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          বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী লললিদেড (লবটিলিএল)                                                      

মুখ্য-িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পশ্চিম) এর কা যালয়, টশদর বাাংলা িগর, ঢাকা। 

সেবা প্রদান প্রশ্চিশ্রুশ্চি (শ্চেটিজেন চার্ টার) 

 
ক্রশ্চম

ক 

 
সেবার নাম 

 
সেবা প্রদাজন 

েজব টাচ্চ েময় 

 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

 
আজবদন ফরম 

প্রাশ্চি স্থান 

 
সেবামূল্য এবং পশ্চরজ াধ 

পদ্ধশ্চি 

 
 াখার নামেহ দ্বাশ্চয়ত্বপ্রাি কম টকিটার পদশ্চব,  কক্ষ নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাড, অশ্চফশ্চেয়াল সর্শ্চলজফান ও ই-সমইল 

 
উর্ধ্টিন কম টকিটার পদশ্চব, কক্ষ নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাডেহ অশ্চফশ্চেয়াল 

সর্শ্চলজফান ও ইজমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্শ্চলজফান 

েংজ াগ 

লডিান্ড 

টিাে 

পলরদশাদের 

িদব যাচ্চ 

০৫শ্চদজনর 

মজে। 

অিলাইদি আদবেিঃ ছলবিহ পূরণকৃত 

আদবেি ফরি (লিবলিত টিাবাইল িাম্বার 

ও ইদিইল িহ)। 

১। ব্যশ্চিগি েংজ াজগর সক্ষজত্র: 

গ) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। েরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ েংশ্চিষ্ট 

কর্তটপজক্ষর অনুজমাদনপত্র 

৩। সবেরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: ক) 

সেডলাইজেন্স এর ফজর্াকশ্চপ 

খ) প্রশ্চিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পশ্চরচয়পজত্রর ফজর্াকশ্চপ 

গ) কর্তটপজক্ষর মজনানীি 

প্রশ্চিশ্চনশ্চধর সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর 

মজনানয়নপত্র 

৪। শ্চবজদ ী ব্যশ্চির সক্ষজত্র: 

ক) েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

পােজপাজর্ টর েিযাশ্চয়ি ফজর্াকশ্চপ। 

খ) ওয়াকয পারলিে। 

গ)েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক পােজপার্ ট 

োইজের েিযাশ্চয়ি ছশ্চব। 

৪। শ্চবজদ ী প্রলতষ্ঠাদির সক্ষজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড যর অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণর 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদির বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব যালহর অনুিলতপত্র। 

অফলাইদি আদবেিঃ 

১। ব্যশ্চিগি েংজ াজগর সক্ষজত্র: 

ক) আজবদনপত্র – ১ কশ্চপ 

খ) পািদপাে যিাইজছশ্চব- ১ কশ্চপ 

গ) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/ 

পােজপাজর্ টর ফজর্াকশ্চপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। েরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ েংশ্চিষ্ট 

কর্তটপজক্ষর অনুজমাদনপত্র 

৩। সবেরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: ক) 

সেডলাইজেন্স এর ফজর্াকশ্চপ 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

দির হজি 

শ্চবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব অথবা 

www.btcl.go

v.bdওজয়বোইর্  

এ পাওয়া  াজব। 

 

 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় িাংদ াগ লফ: 

১০০০+১৫% ভ্যাে ও 

শ্চনরাপত্তা োমানি: ১০০০ 

 এবং টজলা /উপদজলায়  

িাংদ াগ লফ: ৩০০+১৫% 

ভ্যাে শ্চনরাপত্তা োমানি: 

৩০০ র্াকা। 

(৫০ লিোর প যন্ত 

ড্রপওয়যারলি, ৫০ লিোদরর 

অলতলরক্ত ড্রপওয়যার 

প্রদয়াজি হদল ১৫% 

ভ্যােিহ মূল্য পলরদশাে 

করদত হদব।) 

 

 

 

