
 

ফাাংরাদদ টটলরকলভউলনদকন্স টকাম্পানী লরলভদটড (লফটিলিএর) 

 

চীপ টজনাদযর ম্যাদনজায, চট্টগ্রাভ টটলরদমাগাদমাগ অঞ্চর এয কাম যারয়, টটলরদপান বফন, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 

সফা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তটিজজন্স চার্ টায) 

তালযখঃ- ২০/১২/২০২২লরঃ 

 

ক্রতভক সফায নাভ 

সফা প্রদাজন 

জফ টাচ্চ 

ভয় 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 
আজফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং তযজাধ 

দ্ধতি 

াখায নাভ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ টকিটায দতফ,  কক্ষ নম্বয, অতপতয়ার সর্তরজপান 

ও ই-সভইর 

উদ্ধটিন কভ টকিটায দতফ, কক্ষ 

নম্বয, অতপতয়ার সর্তরজপান ও 

ই-সভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্তরজপান 

ংজমাগ 

লডভান্ড 

টনাট 

লযদাদধয 

িদফ যাচ্চ 

০৫তদজনয 

ভজে। 

অনরাইদন আদফদনঃ ছলফিহ পূযণকৃত 

আদফদন পযভ (লনফলিত টভাফাইর নাম্বায ও 

ইদভইর িহ)। 

১। ব্যতিগি ংজমাজগয সক্ষজত্র: 

গ) জািীয় তযচয়ত্র/ াজাজর্ টয 

পজর্াকত অন্যান্য কাগজ ত্র: 

২। যকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ ংতিষ্ট 

কর্তটজক্ষয অনুজভাদনত্র 

৩। সফযকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্র: ক) 

সেডরাইজন্স এয পজর্াকত 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনয জািীয় 

তযচয়জত্রয পজর্াকত 

গ) কর্তটজক্ষয ভজনানীি 

প্রতিতনতধয সক্ষজত্র কর্তটজক্ষয 

ভজনানয়নত্র 

৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র: 

ক) ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক 

াজাজর্ টয িযাতয়ি পজর্াকত। 
খ) ওয়াকয াযলভট। 

গ)ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক াজার্ ট াইজজয 

িযাতয়ি ছতফ। 

৪। তফজদী প্রলতষ্ঠাদনয সক্ষজত্র: 

ক) লফলনদয়াগ টফাদড যয অনুদভাদনত্র। 

খ) টটলরদপান িাংদমাগ গ্রহদণয জন্যিাংলিষ্ঠ 

প্রলতষ্ঠাদনয ফাাংরাদদস্থ প্রধান লন ফ যালহয 

অনুভলতত্র। 

অপরাইদন আদফদনঃ 

১। ব্যতিগি ংজমাজগয সক্ষজত্র: 

ক) আজফদনত্র – ১ কত 

খ) ািদাট যিাইজছতফ- ১ কত 

গ) জািীয় তযচয়ত্র/ 

াজাজর্ টয পজর্াকত 

অন্যান্য কাগজ ত্র: 

২। যকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ ংতিষ্ট 

সডপুটি সজনাজযর 

ম্যাজনজায/ 

ম্যাজনজায/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনজায 

এয দিয জি 

তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ অথফা 

www.btcl.gov.

bd(http://mybtcl

.btcl.gov.bd/ 

)ওজয়ফাইজর্ 

যাতয আজফদন 

কযা মাজফ। 

চট্টগ্রাভ য এরাকায় 

িাংদমাগ লপ: 

৫০০+১৫% বযাট ও 

তনযাত্তা জাভানি: ৫০০ 

 এফং টজরা /উদজরায় 

িাংদমাগ লপ: 

৩০০+১৫% বযাট 

তনযাত্তা জাভানি: ৩০০ 

র্াকা। 

(৫০ লভটায ম যন্ত 

ড্রওয়যাযলি, ৫০ 

লভটাদযয অলতলযক্ত 

ড্রওয়যায প্রদয়াজন হদর 

১৫% বযাটিহ মূল্য 

লযদাধ কযদত হদফ।) 

 

 

 

