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   জ                এয কাম যারয় 

গুরান টেলরফপান বফন, গুরান-১, ঢাকা-১২১২। 

www.btcl.gov.bd                 

 

টফা প্রদান প্রলতশ্রুলত (লটিফজন্স চাে যায) 
 

  

   
          

           

           
    জ       জ   

    জ       জ    

                  

                   দ্ধলত (মলদ থাফক) (কর 

চাফজয        বযাে প্রফমাজয) 

াখায নাভ   লয়ত্বপ্রাপ্ত কভ যকতযায 

নাভ, দলফ, রুভ নম্বয, 

টজরা/উফজরায টকাড, অলপলয়ার 

টেলরফপান ও ইফভইর 

উর্ধ্যতন কভ যকতযায নাভ, দলফ, রুভ 

নম্বয, টজরা/ উফজরায টকাড 

অলপলয়ার টেলরফপান ও ইফভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ নতুন 

লপ্রফইড 

টেলরফপান(

সুলফধা 

থাকা 

াফফে)/

টাস্ট 

টইড 

টেলরফপান/ 

টেলরফপান 

 

ADSL/  

টেলরফপান 

 

GPON 

ইন্টাযফনে 

ংফমাগ/ 

টেলরফপান 

ব্যততত  

GPON 

ইন্টাযফনে 

           

          

        ৫    চ  

          

ক। ব্যলিগত ংফমাফগয 

টেফরেঃ 

১) ছলফ 

২)  জাততয় লযচয়র/ 

াফাে য  

৩) টভাফাইর নম্বয 

৪) ই-টভইর এফে 

খ। যকাযত প্রলতষ্ঠাফনয 

টেফরেঃ 

১। ংলিষ্ট কর্তযফেয 

অনুফভাদনর। 

২) টভাফাইর নম্বয 

৩) ই-টভইর এফে 

গ  টফযকাযত প্রলতষ্ঠাফনয 

টেফরেঃ 

১           টেড রাইফন্স 

এয পফোকল 

২) প্রলতষ্ঠান প্রধাফনয জাততয় 

লযচয়ফরয  

পফোকল। 

৩) কর্তযফেয ভফনানতত 

প্রলতলনলধয টেফর কর্তযফেয 

ভফনানয়নর। 

আফফদন লফটিলএর এয 

লনকেস্থ কাস্টভায টকয়ায 

টন্টায এ টমফয় কযা 

মাফফ অথফা ংলিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাক লনফদ যলত 

দপ্তয মূফ অথফা 

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd 

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

কযা মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর এফং ছলফ 

ংযুি কযা াফফে)।  

 

ংফমাগ লপ ও লনযাত্তা জাভানত : 

                জ                         

  - ১              লনযাত্তা জাভানত -১০০০ 

োকা।  

              জ        জ               

৩০০  োকা  এফং জাভানত ৩০০ োকা।  

 ৫                                     ৫  

                   জ                

                  

                        ৩      

                         ১৫          ছ    

                           ৪৮            

(         জ         জ                 

         ধার্য্য            জ       

                   

                              

    ছ                /                   

                 

                                          

         

ADSL           ৪   - 

        ADSL     জ চ জ     

   1 Mbps ২৫        

(ফফাক্রভ ১ ফত ১২ এয জন্য 

প্রফমাজয) 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (ফপান্স-১), 

গুরান, লিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুাম্মদ াযফবজ াান,  

কেেঃ ২০৮, ২য় তরা, গুরান 

টেলরফপান এক্সফচঞ্জ বফন,  টপানেঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। 

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৪৫৫  

ই-টভইরেঃ 

dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ), 

গুরান,  ঢাকা। 

জনাফ মুাম্মদ াযফবজ াান, 

কেেঃ ৩১৯ , গুরান টেলরফপান 

এক্সফচঞ্জ বফন, 

টপানেঃ ০২২২২২৮৭৪৮৮। 

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৪৫৫ 

ই-টভইরেঃ 

deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov

.bd 

(ফফাক্রভ ১ ফত ১২ এয জন্য 

প্রফমাজয) 

