বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী ললিঃ
মুখ্য িহাব্যবস্থাপক এর কার্ যালয়
কড়াইল, বিািী, ঢাকা।

টেবা প্রোি প্রলিশ্রুলি (Citizen's Charter)
Network Operation Center (NOC) Support (িক োদপাে য)
টেবার িাি

টেবা প্রোদি েদব যাচ্চ েিয়

ক্র:
িাং

১

২

৩

৪

প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র

প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র/
আদবেি ফরি
প্রালিস্থাি

টেবামূল্যএ
বাং পলরদশাধ
পদ্ধলি

শাখার িািেহ োলয়ত্বপ্রাি কিযকিযার পেলব/ উপদজলার
টকাডেহ অলফলেয়াল টেললদফাি িম্বর ও ই-টিইল
িকল গ্রাহজকর েন্যঃ
টিেওয়াকয অপাদরশন্স টেন্টার (ডাো ও ইন্টারদিে),
মেিাোর, ঢাকা।
জটবলজ ােঃ ০২-৫৮৩১২৩৪৫,
ই-জমইলঃ noc@btcl.com.bd

উদ্ধযিি কিযকিযার পেলব, রুিিম্বর,
টজলা/উপদজলার টকাডেহ
অলফলেয়াল টেললদফাি িম্বর ও ইটিইল

বিটিবিএল এর িকল জেলা,
উপজেলার আই বপ
জেটওয়াকক বলিংক ২৪x৭
পর্ কজিক্ষে এিিং িিংবিষ্ট
বিভাজে প্রবিজিদে (SMS)
প্রদাে

প্রবি ২ ঘন্টা অন্তর অন্তর

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

LLI/VPN/ GGC
এর িকল অবভজর্াে গ্রহে
(অেলাইে) এবাংধরি বুদে
েিন্বয় োধি করা

িাৎক্ষবেক/ জেলা, উপজেলা
ও ইউবেয়জের ট্রান্সবমশে
বলিংক িচল থাকা, জলাকাল
লুপ িচল ও গ্রাহক প্রাজন্তর
র্ন্ত্রপাবি ঠিক থাকা
িাজপজক্ষ।

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

-ঐ-

-ঐ-

-ঐ-

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

-ঐ-

-ঐ-

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

প্রজর্ােয েয়

-ঐ-

-ঐ-

GPON/ ADSL
ইন্টারজেট এর িকল
অবভজর্াে গ্রহে ও ধরি বুদে
িিংবিষ্ট কর্তযপক্ষদক জািাদিা
এবাং েিন্বয়োধি করা
আইআইবে এিিং এবডএিএল
িাভকার রুজমর িাপমাত্রা ও
বিদ্যযৎ পর্ কজিক্ষে

প্রবি ১ ঘন্টা
অন্তর অন্তর

েোি জমাস্ত া-আল মাহমুদ
উপ-মহাব্যিস্থাপক
টিেওয়াকয অপাদরশন্স টেন্টার (ডাো ও ইন্টারদিে),
মেিাোর জটবলজ াে ভিে, ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ ০২-৯৩৬২২৩৩,
ই-জমইলঃ dgm.noc@btcl.com.bd

মহাব্যিস্থাপক, ডাটা ও ইন্টারজেট,
মেিাোর, ঢাকা।
জটবলঃ ০২-৮৩১৩৪৭৩, ই-জমইলঃ
gm.internet@btcl.go
v.bd

