
বিটিবিএল এর দাবিত্ব প্রাপ্ত কর্ মকর্মার র্াবলকা। 

ক্রবর্

ক নং 

বিভাগ জেলা অঞ্চললর নার্ বিভাগ/ইউবনট 

এর নার্ 

দাবিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মার নার্,  

পদিী, ঠিকানা ও জ ান নম্বর। 

বিকল্প দাবিত্বপ্রাপ্ত কর্ মকর্মার নার্, 

পদিী, ঠিকানা ও জ ান নম্বর 

আবপল কর্ মকর্মার নার্, পদিী , 

ঠিকানা ও জ ান নম্বর। 

১।

  

জকন্দ্রীি 

কার্ মালি 

ঢাকা জটবললর্াগালর্াগ 

ভিন ও 

বিটিবিএল এর 

র্থ্য কবর্শলনর 

ির্ন্বিকারী। 

জকন্দ্রীি কার্ মালি র্হাব্যিস্থাপক (েনিংলর্াগ ও 

প্রকাশনা), জটবললর্াগালর্াগ ভিন, 

ঢাকা। 

েনাি র্ীর জর্াহাম্মদ জর্ারলশদ  

জ ান নম্বর- ৯৩২০১২৬ 

উপ- র্হাব্যিস্থাপক (লপ্রাডাক্ট 

জডভলপলর্ন্ট), জটবললর্াগালর্াগ ভিন, 

ঢাকা। 

েনাি র্ার্লুকার রহর্ান  

জ ান নম্বর-৯৩২০২৪৩ 

র্হাব্যিস্থাপক, ব্যিস্থাপনা 

পবরচালক এর িবচিালি 

েনাি িরকার জর্াোঃ োলিদ 

রব্বানী 

জ ানোঃ ৯৩২০১১২ 

২। ঢাকা ঢাকা বডটিআর (দবিণ), 

গুবলস্থান 

জটবলল ান ভিন, 

ঢাকা। 

গুবলস্থান 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

র্হাব্যিস্থাপক-২ 

জটবলল ান অব ি, গুবলস্থান, রর্না, 

ঢাকা। 

েনাি জগাপীনাথ আচার্য্ম 

জ ান নম্বর - ৭১৬০২৯৯ 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক (সুইচ) গুবলস্থান, 

রর্না, ঢাকা।  

েনাি জর্াহাম্মদ র্াহমুদুল হক 

জ ান নম্বর -৯৫৬৩৫০০  

 

বিবেএর্ বডটিআর (দবিণ) 

েনাি খন্দকার জর্ািালির হািান 

জ ানোঃ ৯৫৬৫০০০ 

৩। ঢাকা ঢাকা -ঐ- চকিাোর 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

  

উপ-র্হাব্যিস্থাপক জ ান্স, চকিাোর 

জটবলল ান অব ি, চকিাোর, ঢাকা। 

েনাি জর্াোঃ আব্দুল র্াললক 

জ ান নম্বর-৫৭৩১৩৩৬৬ 

ব্যিস্থাপক, চকিাোর, ঢাকা।  

েনাি আব্দুল েব্বার 

জ ান নম্বর - ৭৩১৪৪৪৪ 

বিবেএর্ বডটিআর (দবিণ) 

েনাি খন্দকার জর্ািালির হািান 

জ ানোঃ ৯৫৬৫০০০ 

 

৪। ঢাকা ঢাকা বডটিআর (পূি ম) জগন্ডাবরিা 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক জ ান্স, জগন্ডাবরিা 

জটবলল ান অব ি, জগন্ডাবরিা। 

েনাি েিন্ত কুর্ার মুলখাপ্যাধাি 

জ ান নম্বর -৭৪৪৩৩৬৬ 

ব্যিস্থাপক জ ান্স, জগন্ডাবরিা, ঢাকা। 

েনাি ইিািবর্ন সুলর্ানা 

জ ান নম্বর-৭৪৪৩৩৫৫ 

বেএর্-২, বখলগাঁও 

েনাি জর্াোঃ জর্া ালিল আহলর্দ 

জ ান - ৪৭২১৯৪০০ 

৫। ঢাকা নারািনগঞ্জ -ঐ- নারািনগঞ্জ 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক (ল ান্স), 