(লফর লযদাধ দ্ধলতঃ 

ক) ব্াাংদকয ভাধ্যদভ 

লফর লযদাধ কযা মায়। 

খ) লফকা/যদকট এয 

ভাধ্যদভ লফর লযদাধ 

কযা মায়।) 

 

 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪৪১  ই-সভইর:  kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ; তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-

৩০১, নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৭১৬ ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

 তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান 

: ০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ 

টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

প্রদী দা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-২, সর্তরকভ, কক্ষ 

নং- ২১৮, আগ্রাফাদ সর্তরজপান 

বফন; সপান  ০২৩৩৩৩১২২৫৫; 

টভাফাইর:০১৫১১৭৬১৪৬৯  ই-

সভইর: pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; 

কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: 

detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ  ;তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান 

বফন, ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর : detnoakhali@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান 

বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩২৬০০০টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://mybtcl.btcl.gov.bd/
http://mybtcl.btcl.gov.bd/
http://mybtcl.btcl.gov.bd/
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


কর্তটজক্ষয অনুজভাদনত্র 

৩। সফযকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্র: ক) 

সেডরাইজন্স এয পজর্াকত 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনয জািীয় 

তযচয়জত্রয পজর্াকত 

গ) কর্তটজক্ষয ভজনানীি 

প্রতিতনতধয সক্ষজত্র কর্তটজক্ষয 

ভজনানয়নত্র 

৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র: 

ক) ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক 

াজাজর্ টয িযাতয়ি 

পজর্াকত। 
খ) ওয়াকয াযলভট। 

গ)ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক াজার্ ট াইজজয 

িযাতয়ি ছতফ। 

৪। তফজদী প্রলতষ্ঠাদনয সক্ষজত্র: 

ক) লফলনদয়াগ টফাদড যয অনুদভাদনত্র। 

খ) টটলরদপান িাংদমাগ গ্রহদণয জন্যিাংলিষ্ঠ 

প্রলতষ্ঠাদনয ফাাংরাদদস্থ প্রধান লনফ যালহয 

অনুভলতত্র। 

লপ্রদইড িাংদমাদগয টক্ষদত্র অনরাইন ও 

অপরাইদনয অনুরু। 

০২. সর্তরজপান 

স্থানান্তয 

(একই 

এক্সজচজেয 

আওিাধীন) 

লডভান্ড 

টনাট 

লযদাদধয 

িদফ যাচ্চ 

০৫ তদজনয 

ভজে। 

অপরাইদনঃ  

১) আজফদনত্র - ১ কত 

২) ফিটভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর দাফী 

নাভা 

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায় 

তজতড/টনাটাযী 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

৫) ফ টজল তিন ভাজয তযজাতধি 

তফজরয পদটাকল 

 

লপ্রদইড িাংদমাদগয টক্ষদত্র 

 ১) আজফদনত্র - ১ কত 

২) ফিটভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর দাফী 

নাভা 

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায় 

তজতড/টনাটাযী 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

৫) ফ টজল তিন ভাজয তযজাতধি 

তফজরয পদটাকল 

সডপুটি সজনাজযর 

ম্যাজনজায/ 

ম্যাজনজায/ 

এলিস্ট্যান্ট ম্যাজনজায 

এয দিয জি 

তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ। 

ইন্টাযনার তপটিং 

(একই তফতডং অথফা 

াাাত তফতডং জর) : 

২০০ র্াকা + বযাট  

১৫% 

 

এক্সটাযনার তপটিং: 

৫০০ র্াকা + বযার্ 

১৫% 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪৪১  ই-সভইর:  kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভা:অলহদুর ইিরাভ; তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-

৩০১, নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৭১৬ ই-সভইর:tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান 

: ০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

 ৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ 

টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; ই-সভইর : detrangamati@gmail.com ৬) 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; 

কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: 

detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান 

বফন, ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর : detnoakhali@gmail.com 

প্রদী দা;সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান 

: ০২৩৩৩৩১২২৫৫;টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


      

 

 তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

সভাফাইর -০১৫৫০১৫১৩২০ ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

০৩. সর্তরজপান

স্থানান্তয 

(তবন্ন 

এক্সজচজেয 

জন্য) 

