বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী ললিঃ (লবটিলিএল)
মূখ্য িহাব্যবস্থাপদকর কার্ যালয়
ট্রান্সলিশি অঞ্চল পূব য, িহাখালী, ঢাকা।

টিবা প্রোি প্রলিশ্রুলি (Citizen's Charter)
ক্রলিক
িাং
১।

টিবার িাি
ট্রান্সমর্শন ব্যান্ডউইথ
যের্ন E1, E3/T3,
STM-1, STM-4,
STM-16, STM-64

২।

৩।

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র
প্রমিষ্ঠাননর যেটারনেড প্যানড মুখ্য
র্োব্যবস্থাপক, ট্রান্সমর্শন পূব ম, মবটিমিএে,
র্োখােী, ঢাকা এর বরাবর আনবদন করনি
েনব।

যকা-যোনকশন সুমবর্া
অথ মাৎ মবটিমিএনের
স্থাপনাে স্থান কে,
এমি /মডমি পাওোর
িাপ্লাই ও যজনানরটনরর
সুমবর্া, এনেনা স্থাপননর
জন্য টাওোরনরর সুমবর্া
ইিযামদ ।

িংনোগ প্রদান িম্ভব েনে চামেদাপত্র প্রদান
করা েনব। িংনোগ মূল্য প্রদাননর পর
উপনদশনার্া যপ্ররণ করা েনব এবং র্াঠ
পে মানে িংনোগ প্রদান করা েনব।

অপটিকযাে াইবার
ভাড়া

ব্যবস্থাপনা পমরচােক, মবটিমিএে, দৃমি
আকর্ মণ র্োব্যবস্থাপক (বমে:িম্পকম) বরাবর
আনবদন করনি েনব।

টিবার মূল্য এবাং পলরদশাধ
পদ্ধলি
BTCL Web Site
(www.btcl.gov.bd)
এ মূল্য িামেকা যদো
েনেনছ, মনর্ মামরি ব্যাংনক
D/N এর টাকা
পমরনশানর্র পর িংনোগ
প্রদান করা েে।

টিবা প্রোদির
িিয়িীিা
িম্ভাব্য যেনত্র
চামেদাপত্র
যদোর ৫ মদননর
র্নে ব্যাংনক
অথ ম পমরনশানর্র
পর ১৫ মদনন
িংনোগ যদো
েনব ।

োলয়ত্বপ্রাপ্ত কর্মকিযা
(পেলব, ট াি িাং ও ইদিইল)
িেকারী ব্যবস্থাপক (কামরগরী)
ট্রান্সমর্শন, পূব ম, মবটিমিএে, র্োখােী,
ঢাকা
যটমেন ান নং: ০২-৫৫০৬৯৩১৫
ই-যর্ইে:
amtxeast.btcl@gmail.com

নতুন অপানরটর এর জন্য :
১ । েথােথ কর্তমপনের পািনপমাট িাইনজর
িিযামেি ছমব ২ কমপ (মিইও/এর্মড)
২। োে নাগাদ যট্রড োইনিন্স কমপ।
৩। Memorandum
৪। BTRC কর্তমক জামরকৃি অপানরটর
োইনিন্স এর কমপ।
৫। ৩০০/= টাকার জুমডমিোে stamp এ
undertaking (প্রনোজয যেনত্র)
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

িংনোগ প্রদান িম্ভব েনে চামেদাপত্র প্রদান
করা েনব। িংনোগ মূল্য প্রদাননর পর
উপনদশনার্া যপ্ররণ করা েনব এবং র্াঠ
পে মানে িংনোগ প্রদান করা েনব।
১ । েথােথ কর্তমপনের পািনপমাট িাইনজর
িিযামেি ছমব - ২ কমপ । (মিইও/এর্মড)
২। োে নাগাদ যট্রড োইনিন্স কমপ।
৩। Memorandum
৪। BTRC কর্তমক জামরকৃি
অপানরটর োইনিন্স এর কমপ।
৫। ৩০০/= টাকার জুমডমিোে stamp এ
undertaking (প্রনোজয যেনত্র )
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 িামেকা যদো
েনেনছ, মনর্ মামরি ব্যাংনক
D/N এর টাকা
পমরনশানর্র পর িংনোগ
প্রদান করা েে।