জনাফ আলভন আফভদ টদওয়ান 

 চ   জ          জ   

কে নং-৩০৭ , গুরান 

টেলরফপান এক্সফচঞ্জ বফন,  টপানেঃ 

০২২২২২৬৩৩৫৫।  

          ০১৫৫০১৫১২৫৩ 

ইফভইরেঃ 

cgm.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রলভক নং: ১,২ এফং ৩ এয 

কভ যকতযায উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

১)  

জ                      

ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

টেলরফমাগাফমাগ অঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

   নং-৩০৯, গুরান টেলরফপান 

এক্সফচঞ্জ বফন        

০২২২২২৬৩৩৬৬। 

          ০১৫৫০১৫১২৫৩ 

 ইফভইরেঃ 

http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:deintgul@gmail.com
mailto:dgm.swgulshan@btcl.gov.bd
mailto:dgm.swgulshan@btcl.gov.bd
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৪) ছলফ 

৫) টভাফাইর নম্বয 

৬) ই-টভইর এফে 

ঘ। লফফদত ব্যলিয টেফর 

১। ংলিষ্ট দূতাফা কর্তযক 

তযালয়ত  

 াফাফে যয পফোকল। 

২। ওয়াকয াযলভে। 

৩। ংলিষ্ট দূতাফা কর্তযক 

তযালয়ত াফাে য াইফজয 

ছলফ।  

ঙ। লফফদত প্রলতষ্ঠাফনয টেফর 

১। লফলনফয়াগ টফাড য এয 

অনুফভাদন র।  

২। টেলরফপান ংফমাগ 

গ্রফণয জন্য ংলিষ্ট 

প্রলতষ্ঠাফনয ফাংরাফদস্থ 

প্রধান লনফ যাতয অনুভলত র।  

   1.5 Mbps ৩২৫        

   2 Mbps ৩৫       

ঘ  5 Mbps ৫         

ঙ  10 Mbps ৭৫        

        GPON 

    জ চ জ                         

   5 Mbps ৫         

   10 Mbps ৮        

   15 Mbps ১ ৫       

ঘ  20 Mbps ১২৫       

ঙ  25 Mbps ১৪৫        

চ  30 Mbps ১৬৫       

                    GPON     জ চ জ   

   5 Mbps ৫         

   10 Mbps ৭৫       

   15 Mbps ১         

ঘ  20 Mbps ১২        

ঙ  25 Mbps ১৪         

চ  30 Mbps ১৬        

            জ                  

             জ 

  

 

   

     জ          

    

     জ  

     

         

      

১          ১৫       ৩      

                         জ 

 

  

   

    

 জ  

    

(Mbp

s) 

           

        

     জ  

     

         

        

      

      

  

     জ

       

       

  

      ) 

      

১ ৫ ৬৫  ৫   ৩      

২ ১  ৯   ৮   

৩ ১৫ ১১৫  ১ ৫  

৪ ২   ১৩৫  ১২৫  
 

 

 

 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (ফপান্স) 

টন্ট্রার কযান্টনফভন্ট, ঢাকা ।  

জনাফ এইচ এভ ফদরুফদাজা আরভ  

লডলজএভ কযান্টনফভন্ট এয কাম যারয়, 

লনচ তরা, ফাড়ত নং- ১৬/লড, টযাড 

নং- ২/এ, কযান্টনফভন্ট ফাজায 

এরাকা, ঢাকা কযান্টনফভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।  

টেলরফপান-৯৮৩২২৩৩ 

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৪০৬  

ইফভইর : 

depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov

.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (ফপান্স-১), 

উত্তযা, লিভ, ঢাকা। 

জ               

কেেঃ ২০৯,  উত্তযা টেলরফপান বফন, 

উত্তযা, ঢাকা।  

টপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৪১৮  

ইফভইর : 

depexternaluttara@gmail.

com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (ফপান্স-২), 

উত্তযা, পূফ য, ঢাকা । 

জ                   , 

কেেঃ  ৩০২, উত্তযা টেলরফপান বফন, 

উত্তযা, ঢাকা।  

টপান – ৪৮৯৫১১১১  

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৮৩৪ 

ই-টভইরেঃ 

uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 

 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রলভক নং:  ৪,৫ এফং ৬ এয 

কভ যকতযায উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

২) জ                       

ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

টেলরফমাগাফমাগ অঞ্চর (উত্তয),  

গুরান, ঢাকা। 

কেেঃ ৩১৪, গুরান টেলরফপান 

এক্সফচঞ্জ বফন, টপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

          ০১৫৫০১৫১২৫৩ 

ই-টভইরেঃ 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রলভক নং: ৭ এয কভ যকতযায 

উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

৩) জনাফ টভােঃ কাভরুর াান  

উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, 

গাজতপুয  

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

          ০১৫৫০১৫১৪২৭ 

       

dgmgazipur@gmail.com, 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  

 

ক্রলভক নং:  ৮, ৯ এফং ১১  এয  

কভ যকতযায উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

৪) জ                   

 জ    

ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

টেলরফমাগাফমাগ অঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনলং।  

টপানেঃ ০৯১-৫৫০০১।  

          ০১৫৫০১৫১২৭৬ 

ই-টভইরেঃ 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রলভক নং: ১০  এয কভ যকতযায 

উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:gm3.north@btcl.gov.bd
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৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, টেলরকভ, 

গাজতপুয  

 জ                         

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

টভাফাইরেঃ ০১৫৫০১৫১৪২৭ 

       

dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  

 

৭) কাযত ব্যফস্থাক (টেলরকভ), 

নযলংদত 

জনাফ                 

টপান নম্বযেঃ ০২-৯৪৬২২৬১ 

           ১৯২৭ ৯৮২৪৯ 

       

am2.gazipur@btcl.gov.bd 

 

৮)   -ভাব্যফস্থাক, 

             ।  

জ                          ,  

রুভ নং-১০৩, টপান নং-০৯২১-

৬২০০০      

টভাফাইরেঃ  ১৫৫ ১৫১৭৩  

ই-টভইরেঃ 

detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 

 

৯)   -ভাব্যফস্থাক, 

       জ      ।  

জ                  ,  

জাভারপুয টেলরফপান বফন (২য় 

তরা) 

টপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০   

           ০১৫৫০১৫১৮৬৫ 

ই-টভইরেঃ  

debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

 

১০) কাযত ব্যফস্থাক 

(ফেলরকভ), টযপুয 

জনাফ টভােঃ            

টপান নম্বযেঃ ০৯৩১-৬২৩০০ 

৫ জ                    

  -ভাব্যফস্থাক,         

জ      ।  

জাভারপুয টেলরফপান বফন (২য় 

তরা),  

টপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০  

          ০১৫৫০১৫১৮৬৫ 

ই-টভইরেঃ  

debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

 

৬) ক্রলভক নং:  ১২  এফং ১৩  এয 

কভ যকতযায উর্ধ্যতন কভ যকতযােঃ 

জনাফ ালনপ উলদন  

  -ভাব্যফস্থাক,         

ভয়ভনলং,   

ভয়ভনলং টেলরফপান বফন (২য় 

তরা),  

টপান নং- ০৯১-৬৭০০০  

          ০১৫৫০১৫১৭৪৮ 

ই-টভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.c

om 

dgm.mymensingh@btcl.g

ov.bd 

 

  

 

mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
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         ০১৫৫০১৫১৮৬৫ 

       

am2.jamalpur@btcl.gov.b

d 
 

১১)    -ভাব্যফস্থাক,         

ভয়ভনলং।   

জ              ।  

ভয়ভনলং টেলরফপান বফন (২য় 

তরা),  

টপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

          ০১৫৫০১৫১৭৪৮ 

ই-টভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.c

om 

dgm.mymensingh@btcl.g

ov.bd 

 

১২) কাযত ব্যফস্থাক (টেলরকভ), 

লকফাযগঞ্জ 

জনাফ টভােঃ             

     

টপান নম্বযেঃ ০৯৪১৬২৫০০ 

          ০১৭১৫১ ৬৭ ৬ 

       am3.mymensingh 

@btcl.gov.bd 
 

 

 

১৩) কাযত ব্যফস্থাক 

(টেলরকভ), টনরফকানা 

জনাফ টভােঃ              

টপান নম্বযেঃ ০৯৫১৬১০০১ 

          ০১৫৫০১৫১৮৬৫ 

       

am2.mymensingh@btcl.g

ov.bd 

mailto:am2.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:am2.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
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২ টেলরফপান 

স্থানান্তয 

(একই 

এক্সফচফঞ্জয 

আওতাধতন) 

           

          

        ৫    চ  

          

 ১          ২      

      

