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www.btcl.gov.bd|               

 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন্স চার্ টায) 

 

  

   

      

    

           

            

                         

           

              

                   দ্ধতত 

(মতদ থাজে) (ের চাজজট 

১৫% বযার্ প্রজমাজয) 

াখায নাভ দ্বাতিত্বপ্রাপ্ত েভ টেতটায নাভ, দতফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উজজরায সোড, অতপতিার সর্তরজপান ও 

ইজভইর 

উর্ধ্টতন েভ টেতটায দতফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সোড অতপতিার সর্তরজপান ও 

ইজভইর 

  ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

  নতুন 

সর্তরজপান 

ংজমাগ 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী ৩ 

(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত ংতিষ্ট 

দপ্তজয 

দাতখজরয য   

৩ (   ) 

োম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

ে। ব্যতিগত 

ংজমাজগয সেজত্রেঃ 

১) আজফদনত্র - ৩ 

েত। 

২                

ছতফ- ৪ েত। 

৩)  জাতীি 

তযচিত্র/ াজার্ ট/ 

ড্রাইতবং রাইজন্স এর 

পজর্ােত-        

খ। যোযী 

প্রততষ্ঠাজনয সেজত্রেঃ 

১। ংতিষ্ট ের্তটজেয 

অনুজভাদনত্র। 

গ  সফযোযী 

প্রততষ্ঠাজনয সেজত্রেঃ 

১           সেড 

রাইজন্স এয 

পজর্ােত 

২) প্রততষ্ঠান প্রধাজনয 

জাতীি তযচিজত্রয 

আজফদনত্র  

উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

দপ্তজয তফনামূজে 

াওিা মাজফ 

অথফা 

আজফদনত্র 

www.btcl.

gov.bd 

ওজিফাইজর্ 

াওিা মাজফ  

সর্তরজফা 

অযা ব্যফায 

েজযও 

আজফদন েযা 

মাজফ ।  

ংজমাগ তপ: 

                       

 ৩   ২ ২ ২             

তনযাত্তা জাভানত: 

                          

           

  র্াো-১০০০/-  

                

          র্াো ৩০০/- 

 ৫                     

৫                    

                  ৫  

                       

       

                    

                         

     

          

                  

                       

     

(জফাক্রভ ১ জত ১০ এয জন্য প্রজমাজয) 

 

১) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স-১), গুরান, তিভ, ঢাো।  

জনাফ মুাম্মদ াযজবজ াান,  

েেেঃ ২০৮ , ২ি তরা, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানেঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সভইরেঃ 

dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 

২) উ-ভাব্যফস্থাে (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, 

ঢাো।   

                     

েেেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   

সপানেঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সভইরেঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স) সন্ট্রার েযান্টনজভন্ট, 

ঢাো ।  

জনাফ এইচ এভ ফদরুজদাজা আরভ  

তডতজএভ েযান্টনজভন্ট এয োম টারি, তনচ তরা, ফাড়ী 

(জফাক্রভ ১ জত ১০ এয জন্য প্রজমাজয) 

                    

উৎর সদওিান 

েে নং-৩০৭  , গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ 

বফন,  সপানেঃ ০২২২২২৬৩৩৫৫। ইজভইরেঃ 

cgm.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং: ১, ২ এফং ৩ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

১) ভাব্যফস্থাে-১, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

(উত্তয), গুরান, ঢাো।  

                       

    নং-৩০৯, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানেঃ ০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজভইরেঃ 

gopinathacharjee1963@gmail.

com, gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

২) ভাব্যফস্থাে-২, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

http://www.btcl.gov.bd|/
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:cgm.north@bt
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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পজর্ােত। 

৩) ের্তটজেয 

ভজনানীত প্রতততনতধয 

সেজত্র ের্তটজেয 

ভজনানিনত্র। 

ঘ। তফজদী ব্যতিয 

সেজত্র 

১। ংতিষ্ট দূতাফা 

ের্তটে তযাতিত  

 াজাজর্ টয 

পজর্ােত । 

২। ওিােট াযতভর্। 

৩। ংতিষ্ট দূতাফা 

ের্তটে তযাতিত 

াজার্ ট াইজজয 

ছতফ।  

ঙ। তফজদী প্রততষ্ঠাজনয 

সেজত্র 

১। তফতনজিাগ সফাড ট এয 

অনুজভাদন ত্র।  

২। সর্তরজপান ংজমাগ 

গ্রজণয জন্য ংতিষ্ট 

প্রততষ্ঠাজনয 

ফাংরাজদস্থ প্রধান 

তনফ টাীয অনুভতত ত্র।  

নং- ১৬/তড, সযাড নং- ২/এ, েযান্টনজভন্ট ফাজায 

এরাো, ঢাো েযান্টনজভন্ট, ঢাো-১২০৬।  

সর্তরজপান-৯৮৩২২৩৩  

ইজভইর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স-১), উত্তযা, তিভ, ঢাো। 

