বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী লললিদেড (লবটিলিএল)
মূখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (উত্তর) এর কা যালয়, গুলশান, ঢাকা-১২১২।
সিটিজেন্স চার্ টার
ক্রঃ
নং

সিবার নাম

সিবা প্রদাজন িজব টাচ্চ
িময়

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র

প্রজয়ােনীয়
কাগেপত্র/আজবদন ফরম
প্রাস্থান

১

২

৩

৪

৫

১

নতুন
সর্সলজফান
িংজযাগ

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী ৩
(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
িংসিষ্ট দ্জর
দাসখজলর পর ৪
(চার) কায টসদবজির
মজে িংজযাগ প্রদান।

ক। ব্যসিগি িংজযাজগর সেজত্রঃ
১) আজবদনপত্র - ৩ কসপ।
২) পািদপাে য িাইজ ছসব- ৪ কসপ।
৩) োিীয় পসরচয়পত্র/ পািজপাজর্ টর
ফজর্াকসপ/ ড্রাইসভ্ং লাইজিন্স-1
কসপ।
খ। িরকারী প্রসিষ্ঠাজনর সেজত্রঃ
১। িংসিষ্ট কর্তটপজের
অনুজমাদনপত্র।
গ। সবিরকারী প্রসিষ্ঠাজনর সেজত্রঃ
১) হালিাগাে সেড লাইজিন্স এর
ফজর্াকসপ
২) প্রসিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয়
পসরচয়পজত্রর ফজর্াকসপ।
৩) কর্তটপজের মজনানীি প্রসিসনসধর
সেজত্র কর্তটপজের মজনানয়নপত্র।
ঘ। সবজদশী ব্যসির সেজত্র
1। িংসিষ্ট দূিাবাি কর্তটক
পািজপাজর্ টর িিযাসয়ি ফজর্াকসপ।
২। ওয়াকট পারসমর্।
ঙ। সবজদশী প্রসিষ্ঠাজনর সেজত্র
সবসনজয়াগ সবাড ট এর অনুজমাদন পত্র।

আজবদনপত্র উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
দ্জর সবনামূজল্য পাওয়া
যাজব অথবা আজবদনপত্র
www.btcl.com.
bd ওজয়বিাইজর্
পাওয়া যাজব।

সিবামূল্য এবং
পসরজশাধ পদ্ধসি
(যসদ থাজক) (িকল
চাজেট ১৫% ভ্যার্
প্রজযােয)

শাখার নামিহ দ্বাসয়ত্বপ্রা্ কমটকিটার পদসব, রুম নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড,
অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজমইল

উর্ধ্টিন কমটকিটার পদসব, রুম নম্বর,
সেলা/উপজেলার সকাডিহ
অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজমইল

৬

৭

৮

নতুন িংজযাগ সফ:
র্াকা-১০০০/সনরাপত্তা োমানি:
র্াকা ১০০০/িহ সমার্ 2000/(*মুলজব বদষ য
িাংদ াগ লি লি)

১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
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জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নং১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।
ই-সমইলঃ
akazad3040@gmail.
com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

২

সর্সলজফান
থানান্তর
(একই
এক্সজচজঞ্জর
আওিাধীন
)

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৩ (সিন) কায টসদবজির
মজে িংজযাগ প্রদান।

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর
মূল দাবীনামা।
(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল
থানায় সেসড/দিাোরী
(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর
ফজর্াকসপ।
(৪) িব টজশষ সিন মাজির
পসরজশাসধি সবজলর িদোকলপ।

আজবদনপত্র উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
দ্জর সবনামূজল্য পাওয়া
যাজব অথবা আজবদনপত্র
www.btcl.com.
bd ওজয়বিাইজর্
পাওয়া যাজব।

৫০০ র্াকা

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
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ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নং১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।
ই-সমইলঃ
akazad3040@gmail.
com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৩

সর্সলজফান
থানান্তর
(সভ্ন্ন
এক্সজচজঞ্জর
েন্য)

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৪ (চার) কায টসদবজির
মজে থানান্তর কাে
িম্পন্ন।

