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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

ডাক ও টেললদ াগাদ াগ লবভাগ 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 

লসলজএি, লডটিআর (উত্তর), গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২ 

www.btcl.gov.bd| লবটিলসএল বাাংলা 

 

সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (তেটিজেন্স চার্ টার) 

 

ক্রঃ

নং 
সেবার নাম 

সেবা প্রদাজন েজব টাচ্চ 

েময় 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

প্রজয়ােনীয় 

কাগেপত্র/আজবদন ফরম 

প্রাতিস্থান 

সেবামূল্য এবং 

পতরজ াধ পদ্ধতি 

(যতদ থাজক) (েকল 

চাজেট ১৫% ভ্যার্ 

প্রজযােয) 

 াখার নামেহ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কম টকিটার পদতব, রুম নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাড, 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ইজমইল 

উর্ধ্টিন কম টকিটার পদতব, রুম নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকাডেহ 

অতফতেয়াল সর্তলজফান ও ইজমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 

নতুন 

সর্তলজফান 

েংজযাগ 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী ৩ 

(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

েংতিষ্ট দিজর 

দাতখজলর পর  ৪ 

(চার) কায টতদবজের 

মজে েংজযাগ প্রদান। 

ক। ব্যতিগি েংজযাজগর সেজত্রঃ 

১) আজবদনপত্র - ৩ কতপ। 

২) পাসদপাে ট সাইজ ছতব- ৪ কতপ। 

৩)  োিীয় পতরচয়পত্র/ পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ/ ড্রাইতভ্ং লাইজেন্স-১ 

কতপ। 

খ। েরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সেজত্রঃ 

১। েংতিষ্ট কর্তটপজের 

অনুজমাদনপত্র। 

গ। সবেরকারী প্রতিষ্ঠাজনর সেজত্রঃ 

১) হালিাগাে সেড লাইজেন্স এর 

ফজর্াকতপ 

২) প্রতিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পতরচয়পজত্রর ফজর্াকতপ। 

৩) কর্তটপজের মজনানীি 

  কর্তটপজের 

মজনানয়নপত্র। 

ঘ। তবজদ ী ব্যতির সেজত্র 

১। েংতিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

েিযাতয়ি  

 পােজপাজর্ টর ফজর্াকতপ । 

আজবদনপত্র  উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর তবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.gov.bd 
ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

যাজব। 

নতুন েংজযাগ তফ: 

র্াকা-১০০০/- 

তনরাপত্তা োমানি: 

র্াকা ১০০০/- 

েহ সমার্ ২০০০/- 

(*মুলজব বদষ ট 

সাংদ াগ লি লি) 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।   

জিাব টিাোঃ আব্দুল বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,   

সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা ।  

েনাব এইচ এম বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, 

বাড়ী নং- ১৬/তড, সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, 

ঢাকা-১২০৬। সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 

 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১) মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

http://www.btcl.gov.bd|/
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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২। ওয়াকট পারতমর্। 

৩। েংতিষ্ট দূিাবাে কর্তটক 

েিযাতয়ি পােজপার্ ট োইজের ছতব।  

ঙ। তবজদ ী প্রতিষ্ঠাজনর সেজত্র 

১। তবতনজয়াগ সবাড ট এর অনুজমাদন 

পত্র।  

২। সর্তলজফান েংজযাগ গ্রহজের েন্য 

েংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাজনর বাংলাজদ স্থ 

প্রধান তনব টাহীর অনুমতি পত্র।  

 

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 

 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃ dgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি।  

রুম নং-  ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা),  

সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

 

২ 

সর্তলজফান 

স্থানান্তর 

(একই 

এক্সজচজঞ্জর 

আওিাধীন

) 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৩ (তিন) কায টতদবজের 

মজে েংজযাগ প্রদান। 

(১) চলমান সর্তলজফান েংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাতরজয় সগজল 

থানায় তেতড/দিাোরী 

(৩) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ। 

(৪) েব টজ ষ তিন মাজের 

পতরজ াতধি তবজলর িদোকলপ। 

আজবদনপত্র উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর তবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.gov.

bd  ওজয়বোইজর্ 

পাওয়া যাজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd 
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা),  

সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি।  -  

ময়মনতেংহ   (  ),  - -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com  

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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৩ 

সর্তলজফান 

স্থানান্তর 

(তভ্ন্ন 

এক্সজচজঞ্জর 

েন্য) 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৪ (চার) কায টতদবজের 

মজে স্থানান্তর কাে 

েম্পন্ন। 

((১) চলমান সর্তলজফান েংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাতরজয় সগজল 

থানায় তেতড/দিাোরী 

(৩) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ। 

(৪) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

আজবদনপত্র উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর তবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

যাজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd 
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি।  