(লবল পলরদশাে পদ্ধলতঃ 

ক) ব্যাাংদকর িাধ্যদি লবল 

পলরদশাে করা  ায়। 

খ) এ ছাড়াওলবকাশ/রদকে 

এর িাধ্যদি ওলবল পলরদশাে 

করা  ায়।) 

 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, 

কলাবাগাি, পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী 

আাংলশক, টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, 

ইতযালে এলাকািমূহ । 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, 

জাতীয় িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, 

িিগ্র আগারগাঁও, তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, 

ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

 

আঞ্চললক প্রোি 

জিাব কাজী লিজাি উলিি,  

মুখ্য-মহাব্যবস্থাপক, ঢাকা 

টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি), কক্ষ 

িাং:-২১৭, টশদরবাাংলা িগর টেললদফাি 

ভ্বি, ঢাকা-১২০৭।  

টফাি িাংঃ ০২-৪৮১১৮৮০৭, 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১২০১   

ই-সমইল: 

cgmdtrwest@gmail.com 

cgm.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 
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খ) প্রশ্চিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পশ্চরচয়পজত্রর ফজর্াকশ্চপ 

গ) কর্তটপজক্ষর মজনানীি 

প্রশ্চিশ্চনশ্চধর সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর 

মজনানয়নপত্র 

৪। শ্চবজদ ী ব্যশ্চির সক্ষজত্র: 

ক) েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

পােজপাজর্ টর েিযাশ্চয়ি 

ফজর্াকশ্চপ। 

খ) ওয়াকয পারলিে। 

গ)েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক পােজপার্ ট 

োইজের েিযাশ্চয়ি ছশ্চব। 

৪। শ্চবজদ ী প্রলতষ্ঠাদির সক্ষজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড যর অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণর 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদির বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব যালহর অনুিলতপত্র।                  

লপ্রদপইড িাংদ াদগর টক্ষদত্র অিলাইি 

ও অফলাইদির অনুরুপ। 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

২ সর্শ্চলজফান

স্থানান্তর 

(একই 

এক্সজচজের 

আওিাধীন) 

লডিান্ড 

টিাে 

পলরদশাদের 

িদব যাচ্চ 

০৫ শ্চদজনর 

মজে। 

অফলাইদিঃ  

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ 

২) বিটমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূল দাবী নামা 

৩) মূল দাবীনামা হাশ্চরজয় সগজল 

থানায় শ্চেশ্চড/দিাোরী 

৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ 

৫) েব টজ ষ শ্চিন মাজের 

পশ্চরজ াশ্চধি শ্চবজলর ফদোকলপ 

 

লপ্রদপইড িাংদ াদগর টক্ষদত্র 

 ১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ 

২) বিটমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূল দাবী নামা 

৩) মূল দাবীনামা হাশ্চরজয় সগজল 

থানায় শ্চেশ্চড/দিাোরী 

৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ 

৫) েব টজ ষ শ্চিন মাজের 

পশ্চরজ াশ্চধি শ্চবজলর ফদোকলপ 

 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

দির হজি 

শ্চবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব। 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় স্থানান্তর শ্চফ 

৫০০র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

এবাং 

টজলা /উপদজলায় ৩০০ 

র্াকা + ভ্যাে ১৫% 

 

 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ। 

 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 
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এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৩ সর্শ্চলজফান

স্থানান্তর 

(শ্চভন্ন 

এক্সজচজের 

েন্য) 

িদব যাচ্চ 

০৫ শ্চদজনর 

মজে। 

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ  (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বার ও ইদিইল িহ)। 

২) বিটমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূলদাবী নামা 

৩) মূলদাবী নামা হাশ্চরজয় সগজল 

থানায় শ্চেশ্চড/দিাোরী 

৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ 

৫) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

৬) পােজপার্ ট োইজের ছশ্চব ১কশ্চপ। 

 

