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    দেশ ও মানুষের দেবায় 

 

 

 

বাাংলাষেশ দেললকলমউলিষকশন্স দকাম্পালি লললমষেড 

লিফ দেিাষরল ম্যাষিোর, দেললষ াগাষ াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল) এর 

কা যালয়, শালবাগাি, েপুরা, রােশাহী -৬২০৩। 

 

 

 

  

 

 

 

  

সিটিজেন্স  চার্ টার 
 

ক্রঃ

নং 
সিবার নাম 

সিবা প্রদাজন িজব টাচ্চ 

িময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন ফরম 

প্রাসিস্থান 

সিবামূল্য এবং 

পসরজ াধ পদ্ধসি 

(যসদ থাজক) (িকল 

চাজেট ১৫% ভ্যার্ 

প্রজযােয) 

 াখার নামিহ দ্বাসয়ত্বপ্রাি কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, 

অসফসিয়াল সর্সলজফান ও ইজমইল 

উর্ধ্টিন কম টকিটার পদসব, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাডিহ অসফসিয়াল 

সর্সলজফান ও ইজমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

নতুন 

সর্সলজফান 

িংজযাগ 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী ৩ 

(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি কসপ 

িংসিষ্ট দিজর 

দাসখজলর পর  ৪ 

(চার) কায টসদবজির 

মজে িংজযাগ প্রদান। 

ক। ব্যসিগি িংজযাজগর সেজত্রঃ 

১) আজবদনপত্র - ৩ কসপ। 

২) পােষপাে য োইে 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। সবজদ ী ব্যসির সেজত্র 

1। িংসিষ্ট দূিাবাি কর্তটক 

পািজপাজর্ টর িিযাসয়ি ফজর্াকসপ। 

২। ওয়াকট পারসমর্। 

ঙ। সবজদ ী প্রসিষ্ঠাজনর সেজত্র 

সবসনজয়াগ সবাড ট এর অনুজমাদন পত্র।  

 

আজবদনপত্র  উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর সবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.com.

bd  ওজয়বিাইজর্ 

পাওয়া যাজব। 

নতুন িংজযাগ সফ: 

র্াকা-৩০০/- 

সনরাপত্তা োমানি: 

র্াকা ৩০০/- 

িহ সমার্ ৬০০/- 

(*মুলেব বষে য 

োংষ াগ লফ লি)  

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
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২ 

সর্সলজফান 

স্থানান্তর 

(একই 

এক্সজচজঞ্জর 

আওিাধীন

) 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৩ (সিন) কায টসদবজির 

মজে িংজযাগ প্রদান। 

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল 

থানায় সেসড/ষিাোরী 

(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকসপ। 

(৪) িব টজ ষ সিন মাজির 

পসরজ াসধি সবজলর ফষোকলপ। 

আজবদনপত্র উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর সবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.com.

bd  ওজয়বিাইজর্ 

পাওয়া যাজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

৩ 

সর্সলজফান 

স্থানান্তর 

(সভ্ন্ন 

এক্সজচজঞ্জর 

েন্য) 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৪ (চার) কায টসদবজির 

মজে স্থানান্তর কাে 

িম্পন্ন। 

((১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল 

থানায় সেসড/ষিাোরী 

(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকসপ। 

(৪) হালনাগাদ সবল পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

আজবদনপত্র উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর সবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.com.

bd  ওজয়বিাইজর্ 

পাওয়া যাজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
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৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

৪ 

সর্সলজফান 

পুনঃ 

িংজযাগ 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি 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/ষিাোরী 

(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকসপ। 

(৪) হালনাগাদ সবল পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

আজবদনপত্র  উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর সবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.com.

bd  ওজয়বিাইজর্ 

পাওয়া যাজব। 

৫০০ র্াকা 

(*মুলেব বষে য 

পুিোঃোংষ াগ লফ 

লি)  

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
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৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