িদফ যাচ্চ 

০৫ তদজনয 

ভজে। 

১) আজফদনত্র - ১ কত  (লনফলিত 

টভাফাইর নাম্বায ও ইদভইর িহ)। 

২) ফিটভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূরদাফী নাভা 

৩) মূরদাফী নাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড/টনাটাযী 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়নত্র 

৬) াজার্ ট াইজজয ছতফ ১কত। 

 

তপ্রজইড ংজমাজগয সক্ষজত্রেঃ 

  ১) আজফদনত্র - ১ কত  

(লনফলিত টভাফাইর নাম্বায ও ইদভইর 

িহ)। 

২) ফিটভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূরদাফী নাভা 

৩) মূরদাফী নাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড/টনাটাযী 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়নত্র 

৬) াজার্ ট াইজজয ছতফ ১কত। 

 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয 

তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ। 

৫০০ র্াকা + বযার্ 

১৫% 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ;তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪;টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযটজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 
 ৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : 

০২৩৩৩৩২৬০০০;টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ;তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

০৪. সর্তরজপান 

পুনেঃংজমাগ 

িদফ যাচ্চ 

০৫ তদজনয 

ভজে। 

১) আজফদনত্র - ১ কত 

২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূরদাফীনাভা 

৩) মূর দাফী নাভা াতযজয় 

সগজরথানায় তজতড/টনাটাযী 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয ফযাফয 

াদা কাগজজ আজফদন 

গ্রণজমাগ্য। 

১৭৯ তদজনয ভজে 

জর তফনামূজল্য। 

 

 ১৭৯ তদন ায 

জয় সগজর ৫০০ 

র্াকা + বযার্ 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 
 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com


 ৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়নত্র 

১৫% 

 

  

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ   তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

তভি চাকভা: সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : 

০২৩৩৩৩২৬০০০;টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০-  ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 
05 সর্তরজপান 

গ্রাজকয  

নাভ/ 

ভাতরকানা 

তযফিটন 

০৫ 

কাম টতদফ 

১) আজফদনত্র - ১ কত 

২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা  

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড/টনাটাযীয পদটাকল 

৪) জািীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয  

    পজর্াকত  

৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়ন ত্র 

৬) াজার্ ট াইজ ছতফ ২ কত। 
অন্যান্য কাগজত্রেঃ 

১) উত্তযাধীকাযী সূজত্র প্রাি জর: 

ক) Succession  

     Certificate (ওয়াড ট 

     কতভনায জি) 

খ) অন্যান্য ওয়াতযানগজণয না-

দাফী ত্র 

২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ  

ক) ৩০০ র্াকায নন জুতডতয়ার 

স্ট্যাজেয উবয়জক্ষয ভজে 

উবয়জক্ষয ছতফযুি চুতিত্র। 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয ফযাফয 

াদা কাগজজ আজফদন 

গ্রণজমাগ্য। 

৩০০ র্াকা + 

বযার্ ১৫% 

 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০ ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫;টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ; তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০ 

সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০ ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

০৬. 
সর্তরজপাজন

য  নাম্বায 

তযফিটন 

িদফ যাচ্চ 

০৫ তদজনয 

ভজে। 

১)  আদফদনত্র -১ কল 

২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা  

৩) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়ন ত্র 

 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয ফযাফয 

াদা কাগজজ আজফদন 

গ্রণজমাগ্য। 

৫০০ র্াকা + 

বযাট  ১৫% 

: ১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪ টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

  

 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯  ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

টভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

০৭. সর্তরজপান 

ভ টণ 

০৩ 

কাম টতদফ 

১) আজফদনত্র - ১ কত (লনফলিত 

টভাফাইর নাম্বায ও ইদভইর িহ)। 

১) আজফদনত্র - ১ কত 

২) চরভান টটলরদপাদনয 

দাফীনাভায  মূরকত । দাফী নাভা 

না থাকজর তজতড কত। 

৩) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রিযয়ন ত্র 

৪) জাতীয় লযচদয়য পদটাকল 

৫) ছলফ ািদাট য িাইজ - ১ কল 

 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয ফযাফয 

াদা কাগজজ আজফদন 

গ্রহণদমাগ্য। 

তফনামূজল্য ১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ;তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com 

তভি চাকভা: সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪;  টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০;ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯  ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ; তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

টভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

০৮. এতডএএর/ 

GPONই

ন্টাযজনর্  

িাংদমাগ। 

 

 

 

লডভান্ড 

টনাট 

লযদাদধয 

িদফ যাচ্চ 

০৫ তদজনয 

ভজে। 

অনরাইদন আদফদনঃ ছলফিহ 

পূযণকৃত আদফদন পযভ (লনফলিত 

টভাফাইর নাম্বায ও ইদভইর িহ)। 

১। ব্যতিগি ংজমাজগয সক্ষজত্র: 

গ) জািীয় তযচয়ত্র/ াজাজর্ টয 

পজর্াকত অন্যান্য কাগজ ত্র: 

২। যকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিয 

জি তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ অথফা  

mybtcl.btcl.go

চট্টগ্রাভ য 

এরাকায় 

GPON/এতডএ

এর ইন্টাযজনর্ 

ংজমাগ  তপ  ৫০০  

টাকা + বযাট ১৫% 

লনযাত্তা জাভানত: 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ;তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ;তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ংতিষ্ট কর্তটজক্ষয অনুজভাদনত্র 

৩। সফযকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্র: 

ক) সেডরাইজন্স এয পজর্াকত 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনয জািীয় 

তযচয়জত্রয পজর্াকত 

গ) কর্তটজক্ষয ভজনানীি 

প্রতিতনতধয সক্ষজত্র কর্তটজক্ষয 

ভজনানয়নত্র 

৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র: 

ক) ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক 

াজাজর্ টয িযাতয়ি পজর্াকত। 

খ) ওয়াকয াযলভট। 

গ)ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক াজার্ ট 

াইজজয িযাতয়ি ছতফ। 

৪। তফজদী প্রলতষ্ঠাদনয সক্ষজত্র: 

ক) লফলনদয়াগ টফাদড যয অনুদভাদনত্র। 

খ) টটলরদপান িাংদমাগ গ্রহদণয 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদনয ফাাংরাদদস্থ 

প্রধান লনফ যালহয অনুভলতত্র। 

অপরাইদন আদফদনঃ 

১। ব্যতিগি ংজমাজগয সক্ষজত্র: 

ক) আজফদনত্র – ১ কত 

খ) ািদাট যিাইজছতফ- ১ কত 

গ) জািীয় তযচয়ত্র/ 

াজাজর্ টয পজর্াকত 

অন্যান্য কাগজ ত্র: 

২। যকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ 

ংতিষ্ট কর্তটজক্ষয অনুজভাদনত্র 

৩। সফযকাযী প্রতিষ্ঠাজনয সক্ষজত্র: 

ক) সেডরাইজন্স এয পজর্াকত 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনয জািীয় 

তযচয়জত্রয পজর্াকত 

গ) কর্তটজক্ষয ভজনানীি 

প্রতিতনতধয সক্ষজত্র কর্তটজক্ষয 

ভজনানয়নত্র 

৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র: 

ক) ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক 

াজাজর্ টয িযাতয়ি 

পজর্াকত। 
খ) ওয়াকয াযলভট। 

গ)ংতিষ্ট দূিাফা কর্তটক াজার্ ট 

াইজজয িযাতয়ি ছতফ। 

৪। তফজদী প্রলতষ্ঠাদনয সক্ষজত্র: 

ক) লফলনদয়াগ টফাদড যয অনুদভাদনত্র। 

খ) টটলরদপান িাংদমাগ গ্রহ টণয 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদনয ফাাংরাদদস্থ 

v.bd  ওজয়ফাইজর্ 

যাতয আজফদন কযা 

মাজফ। 

৫০০ টাকা   

টজরা/উদজরায়ং

সমাগ  তপ ৩০০  

টাকা + বযাট ১৫% 

লনযাত্তা জাভানত: 

৩০০ টাকা 

 

প্রতিভাজ GPON 

প্যাজকজ চাজট 

সর্তরজপান 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  

ঝ) 15 Mbps: 

১০৫০  

ঞ) 10 Mbps: 

৮০০  

ট) 5 Mbps: 