নারািনগঞ্জ 

েনাি জর্াোঃ বিরাজুল ইিলার্ 

জ ান নম্বর-৭৬৩৩১০০ 

ব্যিস্থাপক জ ান্স , নারািনগঞ্জ। 

েনাি জর্েিাহ িালাহউবিন িবেি  

জ ান নম্বর - ৭৬৪৫০৯৯ 

বেএর্-২, বখলগাঁও 

েনাি জর্াোঃ জর্া ালিল আহলর্দ 

জ ান - ৪৭২১৯৪০০ 

৬। ঢাকা ঢাকা বডটিআর (উত্তর), 

ঢাকা 

গুলশান 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

র্হাব্যিস্থাপক-১ বডটিআর (উত্তর), 

গুলশান, ঢাকা। 

েনাি জর্াোঃ আব্দুর রবহর্ 

জ ান নম্বর -৯৮৬৩১৭৭ 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক, জ ান্স-১, গুলশান, 

ঢাকা।  

েনাি মুবনর্ হািান 

জ ান নম্বর -৮৮২১২৩৪ 

বিবেএর্ বডটিআর, উত্তর 

েনাি জর্াোঃ িার্সুল আলর্ 

জ ানোঃ ৯৮৬৩৩৫৫ 

৭। ঢাকা ঢাকা -ঐ- উত্তরা জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক জ ান্স-১, উত্তরা, 

পবির্, ঢাকা। 

েনাি িাললহ জর্াোঃ  েলল রাব্বী 

জ ান নম্বর-৮৯১৩৩৬৬ 

উপ-র্হাখ্যিস্থাপক,  জ ান্স-২,উত্তরা, 

পূি ম, ঢাকা।  

েনাি হাবিবুল্লাহ কািিার 

জ ান নম্বর-৮৯৬১১১১ 

বিবেএর্ বডটিআর, উত্তর 

েনাি জর্াোঃ িার্সুল আলর্ 

জ ানোঃ ৯৮৬৩৩৫৫ 



৮। ঢাকা ঢাকা -ঐ- কযান্টনলর্ন্ট 

জটবলল ান 

এক্সলচঞ্জ এলাকা। 

উপ-র্হাব্যিস্থাপক জ ান্স, জিন্ট্রাল 

কযান্ট, ঢাকা।  

েনাি শবরফুল ইিলার্ 

জ ান নম্বর-৯৮৩২২৩৩ 

ব্যিস্থাপক, জ ান্স জিন্ট্রাল কযান্ট, 

ঢাকা। 

েনাি আব্দুল িালির্ 

জ ান নম্বর- ০১৫৫২৩০৩১৩১ 

বিবেএর্ বডটিআর, উত্তর 

েনাি জর্াোঃ িার্সুল আলর্ 

জ ানোঃ ৯৮৬৩৩৫৫ 

৯। ঢাকা গাজীপুর -ঐ- গাজীপুর 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

গাজীপুর। 

জনাব টমাোঃ হাল জুর রহমান 

ট ান নম্বর- ৪৯২৬৩৩৬০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), গাজীপুর  

জনাব খায়রূি আিম 

ট ান নম্বর-৪৯২৬৩৩৯৯ 

লিলজএম লিটিআর, উত্তর 

জনাব টমাোঃ িামসুি আিম 

ট ানোঃ ৯৮৬৩৩৫৫ 

১০। ঢাকা ময়মনলিিংহ -ঐ- ময়মনলিিংহ 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

ময়মনলিিংহ। 

জনাব টমাোঃ জয়নাি আফবদীন 

ট ান নম্বর- ০৯১/৬৭০০০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), ময়মনলিিংহ। 

জনাব টখাকন েন্দ্র দাি 

ট ান নম্বর- ০৯১/৬৫০০০ 

 

লজএম-৩, ময়মনলিিংহ 

জনাব টমাোঃ হাল জুর রহমান 

ট ানোঃ ৯২৬০০৭০ 

১১। ঢাকা োিংগাইি -ঐ- োিংগাইি 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক টেলিকম), 

