টেলিেক বাাংিাদেশ লিিঃ
www.teletalk.com.bd

লিটিদেনি চাে টার
১) লিশন ও লিশন
লিশন: বাাংিাদেদশর িকি প্রাদে বিবািরত প্রদতেক নাগলরদকর েন্য টিাবাইি িদেি িালিটদিি, লিলেোি িালিটদিি, এবাং টিাবাইি ব্রিব্যান্ড অ্োদেি টিবা িাশ্রেী মূদে প্রোন করা।
লিশন: টেদশর িব টত্র টনেওোকট কিাদরে প্রোন ও উদেখদ াগ্য িাদকটে টশোর অ্েটদনর িাধ্যদি টেলিেক বাাংিাদেদশর শীর্ ট স্থানীে টিাবাইি টনেওোকট অ্পাদরেরদের িদধ্য অ্ন্যতি হদব।
২) টিবা প্রোন প্রলতশ্রুলত
২.১) নাগলরক টিবা

ক্র.
নাং

(১)

১.

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(২)
৩লে/৪লে লিি
(Subscriber
Identificati
on Module).

(৩)
কাস্টিার টকোর
টিন্টারএবাং
কাস্টিার টকোর
পদেন্ট এর িাধ্যদি
টেলিেক িালিটি
পদেন্ট, লরদেইি
পদেন্ট এরিাধ্যদি
প্রদোেনীে
কাগেপত্র উপস্থাপন
ও মুে পলরদশাধ

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(৪)
প্রদোেনীে
কাগেপত্রিঃ
োতীে
পলরচেপদত্রর
দোকলপ
(বর্ টিািা ও
আগািী লিদির
টেদত্র এিএিলি
িাটিলট দকদের
দোকলপ) ।
টিবা প্রালিস্থানিঃ
টেদশর লবলিন্ন

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)
লিদির মুেিঃ
ক) স্বাগতি = ১৫০ োকা।
খ) অ্পরালেতা = লবনামূদে
গ) িাদের হালি = লবনামূদে
ঘ) শতবর্ ট= লবনামূদে
ঙ) আগািী = লবনামূদে
চ) বর্ টিািা = ১০০ োকা।

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৬)
ক) কাস্টিার
টকোর টিন্টার ও
কাস্টিার টকোর
পদেন্ট এ িকাি
০৯:০০ ো টেদক
িন্ধ্ো ০৬:০০ ো
প টে িরািলর
টিবা প্রোন করা
হদে োদক।

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)
িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর

(৮)
জনাব মর্াোঃ
খালেকুজ্জার্ান,
ব্যবস্থাপক,
মেেে, ডিডিডবউশন
এন্ড ডেআরএর্
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫১২৮
ই-মর্ইেোঃ
md.khalekuzza
man@teletalk.
com.bd,

খ)টেলিেক
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(১)

(২)

(৩)
িাদপদে িরািলর
টিবা প্রোন করা হে
।

টেলিচােট ।

কাস্টিার টকোর
টিন্টার, কাস্টিার
টকোর পদেন্ট,
টেলিেক কর্ টার,
টেলিেক িালিটি
পদেন্ট, লরদেইি
পদেন্ট, অ্নিাইন
টপাোি, টিাবাইি
াইন্যালিোি
িালিটি (লবকাশ/
নগে ইতোলে), িাই
টেলিেক এপ ও
এটিএি বুদের
িাধ্যদি িরািলর

২

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(৪)
স্থাদন অ্বলস্থত ৭১
টি টেলিেক
কাস্টিার টকোর
টিন্টার, ২১ টি
টেলিেক কাস্টিার
টকোর পদেন্ট,
টেলিেক িালিটি
পদেন্ট ও
িারাদেদশ লবস্তৃত
লবলিন্ন লরদেইি
পদেন্ট।

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)

টক্রতার চালহো অ্নু ােী তাৎেলর্ক িাদব টিবা প্রোন করা হদে োদক।

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৬)
কর্ টার, টেলিেক
িালিটি পদেন্ট,
লরদেইি পদেন্ট
িমুহ িাধারর্ত
িকাি ৯:০০ ো
টেদক রাত
০৮:০০ ো প টে
টিবা প্রোন কদর
োদক।

(৭)

(৮)

ক) কাস্টিার
টকোর টিন্টার ও
কাস্টিার টকোর
পদেন্ট-এ িকাি
০৯:০০ ো টেদক
িন্ধ্ো ০৬:০০ ো
প টে িরািলর
টিবা প্রোন করা
হদে োদক।
খ)টেলিেক
কর্ টার, টেলিেক
িালিটি পদেন্ট,
লরদেইি পদেন্ট
িমুহ িাধারর্ত

িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(১)

(২)

(৩)
টিবা প্রোন করা হে
।

৩

িদেি কি
(লপ্র-টপইি ও টপাষ্ট
টপইি ) ।

-

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(৪)

-

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)

(৬)
িকাি ৯:০০ ো
টেদক রাত
০৮:০০ ো প টে
টিবা প্রোন কদর
োদক। এছাড়া ও
অ্নিাইন ও
টিাবাইি
াইন্যালিোি
িালিটদির
িাধ্যদি ট দকান
িিে লরচােট করা
াে।

ক. লপ্র টপইি
১. স্বাগতি

-

িদেি কিদরে ঃিঃ ৪৭ পেিা/ লিলনে
লববরর্
িদেস্
কি
পািস্
SMS

টেলিেকটেলিেক
টরগুিার
টেলিেকঅ্ন্যান্য
১ টিদকন্ড
টেলিেক – টেলিেক

টরে
৪৭ পেিা
/লিলনে
৪৭ পেিা
/লিলনে

িিে

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)

(৮)

িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর

২৪
ঘন্টা

২৫ পেিা
3

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

টেলিেক - অ্ন্যান্য

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

২৫ পেিা

২. অ্পরালেতা
লবদশর্ িাো অ্ ারিঃ ১লেলব-৮োকা (িকি চােটঅ্েভুর্ক্ট)টিোেিঃ
৭লেন।
SMS : ২৫ পেিা (ট দকান টিাকাি নম্বদর)
লববরর্
টরে
িিে
টেলিেক - ৪৭পেিা
টেলিেক
/লিলনে
িদেি
টরগুিার
২৪ ঘন্টা
কি
টেলিেক - ৪৭পেিা
অ্ন্যান্য
/লিলনে
FnF িাংখ্যা
৯৯ (ট দকান অ্পাদরেদর)
FnF কি টরে
টেলিেক - ৪৫ পেিা
টেলিেক
/লিলনে
২৪ ঘন্টা
টেলিেক - ৪৫ পেিা
অ্ন্যান্য
/লিলনে
টেলিেক –
SM টেলিেক
২৫ পেিা
S
২৪ ঘন্টা
টেলিেক অ্ন্যান্য
পািস্
১ টিদকন্ড
টপ-পার-ইউে টরে
১ পেিা/১৫ KB
দ্রষ্টব্যিঃ িকি ট্যালরদ িম্পূরক শুল্ক, িোে ও িারচােট প্রদ ােে
4

