
 

 

 বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড    

 

 

 
 

 

মূখ্য িহাব্যবস্থাপক (গ্রাহক টেবা) এর কার্ যালয় 

 

 

  
 টেললদ াি রাজস্ব ভবি (ষষ্ঠ তলা), টশদরবাাংলা িগর, ঢাকা-১২০৭ 

  
     

 
 

 লেটিদজি চাে যার   
 

 

ক্রলিক িাং  টেবার িাি 
টেবা প্রোদির 

েদব যাচ্চ েিয় 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয়  ি য প্রালিস্থাি 

টেবা মূল্য এবাং পলরদশাধ 

পদ্ধলত র্লে থাদক  

শাখার িািেহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

িাি,পেলব,রুি িাং,টজলা/উপদজলার 

টকাড েহ অল লেয়াল টেললদ াি 

িাম্বার,ইদিইল ঠিকািা 

উদ্ধযতি কি যকতযার িাি,পেলব,রুি 

িাং,টজলা/উপদজলার টকাড েহ 

অল লেয়াল টেললদ াি িাম্বার,ইদিইল 

ঠিকািা 

 

১ 

টেললদ াি/ইন্টারদিে/

লবল োংক্রান্ত 

অলভদর্াগ গ্রহণ 

তাৎক্ষলণক প্রদর্াজয িয়  

বিটিবিএল ওয়েিিাইটঃ 

https://btcl.gov.bd 

ঢাকা বিভাগঃ  

১। উত্তরা গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

উত্তরা সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

বিটিবিএল, আজমপুর, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

২। গুলশান গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

গুলশান সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

বিটিবিএল, গুলশান-১ িায়কেল, 

ঢাকা- ১২১২ 

৩। সশয়র িাাংলা নগর গ্রাহক 

সিিা সকন্দ্র, বিটিবিএল 

সটবলয় ান রাজস্ব ভিন, মাবনক 

বমো এবভবনউ, ঢাকা- ১২০৭ 

৪। নীলয়েত গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

নীলয়েত সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

বিটিবিএল, ঢাকা- ১২০৫ 

৫। রমনা গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

রমনা সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

বিটিবিএল, গুবলস্থান, ঢাকা- 

১০০০ 

৬। মগিাজার গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

মগিাজার সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

লবিামূদল্য বিটিবিএল কল সিন্টারঃ 

১৬৪০২ 

ঢাকা বিভাগঃ  

১। উত্তরা গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

জনাি মাহমুদা সিগম, ব্যিস্থাপক 

(গ্রাহক সিিা), উত্তরা, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-৪৮৯৫০০৫৫, ০২-

৫৮৯৫১২১২ 

২। গুলশান গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

 বরদা ইোিবমন খানম সেৌধুরী, কবনষ্ঠ 

িহকারী ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), 

গুলশান, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-২২২২৮৩৩৩৩,  

০২-৪১০৮১১৯৯ 

৩। সশয়র িাাংলা নগর গ্রাহক সিিা 

সকন্দ্রঃ  

জামাল উবিন, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), সশয়র িাাংলা 

নগর, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-৪১০২০৪১৪, ০২-

৪১০২০৪১৫ 

৪। নীলয়েত গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

 ১। টশখ টিাোঃ আব্দুল ললত            

মুখ্য- মহাব্যিস্থাপক, 

গ্রাহক টেবা, টশদর বাাংলা িগর, ঢাকা 

টেললদ ািোঃ ০১৫৫০১৫১২১৭ 

২। আবমন আহয়মদ সদওোন, 

মহাব্যিস্থাপক -১, ঢাকা উত্তর, গ্রাহক 

সিিা, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০১৫৫০১৫১২৫৩ 

৩। আবমন আহয়মদ সদওোন, 

মহাব্যিস্থাপক -২, ঢাকা দবেণ, গ্রাহক 

সিিা, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০১৫৫০১৫১২৫৩ 

৪। িবমত োকমা, মহাব্যিস্থাপক - ৩, 

েট্টগ্রাম, গ্রাহক সিিা, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০১৫৫০১৫১৩২০ 

