
 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী লললিদেড (লবটিলিএল) 

 

চীফ টেিাদেল ম্যাদিোে, চট্টগ্রাি টেললদর্াগাদর্াগ অঞ্চল এে কার্ যালয়, টেললদ াি ভবি, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাি 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন্স চার্ টার) 

 

ক্রতিক সেবার নাি 

সেবা প্রদাজন 

েজব টাচ্চ 

েিয় 

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 
আজবদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরজ াধ 

পদ্ধতি 

 াখার নািেহ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কি টকিটার পদতব,  কক্ষ নম্বর, অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ই-

সিইল 

উদ্ধটিন কি টকিটার পদতব, কক্ষ 

নম্বর, অতফতেয়াল সর্তলজফান ও 

ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্তলজফান 

েংজ াগ 

০৭ 

কা টতদবে 

১। ব্যতিগি েংজ াজগরজক্ষজত্র: 

ক) আজবদনপত্র - ৩ কতপ  

খ) পািদপাে য িাইে ছতব- ৪ কতপ 

গ) োিীয় পতরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ  

অন্যান্য কাগেপত্র: 

২। েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ েংতিষ্ট 

কর্তটপজক্ষর অনুজিাদনপত্র  

৩। সবেরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: 

ক) সেড লাইজেন্স এর ফজর্াকতপ 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় পতরচয়পজত্রর 

ফজর্াকতপ  

গ) কর্তটপজক্ষর িজনানীি প্রতিতনতধর সক্ষজত্র 

কর্তটপজক্ষর িজনানয়নপত্র 

৪। তবজদ ী ব্যতির সক্ষজত্র: েংতিষ্ট দূিাবাে 

কর্তটক পােজপাজর্ টর েিযাতয়ি ফজর্াকতপ 

সডপুটি সেনাজরল 

ম্যাজনোর/ 

ম্যাজনোর/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনোর 

এর দির হজি 

তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব অথবা 

www.btcl.gov.bd  

ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

েংজ াগ তফ : 

তবনামূজল্য 

(মুতেব বর্ ট 

উপলজক্ষয);   

তনরাপত্তা 

োিানি: ৫০০ 

র্াকা; 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ 

নং- ৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; 

ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, 

সর্তলকি, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; সফান 

: ০৩১-৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০২. সর্তলজফান 

স্থানান্তর 

(একই 

এক্সজচজের 

আওিাধীন) 

০৬ 

কা টতদবে 

১) আজবদনপত্র - ২ কতপ  

২) বিটিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল 

দাবীনািা 

৩) মূল দাবীনািা হাতরজয় সগজল থানায় 

তেতড/ টিাোেী 

৪) োিীয় পতরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ 

৫) েব টজ র্ তিনিাজের পতরজ াতধি তবজলর 

 দোকলপ 

সডপুটি সেনাজরল 

ম্যাজনোর/ 

ম্যাজনোর/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনোর 

এর দির হজি 

তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব। 

৩০০ র্াকা + 

ভযাে  ১৫% 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ 

নং- ৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; 

ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, 

সর্তলকি, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; সফান 

: ০৩১-৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

 



      ৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০৩. টেলিফ োন 

স্থোনোন্তর 

(লিন্ন 

এক্সফেফের 

জন্য) 

০৭ 

কোর্ যলিবস 

১) আফবিনপত্র - ২ কলপ   

২) বর্যমোন টেলিফ োন সংফর্োফের 

মূি িোবীনোমো 

৩) মূি িোবীনোমো হোলরফে টেফি 

থোনোে লজলি/ ন োটোরী 

৪) জোর্ীে পলরেেপত্র/ পোসফপোফে যর 

 ফেোকলপ 

৫) হোিনোেোি লবি পলরফ োফের 

প্রর্যেন পত্র  

টিপুটি টজনোফরি 

ম্যোফনজোর/ ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট ম্যোফনজোর 

এর িপ্তফর লবনোমূফে 

পোওেো র্োফব। 

৩০০ েোকো + 

িযোে ১৫% 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল :  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল : kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০৪. টেলিফ োন 

