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সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন্স চার্ টায) 

 

ক্রঃ

নং 
সফায নাভ 

সফা প্রদাজন জফ টাচ্চ 

ভয় 
প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় 

কাগজত্র/অজফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

সফামূল্য এফং 

তযজাধ দ্ধতত 

(মতদ থাজক) (কর 

চাজজট ১৫% বযার্ 

প্রজমাজয) 

াখায নাভ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দতফ, রুভ নম্বয, সজরা/উজজরায সকাড, 

তপতয়ার সর্তরজপান ও আজভআর 

উর্ধ্টতন কভ টকতটায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড 

তপতয়ার সর্তরজপান ও আজভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

নতুন 

সর্তরজপান 

ংজমাগ 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী ৩ 

(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

ংতিষ্ট দিজয 

দাতখজরয য  ৪ 

(চায) কাম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ প্রদান। 

ক। ব্যতিগত ংজমাজগয সেজত্রঃ 

১) অজফদনত্র - ৩ কত। 

২)               ছতফ- ৪ কত। 

৩)  জাতীয় তযচয়ত্র/ াজাজর্ টয 

পজর্াকত/ ড্রাআতবং রাআজন্স-  

কত। 

খ। যকাযী প্রততষ্ঠাজনয সেজত্রঃ 

১। ংতিষ্ট কর্তটজেয 

নুজভাদনত্র। 

গ। সফযকাযী প্রততষ্ঠাজনয সেজত্রঃ 

১)          সেড রাআজন্স এয 

পজর্াকত 

২) প্রততষ্ঠান প্রধাজনয জাতীয় 

তযচয়জত্রয পজর্াকত। 

৩) কর্তটজেয ভজনানীত 

্রতিনিধির ক্ষেত্রে 
কর্তটজেয ভজনানয়নত্র। 

ঘ। তফজদী ব্যতিয সেজত্র 

১। ংতিষ্ট দূতাফা কর্তটক 

তযাতয়ত  

 াজাজর্ টয পজর্াকত । 

অজফদনত্র  উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

দিজয তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.gov.bd 
ওজয়ফাআজর্ াওয়া 

মাজফ। 

নতুন ংজমাগ তপ: 

র্াকা-১০০০/- 

তনযাত্তা জাভানত: 

র্াকা ১০০০/- 

 সভার্ ২০০০/- 

            

              

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।   

                    কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   

সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা ।  

জনাফ এআচ এভ ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, 

ফাড়ী নং- ১৬/তড, সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, 

ঢাকা-১২০৬। সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

http://www.btcl.gov.bd|/
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২। ওয়াকট াযতভর্। 

৩। ংতিষ্ট দূতাফা কর্তটক 

তযাতয়ত াজার্ ট াআজজয ছতফ।  

ঙ। তফজদী প্রততষ্ঠাজনয সেজত্র 

১। তফতনজয়াগ সফাড ট এয নুজভাদন 

ত্র।  

২। সর্তরজপান ংজমাগ গ্রজণয জন্য 

ংতিষ্ট প্রততষ্ঠাজনয ফাংরাজদস্থ 

প্রধান তনফ টাীয নুভতত ত্র।  

 

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

       dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 ।  

রুভ নং-  ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা),  

সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

 

২ 

সর্তরজপান 

স্থানান্তয 

(একআ 

এক্সজচজঞ্জয 

অওতাধীন

) 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৩ (ততন) কাম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ প্রদান। 

(১) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড         

(৩) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত। 

 ৪  ফ টজল ততন ভাজয 

তযজাতধত তফজরয        । 

অজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

দিজয তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.gov.

bd  ওজয়ফাআজর্ 

াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                      ,         ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd 
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা),  

সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং টেলিপোন বফন (২য় তলা), পোন নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com  

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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৩ 

সর্তরজপান 

স্থানান্তয 

(তবন্ন 

এক্সজচজঞ্জয 

জন্য) 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৪ (চায) কাম টতদফজয 

ভজে স্থানান্তয কাজ 

ম্পন্ন। 

((১) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড         

(৩) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত। 

 ৪  ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রতযয়ন ত্র। 

অজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

দিজয তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়ফাআজর্ াওয়া 

মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd 
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

 

 

mailto:dgmp1gul@gmail.com
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mailto:detangail@gmail.com
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৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 ।  

রুভ নং-  ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com  

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

৪ 

সর্তরজপান 

পুনঃ 

ংজমাগ 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৩ (ততন)  