((১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর
মূল দাবীনামা।
(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল
থানায় সেসড/দিাোরী
(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর
ফজর্াকসপ।
(৪) হালনাগাদ সবল পসরজশাজধর
প্রিযয়ন পত্র।

আজবদনপত্র উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
দ্জর সবনামূজল্য পাওয়া
যাজব অথবা আজবদনপত্র
www.btcl.com.
bd ওজয়বিাইজর্
পাওয়া যাজব।

৫০০ র্াকা

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
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৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নং১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ইসমইলঃ
akazad3040@gmail.
com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৪

সর্সলজফান
পুনঃ
িংজযাগ

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৩ (সিন)
কাযসদবজির মজে
পুনঃ িংজযাগ কাে
িম্পন্ন।

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর
মূল দাবীনামা।
(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল
থানায় সেসড/দিাোরী
(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর
ফজর্াকসপ।
(৪) হালনাগাদ সবল পসরজশাজধর
প্রিযয়ন পত্র।

আজবদনপত্র উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
দ্জর সবনামূজল্য পাওয়া
যাজব অথবা আজবদনপত্র
www.btcl.com.
bd ওজয়বিাইজর্
পাওয়া যাজব।

৫০০ র্াকা

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই-
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৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নং১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

সমইলঃ
akazad3040@gmail.
com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৫

নাম/
মাসলকানা
পসরবিটন

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৩(সিন) কাযসদবজির
মজে িম্পন্ন।

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর
মূল দাবীনামা।
(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল
থানায় সেসড/দিাোরী
(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর
ফজর্াকসপ।
(৪) হালনাগাদ সবল পসরজশাজধর
প্রিযয়ন পত্র।
(৫) পািজপার্ ট িাইে ছসবঃ 4 কসপ।
অন্যান্য কাগেপত্রঃ
(১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রা্ হজলঃ
ক) Succession
Certificate (ওয়াড ট
কসমশনার হজি)
খ) অন্যান্য ওয়াসরশানগজের নাদাবী পত্র।
(২) অন্যান্য সেজত্রঃ
ক) ৩০০ র্াকার নন জুসডসশয়াল
স্ট্যাজম্প উভ্য়পজের ছসবযুি
চুসিপত্র যা প্রথম সেসের কমটকিটা
অথবা সনার্ারী পাবসলক দ্বারা
িিযাসয়ি হজি হজব।

আজবদনপত্র
www.btcl.com.
bd ওজয়বিাইজর্ বা
িংসিষ্ট উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
দ্জর সবনামূজল্য পাওয়া
যাজব।

৫০০ র্াকা।
উত্তরাসধকারী সূজত্র
প্রা্ হজল ২০০
র্াকা।

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
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১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

akazad3040@gmail.
com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৬

নাম্বার
পসরবিটন

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৩ (সিন)
কায টসদবজির মজে
িম্পন্ন।

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর
মূল দাবীনামা।
(২) হালনাগাদ সবল পসরজশাজধর
প্রিযয়ন পত্র।
(৩) সর্সলজফান সবজলর ফজর্াকসপ

উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
সনকর্ িাদা কাগজে
আজবদন করজি হজব।

৫০০ র্াকা

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
akazad3040@gmail.
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ই-সমইলঃ detangail@gmail.com

com

৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৭

সর্সলজফান
িমপটে

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে ।

(1) চলমান টেললদিাদির
দাবীনামার মূলকসপ
(2) হালনাগাদ সবল পসরজশাজধর
প্রিযয়ন পত্র।
(৩) জাতীয় পলরচদয়র িদোকলপ
(৪) েলব পািদপাে য িাইজ - ২ কলপ
(৫) টিাবাইল িম্বর

থানীয় উপমহাব্যবথাপক/ব্যবথাপক
/িহকারী ব্যবথাপক এর
সনকর্ িাদা কাগজে
আজবদন করজি হজব।

সবনামূজল্য

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
akazad3040@gmail.
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
com
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৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৮

এসডএিএল
/ লজপি
ইন্টারজনর্

আজবদনপত্র প্রাস্
সথজক পরবিী
৩(সিন) কায টসদবজির
মজে দাবীনামা ইস্যয
এবং দাবীনামার অথ ট
পসরজশাসধি কসপ
দাসখল সথজক পরবিী
৪ (চার) কায টসদবজির
মজে িংজযাগ প্রদান।