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

হদব।

কদম্বা
অ্ ার

২৫০
লিলনে,১০০
SMS,২লেলব
িাো (টিোে
৩০ লেন)

১৯৯ োকা
(VAT,SD,
SC িহ)

এলিদিে
করদত ১৯৯
োকা লরচােট
করুন অ্েবা
িাোি করুন
*111*19
9#

৩. িাদ র়ে হালি
১ টিদকন্ড পািস্
২৫ পেিা/এিএিএি (ট দকাদনা টিাকাি নম্বদর)
লববরর্
িদেি
কি

টরগুিার

FnF িাংখ্যা
FnFক টেলিেকিদরে
টেলিেক
টেলিেক অ্ন্যান্য

টরে
িিে
টেলিেক- ৪৭পেিা
টেলিেক
/লিলনে
২৪ ঘন্টা
টেলিেক- ৪৭পেিা
অ্ন্যান্য
/লিলনে
১০ (ট দকান অ্পাদরেদর)
৪৫পেিা /লিলনে
২৪ ঘন্টা
৪৫পেিা /লিলনে
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

টেলিেক- টেলিেক
টেলিেক -অ্ন্যান্য
টপ-পার-ইউে টরে
পািস্
SMS

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

২৫ পেিা
২৪ ঘন্টা
২৫ পেিা
১ পেিা/১৫ KB
১ টিদকন্ড

৪. আগািী
লববরর্
িদেি কি

কদির ধরর্
২৪ ঘণ্টা এক টরে)
ট দকাদনা টিাকাি
৪৫ পেিা/ লিলনে
নম্বদর
পািস্
১ টিদকন্ড
ট দকাদনা টিাকাি
এিএিএি
২৫ পেিা
নম্বদর
টপ-পার-ইউে টরে
১৫ টকলব/১ পেিা
দ্রষ্টব্যিঃ িকি ট্যালরদ িম্পূরক শুল্ক, িোে ও িারচােট প্রদ ােে
হদব।

লরচােট
টবানাি

২৫োকাে ২৫লিলনে, ২৫ এিএিএি ও ২৫
এিলব িাো। লিলনে এবাং এিএিএি শুধু অ্নটনে ব্যবহাদরর েন্য প্রদ ােে এবাং লরচােটকৃত
োকা মূি ব্যাদিদি েিা হদব। লিলনে,
এিএিএি এবাং িাো ব্যবহাদরর টিোেিঃ ৩
লেন।
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

৫.বর্ টিািািঃ
লববরর্
িদেি কি
এিএিএি

কদির ধরর্
ট দকাদনা টিাকাি
নম্বদর
ট দকাদনা টিাকাি
নম্বদর

২৪ ঘণ্টা এক টরে)
৪৫ পেিা/ লিলনে
২৫ পেিা

টপ-পার-ইউে
১৫ টকলব/১ পেিা
টরে
দ্রষ্টব্যিঃ িকি ট্যালরদ িম্পূরক শুল্ক, িোে ও িারচােট প্রদ ােে
হদব।
৩০ োকাে ৩০ লিলনে, ৩০ এিএিএি ও ৬০
এিলব িাো। লিলনে এবাং এিএিএি শুধু অ্নটনে ব্যবহাদরর েন্য প্রদ ােে এবাং লরচােটকৃত
লরচােট টবানাি
োকা মূি ব্যাদিদি েিা হদব। লিলনে,
এিএিএি এবাং িাো ব্যবহাদরর টিোেিঃ ৩
লেন।
৬. শতবর্ ট
৪৭ পেিা/ লিলনে
লববরর্
কদির ধরর্
িদেি কি
ট দকাদনা টিাকাি
নম্বদর
লিলিও কি অ্ন টনে
পািস্
১ টিদকন্ড
ট দকাদনা টিাকাি
এিএিএি

২৪ ঘণ্টা এক টরে)
৪৫ পেিা/ লিলনে
৪৫ পেিা/ লিলনে
২৫ পেিা
7

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

নম্বদর
টপ-পার-ইউে টরে
১৫ টকলব/১ পেিা
দ্রষ্টব্যিঃ িকি ট্যালরদ িম্পূরক শুল্ক, িোে ও িারচােট প্রদ ােে
হদব।
খ. টপাষ্ট টপইি
১. গ্রালিটি
লববরর্
িদেি কি

কদির ধরর্
২৪ ঘণ্টা এক টরে)
ট দকাদনা টিাকাি
৬০ পেিা/ লিলনে
নম্বদর
লিলিও কি
টেলিেক-টেলিেক
৬০ পেিা/ লিলনে
FnF
ট দকাদনা টিাকাি
৪৫ পেিা/লিলনে
কিদরে
নম্বদর
MMS
১ োকা
SMS
ট দকাদনা টিাকাি
২৫ পেিা
নম্বদর
টপ-পার-ইউে টরে
৩০ টকলব/১ পেিা
টক্রলিে লিলিে (লিদপালেে)
৭০০োকা
দ্রষ্টব্যিঃ িকি ট্যালরদ িম্পূরক শুল্ক, িোে ও িারচােট প্রদ ােে হদব।

৪

ইন্টারদনে(লপ্রটপইি ও টপাষ্ট
টপইি )।

কাস্টিার টকোর
টিন্টার, কাস্টিার
টকোর পদেন্ট,
টেলিেক কর্ টার,
টেলিেক িালিটি
পদেন্ট, লরদেইি
পদেন্ট এর িাধ্যদি

প্রদ ােে নে।

গ্রাহদকর চালহো অ্নু ােী নগে মুে পলরদশাদধর লিলিদত ইন্টারদনে প্যাক
চালু করা হে। টিবার মুে লনদে উদেখ করা হিিঃ

এ িাো ব্যাদিি টচক করদত "u" লিদখ পাঠিদে লেন 111.

িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(১)

(২)

(৩)
টিবা প্রোন করা হে
।

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

(৪)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

ক. টরগুিার িাো প্যাদকে:

Volume
& Price

Vali
dity

USSD

Rechar
ge to
Activate

100 MB
@ Tk.9

5
Day
s

*111*501
#

Tk.9

500 MB
@
Tk.26

30
Day
s

*111*503
#

Tk.26

3.5 GB
@
Tk.78

10
Day
s

*111*511
#

Tk.78

3 GB @
Tk.139

30
Day
s

*111*531
#

Tk.139

5 GB @
Tk.201

30
Day
s

*111*532
#

Tk.201

9

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

10 GB
@
Tk.239

30
Day
s

*111*550
#

Tk.239

15 GB
@
Tk.129

7
Day
s

*111*551
#

Tk.129

20 GB
@
Tk.301

30
Day
s

*111*552
#

Tk.301

45 GB
@
Tk.445

30
Day
s

*111*445
#

Tk.445

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

খ. আগািী িাো প্যাদকে:

Data
Vol.

