
 

                                                      

 

বিটিবিএল এর টেবলফ োন, ব্রডব্যোন্ড (এবডএিএল ও বিপন {প্রফ োিয টেফে}) ইন্টোরফনে িোবভ িফির িন্য ট োগোফ োগ নম্বরঃ- 

(Contact Telephons for BTCL Telephone & Broadband {ADSL & GPON} Internet service) 

 

ক্রবিক 

নং 
কি িকর্িোর নোি ও পদিী 

দোপ্তবরক 

টেবলফ োন 

নম্বর 

টিোিোইল নম্বর 
টেবলফ োন, ইন্টোরফনে ও বিপন (প্রফ োিয 

টেফে) িোবভ িি প্রদোফনর এলোকো 

ঢোকো টেবলফ োগোফ োগ অঞ্চল (উত্তর) এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

১। 

িনোি মুহোম্মদ পোরফভি হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-১), 

গুলশোন, পবিি, ঢোকো। 

০২-৫৮৮১৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৪৫৫ 

গুলশোন, বনফকর্ন, টর্িগাঁও, পূি ি নোখোলপোড়ো, 

িনোনী ১১ নং টরোফডর দবেণ পোশ, করোইল 

ইর্যোবদ এলোকোিমূহ। 

িোবরধোরো বডফলোফিটিক টিোন, বডওএইচএি 

িোবরধোরো, নদ্দো, কোলো চোদপুর, টিোয়োর 

িোহোরো, কুবড়ল, কুড়োর্বল, িগন্নোথপুর িসুন্ধরো 

আিোবিক এলোকো, িোড্ডো, শোহিোদপুর, নূফরর 

চোলো এিং আ র্োিনগর। 

২। 

িনোি এইচ এি িদরুফদ্দোিো আলি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স), 

টিন্ট্রোল কযোন্টনফিন্ট, ঢোকো। 

০২-৯৮৩২২৩৩ 

০২-৯৮৩৪৪৭৭ 
০১৫৫০১৫১৪০৬ 

ঢোকো টকন্দ্রীয় টিনোবনিোি, িনোনী ১১নং 

টরোফডর উত্তর পোশ হফর্ টহোফেল টরবডিন 

প ন্ত, িনোনী বডওএইচএি, িহোখোলী 

বডওএইচএি, কচুফের্, কো রুল, ইব্রোহীিপুর। 

৩। 

িনোি এ এি আব্দুল্লোহ পোফেোয়োরী 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-২), 

উত্তরো, পূি, ঢোকো। 

০২-৫৮৯৬১১১১ ০১৫৫০১৫১৪০৫ 

উত্তর খোন, দবেণ খোন, কোওলো, বখলফের্, 

টলকবিটি, বপংকবিটি ও উত্তরো টিক্টর-২,৪,৬ 

এিং ৮। 

৪। 

িনোি টিোঃ  িফল রোবি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-১), 

উত্তরো, পবিি, ঢোকো। 

০২-৫৮৯৫৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৩৮০ 
বনকুঞ্জ, উত্তরো টিক্টর-১, ৩, ৫, ৭, ৯-১৪, 

এয়োরফপোে, র যোি টহড টকোয়োেোর। 

৫। 

িনোি টিোঃ কোিরুল হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

গোিীপুর। 

০২-

৪৯২৬৩৩৬৬ 

০১৫৫৪৩২০৯৭০ 

০১৫৫০১৫১৪২৭ 

গোিীপুর ও নরবিংদী টিলো এিং  

বকফশোরগফঞ্জর ভভরি উপফিলো 

৬। 

িনোি টিোঃ হোবন  উবদ্দন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

িয়িনবিংহ। 

০৯১-৬৭০০০ 

 
০১৭৪১৪০৪৬০৮ 

িয়িনবিংহ, বকফশোরগঞ্জ (ভভরি উপফিলো 

ব্যবর্র্) এিং টনেফকোনো টিলো। 

৭। 

িনোি টিোঃ খোয়রুল আলি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

েোঙ্গোইল। 

০৯২১-৬২০০০ ০১৫৫২৩৮০৪৪০ েোঙ্গোইল টিলো। 

৮। 

িনোি টিোঃ িয়নোল আফিবদন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

িোিোলপুর। 

০৯৮১-৬৪৫০০ 
০১৫৫০১৫১২২৩ 

০১৭১১৫৮১২২৮ 
িোিোলপুর এিং টশরপুর টিলো। 

 