শ্চপ্রজপইড েংজ াজগর সক্ষজত্রেঃ 

  ১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ  

(লিবলিত টিাবাইল িাম্বার ও ইদিইল 

িহ)। 

২) বিটমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূলদাবী নামা 

৩) মূলদাবী নামা হাশ্চরজয় সগজল 

থানায় শ্চেশ্চড/দিাোরী 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর শ্চবনামূজল্য 

পাওয়া  াজব। 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় স্থানান্তর শ্চফ 

৫০০র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

এবাং 

টজলা /উপদজলায়৩০০র্াকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ । 

 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 
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৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ 

৫) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

৬) পােজপার্ ট োইজের ছশ্চব ১কশ্চপ। 

 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ টজলা ও 

উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, লিাংগাইর, 

হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৪ সর্শ্চলজফান 

পুনেঃেংজ াগ 

িদব যাচ্চ 

০৫ শ্চদজনর 

মজে। 

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ 

২) চলমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূলদাবীনামা 

৩) মূল দাবী নামা হাশ্চরজয় 

সগজলথানায় শ্চেশ্চড/দিাোরী 

৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ 

 ৫) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণজ াগ্য। 

 

ঢাকা মহানগরী ও োভার  

এলাকায় স্থানান্তর শ্চফ 

৫০০র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

এবাং 

টজলা /উপদজলায়৩০০র্াকা 

+ ভ্যাে  ১৫% 

 

 

 

 

 

 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ । 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:dgm3.pmo@gmail.com
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এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৫ সর্শ্চলজফান 

গ্রাহজকর  

নাম/ 

মাশ্চলকানা 

পশ্চরবিটন 

০৫ 

কা টশ্চদবে 

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ 

২) চলমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূল দাবীনামা  

৩) মূল দাবীনামা হাশ্চরজয় সগজল 

থানায় শ্চেশ্চড/দিাোরীর ফদোকলপ 

৪) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর  

    ফজর্াকশ্চপ  

৫) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

৬) পােজপার্ ট োইে ছশ্চব ২ কশ্চপ। 

অন্যান্য কাগেপত্রেঃ 

১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজল: 

ক) Succession  

     Certificate (ওয়াড ট 

     কশ্চম নার হজি) 

খ) অন্যান্য ওয়াশ্চর ানগজণর না-

দাবী পত্র 

২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ  

ক) ৩০০ র্াকার নন জুশ্চডশ্চ য়াল 

স্ট্যাজের উভয়পজক্ষর মজে 

উভয়পজক্ষর ছশ্চবযুি চুশ্চিপত্র। 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণজ াগ্য। 

ক)  ঢাকা মহানগরী ও 

োভার এলাকায় স্থানান্তর শ্চফ 

৫০০র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

এবাং টজলা /উপদজলায় 

৩০০ র্াকা + ভ্যাে ১৫% 

 

 

খ) উত্তরাশ্চধকারী সূজত্র প্রাি 

হজল ২০০ র্াকা + ভযার্ 

১৫%; 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ।  

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:dgm3.pmo@gmail.com
mailto:dgm.pmo@btcl.gov.bd
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এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৬ সর্শ্চলজফাজন

র  নাম্বার 

পশ্চরবিটন 

িদব যাচ্চ 

০৫ শ্চদজনর 

মজে। 

১)  আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) চলমান সর্শ্চলজফান েংজ াজগর 

মূল দাবীনামা  

৩) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণজ াগ্য। 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় স্থানান্তর শ্চফ 

৫০০র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

এবাং 

টজলা /উপদজলায়৩০০র্াকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ । 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (টফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:dgm3.pmo@gmail.com
mailto:dgm.pmo@btcl.gov.bd
mailto:akmbaharul@gmail.com
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এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৭ সর্শ্চলজফান 

েমপ টণ 

০৩ 

কা টশ্চদবে 

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বার ও ইদিইল িহ)। 

১) আজবদনপত্র - ১ কশ্চপ 

২) চলমান টেললদফাদির 

দাবীনামার  মূলকশ্চপ । দাবী নামা 

না থাকজল শ্চেশ্চড কশ্চপ। 

৩) হালনাগাদ শ্চবল পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

৪) জাতীয় পলরচদয়র ফদোকলপ 

৫) ছলব পািদপাে য িাইজ - ১ কলপ 

 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকা

রী ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণদ াগ্য। 

শ্চবনামূজল্য এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:dgm3.pmo@gmail.com
mailto:dgm.pmo@btcl.gov.bd
mailto:akmbaharul@gmail.com
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এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