Pric
e

Usage
validit
y

USSD

1 GB

Tk.2
2

7 Days

*111*600#
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

1 GB

Tk.4
5

30
Days

*111*601#

2 GB

Tk.8
1

30
Days

*111*602#

3 GB

Tk.5
5

10
Days

*111*603#

5 GB

Tk.9
1

15
Days

*111*605#

10 GB

Tk.1
77

30
Days

*111*610#

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

গ. বর্ টিািা িাো প্যাদকে:

Data
Volume

Price

Validity

USSD

1 GB

Tk.24

7 Days

*111*611#

1 GB

Tk.46

30 Days

*111*612#

2 GB

Tk.83

30 days

*111*613#

3 GB

Tk.62

10 days

*111*614#

5 GB

Tk.96

15 days

*111*615#
11

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

10 GB

Tk.186

30 days

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

*111*616#

ঘ. অ্পরালেতা িাো প্যাদকে:

Data
volum
e

Price

Validity

USSD Dial
Code

1 GB

Tk. 8

7 days

*111*8#

1 GB

Tk.19

3 Days

*111*19#

2 GB

Tk. 38

7 days

*111*38#

10 GB

Tk.
156

15 days

*111*156#

ঙ। এেক্লুলিি িাো প্যাদকে:

Volume
& Price

Validi
ty

USSD

Recharge
to
Activate

12

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

1GB
@Tk.21

3
Days

*111*53
4#

Tk. 21

1GB
@Tk.27

7
Days

*111*27
#

Tk.27

1GB
@Tk.49

30 Da
ys

*111*49
#

Tk.49

2GB
@Tk.93

30 Da
ys

*111*93
#

Tk.93

3GB
@Tk.44

5
Days

*111*44
#

Tk.44

3GB
@Tk.66

10 Da
ys

*111*66
#

Tk.66

10GB
@Tk.97

10
Days

*111*97
#

Tk.97

25GB
@Tk.19

10 Da
ys

*111*19
8#

Tk.198

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

িকাি ০৯:০০ ো
টেদক িন্ধ্ো
০৬:০০ ো প টে
িরািলর টিবা
প্রোন করা হদে
োদক।

িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর

ক) কাস্টিার
টকোর টিন্টার ও
কাস্টিার টকোর
পদেন্ট এ িকাি
০৯:০০ ো টেদক
িন্ধ্ো ০৬:০০ ো
প টে িরািলর
টিবা প্রোন করা
হদে োদক।
খ) টেলিেক

িাংলিষ্ট কাষ্টিার
টকোর প্রলতলনলধ/
কাষ্টিার টকোর
টিন্টার এর িাদে
ট াগাদ াদগর নম্বর

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

8
30GB
@Tk.34
4

৫

৬

30 Da
ys

*111*34
4#

কি লিদেইি টরকি ট কাস্টিার টকোর
।
টিন্টার এর িাধ্যদি
িরািলর টিবা প্রোন
করা হে।

গ্রাহদকর পলরচে
লনলিত হওো
িাদপদে (োতীে
পলরচেপত্র)

টিবার মুেিঃ ১০০ োকা প্রলত বার ।

লিি লরদেিদিন্ট।

গ্রাহদকর পলরচে
লনলিত হওো
িাদপদে (োতীে
পলরচেপত্র)

টিবার মূেিঃ ১৫০ োকা।
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ নগে (cash)।

লবলিন্ন স্থাদন
অ্বলস্থত ৭১ টি
টেলিেক কাস্টিার
টকোর টিন্টার,
টেলিেক কাস্টিার
টকোর পদেন্ট,
টেলিেক কর্ টার,
টেলিেক িালিটি
পদেন্ট, িকি
লিিলিলবউশন হাউি

পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ নগে

Tk.344

14

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(১)

(২)

(৩)
ও িারাদেদশ
লবস্তৃত িকি লিি
লবক্রে লরদেইি
পদেন্ট এর িাধ্যদি
িরািলর লিি
লরদেিদিন্ট টিবা
প্রোন করা হে।

(৪)

পলেচােট
(টিলবলপএি)

টিলবলপএি লরদেইি
পদেদন্টর িাধ্যদি

টেলিেদকর
ট দকান
লপ্রদপইি/

৭

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)

টিবার মূেিঃ গ্রাহদকর চালহো অ্নু ােী।
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ নগে (cash)

টপাস্টদপইি গ্রাহক
।

৮

স্ক্র্োচ কাি ট

লরদেইি পদেদন্টর
িাধ্যদি টিবা প্রোন
করা হে ।

টেলিেদকর
ট দকান
লপ্রদপইি/
টপাষ্টদপইি/িাো
গ্রাহক।

টিবার মূেিঃ গ্রাহদকর চালহো অ্নু ােী।
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ নগে (cash)।

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৬)
কর্ টার, টেলিেক
িালিটি পদেন্ট,
লরদেইি পদেন্ট
িমুহ িাধারর্ত
িকাি ৯:০০ ো
টেদক রাত
০৮:০০ ো প টে
টিবা প্রোন
কদর।

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)

(৮)

লরদেইি পদেন্ট
িমুহ িাধারর্ত
িকাি ৯:০০ ো
টেদক রাত
০৮:০০ ো প টে
টিবা প্রোন কদর
োদক।
ক) কাস্টিার
টকোর টিন্টার ও
কাস্টিার টকোর
পদেন্ট এ িকাি
০৯:০০ ো টেদক
িন্ধ্ো ০৬:০০ ো
প টে িরািলর
টিবা প্রোন করা
হদে োদক।
খ) টেলিেক
15

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

কাস্টিার টকোর
টিন্টার এর িাধ্যদি
টরালিাং টিবা প্রোন
করা হে।

প্রদোেনীে কাগে
পত্রিঃ
১)
আেেটালতকপাি
টপাে ট এর
দোকলপ।

৯

টরালিাং িালিটি
(দরালিাং টিবা শুধু
টপাষ্টদপইি
গ্রাহকগদনর েন্য
প্রদ ােে)
টেলিেদকর টরালিাং
িালিটদির
আওতাভুর্ক্ টেশ
িমুহ
১) িারত
২) ইরাক
৩) িািদ্বীপ
৪) রালশো
৫) পালকস্তান
৬) টিৌলে আরব
৭) আরব আলিরাত
৮) ইদদাদনলশো
৯) লিঙ্গাপুর
১০) শ্রীিাংকা
১১) ল লিপাইন
১২) ওিান

২) পুরর্কৃত
টরালিাং িট৩)
পািদপাে ট িাইদের

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)

টিবার মূেিঃ
১) লনরাপিা োিানত: ১০,০০০ (েশ হাোর) োকা।
২) কিচােট িাধারর্ত ভ্রিন িাংলিষ্ট টেশ/অ্পাদরের ও ববদেলশক মুদ্রা
লবলনিে হাদরর উপর লনিটরশীি ।
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ
১. নগে (Cash)

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৬)
লরদেইি পদেন্ট
িমুহ িাধারর্ত
িকাি ৯:০০ ো
টেদক রাত
০৮:০০ ো প টে
টিবা প্রোন কদর
োদক।
নগে পলরদশাদধর
টেদত্র িাদেিাদে
টরালিাং টিবা চালু
করা হে।