োিংগাইি।  

জনাব আবুি কািাম আজাদ 

ট ান নম্বর- ০৯২১/৬২০০০ 

ব্যবস্থাপক, টেলিকম, োিংগাইি।  

জনাব টমাোঃ িল জ উলিন 

ট ান নম্বর- ০৯২১/৬৪২০০ 

লজএম-৩, ময়মনলিিংহ 

জনাব টমাোঃ হাল জুর রহমান 

ট ানোঃ ৯২৬০০৭০ 

১২। ঢাকা ঢাকা লিটিআর (পূব ব), 

ঢাকা। 

লখিগাঁও 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

মহাব্যবস্থাপক , লিটিআর (পূব ব), 

লখিগাঁও, ঢাকা। 

জনাব টমাহাম্মদ ট া াফয়ি আহফমদ 

ট ান নম্বর-৭২১৯৪০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স-২,  

লখিগাঁও, ঢাকা।  

জনাব টমাোঃ বালিরুি হক  

ট ান নম্বর-৭২১৩৩৬৬ 

লিলজএম লিটিআর পূব ব 

জনাব টমাোঃ  ারুক আহফমদ 

ট ান ঃোঃ ৪৭২১৯১০০ 

১৩। ঢাকা ঢাকা -ঐ- মগবাজার 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স,  মগবাজার, 

ঢাকা।  

জনাব প্রভাি েন্দ্র ভট্রাোর্ ব  

ট ান নম্বর- ৯৩৩০৩০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স, মগবাজার, 

ঢাকা। 

জনাব টমাোঃ লনজাম উলিন 

ট ান নম্বর- ৯৩৩৫৫৭৭ 

লিলজএম লিটিআর পূব ব 

জনাব টমাোঃ  ারুক আহফমদ 

ট ান ঃোঃ ৪৭২১৯১০০ 

১৪। ঢাকা ঢাকা -ঐ- িাফয়দাবাদ 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ফ ান্স), 

িাফয়দাবাদ, ঢাকা।  

জনাব টমািাোঃ ইয়ািলমন সুি ানা 

ট ান নম্বর- ৭৫৪৩৩৯৯ 

লিলজএম, টগন্ডালরয়া, ঢাকা।  

জনাব জয়ন্ত কুমার মুফখাপাধ্যায় 

ট ান নম্বর- ৪৭৪৪৩৩৬৬ 

 

 

লিলজএম লিটিআর পূব ব 

জনাব টমাোঃ  ারুক আহফমদ 

ট ান ঃোঃ ৪৭২১৯১০০ 

১৫। ঢাকা ঢাকা লিটিআর 

(পলিম), ঢাকা 

টেফর বািংিা 

নগর, টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

মহাব্যবস্থাপক-২, লিটিআর (পলিম), 

টেফর বািংিা নগর, ঢাকা। 

জনাব উৎপি টদওয়ান 

ট ান নম্বর- ৯১৪২৯০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স, টেফর 

বািংিা নগর, ঢাকা। 

জনাব লিরত্ন  লবকাে লিপুরা 

ট ান নম্বর- ৯১১৮৯১৯ 

লিলজএম লিটিআর (পলিম) 

জনাব টমাোঃ আেরাফুর ইিিাম 

ট ানোঃ ৯১৩৯৮৮০ 



১৬। ঢাকা ঢাকা -ঐ- লমরপুর 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, লমরপুর, দলিণ, 

ঢাকা।  

জনাব উৎপি কুমার িাহা 

ট ান নম্বর - ৮০৫০০৯৯ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স, লমরপুর, 

উত্তর, ঢাকা।  

জনাব টমাোঃ োলহনুর রহমান 

ট ান নম্বর -৮০৫৩৩৬৬ 

মহাব্যবস্থাপক-২, লিটিআর 

(পলিম),  

জনাব উৎপি টদওয়ান 

ট ান  ৯১১৩৩৭৭ 

১৭। ঢাকা ঢাকা -ঐ- িাভার টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক, িাভার। 

