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সটিজজন চার্ টায
১.যফা প্রদাজনয প্রসতশ্রুসতিঃ
ভট
১।

২।

৩।

ট্রান্সসভন ব্যান্ডউইথ
যমভন
E1,E3/T3,STM1,STM-4,STM16, STM-64
যকা-যরাজকন সুসফধা
অথ টাৎ সফটিসএজরয
স্থানাে স্থান কে,
এস /সডস াওোয
াপ্লাই ও
যজনাজযর্জযয সুসফধা,
এজেনা
স্থাজনয জন্য
র্াওোযজযয সুসফধা
ইতযাসদ ।

অটিকযার পাইফায
বাড়া

প্রসতষ্ঠাজনয যরর্াযজড প্যাজড মুখ্য
ভাব্যফস্থাক, ট্রান্সসভন পূফ ট, সফটিসএর,
ভাখারী, ঢাকা এয ফযাফয
আজফদন কযজত জফ।
ংজমাগ প্রদান ম্ভফ জর চাসদাত্র প্রদান
কযা জফ। ংজমাগ মূল্য প্রদাজনয য
উজদনাভা যপ্রযণ কযা জফ এফং ভাঠ
ম টাজে ংজমাগ প্রদান কযা জফ।

BTCL Web Site
(www.btcl.gov.bd)
এ মূল্য তাসরকা যদো
জেজছ, সনধ টাসযত ব্যাংজক
D/N এয
র্াকা সযজাজধয য
ংজমাগ প্রদান কযা ে।

ম্ভাব্য যেজত্র
চাসদাত্র
যদোয ৫ সদজনয
ভজে ব্যাংজক
অথ ট সযজাজধয
য ১৫ সদজন
ংজমাগ যদো
জফ ।

নতুন অাজযর্য এয জন্য :
১ । মথামথ কর্তটজেয াজটার্
াইজজয তযাসেত ছসফ
২ কস (সইও/এভসড)
২। ার নাগাদ যট্রড রাইজন্স কস।
৩। Memorandum
৪। BTRCকর্তটক জাসযকৃত
অাজযর্য রাইজন্স এয কস।
৫। ৩০০/=র্াকায জুসডসোর stamp
এ undertaking(প্রজমাজয যেজত্র)
৬। ISP,IPTSP,IIG ETC License
UP to date (Attested by Govt.
Gazetted Officer)
৭। VAT Certificate
৮।TAX Clearance Certificate
৯। Certificate of Incorporation
ব্যফ না সযচারক,সফটিসএর দৃসি আকল টণ
ভাব্যফস্থাক (ফস:ম্পকট) ফযাফয আজফদন
কযজত জফ।
ংজমাগ প্রদান ম্ভফ জর চাসদাত্র প্রদান
কযা জফ। ংজমাগ মূল্য প্রদাজনয য
উজদনাভা যপ্রযণ কযা জফ এফং ভাঠ
ম টাজে ংজমাগ প্রদান কযা জফ।
১ । মথামথ কর্তটজেয াজটার্ াইজজয
তযাসেত ছসফ -২ কস । (সইও/এভসড)
২। ার নাগাদ যট্রড রাইজন্স কস।
৩।Memorandum
৪। BTRCকর্তটক জাসযকৃত
অাজযর্য রাইজন্স এয কস।
৫। ৩০০/=র্াকায জুসডসোর stamp
এ undertaking (প্রজমাজয যেজত্র )
৬। ISP,IPTSP,IIG etc License
UP to date (Attested
by Govt. Gazetted Officer)
৭। VAT Certificate
৮। TAX Clearance Certificate
৯। Certificate of Incorporation

কাযী ব্যফস্থাক (কাসযগযী)
ট্রান্সসভন, পূফ ট,সফটিসএর,ভাখারী,
ঢাকা
যর্সরজপান নং-৫৫০৬৯৩১৫
ই-যভইর:
amtxeast.btcl@gmail.com

BTCL Web Site
(www.btcl.gov.bd)
এ মূল্য তাসরকা যদো
জেজছ, সনধ টাসযত ব্যাংজক
D/N এয
র্াকা সযজাজধয য
ংজমাগ প্রদান কযা ে।

ম্ভাব্য যেজত্র
চাসদাত্র
যদোয ৫ সদজনয
ভজে ব্যাংজক
অথ ট সযজাজধয
য ১৫ সদজন
ংজমাগ যদো
জফ ।

কাযী ব্যফস্থাক (কাসযগযী)
ট্রান্সসভন পূফ ট,সফটিসএর,ভাখারী,
ঢাকা
যর্সরজপান নং-৫৫০৬৯৩১৫
ই-যভইর:
amtxeast.btcl@gmail.com