ঢোকো টেবলফ োগোফ োগ অঞ্চল (পবিি) এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

৯। 
িনোি আবু আইয়ুি আনিোরী  

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-১) 
০২-৮৪১১৭৭০০ ০১৫৫০১৫১৪৩২ 

টশফরিোংলো নগর, টিোহোম্মদপুর, লোলিোটিয়ো 

ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১০। 
িনোি বেরত্ন বিকোশ বেপুরো 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-৩) 
০২-৯১০৪৯২৭ ০১৫৫০১৫১৪২৬ 

প্রধোনিন্ত্রীর কো িোলয়, কোওরোন িোিোর, ইবিরো 

টরোড, িোবনক বিয়ো এবভবনউ ও 

পোর্শ্ির্ী এলোকোিমূহ। 

১১। 
িনোি টিোঃ শোহীনুর রহিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-২) 
০২-৫৮০৫০০৫৫ ০১৫৫০১৫১৩৩৪ 

বিরপুর (দবেণ) ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

বিরপুর (উত্তর) ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১২। 
িনোি মমাোঃ নুরুল ইসলাম মময়া 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স) 
০২২২২৪৪৪৪০০০ ০১৫৫০১৫১৮০৫ িোভোর এলোকো ও িোবনকগঞ্জ টিলো। 

 

 

 

 
 



 

                                                      

 

ঢোকো টেবলফ োগোফ োগ অঞ্চল (দবেণ) এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

১৩। 

িনোি টিোঃ িোইদুর রহিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর ট োন্স-১, 

(িঙ্গভিন), রিনো, ঢোকো 

০২-৯৫৫৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৪১৯ 

িঙ্গভিন,  বকরোপুল, আরোিিোগ, ৪৬, ৪৭ 

েফয়নবি িোকুিলোর টরোড, টগোপীিোগ, 

আরফকবিশন টরোড, হোেফখোলো, নিোিপুর 

টরোফডর পূি ি পোর্শ্ি (ফহোবডং ১ টথফক ১৪৩), 

র যোংবকং স্ট্রীে, অভয়দোি টলন, ওয়োরী, 

স্বোিীিোগ, আংবশক দয়োগঞ্জ, বভফক্টোবরয়ো পোকি, 

িোংলোিোিোর, িদরঘোে, শোখোরীিোিোর, 

পুরোর্ন িিফকোে ি, বিএিএি টকোে ি, বডবি 

অব ি ও  পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১৪। 

িনোি টদিোশীষ রোয় 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর ট োন্স-২, 

(িবচিোলয়), রিনো, ঢোকো 

০২-৯৫৫৮৮০০ ০১৫৫০১৫১৪১৫ 

িোংলোফদশ িবচিোলয়, হোইফকোে ি ভিন, আইবি, 

িৎস্যভিন, পররোষ্ট্র িন্ত্রণোলয়, স্থোপর্য ভিন, 

গৃহোয়ন, গণপূর্ি অবধদপ্তর, বশল্পকলো 

একোফডিী, িবচিোলয় বলঙ্ক টরোড, কফলি 

টরোড, আব্দুল গবন টরোড,  ঢোকো ইউবনভোবি িটি 

আফনোয়োর পোশো ভিন, অির একুফশ হল, 

শহীদুল্লোহ হল, সুব য়ো কোিোল হল, কোিিন হল 

পূি ি পোর্শ্ি, বশশু একোফডিী,  িলুল হক হল, 

এবশয়োটিক টিোিোইটি, িিগ্র িবর্বিল িো/এ, 

িিগ্র বদলকুশো িো/এ, িিগ্র পুরোনো পল্টন , 

টর্োপখোনো টরোড, টপ্রি ক্লোি, টিগুন িোবগচো 

(আংবশক: কোলভিোে টরোফডর দবেণপোর্শ্ি), 

নিোিপুর টরোফডর পবিি পোর্শ্ি টহোবডং ১৪৪ 

টথফক ২৫৬), বিবদ্দক িোিোর, আলু িোিোর, 

আব্দুল্লোহ িরকোর টলন, ফ্রোন্সফরোড (আংবশক: 