৫। আশরা  দাদ খান, মহাব্যিস্থাপক- 

৪, রাজশাহী, গ্রাহক সিিা, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০১৫৫০১৫১২৩৩ 

 

 

 ২ ডুলিদকে লবল প্রোি তাৎক্ষলণক প্রদর্াজয িয়  লবিামূদল্য 

 

৩ 

িতুি টেললদ াি/ 

লজপি েহ 

টেললদ াি/ 

এলডএেএল েহ 

টেললদ াি োংদর্াদগর 

আদবেি গ্রহণ 

 প্রদয়াজিীয় 

কাগজপত্রালে 

োলখল করা 

োদপদক্ষ। 

ব্যবি নায়ম আয়িদয়নর সেয়রঃ 

ম্যানুয়াল আদবেিোঃ 

ক) আদবেি পত্র ৪ টি 

খ) ছলব ২ টি 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ ১ 

টি 

ঘ) স্বাক্ষর (জাতীয় পলরচয়পত্র 

অনুরুপ) 

অিলাইদি আদবেিোঃ 

ক) জাতীয় পলরচয়পদত্রর স্ক্যািড কলপ 

খ) আদবেিকারীর ছলবর স্ক্যািড কলপ 

সকাম্পাবনর নায়ম আয়িদয়নর সেয়রঃ  

ম্যানুোল আয়িদনঃ 

ক) আদবেি পত্র ৪ টি 

খ) ছলব ২ টি (দকাম্পালির োলয়ত্বপ্রাি 

কি যকতযার) 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ ১ 

টি (দকাম্পালির োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার) 

ঘ) টেড লাইদেদন্সর  দোকলপ ১ টি 

ঙ) টিি োটি যল দকদের  দোকলপ ১ টি 

বতযিাদি মুলজব শতবষ য 

উপলদক্ষয োংদর্াগ 

লবিামূদল্য।  

জািািত ল  

(দ রতদর্াগ্য) : ক) ঢাকা, 

গাজীপুর ও িারায়ণগঞ্জ  

লেটি কদপ যাদরশি ১০০০ 

োকা 

খ) চট্টগ্রাি লেটি 

কদপ যাদরশি ৫০০ োকা 

গ) অন্যান্য লেটি 

কদপ যাদরশি ও উন্নয়িশীল 

টজলােমূহ ৩০০ োকা 

 

 



ে) টকাম্পালির োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযা 

টকাম্পালির প্রধাি িা হদল টকাম্পালির 

প্রধাদির অনুয়মাদন পর। 

ছ) টকাম্পালির েীলেহ স্বাক্ষর 

(দকাম্পালির োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার) 

অিলাইদি আদবেিোঃ 

ক) টকাম্পালির প্রধাি/ টকাম্পালির 

োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার জাতীয় পলরচয় 

পদত্রর স্ক্যািড কলপ 

খ) টকাম্পালির প্রধাি/ টকাম্পালির 

োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার ছলবর স্ক্যািড 

কলপ 

গ) টেড লাইদেদন্সর স্ক্যািড কলপ 

বিটিবিএল, মগিাজার 

ওেযারয়লি সগট, ঢাকা-১২১৭ 

৭। বখলগাঁও গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বখলগাঁও সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ, 

বিটিবিএল, বখলগাঁও ফ্লাইওভার 

িাংলগ্ন, ঢাকা- ১২১৯ 

েট্টগ্রাম বিভাগঃ 

১। নন্দনকানন গ্রাহক সিিা 

সকন্দ্র, নন্দনকানন, েট্টগ্রাম। 

২। আগ্রািাদ গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিটিবিএল সটবলয় ান ভিন, 

আগ্রািাদ, েট্টগ্রাম - ৪১০০ 

৩। িায়েজীদ গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিটিবিএল সটবলয় ান অব ি, 

িায়েজীদ সিাস্তামী কযান্টনয়মন্ট 

শাখা, েট্টগ্রাম -  

৪। মুরাদপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিটিবিএল সটবলয় ান অব ি, 