টডাদিইি টেবা
ক্রঃ
েিং

জিিার োম

জিিা
প্রদাজে
িজি কাচ্চ
িময়

প্রজয়ােেীয় কােেপত্র

প্রজয়ােেীয় কােেপত্র/ আজিদে
রম প্রাবি স্থাে

জিিামূল্য এিিং পবরজশাধ
পদ্ধবি

১

.bd এিিং
.িািংলা
জডাজমইে
বেিন্ধে

০১ (এক)
কার্ কবদিি

আজিদেকারী কর্তকপজক্ষর “জভবরব জকশে
ডকুজমন্ট”। জর্মে১) ব্যবিেি আজিদজের জক্ষজত্র োিীয় পবরচয় পত্র
অথিা পািজপাট ক।
২) জকাম্পাবে/প্রবিষ্ঠাে/ িাবিবেযক প্রবিষ্ঠাে
ইিযাবদর জক্ষজত্র জট্রড লাইজিন্স/ প্রবিষ্ঠাজের
স্বীকৃবিপত্র /অনুজমাদেপত্র (র্া প্রজর্ােয)।
৩) িরকাবর/আধা-িরকাবর/স্বায়ত্বশাবিি
প্রবিষ্ঠাজের জক্ষজত্র িিংবিষ্ট দির কর্তকপক্ষ জথজক
উপমহাব্যিস্থাপক, জডাজমইে, বিটিবিএল, মেিাোর
জটবলজ াে ভিে,ঢাকা িরািজর দাবখলকৃি
পত্র/স্মারকআজিদে।
৪) অন্যান্য জক্ষজত্র উপযুি কর্তকপক্ষ হজি প্রাি
অনুজমাদেিেদ “জভবরব জকশে ডকুজমন্ট” বহজিজি
েণ্য হজি।
১) জডাজমইে েিায়জের জক্ষজত্র জকাজো প্রকার
“জভবরব জকশে ডকুজমন্ট” এর প্রজয়ােজে জেই।

জিিা প্রাবির েজন্য অেলাইজে
প্রজয়ােেীয় িথ্য পুরিস্বাজপজক্ষ
জডাজমইে জিিার আজিদে করজি
হজি। অেলাইজে আজিদে মক
পূরি করার ঠিকাোটি হলhttps://bdia.btcl.com
.bd/
অেলাইজে আজিদেটি িম্পন্ন
করার িময় “জভবরব জকশে
ডকুজমন্ট” এর স্ক্যাে কবপ
আপজলাড করজি হজি।

বেিন্ধজের জক্ষজত্র ২(দ্যই)
িছর জিিা িািবিপশজের
মূল্য ১৬০০ টাকা।
এছাড়া ২(দ্যই) িছজরর
অবধক িমজয়র েজন্যও
বেিন্ধে করা র্াজি। জিজক্ষজত্র
অবিবরি িছরপ্রবি
বেিন্ধেমূল্য ৮০০ টাকা।

জডাজমইে েিায়ে বকিংিা
বডএেএি পবরিিকে গ্রাহক বেজেই
িার জডাজমইে ম্যাজেেজমন্ট
প্যাজেল করজি পারজিে। অথিা,
িহায়িার প্রজয়ােে হজল
বেম্নবলবখি জডাজমইে িাজপাট ক -এ
ইজমইল করজি পাজরে domain@btcl.com.b
d

জডাজমইে এর প্রবি িছর
েিায়েমূল্য ৮০০ টাকা।

২

.bd এিিং
.িািংলা
জডাজমইে
পবরচালো
জর্মে- েিায়ে,
বডএেএি
পবরিিকে,
মাবলকাো
পবরিিকে
ইিযাবদ

০১(এক)
কার্ কবদিি

২) গ্রাহক বেজে অেলাইজে লেইে কজর বডএেএি
পবরিিকজের িময় জকাজোপ্রকার “জভবরব জকশে
ডকুজমন্ট” এর প্রজয়ােজে জেই। জডাজমইে িাজপাট ক
এর মাধ্যজম বডএেএি পবরিিকজের জক্ষজত্র পূজি ক
উবিবখি “জভবরব জকশে ডকুজমন্ট” প্রজয়ােজে হজি।
৩) জডাজমইে এর মাবলকাো পবরিিকজের িময়
বেম্নবলবখি ডকুজমন্ট প্রজয়ােেক) উভয় পজক্ষর “জভবরব জকশে ডকুজমন্ট”
খ) জডাজমইে এর মাবলকাো পবরিিকজে উভয় পজক্ষর
স্বাক্ষরিম্ববলি িম্মবিপত্র

