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বিটিজেন চার্ টার 

 

 
 

                                                       

     

            

        

          র্ ট      

                        

১  ট্রান্সবর্শন ব্যান্ডউইথ 

যের্ন 

E1,E3/T3,STM-

1,STM-4,STM-

16, STM-64 

প্রবিষ্ঠাজনর যলর্ারজেড প্যাজড মুখ্য 

র্োব্যিস্থাপক, ট্রান্সবর্শন পবির্, 

বিটিবিএল, র্োখালী, ঢাকা এর িরাির 

আজিদন করজি েজি। 

িাংজোগ প্রদান িম্ভি েজল চাবেদাপত্র প্রদান 

করা েজি। িাংজোগ মূল্য প্রদাজনর পর 

উপজদশনার্া যপ্ররণ করা েজি এিাং র্াঠ 

পে টাজে িাংজোগ প্রদান করা েজি। 

 
নতুন অপাজরর্র  এর েন্য : 

১ । েথােথ কর্তটপজের পািজপ টার্ 

িাইজের িিযাবেি ছবি 

২ কবপ (বিইও/এর্বড) 

২। োল নাগাদ যট্রড লাইজিন্স কবপ। 

৩। Memorandum 

৪। BTRC কর্তটক োবরকৃি 

অপাজরর্র লাইজিন্স এর কবপ। 

৫। ৩০০/=র্াকার জুবডবিোল stamp 

এ  undertaking(প্রজোেয 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 
 

BTCL Web Site 

(www.btcl.gov.bd) এ 

মূল্য িাবলকা যদো েজেজছ, 

বনর্ টাবরি ব্যাাংজক D/N এর 

র্াকা পবরজশাজর্র পর 

িাংজোগ প্রদান করা েে। 

িম্ভাব্য যেজত্র 

চাবেদাপত্র 

যদোর ৫ বদজনর 

র্জে ব্যাাংজক 

অথ ট পবরজশাজর্র 

পর ১৫ বদজন 

িাংজোগ যদো 

েজি । 

 

 

 

 

 

 

 

 

িেকারী ব্যিস্থাপক (প্রশািন) 

ট্রান্সবর্শন অঞ্চল পবির্, 

বিটিবিএল, র্োখালী, ঢাকা 

যর্বলজ ান নাং-৪১০৮০৮২৬ 

ই-যর্ইল- hafizbtcl 1966 

@gmail.com  

২  যকা-যলাজকশন সুবির্া 

অথ টাৎ বিটিবিএজলর 

স্থাপনাে স্থান কে,  

এবি /বডবি পাওোর 

িাপ্লাই ও 

যেনাজরর্জরর সুবির্া, 

এজেনা 

স্থাপজনর েন্য  

র্াওোরজরর সুবির্া  

ইিযাবদ । 

৩  অপটিকযাল  াইিার 

ভাড়া 

ব্যিস্থাপনা পবরচালক, বিটিবিএল  

দৃবি আকর্ টণ র্োব্যিস্থাপক (িবে: িম্পকট) 

িরাির আজিদন করজি েজি।  

িাংজোগ প্রদান িম্ভি েজল চাবেদাপত্র প্রদান  

করা েজি। িাংজোগ মূল্য প্রদাজনর পর  

উপজদশনার্া যপ্ররণ করা েজি এিাং র্াঠ  

পে টাজে িাংজোগ প্রদান করা েজি। 

১ । েথােথ কর্তটপজের পািজপ টার্ িাইজের  

িিযাবেি ছবি -২ কবপ ।(বিইও/এর্বড) 

২। োল নাগাদ যট্রড লাইজিন্স কবপ। 

৩। Memorandum 

৪। BTRC কর্তটক োবরকৃি 

   অপাজরর্র লাইজিন্স এর কবপ। 

৫। ৩০০/=র্াকার জুবডবিোল Stamp  

এ  Undertaking (প্রজোেয 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 
 

 

BTCL Web Site 

(www.btcl.gov.bd) এ 

মূল্য িাবলকা যদো েজেজছ, 

বনর্ টাবরি ব্যাাংজক D/N এর  

র্াকা পবরজশাজর্র পর 

িাংজোগ প্রদান করা েে। 

 

িম্ভাব্য যেজত্র 

চাবেদাপত্র 

যদোর ৫ বদজনর 

র্জে ব্যাাংজক  

অথ ট পবরজশাজর্র 

পর ১৫ বদজন 

িাংজোগ যদো  

েজি । 

 
িেকারী ব্যিস্থাপক (প্রশািন) 

