
 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পানি লললিদেড (লবটিলিএল)  

নিফ টেিাদেল ম্যাদিোে, েলিণাঞ্চল, লবটিলিএল, খুলিা এে কার্ যালয়। 

 

 

লিটিদেি চাে যাে 

ক্রলিক টিবাে িাি 
টিবা প্রোদি িদব যাচ্চ 

িিয় 
প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র 

প্রদয়ােিীয় কাগেপত্র/ 

আদবেি ফেি 

প্রালিস্থাি 

টিবামূল্য এবাং পলেদশাধ পদ্ধলি 
শাখাে িািিহ োলয়ত্বপ্রাি কি যকিযাে পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ উপদেলাে টকাড, 

অলফলিয়াল টেললদফাি ও ইদিইল 

ঊর্ধ্যিি কি যকিযাে পেলব, রুি িম্বে, টেলা/ 

উপদেলাে টকাডিহ, অলফলিয়াল টেললদফাি ও 

ইদিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ িতুি টেললদফাি/ 

ফযাক্স িাংদর্াগ 

৪৮ ঘণ্টা ক) আদবেি ফেি 

খ) োিীয় পলেচয় পত্র 

গ) ছলব-২ কলপ 

আদবেি ফেি অলফি 

টেদক বা লবটিলিএল 

এে ওদয়বিাইে টেদক 

ডাউিদলাড কো র্াদব 

ক) িাংদর্াগ লফ ৩০০/- 

খ) োিািি ৩০০/- 

গ) ভ্যাে ৪৫/- (িাংদর্াগ লফ) 

টিাে ৬৪৫/- 

**মুলেব বদষ য িাংদর্াগ লফ লি 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক টিদরা, খুলিা  

রুি িম্বেঃ ২১৮, খুলিা লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, খুলিা।  

টেললদফািঃ ০৪১-৭৩১১৬৬ 

ইদিইলঃ dgm.khulnametro@btcl.gov.bd 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, খুলিা 

রুি িম্বেঃ ২০১, খাললশপুে লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, খুলিা।  

টেললদফািঃ ০৪১-৭৬০৩০০ 

ইদিইলঃ dgm.khulna@btcl.gov.bd 

৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, র্দশাে 

রুি িম্বেঃ ৩১০, র্দশাে লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, র্দশাে। 

টেললদফািঃ ০৪২১-৬৩৩০০ 

ইদিইলঃ dgm.jashore@btcl.gov.bd 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, কুলিয়া 

রুি িম্বেঃ ৪০৫, কুলিয়া লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, কুলিয়া। 

টেললদফািঃ ০৭১-৬২৭০০ 

ইদিইলঃ dgm.kushtia@btcl.gov.bd 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, বলেশাল  

রুি িম্বেঃ ৩০১, বলেশাল লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, ফেলুল হক 

এলভ্লিউ, বলেশাল। 

টেললদফািঃ ০৪৩১-৬৩৩০০ 

ইদিইলঃ dgm.barishal@btcl.gov.bd 

৬) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ফলেেপুে 

রুি িম্বেঃ ১০৪, ফলেেপুে লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, ফলেেপুে। 

টেললদফািঃ ০৬৩১-৬৩০০০ 

ইদিইলঃ dgm.faridpur@btcl.gov.bd 

৭) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, পটুয়াখালী 

রুি িম্বেঃ ২০১, পটুয়াখালী লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, পটুয়াখালী। 

টেললদফািঃ 0441-64000 

ইদিইলঃ dgm.patuakhali@btcl.gov.bd 

৮) উপ-িহাব্যবস্থাপক, টেললকি, টগাপালগঞ্জ 

রুি িম্বেঃ ১০১, টগাপালগঞ্জ লডলেোল টেললদফাি এক্সদচঞ্জ, লবটিলিএল, টগাপালগঞ্জ। 

টেললদফািঃ ০২-৬৬৮১০০৩ 

ইদিইলঃ dgm.gopalgonj@btcl.gov.bd 

ক্রলিক িাং- ১, ২, ৩ এবাং ৪ এে উর্ধ্যিি কি যকিযাঃ 

 

টেিাদেল ম্যাদিোে-১, েলিণাঞ্চল, খুলিা 

রুি িম্বেঃ ৪০১,  

খাললশপুে টেললদফাি ভ্বি, লবটিলিএল, খাললশপুে, 

খুলিা।  

টেললদফািঃ ০৪১-৭৬২৩০০ 

ইদিইলঃ 

gm1.southern@btcl.gov.bd 

 

ক্রলিক িাং- ৫, ৬, ৭ এবাং ৮ এে উর্ধ্যিি কি যকিযাঃ 

 

টেিাদেল ম্যাদিোে-২, েলিণাঞ্চল, বলেশাল  

রুি িম্বেঃ ৩০১,  

টেিাদেল ম্যাদিোে-২, েলিণাঞ্চল, বলেশাল এে 

কার্ যালয়, 

চাঁেিােী, বলেশাল। 

টেললদফািঃ ০৪৩১-৭১৭০০ 

ইদিইলঃ 

gm2.southern@btcl.gov.bd 

 

২ এলডএিএল িাংদর্াগ 

(Bcube) 

ইন্টােদিে িালভ্ যি 

৪৮ ঘণ্টা ক) আদবেি ফেি ও 

চুলিিািা ফেি 

খ) োিীয় পলেচয় পত্র 

গ) ছলব-২ কলপ 

আদবেি ফেি অলফি 

টেদক বা লবটিলিএল 

এে ওদয়বিাইে টেদক 

ডাউিদলাড কো র্াদব 

ক) িাংদর্াগ লফ ৪০০/- 

খ) ভ্যাে ৬০/- 

টিাে ৪৬০/- 

৩ িাি ও ঠিকািা 

পলেবিযি কেণ 

৪৮ ঘণ্টা 
আদবেি পত্র - ২০০/- 

৪ টেললদফাি স্থািান্তে 

কেণ 

৪৮ ঘণ্টা 
আদবেি পত্র - ৩০০/- 

৫ ললেড্ লাইি 

ইন্টােদিে িাংদর্াগ 

৩ লেি ক) আদবেি ফেি ও 

চুলিিািা ফেি 

খ) োিীয় পলেচয় পত্র 

গ) ছলব-২ কলপ 

আদবেি ফেি অলফি 

টেদক বা লবটিলিএল 

এে ওদয়বিাইে টেদক 

ডাউিদলাড কো র্াদব 

*িাংদর্াগ লফ ৫০০০/- 

*১ (এক) িাদিে ব্যান্ডউইডে 

ভ্াড়া অলিি 

*১ (এক) িাদিে ব্যান্ডউইডে 

ভ্াড়া োিািি (প্রদর্ােয 

টিদত্র) 

*OFC স্থাপি চােয 

এককালীি ৫০০০/- (প্রদর্ােয 

টিদত্র) 

** িকল লফ এে উপে ভ্যাে 

৫% 
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