
 

 

সটিজজন্স  চার্ টায 

 

ক্রঃ

নং 
সফায নাভ সফা প্রদাজন জফ টাচ্চ ভয় প্রজয়াজনীয় কাগজত্র 

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র/অজফদন 

পযভ প্রাসিস্থান 

সফামূল্য এফং 

সযজাধ দ্ধসি 

(মসদ থাজক) 

(কর চাজজট ১৫% 

বযার্ প্রজমাজয) 

াখায নাভ দ্বাসয়ত্বপ্রাি কভ টকিটায দসফ, রুভ 

নম্বয, সজরা/উজজরায সকাড, সপসয়ার 

সর্সরজপান ও আজভআর 

উর্ধ্টিন কভ টকিটায দসফ, রুভ নম্বয, 

সজরা/উজজরায সকাড সপসয়ার 

সর্সরজপান ও আজভআর 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ 
নতুন 

সর্সরজপান ংজমাগ 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩ (সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস ংসিষ্ট 

দিজয দাসখজরয য  ৪ 

(চায) কাম টসদফজয ভজে 

ংজমাগ প্রদান। 

ক। 

ব্যসিগিংজমাজগযজে

সত্রঃ 

১) অজফদনত্র - ৩ 

কস। 

২) াজার্ ট াআজ ছসফ- 

৪ কস। 

৩)  জািীয় সযচয়ত্র/ 

াজাজর্ টয পজর্াকস/ 

ড্রাআসবং রাআজন্স-1 

কস। 

খ। যকাযী প্রসিষ্ঠাজনয 

সেজত্রঃ 

১। ংসিষ্ট কর্তটজেয 

নুজভাদনত্র। 

গ। সফযকাযী 

প্রসিষ্ঠাজনয সেজত্রঃ 

১) ারনাগাদ সেড 

রাআজন্স এয পজর্াকস 

২) প্রসিষ্ঠান প্রধাজনয 

জািীয় সযচয়জত্রয 

পজর্াকস। 

৩) কর্তটজেয ভজনানীি 

প্রসিসনসধয সেজত্র 

কর্তটজেয 

ভজনানয়নত্র। 

ঘ। সফজদী ব্যসিয সেজত্র 

অজফদনত্র  উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয সফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাআজর্ াওয়া মাজফ। 

নতুন ংজমাগ সপ: 

র্াকা-৩০০/- 

সনযাত্তা জাভানি: 

র্াকা ৩০০/- 

 সভার্ ৬০০/- 

(*মুসজফ ফজল ট 

ংজমাগ সপ সি)  

 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  
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1। ংসিষ্ট দূিাফা 

কর্তটক াজাজর্ টয 

িযাসয়ি পজর্াকস। 

২। ওয়াকট াযসভর্। 

ঙ। সফজদী প্রসিষ্ঠাজনয 

সেজত্র 

সফসনজয়াগ সফাড ট এয 

নুজভাদন ত্র।  

 

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

২ 

সর্সরজপান স্থানান্তয 

(একআ এক্সজচজঞ্জয 

অওিাধীন) 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৩ (সিন) 

কাম টসদফজয ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

(১) চরভান সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াসযজয় 

সগজর থানায় 

সজসড/সনার্াযী 

(৩) জািীয় 

সযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকস। 

(৪) ফ টজল সিন ভাজয 

সযজাসধি সফজরয 

পজর্াকস। 

অজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয সফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাআজর্ াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

৩ 
সর্সরজপান স্থানান্তয 

(সবন্ন এক্সজচজঞ্জয জন্য) 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৪ (চায) 

কাম টসদফজয ভজে স্থানান্তয 

কাজ ম্পন্ন। 

((১) চরভান সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াসযজয় 

সগজর থানায় 

সজসড/সনার্াযী 

(৩) জািীয় 

সযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকস। 

(৪) ারনাগাদ সফর 

অজফদনত্র উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয সফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাআজর্ াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 
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সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র।  dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

৪ সর্সরজপান পুনঃ ংজমাগ 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৩ (সিন)  

কামসদফজয ভজে পুনঃ 

ংজমাগ কাজ ম্পন্ন। 

 

 

 

(১) চরভান সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াসযজয় 

সগজর থানায় 

সজসড/সনার্াযী 

(৩) জািীয় 

সযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকস। 

(৪) ারনাগাদ সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র। 

অজফদনত্র  উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয সফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ থফা অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাআজর্ াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা 

(*মুসজফ ফজল ট 

পুনঃংজমাগ সপ 

সি)  

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  
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৫ 
নাভ/ 

ভাসরকানা সযফিটন 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৩(সিন)  

কামসদফজয ভজে ম্পন্ন। 

(১) চরভান সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২)মূর দাফীনাভা াসযজয় 