পুনঃ 

সংফর্োে  

০৬ 

কোর্ যলিবস 

১) আফবিনপত্র - ২ কলপ 

২) েিমোন টেলিফ োন সংফর্োফের 

মূি িোবীনোমো  

৩) মূি িোবীনোমো হোলরফে টেফি 

থোনোে লজলি/ ন োটোরী 

৪) জোর্ীে পলরেেপত্র/ পোসফপোফে যর 

 ফেোকলপ  

 ৫) হোিনোেোি লবি পলরফ োফের 

প্রর্যেন পত্র   

টিপুটি টজনোফরি 

ম্যোফনজোর/ ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট ম্যোফনজোর 

এর বরোবর সোিো 

কোেফজ আফবিন 

গ্রহণফর্োগ্য। 

১৭৯ লিফনর 

মফে হফি 

লবনোমূফে।  

 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :  ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল :  ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

 

 

 



 

০৫. টেলিফ োন 

গ্রোহফকর  

নোম/ 

মোলিকোনো 

পলরবর্যন 

০৬ 

কোর্ যলিবস 

১) আফবিনপত্র - ২ কলপ 

২) েিমোন টেলিফ োন সংফর্োফের মূি িোবীনোমো  

৩) মূি িোবীনোমো হোলরফে টেফি থোনোে লজলি/ 

ন োটোরীর ফটটোকসি 

৪) জোর্ীে পলরেেপত্র/ পোসফপোফে যর  ফেোকলপ  

৫) হোিনোেোি লবি পলরফ োফের প্রর্যেন পত্র 

৬) পোসফপোে য সোইজ ছলব ৪ কলপ। 

অন্যোন্য কোেজপত্রঃ 

১) উত্তরোেীকোরী সূফত্র প্রোপ্ত হফি: 

ক) Succession Certificate (ওেোি য 

কলম নোর হফর্) 

খ) অন্যোন্য ওেোলর োনেফণর নো-িোবী পত্র 

২) অন্যোন্য টেফত্রঃ ৩০০ েোকোর নন 

জুলিল েোি স্ট্যোফের উিেপফের মফে 

উিেপফের ছলবযুক্ত চুলক্তপত্র। 

টিপুটি 

টজনোফরি 

ম্যোফনজোর/ 

ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট 

ম্যোফনজোর এর 

বরোবর সোিো 

কোেফজ 

আফবিন 

গ্রহণফর্োগ্য। 

উত্তরোলেকোরী 

সূফত্র প্রোপ্ত হফি 

২০০ েোকো + 

িযোে ১৫%; 

অন্যোন্য টেফত্র 

3০০ েোকো + 

ভ্যোট  ১৫% 

 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০৬. টেলিফ োন 

নোম্বোর 

পলরবর্যন 

০৬ 

কোর্ যলিবস 

১)  আটবদ িত্র -১ কসি 

২) েিমোন টেলিফ োন সংফর্োফের  

     মূি িোবীনোমো  

৩) হোিনোেোি লবি পলরফ োফের  

     প্রর্যেন পত্র 

৪) টেলিফ োন লবফির  ফেোকলপ 

টিপুটি 

টজনোফরি 

ম্যোফনজোর/ 

ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট 

ম্যোফনজোর এর 

বরোবর সোিো 

কোেফজ 

আফবিন 

গ্রহণফর্োগ্য।  

৫০০ েোকো + 

ভ্যোট  ১৫% 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল:     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল:       ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: 

detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

 

 

 

 

 



 

০৭. সর্তলজফান 

েিপ টণ 

০৩ 

কা টতদবে 

১) আজবদনপত্র - ২ কতপ 

২) চলিান টেললদ াদিে  

    দাবীনািার মূলকতপ 

৩) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর   

    প্রিযয়ন পত্র 

৪) োত্ীয় পলেচদয়ে  দোকলপ 

৫) ছলব পািদপাে য িাইে - ২ কলপ 

৬) টিাবাইল িম্বে 

 

