
 

 

 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী লললিদেড (লবটিলিএল) 

মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদর্াগাদর্াগ অঞ্চল (েলিণ) এর কার্ যালয়, রিিা, ঢাকা 
 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন্স চার্ টার) 
 

 
ক্রতিক 

 
সেবার নাি 

 
সেবা প্রদাজন 

েজব টাচ্চ েিয় 

 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

 
আজবদন ফরি 

প্রাতিস্থান 

 
সেবামূল্য  এবং 

পতরজ াধ পদ্ধতি 

 
 াখার নািেহ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কি টকিটার পদতব,  

কি নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ই-সিইল 

 
উর্ধ্টিন কি টকিটার পদতব, কক্ষ নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাডেহ অতফতেয়াল সর্তলজফান 

ও ইজিইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্তলজফান 

েংজ াগ 

০৭ কা টতদবে ১। ব্যতিগি েংজ াজগরজক্ষজত্র: 

ক) আজবদনপত্র - ৩ কতপ  

খ) পািদপাে য িাইজ ছতব- ৪ কতপ 

গ) োিীয় পতরচয়পত্র/  

    পােজপাজর্ টর ফজর্াকতপ  

অন্যান্য কাগেপত্র: 

২। েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ েংতিষ্ট  

    কর্তটপজক্ষর অনুজিাদনপত্র  

৩। সবেরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র: 

ক) সেড লাইজেন্স এর ফজর্াকতপ 

খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয়     

    পতরচয়পজত্রর ফজর্াকতপ  

গ) কর্তটপজক্ষর িজনানীি   

    প্রতিতনতধর সক্ষজত্র কর্তটপজক্ষর  

    িজনানয়নপত্র 

৪। তবজদ ী ব্যতির সক্ষজত্র: 

    েংতিষ্ট দূিাবাে কর্তটক   

    পােজপাজর্ টর েিযাতয়ি  

    ফজর্াকতপ।   

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর দির 

হজি তবনামূজল্য 

পাওয়া  াজব অথবা 

www.btcl.com.bd  

ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

েংজ াগ তফ:  

মুলজববর্ য ২০২০ 

উপলদিে িাংদর্াগ লি 

লি 
  

+  

 

ভ্োে  ১৫% (৫০লিোর 

এর অতিতরি  

ড্রপওয়োর প্রজয়ােন 

হজলই  ভ্যার্িহ মূল্য 

পলরদশাধ করদে হদব );   

তনরাপত্তা োিানি: 

১০০০ র্াকা; 

 

(৫০লিোর 

পর্ যন্ত ড্রপওয়োর 

লি)  

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

mailto:de1ramna@gmail.com
mailto:dgmphones2ramna@gmail.com
mailto:ademuktar@gmail.com
mailto:asiflodi@gmail.com
mailto:hannan.md.abdul@gmail.com
mailto:ratankh67@gmail.com
mailto:engr.mostofa88@gmail.com


 

০২. সর্তলজফান 

স্থানান্তর (একই 

এক্সজচজের 

আওিাধীন) 

০৬ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র - ২ কতপ  

২) বিটিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল 

    দাবীনািা 

৩) মূল দাবীনািা হাতরজয় সগজল থানায় 

    তেতড/দিাোরী 

৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর   

    ফজর্াকতপ 

৫) েব টজ ষ তিনিাজের পতরজ াতধি 

    তবজলর িদোকলপ কতপ   

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর দির 

হজি তবনামূজল্য 

পাওয়া  াজব। 

৫০০ র্াকা + ভ্োে  

১৫% 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২, এর উর্ধ্টিন কি টকিটােঃ 

১) িহাব্যবস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান: ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৩. সর্তলজফান 

স্থানান্তর (তভ্ন্ন 

এক্সজচজের েন্য) 

০৭ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র - ২ কতপ   

২) বিটিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল 

দাবীনািা 

৩)মূল দাবীনািা হাতরজয় সগজল থানায় 

তেতড/দিাোরী 

৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ 

৫) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন 

পত্র  

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর দিজর 

তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব। 

৫০০ র্াকা + ভ্যার্ 

১৫% 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

mailto:de1ramna@gmail.com
mailto:dgmphones2ramna@gmail.com
mailto:ademuktar@gmail.com
mailto:asiflodi@gmail.com
mailto:hannan.md.abdul@gmail.com
mailto:ratankh67@gmail.com
mailto:engr.mostofa88@gmail.com
mailto:de1ramna@gmail.com
mailto:dgmphones2ramna@gmail.com
mailto:ademuktar@gmail.com
mailto:asiflodi@gmail.com
mailto:ratankh67@gmail.com
mailto:engr.mostofa88@gmail.com