 ২  চরভান টেলরফপান 

ংফমাফগয মূর দাফতনাভা। 

(৩) মূর দাফতনাভা ালযফয় 

টগফর থানায় লজলড         

(৪) জাততয় 

লযচয়র/াফাে য/ 

োইলবং রাইফন্স    

        -১ কল। 

 ৫  ফ যফল লতন ভাফয 

লযফালধত লফফরয 

       । 

আফফদনর উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

দপ্তফয লফনামূফে াওয়া 

মাফফ অথফা অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা 

মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে)। 

                জ                  োকা-

৫০০/-           জ        জ     োকা 

৩০০/- 

  

৩ টেলরফপান 

স্থানান্তয 

(লবন্ন 

এক্সফচফঞ্জয 

জন্য) 

           

          

        ৫    চ  

          

 ১           -২      

    

 ২  চরভান টেলরফপান 

ংফমাফগয মূর দাফতনাভা। 

(৩) মূর দাফতনাভা ালযফয় 

টগফর থানায় লজলড         

(৪) জাততয় 

লযচয়র/াফাে য 

/োইলবং রাইফন্স এয 

পফোকল। 

 ৫  ারনাগাদ লফর 

লযফাফধয প্রতযয়ন র। 

আফফদনর উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

দপ্তফয লফনামূফে াওয়া 

মাফফ অথফা  অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা 

মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে)।  

                জ                   

  োকা- ৫০০/-  

          জ        জ     োকা ৩০০/- 

 

৪ টেলরফপান 

পুনেঃ 

ংফমাগ 

        ৫    চ  

          

 ১          ২         

 ২  চরভান টেলরফপান 

ংফমাফগয মূর দাফতনাভা। 

 ৩  মূর দাফতনাভা ালযফয় 

টগফর থানায় লজলড         

(৪) জাততয় 

লযচয়র/াফাে য/োইলবং 

রাইফন্স এয পফোকল। 

 ৫  ারনাগাদ লফর 

লযফাফধয প্রতযয়ন র। 

আফফদনর  উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

দপ্তফয লফনামূফে াওয়া 

মাফফ অথফা অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা 

মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে)। 

                জ                       

             ৫   - 

          জ        জ     োকা ৩০০/- 
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৫ নাভ/ 

ভালরকানা 

লযফতযন 

০৫ (াঁচ) 

কামলদফ  

 ১          ২          

 ২  চরভান টেলরফপান 

ংফমাফগয মূর দাফতনাভা। 

(৩) মূর দাফতনাভা ালযফয় 

টগফর থানায় লজলড         

(৪) জাততয় লযচয়র/ 

াফাফে যয পফোকল। 

(৫) ারনাগাদ লফর 

লযফাফধয প্রতযয়ন র। 

(৫) াফাে য াইজ ছলফেঃ ৪ 

কল। 

অন্যান্য কাগজরেঃ 

(১) উত্তযালধকায সূফর প্রাপ্ত 

ফরেঃ 

ক) Succession 

Certificate (ওয়াড য 

কলভনায/ ইউলনয়ন 

লযলফদয টচয়াযম্যান ফা এ 

ধযফনয মথামথ কর্তযে 

ফত) 

খ) অন্যান্য ওয়ালযগফণয না-

দাফত র। 

(২) অন্যান্য টেফরেঃ 

ক) ৩০০ োকায নন 

জুলডলয়ার স্টযাফে 

উবয়ফেয ছলফযুি চুলির 

মা প্রথভ টেলণয কভ যকতযা 

অথফা টনাোযত াফলরক দ্বাযা 

তযালয়ত ফত ফফ। 

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা 

মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে) অথফা 

আফফদনর  ংলিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

দপ্তফয লফনামূফে াওয়া 

মাফফ। 

                জ                  

োকা-৫০০/- 

          জ        জ     োকা ৩০০/- 

উত্তযালধকাযত সূফর প্রাপ্ত ফর ২০০ োকা। 
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৬ টেলরফপান 

নম্বয 

লযফতযন 

        ৫    চ  

          

 ১         - ২      

    