টরোফডর পূি িপোর্শ্ি), িোবলফেোলো টলন, কোিী 

আলোউবদ্দন টরোড টহোবডং ১-৩৬, িংশোল 

(আংবশক: িংশোল ও ফ্রোন্স টরোফডর পূি িপোর্শ্ি), 

নোবিরোিোিোর, হোিী ওিিোন গবন টরোড, িিগ্র 

বি বি এবভবনউ, িোয়তুল টিোকোররি িিবিদ, 

বিবপও, িঙ্গিন্ধু িোর্ীয় টেবডয়োি, িোওলোনো 

ভোিোনী হবক টেবডয়োি, ভিয়দ নিরুল 

ইিলোি িরণী (আংবশক: ৪-১৬৯ টহোবডং), 

বডআইটি এক্সঃ (আংবশক ১ টথফক ৯ টহোবডং), 

১-২১ রোিউক এবভবনউ,  ৯, ১০, ১১, ১৩, ২৮ 

হফর্ ৩৩, ৪৪ েফয়নবি িোকুিলোর টরোড, 

ফুলিোবড়য়ো, িঙ্গিোিোর, রিনো টেবলফ োন 

ভিন, নগর ভিন, পুবলশ টহড টকোয়োে িোি ি ও 

পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১৫। 

িনোি মুহোম্মদ টিোক্তোর আহফিদ 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর ট োন্স, 

চকিোিোর, ঢোকো 

০২-৫৭৩১৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৪৬৯ 

িিগ্র চকিোিোর, িিগ্র ইিলোিিোগ, 

িোবুিোিোর, আরিোবনফেোলো, র্াঁর্ীিোিোর, 

আগোিোবি টলন, নোবিিউবদ্দন টরোড, টহোফিনী 

দোলোন, ও োেোর ওয়োকিি টরোড, উদু ি টরোড, 

বিবঞ্জরো, টকরোণীঞ্জ, কলোবর্য়ো, টদোহোর, 

নিোিগঞ্জ, কোিরোঙ্গীর চফরর দবেণ-পূি ি পোর্শ্ি 

ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১৬। 

িনোি আবি  বরয়োদ টলোদী 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর ট োন্স-১, 

নীলফের্, ঢোকো 

০২-৫৮৬১৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৩৩০ 

নীলফের্, বনউিোফকিে, এবল যোন্ট টরোড, ঢোকো 

ইউবনভোবি িটি, বুফয়ে, ঢোকো টিবডফকল কফলি, 

পলোশী, লোলিোগ, আবিিপুর, গ্রীন টরোড 

(পোন্থপফথর টিোড় প িন্ত), পোন্থপফথর 

দবেণপোর্শ্ি িোকিফ োয়োরো প িন্ত, িোংলোিের 

টিোফরর পবিিপোর্শ্ি, বিআরদত্ত টরোড, 

শোহিোগ, পবরিোগ, হোবর্রপুল, টিন্ট্রোল টরোড, 



 

                                                      

 

ধোনিবন্ড টরোড ১- ৭ ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

১৭। 

িনোি টিোঃ আব্দুল হোন্নোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর ট োন্স-২, 

নীলফের্, ঢোকো 

০২-৯৬৬৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৩৩৬ 

ধোনিবন্ড টরোড ২এ, ৩এ, ৪এ, ৫এ, ৭এ 

(আংবশক), বিগোর্লো, হোিোরীিোগ, 

কোিরোঙ্গীর চফরর উত্তর-পবিি অংশ ও 

পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ।  

ঢোকো টেবলফ োগোফ োগ অঞ্চল (পূি ি) এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

১৮। 

িনোি আলী শোহ টিোহোম্মদ কোিরুল হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-১), 

বখলগাঁও। 

০২-৪৭২১০০৯৯ ০১৫৫০১৫১৩৭২ বখলগাঁও ও িোিোফিো এলোকোিমূহ। 

১৯। 

িনোি আলী শোহ টিোহোম্মদ কোিরুল হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-২), 

