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                                ব াংল দেশ টেললকলিউলিদকশন্স টক ম্প লি লললিদেড (লবটিলিএল) 

     মুখ্য িহ ব্যবস্থ পক, ববদেলশক টেললদ  গ দ  গ অঞ্চল এর ক  য লয় 

িহ খ লী উপগ্রহ ভূ-টকন্দ্র কম্প উন্ড ও আইটিএক্স ভবি 

  কড় ইল, বি িী, ঢ ক  – ১২১৩ 

                                                            www.btcl.gov.bd | লবটিলিএল.ব াংল  

 

সেবা প্রদান প্রততশ্রুতত (Citizen’s Charter) 

LLI, VPN এবং IP Address সেবা 

ক্র 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ 

েময় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন ফরম 

প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য  এবং পতরন াধ পদ্ধতত  াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি 

কম বকতবার পদতব / উপনজলার 

সকাড েহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-সমইল 

উদ্ধবতন কম বকতবার পদতব, 

রুম নম্বর, সজলা/উপনজলার 

সকাডেহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-সমইল 

১ 

 

 

 

 

ললজড ল ইি 

ইন্ট রদিে 

 

 

 

লডি ন্ড টি দের ে ক  

জি র পর টল ক ল 

লুপ বৈলর ও গ্র হক 

প্র দের  ন্ত্রপ লৈ 

িজুে থ ক  ি দপদে 

এবাং উপদজল  ও 

ইউলিয়দির 

ট্র ন্সলিশি ললাংক 

িচল থ ক  ও 

ি দক্সর 

কিলিগ দরশি 

হওয়  ি দপদে ৩ 

(লৈি) লেি। 

প্রলৈষ্ঠ দির প্য দড পত্র/েরখ স্ত, পূরণকৃৈ 

LLI/VPN/IP এর টপ্রিক্র ইবড 

আদবেি িি য এবাং স্ব েলরৈ চুলিপত্র, 

টট্রড ল ইদিন্স, BTRC ল ইদিন্স কলপ 

(প্রদ  জয টেদত্র), TIN ি টি যলিদকে, 

ব ি / অলিি ভ ড় র চুলিপত্র, 

আদবেিক লরর ২ কলপ প িদপ ে য 

আক দরর রলিি ছলব, জ ৈীয় 

পলরচয়পদত্রর রলিি কলপ। িিস্ত 

ক গজপত্র প্রথি টেলণর টগদজদেড 

কি যকৈয  দ্ব র  িৈয লয়ৈ হদৈ হদব। 

 

িরক লর/ আধ িরক লর/ স্ব য়ত্বশ লিৈ 

প্রলৈষ্ঠ দির টেদত্র প্রলৈষ্ঠ দির প্য দড 

পত্র/েরখ স্ত, পূরণকৃৈ 

LLI/VPN/IP এর টপ্রিক্র ইবড 

আদবেি িি য এবাং স্ব েলরৈ চুলিপত্র 

জি  লেদৈ হদব। 

 

 

 

 

 

 

 

লবটিলিএল ওদয়বি ইে 

www.btcl.gov.bd 

এবাং 

http://internet.bt

cl.gov.bd/ 

টিব র মূল্যঃ http://btcl.gov.bd 

-এ প ওয়    দব। 

 

পলরদশ ধ পদ্ধলৈঃ  

লচি টজি দরল ম্য দিজ র, ওটিআর, ঢ ক  

এবাং লডটিআর (িথ য), ঢ ক  এর বর বদর 

ইস্যযকৃৈ টচক এর ি ধ্যদি (শুধুি ত্র 

িরক লর/ আধ িরক লর/ স্ব য়ত্বশ লিৈ 

প্রলৈষ্ঠ দির টেদত্র), অথব  টপ অড য দরর 

ি ধ্যদি, অথব  

টবলিক ব্য াংদকর ট  টক ি শ খ  অথব   

টি ি ল ইিল লি ব্য াংক লললিদেড, লিউ 

ইস্ক েি শ খ , ঢ ক  – এ পলরদশ ধ কর  

  দব। 

 

টচক/ টপ অড য র প ঠ দি র ঠিক ি ঃ 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক (অথ য ও র জস্ব), 

ওটিআর, লবটিলিএল, টেললদি ি ভবি, ৪থ য 

ৈল , িগব জ র, ঢ ক । 

আইএিলপ/ আইআইলজ/ 

লভলপএি, ঢ ক  শহদরর িকল 

গ্র হক এবাং কদপ য দরে গ্র হক 

ব্যৈীৈ অন্য ন্য িকল 

গ্র হদকর জন্য িাংলিষ্ট স্থ িীয় 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক টি ন্স / 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক টেললকি 

