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

লাইেসি ং শাখা

ন র ১৪.৩২.০০০০.৭০২.৪৮.০০১.২০.৭৯৫ তািরখ: 
২৪ আগ  ২০২১

৯ ভা  ১৪২৮

িব ি / না শ

িবষয:় কলেস ারকলেস ার   র িজে শনরিজে শন   স া িফ েকটসা িফ েকট   নবায়ননবায়ন   সং াসং া   জ রীজ রী  িব িিব ি ।।

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন হেত িবিভ  সমেয় িবিপও/
কলেস ার রিজে শন সা িফেকট ই  করা হেয়েছ। Instructions for Issuance of Registration
Certificate for the Operation of BPO/Call Center (Domestic and International) এর

জ নং-৩.৪ অ সাের িবিপও/ কলেস ার রিজে শন সা িফেকটধারী িত নস হেক রিজে শন সা িফেকেটর ময়াদ উ ীণ
হওয়ার ০১ (এক) মাস েবই নবায়েনর জ  কিমশেন আেবদন দািখেলর িবধান রেয়েছ। এত সে ও কিতপয় িত ান তােদর
িবিপও/ কলেস ার লাইেস / রিজে শন সা িফেকট এর ময়াদ উ ীণ হওয়ার পেরও তা নবায়েনর জ  আেবদন কেরিন। ফেল
কিমশেনর িস া  অ সাের উ  ময়াদ উ ীণ িত ানস েহর বািতেলর তািলকা গত ০৮-০৪-২১ তািরেখ কিমশেনর ওেয়বসাইেট

কাশ করা হয়। এ সকল িত ান ক ক পিরচািলত সবা অৈবধ ও আইনগত ভােব শাি েযা  অপরাধ িহেসেব িবেবিচত। কিমশন
িবিপও/কলেস ার িশে র সােরর াথ িবেবচনায় মযা়েদা ীণ িবিপও/কলেস ার িত ানস হেক তােদর কলেস ার রিজে শন
সা িফেকেটর নবায়েনর লে  আেবদন দািখল করার জ  েযাগ দােনর িস া  িনেয়েছ।

এমতাব ায়, য সকল িবিপও/কলেস ার রিজে শন সা িফেকটধারী িত ান ময়াদ উ েণর পেরও যথাসমেয় ও যথাযথ
িনয়েম কিমশন বরাবের নবায়েনর জ  আেবদন দািখল কেরিন িক  অপােরশেন রেয়েছ স সকল িবিপও/ কলেস ার

িত ানস হেক আগামীআগামী  ৩০৩০--০৯০৯--২০২১২০২১   ীঃীঃ  তা িরেখরতািরেখর   মেমে  িব আরিস বরাবের তােদর রিজে শন সা িফেকট নবায়েনর
জ  েয়াজনীয় কাগজপ সহ িফস/চাজ পিরেশাধ বক যথাযথ প িতেত আেবদন করার েযাগ দান করা হেলা। উ  সমেয়র
পর কান েমই মযা়েদা ীণ িবিপও/কলেস ার রিজে শন সা িফেকট নবায়েনর আেবদন হণ করা হেব না। এজ

িত ানস হেক তােদর মযা়েদা ীণ িবিপও/কলেস ার রিজে শন সা িফেকট নবায়েনর আেবদন যথাসমেয় দািখেলর জ
িনেদশ েম অ েরাধ করা হেলা।    

২৪-৮-২০২১
মাঃ র বী
পিরচালক

ইেমইল: nurannabi@btrc.gov.bd

িবতরণঃ 
১) সকল িবিপও/কলেস ার রিজে শন সা িফেকটধারী িত ান।

১