কামতদফজয ভজে 

পুনঃ ংজমাগ কাজ 

ম্পন্ন। 

(১) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড         

(৩) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত। 

 ৪  ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রতযয়ন ত্র। 

অজফদনত্র  উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

দিজয তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়ফাআজর্ াওয়া 

মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
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                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

৫ 

নাভ/ 

ভাতরকানা 

তযফতটন 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৩(ততন)  কামতদফজয 

ভজে ম্পন্ন। 

(১) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর 

থানায় তজতড         

(৩) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত। 

(৪) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রতযয়ন ত্র। 

(৫) াজার্ ট াআজ ছতফঃ 4 কত। 

ন্যান্য কাগজত্রঃ 

(১) উত্তযাধীকাযী সূজত্র প্রাি জরঃ 

ক) Succession Certificate 

(ওয়াড ট 

কতভনায জত) 

খ) ন্যান্য ওয়াতযানগজণয না-

দাফী ত্র। 

(২) ন্যান্য সেজত্রঃ 

ক) ৩০০ র্াকায নন জুতডতয়ার 

স্ট্যাজম্প উবয়জেয ছতফযুি 

চুতিত্র মা প্রথভ সেতণয কভ টকতটা 

থফা সনার্াযী াফতরক দ্বাযা 

তযাতয়ত জত জফ। 

অজফদনত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়ফাআজর্ ফা ংতিষ্ট 

উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

দিজয তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ। 

৫০০ র্াকা। 

 

উত্তযাতধকাযী সূজত্র 

প্রাি জর ২০০ 

র্াকা। 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:akazad3040@gmail.com
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

       dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                         রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 ।  

রুভ নং-  ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

৬ 
নাম্বায 

তযফতটন 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৩ (ততন)  

কাম টতদফজয ভজে 

ম্পন্ন। 

(১) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(২) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রতযয়ন ত্র। 

(৩) সর্তরজপান তফজরয পজর্াকত 

উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

তনকর্ াদা কাগজজ 

অজফদন কযজত জফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং- ০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- ০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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৭ 
সর্তরজপান 

ভ টণ 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে । 

  ) চরভান            

দাফীনাভায মূরকত 

 ২) ারনাগাদ তফর তযজাজধয 

প্রতযয়ন ত্র। 

 ৩                        

 ৪                    - ২     

 ৫              

 

স্থানীয় উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক

/কাযী ব্যফস্থাক এয 

তনকর্ াদা কাগজজ 

অজফদন কযজত জফ। 

তফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                      ,         ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                          

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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রুভ নং- জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা),  

সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 ।  

রুভ নং-  ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা),  

সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

৮ 

এতডএএর 

       

আন্টাযজনর্ 

অজফদনত্র প্রাতি 

সথজক যফতী 

৩(ততন) কাম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা আস্যয 

এফং দাফীনাভায থ ট 

তযজাতধত কত 

দাতখর সথজক যফতী 

৪ (চায)  কাম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ প্রদান। 

অজফদনত্র, স্বােতযত চুতিত্র ও 

সর্তরজপাজনয দাফীনাভায নুতরত। 

উ-ভাব্যফস্থাক       

অজফদন কযজত জফ। 

অজফদনত্র তফটিতএর 

ওজয়ফাআর্: 

www.btcl.gov.bd 
ওজয়ফাআজর্ ফা উ-

ভাব্যফস্থাজকয দিজয 

াওয়া মাজফ। সআ াজথ 

চুতিত্রও পুযণ কজয তদজত 

জফ। একটি সর্তরজপান 

রাআজনয তফযীজত একটি 

আন্টাযজনর্ ংজমাগ াওয়া 

মাজফ। 

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
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                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    ,  

রুভ নং-১০৩, সপান নং- ০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                         রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

৯ 

সর্তরজপাজন

য ত্রুটি 

তনযন 

ফড় ধযজণয 

যুতিঙ্গত কাযণ 

ব্যততত ২৪ জত ৪৮ 

ঘন্টায ভজে। 

 সর্তরজফা যা ব্যফায কজয 

তবজমাগ কযা মাজফ। 

    কর সন্টায ১৬৪০২ সত সপান 

কজয থফা www.btcl.gov.bd  

ওজয়ফাআর্ সথজক কর সন্টাজযয 

াতায় রগআন কজয তবজমাগ 

সদওয়া মাজফ।  

এছাড়াও স্থানীয় গ্রাকজফা সকজে 

তবজমাগ সদওয়া মাজফ। 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    , রুভ নং-১০৩, 

সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                         রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