গণ। 

 

আইএিলপ/ আইআইলজ/ 

লভলপএি, ঢ ক  শহদরর িকল 

গ্র হক এবাং কদপ য দরে 

গ্র হকগদণর জন্যঃ 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক, ব্রডব্য ন্ড-

১, িগব জ র, ঢ ক । টেললঃ 

০২-৯৩৫৪৮৬৬, ই-টিইলঃ 

support.internet

@btcl.gov.bd 

আইএিলপ/ আইআইলজ/ 

লভলপএি, ঢ ক  শহদরর 

িকল গ্র হক এবাং কদপ য দরে 

গ্র হক ব্যৈীৈ অন্য ন্য িকল 

গ্র হদকর জন্য িাংলিষ্ট 

অঞ্চদলর চীি টজদির ল 

ম্য দিজ র। 

 

আইএিলপ/ আইআইলজ/ 

লভলপএি, ঢ ক  শহদরর 

িকল গ্র হক এবাং কদপ য দরে 

গ্র হকগদণর জন্যঃ 

িহ ব্যবস্থ পক, ড ে  ও 

ইন্ট রদিে, িগব জ র, ঢ ক । 

রুিঃ৫২৫, টেললঃ ০২-

৮৩১৩৪৭৩, ই-টিইলঃ 

gm.internet@bt

cl.gov.bd 

২ 

 

ললজড আইলপ এদেি 

 

৩ 

 

 

 

টল ক ল কদন্টন্ট 

 

 

   

   ৪ 

 

 

 

 

 

 

 

পদয়ন্ট টু পদয়ন্ট/ 

পদয়ন্ট টু ি লিপদয়ন্ট 

টলয় র-২/ টলয় র-৩ 

লভলপএি ড ে  

ক দিলিলভটি 

 

৫ লিক্স ক দিলিলভটি 
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সডানমইন সেবা 

ক্রঃ 

িাং 

টিব র ি ি টিব  প্রে দি 

িদব য চ্চ িিয় 

প্রদয় জিীয় ক গজপত্র প্রদয় জিীয় ক গজপত্র/ আদবেি িরি 

প্র লি স্থ ি 

টিব মূল্য  এবাং পলরদশ ধ 

পদ্ধলৈ 

শ খ র ি িিহ 

ে লয়ত্বপ্র ি কি যকৈয র 

পেলব/ উপদজল র 

টক ডিহ অলিলিয় ল 

টেললদি ি িম্বর ও 

ইদিইল 

উদ্ধযৈি কি যকৈয র পেলব, 

রুি িম্বর, টজল / 

উপদজল র টক ডিহ 

অলিলিয় ল টেললদি ি 

িম্বর ও ইদিইল 

১ .bd এবাং 

.ব াংল  টড দিইি  

লিবন্ধি 

০৩ (লৈি) 

ক  যলেবি 

আদবেিক রী কর্তযপদের “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট”। ট িি- 

 

১) ব্যলিগৈ আদবেদির টেদত্র জ ৈীয় পলরচয় পত্র অথব  

প িদপ ে য। 

২) টক ম্প লি/ প্রলৈষ্ঠ ি/ ব লণলজযক প্রলৈষ্ঠ ি ইৈয লের টেদত্র 

টট্রড ল ইদিন্স/ প্রলৈষ্ঠ দির স্বীকৃলৈপত্র / অনুদি েিপত্র (   

প্রদ  জয)। 

৩) িরক লর/ আধ -িরক লর/ স্ব য়ত্বশ লিৈ প্রলৈষ্ঠ দির টেদত্র 

িাংলিষ্ট েির কর্তযপে টথদক উপিহ ব্যবস্থ পক, টড দিইি, 

লবটিলিএল, িগব জ র টেললদি ি ভবি, ঢ ক  বর বদর ে লখলকৃৈ 

পত্র/ স্ম রক আদবেি। 

৪) অন্য ন্য টেদত্র উপযুি কর্তযপে হদৈ প্র ি অনুদি েি িিে 

“টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” লহদিদব গণ্য হদব। 

টিব প্র লির জদন্য অিল ইদি প্রদয় জিীয় 

ৈথ্য পুরণ স্ব দপদে  টড দিইি টিব র 

আদবেি করদৈ হদব। অিল ইদি 

আদবেি িি য পূরণ কর র ঠিক ি টি হল- 

https://bdia.btcl.com.bd/ 

অিল ইদি আদবেিটি িম্পন্ন কর র 

িিয় “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” এর 

স্কয ি কলপ আপদল ড করদৈ হদব। 

লিবন্ধদির টেদত্র ২(দুই) 