ােক যফা :
# াযা যদব্যাী ট্রান্সসভন ব্যাকজফান যনর্ওোকট যেণাজফেণ কযা।
# সফটিসএজরয কর এক্সজচজেয াজথ যর্ন্ডভ ফা এএনএ যগর্ওজে ফা প্রজমাজয যেজত্র আইসএজক্সয াজথ কাজনসিসবটি প্রদান কযা ।
# যনা, যনৌ ,সফভান ,ফডাট য গাড ট অফ ফাংরাজদ, এন. এ. আই, ও পুসরজয চাসদা অনুমােী ট্রান্সসভন ােতা প্রদান কজয।
# TAX এক্সজচজেয ভােজভ যদব্যাী NWD াসবট প্রদান কযা ।
# ICX এক্সজচজেয ভােজভ সফটিসএজরয াজথ অন্যান্য অাজযর্জযয কর আদান প্রদান কযা।
# াযা যদব্যাী ইোযজনর্ যফা প্রদাজন ব্যাকজফান ট্রান্সসভন ােতা প্রদান কজয।
# আন্তজটাসতক কর আদান প্রদাজন ট্রান্সসভন ােতা প্রদান কযা।
# ফাংরাজদ যর্সরসবন-যক সফসবন্ন উজকজেয ভােজভ টিসব সগন্যার প্রচাচায ট্রান্সসভন সুসফধা প্রদান ও যাসয অনুষ্ঠান প্রচাচাজয
ট্রান্সসভন ােতা প্রদান কযা।
# আসথ টক প্রসতষ্ঠান : যমভন ফাংরাজদ ব্যাংক  কর যকাযী / যফযকাযী ব্যাংক-এ ট্রান্সসভন ােতা প্রদান কযা।
# সল্প প্রসতষ্ঠান: যকাযী /জফযকাযী স্কুর ,কজরজ ,সফশ্বসফদ্যারজে ইোযজনর্ সুসফধা প্রদান কযা ।
# াাতার : যজরা ,উজজরা ও ইউসনেন ম টাজে সফসবন্ন যকাযী / যফযকাযী াাতার ,জফা যকে ইতযাসদজত ইোযজনর্ সুসফধা প্রদান কযা ।
# দূতাফা মূ : কর সফজদী দূতাফা , াায্য ংস্থা ও আন্তজটাসতক ংস্থা মূজয ইোযজনর্ সুসফধা প্রদান।
# যকাজযয তথ্য প্রযুসি ংক্রান্ত প্রকল্প (Banglagov, Info Sarker) ফাস্তফােজনয কাসযগযী ােতা ও ট্রান্সসভন ব্যান্ডউইথ প্রদান কযা।
# সফবাগীে কসভনায ও যজরা প্রাজকয াজথ ভাননীে প্রধানভন্ত্রীয Video Conference এয ােক সাজফ ট্রান্সসভন যফা প্রদান কযা ।
২.অসবজমাগ ব্যফস্থানা দ্ধসতিঃ
যফা প্রাসিজত অন্তুি জর ফা দাসেত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান সদজত ব্যথ ট জর সনজমাি দ্ধসতজত যমাগাজমাগ করুনিঃ
ক্রসভক নং
১

২

কখন যমাগাজমাগ কযজফন
দাসেত্বপ্রাি কভটকতটা ভাধান সদজত ব্যথ ট জর

GRS Focal Point কভটকতটা সনসদ টি ভজে
ভাধান সদজত ব্যথ ট জর

যমাগাজমাজগয ঠিকানা
মুখ্য ভাব্যফস্থাক, ট্রান্সসভন, পূফ ট, সফটিসএর, ভাখারী, ঢাকা।
যপান নং # ৫৫০৬৯৩৩৩
ই-যভইরিঃ cgm.txeast@btcl.gov.bd
ভাব্যফস্থাক (সনযািা ও সযদটন), যকেীে কাম টারে,৩৭/ই,
ইস্কার্ন গাজডনট ঢাকা।
ই-যভইরিঃ gm.sni@btcl.gov.bd

আনায কজছ আভাজদয প্রতযাািঃ
ক্রসভক নং
১
২
৩
৪

প্রসতশ্রুত /কাসিখত যফা প্রাসিয রজেয কযণীে।
সনধ টাসযত পযজভ ম্পূণ টবাজফ পূযণকৃত আজফদন জভা প্রদান ।
সনধ টাসযত ব্যাংজক প্রজোজনীে সপ সযজাধ কযা ।
াোজতয জন্য সনধাসযত ভজেয পূজফ টই উসস্থত থাকা ।
যফা প্রাসিয জন্য দাসেত্বপ্রাি কভটকতটা ছাড়া অন্য যকান ব্যসিয াজথ যমাগাজমাগ না কযা ।

ধন্যফাদ
মুখ্য ভাব্যফস্থাক, ট্রান্সসভন, পূফ ট,সফটিসএর,ভাখারী, ঢাকা

সনস্পসিয ভেীভা
০৭ (াত)কভটসদফ

০৩ (সতন) কভটসদফ

