বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পািী লললিদেড (লবটিলিএল)
মুখ্য িহাব্যবস্থাপক, ঢাকা টেললদ াগাদ াগ অঞ্চল (পূর্)ব এর কা যালয়, লিলগাঁও, ঢাকা

সের্া প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন চার্ বার)
ক্রতিক

সের্ার নাি

সের্া প্রদাজন
েজর্ বাচ্চ েিয়

প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র

১

২

৩

৪

৫

৬

০৫ কা বতদর্ে

১। ব্যতিগি েংজ াজগর সক্ষজত্র:
ক) আজর্দনপত্র - ৪ কতপ
খ) পািদপাে য িাইজ ছতর্- ৫ কতপ
গ) োিীয় পতরচয়পত্র/
পােজপাজর্ বর ফজর্াকতপ
অন্যান্য কাগেপত্র:
২। েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্রেঃ
েংতিষ্ট কর্তবপজক্ষর অনুজিাদনপত্র
৩। সর্েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সক্ষজত্র:
ক) সেড লাইজেন্স এর ফজর্াকতপ
খ) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয়
পতরচয়পজত্রর ফজর্াকতপ
গ) কর্তবপজক্ষর িজনানীি
প্রতিতনতধর সক্ষজত্র কর্তবপজক্ষর
িজনানয়নপত্র
৪। তর্জদ ী ব্যতির সক্ষজত্র:
েংতিষ্ট দূিার্াে কর্তবক
পােজপাজর্ বর েিযাতয়ি
ফজর্াকতপ।

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর দির
হজি তর্নামূজল্য
পাওয়া াজর্ অথর্া

ঢাকা িাতি
এক্সজচঞ্জ এলাকায়
েংজ াগ তফ:
১০০০ োকা +
ভ্যাে ১৫%;
তনরাপত্তা
োিানি: ১০০০
র্াকা;
িব যসিার্: ২১৫০
োকা।

০১.

সর্তলজফান
েংজ াগ

আজর্দন ফরি
প্রাতিস্থান

www.btcl.com.bd

ওজয়র্োইজর্ পাওয়া
াজর্।
(লবল পলরদশাধ
পদ্ধল িঃ ক)
ব্যাাংদকর িাধ্যদি
লবল পলরদশাধ করা
ায়।
ি)এ ছাড়াও
লবকাশ/রদকে এর
িাধ্যদিও লবল
পলরদশাধ করা
ায়।)

সের্ামূল্য এর্ং
পতরজ াধ পদ্ধতি

াখার নািেহ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কিবকিবার পদতর্, কক্ষ উর্ধ্বিন কিবকিবার পদতর্, কক্ষ নম্বর,
নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, অতফতেয়াল সেলা/উপজেলার সকাডেহ অতফতেয়াল
সর্তলজফান ও ই-সিইল
সর্তলজফান ও ইজিইল
৭

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com
(মুলজব বর্ য জুদড় ৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
িাংদ াগ লি: লি) ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
টজলা /উপদজলায় ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
েংজ াগ তফ:
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
৩০০ োকা +
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্যাে ১৫%;
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
তনরাপত্তা
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
োিানি: ৩০০
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
র্াকা;
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
িব য সিার্: ৬৪৫
োকা।
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
(মুলজব বর্ য জুদর
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
িাংদ াগ লি:
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
লি)

৮

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িালিক লবল:
১৫০ োকায়
লবটিলিএল টু
লবটিলিএল
+অন্যান্য
অপাদরোদর
০.৫২ পয়িা
লিলিে।
২

সর্তলজফান
স্থানান্তর (একই
এক্সজচজঞ্জর
আওিাধীন)

০৫ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র - ২ কতপ
২) র্িবিান সর্তলজফান েংজ াজগর
মূল দার্ীনািা
৩) মূল দার্ীনািা হাতরজয় সগজল
থানায় তেতড/দিাোরী
৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ বর
ফজর্াকতপ
৫) ের্ বজ ষ তিনিাজের পতরজ াতধি
তর্জলর িদোকলপ কতপ

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর দির
হজি তর্নামূজল্য
পাওয়া াজর্।

৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com

৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com
ঢাকা িাতি
১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
এক্সজচঞ্জ এলাকায় ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
৫০০ র্াকা +
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
ভ্যাে ১৫%
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com
৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
টজলা /উপদজলায় ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৩০০ র্াকা +
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ভ্যাে ১৫%
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৩

সর্তলজফান
স্থানান্তর (তভন্ন
এক্সজচজঞ্জর েন্য)

০৭ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র - ২ কতপ
২) র্িবিান সর্তলজফান েংজ াজগর
মূল দার্ীনািা
৩)মূল দার্ীনািা হাতরজয় সগজল
থানায় তেতড/দিাোরী
৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ বর
ফজর্াকতপ
৫) হালনাগাদ তর্ল পতরজ াজধর
প্রিযয়ন পত্র

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর দিজর
তর্নামূজল্য পাওয়া
াজর্।