বছর টিব  ি বলিপশদির 

মূল্য ১৬০০ ে ক । 

 

এছ ড়  ২(দুই) বছদরর 

অলধক িিদয়র জদন্যও 

লিবন্ধি কর    দব। টিদেদত্র 

অলৈলরি বছরপ্রলৈ 

লিবন্ধিমূল্য ৮০০ ে ক । 

 

জ রীকৃৈ লবল ইিভদয়দি 

বলণ যৈ ট দক ি পদ্ধলৈদৈ 

পলরদশ ধ কর    দব। 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক, 

টড দিইি, লবটিলিএল, 

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২-৪৯৩৫৪২০০ 

 

ইদিইলঃ 

domain@btcl.

gov.bd 

িহ ব্যবস্থ পক, ড ে  ও 

ইন্ট রদিে, লবটিলিএল, 

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২-৪৮৩১৩৪৭৩ 

 

ইদিইলঃ 

gm.internet@b

tcl.gov.bd 

২ .bd এবাং 

.ব াংল   

টড দিইি 

পলরচ লি  

ট িি- িব য়ি, 

লডএিএি 

পলরবৈযি, 

ি ললক ি  

পলরবৈযি ইৈয লে 

০3 (লৈি) 

ক  যলেবি 

১) টড দিইি িব য়দির টেদত্র টক দি  প্রক র “টভলরলিদকশি 

ডকুদিন্ট” এর প্রদয় জদি টিই। 

 

২) গ্র হক লিদজ অিল ইদি লগইি কদর লডএিএি পলরবৈযদির 

িিয় টক দি  প্রক র “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” এর প্রদয় জদি 

টিই। টড দিইি ি দপ ে য এর ি ধ্যদি লডএিএি পলরবৈযদির টেদত্র 

পূদব য উলিলখৈ “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” প্রদয় জদি হদব। 

 

৩) টড দিইি এর ি ললক ি  পলরবৈযদির িিয় লিম্নলললখৈ 

ডকুদিন্ট প্রদয় জি- 

ক) উভয় পদের “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” 

খ) টড দিইি এর ি ললক ি  পলরবৈযদি উভয় পদের 

স্ব েরিম্বললৈ  িম্মলৈপত্র 

টড দিইি িব য়ি লকাংব  লডএিএি 

পলরবৈযি গ্র হক লিদজই ৈ র টড দিইি 

ম্য দিজদিন্ট প্য দিল করদৈ প রদবি। 

অথব , িহ য়ৈ র প্রদয় জি হদল 

লিম্নলললখৈ টড দিইি ি দপ ে য -এ 

ইদিইল করদৈ প দরি - 

domain@btcl.com.bd 

 

টড দিইি এর ি ললক ি  পলরবৈযদির 

িিয় গ্র হকদক লিম্নলললখৈ অিল ইি 

টড দিইি টপ ে য ল টথদক আদবেি 

ি বলিে করদৈ হদব- 

https://bdia.btcl.com.bd/ 

টড দিইি এর প্রলৈ বছর 

িব য়ি মূল্য ৮০০ ে ক । 

 

লবলদম্ব িব য়ি এর জদন্য 

জলরি ি  ১০০০ ে ক । 

 

ি ললক ি  পলরবৈযি এর 

মূল্য ১৫০০ ে ক । 

 

জ রীকৃৈ লবল ইিভদয়দি 

বলণ যৈ ট দক ি পদ্ধলৈদৈ 

পলরদশ ধ কর    দব। 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক, 

টড দিইি, লবটিলিএল,  

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২-৪৯৩৫৪২০০ 

 

ইদিইলঃ 

domain@btcl. 

gov.bd 

িহ ব্যবস্থ পক,  

ড ে  ও ইন্ট রদিে, 

লবটিলিএল,  

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২- ৪৮৩১৩৪৭৩ 

 

ইদিইলঃ 

gm.internet@b

tcl.gov.bd 
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টক -টল দকশি টিব  

ক্র 

নং 

সেবার নাম সেবা প্রদানন 

েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র/আনবদন ফরম 

প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য  এবং পতরন াধ 

পদ্ধতত 

 াখার নামেহ 

দাতয়ত্বপ্রাি কম বকতবার 

পদতব / উপনজলার সকাড 

েহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-

সমইল 

উদ্ধবতন কম বকতবার পদতব, 

রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলার 

সকাডেহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-

সমইল 

১ টক -টল দকশি 

টিব  

০৩ (লৈি) 

