৯ আগ  ২০২১

২৫ াবণ ১৪২৮

িবষয:় কেপােরটকেপােরট   িসমিসম   িনব নিনব ন   অ েমাদনঅ েমাদন   ি য়াি য়া ,  ,  িরভ ািলেডশনিরভ ািলেডশন   এবংএবং NEIR  NEIR িসে েমরিসে েমর   স ােথসােথ
ইি ে শনসহইি ে শনসহ   কেপােরটকেপােরট   িসমিসম   িনব নিনব ন   অেট ােমশনঅেট ােমশন  (CSRA)  (CSRA) িসে মিসে ম   চাচা   করনকরন   সং াসং া
িনেদশনািনেদশনা   সেসে ।।

: িব আরিস ারক নং-১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩২.০০৩.২১.৫৪২; তািরখঃ ১৩/০৭/২০২১।
১। েগাপেযাগী মাবাইল সবার মা েম দেশর অথৈনিতক কায মেক এিগেয় নওয়া এবং িডিজটাল বাংলােদশ গঠেন কিমশন ও মাবাইল
অপােরটররা ণ িমকা পালন কের আসেছ। এে ে  কেপােরট াহকরাও অ ণী িমকা পালন কের আসেছ। 

এ লে , কিমশ নর িসে ম এবং সািভেসস িবভাগ, ২০১৯ সােলর ২১ লাই থেক কিমশেনর িনেদশনা অ যায়ী কান িত ােনর অ েল
কেপােরট িসম িব েয়র ে  কিমশেনর িনধািরত ফরম িতপালন ােপে  এবং কেপােরট মাবাইল াহক িনব ন সং া  িনেদশনায় উি িখত
ধাপ অ সরণ কের সকল েয়াজনীয় কাগজ প ািদ কিমশেন সশরীের উপি ত হেয় কিমশেন িনধািরত কমকতার অ েমাদন ােপে  কেপােরট
িসম িব য় করার প িত বা বায়ন কের আসেছ। পাশাপািশ সকল িব মান কেপােরট াহকেদর ে  যথাযথ প িত অ সরণ কের াহক ত
হালনাগাদ ি য়া চলমান রেয়েছ যা সামি ক কেপােরট াহেকর িনব ন ি য়ােক আেগর চেয় অেনক সংহত কেরেছ। এরই
ধারাবািহকতায় কিমশ নর এর মহাপিরচালক (িসে ম এবং সািভেসস িবভাগ) এর সভাপিতে  মাবাইল অপােরটর এবং AMTOB এর

িতিনিধগেণর সােথ একািধক সভা অ ি ত হয়। উ  সভাস েহর মা েম Corporate SIM িনব নর অ েমাদন ি য়া  অেটােমশন
করার িবষেয় িনেদশনা দান করা হয়। কিমশন ও AMTOB - এর মে  িম ং এর িস া  মাতােবক কেপােরট াহেকর িনকট িসম িব েয়র
অ েমাদন, িরভ ািলেডশন, িরেপা ং এবং অ া  ডাটােবজ (CBVMP, NEIR, NID/BNDA) এর সােথ ইি ে শণ এর জ  মাবাইল
অপােরটররা কিমশেনর িনধািরত প িত অ সরণ কের এক  Corporate SIM Registration Automation (CSRA)
িসে ম ডেভলপ করেব, যখােন িত  অপােরটর এক  কমন ওেয়ব পইেজ তােদর কেপােরট িসম িনব ন অেটােমশন িসে ম (CSRA) এর
িলংক দান করেব। কিমশন কমকতা উ  ওেয়ব পইেজ িনজ  পাসওয়াড এর মা েম লগইন কের েয়াজনীয় অ েমাদন দান করেব। এর
মা েম মাবাইল অপােরটর ও কিমশেনর কােজর সময় সংেকাচন এবং দ তা ি  পােব।

২। কেপােরট িসম িনব নর অেটােমশন ি য়া  ড়া  করার লে  গত ০১ লাই ২০২১ ি ঃ তািরেখ মহাপিরচালক এসএস িবভেগর
সভাপিতে  সকল মাবাইল অপােরটেরর িতিনিধেদর িনেয় এক  সভা অ ি ত হয়। উ  সভায় সকল মাবাইল অপােরটর ক ক অ সরেনর
জ  িন বিনত িস া স হ হীত হয়ঃ 

কক ))   কেপ ােরটকেপ ােরট   িসমিসম  রিজে শনরিজে শন   অেটােমশ েনরঅেটােমশ েনর  ল েল ে   কিমশনকিমশন   িনধািরতিনধািরত   সকলসকল   ধাপধাপ   অ সরণঅ সরণ  কেরকের  িনজিনজ   অথবাঅথবা
য ৗথভােবয ৗথভােব ( (এমটবএমটব  এরএর  মা েমমা েম) )  আগ ামীআগামী  ৩১৩১  শশ   আগআগ ,  ,  ২০২১২০২১  িি : : এরএর  মেমে   কেপ ােরটকেপ ােরট   িসমিসম  িনব নিনব ন   অেটােমশনঅেটােমশন

((CSRA) CSRA) িসে মিসে ম  চাচা   করেবকরেব।।   

খখ ) )  বত মাবত মা নন   ব তব ত   কেপ ােরটকেপ ােরট   িসমিসম েল ারেল ার  িনজিনজ   িনজিনজ   িত ােনরিত ােনর  K C P K C P এবংএবং  ত ারত ার  NIDNID  এরএর
তত   N E I R N E I R িসে েমিসে েম  সংর ণসংর ণ//আপেড টআপেড ট  করারকরার  ব াব া  রাখারাখা  হেয়েছহেয়েছ । । ১৪ই১৪ই   অগ াঅগ া ,  ,  ২০২১২০২১
িি : : ত ািরেখরত ািরেখর  মেমে   েয় াজনেয় াজন   অ সােরঅ সাের  NEIRNEIR  িসে েমরিসে েমর  M N O M N O প াটালপ াটাল   এরএর  মা েমমা েম  কেপ ােরটকেপ ােরট
িসমিসম  বহারকারীবহারকারী   াহকেদরাহকেদর  NIDNID  এবংএবং  জ ত ািরখজ ত ািরখ ,,   N I D N I D ত ভা ারত ভা ার//B N D A B N D A থেকথেক   য াচাইয াচাই