জডাজমইে এর মাবলকাো
পবরিিকজের িময় গ্রাহকজক
বেম্নবলবখি অেলাইে জডাজমইে
জপাট কাল জথজক আজিদে িািবমট
করজি হজিhttps://bdia.btcl.com
.bd/

োরীকৃি বিল ইেভজয়জি
িবি কি জর্জকাে পদ্ধবিজি
পবরজশাধ করা র্াজি।

বিলজম্ব েিায়ে এর েজন্য
েবরমাো ১০০০ টাকা।
মাবলকাো পবরিিকে এর
মূল্য ১৫০০ টাকা।
োরীকৃি বিল ইেভজয়জি
িবি কি জর্জকাে পদ্ধবিজি
পবরজশাধ করা র্াজি।

শাখার োমিহ
দাবয়ত্বপ্রাি কমককিকার
পদবি/ উপজেলার
জকাডিহ অব বিয়াল
জটবলজ াে েম্বর ও
ইজমইল
উপ-মহাব্যিস্থাপক,
জডাজমইে, বিটিবিএল,
মেিাোর জটবলজ াে
ভিে, ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২-৪৯৩৫৪২০০
ইজমইলঃ
domain@btcl.
com.bd

উপ-মহাব্যিস্থাপক,
জডাজমইে, বিটিবিএল,
মেিাোর জটবলজ াে
ভিে, ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২-৪৯৩৫৪২০০
ইজমইলঃ
domain@btcl.
com.bd

উদ্ধকিে কমককিকার
পদবি, রুমেম্বর,
জেলা/ উপজেলার
জকাডিহ অব বিয়াল
জটবলজ াে েম্বর ও
ইজমইল
মহাব্যিস্থাপক, ডাটা
ও ইন্টারজেট,
বিটিবিএল, মেিাোর
জটবলজ াে ভিে,
ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২-৪৮৩১৩৪৭৩
ইজমইলঃ
gm.internet
@btcl.gov.b
d
মহাব্যিস্থাপক, ডাটা
ও ইন্টারজেট,
বিটিবিএল, মেিাোর
জটবলজ াে ভিে,
ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২- ৪৮৩১৩৪৭৩
ইজমইলঃ
gm.internet
@btcl.gov.b
d

LLI, VPN এবাং IP Address টেবা
ক্রলি
কিাং

টেবার িাি

টেবা প্রোদি
েদব যাচ্চ েিয়

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র

১

বলেড লাইে
ইন্টারজেট

২

বলেড আইবপ
এজেি

৩

জলাকাল কজন্টন্ট

বডমান্ড জোজটর
টাকা েমার পর
জলাকাল লুপ তিবর
ও গ্রাহক প্রাজন্তর
র্ন্ত্রপাবি মজুদ
থাকা িাজপজক্ষ
এিিং উপজেলা ও
ইউবেয়জের
ট্রান্সবমশে বলিংক
িচল থাকা ও
মাজক্সর
কেব োজরশে
হওয়া িাজপজক্ষ
৩(বিে) বদে।

প্রবিষ্ঠাজের প্যাজড পত্র/দরখাস্ত,
পূরিকৃি LLI/VPN/IPএর
জপ্রিক্রাইিড আজিদে মক এিিং
স্বাক্ষবরি চুবিপত্র, জট্রড লাইজিন্স,
BTRCলাইজিন্স কবপ (প্রজর্ােয
জক্ষজত্র), TINিাটিবক জকট, VAT
জরবেজেশেিাটিবক জকট,
হালোোদকৃি TAX জপজমন্ট
িাটিবক জকট, িািা/ অব ি ভাড়ার
চুবিপত্র, আজিদেকাবরর ২ কবপ
পািজপাট ক আকাজরর রবিে ছবি,
োিীয় পবরচয়পজত্রর রবিে কবপ।
িমস্ত কােেপত্র প্রথম জেবির
জেজেজটড কমককিকা দ্বারা িিযাবয়ি
হজি হজি।

