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ফাাংরাদদ টেলরকলভউলনদকন্স টকাম্পানী লরলভদেড (লফটিলএর)  

চীপ টজনাদযর ম্যাদনজায, দলিণাঞ্চর, লফটিলএর, খুরনা এয কাম যারয়। 

 

 

লটিদজন চাে যায 

ক্রলভক 

নাং 

টফায নাভ টফা প্রদাদন 

দফ যাচ্চ 

ভয় 

প্রদয়াজনীয় কাগজত্র প্রদয়াজনীয় কাগজত্র/ 

আদফদন পযভ প্রালিস্থান 

টফামূল্য এফাং লযদাধ 

দ্ধলত 

াখায নাভ দালয়ত্বপ্রাি কভ যকতযায 

দলফ, রুভ নম্বয, টজরা/ উদজরায টকাড, 

অলপলয়ার টেলরদপান ও ইদভইর 

ঊর্ধ্যতন কভ যকতযায দলফ, রুভ নম্বয, 

টজরা/ উদজরায টকাড, অলপলয়ার 

টেলরদপান ও ইদভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
নতুন টেলরদপান/ 

পযাক্স াংদমাগ 
৪৮ ঘণ্টা 

ক) আদফদন পযভ 

খ) জাতীয় লযচয় ত্র 

গ) ছলফ-২ কল 

আদফদন পযভ অলপ 

টথদক ফা লফটিলএর এয 

ওদয়ফাইে টথদক 

ডাউনদরাড কযা মাদফ 

ক) াংদমাগ লপ ৩০০/- 

খ) জাভানত ৩০০/- 

গ) বযাে ৪৫/- (াংদমাগ 

লপ) 

টভাে ৬৪৫/- 

**মুলজফ ফদল য াংদমাগ 

লপ লি 

১) উ-ভাব্যফস্থাক টভদরা, খুরনা  

রুভ নম্বযঃ ২১৮,  

খুরনা লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, খুরনা।  

টেলরদপানঃ ০৪১-৭৩১১৬৬ 

ইদভইরঃ 

dgm.khulnametro@btcl.

gov.bd 

 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, খুরনা 

রুভ নম্বযঃ ২০১,  

খালরপুয লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, খুরনা।  

টেলরদপানঃ ০৪১-৭৬০৩০০ 

ইদভইরঃ 

dgm.khulna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, মদায 

রুভ নম্বযঃ ৩১০,  

মদায লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, মদায। 

টেলরদপানঃ ০৪২১-৬৩৩০০ 

ইদভইরঃ 

dgm.jashore@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, কুলিয়া 

রুভ নম্বযঃ ৪০৫,  

কুলিয়া লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, ভজভপুযদগে, কুলিয়া। 

ক্রলভক নাং ১, ২, ৩ এফাং ৪ এয উর্ধ্যতন 

কভ যকতযাঃ 

 

টজনাদযর ম্যাদনজায-১, দলিণাঞ্চর, খুরনা 

রুভ নম্বযঃ ৪০১,  

খালরপুয টেলরদপান বফন, লফটিলএর, 

খালরপুয, খুরনা।  

টেলরদপানঃ ০৪১-৭৬২৩০০ 

ইদভইরঃ 

gm1.southern@btcl.gov.bd 

 

ক্রলভক নাং ৫, ৬, ৭ এফাং ৮ এয উর্ধ্যতন 

কভ যকতযাঃ 

 

টজনাদযর ম্যাদনজায-২, দলিণাঞ্চর, 

ফলযার  

রুভ নম্বযঃ ৩০১,  

টজনাদযর ম্যাদনজায-২, দলিণাঞ্চর, 

ফলযার এয কাম যারয়, 

চাঁদভাযী, ফলযার। 

টেলরদপানঃ ০৪৩১-৭১৭০০ 

ইদভইরঃ 

gm2.barishal@btcl.gov.bd 

২ 

এলডএএর 

াংদমাগ 

(Bcube) 

ইন্টাযদনে 

ালব য 

৪৮ ঘণ্টা 

ক) আদফদন পযভ ও চুলিনাভা 

পযভ 

খ) জাতীয় লযচয় ত্র 

গ) ছলফ-২ কল 

আদফদন পযভ অলপ 

টথদক ফা লফটিলএর এয 

ওদয়ফাইে টথদক 

ডাউনদরাড কযা মাদফ 

ক) াংদমাগ লপ ৪০০/- 

খ) বযাে ৬০/- 

টভাে ৪৬০/- 

 

৩ 
নাভ ও ঠিকানা 

লযফতযন কযণ 
৪৮ ঘণ্টা আদফদন ত্র - ২০০/- 

৪ 
টেলরদপান 

স্থানান্তয কযণ 
৪৮ ঘণ্টা আদফদন ত্র - ৩০০/- 

৫ 

লরজড্ রাইন 

ইন্টাযদনে 

াংদমাগ 

৩ লদন 

ক) আদফদন পযভ ও চুলিনাভা 

পযভ 

খ) জাতীয় লযচয় ত্র 

গ) ছলফ-২ কল 

আদফদন পযভ অলপ 

টথদক ফা লফটিলএর এয 

ওদয়ফাইে টথদক 

ডাউনদরাড কযা মাদফ 

*াংদমাগ লপ ৫০০০/- 

*১ (এক) ভাদয 

ব্যান্ডউইডথ বাড়া অলিভ 

*১ (এক) ভাদয 

ব্যান্ডউইডথ বাড়া 

জাভানত (প্রদমাজয টিদত্র) 

*OFC স্থান চাজয 

এককারীন ৫০০০/- 

(প্রদমাজয টিদত্র) 

** কর লপ এয উয 

বযাে ৫% 

mailto:dgm.khulnametro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.khulnametro@btcl.gov.bd
mailto:gm1.southern@btcl.gov.bd
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টেলরদপানঃ ০৭১-৬২৭০০ 

ইদভইরঃ 

dgm.kushtia@btcl.gov.b

d 

 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, ফলযার  

রুভ নম্বযঃ ৩০১,  

ফলযার লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, পজলুর ক এলবলনউ, 

ফলযার। 

টেলরদপানঃ ০৪৩১-৬৩৩০০ 

ইদভইরঃ 

dgm.barishal@btcl.gov.b

d 

 

৬) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, 

পলযদপুয 

রুভ নম্বযঃ ১০৪,  

পলযদপুয লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, পলযদপুয। 

টেলরদপানঃ ০৬৩১-৬৩০০০ 

ইদভইরঃ 

dgm.faridpur@btcl.gov.b

d 

 

৭) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, 

টুয়াখারী 

রুভ নম্বযঃ ২০১,  

টুয়াখারী লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, কদরজ টযাড, টুয়াখারী। 

টেলরদপানঃ 0441-64000 

ইদভইরঃ 

dgm.patuakhali@btcl.go

v.bd 

 

 

৮) উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, 

টগাারগঞ্জ 

mailto:dgm.barishal@btcl.gov.bd
mailto:dgm.barishal@btcl.gov.bd
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রুভ নম্বযঃ ১০১,  

টগাারগঞ্জ লডলজোর টেলরদপান এক্সদচঞ্জ, 

লফটিলএর, টগাারগঞ্জ। 

টেলরদপানঃ ০২-৬৬৮১০০৩ 

ইদভইরঃ  

dgm.gopalgonj@btcl.gov

.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