১০ 

সর্তরজপান 

অআএতড 

কযণ 

অজফদন প্রাতিয ২ 

          ভজে। 

(১) দাফীনাভায  পজর্াকত। 

(২) যাজস্ব তপ সথজক ারনাগাদ 

তফর তযজাজধয প্রতযয়ন ত্র। 

(৩) জাতীয় তযচয় জত্রয  

পজর্াকত। 

(৪) সর্তরজপান ংজমাজগয মূর 

অজফদজনয পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাজকয 

তনকর্ াদা কাগজজ 

অজফদন কযজত জফ। 

তফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাকা।  

জনাফ মুতনভ াান, কেঃ ২০৮ , ২য় তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। আ-সভআরঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 
 

 

ক্রতভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয 

mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাকা। 

     াজর সভাঃ পজজর যাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

আজভআর : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    , রুভ নং-১০৩, 

সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮)   -ভাব্যফস্থাক,               ।                         রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 
 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতভক নং:  ৭, ৮ এফং ৯ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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১১ 

সর্তরজপান 

রক সখারা 

থফা 

গ্রাক 

নুজযাজধ 

াভতয়ক 

ফন্ধকযণ। 

অজফদন প্রাতিয ২৪ 

ঘন্টায ভজে। 

(১) তডভান্ড সনাজর্য পজর্াকত 

থফা 

(২) াম্প্রততক তযজাতধত তফজরয 

পজর্াকত থফা 

(৩) সর্তরজপান ংজমাজগয মূর 

অজফদনজত্রয পজর্াকত। 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(স্যআচ)/ংতিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাজকয তনকর্ 

াদা কাগজজ অজফদন 

কযজত জফ। 

তফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (স্যআচ), গুরান,  ঢাকা। 

জনাফ সভাঃ ভাআনুর াান, কেঃ ৩১৯ , গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৯৮৮৭৪৮৮। 

আ-সভআরঃ deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                                ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৬)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    , রুভ নং-

১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০ 

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 
[ 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,               ।            জয়নার অফদীন, রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৮)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০ 

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতভক নং:  ৪ এফং ৫ এয উর্ধ্টতন 

কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৬, ৭ এফং ৮ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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 ২ 

ডুতিজকর্ 

তফর প্রদান 

ফা তফর 

তযজাজধয 

তথ্য প্রদান 

থফা তফর 

তযজাজধয 

প্রতযয়ন 

ত্র প্রদান 

তপ ভজয় 

চাতফাভাত্র যফযা 

কযা য় 

প্রজমাজয নয় প্রজমাজয নয় তফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক (স্যআচ), গুরান,  ঢাকা। 

জনাফ সভাঃ ভাআনুর াান, কেঃ ৩১৯ , গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

৯৮৮৭৪৮৮। 

আ-সভআরঃ deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, ঢাকা।                

      কেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

আ-সভআরঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স) সন্ট্রার কযান্টনজভন্ট, ঢাকা । জনাফ এআচ এভ 

ফদরুজদাজা অরভ, তডতজএভ কযান্টনজভন্ট এয কাম টারয়, তনচ তরা, ফাড়ী নং- ১৬/তড, 

সযাড নং- ২/এ, কযান্টনজভন্ট ফাজায এরাকা, ঢাকা কযান্টনজভন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

আজভআর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাকা । 

                         , 

কেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাকা।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

আ-সভআরঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্তরকভ, নরজাতন, গাজীপুয । 

                      ,         ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৬)   -ভাব্যফস্থাক,              ।                    , রুভ নং-

১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০ 

আ-সভআরঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 
[ 

৭)   -ভাব্যফস্থাক,               ।            জয়নার অফদীন, রুভ নং- 

জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

আ-সভআরঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 
 

৮)    -ভাব্যফস্থাক,         ভয়ভনতং,                 । রুভ নং-  

ভয়ভনতং সর্তরজপান বফন (২য় তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০ 

আ-সভআরঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

ক্রতভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

১)ভাব্যফস্থাক-১, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা।  

                          

নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। আজভআরঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৪,  এফং ৫ এয উর্ধ্টতন 

কভ টকতটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

গুরান, ঢাকা। 

     তযয়াজুর আরাভ, 

কেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান 

এক্সজচঞ্জ বফন, সপান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

আ-সভআরঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভক নং:  ৬, ৭ এফং ৮ এয 

উর্ধ্টতন কভ টকতটাঃ 

৩) ভাব্যফস্থাক-৩, ঢাকা 

সর্তরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তয), 

ভয়ভনতং। সভাঃ অবুর কারাভ 

অজাদ ,  সপানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

আ-সভআরঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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