
ক্রমিক নং সেবার নাি সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় ফি ব প্রামিস্থান সেবা মূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি যমদ থানক

 াখার নািেহ দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার 

নাি,পদমব,রুি নং,সজলা/উপনজলার সকাড েহ 

অমফমেয়াল সেমলনফান নাম্বার,ইনিইল ঠিকানা

উদ্ধবিন কি বকিবার নাি,পদমব,রুি 

নং,সজলা/উপনজলার সকাড েহ 

অমফমেয়ালনেমলনফান নাম্বার,ইনিইল 

ঠিকানা

১ সেমলনফান েংক্রান্ত অমিনযাগ গ্রহণ িাৎক্ষমণক প্রনযাজয নয় গ্রাহক সেবা সকন্দ্র মবনামূনল্য

২ ইন্টারননে েংক্রান্ত অমিনযাগ গ্রহণ িাৎক্ষমণক প্রনযাজয নয় গ্রাহক সেবা সকন্দ্র মবনামূনল্য

৩ মবল েংক্রান্ত অমিনযাগ গ্রহণ িাৎক্ষমণক প্রনযাজয নয় গ্রাহক সেবা সকন্দ্র মবনামূনল্য

৪ ডুমিনকে মবল প্রদান িাৎক্ষমণক প্রনযাজয নয় গ্রাহক সেবা সকন্দ্র মবনামূনল্য

৬ নতুন েংনযানগর (সকাম্পামন) আনবদন গ্রহণ

মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর  ৪ (চার) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

আনবদন পত্র ৪ টি

ছমব ৪ টি (সকাম্পামনর দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার)

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ ১ টি (সকাম্পামনর 

দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার)

সেড লাইনেনের ফনোকমপ ১ টি

সিনিানরন্ডাি

টিন এবং মরোন ব োটি বমফনকনের ফনোকমপ ১ টি

স্বাক্ষর (সকাম্পামনর দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার)

সকাম্পামনর েীল

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র
বিবিানন মুমজব  িবর্ ব উপলনক্ষয েংনযাগ 

মবনামূনল্য। জািানি ১০০০ োকা

নতুন েংনযানগর  (GPON/ADSL) 

আনবদন গ্রহণ
গ্রাহক সেবা সকন্দ্র

পূনঃ েংনযাগ আনবদন ৪ টি

ছমব ৩ টি

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ ১ টি

পূনব বর মূল মডিান্ড সনাে ।   মবল দায়নিাচন পত্র ২ টি

সকাম্পামনর সক্ষনত্র েীল ও প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

স্বাক্ষর (জািীয় পমরচয়পত্র অনুোনর)

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর  ৩ (মিন) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 
িূখ্য িহাবযবস্থাপক গ্রাহক টেবার কার্যালয়

টশর-ই-বাাংলা িগর,ঢাকা-১২০৭

লেলেদেি চােযার 

বিবিানন মুমজব  িবর্ ব উপলনক্ষয েংনযাগ 

মবনামূনল্য।

৫

পূনঃ েংনযানগর আনবদন গ্রহণ
বিবিানন মুমজব  িবর্ ব উপলনক্ষয পূণঃ 

েংনযাগ মবনামূনল্য।

আনবদন পত্র ৪ টি

ছমব ৪ টি

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ ১ টি

স্বাক্ষর (জািীয় পমরচয়পত্র অনুরুপ)

সকাম্পামনর সক্ষনত্র েীল ও প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর  ৪ (চার) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।




আনবদন পত্র ৪ টি

ছমব ৪ টি

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ ১ টি

স্বাক্ষর (জািীয় পমরচয়পত্র অনুরুপ)

নতুন েংনযানগর (ব্যমি) আনবদন গ্রহণ

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর  ৪ (চার) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র
বিবিানন মুমজব  িবর্ ব উপলনক্ষয েংনযাগ 

মবনামূনল্য।জািানি ১০০০ োকা

         স খ সিাঃ আব্দুল লমিফ          

মচফ সজনানরল ম্যাননজার

গ্রাহক সেবা,স নর বাংলা নগর,ঢাকা

সেমলনফানঃ ০২৪১০২০৭০০ রুি নং: 

৬০১  ইনিইলঃ 

cgm.cs@btcl.gov.bd

৮

৭

ফারজানা রম দ 

ব্যবস্থাপক,গ্রাহক সেবা,মবটিমেএল, 

স র-ই-বাংলা নগর,ঢাকা

রুি নং: ৫০৮ ; সেমলনফানঃ ০২৪১০২০৩৩০ 

ইনিইলঃ mngr.cc@btcl.gov.bd

সিাঃ জািাল উমিন

কমনষ্ঠ েহকারী ব্যবস্থাপক, স নর বাংলা নগর 

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র ,ঢাকা, সেমলনফানঃ 

০২৪১০২০৪১৫;০২৪১০২০৪১৪ ইনিইলঃ 

cs.sbn19@gmail.com



ক্রমিক নং সেবার নাি সেবা প্রদাননর েনব বাচ্চ েিয় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় ফি ব প্রামিস্থান সেবা মূল্য এবং পমরন াধ পদ্ধমি যমদ থানক