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)

(৮)

টিািঃ আলনসুর
রহিান
ট ান :
০১৫৫০১৫৫১৭৫

ইদিইি:
introam@t
eletalk.co
m.bd

i. জনাব মর্াোঃ
োইফুর রহর্ান খান,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
মেেে, ডিডিডবউশন
এন্ড ডেআরএর্
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩৫
ই-মর্ইেোঃ
saifur.rahm
an@teletalk.
com.bd

দুইকলপ ছলব।
প্রালিস্থানিঃ
টেলিেদকর িকি
কাস্টিার টকোর
টিন্টার।
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ক্র.
নাং

(১)

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

১৩) লিশর
১৪) কাতার
১৫) তুরস্ক
১৬) েলেন আলিকা
১৭) হাংকাং
১৮) কুদ ়েত
১৯) োইোন্ড
২০) ইদ ়েদিন
২১) ব্রালেি
২২) আ গালনস্তান

Standard VAS
১০ Push Pull

১১

১২

Tele tune

Mobile TV

SMS
এি. এি. এি
(Start লিদখ
৫০০০-এ পাঠাদত
হদব) / আই লি
আর (৫০০০
নাম্বাদর কি করদত
হদব)/ ওদেব
(www.myte
letune.tele
talk.com.b
d)
ওদেব
(mobiletv.te
letalk.com.
bd)

প্রদ ােে নে
প্রদ ােে নে

BDT 2./SMS (excluding SC, SD, VAT)
Subscription
Tariff (Ex. SD, VAT &SC)
type
Monthly
BDT 20.00
Fortnightly
BDT 12.00
Weekly
BDT 7.00
Daily
BDT. 1.00
Song download BDT 10.00
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব
স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
om.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি

i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)farah.is
প্রদ ােে নে

Subscription
type
Monthly
Weekly
Daily

Tariff (Ex. SD, VAT &SC) স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব
BDT 50.00
BDT 25.00
BDT 5.00

lam@teletal
k.com.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

১৩

Video
Streaming
Service

ওদেব/ ওটিটি
(teleflix.co
m.bd)

প্রদ ােে নে

১৪

News
Update

১৫

Gaming
Service

এি.এি. এি/ আই প্রদ ােে নে
লি আর (ETV
News –
22021, RTV
News –
24141,
Masranga –
16239,
Independen
t – 16232,
ATN –
22010,
Prothom
Alo -22221)
ইতোলে
ওোপ:
প্রদ ােে নে
(teletalk.ga
mesclub.mo

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

১. িাোচােট প্রদ ােে
২. মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।
Subscription
Tariff (Ex. SD, VAT &SC)
type
Daily
BDT 2.00
Weekly
BDT 10.00
Monthly
BDT 30.00
দ্রষ্টব্যিঃ িাো চােট প্রদ ােে
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।
Tk. 2/SMS, Tk. 2/Min
VAT, SD & SC applicable on tariff.
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।

Packages
Subscription
On demand

Tariff
Tk. 2/day
Tk. 40/game

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
18

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

bi/
ea.b2mwap.
com)
/
এি. এি. এি
(start ea লিদখ
২৫৬৫৬ নাম্বাদর
পাঠাদত হদব/
start nz লিদখ
২৫৬৫৬ নাম্বাদর
পাঠাদত হদব)
ইতোলে

১৬

Missed Call
Alert (MCA)

SMS

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৮)

(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
om.bd

VAT, SD & SC applicable on tariff.
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)farah.is
lam@teletal
k.com.bd

িাদকটটিাং এন্ড
িোি লবিাগ

10 Tk./ Month (Ex. VAT, SD & SC)
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টেলিচাদেটর িাধ্যদি।

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
om.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি
উপব্যবস্থাপক
(িোি)far
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৫)

(৬)

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)

(৮)

ah.isla
m@tele
talk.co
m.bd

১৭

Infotainme
nt Services

SMS. IVR,
USSD WAP,
Web

িাদকটটিাং এন্ড
িোি লবিাগ

Monthly & Weekly Variable Rates
Daily Tk. 2 (VAT, SD & SC applicable on
tariff)

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
om.bd

মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)farah.is
lam@teletal
k.com.bd

১৮

Entertainm
ent
Services

SMS. IVR,
USSD WAP,
Web

িাদকটটিাং এন্ড
িোি লবিাগ

Monthly & Weekly Variable Rates
Daily Tk. 2
VAT, SD & SC applicable on tariff.
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টিাবাইদির ব্যাদিি হদত।

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৫)

(৬)

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)

(৮)

om.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)farah.is
lam@teletal
k.com.bd

১৯

Emergency
Balance
Service

এি.এি.এি/ইউ.এ
ি.এি.লি
(িাোি *১১২২#)

প্রদ ােে নে

Advance Balance
Amount

Service Fee(Ex. SD, VAT &SC)
স্বোংলক্রেিাদব

BDT 50
BDT 5.00
BDT 30
BDT 3.00
BDT 20
BDT 2.00
BDT 10
Free
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ টেলিচাদেটর িাধ্যদি।

টিবাটি চালু হদব

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
১. এ.আর.এি
িঞ্জুর রাহী
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)
monjur.rahi
@teletalk.c
om.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫০৯৬
২. ারাহ

ইিিাি
উপ-ব্যবস্থাপক
(িোি)farah.is
lam@teletal
k.com.bd

ট ান নম্বর:
০১৫৫০১৫৫১৬৫
21

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(৩)

(৪)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

(৫)

(৬)

(৭)

(৮)
জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

(১)
(২)
Digital Service:
২০ Mob
Financial
Services
(MFS)

SMS,
USSD

িাদকটটিাং এন্ড
িোি লবিাগ

টিাবাইি াইনালিোি িালিটি প্রোনকারী প্রলতষ্ঠান কর্তটক লনধ টালরত
হাদর।

স্বয়িংডিয়ভ্ালব
মেবাট চালু হলব

নািিঃ লিেটা
আলিফুর রহিান
পেলব: ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
015501551
36
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

২১

Bulk SMS
Services

SMS

িাদকটটিাং এন্ড
িোি লবিাগ

টিবার মূেিঃ আদিাচনা িাদপে
মূে পলরদশাধ পদ্ধলতিঃ লিদপালেে লিপ বা টপ-ওিাট রএর িাধ্যদি।

িদব টাচ্চ ০৫(পাঁচ)
কিটলেবি

নাি: আি হািান
পেলব:

২২

A2P SMS
Services

SMS

প্রদ ােে নে

টিবার মূেিঃ আদিাচনা িাদপে

স্বোংলক্রেিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: োলহদুর
রহিান
পেলব: িহকারী
ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
এলেলকউটিি
ট ান নম্বর:
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
015501573 মর্াবাোঃ
69
০১৫৫০১৫৫০৩০
ইদিইি:
ই-মর্ইেোঃ
vas@teleta jamal.uddin
lk.com.bd
@teletalk.co
m.bd
i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
22

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

WEB &
SMS

প্রদ ােে নে

SMS

প্রদ ােে নে

২৩
.