মুরাদপুর সমাড়, সিলা মিবজয়দর 

পায়শ, েট্টগ্রাম-৪২০৩ 

বিয়লট বিভাগঃ 

১। বিয়লট গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিয়লট সটবলকম ভিন, 

তালতলা, বিয়লট 

িবরশাল বিভাগঃ 

১। িবরশাল গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিটিবিএল এক্সয়েঞ্জ ভিন, 

 জলুল হক এবভবনউ, িবরশাল 

(৩ে তলা) 

খুলনা বিভাগঃ 

১। খুলনা গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

খুলনা সটবলয় ান অব ি, 

িাাংলায়দশ ব্যাাংয়কর বিপরীয়ত 

২। খাবলশপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

খাবলশপুর সটবলয় ান অব ি, 

িাাংলায়দশ সটবলবভশয়নর 

বিপরীয়ত 

 

সমাঃ হুমায়ুন কিীর, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), নীলয়েত, 

বিটিবিএল,  

স াগায় াগঃ ০২-৯৬১৫৫৫০ 

৫। রমনা গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

বজল্লার ইিয়ন কায়শম, িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), রমনা, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-৯৫৬৭০৭৭,  

০২-৯৫৮৭৭৭৭  

৬। মগিাজার গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

সমাঃ বমরাজুল ইিলাম, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), মগিাজার, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-৪১০৩০৫৯৮, ০২-

৪১০৩০৬৯৯ 

৭। বখলগাঁও গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ  

আহয়মদ  জয়ল রাব্বী, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), বখলগাঁও, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০২-৪১০৩০৫৮০, ০২-

৪১০৩০৫৮১ 

েট্টগ্রাম বিভাগঃ 

১। নন্দনকানন গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

আ য়রাজা আিার, িহকারী ব্যিস্থাপক 

(গ্রাহক সিিা), নন্দনকানন, েট্টগ্রাম 

স াগায় াগঃ ০৩১-৬৩৫২৪০  

২। আগ্রািাদ গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

আবুল িাশার, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), আগ্রািাদ, 

বিটিবিএল, স াগায় াগঃ ০৩১-

৭১৭২৬৬, ০৩১-৭১০৯৫৭ 

৩। িায়েজীদ গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

িাধন বিকাশ রুদ্র, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), িায়েজীদ, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০৩১-৬৮১১২২  

 

 

৪ 

টেললদ াি/ লজপি 

েহ টেললদ াি/ 

এলডএেএল েহ 

টেললদ াি পূিোঃ 

োংদর্াদগর আদবেি 

গ্রহণ 

 লডিান্ড টিাদের 

অথ য 

পলরদশাদধর পর 

পর  ৩ (লতি) 

কার্ যলেবদের 

িদে োংদর্াগ 

প্রোি। 

ক) পূিোঃ োংদর্াগ আদবেি ৪ টি 

খ) ছলব ২ টি 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ ১ 

টি 

ঘ) পূদব যর মূল লডিান্ড টিাে 

(বােতামূলক িয়) 

ঙ) লবল োয়দিাচি পত্র ২ টি 

চ) টকাম্পালির টক্ষদত্র েীল ও 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

ছ) স্বাক্ষর (জাতীয় পলরচয়পত্র 

অনুোদর) 

বতযিাদি মুলজব শতবষ য 

উপলদক্ষয পূণোঃ োংদর্াগ 

লবিামূদল্য। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রলিক িাং  টেবার িাি 
টেবা প্রোদির 

েদব যাচ্চ েিয় 
প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র প্রদয়াজিীয়  ি য প্রালিস্থাি 

টেবা মূল্য এবাং পলরদশাধ 

পদ্ধলত র্লে থাদক  

শাখার িািেহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকতযার 

িাি,পেলব,রুি িাং,টজলা/উপদজলার 

টকাড েহ অল লেয়াল টেললদ াি 

িাম্বার,ইদিইল ঠিকািা 

উদ্ধযতি কি যকতযার িাি,পেলব,রুি 

িাং,টজলা/উপদজলার টকাড েহ 

অল লেয়ালদেললদ াি িাম্বার,ইদিইল 

ঠিকািা 

 