৪

৫

পজয়ন্ট টু পজয়ন্ট/
পজয়ন্ট টু
মাবিপজয়ন্ট
জলয়ার-২/ জলয়ার৩ বভবপএে ডাটা
কাজেবিবভটি
বেক্স কাজেবিবভটি

িরকাবর/ আধািরকাবর/
স্বায়ত্বশাবিি প্রবিষ্ঠাজের জক্ষজত্র
প্রবিষ্ঠাজের প্যাজড পত্র/দরখাস্ত,
পূরিকৃি LLI/VPN/IP এর
জপ্রিক্রাইিড আজিদে মক এিিং
স্বাক্ষবরি চুবিপত্র েমা বদজি হজি।

প্রদয়াজিীয়
কাগজপত্র/
আদবেি ফরি
প্রালিস্থাি

টেবামূল্য এবাং পলরদশাধ পদ্ধলি

জিিার মূল্যঃ
http://www.btcl.com.bd/files/th
umbnail/1457615058778__LLI
_VPN.pdf -এ পাওয়া র্াজি।

বিটিবিএল
ওজয়িিাইজটঃ
http://www.
btcl.com.bd/
en/191/form

পবরজশাধ পদ্ধবিঃ
বচ জেজেরাল ম্যাজেোর, বডটিআর (েথ ক),
ঢাকা এর িরািজর ইস্যযকৃি জচক এর মাধ্যজম
(শুধুমাত্র িরকাবর/ আধািরকাবর/
স্বায়ত্বশাবিি প্রবিষ্ঠাজের জক্ষজত্র), অথিা জপ
অড কাজরর মাধ্যজম,অথিা
জিবিক ব্যািংক, রমো, জশজর িািংলা েের/
গুলশাে বিটিবিএল বুজথ পবরজশাধ করা র্াজি
অথিা
জিািাল ইিলাবম ব্যািংক বলবমজটড, বেউ
ইস্ক্াটে শাখা, ঢাকা- এ পবরজশাধ করা
র্াজি।
জচক/ জপ অড কার পাঠাজোর ঠিকাোঃ
উপ-মহাব্যিস্থাপক (অথ ক ও রােস্ব),
ওটিআর, বিটিবিএল, জটবলজ াে ভিে, ৪থ ক
িলা, মেিাোর, ঢাকা।

শাখার িািেহ োলয়ত্বপ্রাি
কিযকিযার পেলব /
উপদজলার টকাডেহ
অলফলেয়াল টেললদফাি
িম্বর ও ই-টিইল
আইএিবপ/ আইআইবে/
বভবপএে, ঢাকা শহজরর
িকল গ্রাহক এিিং
কজপকাজরট গ্রাহক ব্যিীি
অন্যান্য িকল গ্রাহজকর
েন্য িিংবিষ্ট স্থােীয় উপমহাব্যিস্থাপক জ ান্স /
উপ-মহাব্যিস্থাপক
জটবলকম েি।
আইএিবপ/ আইআইবে/
বভবপএে, ঢাকা শহজরর
িকল গ্রাহক এিিং
কজপকাজরট গ্রাহকেজির
েন্যঃ
উপ-মহাব্যিস্থাপক,
ব্রডব্যান্ড-১, মেিাোর,
ঢাকা। জটবলঃ ০২৯৩৫৪৮৬৬, ই-জমইলঃ
detelex@btcl.com.
bd