আজবদনপত্র, স্বােসরি চুসিপত্র ও
সর্সলজফাজনর দাবীনামার অনুসলসপ।

উপ-মহাব্যবথাপক বরাবর
আজবদন করজি হজব।
আজবদনপত্র
www.btcl.com.b
d ওজয়বিাইজর্ বা উপসবটিসিএল
মহাব্যবথাপজকর দ্জর
ওজয়বিাইর্:
পাওয়া যাজব। সিই িাজথ www.btcl.c
চুসিপত্রও পুরে কজর সদজি
om.bd
হজব। একটি সর্সলজফান
লাইজনর সবপরীজি একটি
ইন্টারজনর্ িংজযাগ পাওয়া
যাজব।

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড, gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
akazad3040@gmail.
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
com
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৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

৯

সর্সলজফাজন
র ত্রুটি
সনরিন

বড় ধরজের
যুসিিঙ্গি কারে
ব্যসিি ২৪ হজি ৪৮
ঘন্টার মজে।

সর্সলজিবা অযাপ ব্যবহার কজর
অসভ্জযাগ করা যাজব।
কল সিন্টার ১৬৪০২ সি সফান
কজর অথবা
www.btcl.com.bd
ওজয়বিাইর্ সথজক কল সিন্টাজরর
পািায় লগইন কজর অসভ্জযাগ
সদওয়া যাজব।
এছাড়াও থানীয় গ্রাহকজিবা সকজে
অসভ্জযাগ সদওয়া যাজব।

-

-

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল
গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড,
gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
akazad3040@gmail.
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
com
৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংPage 9 of 12

োমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com

১০

সর্সলজফান
আইএিসড
করে

আজবদন প্রাস্র ২
কিযলেবদির মজে।

(১) দাবীনামার ফজর্াকসপ।
(২) রােস্ব অসফি সথজক হালনাগাদ
সবল পসরজশাজধর প্রিযয়ন পত্র।
(৩) োিীয় পসরচয় পজত্রর
ফজর্াকসপ।
(৪) সর্সলজফান িংজযাজগর মূল
আজবদজনর ফজর্াকসপ

উপ-মহাব্যবথাপজকর
সনকর্ িাদা কাগজে
আজবদন করজি হজব।

সবনামূজল্য

৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
১) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-১), গুলশান, পসিম, ঢাকা।
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
েনাব মুসনম হািান, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল
গুলশান, ঢাকা।
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নংই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ই৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
সমইলঃ
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড,
gm1dtrngls@gmail.c
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকাom
১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
ক্রসমক নং: ৪, ৫ এবং ৬ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পসিম, ঢাকা।
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
েনাব জিাব িাজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী,
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
কেঃ ২০৯, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
গুলশান, ঢাকা।
সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
৫) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
ই-সমইলঃ
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
mri007.mri@gmail.c
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
om
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
ক্রসমক নং: ৭, ৮ এবং ৯ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ই৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবদুল্লাহ টহাদিি, রুম নংসমইলঃ
১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
akazad3040@gmail.
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
com
৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নংোমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
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ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com
৯) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব হালিি উলিি। রুম নংময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com

১১

সর্সলজফান
লক সখালা
অথবা
গ্রাহক
অনুজরাজধ
িামসয়ক
বন্ধকরে।

আজবদন প্রাস্র ২৪
ঘন্টার মজে।

(১) সডমান্ড সনাজর্র ফজর্াকসপ
অথবা
(২) িাম্প্রসিক পসরজশাসধি সবজলর
ফজর্াকসপ অথবা
(৩) সর্সলজফান িংজযাজগর মূল
আজবদনপজত্রর ফজর্াকসপ।

উপ-মহাব্যবথাপক
(স্যইচ)/িংসিষ্ট উপমহাব্যবথাপজকর সনকর্
িাদা কাগজে আজবদন
করজি হজব।

সবনামূজল্য

১) উপ-মহাব্যবথাপক (স্যইচ), গুলশান, ঢাকা।
েনাব সমাঃ মাইনুল হািান, কেঃ ৩১৯ , গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ
৯৮৮৭৪৮৮।
ই-সমইলঃ deintgul@gmail.com
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড,
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
৫) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবুল কালাি আজাে, রুম
নং-১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ আবুল কালাি আজাে, রুম
নং- োমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com
৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব টিাোঃ েয়নাল আবদীন। রুম
নং- ময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com
[