৮ এশ্চডএেএল/ 

GPONই

ন্টারজনর্  

িাংদ াগ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

লডিান্ড 

টিাে 

পলরদশাদের 

িদব যাচ্চ 

০৫ শ্চদজনর 

মজে। 

অিলাইদি আদবেিঃ ছলবিহ 

পূরণকৃত আদবেি ফরি (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বার ও ইদিইল িহ)। 

১। ব্যশ্চিগি েংজ াজগর সক্ষজত্র: 

গ) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকশ্চপ অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। েরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ 

েংশ্চিষ্ট কর্তটপজক্ষর অনুজমাদনপত্র 

৩। সবেরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: ক) 

সেডলাইজেন্স এর ফজর্াকশ্চপ 

খ) প্রশ্চিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পশ্চরচয়পজত্রর ফজর্াকশ্চপ 

গ) কর্তটপজক্ষর মজনানীি 

প্রশ্চিশ্চনশ্চধর সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর 

মজনানয়নপত্র 

৪। শ্চবজদ ী ব্যশ্চির সক্ষজত্র: 

ক) েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

পােজপাজর্ টর েিযাশ্চয়ি ফজর্াকশ্চপ। 

খ) ওয়াকয পারলিে। 

গ)েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক পােজপার্ ট 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর দির 

হজি শ্চবনামূজল্য 

পাওয়া  াজব অথবা  

www.btcl.g

ov.bd  

ওজয়বোইজর্ 

পাওয়া  াজব। 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় এশ্চডএেএল 

ইন্টারজনর্ েংজ াগ  শ্চফ  ৪০০  

োকা + ভ্যাে ১৫%  

টজলা/উপদজলায় েংজ াগ  

শ্চফ ৩০০  োকা + ভ্যাে 

১৫%   

প্রলতিাদিএলডএিএলপ্যাদকজ

চাজয 

ক) ১ Mbps: ২৫০ োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

খ)১.৫Mbps: ৩২৫  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

গ) ২ Mbps: ৩৫০  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

ি) ৫ Mbps: ৫০০  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

ঙ) ১০ Mbps: ৭৫০  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

চ) ২০ Mbps: ১২০০  

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:dgm3.pmo@gmail.com
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mailto:akmbaharul@gmail.com
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োইজের েিযাশ্চয়ি ছশ্চব। 

৪। শ্চবজদ ী প্রলতষ্ঠাদির সক্ষজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড যর অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণর 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদির বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব যালহর অনুিলতপত্র। 

অফলাইদি আদবেিঃ 

১। ব্যশ্চিগি েংজ াজগর সক্ষজত্র: 

ক) আজবদনপত্র – ১ কশ্চপ 

খ) পািদপাে যিাইজছশ্চব- ১ কশ্চপ 

গ) োিীয় পশ্চরচয়পত্র/ 

পােজপাজর্ টর ফজর্াকশ্চপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। েরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ 

েংশ্চিষ্ট কর্তটপজক্ষর অনুজমাদনপত্র 

৩। সবেরকারী প্রশ্চিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: ক) 

সেডলাইজেন্স এর ফজর্াকশ্চপ 

খ) প্রশ্চিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পশ্চরচয়পজত্রর ফজর্াকশ্চপ 

গ) কর্তটপজক্ষর মজনানীি 

প্রশ্চিশ্চনশ্চধর সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর 

মজনানয়নপত্র 

৪। শ্চবজদ ী ব্যশ্চির সক্ষজত্র: 

