বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন
আইইিব ভবন, রমনা, ঢাকা - ১০০০।
ইি িনয়ািরং এ অপােরশ িবভাগ
২১ চ ১৪২৭
তািরখ:
০৪ এি ল ২০২১

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩২.০১০.১৮.৫৮৬
িবষয়:

কািভড সং া লকডাউ ন চলাকালীন জ রী সবা দান সে ।

উপ
িবষেয় সংি সকেলর অবগিতর জ িনেদ শ েম জানােনা যাে য, কািভড সং া লকডাউন চলাকালীন
জ রী সবা িহেসেব টিলেযাগােযাগ নটওয়াক এবং সবা সচল রাখার ােথ টিলেযাগােযাগ সবা দানকারী িত ােন কমরত
াি বগ এবং এসকল িত ােনর গািড় দিনক এবং িনয়িমত িভি েত চলাচল ও কমস াদেনর জ রী েয়াজনীয়তা রেয়েছ।
এমতাব ায় , সকল টিলেযাগােযাগ সবা দানকারী িত ােন কমরত াি বগ এবং এসকল িত ােনর গািড় েয়াজনমত
চলাচেল সহেযািগতার জ সংি সকলেক অ েরাধ করা হল।
২। সকল টিলেযাগােযাগ সবা দানকারীেদর িনজ িনজ াপনা/অিফেস লাইেস /পারিমট/ রিজে শন এর কিপ সংর ণ/ দশন
এবং কমরত াি বগ েক ািত ািনক পিরচয়প বহেন িনেদ শনা দান করা হল।

৪-৪-২০২১
মাঃ গালাম রা াক
পিরচালক (১)
ফান: ০১৫৫২২০২৭২০

িবতরণ :
১) সকল মাবাইল নটওয়াক অপােরটর (MNO);
২) সকল এন এন (NTTN) অপােরটর;
৩) সকল আইএসিপ (ISP) এবং আইিপ এসিপ
(IPTSP) অপােরটর;
৪) সকল টাওয়ার শয়ািরং (Tower Co) অপােরটর;
৫) সকল কল স ার (Call Center) অপােরটর;
৬) সকল আইিজডি উ (IGW), আইআইিজ (IIG),
আইিস (ICX), এনআই (NIX), আই িস (ITC),
-ভ াস (T-VAS) অপােরটর।

২১ চ ১৪২৭
তািরখ:
০৪ এি ল ২০২১

ারক ন র: ১৪.৩২.০০০০.৮০০.৩২.০১০.১৮.৫৮৬/১(১৩)

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল:
১) অ ািডঃ আইিজিপ ( ন দািয় ), অ ািডশনাল আইিজিপ (এ াডিমিনে শন অ া অপােরশনস), িলশ
১

হডেকায়াট াস
২) পিরচালক (অপােরশ ), র◌্যাব সদর স র, ঢাকা
৩) একা সিচব (অিতির দািয় ), সিচেবর দ র, ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভাগ
৪) চয়ার ান মেহাদেয়র একা সিচব/ভাইস- চয়ার ান ও কিমশনার মেহাদয়গেণর ি গত কমকতা
িব আরিস (ইহা মেহাদয়গেণর সদয় অবগিতর জ )
৫) AMTOB, IOF, BACCO, ISPAB, IIGAB, IOAB-এর মহাসিচব

,

৪-৪-২০২১
মাইয়া রহমান
সহকারী পিরচালক

২