ঢাকা িাতি
এক্সজচঞ্জ এলাকায়
৫০০ র্াকা +
ভ্যাে ১৫%

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com
৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
টজলা /উপদজলায় ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৩০০ র্াকা +
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ভ্যাে ১৫%
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৪

সর্তলজফান
পুনেঃেংজ াগ

০৬ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র - ২ কতপ
২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর
মূল দার্ীনািা
৩) মূল দার্ীনািা হাতরজয় সগজল
থানায় তেতড/দিাোরী
৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ বর
ফজর্াকতপ
৫) হালনাগাদ তর্ল পতরজ াজধর
প্রিযয়ন পত্র

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর
বরাবর োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণজ াগ্য।

ঢাকা িাতি
এক্সজচঞ্জ এলাকায়
পূণ: েংজ াগ তফ:
৫০০ র্াকা +
ভ্যাে ১৫%
(মুলজব বর্ য জুদড়
িাংদ াগ লি: লি)

টজলা/উপদজলায়
পণ:িাংদ াগ লি:
২০০ র্াকা +
ভ্যাে ১৫%
(মুলজব বর্ য জুদড়
িাংদ াগ লি: লি)

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৫

সর্তলজফান
গ্রাহজকর
নাি/ িাতলকানা
পতরর্িবন

০৩ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র - ২ কতপ
২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর
মূল দার্ীনািা
৩) মূল দার্ীনািা হাতরজয় সগজল
থানায় তেতড/দিাোরীর িদোকলপ
৪) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ বর
ফজর্াকতপ
৫) হালনাগাদ তর্ল পতরজ াজধর
প্রিযয়ন পত্র
৬) পােজপার্ ব োইে ছতর্ ৪ কতপ।
অন্যান্য কাগেপত্রেঃ
১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজল:
ক) Succession
Certificate (ওয়াড ব
কতি নার হজি)
খ) অন্যান্য ওয়াতর ানগজণর না-দার্ী
পত্র
২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ
ক) ৩০০ র্াকার নন জুতডত য়াল
স্ট্যাজের উভয়পজক্ষর িজে
উভয়পজক্ষর ছতর্যুি চুতিপত্র।

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর
র্রার্র োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণজ াগ্য।

ঢাকা িাতি
এক্সজচঞ্চ
এলাকায়
উত্তরাতধকারী
সূজত্র প্রাি হজল
২০০ র্াকা +
ভযার্ ১৫%;
৫০০ র্াকা +
ভ্যাে ১৫%

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
টজলা /উপদজলায় ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
৩০০ র্াকা +
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ভ্যাে ১৫%
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৬

সর্তলজফাজনর
নাম্বার পতরর্িবন

০৫ কা বতদর্ে

১) আদবেিপত্র -১ কলপ
২) চলিান সর্তলজফান েংজ াজগর
মূল দার্ীনািা
৩) হালনাগাদ তর্ল পতরজ াজধর
প্রিযয়ন পত্র
৪) সর্তলজফান তর্জলর ফজর্াকতপ

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর
র্রার্র োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণজ াগ্য।

ঢাকা িাতি
এক্সজচঞ্চ
এলাকায় ৫০০
র্াকা + ভ্যাে
১৫%

টজলা /উপদজলায়
৩০০ র্াকা +
ভ্যাে ১৫%

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

সর্তলজফান
েিপবণ
৭

০৩ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র - ২ কতপ
২) চলিান টেললদিাদির দার্ীনািার
মূলকতপ
৩) হালনাগাদ তর্ল পতরজ াজধর
প্রিযয়ন পত্র
৪) জা ীয় পলরচদয়র িদোকলপ
৫) ছলব পািদপাে য িাইজ - ২ কলপ
৬) টিাবাইল িম্বর

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর
বরাবর োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণদ াগ্য।

তর্নামূজল্য

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৮

এতডএেএল
ইন্টারজনর্
েংজ াগ

০৭ কা বতদর্ে

১) আজর্দনপত্র -২ কলপ
২) সর্তলজফাজনর দার্ীনািার
ফজর্াকতপ

উপ-িহাব্যর্স্থাপক/
ব্যর্স্থাপক/েহকারী
ব্যর্স্থাপক এর দির
হজি তর্নামূজল্য পাওয়া
াজর্ অথর্া
www.btcl.com.bd

ওজয়র্োইজর্ পাওয়া
াজর্।

ক) 1 Mbps:
২০০ োকা +
ভ্যাে ১৫%
ি)1.5Mbps:
৩৫০ োকা +
ভ্যাে ১৫%

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
এতডএেএল
ইন্টারজনর্ েংজ াগ ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
তফ ৪০০ োকা + ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

ভ্যাে ১৫%

GPON
েংজ াগ

GPON েংজ াগ
: োিানি
১০০০/- র্াকা,
েংজ াগ
তফ:১০০০/-

(মুলজব বর্ য জুদড়
িাংদ াগ লি:
লি)
ক) 2 Mbps:
৩৫০ োকা +
ভ্যাে ১৫%
ি) 5Mbps:
৫০০ োকা +
ভ্যাে ১৫%
গ) 10
Mbps: ৭৫০
োকা + ভ্যাে
১৫%
ঘ) 2 0
Mbps: ১২০০
োকা + ভ্যাে
১৫%

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

৯

সর্তলজফাজনর
ত্রুটি তনরেন

০১ কা বতদর্ে

কল সেন্টার ১৬৪০২-সি সফান কজর
অথর্া www.btcl.com.bd
ওজয়র্োইর্ সথজক কল সেন্টাজরর
পািায় লগইন কজর টেললদিবা
অযাপি এ অতভজ াগ সদওয়া াজর্।
এবাং এছাড়াও স্থানীয় গ্রাহকজের্া
সকজে অতভজ াগ সদওয়া াজর্।

লবিামূদে

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল: dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

১০

সর্তলজফান
আইএেতড করণ

০২ কা বতদর্ে

১) আদবেিপত্র -১ কলপ
২) দার্ীনািার ফজর্াকতপ
৩) রােস্ব অতফে সথজক হালনাগাদ
তর্ল পতরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র
৪) োিীয় পতরচয় পজত্রর
ফজর্াকতপ।
৫) সর্তলজফান েংজ াজগর মূল
আজর্দজনর ফজর্াকতপ

উপিহাব্যর্স্থাপজকর
র্রার্র োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণজ াগ্য।

তর্নামূজল্য

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

১১

সর্তলজফাজনর
লক সখালা
অথর্া গ্রাহজকর
অনুজরাজধ
োিতয়ক
র্ন্ধকরণ

০১ কা বতদর্ে

১) আদবেিপত্র -১ কলপ
২) তডিান্ড সনাজর্র ফজর্াকতপ
৩) োম্প্রতিক পতরজ াতধি তর্জলর
ফজর্াকতপ
৪) সর্তলজফান েংজ াজগর মূল
আজর্দনপজত্রর ফজর্াকতপ

উপ-িহাব্যর্স্থাপক
(সুইচ)/েংতিষ্ট
উপিহাব্যর্স্থাপজকর
বরাবর োদা কাগজে
আজর্দন গ্রহণদ াগ্য।

তর্নামূজল্য

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

১২

ডুতিজকর্ তর্ল
প্রদান/
তর্ল পতরস াজধর িথ্য
প্রোি /তর্ল
পতরজ া-সধর
প্রিযয়ন পত্র

অতফে েিজয়
চালহবািাত্র
প্রদেয়

তর্নামূজল্য

১) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৩০৩০০
ই-সিইল: dgm1phonesmog@gmail.com
২) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৯৩৪৫৮০৮
ই-সিইল: dgm2phonesmog@gmail.com
৩) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সুইচ), িগবাজার,
ঢাকা। সফান: ০২-৫৮৩১১৬১৬
ই-সিইল: dgmintlmog@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-১
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৪, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৩০০
ই-সিইল: gm1dtreast@gmail.com

৪) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-১),
লিলগাঁও,ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৫, লিলগাঁও
টেললদিাি ভ্বি
সফান: ০২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সিইল: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স-২), লিলগাঁও,
ঢাকা। কক্ষ নং- ৪০৯, লিলগাঁও টেললদিাি
ভ্বি, সফান: ০২-৪৭২১০০৬৬
ই-সিইল: dgm2khilgaon@gmail.com
৬) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সফান্স), সগন্ডাতরয়া,
ঢাকা। সফান: ০২-৪৭৪৪৭৪০০
ই-সিইল: dgmphonesgan@gmail.com
৭) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
িারায়ণগঞ্জ। সফান: ০২-৭৬৪২৩৪৫
ই-সিইল: dgmtelecomngonj@gmail.com
৮) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি), লিদলে।
সফান: ০৮৬১৭১৬২০০
ই-সিইল: dgmbtclsylhet@gmail.com
৯) উপ-িহাব্যর্স্থাপক (সর্তলকি),
টিৌলভ্ীবাজার । সফান: ০২৪১১১০০০১
ই-সিইল: dgmmbazar@gmail.com

উর্ধ্বিন কিবকিবা:
িহাব্যর্স্থাপক-২
ঢাকা সর্তলজ াগাজ াগ অঞ্চল (পূর্ ব)
কক্ষ নং-৩০৫, লিলগাঁও, সর্তলজফান ভর্ন
সফান : ০২-৪৭২১৯৪০০
ই-সিইল: gm2dtreast@gmail.com

িহাব্যর্স্থাপক-৩, লডটিআর (পূ্ব য),
কক্ষ নং- ৩০২,
লবটিলিএল, াল লা, লিদলে।
সফান: ০৮২১-৭২৫৪০০
িযাক্স: ০৮২১-৭২৪৯০০
ইজিইল: gm3dtreast@gmail.com