ক) েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

পােজপাজর্ টর েিযাশ্চয়ি 

ফজর্াকশ্চপ। 

খ) ওয়াকয পারলিে। 

গ)েংশ্চিষ্ট দূিাবাে কর্তটক পােজপার্ ট 

োইজের েিযাশ্চয়ি ছশ্চব। 

৪। শ্চবজদ ী প্রলতষ্ঠাদির সক্ষজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড যর অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণর 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদির বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব যালহর অনুিলতপত্র। 

 

োকা + ভ্যাে ১৫% 

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় GPON িাংদ াগ 

লফ: ১০০০+১৫% ভ্যাে ও 

শ্চনরাপত্তাোমানি:১০০০ 

 এবং টজলা /উপদজলায় 

িাংদ াগলফ: ৩০০+১৫% 

ভ্যােশ্চনরাপত্তাোমানি:৩০০

র্াকা।  

প্রশ্চিমাজে GPON প্যাজকে 

চােট সর্শ্চলজফান ছাড়া ক) 

100 Mbps: ৪২০০  

খ) 75 Mbps: ৩৩২৫ 

গ) 60 Mbps: ২৮০০ 

ঘ)50 Mbps: ২৪৫০ 

ঙ) 40 Mbps: ২০৫০ 

চ) 30 Mbps: ১৬৫০  

ছ) 25Mbps: ১৪৫০   

জ) 20 Mbps: ১২৫০  

ি) 15 Mbps: ১০৫০  

ঞ) 10 Mbps: ৮০০  

ে) 5 Mbps: ৫০০  

প্রশ্চিমাজে GPON প্যাজকে 

চােট সর্শ্চলজফানেহ 

ক) 100 Mbps: ৪১৫০ 

খ) 75 Mbps:৩২৭৫ 

গ) 60 Mbps: ২৭৫০ 

ঘ) 50 Mbps: ২৪০০ 

ঙ) 40 Mbps: ২০০০ 

চ) 30 Mbps: 

১৬০০োকা  

ছ) 25Mbps: ১৪০০োকা  

জ) 20 Mbps: ১২০০  

ি) 15 Mbps: ১০০০ 

োকা  

ঞ) 10 Mbps: ৭৫০ 

োকা  

ে) 5 Mbps: ৫০০ োকা  

লবস্তালরতঃwww.btcl.g

ov.bdওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

লপ্রদপইড িাংদ াগঃ  

ঢাকা মহানগরী ও োভার 

এলাকায় এলাকায় লপ্রি্দপইড 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akmbaharul@gmail.com
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িাংদ াগ  লফ: ১০০০+১৫%  

ও  এবং টজলা /উপদজলায় 

িাংদ াগলফ: ৩০০+১৫%  

কল চাজযঃ লিলিিাি চাজয 

১৫০+ভ্যাে , ৩০ লেদির 

জন্য 

০১।  লবটিলিএল টু 

লবটিলিএল লি 

০২। লবটিলিএল টু অন্যান্য 

অপাদরের ০.৪৮ পয়িা 

+ভ্যাে। 

 শ্চপ্রজপইড েংজ াজগর সক্ষজত্র 

অনলাইন ও অফলাইজনর 

অনুরুপ। 

১০ এিলবলপএি এর িীদচ 

িাংদ াদগর জন্য ১৫০০/- 

োকা ONT চাজয লেদত 

হদব এবাং ১০ এিলবলপএি 

এর উপদর িাংদ াদগর জন্য  

ONT িী। 
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৯ সর্শ্চলজফাজনর 

ত্রুটি শ্চনরেন 

েজব টাচ্চ ০৩ 

শ্চদন  

কল সেন্টার ১৬৪০২-সি সফান কজর 

অথবা টিাবাইল এর িাধ্যদি 

/www.btcl.gov.bd  

ওজয়বোইর্ সথজক কল সেন্টাজরর 

পািায় লগইন কজর টেললদিবা 

অযাপি(Telesheba App) 

এর িাধ্যদি অশ্চভজ াগ সদওয়া 

 াজব। এছাড়াও স্থানীয়  গ্রাহকজেবা 

সকজে অশ্চভজ াগ সদওয়া  াজব। 

 