িা ি প্রকাশ ( লপ
.এি. লি/ টে
.এি. লি/ টে.
লি.লি/এি .এি.লি/
োলখি/ এইি. এি.

িা ি প্রকাশ
(োতীে
লবশ্বলবদ্যািে)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৫)

(৬)

(৭)
015501552
25
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

(৮)
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

০২ োকা (এিলি, িোে ও িারচােট প্রদ ােে)

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: টিািঃ
োলহদুর রহিান
পেলব: িহকারী
ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
015501552
25
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

০২ োকা (এিলি, িোে ও িারচােট প্রদ ােে)

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: এ.লব.এি.
িামুন
পেলব: িহকারী
ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
015501562
04
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

i. জনাব মুহাম্মদ
আে-রাজ্জাকুজ্জার্ান,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৫৫
ই-মর্ইেোঃ
al.razzak@t
eletalk.com.
bd

লি

২৪.

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

(৫)

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৬)
তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

(৭)
নাি: টিািঃ
োলহদুর রহিান
পেলব: িহকারী
ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
015501552
25
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

(৮)
i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(১)
২৫
.

(২)
স্কুি িলতট

(৩)
SMS ও WEB

(৪)
প্রদ ােে নে

টিবার মূেিঃ Variable

২৬
.

কদিে িলতট

SMS

প্রদ ােে নে

Service charge: Variable

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: টিািঃ
োলহদুর রহিান
পেলব: িহকারী
ব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
015501552
25
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd

i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
jamal.uddin
@teletalk.co
m.bd

২৭.

লবশ্বলবদ্যািে িলতট

WEB &
SMS

প্রদ ােে নে

Service charge: Variable

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: তানলের

i. জনাব মুহাম্মদ
আে-রাজ্জাকুজ্জার্ান,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৫৫

আহদিে
পেলব: উপব্যবস্থাপক
ট ান নম্বর:
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ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

(১)

(২)

(৩)

(৪)

WEB &
SMS

প্রদ ােে নে

২৮
.

টিলিদকি িলতট

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৫)

(৬)

Service charge: Variable

২৯
.

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

কালরগলর িলতট

SMS

প্রদ ােে নে

Service charge Variable

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(৭)
015501551
54
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd
নাি: তানলের

(৮)
ই-মর্ইেোঃ
al.razzak@t
eletalk.com.
bd

আহদিে
পেলব: উপব্যবস্থাপক
(িোি)

i. জনাব মুহাম্মদ
আে-রাজ্জাকুজ্জার্ান,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
মর্াবাোঃ
০১৫৫০১৫৫০৫৫
ই-মর্ইেোঃ
al.razzak@t
eletalk.com.
bd

ট ান নম্বর:
015501551
54
ইদিইি:
vas@teleta
lk.com.bd
i. জনাব মুহাম্মদ
নাি: এ.লব.এি.
আে-রাজ্জাকুজ্জার্ান,
িামুন
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
পেলব: িহকারী
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
ব্যবস্থাপক
মর্াবাোঃ
ট ান নম্বর:
015501525 ০১৫৫০১৫৫০৫৫
ই-মর্ইেোঃ
8
al.razzak@t
ইদিইি:
vas@teleta eletalk.com.
bd
lk.com.bd
25

ক্র.
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান

টিবার মূে এবাং পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি
কিটকতটা
(নাি, পেলব,
ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

উর্ধ্বতন কর্বকতবা
(নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)

(১)
৩০
.

(২)
চাকলর লনদোগ (
িরকারী/
আধািরকালর/স্বােত্ত্ব
শালিত প্রলতষ্ঠান)

(৩)
WEB &
SMS

(৪)
প্রদ ােে নে

(৫)
Service charge: Variable

(৬)
তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

(৭)

(৮)
i. জনাব মুহাম্মদ
নাি: এ.লব.এি.
আে-রাজ্জাকুজ্জার্ান,
িামুন
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
পেলব: িহকারী
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
ব্যবস্থাপক
মর্াবাোঃ
ট ান নম্বর:
015501525 ০১৫৫০১৫৫০৫৫
ই-মর্ইেোঃ
8
al.razzak@t
ইদিইি:
vas@teleta eletalk.com.
bd
lk.com.bd

৩১
.

ইউটিলিটি লবি
প্রোন

SMS
/ USSD

প্রদ ােে নে

Service charge: Variable

তাৎেলর্কিাদব
টিবাটি চালু হদব

নাি: টিািঃ দেে

i. জনাব মর্াহাম্মদ
জার্াে উডিন,
উো
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
পেলব: লিলনের
র্ালকবটিং এন্ড ভ্যাে
এলজেলকউটিব
মর্াবাোঃ
ট ান নম্বর:
015501563 ০১৫৫০১৫৫০৩০
ই-মর্ইেোঃ
73
jamal.uddin
ইদিইি:
vas@teleta @teletalk.co
m.bd
lk.com.bd
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২.২) প্রালতষ্ঠালনক টিবা
ক্র.
নাং

টিবার নাি

(১)

(২)

১

৩

টেলিেক কদপটাদরে
িালিটি

লবলিন্ন িাংস্থা/অ্ল দি
প্রলতদবেন টপ্ররর্

টিবা প্রোন পদ্ধলত
(৩)
টেলিেদকর
কদপটাদরে গ্রাহক
হদত আগ্রহী
প্রলতষ্ঠানদক
প্রদোেনীে
কাগেপত্র িহ
(প্রলতষ্ঠাদনর
োলেত্বপ্রাি
কিটকতটার ছলব,
এনআইলি ও
প্রলতষ্ঠাদনর
িত্ত্বাধীকার িাংক্রাে
কাগেপত্রিহ)
আদবেনপত্র
িহাব্যবস্থাপক
(লবক্রে ও লবপর্ন),
টেলিেক বাাংিাদেশ
লিিঃ, টরাি নাং-১৭,
টহালডাং ৩/এ,
৫/এ,৭/এ, গুিশান১, ঢাকা-১২১২
বরাবর টপ্ররর্
করদত হদব।

িকুদিন্ট , পত্র,
প্রলতদবেন

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(৪)
প্রদোেনীে
কাগে পত্রিঃ
প্রলতষ্ঠাদনর
োলেত্বপ্রাি
কিটকতটার ছলব,
এনআইলি ও
প্রলতষ্ঠাদনর
িত্ত্বাধীকার
িাংক্রাে
কাগেপত্র িহ
আদবেনপত্র
প্রালিস্থানিঃ
গুিশানস্থ
কদপটাদরে
অ্ল িিহ
টেলিেদকর িকি
কাস্টিার
টকোর।

প্রশািন লবিাগ,
িাংলিষ্ট লবিাগ

টিবার মূে এবাং
পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর
িিেিীিা

(৫)

(৬)