বখলগাঁও। 

০২-৪৭২১০০৬৬ ০১৫৫০১৫১৩৭২ িনশ্রী, টগোরোন ও মুগদোপোড়ো এলোকোিমূহ। 

২০। 

িনোি টিোহোম্মদ র্োফহরুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-১), 

িগিোিোর। 

০২-৪৮৩১২৫০০ ০১৫৫০১৫১৪৬৭ 
িগিোিোর, রিনো, ইস্কোেন ও অন্যোন্য 

এলোকোিমূহ। 

২১। 

িনোি িয়ন্ত কুিোর মুফখোপোধ্যোয় 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স-২), 

িগিোিোর। 

০২-৪৮৩১৫৫৭৭ ০১৫৫০১৫১৩৩৩ িগিোিোর, রোিপুরো ও অন্যোন্য এলোকোিমূহ। 

২২। 

িনোি টিোঃ িোবকর টহোফিন খাঁন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স), 

টগন্ডোবরয়ো। 

০২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ০১৫৫০১৫১৪৭০  োেোিোড়ী, টগন্ডোবরয়ো ও পোর্শ্িির্ী এলোকোিমূহ। 

২৩। 

িনোি টিোঃ শবহদুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

নোরোয়ণগঞ্জ। 

০২-৭৬৪৩০০০ ০১৫৫০১৫১৪১৪ নোরোয়নগঞ্জ শহর ও অন্যোন্য এলোকোিমূহ। 

২৪। 

িনোি টিোঃ িোইনুল হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

বিফলে। 

০৮২১-৭১৬২০০ ০১৫৫০১৫১৪৬১ বিফলে ও সুনোিগঞ্জ টিলো। 

২৫। 

িনোি টিোঃ িোইনুল হোিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

টিৌলভীিোিোর। 

০২-৪১১১০০০১ ০১৫৫০১৫১৪৬১ টিৌলভীিোিোর ও হবিগঞ্জ টিলো। 

 

রোিশোহী টেবলফ োগোফ োগ উত্তরোঞ্চল এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

২৭। 

িনোি টগোলোি টিোরফশদ 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

রোিশোহী। 

০৭২১-৭৭৬২০০ ০১৫৫০১৫১৪৬৪ 
রোিশোহী, নওগাঁ, নোফেোর ও চোপোইনিোিগঞ্জ 

টিলোিমূহ। 

২৮। 
িনোি আব্দুল িোফলক 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 
০৭৩১-৬৬৬০০ ০১৫৫০১৫১৩৭৫ পোিনো ও বিরোিগঞ্জ টিলো। 

২৯। 

িনোি টিোঃ র্োজুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

িগুড়ো। 

০৫১-৬৬১০০ ০১৫৫০১৫১২১২ িগুড়ো, িয়পুরহোে ও গোইিোন্ধো টিলোিমূহ। 

৩০। 

িনোি টিোঃ র্োজুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

রংপুর। 

০৫২১-৬২৭০০ ০১৫৫০১৫১২১২ 
রংপুর, কুবড়গ্রোি, নীল োিোরী ও 

লোলিবনরহোে টিলোিমূহ। 

৩১। 

িনোি িোিরুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

বদনোিপুর। 

০৫৩১-৬৩২০০ ০১৫৫০১৫১৭২৫ বদনোিপুর, পঞ্চগড় ও ঠোকুরগাঁও টিলোিমূহ। 

খুলনো টেবলফ োগোফ োগ দবেণোঞ্চল এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

৩৪। 

িনোি টিো: র্োবরকুল ইিলোি খোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফিফরো), 

খুলনো। 

০৪১-৭৩১১৬৬ ০১৫৫০১৫১৪৪৫ খুলনো শহর এলোকো। 

৩৫। িনোি টিো: টিঞ্জুর রহিোন ০৪১-৭৬০৩০০ ০১৫৫০১৫১৪৬৫ খুলনো, খোবলশপুর, টদৌলর্পুর ও পোর্শ্িির্ী 



 

                                                      