 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

০৪. সর্তলজফান 

পুনেঃেংজ াগ  

০৬ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র - ২ কতপ 

২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল  

    দাবীনািা  

৩) মূল দাবীনািা হাতরজয় সগজল থানায়  

    তেতড/দিাোরী 

৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর  

    ফজর্াকতপ  

 ৫) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন  

     পত্র   

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণজ াগ্য। 

পুনেঃেংজ াগ তফ:  

 

মুলজববর্ য ২০২০ 

উপলদিে   

পুিঃিাংদর্াগ লি 

লি 

 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 
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০৫. সর্তলজফান 

গ্রাহজকর  

নাি/ িাতলকানা 

পতরবিটন 

০৬ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র - ২ কতপ 

২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল  

    দাবীনািা  

৩) মূল দাবীনািা হাতরজয় সগজল থানায়  

    তেতড/দিাোরীর িদোকলপ 

৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর  

    ফজর্াকতপ  

৫) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন  

    পত্র 

৬) পােজপার্ ট োইে ছতব ৪ কতপ। 

অন্যান্য কাগেপত্রেঃ 

১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজল: 

ক) Succession  

     Certificate (ওয়াড ট 

     কতি নার হজি) 

খ) অন্যান্য ওয়াতর ানগজণর না-দাবী  

    পত্র 

২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ  

ক) ৩০০ র্াকার নন জুতডত য়াল 

স্ট্যাজের উভ্য়পজক্ষর িজে 

উভ্য়পজক্ষর ছতবযুি চুতিপত্র। 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণজ াগ্য। 

উত্তরাতধকারী সূজত্র প্রাি 

হজল ২০০ র্াকা + ভ্যার্ 

১৫%; 

৫০০ র্াকা + ভ্োে  

১৫% 

 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৬. সর্তলজফাজনর 

নাম্বার পতরবিটন 

০৬ কা টতদবে ১)  আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর মূল  

    দাবীনািা  

৩) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন  

     পত্র 

৪) সর্তলজফান তবজলর ফজর্াকতপ 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণজ াগ্য।  

৫০০ র্াকা + ভ্োে  

১৫% 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 
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সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

০৭. সর্তলজফান 

েিপ টণ 

০৩ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র - ২ কতপ 

২) চলিান টেললদিাদির দাবীনািার  

    মূলকতপ 

৩) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন  

    পত্র 

৪) জােীয় পলরচদয়র িদোকলপ 

৫) ছলব পািদপাে য িাইজ - ২ কলপ 

৬) টিাবাইল িম্বর 

 

 উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণদর্াগ্য। 

তবনামূজল্য ১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৮. এতডএেএল 

ইন্টারজনর্ 

েংজ াগ/  

 

GPON 

ইন্টারজনর্ 

েংজ াগ 

০৭ কা টতদবে ১) আজবদনপত্র -২ কলপ 

২) সর্তলজফাজনর দাবীনািার ফজর্াকতপ 

উপ-িহাব্যবস্থাপক/ 

ব্যবস্থাপক/েহকারী 

ব্যবস্থাপক এর দির 

হজি তবনামূজল্য পাওয়া 

 াজব অথবা 

www.btcl.com.bd  

ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

 াজব। 

এতডএেএল  িাংদর্াগ 

লিঃ ৪০০ োকা +  

ভ্োে ১৫% 

 

প্রলেিাদি এলডএিএল 

প্যাদকজ চাজয  

 

ক) ১.৫ Mbps: 

350 োকা +  

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 
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ভ্োে ১৫% 

 

GPON  

িাংদর্াগ লিঃ লি  

 

প্রলেিাদি GPON 

প্যাদকজ চাজয  

 

ক) ২ Mbps:  

300 োকা +  

ভ্োে ১৫% 

 

খ) ৫ Mbps:  

500 োকা +  

ভ্োে ১৫% 

 

গ) ১০ Mbps: 

750 োকা +  

ভ্োে ১৫% 

 

ঘ) ২০ Mbps: 

1200 োকা +  

ভ্োে ১৫% 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৯. সর্তলজফাজনর 

ত্রুটি তনরেন 

০১ কা টতদবে কল সেন্টার ১৬৪০২-সি সফান কজর 

অথবা www.btcl.com.bd  

ওজয়বোইর্ সথজক কল সেন্টাজরর 

পািায় লগইন কজর অতভ্জ াগ সদওয়া 

 াজব। এছাড়াও স্থানীয় গ্রাহকজেবা 

সকজে অতভ্জ াগ সদওয়া  াজব।  

 

