
 

 

 

                                                  

                                                                   
 

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন্স চার্ টায) 
 

 
ক্রতভক 

 
সফায নাভ 

 
সফা প্রদাজন 

জফ টাচ্চ ভয় 

 
প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

 
আজফদন পযভ 

প্রাতিস্থান 

 
সফামূল্য  এফং 

তযজাধ দ্ধতত 

 
াখায নাভ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভ টকতটায দতফ,  

   নম্বয, সজরা/উজজরায সকাড, 

অতপতয়ার সর্তরজপান ও ই-সভইর 

 
উর্ধ্টতন কভ টকতটায দতফ, কক্ষ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড অতপতয়ার সর্তরজপান 

ও ইজভইর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্তরজপান 

ংজমাগ 

০৭ কাম টতদফ ১। ব্যতিগত ংজমাজগযজক্ষজত্র: 

ক) আজফদনত্র - ৩ কত  

খ                ছতফ- ৪ কত 

গ) জাতীয় তযচয়ত্র/  

    াজাজর্ টয পজর্াকত  

অন্যান্য কাগজত্র: 

২। যকাযী প্রততষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ ংতিষ্ট  

    কর্তটজক্ষয অনুজভাদনত্র  

৩। সফযকাযী প্রততষ্ঠাজনয সক্ষজত্র: 

ক) সেড রাইজন্স এয পজর্াকত 

খ) প্রততষ্ঠান প্রধাজনয জাতীয়     

    তযচয়জত্রয পজর্াকত  

গ) কর্তটজক্ষয ভজনানীত   

    প্রতততনতধয সক্ষজত্র কর্তটজক্ষয  

    ভজনানয়নত্র 

৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র: 

    ংতিষ্ট দূতাফা কর্তটক   

    াজাজর্ টয তযাতয়ত  

    পজর্াকত।   

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিয 

জত তফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ অথফা 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাইজর্ াওয়া 

মাজফ। 

ংজমাগ তপ:  

        ২ ২  

                 

   
  

+  

 

      ১৫%  ৫       

এয অতততযি  

        প্রজয়াজন 

জরই  বযার্      

                 );   

তনযাত্তা জাভানত: 

১০০০ র্াকা; 

 

 ৫       

             

     

 

 

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২-৯৫৫৩৩৬৬      

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়)  

কক্ষ নং- ২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮     

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 ৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান :  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: @yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং- ২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন  

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর: asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং- ৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

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


 

০২. সর্তরজপান 

স্থানান্তয (একই 

এক্সজচজেয 

আওতাধীন) 

০৬ কাম টতদফ ১) আজফদনত্র - ২ কত  

২  ফতটভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর 

    দাফীনাভা 

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায় 

    তজতড         

৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয   

    পজর্াকত 

৫) ফ টজল ততনভাজয তযজাতধত 

    তফজরয         কত   

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিয 

জত তফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা +       

১৫% 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২, এয উর্ধ্টতন কভ টকতটােঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৩. সর্তরজপান 

স্থানান্তয (তবন্ন 

এক্সজচজেয জন্য) 

০৭ কাম টতদফ ১) আজফদনত্র - ২ কত   

২) ফতটভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা 

৩)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায় 

তজতড         

৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকত 

৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয প্রতযয়ন 

ত্র  

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয 

তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ। 

৫০০ র্াকা + বযার্ 

১৫% 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

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


 

০৪. সর্তরজপান 

পুনেঃংজমাগ  

০৬ কাম টতদফ ১) আজফদনত্র - ২ কত 

২  চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    দাফীনাভা  

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায়  

    তজতড         

৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয  

    পজর্াকত  

 ৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয প্রতযয়ন  

     ত্র   

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয 

      াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রণজমাগ্য। 

পুনেঃংজমাগ তপ:  

 

        ২ ২  

         

             

   

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৫. সর্তরজপান 

গ্রাজকয  

নাভ/ ভাতরকানা 

তযফতটন 

০৬ কাম টতদফ ১) আজফদনত্র - ২ কত 

২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    দাফীনাভা  

৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর থানায়  

    তজতড                  

৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ টয  

    পজর্াকত  

৫) ারনাগাদ তফর তযজাজধয প্রতযয়ন  

    ত্র 

৬) াজার্ ট াইজ ছতফ ৪ কত। 

অন্যান্য কাগজত্রেঃ 

১) উত্তযাধীকাযী সূজত্র প্রাি জর: 

ক) Succession  

     Certificate (ওয়াড ট 

     কতভনায জত) 

খ) অন্যান্য ওয়াতযানগজণয না-দাফী  

    ত্র 

২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ  

ক) ৩০০ র্াকায নন জুতডতয়ার 

স্ট্যাজেয উবয়জক্ষয ভজে 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয 

ফযাফয াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রণজমাগ্য। 

উত্তযাতধকাযী সূজত্র প্রাি 

জর ২০০ র্াকা + বযার্ 

১৫%; 

৫০০ র্াকা +       

১৫% 

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 
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উবয়জক্ষয ছতফযুি চুতিত্র। 

০৬. সর্তরজপাজনয 

নাম্বায তযফতটন 

০৬ কাম টতদফ ১           -১     

২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    দাফীনাভা  

৩) ারনাগাদ তফর তযজাজধয প্রতযয়ন  

     ত্র 

৪) সর্তরজপান তফজরয পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয 

ফযাফয াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রণজমাগ্য।  

৫০০ র্াকা +       

১৫% 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৭. সর্তরজপান 

ভ টণ 

০৩ কাম টতদফ ১  আজফদনত্র - ২ কত 

২) চরভান            দাফীনাভায  

    মূরকত 

৩) ারনাগাদ তফর তযজাজধয প্রতযয়ন  

    ত্র 

৪                        

৫                    - ২     

৬              

 উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয 

      াদা কাগজজ 

আজফদন        । 

তফনামূজল্য ১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 
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 dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