ােপ োেপ ে   CBVMP CBVMP এবংএবং  NEIRNEIR  িসে েমিসে েম  সংর ণসংর ণ  করেতকরেত   হেবহেব। । মাবাইলমাবাইল   অপ ােরটরগনঅপ ােরটরগন   CSRA CSRA িসে মিসে ম  এরএর
মা েমমা েম  কেপ ােরটকেপ ােরট   াহকেদরাহকেদর  েয় াজন ীয়েয় াজন ীয়   ত ািদত ািদ   অপ ােরটেররঅপ ােরটেরর  িনজিনজ   তত   ভা ােররভা ােরর  সােথসােথ   হালন াগ াদহালন াগ াদ   করেবকরেব। । 

কেপােরট িসম িনব ন অ েমাদন ি য়া, িরভ ািলেডশন, NEIR এবং CBVMP CBVMP িসে েমর সােথ ইি ে শনসহ কেপােরট িসম এর স ন
অেটােমশন ি য়া চা  করার িবষয়  ২৫৩তম কিমশন সভায় অ েমাদন করা হয়। এ লে  কেপােরট িসম িনব ন অ েমাদন ি য়ার
ধাপস হ া চােটর মা েম িনে  উপ াপন করা হেলাঃ

‘কেপােরট িসম িনব ন অেটােমশন (CSRA) িসে ম’ এর া-চাটঃ 

১



৩। এমতাব ায়, কেপােরট িসম িনব ন অেটােমশন  (CSRA) CSRA) িসে ম এর িনেদশনা মাতােবক চা  করার জ  িনেদশ েম অ েরাধ করা
হেলা। উে , কেপােরট িসম িনব ন অ েমাদন ি য়ার ধাপস হ িব ািরত সং ি  ত দান করা হেলা। 

সং ি ঃ কেপােরট িসম িনব ন অেটােমশন (CSRA) িসে ম এর ধাপস হ - (০৭) পাতা।,  

৯-৮-২০২১

িবতরণ :
১) ব াপনা পিরচালক, টিলটক বাংলােদশ িলিমেটড, রাজউক 
কমািশয়াল কমে , হাি ং ৩/এ, ৫/এ, ৭/এ, রাড নং-১৭, 

লশান-১, ঢাকা-১২১২।
২) ধান িনবাহী কমকতা, ামীণেফান িলিমেটড, িজিপ হাউজ, 

মাঃ আিসফ ওয়ািহদ
উপ-পিরচালক

ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১
ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭

ইেমইল: asif@btrc.gov.bd
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ব রা, বািরধারা, ঢাকা।
৩) ধান িনবাহী কমকতা, রিব আিজয়াটা িলিমেটড,  ৫৩ 

লশান সাউথ এিভিনউ, লশান-১, ঢাকা-১২১২।
৪) ধান িনবাহী কমকতা, বাংলািলংক িডিজটাল কিমউিনেকশ  
িলিমেটড,  ডন, এসডাি উ (এইচ), ট#০৪, লশান এিভিনউ, 

লশান মেডল টাউন, ঢাকা-১২১২।
৫) মহাসিচব, এমটব।, মহাসিচব, এমটব।, লশান, ঢাকা

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৬০০.৩২.০০৩.২১.৬১৭/১(২) তািরখ: ২৫ াবণ ১৪২৮
০৯ আগ  ২০২১

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) চয়ার ান, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
২) চয়ার ান এর একা  সিচব, চয়ার ান এর দ র, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন

৯-৮-২০২১
মাঃ আিসফ ওয়ািহদ 

উপ-পিরচালক
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ধাপ ১: কর্ পোরেট গ্রোহরকে অনুর োদিত ব্যদিে (Key Contact Person -KCP) দিদিটোল ওয়োকপ অি পোরেে প্রেদিরত 

প্র োবোইল অ্োরেটরেে দবক্রয় েদতদিদি (Key Account Manager -KAM) েদক্রয়োটি শুরু কেরব। 

ক) কর্ পোরেট গ্রোহরকে অনুর োদিত ব্যদিে (KCP) ওয়োকপ অি পোরেে প্রেদিরত প্র োবোইল অ্োরেটরেে দবক্রয় েদতদিদি (KAM) 

কর্ পোরেট দি  দবক্ররয়ে িরে কদ শরিে অনুর োিরিে (New Sales/ Up-Sales) দিরনোি তথ্যোবলী িহ েদক্রয়োটি শুরু 

কেরব:  

─ েদতষ্ঠোরিে িো / Company Name 

─ কর্ পোরেট গ্রোহরকে প্রকোি (যদি থোরক) / Corporate Customer Code (if available) 

─ কর্ পোরেট কযোটোগদে/ Corporate Category 

─ কর্ পোরেট কযোটোগদে টোই্ / Corporate Category Type 

─ কর্ পোরেট কযোটোগদে িোব-টোই্/ Corporate Category Sub Type 

─ েরয়োিিীয় প্রেোিোরেে িো  ও সংখ্যা/ Required Product with Quantity 

─ কর্ পোরেট গ্রোহরকে ওয়োকপঅি পোে/ Work Order  

খ) কর্ পোরেট কোস্ট োরেে দিকট দি  দবক্ররয়ে অনুর োিি, অেোে ইদির শি এবং এে দের্োটি পং এে িে প্র োবোইল অ্োরেটেেো 