     াজর সভােঃ পজজর যাব্বী, 

েেেঃ ২০৯,  উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাো।  

সপান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজভইর : 

depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

 

৫) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাো । 

                         , 

েেেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাো।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সভইরেঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 

 

৬)  উ-ভাব্যফস্থাে, সর্তরেভ, গাজীপুয  

                           

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

       dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  

 

৭) োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), নযতংদী 

জনাফ সভােঃ াভস্যর হুদা 

সপান নম্বযেঃ ০২-৯৪৬২২৬১ 

Email: 

am2.gazipur@btcl.gov.bd 

 

 

৮)   -ভাব্যফস্থাে,              ।  

                      

রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সভইরেঃ detangail@gmail.com 

(উত্তয), গুরান, ঢাো। 

                      

েেেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

সপান- ০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সভইরেঃ 

gopinathacharjee1963@gmail.

com,gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং: ৭ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন েভ টেতটােঃ 

৩) উ-ভাব্যফস্থাে, সর্তরেভ, গাজীপুয  

                           

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

       dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  

 

ক্রতভে নং:  ৮ , ৯ এফং ১১ এয  েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

৪) ভাব্যফস্থাে-৩, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

(উত্তয), ভিভনতং।  

সভােঃ আবুর োরাভ আজাদ ,   

সপানেঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সভইরেঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:  ১০ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন েভ টেতটােঃ 

৫    -ভাব্যফস্থাে,               ।  

                         

 জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২ি তরা),  

সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সভইরেঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:  ১২ এফং ১৩ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

  -ভাব্যফস্থাে,         ভিভনতং,   

               ।  

  ভিভনতং সর্তরজপান বফন (২ি তরা),  

২ 

সর্তরজপান 

স্থানান্তয 

(এেই 

এক্সজচজঞ্জ

য 

আওতাধী

ন) 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৩ (ততন) 

            ২ 

           

 

 ২  চরভান সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(৩)মূর দাফীনাভা 

াতযজি সগজর থানাি 

তজতড         

(৪) জাতীি 

তযচিত্র/াজার্ ট/ 

ড্রাইতবং রাইজন্স    

        -  েত। 

আজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

দপ্তজয তফনামূজে 

াওিা মাজফ 

অথফা 

আজফদনত্র 

www.btcl.

gov.bd  

ওজিফাইজর্ 

াওিা মাজফ   

                          

           

  র্াো-৫০০/-  

                

          র্াো ৩০০/- 

 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:detangail@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:gm3.north@btcl.gov.bd
mailto:debtcljam@gmail.com
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োম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

 ৫  ফ টজল ততন 

ভাজয তযজাতধত 

তফজরয        । 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 

 

৯)   -ভাব্যফস্থাে,               ।  

                         

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

৬৪৫০০      

ই-সভইরেঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

 

১০) োযী ব্যফস্থাে (জর্তরেভ), সযপুয 

জনাফ সভােঃ ইভাইর সাজন (অেঃদােঃ) 

সপান নম্বযেঃ ০৯৩১-৬২৩০০ 

Email: 

am2.jamalpur@btcl.gov.bd 

 

১১)    -ভাব্যফস্থাে,         ভিভনতং,   

               ।  

  ভিভনতং সর্তরজপান বফন (২ি তরা),  

সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

 ২  োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), তেজাযগঞ্জ 

জনাফ সভােঃ জাতেয সাজন 

সপান নম্বযেঃ ০৯৪১৬২৫০০ 

Email: 

am3.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

 ৩  োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), সনত্রজোনা 

জনাফ সভােঃ াভছুর ইরাভ ফাঙারী 

সপান নম্বযেঃ ০৯৫১৬১০০১ 

Email: 

am2.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

সপান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

 

৩ 

সর্তরজপান 

স্থানান্তয 

(তবন্ন 

এক্সজচজঞ্জ

য জন্য) 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৪ (চায) 

োম টতদফজয 

ভজে স্থানান্তয 

োজ ম্পন্ন। 

             -২ 

         