লপ্র-টপইি িীি :
৫-৩০ টি লিিিঃ প্রলতটি ৫০ োকা
৩১-উপদর লিিিঃলি
টপাস্ট-টপইি িীি :
৫-৩০ টি লিিিঃ প্রলতটি ৫০ োকা
৩১-উপদর লিিিঃলি
িদিি:
৫ এবাং তদতালধকিঃ প্রলতটির মূে ১২৯০
োকা।
িাই- াই রাউোর:
ব্যাোলর ছাড়া প্রলতটির মূে ২৬০০ োকা
এবাংব্যাোলর িহ প্রলতটির মূে ৩৪০০
োকা
মূে পলরদশাধ পদ্ধলত:
টেলিেক বাাংিাদেশ লিিঃ এর অ্নুকূদি
ব্যাাংকড্রা ে/টপ-অ্িটার/নগে এ পলরদশাধ
করা াদব।

প্রদ ােে নদহ

োলেত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেলব, ট ান নম্বর ও
ইদিইি)
(৭)
নাি ও পেলব:
এিএি আিাদুোহ
উপ-ব্যবস্থাপক
ট ান: ০১৫৫০১৫৫১৩৩
ইদিইি: ms.corpor
ate@teletalk.co
m.bd

উর্দ্বতন কর্বকতবা (নাি, পেলব, ট ান
নম্বর ও ইদিইি)
(৮)
জনাব মর্াোঃ োইফুর রহর্ান খান,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
মেেে, ডিডিডবউশন এন্ড ডেআরএর্
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৫
ই-মর্ইেোঃ
saifur.rahman@teletalk.co
m.bd

অ্নলধক ০৩(লতন)
কিটলেবি

অ্নুদিােন িাদপদে
লনধ টালরত িিদের
িদধ্য

নাি: নালহো লিলিকা নীিা,
এলেলকউটিি, প্রশািন
ট ান: ০১৫৫০১৫৬৮৮৫
ই-টিইি:
nahida.siddika@telet
alk.com.bd

জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd
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২.৩) অ্িেেরীর্ টিবা
ক্রি
নাং

টিবার নাি

টিবা প্রোন পদ্ধলত

(১)

(২)
প্রশািন লবিাদগর
কাে িঠিকিাদব
িম্পােদনর েন্য
িকি প্রকার
িলেলস্টকি িাদপটাে
ো: টচোর টেলবি,
কলম্পউোর, নলেপত্র, টস্টশনারী,
ানবাহন ইতোলে।
অ্লিজ্ঞতার িনে
পত্র প্রোন, অ্নাপলি
িনে পত্র প্রোন

(৩)
পত্র িার ত, ইটিইি, টিৌলখক
লনদে টশনা

৩

বাৎেডরক ছুট এবিং
র্াতৃত্বকােীন ছুট

ক) ই-নডি / োদা
কাগলজ আলবদন।

৪

বাৎেডরক ছুট
(বডহোঃ বািংোলদশ)

ক) ই-নডি / োদা
কাগলজ আলবদন।
খ) পােলপাে ব কডপ,
ডভ্ো কডপ

১

পত্র িার ত

প্রদোেনীে
কাগেপত্র
এবাং প্রালিস্থান
(৪)
প্রশািন লবিাগ

টিবার মূে এবাং
পলরদশাধ পদ্ধলত

টিবা প্রোদনর িিেিীিা

োলেত্বপ্রাি কিটকতটা
(নাি, পেলব, ট ান নম্বর ও ইদিইি)

(৫)
ডবনামূলে

(৬)
১৫(পলনর) ডদন

(৭)
নাি: টিািঃ কািরুজ্জািান ম্যাদনোর,
প্রশািন
ট ান: ০১৫৫০১৫৫০৯৪
ইদিইি:
k.zaman@teletalk.com.bd

(৮)
জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd

প্রশািন লবিাগ

ডবনামূলে

০৫ (পাঁচ) লেন

নাি: টিাছািঃ কাওিার পারিীন (এিই,
প্রশািন)
ট ান: ০১৫৫০১৫৬১৯০
ইদিইি:
kawsar.parvin@teletalk.c
om.bd

মেডেেক
িযাশলবািব

ডবনামূলে

১০(দশ) ডদন

নাি: টিাছািঃ কাওিার পারিীন (এিই,
প্রশািন)
ট ান: ০১৫৫০১৫৬১৯০
ইদিইি:
kawsar.parvin@teletalk.c
om.bd

মেডেেক
িযাশলবািব

ডবনামূলে

১০(দশ) ডদন

নাি: টিাছািঃ কাওিার পারিীন (এিই,
প্রশািন)
ট ান: ০১৫৫০১৫৬১৯০
ইদিইি:
kawsar.parvin@teletalk.c
om.bd

জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd
জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd
জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
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২

উর্দ্বতন কর্বকতবা (নাি, পেলব, ট ান নম্বর ও
ইদিইি)

r.amin@teletalk.com.bd
৫

ডেডপএফ

ক) ই-নডি / োদা
কাগলজ আলবদন।

মেডেেক
িযাশলবািব

ডবনামূলে

৩০ (ডিশ)
কার্ বডদবে

নাি: িালেো নওরীন (লনব টাহী, প্রশািন)
ট ান: ০১৫৫০১৫৬৮৮৩
ইদিইি:
sadia.nawreen@teletalk.c
om.bd

৬

র্াডেক কোন/
দাফন/অলতাডিডিয়া
অনুদান

ক) ই-নডি / োদা
কাগলজ আলবদন।

মেডেেক
িযাশলবািব

ডবনামূলে

১৫ (পলনর)
কার্ বডদবে

নাি: টিাছািঃ কাওিার পারিীন (এিই,
প্রশািন)
ট ান: ০১৫৫০১৫৬১৯০
ইদিইি:
kawsar.parvin@teletalk.c
om.bd

জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd
জনাব
মর্াোঃ রুহুে আর্ীন,
উপ-র্হাব্যবস্থাপক,
প্রশােন
মর্াবাোঃ ০১৫৫০১৫৫০৩৯
ই-মর্ইেোঃ
r.amin@teletalk.com.bd

৩) অ্লিদ াগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধলত (GRS)
টিবা প্রালিদত অ্িন্তুষ্ট হদি োলেত্বপ্রাি কিটকতটার িদঙ্গ ট াগাদ াগ করুন। লতলন িিাধান লেদত ব্যে ট হদি লনদনার্ক্ পদ্ধলতদত ট াগাদ াগ কদর আপনার িিস্যা অ্বলহত করুন।
ক্রলিক নাং
১