তোরিে দিিস্ব দিরস্ট  Corporate SIM Registration Automation (CSRA) দিরস্ট  প্রিরেল্ কেরব, দকন্তু 

িবোে দিরস্টর ে  রে েরিি এে িোদৃশ্যতো থোকরব। একটো ক ি ওরয়ব প্র্ইরি িব অ্োরেটরেে CSRA দিরস্ট  এে দলংক 

প্রিওয়ো থোকরব, প্রিখোি প্রথরক কদ শি ক পকতপো প্রিই অ্োরেটরেে দিরস্টর  দিিস্ব ্োিওয়োি প প্রেদেদিরকশি এে  োের  লগইি 

কেরব।  

ধাপ ২: ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত প্র োবোইল অ্োরেটরেে দবক্রয় েদতদিদি (KAM) দবটিআেদি’ে দিি পোদেত ি পগুরলো েরয়োিিীয় 

তথ্য দিরয় েস্তুত কেরব 

ক) প্র োবোইল অ্োরেটরেে দবক্রয় েদতদিদি (KAM) কর্ পোরেট প্র োবোইল গ্রোহক দিবন্ধি িংক্রোন্ত দিরি পশিো অনুিোরে েরয়োিিীয় 

তথ্যোবলী দিরয় দিদিটোল ্দ্ধদতরত দবদ্য োি ি পগুরলো ততেী ও পূরণ কেরব: 

─ BTRC Form No 20191000 [for New Sales] 

─ BTRC Form No 20191001 [for New Sales and Up-Sales] 

─ BTRC Form No 20191002 [for New Sales] 

─ BTRC Form No 20191003 [for New Sales and Up-Sales with 

MSISDN only] 

─ Work Order 

─ Any other required Form for approval 

খ) দিদিটোদল ততদেকৃত ির প প্র োবোইল অ্োরেটরেে দবক্রয় েদতদিদিে (KAM) িোইি এবং দিরলে েরয়োিি হরবিো। িংদিষ্ট 

দিরস্ট  ি প ততদেকোেী KAM-এে দবস্তোদেত প্রস্টোে কেরব (KAM এে িো /আইদি, ি প ততেীে তোদেখ ইতযোদি)। 

গ) দিদিটোদল ি পগুরলো ততেী কেোে ্ে KAM কর্ পোরেট গ্রোহরকে িংদিট  MD/ Chairman/ Proprietor/ 

CEO/ অনুর োদিত Divisional Head এে দিকট BTRC Form No – 20191000 & 20191001 

এবং অনুর োদিত KCP-এে দিকট BTRC Form No – 20191003 ইরলট্রদিকোল অনুর োিরিে িে দিরস্টর ে 

 োের  িোবদ ট কেরবি। 

িংযুদি 



ঘ) BTRC Form No – 20191002 দিদিটোদল ততদে কেোে ্ে KAM ইরলক্ট্রদিক অনুর োিি দিরবি (শুধুমাত্র 

New Sales-এর ক্ষেত্রত্র প্রত্র াজ্য) এবং ্েবতীরত BTRC-এে দিকট ইরলক্ট্রদিক অনুর োিরিে িরে প্রেেণ হরব। 

ঙ) Agreement Copy এবং বিটিআরবস ফম ম ২০১৯১০০০ অনুসাত্রর কর্ পোরেট গ্রোহরকে অেোে েরয়োিিীয় িক্যযর ি 

স্ক্যোি করে আরবিরিে িোরথ কদ শরিে অনুর োিরিে িে CSRA দিরস্ট  এ িংযুি কেরব। 

ধাপ ৩: দবটিআেদি’ে দিরি পশিো প্র োতোরবক KAM কর্তপক েস্তুত ি পগুরলো এবং অেোে িক্যর িি েদতষ্ঠোরিে KCP কর্তপক 

ইরলক্ট্রদিক উ্োরয় অনুর োিি েিোি কেরব (প্রকোরিো হোি পকদ্ ির পে েরয়োিি হরবিো)। 

 

ক) KAM কর্তপক ি পগুরলো দিদিটোদল িোবদ ট কেোে ্ে িংদিষ্ট MD/ Chairman/ Proprietor/ CEO/ 

অনুর োদিত Divisional Head (BTRC Form No – 20191000 & 20191001) এবং অনুর োদিত 

KCP (BTRC Form No – 20191003) ইরলক্ট্রদিক উ্োরয় অনুর োিি কেোে িে প্রিোটিদিরকশি ্োরবি।  

খ) কর্ পোরেট প্র োবোইল গ্রোহক দিবন্ধি িংক্রোন্ত দিরি পশিো অনুিোরে শুধু োত্র কর্ পোরেট গ্রোহরকে অনুর োদিত ব্যদি এই ি পগুরলো 

অনুর োিি / বোদতল কেরত ্োেরবি এবং এিে প্র োবোইল অ্োরেটে যথোযথ দিরষ্ট  প্রিরেল্র ি এবং অনুর োদিত ব্যদিরক 

এরেি েিোি কেরবি।  

গ) অনুত্রমাদত্রের জ্ন্য সংবিষ্ট কত্রপ মাত্ররট গ্রাহত্রকর অনুত্রমাবদত ব্যবি (I Agree) বসত্রেকক্ট কত্রর িাটত্রে বিক কত্রর অনুত্রমাদে 

বদত্রিে। 

  

 

 

ঘ) িংদিষ্ট MD/ Chairman/ Proprietor/ CEO/ অনুর োদিত Divisional Head এবং অনুর োদিত 