ক  যলেবি 

 

(প্রদয় জিীয় 

িী প্রে দির 

পদর) 

১) িরক লর/ আধ -িরক লর/ ি য়ত্বশ লিৈ প্রলৈষ্ঠ দির টেদত্র 

িাংলিষ্ট কর্তযপে কর্তযক উপ-িহ ব্যবস্থ পক, টড দিইি, লবটিলিএল, 

িগব জ র টেললদি ি ভবি, ঢ ক  বর বর স্ব েলরৈ আদবেি/ 

স্ম রক/ পত্র। 

 

২) টবিরক লর প্রলৈষ্ঠ ি/ িাংস্থ র টেদত্র       ল গদব- 

ক) উি প্রলৈষ্ঠ ি/ িাংস্থ -র টলে রদহদড িাংলিষ্ট কর্তযপে কর্তযক 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক, টড দিইি, লবটিলিএল, িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক  বর বর স্ব েলরৈ আদবেি/ স্ম রক/ পত্র। 

খ) টট্রড ল ইদিন্স 

গ) লবটিআরলি ল ইদিন্স 

ঘ) িরঞ্জ ি লবস্ত লরৈ 

ি) লবদুযৎ খরচ ৈথ্য 

টিব প্র লির জদন্য অিল ইদি 

প্রদয় জিীয় ৈথ্য পুরণ স্ব দপদে  

টক দল দকশি টিব র আদবেি করদৈ 

হদব। অিল ইদি আদবেি িি য পূরণ 

কর র ঠিক ি টি হল- 

https://bdia.btcl.com.bd 

অিল ইদি আদবেিটি ি বলিে কর র 

িিয় “টভলরলিদকশি ডকুদিন্ট” এর 

স্কয ি কলপ আপদল ড করদৈ হদব। 

 

এছ ড়  িতুি আদবেদির চ লহে  

অনু  য়ী আদবেি উপ-িহ ব্যবস্থ পক, 

টড দিইি, লবটিলিএল, িগব জ র 

টেললদি ি ভবি, ঢ ক -১২১৭ এই 

ঠিক ি য় প্রে ি করদৈ হদব। 

লি এর লবস্ত লরৈঃ 

 

www.btcl.gov.bd 

-এই ঠিক ি য় 

 

জ রীকৃৈ লবল ইিভদয়দি 

বলণ যৈ ট দক ি পদ্ধলৈদৈ 

পলরদশ ধ কর    দব। 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক, 

টড দিইি, লবটিলিএল, 

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২-৪৯৩৫৪২০০ 

 

ইদিইলঃ 

domain@btcl.

gov.bd 

িহ ব্যবস্থ পক, ড ে  ও 

ইন্ট রদিে, লবটিলিএল, 

িগব জ র টেললদি ি 

ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

 

টেললদি িঃ 

০২- ৪৮৩১৩৪৭৩ 

 

ইদিইলঃ 

gm.internet@b

tcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

  



পাতা- ০4/০5 

 

 

ADSL/GPON সেবা 

ক্র নং সেবার নাম সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় প্রনয়াজনীয় কাগজপত্র প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/আনবদন 

ফরম প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য  এবং 

পতরন াধ পদ্ধতত 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম বকতবার 

পদতব / উপনজলার সকাড েহ 

অতফতেয়াল সেতলনফান নম্বর ও ই-

সমইল 

উদ্ধবতন কম বকতবার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলার সকাডেহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-সমইল 

১. এলডএিএল এবাং GPON 

ইন্ট রদিে িাংদ  গ 

িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স অলিি 

হদৈ ৈথ্য/ পত্র প্র লির ২৪ 

ঘন্ট র িদধ্য িাংদ  গ প্রে ি।   

িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স অলিি 

হদৈ ইদিইল/ পত্র 

প্রন াজয নয় প্রন াজয নয় 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, ব্রডব্যান্ড-২, 

মগবাজার, ঢাকা।  

সেতলনফান নং-০২-৮৩৩১১৩৩ 

ই-সমইল- 

dgm.bb2@btcl.gov.bd 

মহাব্যবস্থাপক,  

ডাো ও ইন্টারননে, মগবাজার, ঢাকা।  

রুম নং- ৫২৫  

সেতলনফান নং-৪৮৩১৩৪৭৩ 

ই-সমইল- 

gm.internet@btcl.gov.bd 

২. তবতিন্ন করণ (োমতয়ক বন্ধ/ 

স্থায়ী বন্ধ) 

