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

লাইেসি ং শাখা
জ ির 
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১৭ অ হাযণ় ১৪২৮

২০২০-২০২২ ময়ােদ অ েমািদত VoIP Service Provider (VSP) লাইেস ধারী িত ানস েহর লাইেস
নবায়ন িফ’স ও তৎসংি  ভ াট জমা দােনর সময়সীমা ি  সং া  জ রী িব ি

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, সরকার ক ক যসকল িত ােনর VSP লাইেস  েবর
ধারাবািহকতায় ময়াদ উ ীেণর তািরখ হেত পরবত  ২ ( ই) বছর অথাৎ ২০২০-২০২২ ময়ােদ নবায়েনর বা েমাদন দান করা
হেয়েছ, স সকল িত ােনর লাইেস  নবায়ন িফ’স ও ভ াট দােনর সময়সীমা ইেতা েব িনধািরত ১৫-১১-২০২১ তািরেখর
পিরবেত আগামীআগামী  ১০১০ -- ১২১২--২০২১২০২১  ত ািরখত ািরখ  পয  বিধত করা হেলা। অ েমািদতঅ েমািদত   িত ানস েহরিত ানস েহর  ন ামন াম,  ,  কান াকান া  ওও  ল াই েসল াই েস
ন রন র  স িলতস িলত   িব ািরতিব ািরত   ত ািদত ািদ   www.btrc.gov.bdwww.btrc.gov.bd  এরএর Notice Board- Notice Board-এএ  প াওয় াপ াওয় া  য ােবয ােব
(http://www.btrc.gov.bd/notice-board/notice-reg arding-voip-s ervice-(http://www.btrc.gov.bd/notice-board/notice-reg arding-voip-s ervice-
provider-vs p-licens e-renewal)। provider-vs p-licens e-renewal)। 

এমতাব ায়, উপেরর বণনা অ যায়ী অ েমািদত VSP িত ানস হেক আগামী ১০-১২-২০২১ তািরেখর মে  ২০২০-২০২২
ময়ােদ লাইেস  নবায়ন িফ বাবদ ২ ( ই) ল  টাকা এবং তৎসংি  ১৫% ভ াট বাবদ ৩০ (ি শ) হাজার টাকা য কান

তফিসিল াংক হেত প-অডার/ াংক াফট এর মা েম ‘‘িব আরিস’’ বরাবর জমা দােনর জ  অ েরাধ করা হেলা। উে িখত
সমেয়র মে  VSP লাইেস  নবায়ন িফ’স ও ভ াট জমা দােন থ হেল িত ানস েহর VSP লাইেস  বািতল িহসােব গ
হেব। 

২-১২-২০২১
মাঃ র বী
পিরচালক

ফান: +৮৮০ ২ ৯৬১১১১১ এ েটনসন ৫১২
ফ া : +৮৮০ ২ ৯৫৫৬৬৭৭

ইেমইল:
nurannabi@btrc.gov.bd

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সভাপিত, িদ বাংলােদশ এেসািসেয়শন অফ িভওআইিপ সািভস াভাইডার, আকরাম টওয়ার, ট-০৬ (৪থ তলা),
১৫/৫ িবজয় নগর, ঢাকা-১০০০।
২) পিরচালক, শাসন িবভাগ, বাংলােদশ টিলেযাগােযাগ িনয় ণ কিমশন (কিমশেনর ওেয়বসাইেট কােশর েয়াজনীয়
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