রুম নং-  ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com  

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

৪ 

সর্তলজফান 

পুনঃ 

েংজযাগ 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৩ (তিন)  

কাযতদবজের মজে 

পুনঃ েংজযাগ কাে 

েম্পন্ন। 

(১) চলমান সর্তলজফান েংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাতরজয় সগজল 

থানায় তেতড/দিাোরী 

(৩) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ। 

(৪) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

আজবদনপত্র  উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর তবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব অথবা আজবদনপত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়বোইজর্ পাওয়া 

যাজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
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৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

৫ 

নাম/ 

মাতলকানা 

পতরবিটন 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৩(তিন)  কাযতদবজের 

মজে েম্পন্ন। 

(১) চলমান সর্তলজফান েংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২)মূল দাবীনামা হাতরজয় সগজল 

থানায় তেতড/দিাোরী 

(৩) োিীয় পতরচয়পত্র/পােজপাজর্ টর 

ফজর্াকতপ। 

(৪) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৫) পােজপার্ ট োইে ছতবঃ 4 কতপ। 

অন্যান্য কাগেপত্রঃ 

(১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজলঃ 

ক) Succession Certificate 

(ওয়াড ট 

কতম নার হজি) 

খ) অন্যান্য ওয়াতর ানগজের না-

দাবী পত্র। 

(২) অন্যান্য সেজত্রঃ 

ক) ৩০০ র্াকার নন জুতডত য়াল 

স্ট্যাজম্প উভ্য়পজের ছতবযুি 

চুতিপত্র যা প্রথম সেতের কম টকিটা 

অথবা সনার্ারী পাবতলক দ্বারা 

েিযাতয়ি হজি হজব। 

আজবদনপত্র 

www.btcl.gov.bd  
ওজয়বোইজর্ বা েংতিষ্ট 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

দিজর তবনামূজল্য পাওয়া 

যাজব। 

৫০০ র্াকা। 

 

উত্তরাতধকারী সূজত্র 

প্রাি হজল ২০০ 

র্াকা। 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

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:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:akazad3040@gmail.com
http://www.btcl.gov.bd/
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃ dgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি।  

রুম নং-  ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

৬ 
নাম্বার 

পতরবিটন 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৩ (তিন)  

কায টতদবজের মজে 

েম্পন্ন। 

(১) চলমান সর্তলজফান েংজযাজগর 

মূল দাবীনামা। 

(২) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) সর্তলজফান তবজলর ফজর্াকতপ 

উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

তনকর্ োদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

৫০০ র্াকা 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:ইমেইলঃ%20dgmgazipur@gmail.com
mailto:dgm.gazipur@btcl.gov.bd
mailto:detangail@gmail.com
mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং- ০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- ০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
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:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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৭ 
সর্তলজফান 

েমপ টে 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে । 

(১) চলমান টেললদিাদির 

দাবীনামার মূলকতপ 

(২) হালনাগাদ তবল পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) জাতীয় পলরচদয়র িদোকলপ 

(৪) েলব পাসদপাে ট সাইজ - ২ কলপ 

(৫) টিাবাইল িম্বর 

 

স্থানীয় উপ-

মহাব্যবস্থাপক/ব্যবস্থাপক

/েহকারী ব্যবস্থাপক এর 

তনকর্ োদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

তবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd 
৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি,  

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
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:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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রুম নং- োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা),  

সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি।  

রুম নং-  ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা),  

সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

৮ 

এতডএেএল 

/ লজপি 

ইন্টারজনর্ 

আজবদনপত্র প্রাতি 

সথজক পরবিী 

৩(তিন) কায টতদবজের 

মজে দাবীনামা ইস্যয 

এবং দাবীনামার অথ ট 

পতরজ াতধি কতপ 

দাতখল সথজক পরবিী 

৪ (চার)  কায টতদবজের 

মজে েংজযাগ প্রদান। 

আজবদনপত্র, স্বােতরি চুতিপত্র ও 

সর্তলজফাজনর দাবীনামার অনুতলতপ। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক বরাবর 

আজবদন করজি হজব। 

আজবদনপত্র তবটিতেএল 

ওজয়বোইর্: 

www.btcl.gov.bd 
ওজয়বোইজর্ বা উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর দিজর 

পাওয়া যাজব। সেই োজথ 

চুতিপত্রও পুরে কজর তদজি 

হজব। একটি সর্তলজফান 

লাইজনর তবপরীজি একটি 

ইন্টারজনর্ েংজযাগ পাওয়া 

যাজব। 

 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

mailto:debtcljam@gmail.com
mailto:dgm.jamalpur@btcl.gov.bd
mailto:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
mailto:dgm.uttara2@btcl.gov.bd
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:mri007.mri@gmail.com
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৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি,  