সডপুটি সেনাজরল 

ম্যাজনোর/ 

ম্যাজনোর/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনোর 

এর বোবে োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণদর্াগ্য। 

তবনামূজল্য ১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৫৫; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; কক্ষ 

নং- ৩২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০৮. এতডএেএল 

ইন্টারজনর্ 

েংজ াগ 

০৭ 

কা টতদবে 

১) আজবদনপত্র -২ কলপ 

২) সর্তলজফাজনর দাবীনািার  

     ফজর্াকতপ 

সডপুটি সেনাজরল 

ম্যাজনোর/ 

ম্যাজনোর/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনোর 

এর দির হজি 

তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব অথবা 

www.btcl.com.bd  

ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

ক) ১ Mbps: 

২৩৮ োকা + 

ভযাে ১৫% 

খ) ১.৫ 

Mbps: ৩৩৩ 

োকা + ভযাে 

১৫% 

গ) ২ Mbps: 

৩৫০ োকা + 

ভযাে ১৫% 

ঘ) ৫ Mbps: 

৪৭৬ োকা + 

ভযাে ১৫% 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৫৫; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

পুরািন সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; কক্ষ 

নং- ৩২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

০৯. সর্তলজফান 

ত্রুটি তনরেন 

০১ 

কা টতদবে 

“সর্তলজেবা” এপস্ এর িাধ্যজি 

অথবা কল সেন্টার ১৬৪০২-সি সফান 

কজর অথবা www.btcl.com.bd  

ওজয়বোইর্ সথজক কল সেন্টাজরর 

পািায় লগইন কজর অতভজ াগ সদওয়া 

 াজব। এছাড়াও স্থানীয় গ্রাহকজেবা 

সকজে অতভজ াগ সদওয়া  াজব।  

 

 

 

 

লবিামূদে 

 

 

 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন;  সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

 

 



      
৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, রাঙ্গািাটি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৫৫; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, পুরািন 

সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; কক্ষ 

নং- ৩২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

১০. টেলিফ োন 

আইএসলি করণ 

০৩ 

কোর্ যলিবস 

১) আটবদ িত্র -১ কসি 

২) িোবীনোমোর   ফেোকলপ 

৩) রোজস্ব অল স টথফক  

    হোিনোেোি লবি পলরফ োফের  

    প্রর্যেন পত্র 

৪) জোর্ীে পলরেে পফত্রর   

     ফেোকলপ। 

৫) টেলিফ োন সংফর্োফের মূি  

    আফবিফনর  ফেোকলপ 

টিপুটি টজনোফরি 

ম্যোফনজোর বরোবর 

সোিো কোেফজ 

আফবিন গ্রহণফর্োগ্য   

লবনোমূফে ১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন;  

সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, রাঙ্গািাটি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৫৫; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, পুরািন 

সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; কক্ষ 

নং- ৩২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

১১. টেলিফ োন িক 

টখোিো অথবো 

গ্রোহফকর 

অনুফরোফে 

সোমলেক 

বন্ধকরণ 

০১ 

কোর্ যলিবস 

১) আটবদ িত্র -১ কসি 

২) লিমোন্ড টনোফের  ফেোকলপ 

অথবো সোম্প্রলর্ক পলরফ োলের্ 

লবফির  ফেোকলপ অথবো 

টেলিফ োন সংফর্োফের মূি 

আফবিনপফত্রর  ফেোকলপ 

টিপুটি টজনোফরি 

ম্যোফনজোর/ 

ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট ম্যোফনজোর 

বরোবর সোিো কোেফজ 

আফবিন গ্রহণট োগ্য।    

লবনোমূফে ১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন;  

সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, রাঙ্গািাটি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান : ০৩১-৭১২২৫৫; ই-

সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, পুরািন 

সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; কক্ষ 

নং- ৩২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

 

 



 

১২. GPON 
িাংদর্াগ 

(দেললদ াি 

িহ 

ব্রডব্যান্ড 

ইন্টােদিে) 