সগজর থানায় 

সজসড/সনার্াযী 

(৩) জািীয় 

সযচয়ত্র/াজাজর্ টয 

পজর্াকস। 

(৪) ারনাগাদ সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র। 

(৫) াজার্ ট াআজ 

ছসফঃ 4 কস। 

ন্যান্য কাগজত্রঃ 

(১) উত্তযাধীকাযী সূজত্র 

প্রাি জরঃ 

ক) Succession 

Certificate 

(ওয়াড ট 

কসভনায জি) 

খ) ন্যান্য 

ওয়াসযানগজেয না-দাফী 

ত্র। 

(২) ন্যান্য সেজত্রঃ 

ক) ৩০০ র্াকায নন 

জুসডসয়ার স্ট্যাজম্প 

উবয়জেয ছসফযুি 

চুসিত্র মা প্রথভ সেসেয 

কভ টকিটা থফা সনার্াযী 

াফসরক দ্বাযা িযাসয়ি 

জি জফ। 

অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd  

ওজয়ফাআজর্ ফা ংসিষ্ট উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয দিজয সফনামূজল্য 

াওয়া মাজফ। 

৫০০ র্াকা। 

 

উত্তযাসধকাযী সূজত্র 

প্রাি জর ২০০ 

র্াকা। 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

৬ নাম্বায সযফিটন 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৩ (সিন)  

কাম টসদফজয ভজে ম্পন্ন। 

(১) চরভান সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

দাফীনাভা। 

(২) ারনাগাদ সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র। 

(৩) সর্সরজপান সফজরয 

পজর্াকস 

উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয সনকর্ াদা 

কাগজজ অজফদন কযজি জফ। 

৫০০ র্াকা 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। 
 আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

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


 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  
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৭ সর্সরজপান ভ টে 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে । 

(1) চরভান 

সর্সরজপাজনয দাফীনাভায 

মূরকস 

(2) ারনাগাদ সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র। 

(৩) জািীয় সযচজয়য 

পজর্াকস 

(৪) ছসফ াজার্ ট াআজ 

- ২ কস 

(৫) সভাফাআর নম্বয 

 

স্থানীয় উ-

ভাব্যফস্থাক/ব্যফস্থাক/কাযী 

ব্যফস্থাক এয সনকর্ াদা 

কাগজজ অজফদন কযজি জফ। 

সফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

 

 

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

৮ 
এসডএএর / সজন 

আন্টাযজনর্ ংজমাগ 

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায থ ট 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৪ (চায)  

কাম টসদফজয ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

অজফদনত্র, স্বােসযি 

চুসিত্র ও সর্সরজপাজনয 

দাফীনাভায নুসরস। 

উ-ভাব্যফস্থাক ফযাফয অজফদন 

কযজি জফ। অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd 

ওজয়ফাআজর্ ফা উ-

ভাব্যফস্থাজকয দিজয াওয়া 

মাজফ। সআ াজথ চুসিত্রও পুযে 

কজয সদজি জফ। একটি সর্সরজপান 

রাআজনয সফযীজি একটি আন্টাযজনর্ 

ংজমাগ াওয়া মাজফ।    

সফটিসএর 

ওজয়ফাআর্: 

www.btcl.c

om.bd 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 
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৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সবসএন/ এর এর অআ 

ংজমাগ  

অজফদনত্র প্রাসি সথজক 

যফিী ৩(সিন) 

কাম টসদফজয ভজে দাফীনাভা 

আস্যয এফং দাফীনাভায থ ট 

সযজাসধি কস দাসখর 

সথজক যফিী ৪ (চায)  

কাম টসদফজয ভজে ংজমাগ 

প্রদান। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সফযকাসয ংজমাজগয 

সেজত্রঃ 

* সফটি অআ স এয 

রাআজন্স  

* সনধ টাসযি অজফদন পযভ ২ 

কস  

* জািীয় সযচয় জত্রয 

পজর্াকস 

 * াজার্ ট াআজজয ছসফ 

৪  কস 

*সেড রাআজন্স/সফটি অযস 

কর্তটক অআ এ স রাআজন্স 

* ভাসরকানা/বাড়ায প্রভান 

ত্র 

উ-ভাব্যফস্থাক ফযাফয অজফদন 

কযজি জফ। অজফদনত্র 

www.btcl.com.bd 

ওজয়ফাআজর্ ফা উ-

ভাব্যফস্থাজকয দিজয াওয়া 

মাজফ। সআ াজথ চুসিত্রও পুযে 

কজয সদজি জফ।    

সফটিসএর 

ওজয়ফাআর্: 

www.btcl.c

om.bd 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

১০ 
সর্সরজপাজনয ত্রুটি 

সনযন 

ফড় ধযজেয যুসিঙ্গি 

কাযে ব্যসিি ২৪ জি ৪৮ 

ঘন্টায ভজে। 

 সর্সরজফা যা ব্যফায 

কজয সবজমাগ কযা 

মাজফ। 

    কর সন্টায ১৬৪০২ 

সি সপান কজয থফা 

www.btcl.com.