১২

ডুসিজকর্
সবল প্রদান

অসফি িমজয়
চাসহবামাত্র িরবরাহ

প্রজযােয নয়

প্রজযােয নয়

সবনামূজল্য

১) উপ-মহাব্যবথাপক (স্যইচ), গুলশান, ঢাকা।
েনাব সমাঃ মাইনুল হািান, কেঃ ৩১৯ , গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ
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ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
গুলশান, ঢাকা।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নং৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ইসমইলঃ
gm1dtrngls@gmail.c
om
ক্রসমক নং: ৪ এবং ৫ এর উর্ধ্টিন
কমটকিটাঃ
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
গুলশান, ঢাকা।
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
ই-সমইলঃ
mri007.mri@gmail.c
om
ক্রসমক নং: ৬, ৭ এবং ৮ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ইসমইলঃ
akazad3040@gmail.
com
ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ

বা সবল
পসরজশাজধর
িথ্য প্রদান
অথবা সবল
পসরজশাজধর
প্রিযয়ন
পত্র প্রদান

করা হয়

৯৮৮৭৪৮৮।
ই-সমইলঃ deintgul@gmail.com
২) উপ-মহাব্যবথাপক (সফান্স-২), গুলশান, পূব ট, বাসরধারা, ঢাকা। জিাব টিাোঃ আব্দুল
বাদেত কেঃ ৩০৩, বাসরধারা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।
ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com
৩) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স) সিন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম
বদরুজদাো আলম, সডসেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, সনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/সড,
সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা১২০৬।সর্সলজফান-৯৮৩২২৩৩
ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com
৪) উপ-মহাব্যবথাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা ।
েনাব এ সক এম সগালাম বাহারুল ,
কেঃ ৩০২, উত্তরা সর্সলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।
সফান – ৪৮৯৫১১১১
ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com
৫) উপ-মহাব্যবথাপক, সর্সলকম, নলোসন, গােীপুর ।
জিাব টিাোঃ কািরুল হািাি, টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬
ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com
৬) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ আবুল কালাি আজাে, রুম
নং-১০৩, সফান নং-09২1-6২০00
ই-সমইলঃ detangail@gmail.com
৭) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি,জািালপুর। জিাব টিাোঃ আবুল কালাি আজাে, রুম
নং- োমালপুর সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং-0981-64500
ই-সমইলঃ debtcljam@gmail.com
৮) উপ-মহাব্যবথাপক, টেললকি, ময়মনসিংহ, জিাব টিাোঃ েয়নাল আবদীন। রুম
নং- ময়মনসিংহ সর্সলজফান ভ্বন (2য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০
ই-সমইলঃ detmymensingh@gmail.com

১) মহাব্যবথাপক-১, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
গুলশান, ঢাকা।
টিাহাম্মদ আব্দুর রসহম কে নং৩০৯, গুলশান সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ
ভ্বন, সফানঃ ৯৮৬৩৩৬৬। ইসমইলঃ
gm1dtrngls@gmail.c
om
ক্রসমক নং: ৪, এবং ৫ এর উর্ধ্টিন
কমটকিটাঃ
২) মহাব্যবথাপক-২, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
গুলশান, ঢাকা।
টিাোঃ সরয়াজুল ইিলাম,
কেঃ ৩১৪, গুলশান সর্সলজফান
এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- ৯৮৬৩১৭৭।
ই-সমইলঃ
mri007.mri@gmail.c
om
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ক্রসমক নং: ৬, ৭ এবং ৮ এর
উর্ধ্টিন কমটকিটাঃ
৩) মহাব্যবথাপক-৩, ঢাকা
সর্সলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর),
ময়মনসিংহ। সমাঃ আবুল কালাম
আোদ , সফানঃ ০৯১-৫৫০০১। ইসমইলঃ
akazad3040@gmail.
com