 

 

 

লবিামূদল্য 

 

 

 

১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 
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 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

১০. সর্তলজফান 

আইএেতড করণ 

০২ কা টতদবে ১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) দাবীনািার  ফজর্াকতপ 

৩) রােস্ব অতফে সথজক হালনাগাদ তবল   

    পতরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র 

৪) োিীয় পতরচয় পজত্রর  ফজর্াকতপ। 

৫) সর্তলজফান েংজ াজগর মূল  

    আজবদজনর ফজর্াকতপ 

উপ-িহাব্যবস্থাপজকর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণজ াগ্য।    

তবনামূজল্য ১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 
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১১. সর্তলজফাজনর 

লক সখালা 

অথবা গ্রাহজকর 

অনুজরাজধ 

োিতয়ক 

বন্ধকরণ 

০১ কা টতদবে ১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) তডিান্ড সনাজর্র ফজর্াকতপ/ 

৩) োম্প্রতিক পতরজ াতধি তবজলর 

    ফজর্াকতপ/ 

৪) সর্তলজফান েংজ াজগর মূল  

    আজবদনপজত্রর ফজর্াকতপ 

উপ-িহাব্যবস্থাপক 

(সুইচ)/েংতিষ্ট  

উপ-িহাব্যবস্থাপজকর 

বরাবর োদা কাগজে 

আজবদন গ্রহণদর্াগ্য।    

তবনামূজল্য ১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

৬) উপ-িহাব্যবস্থাপক (সুইচ) 

কি িাং-৫০৩, রিিা টেললদিাি ভ্বি 

টেললদিাি: ০২-৯৫৬৩৫০০। 

ই-টিইলঃ 

ademuktar@gmail.com 

ক্রতিক নং: ১, ২ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতিক নং: ৩, ৪, ৫ এর উর্ধ্টিন কি টকিটা: 

িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

১২. ডুতিজকর্ তবল 

প্রদান/ 

তবল পতর- 

স াজধর িথ্য 

প্রোি /তবল 

পতরজ া-সধর 

প্রিযয়ন পত্র 

অতফে েিজয় 

চালহবািাত্র 

প্রদেয় 

  

 

 

তবনামূজল্য ১) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১ (বঙ্গভ্বন) 

কক্ষ নং- ৫০২, রিনা সর্তলজফান ভ্বন  সফান: 

০২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সিইল: de1ramna@gmail.com 

২) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২ (েতচবালয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুরািন তেএি ভ্বন  

সফান: ০২-৯৫৫৮৮০০   

ই-সিইল: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স, চকবাোর 

কক্ষ নং- ১৯, চকবাোর সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজিইল: 

ademuktar@gmail.com 

৪) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-১, নীলজক্ষি 

 

১) িহাব্যবস্থাপক-১ 

 ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২-৯৫৫২২০০ 

ই-সিইল: ratankh67@gmail.com 

 

২)িহাব্যবস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, রিনা সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সিইল: engr.mostofa88@gmail.com 
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কক্ষ নং- ২০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন  

সফান : ০২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজিইল: asiflodi@gmail.com 

৫) উপ-িহাব্যবস্থাপক সফান্স-২, নীলজক্ষি 

কক্ষ নং- ৪০১, নীলজক্ষি সর্তলজফান ভ্বন 

সফান : ০২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সিইল: hannan.md.abdul@gmail.com 

৬) উপ-িহাব্যবস্থাপক (সুইচ) 

কি িাং-৫০৩, রিিা টেললদিাি ভ্বি 

টেললদিাি: ০২-৯৫৬৩৫০০। 

ই-টিইলঃ 

ademuktar@gmail.com 

 

 

 

 

 

      

০৩-০৩-২০২১       ০২-০৩-২০২১ 

সদবা ীষ রায়      সিােঃ িাসুি সহাজেন 

তডতেএি (তেতেএি অতফে)   তেতেএি 

তডটিআর (দতক্ষণ)     তডটিআর (দতক্ষণ) 

তবটিতেএল, রিনা, ঢাকা    তবটিতেএল, রিনা, ঢাকা 

সফানেঃ ৪১০৫০২১০    সফানেঃ ৯৫৬৫০০০, ফযাক্সেঃ ৯৫৬০২০০ 

ই-সিইলেঃ cgm.south@btcl.gov.bd 
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