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সিটিজেন চার্ টার- টেলিয োগোয োগ অঞ্চি(উত্তরোঞ্চি),রোজশোহী। 

ক্রঃনং টেবোর নোম টেবো প্রদোযন েযব বোচ্চ েময় প্রযয়োজনীয় কোগজপত্র 
প্রযয়োজনীয় কোগজপত্র/আযবদন 

ফরম প্রোলিস্থোন 

টেবোমূল্য এবং 

পলরযশোধ পদ্ধলি 

( লদ থোযক) 

(েকি চোযজব ১৫% 

ভ্যোে প্রয োজয) 

শোখোর নোমেহ দ্বোলয়ত্বপ্রোি কম বকিবোর পদলব, রুম নম্বর, 

টজিো/উপযজিোর টকোড, অলফলেয়োি টেলিযফোন ও 

ইযমইি 

উর্ধ্বিন কম বকিবোর পদলব, রুম নম্বর, 

টজিো/উপযজিোর টকোডেহ অলফলেয়োি 

টেলিযফোন ও ইযমইি 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
নতুন 

টেলিযফোন েংয োগ 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩ (লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

েংলিষ্ট দিযর দোলখযির পর  ৪ 

(চোর) কো বলদবযের মযে 

েংয োগ প্রদোন। 

ক। ব্যলিগি েংয োযগর 

টেযত্রঃ 

১) আযবদনপত্র - ৩ 

কলপ। 

২) পোেযপোে ব েোইজ ছলব- 

৪ কলপ। 

৩)  জোিীয় পলরচয়পত্র/ 

পোেযপোযে বর ফযেোকলপ/ 

ড্রোইলভ্ং িোইযেন্স-১ 

কলপ। 

খ। েরকোরী প্রলিষ্ঠোযনর 

টেযত্রঃ 

১। েংলিষ্ট কর্তবপযের 

অনুযমোদনপত্র। 

গ। টবেরকোরী 

প্রলিষ্ঠোযনর টেযত্রঃ 

১) হোিনোগোদ টেড 

িোইযেন্স এর ফযেোকলপ 

২) প্রলিষ্ঠোন প্রধোযনর 

জোিীয় পলরচয়পযত্রর 

ফযেোকলপ। 

৩) কর্তবপযের মযনোনীি 

প্রলিলনলধর টেযত্র 

কর্তবপযের 

মযনোনয়নপত্র। 

ঘ। লবযদশী ব্যলির টেযত্র 

আযবদনপত্র  উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর দিযর 

লবনোমূযল্য পোওয়ো  োযব অথবো 

আযবদনপত্র 

www.btcl.com.bd  

ওযয়বেোইযে পোওয়ো  োযব। 

নতুন েংয োগ লফ: 

েোকো-৩০০/- 

লনরোপত্তো জোমোনি: 

েোকো ৩০০/- 

েহ টমোে ৬০০/- 

(*মুলজব বযষ ব 

েংয োগ লফ লি)  

 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০।  

ইযমইিঃ  dgm.bogura@btcl.gov.bd 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-

টমইিঃ   dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  

 

বোংিোযদশ টেলিকলমউলনযকশনে টকোম্পোলন লিলমযেড 

লচফ টজনোযরি ম্যোযনজোর এর কো বোিয়, টেলিয োগোয োগ অঞ্চি(উত্তরোঞ্চি) 

      শোিবোগোন,   েপুরো, রোজশোহী-৬২০৩| 

 

mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
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mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
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১। েংলিষ্ট দূিোবোে 

কর্তবক পোেযপোযে বর 

েিযোলয়ি ফযেোকলপ। 

২। ওয়োকব পোরলমে। 

ঙ। লবযদশী প্রলিষ্ঠোযনর 

টেযত্র 

লবলনযয়োগ টবোড ব এর 

অনুযমোদন পত্র।  

 

২ 

টেলিযফোন স্থোনোন্তর 

(একই এক্সযচযঞ্জর 

আওিোধীন) 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

দোলখি টথযক পরবিী ৩ (লিন) 

