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

লাইেসি ং শাখা

ন র ১৪.৩২.০০০০.৭০২.৪৯.০০৬.১৯.৭০৭ তািরখ: 
০৪ মাচ ২০২২

১৯ ফা ন ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় Vehicle Tracking Services (VTS) Vehicle Tracking Services (VTS) গাইডলাইেনরগাইডলাইেনর  Clause No. 6.01(i) Clause No. 6.01(i)
সংেশাধনসংেশাধন   সেসে ।।

ঃ ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর প  নং- ১৪.০০.০০০০.০১০.১৮.০০৬.১৭.১১২৮; তািরখঃ ২৩-০২-২০২২

উপ  িবষয় ও  পে র ি েত িনেদিশত হেয় জানােনা যাে  য, সরকােরর অ েমাদন েম “ Regulatory“ Regulatory
a n d a n d Licensing guidelines (Amended) for issuing license forLicensing guidelines (Amended) for issuing license for
establishing, operating and maintaining VEHICLE TRACKINGestablishing, operating and maintaining VEHICLE TRACKING
SERVICES in Bangladesh.”SERVICES in Bangladesh.” (নং- BTRC/LL/vehicle tracking (311)/2008-277;
Date 26-04-2009 ) এর িন িলিখত জ এ সংেশাধন করা হেলাঃ

SLSL  Exis ting Claus e Exis ting Claus e Am ended Claus eAm ended Claus e বাংল ায়বাংল ায়
1 Clause No. 6.01 (i)

a tariff 
chart/schedule 
containing the 
maximum and 
minimum charges 
that it proposes 
to charge for the 
Services, and its 
justification for 
the charges.

Claus e No. 6.01 (i)Claus e No. 6.01 (i) : The Licensee 
shall apply with proposed tariff 
structure to the Commission to 
obtain necessary permission for its 
tariff before commencement of its 
intended services. The issuance of 
tariff permission shall be given by 
the Commission with prior approval 
of the Government.

জজ     ন ংনং--৬ .০১৬ .০১ (i) : (i) :  
লাইেস ধারী িত ান 
কান পিরেষবা চা র েব 

তার ািরেফর ােব 
অ মিত হেণর লে  
কিমশন বরাবের আেবদন 
করেব। কিমশন সরকােরর 

বা েমাদন সােপে  উ  
ািরফ দান করেব।

৪-৩-২০২২
মাঃ র বী
পিরচালক

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

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) আই  শাখা, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয় ব া হেণর
অ েরাধসহ)

১