  ২  চরভান 

সর্তরজপান ংজমাজগয 

মূর দাফীনাভা। 

(৩)মূর দাফীনাভা 

াতযজি সগজর থানাি 

তজতড         

(৪) জাতীি 

তযচিত্র/াজার্ ট 

/ড্রাইতবং রাইজন্স এয 

পজর্ােত। 

 ৫  ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

আজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

দপ্তজয তফনামূজে 

াওিা মাজফ 

অথফা 

আজফদনত্র 

www.btcl.

gov.bd  

ওজিফাইজর্ 

াওিা মাজফ  

 

                          

           

  র্াো-৫০০/-  

                

          র্াো ৩০০/- 

 

৪ 

সর্তরজপান 

পুনেঃ 

ংজমাগ 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে দাফীনাভা 

ইস্যয এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৩ (ততন)  

োমতদফজয 

ভজে পুনেঃ 

ংজমাগ োজ 

ম্পন্ন। 

             

২         

 ২  চরভান সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

 ৩ মূর দাফীনাভা 

াতযজি সগজর থানাি 

তজতড         

(৪) জাতীি 

তযচিত্র/াজার্ ট/

ড্রাইতবং রাইজন্স এয 

পজর্ােত। 

 ৫  ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

আজফদনত্র  

উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

দপ্তজয তফনামূজে 

াওিা মাজফ 

অথফা 

আজফদনত্র 

www.btcl.

gov.bd  

ওজিফাইজর্ 

াওিা মাজফ  

          সর্তরজপান পুনেঃ 

ংজমাগ         

 ৩   ২ ২ ২           

mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:am2.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
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৫ 

নাভ/ 

ভাতরোনা 

তযফতটন 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৩(ততন)  

োমতদফজয 

ভজে ম্পন্ন। 

            ২ 

         

 ২  চরভান সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(৩)মূর দাফীনাভা 

াতযজি সগজর থানাি 

তজতড         

(৪) জাতীি 

তযচিত্র/াজাজর্ টয 

পজর্ােত। 

(৫) ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

(৫) াজার্ ট াইজ 

ছতফেঃ 4 েত। 

অন্যান্য োগজত্রেঃ 

(১) উত্তযাধীোযী সূজত্র 

প্রাপ্ত জরেঃ 

ে) Succession 

Certificate 

(ওিাড ট 

েতভনায/ ইউতনিন 

তযলজদয সচিাযম্যান 

ফা এ ধযজনয মথামথ 

ের্তটে জত) 

খ) অন্যান্য 

ওিাতযানগজণয না-

দাফী ত্র। 

(২) অন্যান্য সেজত্রেঃ 

ে) ৩০০ র্াোয নন 

জুতডতিার স্ট্যাজম্প 

উবিজেয ছতফযুি 

চুতিত্র মা প্রথভ 

সেতণয েভ টেতটা অথফা 

সনার্াযী াফতরে দ্বাযা 

তযাতিত জত জফ। 

আজফদনত্র 

www.btcl.

gov.bd  

ওজিফাইজর্ ফা 

ংতিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

দপ্তজয তফনামূজে 

াওিা মাজফ। 

                          

           

  র্াো-৫০০/-  

                

          র্াো ৩০০/- 

 

উত্তযাতধোযী সূজত্র প্রাপ্ত জর 

২০০ র্াো। 

  

http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
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৬ 
নাম্বায 

তযফতটন 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৩ (ততন)  

োম টতদফজয 

ভজে ম্পন্ন। 

           - ২ 

         

(১) চরভান সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২) ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

(৩) সর্তরজপান তফজরয 

পজর্ােত 

উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

তনের্ াদা 

োগজজ আজফদন 

েযজত জফ। 

                          

           

  র্াো-৫০০/-  

                

          র্াো ৩০০/- 

 

  

৭ 
সর্তরজপান 

ভ টণ 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে । 

            -২ 

         

 ২  চরভান 

           

দাতফনাভায মূরেত; 

মূর দাতফনাভা াতযজি 

তজতডয েত।  

 ৩  ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

 ৪                

        

 ৫               

     - ২     

 ৫              

 

স্থানীি উ-

ভাব্যফস্থাে/ব্য

ফস্থাে/োযী 

ব্যফস্থাে এয 

তনের্ াদা 

োগজজ আজফদন 

েযজত জফ। 

তফনামূজে 

৮ 

ADSL

/ 

GPON

ইন্টাযজনর্ 

আজফদনত্র 

প্রাতপ্ত সথজে 

যফতী 

৩(ততন) 