 

 

 

লবিামূদল্য 

 

 

 

এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgm3.pmo@gmail.com
mailto:dgm.pmo@btcl.gov.bd
mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:akmbaharul@gmail.com
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১০ সর্শ্চলজফান

আইএেশ্চড 

করণ 

০১ 

কা টশ্চদবে 

১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) দাবীনামার  ফজর্াকশ্চপ 

৩) রােস্ব অশ্চফে সথজক হালনাগাদ 

শ্চবল পশ্চরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র 

৪) োিীয় পশ্চরচয় পজত্রর  

ফজর্াকশ্চপ। 

৫) সর্শ্চলজফান েংজ াজগর মূল  

    আজবদজনর ফজর্াকশ্চপ 

উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণজ াগ্য।    

শ্চবনামূজল্য এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, 

পলিি োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, 

টিাহাম্মেপুর, বলছলা, লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

 

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, 

বসুিরা লিটি, পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, 

আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় 

িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক ৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, 

তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭। 

টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 
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13 

 

১১ সর্শ্চলজফাজন

র লক 

সখালা 

অথবা 

গ্রাহজকর 

অনুজরাজধ 

োমশ্চয়ক 

বন্ধকরণ 

০১ 

কা টশ্চদবে 

১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২)  োম্প্রশ্চিক পশ্চরজ াশ্চধি শ্চবজলর 

    ফজর্াকশ্চপ 

 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক 

(সুইচ)/ েংশ্চিষ্ট  

উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর 

বরাবর োদা 

কাগজে আজবদন 

গ্রহণদ াগ্য।    

শ্চবনামূজল্য এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, পলিি 

োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, টিাহাম্মেপুর, বলছলা, 

লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ ।                                    

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫, টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, বসুিরা লিটি, 

পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর 

কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক 

৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (টফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭,টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd  

এলাকাঃ টশদর বাাংলা িগর টেললদফাি এক্সদচঞ্জ (আভ্যন্তরীণ কা যালে 

িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সুইচ-১), টশদর বাাংলা িগর, ঢাকা। 

কক্ষ নং-৩১৩,সফান: ০২-৪১০২০৭০৭ ই-সমইল: 

dgm.swsbn@btcl.gov.bd 

dess171kl@gmail.com 

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১ 

টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ টিাবাইল-

০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 
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১২ ডুশ্চিজকর্ 

শ্চবল প্রদান/ 

শ্চবল পশ্চর- 

স াজধর 

িথ্যপ্রোি 

/শ্চবল 

পশ্চরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

অশ্চফে 

েমজয় 

চালহবািাত্র 

প্রদেয় 

  

 

 

শ্চবনা মূজল্য এলাকাঃ  োিিলন্ড ৬ হদত ১৬, গ্রীি টরাড আাংলশক, কলাবাগাি, পলিি 

োিিলন্ড, রাদয়রবাজার, শাংকর, শ্যািলী আাংলশক, টিাহাম্মেপুর, বলছলা, 

লালিাটিয়া, লিগাতলা, ইতযালে এলাকািমূহ ।                                    

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), টশবা, ঢাকা। 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ৫১৫, টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.sbn1@btcl.gov.bd  

এলাকাঃ কাওরাি বাজার, ফাি যদগইে, গ্রীণ টরাদডর আাংলশক, বসুিরা লিটি, 

পান্থপথ, টতজগাঁও এর আাংলশক, িাখালপাড়া, আরজতপাড়া, প্রোিিন্ত্রীর 

কা যালয়, প্রোিিন্ত্রীর বািভ্বি, জাতীয় িাংিে ভ্বি,শ্যািলীর আাংলশক 

৪িম্বর টরাড প যন্ত, িিগ্র আগারগাঁও, তালতলা, টশওড়াপাড়া িাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ। 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-৩), লপ.এি অলফি, টতজগাঁও, ঢাকা। 