৫০০  

প্রতিভাজ 

GPON/এলডএি

এর প্যাজকজ চাজট 

সর্তরজপান  

ক) 100 

Mbps: ৪১৫০ 

খ) 75 

Mbps:৩২৭৫ 

গ) 60 Mbps: 

২৭৫০ 

ঘ) 50 Mbps: 

২৪০০ 

ঙ) 40 Mbps: 

২০০০ 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com  

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com  

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯  ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

টভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


প্রধান লনফ যালহয অনুভলতত্র। 

 

চ) 30 Mbps: 

১৬০০টাকা  

ছ) 25Mbps: 

১৪০০টাকা  

জ) 20 Mbps: 

১২০০  

ঝ) 15 Mbps: 

১০০০ টাকা  

ঞ) 10 Mbps: 

৭৫০ টাকা  

ট) 5 Mbps: 

৫০০ টাকা  

লফস্তালযতঃwww.

btcl.gov.bd

ওজয়ফাইজর্ াওয়া 

মাজফ। 

লপ্রদইড িাংদমাগঃ  

চট্টগ্রাভ য 

এরাকায় লপ্রি্দইড 

িাংদমাগ  লপ: 

৫০০+১৫%  ও  

এফং টজরা 

/উদজরায় 

িাংদমাগলপ: 

৩০০+১৫%  

কর চাজযঃ 

লভলনভাভ চাজয 

১৫০+বযাট , ৩০ 

লদদনয জন্য 

০১।  লফটিলিএর টু 

লফটিলিএর লি 

০২। লফটিলিএর টু 

অন্যান্য অাদযটয 

০.৪৮ য়িা 

+বযাট। 

 তপ্রজইড 

ংজমাজগয সক্ষজত্র 

অনরাইন ও 

অপরাইজনয 

অনুরু। 

 

১০ এভলফলএি 

এয নীদচ 

িাংদমাদগয জন্য 

১৫০০/- টাকা + 



বযাট ১৫% 

ONT চাজয লদদত 

হদফ এফাং ১০ 

এভলফলএি এয 

উদয িাংদমাদগয 

জন্য  ONT িী 

(স্ট্ক থাকা 

িাদদক্ষ)। 

০৯. সর্তরজপাজনয 

ত্রুটি তনযন 

জফ টাচ্চ ০৩ 

তদন  

কর সন্টায ১৬৪০২-সি সপান কজয 

অথফা টভাফাইর এয ভাধ্যদভ 

/www.btcl.gov.bd  

ওজয়ফাইর্ সথজক কর সন্টাজযয 

ািায় রগইন কজয টটলরদিফা 

অযাি(Telesheba App) 

এয ভাধ্যদভ অতবজমাগ সদওয়া 

মাজফ। এছাড়াও স্থানীয়  গ্রাকজফা 

সকজে অতবজমাগ সদওয়া মাজফ। 

 

 

 

 

লফনামূদল্য 

 

 

 

১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ; তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯  ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

টভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

১০. সর্তরজপান 

আইএতড 

কযণ 

০১ 

কাম টতদফ 

১) আদফদনত্র -১ কল 

২) দাফীনাভায  পজর্াকত 

৩) যাজস্ব অতপ সথজক ারনাগাদ 

তফর তযজাজধয প্রিযয়ন ত্র 

৪) জািীয় তযচয় জত্রয  

পজর্াকত। 
৫) সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    আজফদজনয পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাজকয 

ফযাফয াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রণজমাগ্য।    

তফনামূজল্য : ১) এ টক এভ ফজলুয যলদ, তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ; তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

প্রদী দা;সজনাজযর ম্যাজনজায-২, 

সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com  

তভি চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০;  

টভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০;ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

১১. সর্তরজপাজন

য রক 

সখারা 

অথফা 

গ্রাজকয 

অনুজযাজধ 

াভতয়ক 

ফন্ধকযণ 

০১ 

কাম টতদফ 

১) আদফদনত্র -১ কল 

২)  াম্প্রতিক তযজাতধি তফজরয 

    পজর্াকত 

 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(সুইচ)/ ংতিষ্ট  

উ-ভাব্যফস্থাজকয 

ফযাফয াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রহণদমাগ্য।    

তফনামূজল্য ১) এ টক এভ ফজলুয যলদ; তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ;তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ ,তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com  