৫ 

টেললদ াি োংদর্াদগর 

িাি পলরবতযদির 

আদবেি গ্রহণ 

 লডিান্ড টিাদের 

অথ য 

পলরদশাদধর পর 

৩ (লতি) 

কার্ যলেবদের 

িদে োংদর্াগ 

প্রোি। 

ক) িাি পলরবতযি আদবেি ৩ টি 

খ) ছলব িতুি গ্রাহদকর ২ টি ও 

পুরাতি গ্রাহদকর ১ টি 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ 

(িতুি ও পুরাতি গ্রাহক উভদয়র ১ টি 

কদর) 

ঘ) পূদব যর মূল লডিান্ডদিাে 

ঙ) লবল োয়দিাচি পত্র ২ টি (মূল 

কলপ েহ) 

ে) টিাোরী পাবললক কর্তযক 

এল দডল ড 

ছ) টকাম্পালির টক্ষদত্র েীল ও 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

জ)স্বাক্ষর (জাতীয় পলরচয়পত্র অনুরুপ) 

 

রাজশাহী বিভাগঃ 

১। রাজশাহী গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

সটবলয় ান এক্সয়েঞ্জ ভিন, 

মায়লাপাড়া, বিটিবিএল, 

রাজশাহী 

রাংপুর বিভাগঃ 

১। রাংপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বিটিবিএল সটবলয় ান ভিন, 

কাোরী িাজার, রাংপুর 

২। বদনাজপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

বদনাজপুর সটবলয় ান ভিন, 

বিটিবিএল, বদনাজপুর 

৩। িগুড়া গ্রাহক সিিা সকন্দ্র, 

সটবলয় ান ভিন, িাত মাথা, 

বিটিবিএল, িগুড়া 

একই পলরবাদরর ব্যালির 

টক্ষদত্র ২৩০ োকা 

;পলরবাদরর বলহর্ভ যত 

ব্যালির টক্ষদত্র ৫৭৫ োকা  

৪। মুরাদপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

উজ্জ্বল কাবি সিন গুপ্ত, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), মুরাদপুর, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০৩১-৬৫৭৬৮৮, ০৩১-

৬৫৪৪০০ 

বিয়লট বিভাগঃ 

১। বিয়লট গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

কবনষ্ঠ িহকারী ব্যিস্থাপক (গ্রাহক 

সিিা), বিয়লট, বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০৮২১-৭১৮৩০০ 

িবরশাল বিভাগঃ 

১। িবরশাল গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

কামরুননাহার, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), িবরশাল, 

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০৪৩১-৬৪৪২৪ 

খুলনা বিভাগঃ 

১। খুলনা গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

এইে এম আবজজুর রহমান, কবনষ্ঠ 

িহকারী ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), 

খুলনা 

 স াগায় াগঃ ০৪১-৭২১১৫৫ 

২। খাবলশপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

এইে এম আবজজুর রহমান, কবনষ্ঠ 

িহকারী ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), 

খাবলশপুর 

স াগায় াগঃ ০৪১-৭৬১০০০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ৬  

টেললদ াি িাম্বার 

পলরবতযদির আদবেি 

গ্রহণ 

লডিান্ড টিাদের 

অথ য 

পলরদশাদধর পর 

৩ (লতি) 

কার্ যলেবদের 

িদে োংদর্াগ 

প্রোি। 

ক) আদবেি পত্র ৩ কলপ 

খ) হালিাগাে লবল পলরদশাদধর 

প্রতযয়ি পত্র ১ কলপ 

গ) টেললদ াি লবদলর  দোকলপ 

ঘ) চলিাি টেললদ াি োংদর্াদগর মূল 

লডিান্ডদিাে 

৫৭৫ োকা । 

 

৭ 

একই এক্সদচদঞ্জর 

আওতায় টেললদ াি 

স্থািান্তদরর আদবেি 

গ্রহণ 

লডিান্ড টিাদের 

অথ য 

পলরদশাদধর পর 

৩ (লতি) 