২৪ ঘন্টা িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স অলিি 

হদৈ ইদিইল/ পত্র 

প্রন াজয নয়  

৩. মাইনে ন (গতত বৃতদ্ধ/ গতত 

হ্রাে) 

২৪ ঘন্টা িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স অলিি 

হদৈ ইদিইল/ পত্র 

প্রন াজয নয়  

৪. ত ফটং (নম্বর/ ঠিকানা 

পতরবতবন) 

২৪ ঘন্টা িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স অলিি 

হদৈ ইদিইল/ পত্র 

প্রন াজয নয়  

৫. ত্রুট তনরেন 24 ঘন্টা িাংলিষ্ট টেললকি/ টি ন্স 

অলিি, এিওলি (ড ে  ও 

ইন্ট রদিে), িগব জ র বর বদর 

গ্র হদকর আদবেি/ 

টেললদি দির ি ধ্যদি অলভদ  গ  

প্রন াজয নয়  

 

  



পাতা- ০5/০5 

 

 

Network Operation Center (NOC) Support (নক োনপাে ব) 

ক্র

নং 

সেবার 

নাম 
সেবা প্রদানন েনব বাচ্চ েময় 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র 

প্রনয়াজনীয় 

কাগজপত্র/ 

আনবদন ফরম 

প্রাতি স্থান 

সেবামূল্য  

এবং 

পতরন াধ 

পদ্ধতত 

 াখার নামেহ দাতয়ত্বপ্রাি কম বকতবার 

পদতব / উপনজলার সকাড েহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-সমইল 

উদ্ধবতন কম বকতবার পদতব, রুম নম্বর, 

সজলা/উপনজলার সকাডেহ অতফতেয়াল 

সেতলনফান নম্বর ও ই-সমইল 

১ 

 

লবটিলিএল এর িকল টজল , উপদজল র 

আই লপ টিেওয় কয ললাংক ২৪x৭ প যদবেি 

এবাং িাংলিষ্ট লবভ দগ প্রলৈদবেি (SMS) 

প্রে ি 

প্রলৈ ২ ঘন্ট  অের অের প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয়  

িকল গ্র হদকর জন্যঃ  

সনেওয়াকব অপানর ন্স সেন্টার (ডাো ও 

ইন্টারননে), িগব জ র, ঢ ক । 

টেললদি িঃ ০২-৫৮৩১২৩৪৫, 

ই-টিইলঃ noc@btcl.com.bd 

 

উপ-িহ ব্যবস্থ পক 

সনেওয়াকব অপানর ন্স সেন্টার (ডাো ও 

ইন্টারননে),  

িগব জ র টেললদি ি ভবি, ঢ ক -১২১৭। 

টেললদি িঃ ০২-৫৮৩১৭৮০০, 

ই-টিইলঃ 

dgm.noc@btcl.gov.bd 

িহ ব্যবস্থ পক, ড ে  ও ইন্ট রদিে, 

িগব জ র, ঢ ক ।  

টেললঃ ০২-৮৩১৩৪৭৩,  

ই-টিইলঃ 

gm.internet@btcl.gov.bd 

২ 

LLI/ VPN/ GGC এর িকল 

অলভদ  গ গ্রহি (অিল ইি) এবং ধরন বুনে  

েমন্বয় োধন করা 

ৈ ৎেলিক টজল , উপদজল  ও 

ইউলিয়দির ট্র ন্সলিশি ললাংক িচল 

থ ক , টল ক ল লুপ িচল ও গ্র হক 

প্র দের  ন্ত্রপ লৈ ঠিক থ ক  

ি দপদে। 

প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় -ঐ- -ঐ- 

৩ 

GPON/ ADSL ইন্ট রদিে এর িকল 

অলভদ  গ গ্রহি ও ধরণ বুনে িাংলিষ্ট 

কর্তবপক্ষনক জানাননা এবং েমন্বয় োধন 

করা 

-ঐ- প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় -ঐ- -ঐ- 

৪ 
আইআইলজ এবাং এলডএিএল ি ভয র রুদির 

ৈ পি ত্র  ও লবদুযৎ প যদবেি 
প্রলৈ ১ ঘন্ট  অের অের প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় প্রদ  জয িয় -ঐ- -ঐ- 

 

 