োম টতদফজয 

ভজে 

(১)আজফদনত্র,  

 ২  সর্তরজপাজনয 

দাফীনাভায অনুতরত। 

উ-ভাব্যফস্থাে 

      আজফদন 

েযজত জফ। 

আজফদনত্র 

তফটিতএর 

ওজিফাইর্: 

               

                     

                   

      

          ২৫        

            ৩২৫        
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দাফীনাভা ইস্যয 

এফং 

দাফীনাভায 

অথ ট 

তযজাতধত 

েত দাতখর 

সথজে যফতী 

৪ (চায)  

োম টতদফজয 

ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

www.btcl.g

ov.bd 

ওজিফাইজর্ ফা 

উ-

ভাব্যফস্থাজেয 

দপ্তজয াওিা 

মাজফ। সই াজথ 

চুতিত্রও পুযণ 

েজয তদজত জফ। 

এেটি সর্তরজপান 

রাইজনয তফযীজত 

এেটি ইন্টাযজনর্ 

ংজমাগ াওিা 

মাজফ। 

          ৩৫       

          ৫          

           ৭৫         

            ২          

 

                   

                    - 

       GPON 

            

          ৫৫          

           ৮          

             ৫       

            ২৫       

            ৪৫  

       

                

     

 

 

৯ 

সর্তরজপা

সনয ত্রুটি 

তনযন 

ফড় ধযজণয 

যুতিঙ্গত 

োযণ ব্যততত 

২৪ জত ৪৮ 

ঘন্টায ভজে। 

 সর্তরজফা অযা 

ব্যফায েজয 

অতবজমাগ েযা মাজফ। 

    ের সন্টায 

১৬৪০২ সত সপান েজয 

অথফা 

www.btcl.gov

.bd  ওজিফাইর্ 

সথজে ের সন্টাজযয 

াতাি রগইন েজয 

অতবজমাগ সদওিা 

মাজফ।  

এছাড়াও স্থানীি 

গ্রােজফা সেজে 

অতবজমাগ সদওিা 

মাজফ। 
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১০ 

সর্তরজপান 

আইএতড 

েযণ 

আজফদন 

প্রাতপ্তয ২ 

          

ভজে। 

            -  

    

(২) দাফীনাভায  

পজর্ােত। 

(৩) যাজস্ব অতপ 

সথজে ারনাগাদ তফর 

তযজাজধয প্রতযিন 

ত্র। 

(৪) জাতীি তযচি 

ত্র/াজার্ ট/ ড্রাইতবং 

রাইজন্স এয 

পজর্ােত। 

(৫) সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

আজফদজনয পজর্ােত 

উ-

ভাব্যফস্থাজেয 

তনের্ াদা 

োগজজ আজফদন 

েযজত জফ। 

তফনামূজে 

১১ 

সর্তরজপান 

রে সখারা 

অথফা 

গ্রাে 

অনুজযাজধ 

াভতিে 

ফন্ধেযণ। 

আজফদন 

প্রাতপ্তয ২৪ 

ঘন্টায ভজে। 

             – 

     

(২) তডভান্ড সনাজর্য 

পজর্ােত অথফা 

(৩) াম্প্রততে 

তযজাতধত তফজরয 

পজর্ােত অথফা 

(৪) সর্তরজপান 

ংজমাজগয মূর 

আজফদনজত্রয 

পজর্ােত। 

উ-

ভাব্যফস্থাে 

(স্যইচ)/ংতিষ্ট 

উ-

ভাব্যফস্থাজেয 

তনের্ াদা 

োগজজ আজফদন 

েযজত জফ। 

তফনামূজে 

১) উ-ভাব্যফস্থাে (স্যইচ), গুরান,  ঢাো। 

জনাফ                , 

 েেেঃ ৩১৯ , গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানেঃ 

০২২২২২৮৭৪৮৮। 

ই-সভইরেঃ deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 

 

২) উ-ভাব্যফস্থাে (সপান্স-২), গুরান, পূফ ট, ফাতযধাযা, 

ঢাো।   

                     

েেেঃ ৩০৩, ফাতযধাযা সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানেঃ 

৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সভইরেঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স) সন্ট্রার েযান্টনজভন্ট, 

ঢাো ।  

জনাফ এইচ এভ ফদরুজদাজা আরভ,  

তডতজএভ েযান্টনজভন্ট এয োম টারি, তনচ তরা, ফাড়ী 

নং- ১৬/তড, সযাড নং- ২/এ, েযান্টনজভন্ট ফাজায 

এরাো, ঢাো েযান্টনজভন্ট, ঢাো-১২০৬।সর্তরজপান-

৯৮৩২২৩৩  

ইজভইর : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

 