কার্ যলেবদের 

িদে োংদর্াগ 

প্রোি। 

ক) আয়িদন পর ৪ কবপ 

খ) টেললদ াি লবদলর  দোকলপ 

গ) চলিাি টেললদ াি োংদর্াদগর মূল 

োবীিািা (বােতামূলক িয়)। 

৫৭৫ োকা । 



 

৮ 

লভন্ন এক্সদচদঞ্জর 

আওতায় টেললদ াি 

স্থািান্তদরর আদবেি 

গ্রহণ 

 লডিান্ড টিাদের 

অথ য 

পলরদশাদধর পর 

৪ (ছার) 

কার্ যলেবদের 

িদে োংদর্াগ 

প্রোি। 

ক) স্থািান্তর আদবেি পত্র ৩ টি 

খ) ছলব ২ টি 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ ৩ 

টি 

ঘ) পূদব যর মূল লডিান্ড টিাে 

(বােতামূলক িয়) 

ঙ) লবল োয়দিাচি পত্র ৩ টি (মূল 

কলপ েহ) 

ে) টকাম্পালির টক্ষদত্র েীল ও 

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র 

৫৭৫ োকা । 

 

 

রাজশাহী বিভাগঃ 

১। রাজশাহী গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

আবর  বিল্লাহ, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), রাজশাহী 

স াগায় াগঃ ০৭২১-৭৭৪৩২২ 

রাংপুর বিভাগঃ 

১। রাংপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

আয়নাোরুল ইিলাম, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), রাংপুর 

স াগায় াগঃ ০৫২১-৫৩০০৩ 

২। বদনাজপুর গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

সমাঃ সিয়কন্দার আলী, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), বদনাজপুর,  

বিটিবিএল 

স াগায় াগঃ ০৫২১-৫৩০০৩ 

৩। িগুড়া গ্রাহক সিিা সকন্দ্রঃ 

মঞ্জুোরা সিগম, কবনষ্ঠ িহকারী 

ব্যিস্থাপক (গ্রাহক সিিা), িগুড়া, 

বিটিবিএল  

স াগায় াগঃ ০৫২১-৫৩০০৩ 

 

৯ 

টেললদ াি আইএেলড 

করদণর আদবেি 

গ্রহণ 

আদবেি প্রালির 

২ কি যলেবদের 

িদে। 

ক) লডিান্ড টিাদের  দোকলপ। 

খ) রাজস্ব অল ে টথদক হালিাগাে 

লবল পলরদশাদধর প্রতযয়ি পত্র। 

গ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর  দোকলপ। 

ঘ) টেললদ াি োংদর্াদগর মূল 

আদবেদির  দোকলপ 

লবিামূদল্য। 

 

১০ 
স্থায়ী বদের আদবেি 

গ্রহণ 

বদকয়া লবল 

পলরদশাদধর পর 

একলেি 

ক) আদবেি পত্র 

খ) মূল লডিান্ড টিাে 

গ) লবল োয়দিাচি পত্র ৩ টি 

ঘ) জাতীয় পলরচয় পদত্রর কলপ 

মূল োবীিািা জিা প্রোি 

োদপদক্ষ জািািদতর োকা 

ট রত পাদবি। 

 

১১ 
.bd ও .বাাংলা 

টডাদিইি টরলজদেশি  
তাৎক্ষলণক 

ক) টেড লাইদেদন্সর  দোকলপ  

খ) NID  দোকলপ  

গ) েরকারী প্রলতষ্ঠাদির টক্ষদত্র 

িন্ত্রিালদয়র আদেদশর কলপ। 

োবলিপশি মূল্যোঃ 

ক) ২(দুই) িছয়রর জন্য 

টা: ৭০০/- প্রবত িছর  

খ) ৩(বতন) িছয়রর জন্য 

টা: ৬০০/- প্রবত িছর  

গ) ৪(োর ) ও তদুর্দ্ে 

িময়ের জন্য টা: ৫০০/- 

প্রবত িছর 

 

 

 

 

 

 