 াখার নািেহ দাময়ত্বপ্রাি কি বকিবার 

নাি,পদমব,রুি নং,সজলা/উপনজলার সকাড েহ 

অমফমেয়াল সেমলনফান নাম্বার,ইনিইল ঠিকানা

উদ্ধবিন কি বকিবার নাি,পদমব,রুি 

নং,সজলা/উপনজলার সকাড েহ 

অমফমেয়ালনেমলনফান নাম্বার,ইনিইল 

ঠিকানা

১০ নাম্বার পমরবিবননর আনবদন গ্রহণ

মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর ৩ (মিন) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

আনবদন পত্র ১ কমপ

চলিান সেমলনফান েংনযানগর মূল দাবীনািা।

হালনাগাদ মবল পমরন ানধর প্রিযয়ন পত্র ১ কমপ

সেমলনফান মবনলর ফনোকমপ

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র ৫৭৫ োকা ।

১১
একই এক্সনচনের আওিায় স্থানান্তনরর 

আনবদন গ্রহণ

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর ৩ (মিন) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

চলিান সেমলনফান েংনযানগর মূল দাবীনািা।

হালনাগাদ মবল পমরন ানধর প্রিযয়ন পত্র।

সেমলনফান মবনলর ফনোকমপ

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র ৫৭৫ োকা ।

১২
মিন্ন এক্সনচনের আওিায় স্থানান্তনরর আনবদন 

গ্রহণ

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর ৪ (ছার) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

স্থানান্তর আনবদন পত্র ৩ টি

ছমব ৩ টি

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ ৩ টি

পূনব বর মূল দাবীনািা

মবল দায়নিাচন পত্র ৩ টি (মূল কমপ েহ)

সকাম্পামনর সক্ষনত্র েীল ও প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

স্বাক্ষর (জািীয় পমরচয়পত্র অনুোনর)

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র ৫৭৫ োকা ।

১৩ সেমলনফান আইএেমড করনণর আনবদন গ্রহণ
আনবদন প্রামির ২ কি বমদবনের 

িনে।

মডিান্ড সনানের ফনোকমপ।

রাজস্ব অমফে সথনক হালনাগাদ মবল পমরন ানধর 

প্রিযয়ন পত্র।

জািীয় পমরচয় পনত্রর  ফনোকমপ।

সেমলনফান েংনযানগর মূল আনবদননর ফনোকমপ

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র মবনামূনল্য।

ফারজানা রম দ 

ব্যবস্থাপক,গ্রাহক সেবা,মবটিমেএল, 

স র-ই-বাংলা নগর,ঢাকা

রুি নং: ৫০৮ ; সেমলনফানঃ ০২৪১০২০৩৩০ 

ইনিইলঃ mngr.cc@btcl.gov.bd

সিাঃ জািাল উমিন

কমনষ্ঠ েহকারী ব্যবস্থাপক, স নর বাংলা নগর 

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র ,ঢাকা, সেমলনফানঃ 

০২৪১০২০৪১৫;০২৪১০২০৪১৪ ইনিইলঃ 

cs.sbn19@gmail.com

        স খ সিাঃ আব্দুল লমিফ          

মচফ সজনানরল ম্যাননজার

গ্রাহক সেবা,স নর বাংলা নগর,ঢাকা

সেমলনফানঃ ০২৪১০২০৭০০ রুি নং: 

৬০১  ইনিইলঃ 

cgm.cs@btcl.gov.bd

১৪ স্থায়ী বনের আনবদন গ্রহণ
বনকয়া মবল পমরন ানধর পর 

একমদন

আনবদন 

মূল দাবীনািা

মবল দায়নিাচন পত্র ৩ টি

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র জািাননির োকা সফরি পানবন।

 মডিান্ড সনানের অথ ব 

পমরন ানধর পর ৩ (মিন) 

কায বমদবনের িনে েংনযাগ 

প্রদান।

গ্রাহক সেবা সকন্দ্র

একই পমরবানরর ব্যামির সক্ষনত্র ২৩০ োকা 

;পমরবানরর বমহর্ভ বি ব্যামির সক্ষনত্র ৫৭৫ 

োকা

সেড লাইনেনের ফনোকমপ 

NID ফনোকমপ 

েরকারী প্রমিষ্ঠাননর সক্ষনত্র িন্ত্রনালনয়র আনদন র 

কমপ।

িাৎক্ষমণক গ্রাহক সেবা সকন্দ্র

মনবেননর সক্ষনত্র

২(দুই) বছর সেবা োবমিপ ন মূল্য

১৬০০ োকা।

দুই বছর পরবিী প্রমি বছনরর জন্য মনবেন 

মফ ৮০০ োকা।

নাি পমরবিবন আনবদন ৩ টি

ছমব নতুন গ্রাহনকর ৪ টি ও পুরািন গ্রাহনকর ১ টি

জািীয় পমরচয় পনত্রর ফনোকমপ নতুন ও পুরািন 

গ্রাহক উিনয়র ১ টি

পূনব বর মূল দাবীনািা

মবল দায়নিাচন পত্র ২ টি (মূল কমপ েহ)

সনাোরী পাবমলক কর্তবক এমফনডমফড

সকাম্পামনর সক্ষনত্র েীল ও প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র

স্বাক্ষর (জািীয় পমরচয়পত্র অনুরুপ)

৯

১৫ .bd ও .বাংলা সডানিইন সরমজনে ন

নাি পমরবিবননর আনবদন গ্রহণ