০৮. এতডএএর 

ইন্টাযজনর্ 

ংজমাগ/  

 

GPON 

ইন্টাযজনর্ 

ংজমাগ 

০৭ কাম টতদফ ১) আজফদনত্র -২     

২  সর্তরজপাজনয দাফীনাভায পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাক/ 

ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিয 

জত তফনামূজল্য াওয়া 

মাজফ অথফা 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাইজর্ াওয়া 

মাজফ। 

এতডএএর         

    ৪           

     ১৫% 

 

                

            

 

   ১ ৫     : 

            

     ১৫% 

 

GPON  

               

 

             

            

 

   ২     :  

            

     ১৫% 

 

খ  ৫     :  

            

     ১৫% 

 

   ১      : 

            

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 
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     ১৫% 

 

   ২      : 

             

     ১৫% 

০৯. সর্তরজপাজনয 

ত্রুটি তনযন 

০১ কাম টতদফ কর সন্টায ১৬৪০২-সত সপান কজয 

অথফা www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাইর্ সথজক কর সন্টাজযয 

াতায় রগইন কজয অতবজমাগ সদওয়া 

মাজফ। এছাড়াও স্থানীয় গ্রাকজফা 

সকজে অতবজমাগ সদওয়া মাজফ।  

 

 

 

 

        

 

 

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

১০. সর্তরজপান 

আইএতড কযণ 

০২ কাম টতদফ ১          -১     

২) দাফীনাভায  পজর্াকত 

৩) যাজস্ব অতপ সথজক ারনাগাদ তফর   

    তযজাজধয প্রতযয়ন ত্র 

৪) জাতীয় তযচয় জত্রয  পজর্াকত। 

৫) সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    আজফদজনয পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাজকয 

ফযাফয াদা কাগজজ 

আজফদন গ্রণজমাগ্য।    

তফনামূজল্য ১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 
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৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

১১. সর্তরজপাজনয 

রক সখারা 

অথফা গ্রাজকয 

অনুজযাজধ 

াভতয়ক 

ফন্ধকযণ 

০১ কাম টতদফ ১          -১     

২) তডভান্ড সনাজর্য পজর্াকত/ 

৩) াম্প্রততক তযজাতধত তফজরয 

    পজর্াকত/ 

৪) সর্তরজপান ংজমাজগয মূর  

    আজফদনজত্রয পজর্াকত 

উ-ভাব্যফস্থাক 

(সুইচ)/ংতিষ্ট  

উ-ভাব্যফস্থাজকয 

      াদা কাগজজ 

আজফদন        ।    

তফনামূজল্য ১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ক্রতভক নং: ১, ২ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

 

 

ক্রতভক নং: ৩, ৪, ৫ এয উর্ধ্টতন কভ টকতটা: 

ভাব্যফস্থাক -২ 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

১২. ডুতিজকর্ তফর 

প্রদান/ 

তফর তয- 

সাজধয তথ্য 

প্র    /তফর 

তযজা-সধয 

প্রতযয়ন ত্র 

অতপ ভজয় 

          

     

  

 

 

তফনামূজল্য ১) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১ (ফঙ্গবফন) 

কক্ষ নং- ৫০২, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান: ০২- ৯৫৫৩৩৬৬     

ই-সভইর: de1ramna@gmail.com 

২) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২ (তচফারয়) 

কক্ষ নং-২০১, পুযাতন তজএভ বফন  

সপান: ০২-৯৫৫৮৮   

ই-সভইর: 

dgmphones2ramna@gmail.com 

 

১) ভাব্যফস্থাক-১ 

 ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ) 

কক্ষ নং-৬০১, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২-৯৫৫২২০০ 

ই-সভইর: ratankh67@gmail.com 

 

২)ভাব্যফস্থাক -২ 
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৩) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স, চকফাজায 

কক্ষ নং- ১৯, চকফাজায সর্তরজপান বফন  

সপান:  ২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজভইর: engr_malek@yahoo.com 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-১, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-২০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৫৮৬১৩৩৬৬ 

ইজভইর : asiflodi@gmail.com 

৫) উ-ভাব্যফস্থাক সপান্স-২, নীরজক্ষত 

কক্ষ নং-৪০১, নীরজক্ষত সর্তরজপান বফন 

সপান:  ২-৯৬৬৩৩৬৬ 

ই-সভইর: hannan.md.abdul@gmail.com 

ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (দতক্ষণ)  

কক্ষনং- ৬০৪, যভনা সর্তরজপান বফন 

সপান :  ২- ৯৫৮৫০০০ 

ই-সভইর: engr.mostofa88@gmail.com 

 

 

 

      

                      ২-১২-২০২০                             ০২-১২-২০২০ 

        সদফাীল যায়           সখ আবুর খাজয়য 

তডতজএভ (ততজএভ অতপ)                         ততজএভ 

     তডটিআয (দতক্ষণ)                     তডটিআয (দতক্ষণ) 

 তফটিতএর, যভনা, ঢাকা                  তফটিতএর, যভনা, ঢাকা 

   সপানেঃ ৪১০৫০২১০        সপানেঃ ৯৫৬৫০০০, পযাক্সেঃ ৯৫৬০২০০ 

                      ই-সভইরেঃ cgm.south@btcl.gov.bd 
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