রুম নং-১০৩, সফান নং- ০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

৯ 

সর্তলজফাজন

র ত্রুটি 

তনরেন 

বড় ধরজের 

যুতিেঙ্গি কারে 

ব্যতিি ২৪ হজি ৪৮ 

ঘন্টার মজে। 

 সর্তলজেবা অযাপ ব্যবহার কজর 

অতভ্জযাগ করা যাজব। 

    কল সেন্টার ১৬৪০২ সি সফান 

কজর অথবা www.btcl.gov.bd  

ওজয়বোইর্ সথজক কল সেন্টাজরর 

পািায় লগইন কজর অতভ্জযাগ 

সদওয়া যাজব।  

এছাড়াও স্থানীয় গ্রাহকজেবা সকজে 

অতভ্জযাগ সদওয়া যাজব। 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 

 
২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

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:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:dgm.gulshan1@btcl.gov.bd
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি, রুম নং-১০৩, 

সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
 

১০ 

সর্তলজফান 

আইএেতড 

করে 

আজবদন প্রাতির ২ 

কি টলেবদসর মজে। 

(১) দাবীনামার  ফজর্াকতপ। 

(২) রােস্ব অতফে সথজক হালনাগাদ 

তবল পতরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র। 

(৩) োিীয় পতরচয় পজত্রর  

ফজর্াকতপ। 

(৪) সর্তলজফান েংজযাজগর মূল 

আজবদজনর ফজর্াকতপ 

উপ-মহাব্যবস্থাপজকর 

তনকর্ োদা কাগজে 

আজবদন করজি হজব। 

তবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), গুল ান, পতিম, ঢাকা।  

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ২০৮ , ২য় িলা, গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ 

ভ্বন,  সফানঃ ৫৮৮১৩৩৬৬, ৮৮৩১২১২। ই-সমইলঃ dgmp1gul@gmail.com, 

dgm.gulshan1@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 
 

mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
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:detmymensingh@gmail.com
mailto:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
mailto:dgmp1gul@gmail.com
mailto:debaridhara@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
mailto:gopinathacharjee1963@gmail.com
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১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-১), উত্তরা, পতিম, ঢাকা। 

জিাব োজলহ সমাঃ ফেজল রাব্বী, 

কেঃ ২০৯,  উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৫৮৯৫৩৩৬৬ 

ইজমইল : depexternaluttara@gmail.com 

dgm.uttara1@btcl.gov.bd 
 

৫) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৬)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com  

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি, রুম নং-১০৩, 

সফান নং-০৯২১-৬২০০০      

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 

৮) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ জয়িাল আবেীি, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০      

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৯)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০  

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪, ৫ এবং ৬ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 
 

ক্রতমক নং:  ৭, ৮ এবং ৯ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 

 

mailto:depcant.btcl@gmail.com
mailto:depexternaluttara@gmail.com
mailto:dgm.uttara1@btcl.gov.bd
mailto:uttarainternal@gmail.com
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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:dgm.mymensingh@btcl.gov.bd
mailto:mri007.mri@gmail.com
mailto:akazad3040@gmail.com
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১১ 

সর্তলজফান 

লক সখালা 

অথবা 

গ্রাহক 

অনুজরাজধ 

োমতয়ক 

বন্ধকরে। 

আজবদন প্রাতির ২৪ 

ঘন্টার মজে। 

(১) তডমান্ড সনাজর্র ফজর্াকতপ 

অথবা 

(২) োম্প্রতিক পতরজ াতধি তবজলর 

ফজর্াকতপ অথবা 

(৩) সর্তলজফান েংজযাজগর মূল 

আজবদনপজত্রর ফজর্াকতপ। 

উপ-মহাব্যবস্থাপক 

(স্যইচ)/েংতিষ্ট উপ-

মহাব্যবস্থাপজকর তনকর্ 

োদা কাগজে আজবদন 

করজি হজব। 

তবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (স্যইচ), গুল ান,  ঢাকা। 

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ৩১৯ , গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০২২২২২৮৭৪৮৮। 

ই-সমইলঃ deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 
 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৫)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৬) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি, রুম নং-

১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০ 

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 
[ 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ েয়নাল আবদীন, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 

৮)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০ 

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

dgm.mymensingh@btcl.gov.bd 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

 

ক্রতমক নং:  ৪ এবং ৫ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৬, ৭ এবং ৮ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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১২ 