(১) চরভান টেলরফপান 

ংফমাফগয মূর দাফতনাভা। 

(২) ারনাগাদ লফর 

লযফাফধয প্রতযয়ন র। 

(৩) টেলরফপান লফফরয 

পফোকল 

উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

লনকে াদা কাগফজ 

আফফদন কযফত ফফ। 

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা 

মাফফ(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে) । 

                জ                  

োকা-৫০০/- 

          জ        জ     োকা ৩০০/- 

 

  

৭ টেলরফপান 

ভ যণ/স্থা

য়ত  

ফন্ধকযণ 

৩ (লতন) 

কাম যলদফ  

 ১          -২      

    

 ২  চরভান            

দালফনাভায মূরকল; মূর 

দালফনাভা ালযফয় লজলডয 

কল। 

 ৩  ারনাগাদ লফর 

লযফাফধয প্রতযয়ন র। 

 ৪  জ        চ    

        

 ৫  ছ               জ - ২ 

    

 ৫              

স্থানতয় উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযত ব্যফস্থাক এয 

লনকে াদা কাগফজ 

আফফদন কযফত ফফ। 

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা মাফফ 

(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে) । 

লফনামূফে 

৮ টেলরফপাফন

য ত্রুটি 

লনযন 

       ৩       

    

টেলরফফা (Telesheba) 

অযা ব্যফায কফয অলবফমাগ 

কযা মাফফ। 

কর টন্টায ১৬৪০২ টত টপান 

কফয অথফা 
mybtcl.btcl.gov.bd 

ওফয়ফফাে যার টথফক কর 

টন্টাফযয াতায় রগইন কফয 

অলবফমাগ টদওয়া মাফফ। 

এছাড়াও স্থানতয় গ্রাকফফা 

টকফে অলবফমাগ টদওয়া 

মাফফ। 
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৯ টেলরফপান 

আইএলড 

(ISD) 

কযণ 

 ১ 

      কাম যলদফ 

 ১          -১     

(২) দাফতনাভায পফোকল। 

(৩) যাজস্ব অলপ টথফক 

ারনাগাদ লফর লযফাফধয 

প্রতযয়ন র। 

(৪) জাততয় লযচয় 

র/াফাে য/ োইলবং 

রাইফন্স এয পফোকল। 

(৫) টেলরফপান ংফমাফগয 

মূর আফফদফনয পফোকল 

উ-ভাব্যফস্থাফকয 

লনকে াদা কাগফজ 

আফফদন কযফত ফফ। 

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা মাফফ 

(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে) । 

লফনামূফে 

১০ 
টেলরফপান 

রক টখারা  

 ১       

কাম যলদফ 

          – ১      

          জ  

 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(সুইচ)/ংলিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাফকয লনকে 

াদা কাগফজ আফফদন 

কযফত ফফ। 

লফনামূফে 

  

১১ 

গ্রাক 

অনুফযাফধ 

াভলয়কবা

টফ 

টেলরফপান  

ফন্ধকযণ 

 

 ১           – ১      

          জ  

(২) লডভান্ড টনাফেয পফোকল 

অথফা 

(৩) াম্প্রলতক লযফালধত 

লফফরয পফোকল অথফা 

(৪) টেলরফপান ংফমাফগয মূর 

আফফদনফরয পফোকল। 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(সুইচ)/ংলিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাফকয লনকে 

াদা কাগফজ আফফদন 

কযফত ফফ।  

অনরাইফন 

mybtcl.btcl.gov.bd  

ওফয়ফফাে যাফরয ভাধ্যফভ 

আফফদন কযা মাফফ 

(প্রফমাজয কর 

কাগজর ংযুি কযা 

াফফে) । 

লফনামূফে 

১২ ডুলিফকে 

লফর প্রদান 

ফা লফর 

লযফাফধয 

তথ্য প্রদান 

ফা লফর 

লযফাফধয 

প্রতযয়ন 

র প্রদান 

অলপ ভফয় 

চালফাভার প্রফদয় 

 

প্রফমাজয নয় প্রফমাজয নয় লফনামূফে 
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২                   

                                                                                                                                                

                

                                           

        
                

     

১ 

জ               জ       

   জ      চ         

       ২২২২২৮৭৪৮৮ 

       ২২২২২৮৮৪৮৯ 

       dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 

                      

২ 

জ                      

 জ          জ  -১                     

       ২২২২২৬৩৩৬৬ 

      ৪৮৮১১১৪৪ 

       gm1.north@btcl.gov.bd 

             

 