bd  ওজয়ফাআর্ সথজক 

কর সন্টাজযয ািায় 

 

 

- 

 

 

- 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b
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রগআন কজয সবজমাগ 

সদওয়া মাজফ।  

এছাড়াও স্থানীয় 

গ্রাকজফা সকজে 

সবজমাগ সদওয়া মাজফ। 

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

১১ 
সর্সরজপান অআএসড 

কযে 

অজফদন প্রাসিয ২ 

কভ টসদফজয ভজে। 

(১) দাফীনাভায  

পজর্াকস। 

(২) যাজস্ব সপ সথজক 

ারনাগাদ সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র। 

(৩) জািীয় সযচয় 

জত্রয  পজর্াকস। 

(৪) সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

অজফদজনয পজর্াকস 

উ-ভাব্যফস্থাজকয সনকর্ াদা 

কাগজজ অজফদন কযজি জফ। 
সফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

 

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  
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১২ 

সর্সরজপান রক সখারা 

থফা গ্রাক নুজযাজধ 

াভসয়ক ফন্ধকযে। 

অজফদন প্রাসিয ২৪ ঘন্টায 

ভজে। 

(১) সডভান্ড সনাজর্য 

পজর্াকস থফা 

(২) াম্প্রসিক 

সযজাসধি সফজরয 

পজর্াকস থফা 

(৩) সর্সরজপান 

ংজমাজগয মূর 

অজফদনজত্রয 

পজর্াকস। 

উ-ভাব্যফস্থাক (স্যআচ)/ংসিষ্ট 

উ-ভাব্যফস্থাজকয সনকর্ াদা 

কাগজজ অজফদন কযজি জফ। 

সফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  

 

১৩ 

ডুসিজকর্ সফর প্রদান ফা 

সফর সযজাজধয িথ্য 

প্রদান থফা সফর 

সযজাজধয প্রিযয়ন ত্র 

প্রদান 

সপ ভজয় চাসফাভাত্র 

যফযা কযা য় 
প্রজমাজয নয় প্রজমাজয নয় সফনামূজল্য 

১) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যাজাী ।  

  জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযজদ, কেঃ ১০১, ১ভ 

িরা, ভাজরাাড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, 

যাজাী।   সপানঃ ০৭২১-৭৭৬২০০। আ-সভআরঃ   

dgm.rajshahi@btcl.gov.bd 
 

২) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, াফনা ।  

  জনাফ সভাঃ অব্দুর ভাজরক, কেঃ ২০১, ২য় িরা, 

াফনা সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   াফনা ।   

সপানঃ ০৭৩১-৬৬৬০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.pabna@btcl.gov.bd 

 

৩) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, ফগুড়া ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ, কেঃ ২০০৬, ২য় 

িরা, ফগুড়া সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,   ফগুড়া ।   

সপানঃ ০৫১-৬৬১০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.bogura@btcl.gov.bd 

 

৪) উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, যংপুয ।  

  জনাফ সভাঃ িাজুর আরাভ,কেঃ ১০৭, ১ভ িরা, 

ক্রসভক নং: ১, ২ এফং ৩ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

১) ভাব্যফস্থাক-১,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাাম্মদ অফদুর ভান্নান, কে নং-৩০১, 

ারফাগান সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সপানঃ ০২৪৭-৮৬১১৪৪। আ-সভআরঃ 

gm1.northern@btcl.gov.b

d 

   

ক্রসভক নং:  ৪, ৫ এফং ৬ এয উর্ধ্টিন 

কভ টকিটাঃ 

২) ভাব্যফস্থাক-২,  সর্সরজমাগাজমাগ 

ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী।  

সভাঃ িাজুর আরাভ, কে নং-৩১৭, যংপুয 

সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  সপানঃ ০৫২১-

৬৩৩০০। আ-সভআরঃ   

gm2.northern@btcl.gov.b

d  
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যংপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন, যংপুয । সপানঃ 

০৫২১-৬২৭০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.rangpur@btcl.gov.bd 

৫)  উ-ভাব্যফস্থাক, সর্সরকভ, সদনাজপুয ।  

  জনাফ সভাঃ জাভরুর আরাভ, কেঃ ৩০১, ৩য় 

িরা, সদনাজপুয সর্সরজপান এক্সজচঞ্জ বফন,  

সদনাজপুয ।   সপানঃ ০৫৩১-৬৩২০০। আ-সভআরঃ   

 dgm.dinajpur@btcl.gov.bd 

 

 

 

   

  সভাঃ সজয়াউর কসযভ 

                      সচপ সজনাজযর ম্যাজনজায 

  সর্সরজমাগাজমাগ ঞ্চর (উত্তযাঞ্চর), যাজাী 

mailto:dgm.rangpur@btcl.gov.bd
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