KCP েরযোিয ি প প্রয ি প্রিখরত ্োেরবি, প্রত দি অনুর োিি অথবো বোদতল কেরত ্োেরবি।  

ঙ) িংদিষ্ট দিরস্ট  অনুর োিি িংক্রোন্ত িকল দবষয় (অনুর োিিকোেীে িো / আইদি, অনুর োিরিে তোদেখ ও ি য়) প্রস্টোে কেরব 

(লগ েোখরব) যো দকিো কদ শরিে দিরয়োদিত ক পকতপো অনুর োিরিে ি য় প্রিখরত ্োেরবি।  

চ) ইরলক্ট্রদিক অনুর োিি স্বোর্রি দবটিআেদি ির প অনুর োিিকোেীে িোইি বো দিরলে েরয়োিি হরব িো। 

ছ) এই ইরলক্ট্রদিক অনুর োদিত ি পগুরলো ্েবতী িোর্ দবটিআেদি-এে অনুর োিরিে িরে দিদিটোদল প্রেদেত হরব। 

জ্) বিটিআরবস ফত্রম মর ইেপুটগুত্রো ইংত্ররবজ্ এবং িাংো ক্ষত ক্ষদওয়া  াত্রি।  

ধাপ ৪: ক্ষমািাইে অত্রপরাটররা কবমশত্রের বেকট অনুত্রমাদত্রের জ্ন্য CSRA দিরস্ট  এ দবটিআেদি কর্তপক দিি পোদেত যথোযথ 

িেম্যোট ও কোস্ট োে প্রেোিোইল অনুিেণ কেরব। 

ক) দবটিআেদি কর্তপক দিি পোদেত িের রট দিরনোি তথ্য ও কোষ্ট োে প্রেোিোইল িহ আরবিি িোবদ ট কেরব: 

─ েদতষ্ঠোরিে িো / Company Name 

─ কর্ পোরেট গ্রোহরকে প্রকোি/ Corporate Code (if applicable)  

KAM                           

                            

                          

      MD/ Chairman/ Proprietor/ 

CEO/           Divisional Head 

                      

BTRC Form No – 

20191000, 20191001

                KCP      

                 

BTRC Form No – 

20191003

MNO QC                        

                          

                            

    

BTRC Form No - 20191002

                 

                 

                          , 

                          

                

        
         

MNO             

               
        
         

        

Approve 



─ কত্রপ মাত্ররট কযাটাগবর/ Corporate Category:  

1) Category A or  

2) Category B 

─ কর্ পোরেট কযোটোগদে টোই্/ Cororate Category Type:  

1.1) Private Organization or 

1.2) Govt/ Autonomous Organization or  

1.3) Foreign Organization 

─ কর্ পোরেট কযোটোগদে িোব-টোই্/ Corporate Category Sub Type (Applicable for 

only Private Organization) 

1.1.1) Small (10-50 SIM) or 

1.1.2) Medium (51-100 SIM) or 

1.1.3) Large (>100 SIM) or 

1.1.4) Other (NGO, Research, Welfare, Sports, Educational 

Institution etc.) 

─ কর্ পোরেট চুদিে তোদেখ/ Date of Agreement with MNO: DD-MM-YYYY 

─ েদতষ্ঠোরিে প্রলোকবরলে িংখ্যো/ No of Total Employee 

─ অনুত্রমাবদত ব্যবির োম / KCP Name  

─ অনুত্রমাবদত ব্যবির িোতীয় ্দেচয়্ত্র িোম্বোে/ KCP NID No.  

─ অনুত্রমাবদত ব্যবির ক্ষমািাইে িোম্বোে/ KCP Contact No.  

─ আরবিিকৃত দির ে িংখ্যো/ No of MSISDN 

ধাপ ৫: প্র োবোইল অ্োরেটরেে দিি পোদেত ক পকতপো কর্ পোরেট প্র োবোইল গ্রোহক দিবন্ধি িংক্রোন্ত দবটিআেদি’ে দিরি পশিো অনুযোয়ী 

িতুি দি  দবক্ররয়ে িে ইরলট্রদিক উ্োরয় আরবিি কেরব 

ক) কর্ পোরেট প্রয িোম্বোেগুরলোে দবক্রয় অনুর োিরিে িে আরবিি কেরব প্রিগুরলো CSRA দিরস্ট  স্বয়ংদক্রয়ভাত্রি প্রচদকং এে 

 োের  দিদিত করত্রত হরব প্রয িোম্বোেগুরলো িিএদেরেরটি। 

খ) দবটিআেদি Approval ও Intimation িংক্রোন্ত আরবিরিে িোরথ দক দক তথ্য, ইরলক্ট্রদিক ি প এবং কর্ পোরেট 

গ্রোহরকে তথ্য দিরত হরব তো কদ শি এবং AMTOB-এে প্রযৌথ দ টিং-এ আরলোচিোে  োের  দিি পোেণ কেো হরয়রছ এবং 

আত্রিদত্রের ধরণ এিং বিষত্রয়র উপর বভবি কত্রর ক্ষ  সমস্ত তথ্য ও ডক্যযত্রমন্ট বদত্রত হত্রি তা এই বেত্রদ মশোর সাত্রে সংযুি করা 

হত্রো। 

গ) প্র োবোইল অ্োরেটরেে QC টি  যথোযথ প্রচদকং এে ্ে CSRA দিরস্ট  এে  োের  অনুর োরিে িে েরযোিয তথ্য, 

ইরলট্রদিক ি প (যো গ্রোহরকে অনুর োদিত ব্যদি এবং KAM দ্বোেো অনুর োদিত) এবং কোস্ট োরেে অেোে িক্যযর ি িহ বডবজ্টাে 