৫ 

নাম/ 

মাসলকানা 

পসরবিটন 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৩(সিন)  কাযসদবজির 

মজে িম্পন্ন। 

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাসরজয় সগজল 

থানায় সেসড/ষিাোরী 

(৩) োিীয় পসরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকসপ। 

(৪) হালনাগাদ সবল পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৫) পািজপার্ ট িাইে ছসবঃ 4 কসপ। 

অন্যান্য কাগেপত্রঃ 

(১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজলঃ 

ক) Succession 

Certificate (ওয়াড ট 

কসম নার হজি) 

খ) অন্যান্য ওয়াসর ানগজের না-

দাবী পত্র। 

(২) অন্যান্য সেজত্রঃ 

ক) ৩০০ র্াকার নন জুসডস য়াল 

স্ট্যাজম্প উভ্য়পজের ছসবযুি 

চুসিপত্র যা প্রথম সেসের কম টকিটা 

অথবা সনার্ারী পাবসলক দ্বারা 

িিযাসয়ি হজি হজব। 

আজবদনপত্র 

www.btcl.com.

bd  ওজয়বিাইজর্ বা 

িংসিষ্ট উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর সবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব। 

৫০০ র্াকা। 

 

উত্তরাসধকারী সূজত্র 

প্রাি হজল ২০০ 

র্াকা। 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
http://www.btcl.com.bd/
http://www.btcl.com.bd/
mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৬ 
নাম্বার 

পসরবিটন 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৩ (সিন)  

কায টসদবজির মজে 

িম্পন্ন। 

(১) চলমান সর্সলজফান িংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২) হালনাগাদ সবল পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) সর্সলজফান সবজলর ফজর্াকসপ 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

সনকর্ িাদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। 

 ই-সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
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mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৭ 
সর্সলজফান 

িমপ টে 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে । 

(1) চলমান দেললষফাষির 

দাবীনামার মূলকসপ 

(2) হালনাগাদ সবল পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) োতীয় পলরিষয়র ফষোকলপ 

(৪) ছলব পােষপাে য োইে - ২ কলপ 

(৫) দমাবাইল িম্বর 

 

স্থানীয় উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/িহকারী ব্যবস্থাপক এর 

সনকর্ িাদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

সবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

 

 

 

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

৮ 

এসডএিএল 

/ লেপি 

ইন্টারষিে 

োংষ াগ 

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার অথ ট 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৪ (চার)  কায টসদবজির 

মজে িংজযাগ প্রদান। 

আজবদনপত্র, স্বােসরি চুসিপত্র ও 

সর্সলজফাজনর দাবীনামার অনুসলসপ। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক বরাবর 

আজবদন করজি হজব। 

আজবদনপত্র 

www.btcl.com.b

d ওজয়বিাইজর্ বা উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর দিজর 

পাওয়া যাজব। সিই িাজথ 

চুসিপত্রও পুরে কজর সদজি 

হজব। একটি সর্সলজফান 

লাইজনর সবপরীজি একটি 

ইন্টারজনর্ িংজযাগ পাওয়া 

যাজব।    

সবটিসিএল 

ওজয়বিাইর্: 

www.btcl.c

om.bd 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

 

 

 

 

 

mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
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৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লিলপএি/ 

এল এল আই 

োংষ াগ  

আজবদনপত্র প্রাসি 

সথজক পরবিী 

৩(সিন) কায টসদবজির 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার অথ ট 

পসরজ াসধি কসপ 

দাসখল সথজক পরবিী 

৪ (চার)  কায টসদবজির 

মজে িংজযাগ প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

দবেরকালর োংষ াষগর দেষরোঃ 

* লবটি আই লে এর লাইষেন্স  

* লির্ যালরত আষবেি ফরম ২ কলপ  

* োতীয় পলরিয় পষরর ফষোকলপ 

 * পােষপাে য োইষের ছলব ৪  কলপ 

*ষেড লাইষেন্স/লবটি আরলে কর্তযক 

আই এে লপ লাইষেন্স 

* মাললকািা/িাড়ার প্রমাি পর 

উপ-মহাব্যবস্থাপক বরাবর 

আজবদন করজি হজব। 

আজবদনপত্র 

www.btcl.com.b

d ওজয়বিাইজর্ বা উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর দিজর 

পাওয়া যাজব। সিই িাজথ 

চুসিপত্রও পুরে কজর সদজি 

হজব।    

সবটিসিএল 

ওজয়বিাইর্: 

www.btcl.c

om.bd 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

 

