.ফাাংরা এফাং .BD ডডামভইন ডফায গ্রাক ননমদে নকা
(User guide of .ফাাংরা & .BD domain service)
ননমদে নকায নফলয়ভূ (User guide Content)
1. নতু ন ডডামভইন ডযনিমেন (New Domain Registration)
2. ডমভন্ট প্রনিয়া (Payment Procedure Steps)
3. ডডামভইন ফযফস্থানা (Domain Management) ও াধাযণ নিজ্ঞাা
(Frequently Asked Question)
a. নকবামফ Domain নফায়ন (Renew) কযফ?
b. নকবামফ DNS server নযফতে ন/ারনাগাদ কযমফা?
c. নকবামফ আভায ডপ্রাপাইর এয তথয নযফতে ন/ ারনাগাদ কযমফা?
d. আভায ওময়ফ াইটটি ামে না ঠাৎ কময। নক কযমফা?

ATTENTION!!
Domain application restores registrant information of ccTLD .bd &
domain.

.বাাংলা

Please create a separate client ID for separate registrant/subscriber.
Include required information of registrant & upload prerequisite
document while registration. The domain, you are requesting in favor of
registrant, if approved, may be transferred/ terminated at any time
upon the request of registrant.
Pre-requisite documents:
For individual accounts then have to upload scanned copy of NID or
passport.
For .edu domain, approval letter from Govt./Madrasa Board/BTEB/
UGC/Education Board is required.
For .gov domain, forwarding letter from concern govt. organization/
body/institution is required
For .mil domain, forwarding letter from Bangladesh Armed Forces is
required
*Forwarding letter should be in favor ofDivisional Engineer (Administration & coordination),
Bangladesh Telecommunications Company Limited (BTCL),
Mogbazar Telephone Bhaban, Dhaka-1217

ডমমকান নিজ্ঞাা, অনবমমাগ, ভতাভত এয িমনয ইমভইর করুনdomain@btcl.com.bd
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1. নতু ন ডডামভইন ডযনিমেন (New Domain Registration)
গ্রাহক নিজস্ব ব্যনিগত প্রয় াজয়ি (Individual/Personal) নকিংব্া প্রনতষ্ঠায়ির নব্পরীয়ত (Organization/Institution/Company) ড ায়েইি ডরনজয়েশি এর
আয়ব্দি করয়ত পারয়ব্ি।
a. প্রথমভ আনায ডডামভইন available আমে
নকনা
তা
ডেক
করুন
domainreg.btcl.com.bd
এই
ঠিকানা
ডথমক। ডট ফাাংরা ডডামভইন ডেক কযমত
Dropdown অন ডথমক নকমফাডে নমরক্ট
করুন। অতঃয কানিত ডডামভইন ােে করুন।
ডডামভইন available থাকমর sign up (নকাংফা
sign

in)করুন।

ডডামভইন

available

না

থাকমর অনয ডকামনা নাভ ােে কময ডদখুন।

b. Sign up কযায ময Registration Type
নমরক্ট করুন। Term & Condition এ ম্মনত
থাকমর continue করুন।

c. এযয প্রময়ািনীয় কর তথয মথামথবামফ ূযণ
করুন। এভন ইমভইর/মভাফাইর নম্বয প্রদান
করুন ডমটামত আনায access আমে। এযয
Register এ নিক করুন।
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d. এযয আনায ডপ্রাপাইমর login কময ফাভাম
Sidebar এ Domain নরাংক এ নিক কময
ডপ্রাপাইর আমডট (Technical, billing,
admin contact)করুন।

e. প্রময়ািনীয় কাগিত্র ডমভন, NID document
(For individual), TIN/Trade License,
(For company) অথফা forwarding letter
(for Govt.) এ আমরাড করুন**।

f. অতঃয আনায কানিত ডডামভইন টি অডোয
কযায িনয আনায ডপ্রাপাইর এ User ID ও
Password নদময় login কময ফাভাময
Domain>
Domain
Market>
Buy
Domain এ নিক করুন এফাং আনায
কানিত
ডডামভইন
অডোয
করুন।
মনদ
available
থামক,
তমফ
ডদখামফ“Congratulation!
This
domain
is
available to buy.”
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g. অতঃয আনায ডডামভইন এয ডানটাং াবে ায
এয DNS উমেখ করুন। এফাং নীমে টযানযপ
োটে ডদমখ Buy Now এ অডোয করুন। এয
ভাধযমভ আনায ডডামভইন আমফদন ম্পূণে মফ।
অতঃয আনায ডডামভইন আমফদন অনুমভাদন*
াফায িমনয অমক্ষা করুন। অনুমভানদত মর
invoice এয কন আনায ইমভইমর send কযা