                    

উৎর সদওিান 

েে নং-৩০৭  , গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ 

বফন,  সপানেঃ ০২২২২২৬৩৩৫৫। ইজভইরেঃ 

cgm.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতভে নং: ১, ২ এফং ৩ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

১)ভাব্যফস্থাে-১, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

(উত্তয), গুরান, ঢাো।  

                          নং-৩০৯, গুরান 

সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানেঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজভইরেঃ 

gopinathacharjee1963@gmail.c

om, gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:  ৪ এফং ৫ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

২) ভাব্যফস্থাে-২, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

(উত্তয), গুরান, ঢাো। 

                       

েেেঃ ৩১৪, গুরান সর্তরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

 ২ 

ডুতিজের্ 

তফর প্রদান 

ফা তফর 

তযজাজধ

য তথ্য 

প্রদান ফা 

তফর 

তযজাজধ

য প্রতযিন 

ত্র প্রদান 

অতপ ভজি 

চাতফাভাত্র 

যফযা েযা 

ি 

প্রজমাজয নি প্রজমাজয নি তফনামূজে 

mailto:deintgul@gmail.com
mailto:dgm.swgulshan@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:cgm.north@bt
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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৪) উ-ভাব্যফস্থাে (জপান্স-২), উত্তযা, পূফ ট, ঢাো । 

                         , 

েেেঃ  ৩০২, উত্তযা সর্তরজপান বফন, উত্তযা, ঢাো।  

সপান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সভইরেঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাে, সর্তরেভ, গাজীপুয । 

                           

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  

 

৬) োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), নযতংদী 

জনাফ সভােঃ াভস্যর হুদা 

সপান নম্বযেঃ ০২-৯৪৬২২৬১ 

Email: 

am2.gazipur@btcl.gov.bd 

 

৭)   -ভাব্যফস্থাে,              ।  

                     

 রুভ নং-১০৩, সপান নং-০৯২১-৬২০০০ 

ই-সভইরেঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 
[ 

৮)   -ভাব্যফস্থাে,               ।   

          জিনার আফদীন,  

 জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২ি তরা),  

সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

ই-সভইরেঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  

 

৯  োযী ব্যফস্থাে (জর্তরেভ), সযপুয 

জনাফ সভােঃ ইভাইর সাজন (অেঃদােঃ) 

সপান নম্বযেঃ ০৯৩১-৬২৩০০ 

Email: 

am2.jamalpur@btcl.gov.bd 

 
 

১০)    -ভাব্যফস্থাে,         ভিভনতং,   

সপান- ০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সভইরেঃ 

gopinathacharjee1963@gmail.c

om,, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:  ৬ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন েভ টেতটােঃ 

৩) উ-ভাব্যফস্থাে, সর্তরেভ, গাজীপুয । 

                           

       ২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

      dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং:   ৭, ৮ এফং ১০ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

৪) ভাব্যফস্থাে-৩, ঢাো সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর 

(উত্তয), ভিভনতং। সভােঃ আবুর োরাভ আজাদ ,  

সপানেঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সভইরেঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতভে নং: ৯ এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন েভ টেতটােঃ 

 

৫   -ভাব্যফস্থাে,               ।   

          জিনার আফদীন,  

 জাভারপুয সর্তরজপান বফন (২ি তরা),  

সপান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

ই-সভইরেঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  

 

ক্রতভে নং: ১১ এফং ১২  এয েভ টেতটায উর্ধ্টতন 

েভ টেতটােঃ 

৬)    -ভাব্যফস্থাে,         ভিভনতং,   

               । রুভ নং-  ভিভনতং 

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

ই-সভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.com 

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:am2.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:ইমেইলঃdgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:gm3.north@btcl.gov.bd
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
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               । রুভ নং-  ভিভনতং সর্তরজপান 

বফন (২ি তরা), সপান নং- -০৯১-৬৭০০০ 

ই-সভইরেঃ  

detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

  ) োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), তেজাযগঞ্জ 

জনাফ সভােঃ জাতেয সাজন 

সপান নম্বযেঃ ০৯৪১৬২৫০০ 

Email: 

am3.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

 ২) োযী ব্যফস্থাে (সর্তরেভ), সনত্রজোনা 

জনাফ সভােঃ াভছুর ইরাভ ফাঙারী 

সপান নম্বযেঃ ০৯৫১৬১০০১ 

Email: 

am2.mymensingh@btcl.gov.bd 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

 

 

mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd

