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অলিদ াগ প্রলতকার ব্যবস্থাপিা (GRS): 

 

টসবা প্রালিদত অসন্তুষ্ট হদল োলিত্বপ্রাি কি মকতমার সদে ট াগাদ াগ করুি। োলিত্বপ্রাি কি মকতমা এবাং পরবতী উর্ধ্বতন কর্ বকতবা সিাধাি লেদত ব্যর্ ম হদল লিদনাক্ত 

পদ্ধলতদত ট াগাদ াগ কদর আপিার সিস্যা অবলহত করুি।  

 

 

ক্রলিক 

িাং 

কখি ট াগাদ াগ করদবি 

 

ট াগাদ াদগর ঠিকািা লিষ্পলির সিিসীিা  

১ োলিত্বপ্রাি কি মকতমা এবাং পরবতী উর্ধ্বতন 

কর্ বকতবা সিাধাি লেদত ব্যর্ ম হদল 

GRS ফ াকাল পয়েন্ট কি মকতমা: মুখ্য িহাব্যবস্থাপক (সাংলিষ্ট  

                                           অঞ্চল প্রধাি) 

 

লবলিন্ন অঞ্চদলর অঞ্চল প্রধািগদণর ঠিকািা: 

 

(১) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পূব ম)  

     লখলগাঁও টেললদ াি িবি, লবটিলসএল, ঢাকা।  

     ট াি: ০২-৪৭২১৯১০০  

     ই-টিইল: cgm.east@btcl.gov.bd  

 

(২) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পলিি)     

     টশদর বাাংলা িগর টেললদ াি িবি, লবটিলসএল, ঢাকা।  

     ট াি: ০২-৯১৩৯৮৮০ 

     ই-টিইল: cgm.west@btcl.gov.bd  

 
(৩) মূখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (উির)  

      গুলশাি টেললদ াি িবি,  লবটিলসএল, ঢাকা।  

      ট াি: ০২-৯৮৬৩৩৫৫  

      ই-টিইল: cgm.north@btcl.gov.bd  

 

(৪) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (েলিণ)      

     রিিা টেললদ াি িবি, লবটিলসএল, ঢাকা।  

     ট াি: ০২-৯৫৬৫০০০ 

     ই-টিইল: cgm.south@btcl.gov.bd 

 

(৫) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, চট্টগ্রাি টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল 

     আগ্রাবাে টেললদ াি িবি, লবটিলসএল, চট্টগ্রাি। 

     ট াি: ০৩১ - ৭১৪০০০ 

     ই-টিইল: cgm.ctg@btcl.gov.bd 

 

(৬) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, উিরাঞ্চল  

      শালবাগাি, সপুরা, লবটিলসএল, রাজশাহী।  

      ট াি: ০৭২১ - ৭৬২০০০ 

      ই-টিইল: cgm.northern@btcl.gov.bd 

 

(৭) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, েলিণাঞ্চল 

     খাললশপুর টেললদ াি িবি, লবটিলসএল, খুলিা।  

     ট াি: ০৪১ - ৭৬২১০০ 

৩ (লতি) কি মলেবস 



     ই টিইল: cgm.southern@btcl.gov.bd 

 

(৮) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ট্রান্সমর্শন অঞ্চল (পূব ম) 

      লবটিলসএল, িহাখালী, ঢাকা। 

      ট াি: ০২-৫৫০৬৯৩৩৩ 

      ই-টিইল: cgm.txeast@btcl.gov.bd 

 

(৯) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ট্রান্সমর্শন অঞ্চল (পলিি) 

      লবটিলসএল, িহাখালী, ঢাকা।  

      ট াি: ০২-৫৫০৬৯৩০০  

      ই-টিইল: cgm.txwest@btcl.gov.bd 

 

(১০) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ববদেলশক টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল   

       িহাখালী উপগ্রহ ভূ-টকন্দ্র িবি, লবটিলসএল, ঢাকা।  

       ট াি: ০২-৯৮৭১৬৮৮  

       ই-টিইল: cgm.otr@btcl.gov.bd  

 

(১১) মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, পলরকল্পিা ও উন্নিি অঞ্চল   

       প্রধাি কা মালি, লবটিলসএল, ঢাকা।  

       ট াি: ০২-৯৩২০১৩৫ 

       ই-টিইল: cgm.pnd@btcl.gov.bd  

 

 

২ GRS  ট াকাল পদিন্ট কর্ বকতবা মনমদ বষ্ট 

সর্য়ে সর্াধান মদয়ত ব্যর্ ব হয়ল 

  সদব মাচ্চ কর্তমপি: 

 

  ব্যবস্থাপিা পলরচালক 

  লবটিলসএল, টকন্দ্রীি কা মালি, ঢাকা। 

  ট াি: ০২-৪৮৩১১৫০০, ০২-৯৬৬৪২৮২ 

  ই-টিইল: md@btcl.gov.bd  

  ওদিব টপাে মাল: www. btcl.gov.bd 

৩ (লতি) কি মলেবস 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