কো বলদবযের মযে েংয োগ 

প্রদোন। 

(১) চিমোন টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

দোবীনোমো। 

(২)মূি দোবীনোমো হোলরযয় 

টগযি থোনোয় 

লজলড/টনোেোরী 

(৩) জোিীয় 

পলরচয়পত্র/পোেযপোযে বর 

ফযেোকলপ। 

(৪) েব বযশষ লিন মোযের 

পলরযশোলধি লবযির 

ফযেোকলপ। 

আযবদনপত্র উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর দিযর 

লবনোমূযল্য পোওয়ো  োযব অথবো 

আযবদনপত্র 

www.btcl.gov.b

d ওযয়বেোইযে পোওয়ো  োযব। 

৫০০ েোকো 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

৩ 

টেলিযফোন স্থোনোন্তর 

(লভ্ন্ন এক্সযচযঞ্জর 

জন্য) 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

দোলখি টথযক পরবিী ৪ (চোর) 

কো বলদবযের মযে স্থোনোন্তর 

কোজ েম্পন্ন। 

((১) চিমোন টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

দোবীনোমো। 

(২)মূি দোবীনোমো হোলরযয় 

টগযি থোনোয় 

লজলড/টনোেোরী 

(৩) জোিীয় 

পলরচয়পত্র/পোেযপোযে বর 

ফযেোকলপ। 

আযবদনপত্র উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর দিযর 

লবনোমূযল্য পোওয়ো  োযব অথবো 

আযবদনপত্র 

www.btcl.gov.b

d ওযয়বেোইযে পোওয়ো  োযব। 

৫০০ েোকো 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
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(৪) হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

৪ 
টেলিযফোন পুনঃ 

েংয োগ 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

দোলখি টথযক পরবিী ৩ 

(লিন)  কো লদবযের মযে 

পুনঃ েংয োগ কোজ েম্পন্ন। 

 

 

 

(১) চিমোন টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

দোবীনোমো। 

(২)মূি দোবীনোমো হোলরযয় 

টগযি থোনোয় 

লজলড/টনোেোরী 

(৩) জোিীয় 

পলরচয়পত্র/পোেযপোযে বর 

ফযেোকলপ। 

(৪) হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

আযবদনপত্র  উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর দিযর 

লবনোমূযল্য পোওয়ো  োযব অথবো 

আযবদনপত্র 

www.btcl.gov.b

d  ওযয়বেোইযে পোওয়ো  োযব। 

৫০০ েোকো 

(*মুলজব বযষ ব 

পুনঃেংয োগ লফ 

লি)  

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৫ 

নোম/ 

মোলিকোনো 

পলরবিবন 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

দোলখি টথযক পরবিী 

৩(লিন)  কো লদবযের মযে 

েম্পন্ন। 

(১) চিমোন টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

দোবীনোমো। 

(২)মূি দোবীনোমো হোলরযয় 

টগযি থোনোয় 

লজলড/টনোেোরী 

(৩) জোিীয় 

পলরচয়পত্র/পোেযপোযে বর 

ফযেোকলপ। 

(৪) হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৫) পোেযপোে ব েোইজ 

ছলবঃ 4 কলপ। 

অন্যোন্য কোগজপত্রঃ 

(১) উত্তরোধীকোরী সূযত্র 

প্রোি হযিঃ 

ক) Succession 

Certificate 

(ওয়োড ব 

কলমশনোর হযি) 

খ) অন্যোন্য 

ওয়োলরশোনগযের নো-দোবী 

পত্র। 

(২) অন্যোন্য টেযত্রঃ 

ক) ৩০০ েোকোর নন 

জুলডলশয়োি স্ট্যোযম্প 

উভ্য়পযের ছলবযুি 

চুলিপত্র  ো প্রথম টেলের 

কম বকিবো অথবো টনোেোরী 

পোবলিক দ্বোরো েিযোলয়ি 

হযি হযব। 

আযবদনপত্র 

www.btcl.com.bd  

ওযয়বেোইযে বো েংলিষ্ট উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর দিযর 

লবনোমূযল্য পোওয়ো  োযব। 

৫০০ েোকো। 

 

উত্তরোলধকোরী সূযত্র 

প্রোি হযি ২০০ 

েোকো। 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

৬ নোম্বোর পলরবিবন 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর পলরযশোলধি কলপ 

দোলখি টথযক পরবিী ৩ 

(লিন)  কো বলদবযের মযে 

েম্পন্ন। 

(১) চিমোন টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

দোবীনোমো। 

(২) হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) টেলিযফোন লবযির 

ফযেোকলপ 

উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর লনকে 

েোদো কোগযজ আযবদন করযি 

হযব। 

৫০০ েোকো 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

http://www.btcl.com.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
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 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