জনাব র ন কুমার হািদার 

ট ান নম্বর- ৭৭৪৪০০০ 

ব্যবস্থাপক, (ওএিলপ), িাভার, ঢাকা।  

টমাোঃ আব্দুি হালিম 

ট ানোঃ ৭৭৮৯০০০ 

মহাব্যবস্থাপক-২, লিটিআর 

(পলিম),  

জনাব উৎপি টদওয়ান 

ট ান ঃোঃ ৯১১৩৩৭৭ 

১৮। ঢাকা ঢাকা লিটিআর দলিণ, 

ঢাকা 

নীিফি  

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক ট ান্স-১, 

নীিফি , ঢাকা। 

জনাব আজম টমাোঃ আবদুি মাসুদ 

ট ান নম্বর-৯৬৬৯৯৬৬ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক  ট ান্স-২, 

নীিফি , ঢাকা। 

টমাোঃ েলহদুি ইিিাম 

ট ান নম্বর- ৮৬১৩৩৬৬ 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

জনাব হুমায়ুন কবীর ভূইয়া 

ট ানোঃ ৯৫৫২২০০ 

১৯। েট্রগাম েট্রগাম লিটিআর, েট্রগ্রাম আগ্রাবাদ ও 

নন্দনকানন 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

মহাব্যবস্থাপক-১, লিটিআর, েট্রগ্রাম 

জনাব টমাোঃ মঞ্জুর টমাফে বদ িরকার 

ট ান নম্বর- ০৩১/৭১২২৪৪ 

মহাব্যবস্থাপক-২, লিটিআর, েট্রগ্রাম 

টমাোঃ টগািাম টমাস্ত া 

ট ান নম্বর- ০৩১/৬২৩৩৭৭ 

লিলজএম, লিটিআর, েট্রগ্রাম 

জনাব প্রবাি কুমার েীি 

ট ানোঃ ০৩১/৭১৪০০০ 

২০। েট্রগাম টনায়াখািী -ঐ- টনায়াখািী 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা।  

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

টনায়াখািী। 

জনাব এ.এম.আব্দুল্লাহপাফোয়ারী 

ট ান নম্বর-০৩২১/৬১০০০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), টনায়াখািী।  

জনাব টমাোঃ িামসুফিাহা 

ট ান নম্বর- ০১৫৫৪৩৪৪৮৮০ 

লজ এম-৩, কুলমল্লা 

জনাব মঞ্জুর টমাফে বদ িরকার 

ট ানোঃ ০৩১/৭১২২৪৪ 

২১। েট্রগাম রাঙ্গামাটি -ঐ- রাঙ্গামাটি, 

খাগড়ািলড় ও 

বান্দরবান 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

রাঙ্গামাটি। 

জনাব টমাোঃ অলহদুি ইিিাম 

ট ান নম্বর-০৩৫১-৬২৩০০ 

িহকারী ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

খাগড়ািলড়। 

জনাব টমাোঃ লমজানুর রহমান 

ট ান নম্বর-০৩৭১-৬১৭১১ 

মহাব্যবস্থাপক-২, লিটিআর, 

েট্রগ্রাম।  

জনাব টগািাম টমাস্ত া  

ট ান - ০২/৪১৩৭০০৭ 

২২। েট্রগাম কুবর্ল্লা -ঐ- কুবর্ল্লা 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

কুবর্ল্লা। 

জনাব এ.এম.আব্দুল্লাহপাফোয়ারী 

ট ান নম্বর-০৮১-৭৭০০১ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), কুবর্ল্লা।  

জনাব আব্দুি মাফিক িরকার 

ট ান নম্বর-০৮১-৭৬৮০০ 

লজএম-৩, কুবর্ল্লা।  

জনাব মঞ্জুর টমাফে বদ িরকার 

ট ানোঃ ০৩১/৭১২২৪৪ 

২৩। লিফিে লিফিে লিটিআর (পূব ব) লিফিে 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

মহাব্যবস্থাপক-৩,  লিফিে 

 জনাব টমাোঃ লরয়াজুি ইিিাম 

ট ান নম্বর-০৮২১-৭২৬৬০৬ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম) লিফিে 

জনাব টমাোঃ লরয়াজুি ইিিাম 

ট ান নম্বর-০৮২১-৭১৬২০০ 

লিলজএম, লিটিআর (পূব ব), 

লখিগাঁও 

জনাব  ারুক আহফমদ 

ট ানোঃ ৪৭২১৯১০০ 



২৪। লিফিে টমৌিভী 

বাজার ও 

হলবগঞ্জ 

-ঐ- টমৌিভী বাজার 

ও হলবগঞ্জ 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক  (ফেলিকম) 