জিাব লত্ররত্ন লবকাশ লত্রপুরা 

কক্ষ িাং: ১৪৭,টফাি ০২-৯১০৪৯২৭ টিাবাইলঃ ০১৫৫০১৫১৪২৬ ,  

ইদিইল: dgm3.pmo@gmail.com 

dgm.pmo@btcl.gov.bd  

 

(১)  ক্রশ্চমক নং: ১,২  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

এলাকাঃ  বৃহত্তর লিরপুর, গাবতলী, কল্যাণপুর তৎিাংলগ্ন এলাকা 

িমূহ।  

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (দফান্স-১), লিরপুর েলক্ষণ,ঢাকা।  

জিাব টিাঃ শালহনুর রহিাি 

কক্ষ িাং: ৪০১, টফািঃ ০২-৫৮০৫৩৩৬৬ ,০২- ৪১০০০০১০ 

টিাবাইল-০১৫৫০১৫১৩৩৪  

ইদিইল:shahin.btcl@gmail.com 

dgm.mirpur1@btcl.gov.bd   

এলাকাঃ িিগ্র িাভ্ার, ইলপদজড, জালব, োিরাই এবাং িালিকগঞ্জ 

টজলা ও উপ-টজলা িমূহ (িাটুলরয়া, লিওর, টেৌলতপুর, লশবালয়, 

লিাংগাইর, হলররািপুর)। 

৪)  উপ-মহাব্যবস্থাপক (দেললকি), িাভ্ার।   

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

কক্ষ িাং: ২০১ 

টফাি: ০২-২২৪৪৪৪০০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯,         

ইদিইল:ademuktar@gmail.com  

dgm.savar@btcl.gov.bd 
 
 
 

 

(২) ক্রশ্চমক নং: ৩,৪  এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-২ 

ঢাকা সর্শ্চলজ াগাজ াগ অঞ্চল (ওদয়স্ট) 

কক্ষ নং-৩১৬, টশদরবাাংলা িগর 

সর্শ্চলজফান ভবন 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮ 

টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৩০৯   

ই-সমইল: 

akmbaharul@gmail.com 

gm2.west@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dgm3.pmo@gmail.com
mailto:dgm.pmo@btcl.gov.bd
mailto:akmbaharul@gmail.com
mailto:akmbaharul@gmail.com


 

15 

 

 

মুখ্য-িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পশ্চিম) এর কা যালয়, টশদর বাাংলা িগর, ঢাকা এর অলভ্দ াগ প্রলতকার ব্যবস্থা (Grievance Redress 

System), িাংদক্ষদপ লজআরএি (GRS) িাংক্রান্ত োলয়ত্বপ্রাপ্ত কি যকতযাগদণর তথ্যালে 

১) আলপল কি যকতযা: 

 েনাব এ, টক, এি টগালাি বাহারুল 

মহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি), টশদরবাাংলা িগর সর্শ্চলজফান ভবন 

কক্ষ নং-৩১৬, 

সফান : ০২-৪৮১১৭৮৭৮, টিাবাইল: ০১৫৫০১৫১৩০৯ 

 ই-সমইল: akmbaharul@gmail.com 

gm1.west@btcl.gov.bd 

২) অলভ্দ াগ লিষ্পলত্ত কি যকতযা (অলিক): 

জিাব মুহাম্মে টিাক্তার আহদিে 

লডলজএি (লিলজএি অলফি), টশদরবাাংলা িগর সর্শ্চলজফান ভবন 

কক্ষ িাং: ৫১৫ 

টফাি: ০২- ৪৮১১৭৭০০, টিাবাইল:০১৫৫০১৫১৪৬৯ 

ইদিইল:ademuktar@gmail.com 

 

 

 

 

 

কাজী লিজাি উলিি) 

লচফ টজিাদরল ম্যাদিজার 

লডটিআর (পলিি),টশদর বাাংলা িগর , ঢাকা। 

টেললদফািঃ ০২-৪৮১১৮৮০৭ 

ইদিইলঃ cgmdtrwest@gmail.com, cgm.west@btcl.gov.bd 
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