ডুতিজকর্ 

তবল প্রদান 

বা তবল 

পতরজ াজধর 

িথ্য প্রদান 

অথবা তবল 

পতরজ াজধর 

প্রিযয়ন 

পত্র প্রদান 

অতফে েমজয় 

চাতহবামাত্র েরবরাহ 

করা হয় 

প্রজযােয নয় প্রজযােয নয় তবনামূজল্য 

১) উপ-মহাব্যবস্থাপক (স্যইচ), গুল ান,  ঢাকা। 

েনাব মুহাম্মদ পারজভ্ে হাোন, কেঃ ৩১৯ , গুল ান সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  

সফানঃ ০২২২২২৮৭৪৮৮। 

ই-সমইলঃ deintgul@gmail.com 

dgm.swgulshan@btcl.gov.bd 
 

২) উপ-মহাব্যবস্থাপক (সফান্স-২), গুল ান, পূব ট, বাতরধারা, ঢাকা।  জিাব টিাোঃ আব্দুল 

বাদেত কেঃ ৩০৩, বাতরধারা সর্তলজফান এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ ৮৪১৫৫৯৯।      

ই-সমইলঃ debaridhara@gmail.com,  

dgm.gulshan2@btcl.gov.bd 

৩) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স) সেন্ট্রাল কযান্টনজমন্ট, ঢাকা । েনাব এইচ এম 

বদরুজদাো আলম, তডতেএম কযান্টনজমন্ট এর কায টালয়, তনচ িলা, বাড়ী নং- ১৬/তড, 

সরাড নং- ২/এ, কযান্টনজমন্ট বাোর এলাকা, ঢাকা কযান্টনজমন্ট, ঢাকা-

১২০৬।সর্তলজফান-৯৮৩২২৩৩  

ইজমইল : depcant.btcl@gmail.com 

dgm.cantonment@btcl.gov.bd 
 

৪) উপ-মহাব্যবস্থাপক (জফান্স-২), উত্তরা, পূব ট, ঢাকা । 

জিাব এ.এি আবদুল্লাহ পােওয়ারী, 

কেঃ  ৩০২, উত্তরা সর্তলজফান ভ্বন, উত্তরা, ঢাকা।  

সফান – ৪৮৯৫১১১১  

ই-সমইলঃ uttarainternal@gmail.com 

dgm.uttara2@btcl.gov.bd 
 

৫)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, সর্তলকম, নলোতন, গােীপুর । 

 জিাব টিাোঃ কািরুল হাসাি,   টিািোঃ ০২-৪৯২৬৩৩৬৬ 

ইদিইলোঃdgmgazipur@gmail.com 

dgm.gazipur@btcl.gov.bd  
 

৬) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,োঙ্গাইল। জিাব টিাোঃ খায়রুল আলি, রুম নং-

১০৩, সফান নং-০৯২১-৬২০০০ 

ই-সমইলঃ detangail@gmail.com 

dgm.tangail.btcl.gov.bd  
 
[ 

৭) উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি,জািালপুর।  জিাব টিাোঃ েয়নাল আবদীন, রুম নং- 

োমালপুর সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং-০৯৮১-৬৪৫০০ 

ই-সমইলঃ  debtcljam@gmail.com 

dgm.jamalpur@btcl.gov.bd  
 
 

৮)  উপ-মহাব্যবস্থাপক, টেললকি, ময়মনতেংহ,  জিাব হালিি উলিি। রুম নং-  

ময়মনতেংহ সর্তলজফান ভ্বন (২য় িলা), সফান নং- -০৯১-৬৭০০০ 

ই-সমইলঃ  detmymensingh@gmail.com 

ক্রতমক নং: ১, ২ এবং ৩ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

১)মহাব্যবস্থাপক-১, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা।  

জিাব টগাপী িাথ আচার্য্ট  কক্ষ  

নং-৩০৯, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন,  সফানঃ 

০২২২২২৬৩৩৬৬। ইজমইলঃ 

gopinathacharjee1963@

gmail.com, 

gm1.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৪,  এবং ৫ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটাঃ 

২) মহাব্যবস্থাপক-২, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

গুল ান, ঢাকা। 

টিাোঃ তরয়াজুল ইেলাম, 

কেঃ ৩১৪, গুল ান সর্তলজফান 

এক্সজচঞ্জ ভ্বন, সফান- 

০২২২২২৬৩১৭৭। 

ই-সমইলঃ 

mri007.mri@gmail.com, 

gm2.north@btcl.gov.bd 

 

ক্রতমক নং:  ৬, ৭ এবং ৮ এর 

উর্ধ্টিন কম টকিটাঃ 

৩) মহাব্যবস্থাপক-৩, ঢাকা 

সর্তলজযাগাজযাগ অঞ্চল (উত্তর), 

ময়মনতেংহ। সমাঃ আবুল কালাম 

আোদ ,  সফানঃ ০৯১-৫৫০০১।  

ই-সমইলঃ 

akazad3040@gmail.com, 

gm3.north@btcl.gov.bd 
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