৭ টেলিযফোন েমপ বে 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে । 

(1) চিমোন 

টেলিযফোযনর দোবীনোমোর 

মূিকলপ 

(2) হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) জোিীয় পলরচযয়র 

ফযেোকলপ 

(৪) ছলব পোেযপোে ব েোইজ 

- ২ কলপ 

(৫) টমোবোইি নম্বর 

 

স্থোনীয় উপ-

মহোব্যবস্থোপক/ব্যবস্থোপক/েহক

াোরী ব্যবস্থোপক এর লনকে 

েোদো কোগযজ আযবদন করযি 

হযব। 

লবনোমূযল্য 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd  

 

mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৮ এলডএেএি  

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর অথ ব পলরযশোলধি 

কলপ দোলখি টথযক পরবিী ৪ 

(চোর)  কো বলদবযের মযে 

েংয োগ প্রদোন। 

আজেদনপত্র, স্বাক্ষসরত 

চুসিপত্র ও টর্সিজ াজনর 

দােীনামার অনুসিসপ। 

উপ-মহাব্যেস্থাপক েরাের 

আজেদন করজত হজে। 

আজেদনপত্র www.btcl.

gov.bd ওজেেিাইজর্ ো 

উপ-মহাব্যেস্থাপজকর দপ্তজর 

পাওো যাজে। টিই িাজে 

চুসিপত্রও পুরণ কজর সদজত হজে। 

একটি টর্সিজ ান িাইজনর 

সেপরীজত একটি ইন্টারজনর্ 

িংজযাগ পাওো যাজে। 

সেটিসিএি 

ওজেেিাইর্: 

www.btc

l.gov.bd  

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

৯ 
লজপন ইন্টোরযনে 

েংয োগ 

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর অথ ব পলরযশোলধি 

কলপ দোলখি টথযক পরবিী ৪ 

(চোর)  কো বলদবযের মযে 

েংয োগ প্রদোন। 

ট ার্ার আইসি, ছসে, 

টমাোইি নম্বর, 

টমইি আইসি 

েরোেলর 

ওযয়বেোইযে  www.my

btcl.btcl.gov.bd 

এর মাা্ধ্যজম অনিাইজন 

আজেদন করজত হজে। 

সেটিসিএি 

ওজেেিাইর্: 

www.btc

l.gov.bd 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
http://www.mybtcl.btcl.gov.bd/
http://www.mybtcl.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

১০ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

লভ্লপএন/ এি এি 

আই েংয োগ  

আযবদনপত্র প্রোলি টথযক 

পরবিী ৩(লিন) কো বলদবযের 

মযে দোবীনোমো ইস্যয এবং 

দোবীনোমোর অথ ব পলরযশোলধি 

কলপ দোলখি টথযক পরবিী ৪ 

(চোর)  কো বলদবযের মযে 

েংয োগ প্রদোন। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

টবেরকোলর েংয োযগর 

টেযত্রঃ 

* লবটি আই লে এর 

িোইযেন্স  

* লনধ বোলরি আযবদন ফরম ২ 

কলপ  

* জোিীয় পলরচয় পযত্রর 

ফযেোকলপ 

 * পোেযপোে ব েোইযজর ছলব 

৪  কলপ 

*টেড িোইযেন্স/লবটি আরলে 

কর্তবক আই এে লপ িোইযেন্স 

* মোলিকোনো/ভ্োড়োর প্রমোন 

পত্র 

উপ-মহোব্যবস্থোপক বরোবর আযবদন 

করযি হযব। আযবদনপত্র 

www.btcl.gov.bd 

ওযয়বেোইযে বো উপ-

মহোব্যবস্থোপযকর দিযর পোওয়ো 

 োযব। টেই েোযথ চুলিপত্রও পুরে 

কযর লদযি হযব। 

লবটিলেএি 

ওযয়বেোইে: 

www.btcl.c

om.bd 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

১১ 
টেলিযফোযনর ত্রুটি 

লনরেন 

বড় ধরযের যুলিেঙ্গি কোরে 

ব্যলিি ২৪ হযি ৪৮ ঘন্টোর 

মযে। 

 টেলিযেবো অযোপ ব্যবহোর 

কযর অলভ্য োগ করো 

 োযব। 

    কি টেন্টোর ১৬৪০২ 

টি টফোন কযর অথবো 

www.btcl.com.

bd  ওযয়বেোইে টথযক 

কি টেন্টোযরর পোিোয় 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
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িগইন কযর অলভ্য োগ 

টদওয়ো  োযব।  

এছোড়োও স্থোনীয় 

গ্রোহকযেবো টকযে 

অলভ্য োগ টদওয়ো  োযব। 

   জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

১২ 
টেলিযফোন 

আইএেলড করে 

আযবদন প্রোলির ২ কম বলদবযের 

মযে। 

(১) 