 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

খুলনো।  

টিলোিমূহ। 

৩৬। 

িনোি টশখ িোহফুজুর রহিোন 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

 ফশোর। 

০৪২১-৬৩৩০০ ০১৫৫০১৫১৩৭৭  ফশোর ও পোর্শ্িির্ী টিলোিমূহ। 

৩৭। 

িনোি বহিোংশু হোলদোর 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

কুবিয়ো। 

০৭১-৬২৭০০ 
০১৫৫০১৫১৭২২ 

০১৭১৩৭৮৭৬৭৫ 
কুবিয়ো ও পোর্শ্িির্ী টিলোিমূহ। 

৩৮। 

িনোি নোরোয়ণ চন্দ্র ঘরোিী 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

 বরদপুর। 

০৬৩১-৬৩০০০ 
০১৫৫০১৫১৭২৯ 

০১৯৮৯৩২৪৬৩৯ 
 বরদপুর, রোিিোড়ী, শরীয়র্পুর টিলো। 

৩৯। 

িনোি দীপ রঞ্জন দোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

টগোপোলগঞ্জ। 

০২-৬৬৮১০০৩ 
০১৫৫০১৫১৮৬৪ 

০১৬৭৫৪৯১৪৯০ 
টগোপোলগঞ্জ ও িোদোরীপুর টিলো। 

৪০। 

িনোি টিো: শোিীি  বকর 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

িবরশোল। 

০৪৩১-৬৩৩০০ 
০১৫৫০১৫১৭১৯ 

০১৫৭৫১৪৬৩৯৩ 
িবরশোল ও পোর্শ্িির্ী টিলোিমূহ। 

৪১। 

িনোি রোনো আহফিদ 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

পটুয়োখোলী। 

০৪৪১-৬৪০০০ 
০১৫৫০১৫১৭৯৫ 

০১৯১৭৭২৩৫৩৩ 
পটুয়োখোলী ও পোর্শ্িির্ী টিলোিমূহ। 

 

চট্টগ্রোি টেবলফ োগোফ োগ অঞ্চল এর আওর্োধীন দপ্তর িমূহ 

৪২। 

িনোি টিোঃ অবহদুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

চট্টগ্রোি। 

০৩১-২৫২৪১০০ 

০৩১-৭১৩০২০ 
০১৫৫০১৫১৪৫৭ 

চট্টগ্রোি টিলোর উপফিলো এিং কক্সিোিোর 

টিলো ও উপফিলোিমূহ। 

৪৩। 

িনোি টিোঃ অবহদুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স), 

টিন্ট্রোল, নিনকোনন, চট্টগ্রোি। 

০৩১-৬২৩৩৭৭ 

০২-৪১৩৬০০০২ 
০১৫৫০১৫১৪৫৭ 

চট্টগ্রোি শহফরর নিনকোনন, মুরোদপুর, 

িোফয়বিদ, কোলুরঘোে এক্সফচঞ্জিমূফহর 

আওর্োভূক্ত এলোকোিমূহ। 

৪৪। 

িনোি এফকএি িিলুর রবশদ 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফ োন্স), 

আগ্রোিোদ, চট্টগ্রোি। 

০৩১-৭১৩২৮০ 

০২-৪১৩৭০০৮ 
০১৫৫০১৫১৪৪১ 

চট্টগ্রোি শহফরর আগ্রোিোদ, িোগবরকো, 

ইবপফিড, গুপ্তখোল, বিবলিপুর ও পোর্শ্িির্ী 

এলোকোিমূহ। 

৪৫। 

িনোি টিোঃ অবহদুল ইিলোি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

রোঙ্গোিোটি। 

০৩৫১-৬২৩০০ 

০৩৫১-৬২১৯৯ 
০১৫৫০১৫১৪৫৭ 

রোঙ্গোিোটি, খোগড়োিবড় ও িোিরিোন টিলো ও 

উপফিলোিমূহ। 

৪৬। 

িনোি মমা: আতাউর রহমান পাট ায়ারী 

মসাহাগ 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

কুবিল্লো। 

০৮১-৭৭০০১ ০১৫৫০১৫১৭৪৪ 
কুবিল্লো, ব্রোহ্মণিোবড়য়ো ও চাঁদপুর টিলো ও 

উপফিলোিমূহ। 

৪৭। 

িনোি হোম্মোদ মুবিি 

টডপুটি টিনোফরল ম্যোফনিোর (ফেবলকি), 

টনোয়োখোলী। 

০৩২১-৬১০০০ ০১৫৫০১৫১৪০৮ 
টনোয়োখোলী, ট নী ও লক্ষ্মীপুর টিলো ও 

উপফিলোিমূহ। 

 