পদ্ধবতত্রত িোবদ ট কেরব। 

ধাপ ৬: কর্ পোরেট প্র োবোইল গ্রোহক দিবন্ধি িংক্রোন্ত দিরি পশিো অনুযোয়ী কদ শি ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত CSRA দিরস্ট  এে 

 োের  আরবিি অনুর োিি কেরব 

ক) প্র োবোইল অ্োরেটে ইরলট্রদিকোল ্ দ্ধদতরত আরবিি িোবদ ট কেোে ্ে দবটিআেদিে িংদিট ক পকতপো ইর ইল প্রিোটিদিরকশি 

্োরবি। 

খ) BTRC Approval বো Intimation এে আরবিি অনুর োিরিে িে দবটিআেদি ক পকতপো িংদিট প্র োবোইল 

অ্োরেটরেে CSRA দিরস্টর  দুই স্তরেে প্রেদেদিরকশি এে  োের  লগইি কেরব । 



গ) CSRA দিরস্ট  এে িযোশরবোি প-এ দতিটি েিোি অংশ থোকরব এবং দবটিআেদি ক পকতপো অনুর োিরিে িে Pending 

Approval বো Pending Intimation দিরকে  োের  েরবশ কেরবি:  

─ Pending Approval 

─ Pending Intimation 

─ Report 

ঘ) প্রিখোি প্রথরক প্রযরকোরিো আরবিরিে দবস্তোদেত তথ্য, ইরলক্ট্রদিক ি প এবং কর্ পোরেট গ্রোহরকে িক্যযর ি প্রিখোে (Preview) 

িে টিরকট দিরটইরল দিক কেরব। 

ঙ) আরবিি িঠিক হরল দবটিআেদি দাবয়ত্বপ্রাপ্ত ক পকতপো তো দিদিটোদল অনুর োিি (Approval) দিরবি এবং অনুর োদিত 

আরবিি (টিদকট) প্র োবোইল অ্োরেটরেে কোরছ ্েবতী িো্গুরলো িম্পরেে িে চরল যোরব। CSRA দিরস্ট  এে দের্োট প 

প্রিকশরি এই অনুর োদিত আরবিিগুরলো িকল েকোে তথ্য, ইরলক্ট্রদিক ি প এবং কর্ পোরেট গ্রোহরকে িক্যর ি িহ িবি রয়ে িে 

িংেদিত থোকরব। প্রযরহতু ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত অনুর োিি প্রিওয়ো হরয়রছ তোই দিরষ্ট  অনুর োিি িংক্রোন্ত দবষয় (দবটিআেদি 

ক পকতপোে িো /আইদি, অনুর োিরিে তোদেখ) িংেিণ কেরব। 

চ) আরবিি িম্পদকপত আেও প্রকোরিো তরথ্যে েরয়োিি হরল দবটিআেদি ক পকতপো আরবিিটিরক বোদতল িো করে প্র োবোইল 

অ্োরেটরেে কোরছ প্রিেত ্োঠোরত (Revert Back) ্োরেি েরয়োিিীয় তথ্য বো ব্যোখ্যোে িে। 

ছ) আরবিি িঠিক িো হরল দবটিআেদি ক পকতপো আরবিিটি ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত বোদতল (Reject) কেরত ্োরেি এবং তো 

CSRA দিরস্ট  এে দের্োট প প্রিকশরি িবি রয়ে িে িংেদিত থোকরব বোদতল আরবিি দহরিরব। প্রযরহতু ইরলক্ট্রদিক ্ দ্ধদতরত 

অনুর োিি বোদতল হরয়রছ তোই দিরষ্ট  এই অনুর োিি বোদতল িংক্রোন্ত দবষয় (ক পকতপোে িো /আইদি, তোদেখ) িংেিণ কেরব। 

ধাপ ৭: কদ শরিে অনুর োিি অনুিোরে প্র োবোইল অ্োরেটে কর্ পোরেট দির ে হস্তোন্তে, বোরয়োর দট্রক প্রেদেদিরকশি এবং 

এদেরেশি িম্পে কেরব। 

ক) কর্ পোরেট গ্রোহরকে কোরছ দি  প্রিদলেোদে, বোরয়োর দট্রক প্রেদেদিরকশি এবং এদেরেশি এে িোরথ িম্পদকপত কোিগুরলোও এই 

CSRA দিরস্ট  এে  োের  শুরু এবং ট্রযোক করত্রত হত্রি। 

খ) কবমশত্রের অনুত্রমাদত্রের পূত্রি ম বকছুত্রতই ক্ষমািাইে অপাত্ররটরগণ কত্রপ মাত্ররট বসম গ্রাহত্রকর কাত্রে হস্তান্তর, িাত্রয়াত্রমবিক 

ক্ষভবরবফত্রকশে এিং সচে (Active) করত্রত পারত্রি ো। 

গ) প্রযরহতু একই প্লোটির প ্েবতী িো্গুরলোও িংরযোদিত থোকরব, তোই এখোরি দিরষ্ট  কিরট্রোরলে  োের  ্েবতী কোয পক্র গুরলো 

যোরত দবটিআেদিে অনুর োিি অনুিোরে হয় তো দিদিত করত্রত হত্রি। 

ধাপ ৮: দির ে ব্যবহোেকোেী প্রিটওয়োরকপ িংযুি হবোে িোরথ িোরথ NEIR প্লোটির প স্বয়ংদক্রয় ্দ্ধদতরত গ্রোহরকে 

MSISDN, IMSI, Corporate Flag, NID ইতযোদি আ্রিট কেরব এবং গ্রোহকরক এরেি েিোি কেরব 

ক) দির ে ব্যবহোেকোেী প্রিটওয়োরকপ িংযুি হবোে িোরথ িোরথ NEIR প্লোটির প স্বয়ংদক্রয় ্দ্ধদতরত (েরযোিয গ্রোহকরিে প্রিরত্র) 