কখন ট াগাদ াগ করদবন
োলেত্বপ্রাি কিটকতটা িিাধান লেদত ব্যে ট
হদি

ট াগাদ াদগর ঠিকানা
১. অ্লিদ াগ লনষ্পলিকারী কিটকতটা (অ্লনক)
নাি: টিািঃ োিাি উলিন,

লনষ্পলির িিেিীিা

প্রকার লবদবচনাে স্বল্পতি িিদে
লনষ্পলি করা হে।

পেলবিঃ উপ- িহাব্যবস্থাপক, িাদকটটিাং এন্ড িোি, টিলবএি।
ট ান: ০১৫৫০১৫৫০৩০
ইদিইি: jamal.uddin@teletalk.com.bd
ওদেব টপাে টাি: প্রলতষ্ঠাদনর ওদেব টপাে টাদির GRS লিঙ্ক

www.teletalk.com.bd
২. লবকল্প অ্লিদ াগ লনষ্পলিকারী কিটকতটা
নাি: ারহানা আ দরাে,
পেলবিঃ উপ- ব্যবস্থাপক, লিআরএি, টিলবএি।
ট ান: ০১৫৫০১৫৫১০৩
ইদিইি: farhana.afroze@teletalk.com.bd
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GRS ট াকাি পদেন্ট কিটকতটা লনলে টষ্ট
িিদে িিাধান লেদত ব্যে ট হদি

২

নাি: সেয়দ এর্দাদুে হক
পেলবিঃ অডতডরক্ত েডচব (তার), িাক ও মেডেলর্াগালর্াগ ডবভ্াগ
ট ানিঃ ০২-৯৫৭৪৪৪৬, ০১৫৫০১৫১৫১৫

ই-টিইিিঃ addlsec.tar@ptd.gov.bd

৪. আপনার কাদছ আিাদের প্রতোশািঃ
ক্রলিক নাং
১
২
৩

প্রলতশ্রুত/কালিত টিবা প্রালির িদেে করর্ীে
লনধ টালরত রদি িম্পূর্ টিাদব পূরর্কৃত আদবেন েিা প্রোন
িঠিক িাধ্যদি প্রদোেনীে ল ি পলরদশাধ করা
িাোদতর েন্য লনধ টালরত িিদের পূদব টই উপলস্থত োকা

৫) কাষ্টিার টকোর টিন্টার এর নাি এবাং ট াগাদ াগ নাম্বারিঃ
Sl

Customer Care
/Point Name

Address

1

Azimpur

2

Ramna

3

Sadarghat

4

Jatrabari

Nagar Siddiqui Plaza, Shop # 14(Groun Floor), House- 3/7,3/7-1, Johnson Road,
Sadarghat, Dhaka-1100.
33/2, Uttor Jatrabari, Nowab Stone Tower, 1st Floor, Dhaka-1204.

5

Badda

Holland Centre, Shop# 218, 2nd Floor (Mobile Market), Middle Badda, Dhaka.

01550157798

6

Basundhara City

Level # 3, Shop # 08, Block # B Bashundhara City, Panthopath, Dhaka-1205.

01550150025

7

Jamuna Future
Park
Gulshan

Shop# 43-A, Level - 4, Block # C, Mobile Zone, Jamuna Future Park, Dhaka.

8
9

Gulshan Project
Office

Opposite of New Market 01 No Gate, Old BTCL card Phone centre, New Market,
Azimpur, Dhaka.
Ramna BTCL Compound, Ground Floor, Gulistan, Ramna, Dhaka-1000.

Contact
Number

01550150024
01550157784
01550157799
01550157783

01550150094

Gulshan Telephone Bhabon (Opposite of Gulshan -1 DCC Market), Gulshan 1, Dhaka1212.

01550157816

House No- C.E.S (A)-39, Road No-116, Gulshan-1, Dhaka-1212.

01550157850
30

Sl

Customer Care
/Point Name

Address

Contact
Number

10 Malibagh

House # 92, Malibagh Shahid Faruk Taslim Road (Opposite Sohag Bus Stand), (1st
Floor) Malibagh, Dhaka

01550157847

11

House : 07, Block: B (Main Road), Ground Floor, Banasree, Rampura, Dhaka.

01550157848

12 Paltan

Surma Tower (1st Floor) 59/2, Purana Palton, Dhaka-1000.

01550150074

13 Uttara BTCL

4, Shahajalal Avenue (BTCL Exchange), Sector#06, Uttara, Dhaka-1230.

01550150061

Uttara Post Office, Road# 07, Sec# 03, Uttara Model Town, Dhaka-1230.

01550157705

Hazrat Shahjalal Intl Airport, Dhaka.
Laila Plaza,Road No -3, Ground Floor, Shyamoli, Dhaka.

01550157707
01550150004

14

Banasree

Uttara Post
Office

15 Airport Booth
16 Shyamoli
17 Mirpur
18 Khachuket

Akhanda Tower (Press Market) Block-Kha, Road-1, Plot-12, Section-6, Mirpur-10,
Senpara Parbota, Dhaka.
1103, Rupayan Nawfa Plaza, Shop no:119 (Ground Floor), Kachukhet, Dhaka
Cantonment, Dhaka-1206. Opposite to Rajanigandha Tower.

01550150098
01550157835

19 Dhanmondi

Dr. Refatullah's Happy Arcade (2nd floor) House # 3, Road # 3, Dhanmondi, Dhaka.

01550150073

20 Sher -e- Bangla

Manik Mia Avenue, BTCL Compound, Opposite to Shangsad Bhaban, Sher-e-Bangla
Nagar, Dhaka.

01550157846

21

Keraniganj

Sajeda Bhaban-1st Floor, Hasnabad, South Karanigong, Dhaka-1311.

01550150007

22

Narayanganj

Sufia Plaza, Ground Floor, 123 B.B. Road Chashara , Narayangonj.

01550157786

Munshiganj

(Akbar Mohoal), 424 ,Bangabandhu Sheikh Mujib Road, Jagadhatri Para, Ward No.2,Khal East, Munshiganj Sadar, Munshiganj -1500.
Tongi CC, TSS Bhavon, Tongi.

01550157780

Savar BTCL Compound(Near savar new market)Savar,Dhaka.

01550150054

House # 75, Anjali Super Market, Ground Floor, Manikgonj Sadar, Manikgonj.

01550150028

Noor plaza, Ground Floor, Joydebpur Chowrasta, Joydebpur, Gazipur.

01550150023

23

24 Tongi
25 Savar
26

Manikganj

27 Joydebpur

01550156760

31

Address

Contact
Number

28 Faridpur

Bahadur Market 14/111, Hazratala Mohalla, Faridpur Sadar, Goalchamat, Faridpur.

01550150075

29 Barisal

Nurjahan Mansion (Ground floor), Bagura Road,Alekanda , Barisal-8200.

01550150066

30 Bhola

Azhar Mohal, Mohajon potti, Sadar Road, Bhola-8300.

01550156756

31 Jhalokathi

29, Ronalose Road, Kamar potti, Jhalokathi-8400.

01550157832

32 Khulna

TCB Bhaban, 1st Floor, 21-22 K.d.A. C/A, Shibbari More, Khulna.

01550150065

33 Bagerhat

Press club Bhaban(1st floor)Shohid Minar Road,Bagerhat.

01550156755

34 Daulotpur

Tanklory Bhabon, Ground Floor, Natun Raster moor, Kasipur, Daulotpur, Khulna.

01550157868

35 Jhenaidah

H.S.S. Road, Ground Floor, Kutum Community Center, Jhenaidah.

01550157844

36 Jessore

M.M.Ali Road(Beside of Head post office)Kotwali,Jessore-7400.