টমৌিভীবাজার।  

জনাব টমাোঃ লরয়াজুি ইিিাম 

ট ান নম্বর-০৮৬১-৬২০০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক  

হলবগঞ্জ।  

জনাব  য়িাি আহফমদ 

ট ান নম্বর-০৮৬১-৬৩০০০ 

মহাব্যবস্থাপক-৩, লিফিে। 

জনাব টমাোঃ লরয়াজুি ইিিাম 

ট ানোঃ ০৮২১/৭২৬৬০৬ 

২৫। রাজোহী রাজোহী উত্তরাঞ্চি, 

রাজোহী 

রাজোহী 

টেলিফর্াগাফর্াগ 

অঞ্চি। 

লিলজএম, টেলিফর্াগাফর্াগ অঞ্চি 

(উত্তরাঞ্চি) 

জনাব টমাোঃ রল কুি ইিিাম 

ট ান নম্বর-০৭২১-৭৬২০০ 

লিলজএম, টমফট্রা, রাজোহী 

জনাব টমাোঃ আব্দুি মান্নান 

ট ান নম্বর-০৭২১-৮৬২২১১ 

লিলজএম, উত্তরাঞ্চি, রাজোহী।  

জনাব টমাোঃ রল কুি ইিিাম 

ট ান -০৭২১/৭৬২০০ 

২৬। রাজোহী পাবনা -ঐ- পাবনা টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

পাবনা। 

জনাব টগািাম টমাফে বদ 

ট ান নম্বর-০৭৩১-৬৬৬০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

পাবনা। 

জনাব টগািাম টমাফে বদ 

ট ান নম্বর-০৭৩১-৬৬৬০০ 

লজএম-১, উত্তরাঞ্চি, রাজোহী 

জনাব আেরা  দাদ খান 

ট ানোঃ ০২৪৭৮৬১১৫৫ 

২৭। রাজোহী লিরাজগঞ্জ -ঐ- লিরাজগঞ্জ 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), লিরাজগঞ্জ। 

জনাব টমাোঃ আিী আেরা  

ট ান নম্বর-০৭৫১-৬৩৩০০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম) লিরাজগঞ্জ। 

জনাব টমাোঃ আিী আেরা  

ট ান নম্বর-০৭৫১-৬৫৬০০ 

 

লজএম-১, উত্তরাঞ্চি, রাজোহী 

জনাব আেরা  দাদ খান 

ট ানোঃ ০২৪৭৮৬১১৫৫ 

২৮। রিংপুর রিংপুর -ঐ- রিংপুর টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

মহাব্যবস্থাপক-২, রিংপুর। 

জনাব টমাোঃ লজয়াউি কলরম 

ট ান নম্বর-০৫২১-৬৩৩০০ 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

রিংপুর। 

জনাব টমাোঃ মখফিসুর রহমান 

ট ান নম্বর-০৫২১-৬২৯০০ 

লিলজএম, উত্তরাঞ্চি, রাজোহী।  

জনাব টমাোঃ রল কুি ইিিাম 

ট ান ঃোঃ ০৭২১/৭৬২০০ 

২৯। রিংপুর বগুড়া -ঐ- বগুড়া টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), বগুড়া 

জনাব টমাোঃ  াজুি ইিিাম 

ট ান নম্বর - ০৫১-৬৬১০০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), বগুড়া।  