উদ্ধযিি কিযকিযার পেলব,
রুিিম্বর, টজলা/
উপদজলার টকাডেহ
অলফলেয়াল টেললদফাি
িম্বর ও ই-টিইল
আইএিবপ/ আইআইবে/
বভবপএে, ঢাকা শহজরর
িকল গ্রাহক এিিং
কজপকাজরট গ্রাহক ব্যিীি
অন্যান্য িকল গ্রাহজকর
েন্য িিংবিষ্টঅঞ্চজলর
চী জেজেরাল
ম্যাজেোর।
আইএিবপ/ আইআইবে/
বভবপএে, ঢাকা শহজরর
িকল গ্রাহক এিিং
কজপকাজরট গ্রাহকেজির
েন্যঃ
মহাব্যিস্থাপক, ডাটা ও
ইন্টারজেট, মেিাোর,
ঢাকা। জটবলঃ ০২৮৩১৩৪৭৩, ই-জমইলঃ
gm.internet@btcl.
gov.bd

জকাজলাজকশে জিিা
ক্র
লি
ক
িাং

টেবার িাি

টেবা
প্রোদি
েদব যাচ্চ
েিয়

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র

প্রদয়াজিীয় কাগজপত্র/ আদবেি
ফরি প্রালিস্থাি

১

জকা-জলাজকশে
জিিা

০৩ (বিে)
কার্ কবদিি

১) িরকাবর/ আধা-িরকাবর/ িায়ত্বশাবিি প্রবিষ্ঠাজের
জক্ষজত্র িিংবিষ্ট কর্তকপক্ষ কর্তকক উপ-মহাব্যিস্থাপক,
জডাজমইে, বিটিবিএল, মেিাোর জটবলজ াে ভিে, ঢাকা
িরাির স্বাক্ষবরি আজিদে/ স্মারক/ পত্র।

জিিাপ্রাবির েজন্য অেলাইজে
প্রজয়ােেীয় িথ্য পুরিস্বাজপজক্ষ
জকাজলাজকশে জিিার আজিদে
করজি হজি। অেলাইজে আজিদে
মক পূরি করার ঠিকাোটি হলhttps://bdia.btcl.com.
bd/
অেলাইজে আজিদেটি িািবমট
করার িময় “জভবরব জকশে
ডকুজমন্ট” এর স্ক্যাে কবপ
আপজলাড করজি হজি।

(প্রজয়ােেীয়
ী প্রদাজের
পজর)

২) জিিরকাবর প্রবিষ্ঠাে/ িিংস্থার জক্ষজত্র র্া র্া লােজিক) উি প্রবিষ্ঠাে/ িিংস্থা-র জলটারজহজড িিংবিষ্ট কর্তকপক্ষ
কর্তকক উপ-মহাব্যিস্থাপক, জডাজমইে, বিটিবিএল,
মেিাোর জটবলজ াে ভিে, ঢাকা িরাির স্বাক্ষবরি
আজিদে/ স্মারক/ পত্র।
খ) জট্রড লাইজিন্স
ে) বিটিআরবি লাইজিন্স
ঘ) িরঞ্জাম বিস্তাবরি
ি) বিদ্যযৎ খরচ িথ্য

এছাড়া েতুে আজিদজের চাবহদা
অনুর্ায়ী আজিদে উপমহাব্যিস্থাপক, জডাজমইে,
বিটিবিএল, মেিাোর জটবলজ াে
ভিে, ঢাকা-১২১৭ এই ঠিকাোয়
প্রদাে করজি হজি।

টেবামূল্য এবাং পলরদশাধ
পদ্ধলি

ব এর বিস্তাবরিঃ
www.btcl.gov.
bd -এই ঠিকাোয়
োরীকৃি বিল ইেভজয়জি
িবি কি জর্জকাে পদ্ধবিজি
পবরজশাধ করা র্াজি।

শাখার িািেহ
োলয়ত্বপ্রাি কিযকিযার
পেলব / উপদজলার
টকাডেহ অলফলেয়াল
টেললদফাি িম্বর ও
ই-টিইল
উপ-মহাব্যিস্থাপক,
জডাজমইে,
বিটিবিএল, মেিাোর
জটবলজ াে ভিে,
ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২-৪৯৩৫৪২০০
ইজমইলঃ
domain@btc
l.com.bd