01550157781

37 Kushtia

Dadapur Road(Adjacent to Majampur Gate Traffic Moor)Kushtia-7000.
Shahid Abul Kashem Shorok (Infront of Town football field), Ground
Floor,Chauadanga-7200.
177, S.S. Plaza, M.R. Road, Magura.
Kasari Para Moor,Meherpur Sadar,Meherpur-7100.

01550150097

113, Shahid Kazol Sharani,ourt Road,Satkhira Road,Satkhira.

01550157822
01550150064

44 Sylhet

Islamic Studies Group Bhaban (1st Floor) Station Road, Satmatha, Bogra.
Holding # 812, Ma-Mansion, 1st Floor, Station Road, Moktarpara Moor, Sirajganj6700.
R. N. Tower (1st Floor) Chowhatta, Sylhet-3100.

45 Hobigonj
46 Cox'sbazar
47 Dampara

BTCL Compund, Sayestanagar, Hobigonj.
BTCL Bhaban, Motel Road, Cox'sbazar.
Idris Center (1st floor) 444, M. M. Ali Road Dampara Chattogram.

01550157785
01550150059
01550150079

48 Agrabad

BTCL Bhaban(Ground floor)Sheikh Mujib Road,Agrabad, Chattogram-4100.

01550150078

49 Khagrachori

Court Road, Diginala Road, Khagrachori.

01550150081

50 Rangamati
51 Bandartila

S.K. Market, 1st Floor, Happier more, Bonorupa Rangamatii-4500.
Sailors Colony, Opposite TCB Bhaban, Ground Floor, Bandartila, Chattogram.

01550150095
01550157867
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38 Chuadanga
39 Magura
40 Meherpur
41 Satkhira
42 Bogra
43 Sirajganj

01550157843
01550157833
01550157801

01550157817
01550150067
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52

Bandarban

Nuel Plaza (1st floor), Jahangir Bhaban, K B Road, (In front of Bandarban Sadar
Thana), Bandarban.

01550150096

53

Dighinala

Plot-B, Nalanda Center(1st floor), Boalkhali Natun Bazar, Dighinala, Khagrachari.

01550157704

54

Muradpur

01550150026

55

Mymensingh

56

Tangail

BTCL Exchange Building (Ground Floor)Muradpur,Chattogram.
Corporate Street Rrad,Divisional Telegraph office,Mymensingh
Sadar,Mymensingh.
Shachin Mansion- 1st Floor, Boro Kali Bari Road, Adalat Para, Tangail.

57 Rangpur

BTCL Compound ,Kachari Bazar Rangpur-5400.

01550157787

58
59
60
61
62

Thakurgaon
Kurigram
Dinajpur
Comilla
Noakhali

M/S Gallery Traders, Zella School Gate, Bangabandhu Road, Thakurgaon.
Troyee Nir, Holding No-0119-00, Ward No-05, Goshpara, Kurigram.
Alam Corporation, (1st Floor), Jail Road, Munshipara, Dinajpur.
325/362, Jhawtola (1st Floor) Comilla.
768, Main Road, Maijdee Bazar, Maizdee, Noakhali.

01550157818
01550157825
01550157782
01550150068
01550156759

63

Chandpur

Sraboni Villa (Ground floor), Comilla Road, East side of Goni School,Chadpur.

01550157826

64 Feni

Feni Zilla Muktijudda Complex, Feni Zilla Unit Comand, Feni.

01550157702

65

Maynamati Sena Kollan Market, Maynamati, Comilla.
Moddho Bancha Nagar, Holding No-1243, Ward No: 06, Laxmipur Sadar ,
Lakshmipur.
House # 356, Khan Bhaban (1st Floor), New Market (South Side), Station Road,
Rajshahi.
House-40(1st floor)Ghora stand,Traffic Moor,Abdul Hamid Road, Pabna Sadar,
Pabna.
Deen Tower (Ground Floor)1483/1,Chalmuktar Main Road,Naogaon-6500.

01550157701

Maynamati

66 Lakshmipur
67 Rajshahi
68 Pabna
69 Naogaon

01550150062
01550150055

01550157821
01550150063
01550150070
01550157829

70 Chapainawabganj Shop# 60 & 61, Abdul Mannan Sento Market,Chapainawabganj.

01550157828

71 Narsingdi

Upazilla More, Narsingdi Sadar, Narsingdi.

01550157823

72 Rajbari

Pouro New Market-1st Floor, Main Road, Rajbari.

01550157842
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Madaripur
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1no. Shokuni, Dr. Tota Road, Beside Sumon Hotel, New Town, Madaripur.

01550157841

74 Gopalgonj

Kamrun Mostofa Shwarno Tower(2nd floor)Sadar, Gopalganj-8100.

01550157813

75 Barguna

Mir Place(3rd floor)College Road,Bagan Bari ,Barguna-8700.

76 Pirojpur

3/A, K Supar Market, Post Office Road, Pirojpur-8550.

01550157831

77 Narail

Jumadder Tower(3rd floor)Rupgonj BazarNarail Sadar, Narail-7501.

01550157845

78 Gaibandha

College Road,Thanapur,Gaibandha.

01550157830

79 Moulvibazar

Rahmania Tower,361,AM Saifur Rahman Road,Moulvibazar-3200.

01550157812

80 Sunamganj

C.T. Pharmacy (2nd Floor), Traffic Point, Sunamgonj.

01550157814

81 Sherpur

Raghunath bazaar, New Market Area, Sherpur Town, Sherpur.

01550157834

82 Jamalpur

Vocational Moor,Bazrapur,Jamalpur-2000.

01550157827

83 Kishoregonj

Abdul Latif Plaza (1st floor), Old Thana Road, Kishoregonj.

01550157840

84 Lalmonirhat

North Bangel Moor, Lalmonirhat.

01550157820

85 Nilphamari

Madhar Moor,Chowrangi,Sadar,Nilphamari.

01550157824

86 Panchagarh

Tetulia Road,Sadar, Panchagarh.

01550157819

87 Brahmanbaria

Bramonbaria Gokorno Road(Near Sabera Sobhan Govt. Girls High School)ST
Shopping Center(Ground Floor)Sadar Road,Bramonbria Brother’s Telecom
,Brahmanbaria 3400.

01550157839

88 Natore

Arin Plaza (1st floor)Islami Bank Opposite,House -56,Kanaikhali Sadar,Natore.

01550157815

89 Patuakhali

Sufia Bhabon (Ground Floor)SDO Road,Patuakhali.

01550157836

90 Netrokona

Foujia Market(2nd floor)Sadar Main Road,Joypurhat.

01550157703

01550157838
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91 Joypurhat

Address

Muktar Para,Netrokona Sadar,Netrokona.

Contact
Number

01550157706

৭) এছাড়া ও তাৎেলনক টিবা টপদত ট াগাদ াগ করুনিঃ
১) টহল্প িাইনিঃ ১২১, ০১৫০০১২১১২১-৯
২) www.teletalk.com.bd
৩) www.facebook.com/yourTELETALK
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