জনাব আব্দুর রাজ্জাক 

ট ান নম্বর-০৫১-৬৪১৫০ 

মহাব্যবস্থাপক-২, রিংপুর।  

জনাব টমাোঃ লজয়াউি কলরম 

ট ানোঃ ০৫২১/৬৩৩০০ 

৩০। রিংপুর লদনাজপুর -ঐ- লদনাজপুর 

টেলিফ ান 

এক্সফেঞ্জ এিাকা। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ফেলিকম), 

লদনাজপুর। 

জনাব টমাোঃ টরাকনুফিৌিা 

ট ান নম্বর-০৫৩১-৬৩২০০ 

ব্যবস্থাপক (ফেলিকম), লদনাজপুর। 

জনাব টমাোঃ টরাকনুফিৌিা  

ট ান নম্বর-০৫৩১-৬৩২০০ 

মহাব্যবস্থাপক-২, রিংপুর।  

জনাব টমাোঃ লজয়াউি কলরম 

ট ানোঃ ০৫২১/৬৩৩০০ 

৩১। খুিনা খুিনা দলিণাঞ্চি, 

খুিনা। 

খুিনা 

টেলিফর্াগাফর্াগ 

অঞ্চি। 

লজএম-১, দলিণাঞ্চি, খুিনা।  

জনাব মলনেিংকর মন্ডি 

ট ান নম্বর- ০৪১-৭৬২৩০০ 

লিলজএম টমফট্রা, খুিনা।  

জনাব টেখ ওয়ালহদুজ্জামান 

ট ান নিং- ০৪১/৭৩১১৬৬ 

 

 

লিলজএম দলিণাঞ্চি,খুিনা  

জনাব জগদীে েন্দ্র মন্ডি 

ট ান - ০৪১/৭৬২১০০ 

 



৩২। খুলনা র্লশার -ঐ- র্ফোর টেলিফ ান এক্সফেঞ্জ এিাকা। লিলজএম (ফেলিকম), র্ফোর। 

জনাব টমাোঃ টবঞ্জুর রহমান 

ট ান নম্বর-০৪২১-৬৩৩০০ 

কলনষ্ঠ িহকারী ব্যবস্থাপক, 

র্ফোর। 

জনাব লমজবাহুি আিম 

ট ান নম্বর-০৪২১-৫১০০০ 

লজএম-১, দলিণাঞ্চি, খুিনা। 

জনাব মলনেিংকর মন্ডি 

ট ানোঃ ০৪১/৭৬২৩০০ 

৩৩। খুলনা কুবিিা -ঐ- কুলিয়া টেলিফ ান এক্সফেঞ্জ এিাকা। লিলজএম (ফেলিকম), কুলিয়া। 

জনাব কৃষ্ণ  পদ ভদ্র 

ট ান নম্বর- ০৭১-৬২৭০০ 

ব্যবস্থাপক (ওএিলপ), কুলিয়া। 

জনাব টমাোঃ লমজানুর রহমান 

ট ান নম্বর- ০৭১-৬২৭০২ 

লজএম-১, দলিণাঞ্চি, খুিনা। 

জনাব মলনেিংকর মন্ডি 

ট ানোঃ ০৪১/৭৬২৩০০ 

৩৪। িবরশাল বলরোি -ঐ- বলরোি টেলিফর্াগাফর্াগ এিাকা। লজএম-২, বলরোি। 

জনাব জগদীে েন্দ্র মন্ডি 

ট ান নম্বর - ০৪৩১-৬১৭০০ 

লিলজএম (ফেলিকম), বলরোি। 

জনাব টমাোঃ জালকর টহাফিন 

খান। 

ট ান নম্বর-০৪৩১-৬৩৩০০ 

লিলজএম, দলিণাঞ্চি, খুিনা।  

জনাব জগদীে েন্দ্র মন্ডি 

ট ান ০৪১/৭৬২১০০ 

৩৫। িকি 

লবভাগ 

ও 

টজিার 

নাম 

 

 

বিলদবশক 

জটবললর্াগালর্াগ 

অঞ্চল 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ব্রিব্যান্ড-২) এ.ফক.এম. টগািাম বাহারুি 

উপ-মহাব্যবস্থাপক (ব্রিব্যান্ড-২) 

ট ানোঃ ৮৩৩১১৩৩ 

 যাক্স - ৮৩৩২২৯৯ 

টমাবাোঃ ০১৫৫০১৫১৩০৯ 

 

জনাব রাফেদ ইিিাম, িহকারী 

ব্যবস্থাপক, 

ব্রিব্যান্ড-২ 

ট ান  ৮৩৩৩১২৩ 

লিলজএম, ববফদলেক 

টেলিফর্াগাফর্াগ অঞ্চি 

জনাব মীর কলির উলিন 

ইকবাি 

ট ানোঃ ৯৮৭১৬৮৮ 

 

 