১০ 

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 স্থানীয় গ্রাহকজিবা সকজে 

অসভ্জযাগ সদওয়া যাজব। 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
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mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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১১ 

সর্সলজফান 

আইএিসড 

করে 

আজবদন প্রাসির ২ 

কম যলেবষের মজে। 

(১) দাবীনামার  ফজর্াকসপ। 

(২) রােস্ব অসফি সথজক হালনাগাদ 

সবল পসরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) োিীয় পসরচয় পজত্রর  

ফজর্াকসপ। 

(৪) সর্সলজফান িংজযাজগর মূল 

আজবদজনর ফজর্াকসপ 

উপ-মহাব্যবস্থাপজকর 

সনকর্ িাদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

সবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

 

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

১২ 

সর্সলজফান 

লক সখালা 

অথবা 

গ্রাহক 

অনুজরাজধ 

িামসয়ক 

বন্ধকরে। 

আজবদন প্রাসির ২৪ 

ঘন্টার মজে। 

(১) সডমান্ড সনাজর্র ফজর্াকসপ 

অথবা 

(২) িাম্প্রসিক পসরজ াসধি সবজলর 

ফজর্াকসপ অথবা 

(৩) সর্সলজফান িংজযাজগর মূল 

আজবদনপজত্রর ফজর্াকসপ। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(স্যইচ)/িংসিষ্ট উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর সনকর্ 

িাদা কাগজে আজবদন 

করজি হজব। 

সবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-
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  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
 

 

১৩ 

ডুসিজকর্ 

সবল প্রদান 

বা সবল 

পসরজ াজধর 

িথ্য প্রদান 

অথবা সবল 

পসরজ াজধর 

প্রিযয়ন 

পত্র প্রদান 

অসফি িমজয় 

চাসহবামাত্র িরবরাহ 

করা হয় 

প্রজযােয নয় প্রজযােয নয় সবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জমজো), রােশাহী।  

েনাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ২০১, ২য়  িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬৪০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahimetro@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রাে াহী ।  

  েিাব দমাোঃ দগালাম দমারষশে, কেঃ ১০১, ১ম িলা, মাষলাপাড়া সর্সলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, রােশাহী।   সফানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-সমইলঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, পাবনা ।  

  েিাব দমাোঃ আব্দুল মাষলক, কেঃ ২০১, ২য় িলা, পাবিা সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   পাবিা ।   সফানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, বগুড়া ।  

  েিাব দমাোঃ তাজুল ইেলাম, কেঃ ২০১, ২য় িলা, বগুড়া সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,   বগুড়া ।   সফানঃ ০৫১-৬৬১০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, রংপুর ।  

  েিাব দমাোঃ মমতাে উলিি, কেঃ ১০৭, ১ম িলা, রংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন, রাংপুর । সফানঃ ০৫২১-৬২৭০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 
 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্সলকম, সদনােপুর ।  

  েিাব দমাোঃ দরাকনুষিৌলা, কেঃ ৩০১, ৩য় িলা, সদনােপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  লেিােপুর ।   সফানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-সমইলঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রসমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ আবদুল মান্নান, কে নং-

৩০১, শালবাগাি সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-

সমইলঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 
   

ক্রসমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২,  সর্সলজযাগাজযাগ 

অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী।  

দমাহাম্মদ িাজুল ইিলাম, কে নং-

৩১৭, রাংপুর সর্সলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০৫২১-৬৩৩০০। ই-সমইলঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  
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    দমাোঃ লেয়াউল কলরম 

                      লিফ দেিাষরল ম্যাষিোর 

  দেললষ াগাষ াগ অঞ্চল (উত্তরাঞ্চল), রােশাহী 

                          দফাি িাং: ০৭২১-৭৬২০০০। 

 

 

 

 

 
 