মফ***। Invoiced amount ননমে ননমদে নত
উাময় নযমাধ করুন (Payment)।

* BTCL Admin ডথমক আনায ডপ্রাপাইর টি Verify কময তৎযফতী কািগুরা আনামক ডভইমর ও ডপামন Notify কযা মফ। আনায ডপ্রাপাইর এ রগইন কময
আনায ডডামভইন এয ফতে ভান অফস্থা এফাং Description ডদখমত াযমফন । আনায ইমভইর আইনড এফাং ডপান নাম্বায ডবনযপাই করুন।
** অসম্পূর্ণ/ত্রুটিপূর্ণ আয়ব্দিঃ ডকান প্রময়ািনীয় Documents আমরাড কযা না মর াংনিষ্ট নফবাগ ডথমক ডথমক িানামনা মফ ডপান ও ডভইর এ। উক্ত
document আমরামডয িনয আনন আনায UserID ও Password নদময় login করুন এফাং Domain> Profile> User Name এ নিক করুন। ডখান ডথমক Edit
এ নিক কময উমেখকৃ ত document আমরাড করুন।
*** ডডামভইন এয আমফদন আনুমভানদত মর এয োিে প্রদামনয িনয একটি Invoice ততনয মফ মা আনন ডপ্রাপাইর নকাংফা ইমভইর ডথমক ডদখমত াযমফন। Invoice
এ উনেনখত অাংমকয টাকা নযমাধ করুন।

2. ডমভন্ট প্রনিয়া (Payment Procedure Steps)
Bank Payment Procedure
Bank এ টাকা নযমাধ কযমত োইমর Social
Islami Bank Limited (SIBL), New Eskaton
াখায় Invoice print কময উমেনখত টাকা
নযমাধ করুন। Domain Active এয িনয
Payment receipt এয পমটাকন নফটিনএর এয
ভগফািায ডটনরমপান বফন এয ৪০৭ নাং কমক্ষ
িভা নদন।

Teletalk Payment Procedure
Prepaid Teletalk এয ভাধযমভ টাকা নযমাধ কযমত োইমর Invoice এ ননধোনযত ভময়য আমগ নীমেয ধা
দুইটি অনুযণ কযমত মফঃ
BTCL<space>Invoice ID
Send to 16222
ডভমি এয reply এ 8 digit এয একটি PIN number েমর আমফ। অতঃয confirm করুন এবামফBTCL<space>YES <space>8 digit PIN number (provided at first message reply)
Send to 16222
টাকা নযমাধ এয য স্বয়াংনিয়বামফ আনায ডডামভইনটি ের ময় মামফ। এয যফতীমত ওময়ফ াইটটি Live
এয িনয আনায ডানটাং ডপ্রাবাইডায এয ামথ ডমাগামমাগ করুন।
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3. ডডামভইন ফযফস্থানা (Domain Management) ও াধাযণ নিজ্ঞাা (Frequently Asked Question)
a. নকবামফ Domain নফায়ন (Renew) কযফ?
- আনায ডপ্রাপাইর এ login করুন।
- Domain> Domain Market> Search> Select Your Domain Name এ নগময় Domain এ নিক করুন।
- এযয নীমে Renew Option ডদখমত ামফন। ডম কয় ফেমযয িনয Renew কযমত োন তা Select কময submit করুন।
- এয পমর invoice generate মফ এফাং invoice এয কন আনায ইমভইর নকাংফা ডডামভইন ডপ্রাপাইর ডথমক ামফন।
- Invoice এ উনেনখত অাংমকয টাকা নযমাধ করুন।
b. নকবামফ DNS server নযফতে ন/ারনাগাদ কযমফা?
- প্রথমভ আনায User ID and Password নদময় আনায ডপ্রাপাইর এ Login কময ননমেয দ্ধনত অনুযন করুন।
- Domain> Domain market> Search> Select domain> Domain name> Edit Input your desire Name server Submit
- এযয য়াংনিয়বামফ DNS আমডট মফ (ডক্ষত্রনফমমল ৬ ডথমক ২৪ ঘন্টা ডরমগ ডমমত াময)।
c. নকবামফ আভায ডপ্রাপাইর এয তথয নযফতে ন/ ারনাগাদ কযমফা?
- প্রথমভ আনায User ID and Password নদময় আনায ডপ্রাপাইর এ Login কময ননমেয দ্ধনত অনুযন করুন।
- Domain> Domain market> Search> Domain> Client name> User name> Edit(right side)
- একফায আনায ডপ্রাপাইর Approved ময় ডগমর আনন আয ডকান File Upload কযমত াযমফন না । ডমক্ষমত্র আনায একানধক File ,
Comments section এ Upload করুন।
d. আভায ওময়ফ াইটটি ামে না ঠাৎ কময। নক কযমফা?
- প্রথমভ আনায ডডামভইন এয নফযীমত ফতে ভান নক DNS Server
কমযও

ডদখমত

াযমফন

অথফা

অনরাইন

নকেু

DNS

গুরা অযানক্টব আমে ডটা Check করুন । আনায ডপ্রাপাইর এ রগইন

checker

আমে

ডখান

ডথমকও

Check

কযমত

াযমফন।

ডমভনঃ

http://viewdns.info/dnsreport/?domain=btcl.com.bd। আনায DNS Server গুরা ঠিক থাকমর আনায Hosting Provider এয
ামথ ডমাগামমাগ করুন আনায ওময়ফ াইটটিয ের কযায িনয। আয DNS Server

নযফতে ন এয দযকায মর BTCL এ ইমভইর করুন

domain@btcl.com.bd যফতী ননমদে নায িমনয।

Page 5 of 5