িম্ভাব্য যেনত্র
চামেদাপত্র
যদোর ৫ মদননর
র্নে ব্যাংনক
অথ ম পমরনশানর্র
পর ১৫ মদনন
িংনোগ যদো
েনব ।

িেকারী ব্যবস্থাপক (কামরগরী)
ট্রান্সমর্শন পূব ম, মবটিমিএে, র্োখােী,
ঢাকা
যটমেন ান নং: ০২-৫৫০৬৯৩১৫
ই-যর্ইে:
amtxeast.btcl@gmail.com

িোেক যিবা :
# িারা যদশব্যাপী ট্রান্সমর্শন ব্যাকনবান যনটওোকম রেণানবেণ করা।
# মবটিমিএনের িকে এক্সনচনের িানথ যটন্ডর্ বা এএনএি যগটওনে বা প্রনোজয যেনত্র আইমিএনক্সর িানথ কাননমিমভটি প্রদান করা ।
# যিনা, যনৌ ,মবর্ান ,বডাম র গাড ম অব বাংোনদশ, এন. এি. আই, ও পুমেনশর চামেদা অনুোেী ট্রান্সমর্শন িোেিা প্রদান কনর।
# TAX এক্সনচনের র্ােনর্ যদশব্যাপী NWD িামভমি প্রদান করা ।
# ICX এক্সনচনের র্ােনর্ মবটিমিএনের িানথ অন্যান্য অপানরটনরর কে আদান প্রদান করা।
# িারা যদশব্যাপী ইোরননট যিবা প্রদানন ব্যাকনবান ট্রান্সমর্শন িোেিা প্রদান কনর।
# আন্তজমামিক কে আদান প্রদানন ট্রান্সমর্শন িোেিা প্রদান করা।
# বাংোনদশ যটমেমভশন-যক মবমভন্ন উপনকনের র্ােনর্ টিমভ মিগন্যাে িম্প্রচার ট্রান্সমর্শন সুমবর্া প্রদান ও িরািমর অনুষ্ঠান িম্প্রচানর
ট্রান্সমর্শন িোেিা প্রদান করা।
# আমথ মক প্রমিষ্ঠান : যের্ন বাংোনদশ ব্যাংক িে িকে িরকারী / যবিরকারী ব্যাংক-এ ট্রান্সমর্শন িোেিা প্রদান করা।
# মশল্প প্রমিষ্ঠান: িরকারী /নবিরকারী স্কুে ,কনেজ ,মবশ্বমবদ্যােনে ইোরননট সুমবর্া প্রদান করা ।
# োিপািাে : যজো ,উপনজো ও ইউমনেন পে মানে মবমভন্ন িরকারী / যবিরকারী োিপািাে ,নিবা যকে ইিযামদনি ইোরননট সুমবর্া প্রদান করা ।
# দূিাবাি িমূে : িকে মবনদশী দূিাবাি , িাোয্য িংস্থা ও আন্তজমামিক িংস্থা িমূনের ইোরননট সুমবর্া প্রদান।
# িরকানরর িথ্য প্রযুমি িংক্রান্ত প্রকল্প (Banglagov, Info Sarker) বাস্তবােননর কামরগরী িোেিা ও ট্রান্সমর্শন ব্যান্ডউইথ প্রদান করা।
# মবভাগীে কমর্শনার ও যজো প্রশািনকর িানথ র্াননীে প্রর্ানর্ন্ত্রীর Video Conference এর িোেক মেিানব ট্রান্সমর্শন যিবা প্রদান করা ।

র্ন্যবাদ
মুখ্য র্োব্যবস্থাপক, ট্রান্সমর্শন, পূব ম, মবটিমিএে, র্োখােী, ঢাকা।