ট্রান্সবর্শন অঞ্চল পবির্, 

বিটিবিএল, র্োখালী, ঢাকা 

যর্বলজ ান নাং-৪১০৮০৮২৬ 

ই-যর্ইল- hafizbtcl 1966 

@gmail.com  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

১.যিিা প্রদাজনর প্রবিশ্রুবিিঃ 

http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
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িোেক যিিা : 

  
           #    িারা যদশব্যাপী ট্রান্সবর্শন ব্যাকজিান যনর্ওোকট রেণাজিেণ করা। 

           #    যিনা, যনৌ, বির্ান, িড টার গাড ট অি িাাংলাজদশ, এন. এি. আই, ও পুবলজশর চাবেদা অনুোেী ট্রান্সবর্শন িোেিা প্রদান কজর। 

           #    িারা যদশব্যাপী ইোরজনর্ যিিা প্রদাজন ব্যাকজিান ট্রান্সবর্শন িোেিা প্রদান কজর। 

           #    িাাংলাজদশ যর্বলবভশনজক বিবভন্ন উপজকজের র্ােজর্ টিবভ বিগন্যাল িম্প্রচার ট্রান্সবর্শন সুবিদা প্রদান ও িরািবর অনুষ্ঠান িম্প্রচাজর   

                  ট্রান্সবর্শন িোেিা প্রদান কজর।  

           #    আবথ টক প্রবিষ্ঠান: যের্ন িাাংলাজদশ ব্যাাংক িে িকল  িরকারী/জিিরকারী ব্যাাংক ট্রান্সবর্শন িোেিা প্রদান কজর। 

           #    বশল্প প্রবিষ্ঠান: িরকারী/জিিরকারী স্কুল, কজলে, বিশ্ববিদ্যালজে ইোরজনর্ সুবির্া প্রদান । 

           #    োিপািাল: যেলা, উপজেলা ও ইউবনেন পে টাজে বিবভন্ন িরকারী/জিিরকারী োিপািাল,জিিাজকে ইিযাবদজি ইোরজনর্ সুবির্া প্রদান  

           #       িাি িমূে: িকল বিজদশী দূিািাি, িাোয্য িাংস্থা ও আন্তেটাবিক িাংস্থা িমূজের ইোরজনর্ সুবির্া প্রদান। 

           #    িরকাজরর িথ্য প্রযুবি িাংক্রান্ত প্রকল্প (Banglagov,Info Sarker) িাস্তিােজনর কাবরগরী  িোেিা ও  ট্রান্সবর্শন ব্যান্ডউইথ  

                  প্রদান কজর। 

           #    বিভাগীে  কবর্শনার ও যেলা প্রশািজকর িাজথ র্াননীে প্রর্ানর্ন্ত্রীর Video Conference এর িোেক বেিাজি ট্রান্সবর্শন যিিা  

                 প্রদান । 

 

 
 

 

যিিা প্রাবিজি অিন্তুি েজল িা দাবেত্বপ্রাি কর্ টকিটা ির্ার্ান বদজি ব্যথ ট েজল বনজমাি পদ্ধবিজি যোগাজোগ করুন 

 

ক্রবর্ক নাং কখন যোগাজোগ করজিন যোগাজোজগর ঠিকানা বনস্পবির ির্েিীর্া 

১ দাবেত্বপ্রাি কর্ টকিটা 

ির্ার্ান বদজি ব্যথ ট েজল 

মুখ্য র্োব্যিস্থাপক, ট্রান্সবর্শন অঞ্চল পবির্, বিটিবিএল, র্োখালী, ঢাকা। 

 য ান  নাং # ৪১০৮০৮২৭ 

 ই-যর্ইলিঃ cgm.txwest@btcl.gov.bd 

০৭ (িাি) কর্ টবদিি 

 

 

আপনার কজছ আর্াজদর প্রিযাশািঃ 

 

ক্রবর্ক নাং প্রবিশ্রুি/কাবিখি যিিা প্রাবির লজেয করণীে। 

১ বনর্ টাবরি  রজর্ িম্পূণ টভাজি পূরণকৃি আজিদন ের্া প্রদান ।  

২ বনর্ টাবরি ব্যাাংজক প্রজোেনীে ব ি পবরজশার্ করা । 

৩ িাোজির েন্য বনর্াবরি ির্জের পূজি টই উপবস্থি থাকা ।  

৪ যিিা প্রাবির েন্য দাবেত্বপ্রাি কর্ টকিটা ছাড়া অন্য যকান ব্যবির িাজথ যোগাজোগ না করা ।  

 

 

 

 
র্ন্যিাদ 

মুখ্য র্োব্যিস্থাপক, ট্রান্সবর্শন, পবির্,বিটিবিএল, র্োখালী, ঢাকা 

২.অবভজোগ ব্যিস্থাপনা পদ্ধবিিঃ 

http://www.btcl.gov.bd/