উদ্ধযিি কিযকিযার পেলব,
রুিিম্বর, টজলা/
উপদজলার টকাডেহ
অলফলেয়াল টেললদফাি
িম্বর ও ই-টিইল
মহাব্যিস্থাপক, ডাটা ও
ইন্টারজেট, বিটিবিএল,
মেিাোর জটবলজ াে
ভিে, ঢাকা-১২১৭।
জটবলজ ােঃ
০২- ৪৮৩১৩৪৭৩
ইজমইলঃ
gm.internet@b
tcl.gov.bd

ADSL/ GPON টেবা
ক্র: েিং

1.১.

জিিার োম

এবডএিএল এিিং
GPON ইন্টারজেট
িিংজর্াে

জিিা প্রদাজে িজি কাচ্চ িময়

প্রজয়ােেীয় কােেপত্র

আজিদেপত্র প্রাবি জথজক
আজিদেপত্র, স্বাক্ষবরি চুবিপত্র ও
পরিিী ৩(বিে)
জটবলজ াজের দািীোমার
কার্ কবদিজির মজধ্য দািীোমা অনুবলবপ।
ইস্যয এিিং দািীোমার অথ ক
পবরজশাবধি কবপ দাবখল
জথজক পরিিী ৪ (চার)
কার্ কবদিজির মজধ্য িিংজর্াে
প্রদাে।

প্রজয়ােেীয় কােেপত্র/
আজিদে রম প্রাবি স্থাে

আজিদেপত্র
www.btcl.com.bd
ওজয়িিাইজট িা োংলিষ্ট উপমহাব্যিস্থাপজকর দিজর পাওয়া
র্াজি। জিইিাজথ চুবিপত্রও
পুরি কজর বদজি হজি। একটি
জটবলজ াে লাইজের বিপরীজি
একটি ইন্টারজেট িিংজর্াে
পাওয়া র্াজি।
প্রদর্াজযিয়।

২.

লবলিন্নকরণ (োিলয়কবন্ধ/
স্থায়ীবন্ধ)

24 ঘন্টা

আদবেিপত্র ও পলরদশালধি
েব যদশষ লবদলর কলপ।

৩.

িাইদেশি (গলিবৃলদ্ধ/
গলিহ্রাে)
লশফটাং (িম্বর/ ঠিকািা
পলরবিযি)
ত্রুট লিরেি

24 ঘন্টা

আদবেিপত্র।

প্রদর্াজযিয়।

24 ঘন্টা

আদবেিপত্র।

প্রদর্াজযিয়।

24 ঘন্টা

োংলিষ্ট টফািে অলফে, োহদকর
আদবেি/ টেললদফাদির িাধ্যদি
অলিদর্াগ।

প্রদর্াজযিয়।

৪.
৫.

জিিামূল্য এিিং
পবরজশাধ পদ্ধবি
(র্বদথাজক)
(িকলচাজেক ১৫%
ভযাট প্রজর্ােয)

শাখার োমিহ দ্বাবয়ত্বপ্রাি উর্ধ্কিে কমককিকার পদবি,
কমককিকার পদবি, রুমেম্বর,
রুমেম্বর, জেলা/
জেলা/ উপজেলার জকাড,
উপজেলার জকাডিহ
অব বিয়াল জটবলজ াে ও
অব বিয়াল জটবলজ াে
ইজমইল
ওইজমইল

হালববুল্লাহ কায়োর,
িহাব্যবস্থাপক,
উপ-িহাব্যবস্থাপক,
ডাো ও ইন্টারদিে,
ব্রডব্যান্ড-2, িগবাজার,
িগবাজার, ঢাকা।
ঢাকা।
রুিিাং- 525
রুি িাং-603,
টেললদফাি িাংটেললদফাি িাং-0248313473
8331133
ই-টিইলই-টিইলgm.internet@b
dgmbroadbandtcl.gov.bd
2@gmail.com