০৭ 

কোর্ যলিবস 

১। ব্যতিগি েংজ াজগরজক্ষজত্র: 

ক) আজবদনপত্র - ৩ কতপ  

খ) পািদপাে য িাইে ছতব- ৪ কতপ 

গ) োিীয় পতরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ  

অন্যান্য কাগেপত্র: 

২। েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ েংতিষ্ট 

কর্তটপজক্ষর অনুজিাদনপত্র  

৩। সবেরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: 

ক) সেড লাইজেন্স এর ফজর্াকতপ 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় পতরচয়পজত্রর 

ফজর্াকতপ  

গ) কর্তটপজক্ষর িজনানীি প্রতিতনতধর 

সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর িজনানয়নপত্র 

৪। তবজদ ী ব্যতির সক্ষজত্র: েংতিষ্ট 

দূিাবাে কর্তটক পােজপাজর্ টর েিযাতয়ি 

ফজর্াকতপ 

সডপুটি সেনাজরল 

ম্যাজনোর/ 

ম্যাজনোর/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনোর 

এর দির হজি 

তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব অথবা 

www.btcl.gov.bd  

ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

নতুন 

েংজ াগ তফ 

: তবনামূজল্য 

(মুতেব বর্ ট 

উপলজক্ষয);   

তনরাপত্তা 

োিানি: 

৫০০ র্াকা; 

 

রূপান্তর - 

তবনামূজল্য 

১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন;  

সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, পুরািন 

সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

১৩. ডুলিফকে 

লবি প্রিোন/ 

লবি পলর- 

ট োফের 

র্থ্য প্রদো / 

লবি 

পলরফ োফের 

প্রর্যেন পত্র 

অল স 

সমফে 

চোসহবোমোত্র 

প্রটদয় 

 ম্যোফনজোর/ 

এসিস্ট্যোন্ট 

ম্যোফনজোর/ জুলনের 

এসিস্ট্যোন্ট ম্যোফনজোর 

লবনোমূফে ১) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, আগ্রাবাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন;  

সফান: ০৩১-৭১৩২৮০;     ই-সিইল:  kaisernctcpa@gmail.com 

২ ) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সফান্স, সেন্ট্রাল, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, িন্দিকািি 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৭৭;  ই-সিইল :     ohidwww@gmail.com 

৩) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর, সুইচ, টিন্ট্রাল, িন্দিকািি; কক্ষ নং-১০১, নন্দনকানন 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-৬২৩৩৬৬;  ই-সিইল: kausar.miji@btcl.gov.bd 

সেনাজরল ম্যাজনোর-১; কক্ষ নং- 

৩০২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান ভবন; 

সফান : ০৩১-৭১২২৪৪; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, চট্টগ্রাি; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাবাদ সর্তলজফান 

ভবন; সফান: ০৩১-৭১৩০২০;  ই-সিইল: ohidwww@gmail.com 

৫) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর টেললকি (পাব যত্যদেলা), রাঙ্গািাটি; কক্ষ নং- ০১, 

রাঙ্গািাটি সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩৫১-৬২৩০০; ই-সিইল : 

detrangamati@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-২, সর্তলকি, 

কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭১২২৫৫; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

৬) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, কুতিল্লা; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, পুরািন 

সচৌধুরী পাড়া, কুতিল্লা; সফান: ০৮১-৭০০০১; ই-সিইল: detcomilla@gmail.com 

৭) সডপুটি সেনাজরল ম্যাজনোর সর্তলকি, সনায়াখালী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তলজফান ভবন, 

িাইেদী, সনায়াখালী; সফান: ০৩২১-৬১০০০;  ই-সিইল: detnoakhali@gmail.com 

সেনাজরল ম্যাজনোর-৩, কুতিল্লা; 

কক্ষ নং- ৩২২, আগ্রাবাদ 

সর্তলজফান ভবন; সফান : ০৩১-

৭২৬০০০; ই-সিইল: 

samit.chakma@gmail.com 

               

          