তভি চাকভা;সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; টভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ,তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬) সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ;  তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর: ০১৫৫০১৫১৭৪৪  ই-সভইর: detcomilla@gmail.com 

৭) াম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

িলভত চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০; 

সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর:samit.chakma@gmail.co

m 

১২. ডুতিজকর্ 

তফর প্রদান/ 

তফর তয- 

সাজধয 

িথ্যপ্রদান 

/তফর 

তযজাজধয 

প্রিযয়নত্র 

অতপ 

ভজয় 

চালহফাভাত্র

প্রদদয় 

  

 

 

তফনা মূজল্য : ১) এ টক এভ ফজলুয যলদ; তডতজএভ সপান্স আগ্রাফাদ; কক্ষ নং- ৪২২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন;  সপান: ০২৩৩৩৩১৩২৮০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৪১   ই-সভইর:  

kaisernctcpa@yahoo.com 

২ ) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ; তডতজএভ সপান্স, সন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-৩০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৬৯৩৭৭;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪৫৭  

ই-সভইর : ohidwww@gmail.com 

৩) িাফাসুভ ইরাভ; তডতজএভ, সুইচ, টিন্ট্রার, নন্দনকানন; কক্ষ নং-১০১, 

নন্দনকানন সর্তরজপান বফন; সপান : ০২-৪১৩৬০০০১; সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৭১৬ 

ই-সভইর: tabassum.islam.eee@gmail.com  

িলভত চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-১; কক্ষ নং- ৩০২, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৪৪; সভাফাইর-

০১৫৫০১৫১৩২০; ই-সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing


 

 

  

৪) টভাঃ অলহদুর ইিরাভ ;তডতজএভ, সর্তরকভ, চট্টগ্রাভ; কক্ষ নং- ৪১২, আগ্রাফাদ 

সর্তরজপান বফন; সপান: ০২৩৩৩৩১৩০২০;সভাফাইর:  

০১৫৫০১৫১৪৫৭  ই-সভইর: ohidwww@gmail.com 

৫)সভােঃ সিৌতদ উল্লা,  টটলরকভ (াফ যতযদজরা), যাঙ্গাভাটি; কক্ষ নং- ০১, 

যাঙ্গাভাটি সর্তরজপান বফন; সপান : ০২৩৩৩৩৭২১৫৬ টভাফাইরঃ০১৫৫০১৫১৭৭৯; 

ই-সভইর : detrangamati@gmail.com 

 প্রদী দা; সজনাজযর ম্যাজনজায-

২, সর্তরকভ, কক্ষ নং- ২১৮, 

আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; সপান : 

০২৩৩৩৩১২২৫৫; টভাফাইর-

০১৫১১৭৬১৪৬৯ ই-সভইর: 

pratel94@gmail.com 

৬)সভােঃ আিাউয যভান াটটায়াযী টিাহাগ; তডতজএভ  সর্তরকভ, কুতভল্লা; কক্ষ 

নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, পুযািন সচৌধুযী াড়া, কুতভল্লা; সপান: 

০২৩৩৪৪০৫৪০১;সভাফাইর০১৫৫০১৫১৭৪৪   

৭)হাম্মাদ মুলজফ; তডতজএভ সর্তরকভ, সনায়াখারী; কক্ষ নং- ২০১, সর্তরজপান বফন, 

ভাইজদী, সনায়াখারী; সপান: ০২৩৩৪৪৯১০০০;সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৪০৮  ই-সভইর 

: detnoakhali@gmail.com 

 

িলভত চাকভা; সজনাজযর 

ম্যাজনজায-৩, কুতভল্লা; কক্ষ নং- 

৩২২, আগ্রাফাদ সর্তরজপান বফন; 

সপান : ০২৩৩৩৩২৬০০০;  

সভাফাইর-০১৫৫০১৫১৩২০; ই-

সভইর: 

samit.chakma@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

(মুহাঃ ভনজুয টভাদ যদ িযকায) 

চীপ টজনাদযর ম্যাদনজায 

টপান : ০২৩৩৩৩১৪০০০ 

https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detrangamati@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11VjwyM1ZkSqUs4e5bb0iFqKuZP1plRfp/view?usp=sharing
mailto:detnoakhali@gmail.com