দোবীনোমোর  ফযেোকলপ। 

(২) রোজস্ব অলফে টথযক 

হোিনোগোদ লবি 

পলরযশোযধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) জোিীয় পলরচয় 

পযত্রর  ফযেোকলপ। 

(৪) টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

আযবদযনর ফযেোকলপ 

উপ-মহোব্যবস্থোপযকর লনকে 

েোদো কোগযজ আযবদন করযি 

হযব। 

লবনোমূযল্য 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

১৩ 

টেলিযফোন িক 

টখোিো অথবো গ্রোহক 

অনুযরোযধ েোমলয়ক 

বন্ধকরে। 

আযবদন প্রোলির ২৪ ঘন্টোর 

মযে। 

(১) লডমোন্ড টনোযের 

ফযেোকলপ অথবো 

(২) েোম্প্রলিক 

পলরযশোলধি লবযির 

ফযেোকলপ অথবো 

(৩) টেলিযফোন 

েংয োযগর মূি 

আযবদনপযত্রর 

ফযেোকলপ। 

উপ-মহোব্যবস্থোপক 

(স্যইচ)/েংলিষ্ট উপ-

মহোব্যবস্থোপযকর লনকে েোদো 

কোগযজ আযবদন করযি হযব। 

লবনোমূযল্য 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

১৪ 

ডুলিযকে লবি 

প্রদোন বো লবি 

পলরযশোযধর িথ্য 

প্রদোন অথবো লবি 

পলরযশোযধর 

প্রিযয়ন পত্র প্রদোন 

অলফে েমযয় চোলহবোমোত্র 

েরবরোহ করো হয় 
প্রয োজয নয় প্রয োজয নয় লবনোমূযল্য 

১) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রোজশোহী ।  

  জনোব টমোঃ টগোিোম টমোরযশদ, কেঃ ১০১, ১ম িিো, 

মোযিোপোড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, 

রোজশোহী।   টফোনঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। ই-টমইিঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, পোবনো ।  

  জনোব টমোঃ আব্দুি মোযিক, কেঃ ২০১, ২য় িিো, 

পোবনো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   পোবনো ।   টফোনঃ 

০৭৩১-৬৬৬০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, বগুড়ো ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ২০০৬, ২য় িিো, 

বগুড়ো টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,   বগুড়ো ।   টফোনঃ 

০৫১-৬৬১০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

ক্রলমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

১) মহোব্যবস্থোপক-১,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ আবদুি মোন্নোন, কে নং-৩০১, 

শোিবোগোন টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ 

০২৪৭-৮৬১১৪৪। ই-টমইিঃ 

gm1.northern@btcl.gov.bd 

   

ক্রলমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর উর্ধ্বিন 

কম বকিবোঃ 

২) মহোব্যবস্থোপক-২,  টেলিয োগোয োগ অঞ্চি 

(উত্তরোঞ্চি), রোজশোহী।  

টমোঃ িোজুি ইেিোম,  কে নং-৩১৭, রংপুর 

টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  টফোনঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। ই-টমইিঃ   

gm2.northern@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
mailto:dgm.dinajpur@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
mailto:dgm.rajshahi@btcl.gov.bd
mailto:dgm.pabna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bogura@btcl.gov.bd
mailto:gm1.northern@btcl.gov.bd
mailto:gm2.northern@btcl.gov.bd
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৪) উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, রংপুর ।  

  জনোব টমোঃ িোজুি ইেিোম, কেঃ ১০৭, ১ম িিো, 

রংপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন, রংপুর । টফোনঃ 

০৫২১-৬২৭০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উপ-মহোব্যবস্থোপক, টেলিকম, লদনোজপুর ।  

  জনোব টমোঃ জোমরুি ইেিোম, কেঃ ৩০১, ৩য় িিো, 

লদনোজপুর টেলিযফোন এক্সযচঞ্জ ভ্বন,  লদনোজপুর 

।   টফোনঃ ০৫৩১-৬৩২০০। ই-টমইিঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

 

 

 

 

   

টমোঃ আবদুি মোন্নোন 

                               টজনোযরি ম্যোযনজোর-১ 

টেলিয োগোয োগ অঞ্চি (উত্তরোঞ্চি) 

লবটিলেএি, েপুরো ,রোজশোহী 

cgm.northern@btcl.gov.bd 
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