MSISDN, IMSI, IMEI, Corporate Flag, Owner (KCP) ID, Owner (KCP) ID Type, 

Special Flag (যদি েরযোিয হয়) আ্রিট কেরব এবং গ্রোহকরক দি  ব্যবহোরেে এরেি েিোি কেরব। 

খ) একত্রত্র ক্ষমািাইে হযান্ডত্রসত্রটর IMEI গ্রহণত্র াগ্য ো হত্রে ক্ষেশাে ক্ষরবজ্ত্রেশে প্রত্রসস এর মাধ্যত্রম ১০ বদত্রের মাধ্যত্রম গ্রাহকত্রক 

বিটিআরবসর কাত্রে আত্রিদে করত্রত হত্রি এিং বেত্রদ মশো অনুসাত্রর বিটিআরবস পরিতী বসদ্ধান্ত বদত্রি। বকন্তু কত্রপ মাত্ররট গ্রাহকত্রদর 

ক্ষেত্রত্র এই ধাত্রপ ক্ষকাত্রো রকম িাইবন্ডং প্রত্র াজ্য হত্রি ো। 

গ) MNO প্র্োট পোল (NEIR) এ কর্ পোরেট গ্রোহরকে তথ্য আ্রিট িো কেরলও এখোরি কর্ পোরেট গ্রোহক দি  ব্যবহোরেে এরেি 

্োরবি, প্রযরহতু কদ শরিে দিরি পশিো অনুিোরে কর্ পোরেট গ্রোহক ব্যোবহোেকোদেে তথ্য েিোরিে িে ৩০ দিি ি য় ্োয় এবং দকছু 

কর্ পোরেট গ্রোহক (িশস্ত্র বোদহিী, আইি শৃঙ্খলো েিোকোেী বোদহিী, প্রগোরয়ন্দো িংস্থো, িেকোেী অেোে েদতষ্ঠোি, িোদতিরেে িংস্থো) 

এে আওতোমুিও োকত্রি ও তাত্রদর ক্ষেত্রত্র এই তথ্য ক্ষদওয়া িাধ্যতামূেক েয়। 



ঘ) িঙ্গত কোেরণ িশস্ত্র বোদহিী, আইি শৃঙ্খলো েিোকোেী বোদহিী, প্রগোরয়ন্দো িংস্থো, িেকোেী অেোে েদতষ্ঠোি, িোদতিরেে িংস্থো 

উি দিরি পশিোে আওতোমুি থোকরব এবং তোই এই ি স্ত কর্ পোরেট গ্রোহকরিে প্রিরত্র NEIR-এ একটো প্রেশোল ফ্ল্যোগ থোকরব 

এবং এরিে প্রিরত্র ব্যোবহোেকোদেে পূণ প িো , NID ও ্িদব েিোি বোেতোমূলক িো এবং IMEI ও NID এে িোরথ প্রকোরিো 

েক  বোইদডং েরযোিয হরব িো। এরিরত্র শুধু োত্র ষ্টোডোি প NEIR েরযোিয হরব। 

ঙ) কত্রপ মাত্ররট Data ও IoT দির ে প্রিরত্র প্রেশোল ফ্ল্যোগ থোকরব এবং ব্যবহোেকোেীে তোদলকো েিোরিে েরয়োিি হরব িো। 

চ) EIR/ CBVMP প্রথরক যোরত স্বয়ংদক্রয় এবং দির্ভ পলেোরব এই প্রস্টর্ উদিদখত তথ্য NEIR প্লোটির প আ্রিট হয় প্রি 

িে NEIR প্লোটি প েরয়োিিীয় প্রিরেল্র ি দিদিত কেরত কর্ পোরেট গ্রোহকরিে িে NEIR েরযোিয হবোে পূরব পই 

কবমশে  ো ে ব্যিস্থা গ্রহণ করত্রিে। 

ছ) প্রিই িোরথ েরযোিয কর্ পোরেট গ্রোহকরিে প্রিরত্র ৩০ দিরিে  রে ব্যবহোেকোেীে তথ্য (NID) িো প্রিওয়ো ্য পন্ত KCP NID 

এে িোরথ প্রকোরিো েক  বোইদডং হরবিো যোরত কর্ পোরেট গ্রোহক দিদবঘ্নেোরব দি  তোে ব্যদিগত হযোডরিরট ব্যবহোে কেরত ্োরেি। 

জ্) তত্রি কত্রপ মাত্ররট  Data ও IoT বসত্রমর ক্ষেত্রত্র ক্ষ ত্রহতু ব্যিহারকারীর তথ্য ক্ষদওয়া িাধ্যতামূেক েয়, তাই ব্যািহারকাবরর 

তথ্য প্রদাে ো করত্রে তা KCP-এর NID-এর সাত্রে িাইবন্ডং হত্রি। 

ধাপ ৯: দিবন্ধি িংক্রোন্ত দিরি পশিো অনুিোরে কর্ পোরেট গ্রোহক তোে িো , ্ িদব, NID, DoB ইতযোদি ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত েিোি 

কেরব এবং NID িোে পোে/BNDA এে প্রেদেদিরকশি ও KCP এে অনুর োিি েিোি (রিটওয়োকপ িংযুদি প্রথরক ৩০ দিরিে 

 রে) 

ক) কর্ পোরেট গ্রোহকেো (যোরিে প্রিরত্র NEIR এবং দবটিআেদি অনুর োিি েরযোিয) প্রিটওয়োকপ এরেি ্োওয়োে ্ে একটো 

USSD Prompt ও ১০ দিি ্ে ্ে দতিটি এিএ এি ্োরব ব্যোবহোেকোদেে তথ্য ৩০ দিরিে  রে আ্রিট কেোে িে।  

খ) কর্ পোরেট দির ে ব্যোবহোেকোদে প্রয NID এবং িন্মতোদেখ (DOB) ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত িোবদ ট কেরবি তো প্রেত্রম 

ক্ষমািাইে অপাত্ররটত্রর বসত্রেত্রম ক্ষচক করা হত্রি এিং বমত্রে ক্ষগত্রে প্রবিয়াটি অনুত্রমাদে করত্রি। ক্ষমািাইে অপাত্ররটত্ররর বসত্রেত্রম এই 

তথ্য ো োকত্রে NID িোেপোে/BNDA এর সাত্রে ক্ষচক কত্রর প্রবিয়াটি অনুত্রমাদে করত্রি এিং প্রেদলরিশরিে ্ে কর্ পোরেরটে 

অনুর োদিত KCP এে অনুর োিরিে িরে যথোযথ দিরস্টর  দিরষ্টর  চরল যোরব।  

গ) কর্ পোরেরটে অনুর োদিত KCP এে অনুর োিরিে ্ে েিত্ত NID, প্র োবোইল অ্োরেটরেে দিরষ্টর ে  োের  NEIR 

প্লোটির প আ্রিট হরব এবং েরযোিয কর্ পোরেট গ্রোহরকে IMEI এে িোরথ বোইদডং হরব।  

ঘ) প্র োবোইল অ্োরেটে চোইরল ৩০ দিরিে  রে ব্যবহোেকোেীে তথ্য MNO প্র্োট পোল এে  োের ও িোবদ ট কেরত ্োেরব।  

ঙ) কর্ পোরেট দির ে ব্যবহোেকোেী প্রিটওয়োরকপ িংযুি হবোে প্রথরক ৩০ দিি ি রয়ে  রে এই তথ্যিমূহ িোবদ ট কেরবি, অেথোয় 

তোে প্রিবো িো দয়কেোরব েদহত কেো হরব। তরব MNO প্র্োট পোল এে  োের  তথ্য িোবদ ট করে প্রিবোটি পুিেোয় চোলু কেো যোরব।  

চ) কর্ পোরেট দির ে ব্যবহোেকোেী দবরিশী িোগদেক হরল তোে তবি দবরিশী ্োির্োট প িোম্বোে (KCP প্রথরক েোপ্ত) প্র োবোইল 

অ্োরেটে API এে  োের  MNO প্র্োট পোল ব্যবহোে করে NEIR এবং CBVMP প্রক আ্রিট কেো হরব।  

ছ) প্রযরহতু কর্ পোরেট প্র োবোইল গ্রোহক দিবন্ধি িংক্রোন্ত দিরি পশিো অনুিোরে ইরলক্ট্রদিক ্দ্ধদতরত ৩০ দিরিে  রে কর্ পোরেট দির ে 

ব্যবহোেকোেী তথ্য আ্রিট হরয় যোরব, প্রিরহতু দবটিআেদি ি প - ২০১৯১০০৩ এ কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে তথ্য ি ো প্রিওয়োে 

বো আলোিো অনুর োিরিে েরয়োিি হরব িো। 

ি) িঙ্গত কোেরণ িশস্ত্র বোদহিী, আইি শৃঙ্খলো েিোকোেী বোদহিী, প্রগোরয়ন্দো িংস্থো, িেকোেী অেোে েদতষ্ঠোি, িোদতিরেে িংস্থো 

উি দিরি পশিোে আওতোমুি থোকরব এবং তোই এই ি স্ত কর্ পোরেট গ্রোহকরিে প্রিরত্র NEIR-এ একটো প্রেশোল ফ্ল্যোগ থোকরব 

এবং এরিে প্রিরত্র ব্যোবহোেকোদেে পূণ প িো , NID ও েিোি বোেতোমূলক িয় এবং তরব এ ি স্ত গ্রোহক প্রস্বচ্ছোয় চোইরল উরিদখত 

তথ্য একই দিয়র  আ্রিট কেরত ্োেরবি। তরব এরিরত্রও IMEI ও NID এে িোরথ প্রকোরিো েক  বোইদডং েরযোিয হরব 

িো। এরিরত্র শুধু োত্র ষ্টোডোি প NEIR েরযোিয হরব। 

 



ধাপ ১০: প্র োবোইল অ্োরেটরেে দিিস্ব দিরস্টর  কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে েিত্ত তথ্য (িো , ্িদব, NID, DoB) আ্রিট 

হরয় যোরব। 

ক) কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে েিত্ত িো , ্িদব, Doc Type, NID (দবরিশী িোগদেরকে প্রিরত্র তবি দবরিশী ্োির্োট প) 

DoB, NID িোেপোে/BNDA এর সাত্রে যোচোই (েরযোিয প্রিরত্র) এে ্ে প্র োবোইল অ্োরেটরেে দিরষ্টর  আ্রিট হরব।  

খ) কত্রপ মাত্ররট োম্বারগুবে প্রদাত্রের জ্ন্য বডবজ্টাবে বিটিআরবস ফম ম ২০১৯১০০১ এিং ২০১৯১০০৩ এ ক্ষ  KCP-ক্ষক অনুত্রমাদে 

প্রদাে করা হত্রয়ত্রে এখাত্রে ক্ষসই KCP-ই শুধুমাত্র অনুত্রমাদে করত্রত পারত্রি। 

 

ধাপ ১১: NEIR এে িোরথ API  োের  ব্যবহোেকোেীে েিত্ত NID ও Doc Type, KCP-এে যোচোই এে ্ ে NEIR 

ও CBVMP প্লোটির প আ্রিট হরয় যোরব। 

ক) কর্ পোরেট দি  দিবন্ধি অরটোর শি (CSRA) দিরস্ট টি পৃথক API এে  োের  NEIR এবং CBVMP এে িোরথ 

িংযুি থোকরব। প্রিটওয়োকপ এরেি ্োওয়োে ্ে ৩০ দিরিে  রে কর্ পোরেট গ্রোহকপ্রিে তথ্য KCP এে অনুর োিি স্বোর্রি 

NEIR ও CBVMP প্লোটির প API এে  োের  আ্রিট হরব এবং েরযোিয কর্ পোরেট গ্রোহরকে IMEI এে িোরথ 

বোইদডং হরব। 

খ) NEIR-এে িোরথ প্র োবোইল অ্োরেটরেে দিরস্ট  API এে  োের  িংযুি থোকরব, যোরত গ্রোহরকে প্রকোি তথ্য ্দেবতপরিে 

্ে িোরথ িোরথ হোলিোগোি হরয় যোয়। NEIR এে িোরথ API  োের  কর্ পোরেট গ্রোহরকে েিত্ত NID/ Foreign 

Passport ও Doc Type, িংদিষ্ট অনুর োদিত  KCP এে অনুর োিরিে এে ্ে NEIR প্লোটির প আ্রিট হরয় যোরব 

এবং েরযোিয কর্ পোরেট গ্রোহরকে IMEI এে িোরথ বোইদডং হরব।  

 

ধাপ ১২: অনুর োদিত কর্ পোরেট িোম্বোরেে িোরথ িম্পদকপত কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে দবস্তোদেত তথ্য CSRA দিরস্ট  এে 

দের্োটি পং অংরশ প্রিখোরত হরব 

ক) অনুর োদিত কর্ পোরেট িোম্বোরেে িোরথ িম্পদকপত কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে তথ্য CSRA দিরস্ট  এে দের্োটি পং অংরশ 

দিনবদি পত ছক অনুিোরে প্রিখোরিো হরব। 

 

খ) বসত্রেত্রম কত্রপ মাত্ররট বসত্রমর ব্যিহারকারী পবরিতমে হত্রে এখাত্রেও স্বয়ংবিয়ভাত্রি ব্যিহারকারীর তথ্য আপত্রডট হত্রয়  াত্রি। 

গ) দবটিআেদি’ে চোদহিো প্র োতোরবক কর্ পোরেট গ্রোহক অনুর োিি, দি  দিবন্ধি, দেেযোদলরিশি, এদেরেশি িংক্রোন্ত দবদেে তথ্যোদি 

CSRA দিরস্ট  এে দের্োটি পং  দিউল প্রথরক িেবেোহ কেরব।  

 

ধাপ ১৩: কর্ পোরেট গ্রোহক িংক্রোন্ত তথ্যোবলী দবটিআেদি এবং AMTOB-এে গৃহীত দের্োটি পং িের রট দিদিত কেো এবং 

কদ শি প্রক উি দিরস্টর  েরবশোদিকোে প্রিয়ো 

ক) কদ শি এবং AMTOB এে আরলোচিোে  োের  গৃহীত দস্বদ্ধোন্ত প্র োতোরবক িংদিষ্ট প্র োবোইল অ্োরেটেগণ CSRA 

দিরস্টর  েরয়োিিীয় দের্োটি পং এে ব্যবস্থো েোখরব।  

খ) প্রিখোি প্রথরক কদ শি কর্ পোরেট গ্রোহক, তোে প্রেোিোইল, েিত্ত দি , বসত্রমর ধরণ, KCP এে দবস্তোদেত তথ্য, কর্ পোরেট দি  

ব্যবহোেকোেীে আ্রিরটি তথ্য প্রিখরত ্োেরবি। 

Sl. 
No.  

Company Name 
and Address 

Owner 
Name 

Owner's 
Mobile 
Number 

Number of Permanent Employee 

1 2 3 4 5 

Company 
Category 

Category Type 

1st Date of 
Corporate 
Registration & 
Number of 
SIM Taken 

Date of 
Revalidation & 
SIM Number 

Upsale Date 
& SIM 

At present 
total 
Number of 
Voice SIM 

At present 
total 
Number of 
Data SIM 

Remarks 

6 7 8 9 10 11 12 13 



ধাপ ১৪: কর্ পোরেট গ্রোহরকে িে ওরয়ব প্রিলি প্রকয়োে দিরস্টর  কর্ পোরেরট দি  অনুযোয়ী ব্যবহোেকোেীে তোদলকো KCP-প্রক 

প্রিখোরত ্োেরব। 

ক) প্র োবোইল অ্োরেটে তোে দিরষ্টর  অথবো কর্ পোরেট ওরয়ব প্রিলি প্রকয়োে প্র্োট পোরলে  োির  অনুর োদিত ব্যবিত্রক (KCP) 

েিত্ত কর্ পোরেট প্র োবোইল িোম্বোে অনুিোরে কর্ পোরেট দি  ব্যবহোেকোেীে তোদলকো প্রশয়োে কেরব যোে  োের  গ্রহণরযোগ্যতো এবং 

স্বচ্ছতো বৃদদ্ধ ্োরব।  

খ) প্রকোরিো কর্ পোরেট িোম্বোরেে ব্যবহোেকোেী ্দেবতপি হরল এই দিরস্টর ে  োের  অনুর োদিত KCP, গ্রোহক ্দেবতপরিে/ 

দিরেদিরেশরিে িরে ইরলক্ট্রদিক উ্োরয় আরবিি কেরত ্োেরব। এরত িব পিো তথ্য হোলিোগোি থোকোে িম্ভোবিো বোড়রব। 

 

 


