পূফ)ব

সফা প্রদান প্রততশ্রুতত (তটিজজন চার্ বায)
ক্রতভক

১
০১.

সফায নাভ সফা
প্রদাজন
জফ বাচ্চ
ভয়
২
৩
সর্তরজপান
ংজমাগ

০৭
কাম বতদফ

প্রজয়াজনীয় কাগজত্র

আজফদন পযভ প্রাতিস্থান

৪

৫

১। ব্যতিগত ংজমাজগয সক্ষজত্র:
ক) আজফদনত্র – ৩ কত
খ
ছতফ- ৪
কত
গ) জাতীয় তযচয়ত্র/
াজাজর্ বয পজর্াকত
অন্যান্য কাগজত্র:
২। যকাযী প্রততষ্ঠাজনয সক্ষজত্রেঃ
ংতিষ্ট
কর্তবজক্ষয
অনুজভাদনত্র
৩। সফযকাযী প্রততষ্ঠাজনয
সক্ষজত্র:
ক) সেড রাইজন্স এয পজর্াকত
খ) প্রততষ্ঠান প্রধাজনয জাতীয়
তযচয়জত্রয পজর্াকত
গ) কর্তবজক্ষয ভজনানীত
প্রতততনতধয সক্ষজত্র কর্তবজক্ষয
ভজনানয়নত্র
৪। তফজদী ব্যতিয সক্ষজত্র:
ংতিষ্ট দূতাফা কর্তবক
াজাজর্ বয তযাতয়ত
পজর্াকত।
।
ংতিষ্ট দূতাফা কর্তবক

উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয দিয জত
তফনামূজল্য াওয়া মাজফ
অথফা

াখায নাভ দ্বাতয়ত্বপ্রাি কভবকতবায দতফ,
নম্বয, উর্ধ্বতন কভবকতবায দতফ, কক্ষ নম্বয,
সজরা/উজজরায সকাড, অতপতয়ার সর্তরজপান ও ই- সজরা/উজজরায সকাড অতপতয়ার
সভইর
সর্তরজপান ও ইজভইর

৬

www.btcl.gov.bd

ওজয়ফাইজর্
মাজফ।

সফামূল্য এফং
তযজাধ দ্ধতত

াওয়া

৭

২ ২

,
ঢাকা ভানগযীয ভজে
তনযাত্তা জাভানত: ১০০০
র্াকা এফং
তনযাত্তা জাভানত: ৩০০
র্াকা।
৫
৫
৫
।

।

।
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১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১, সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই- ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ , সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯, সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

৮

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ),
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান : ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

াজার্ ব াইজজয তযাতয়ত
ছতফ।
৪। তফজদী
সক্ষজত্র:

৭) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

।

২

সর্তরজপান
স্থানান্তয
(একই
এক্সজচজেয
আওতাধীন)

০৬
কাম বতদফ

।
১) আজফদনত্র - ২ কত
২ ফতবভান সর্তরজপান ংজমাজগয
মূর দাফীনাভা
৩) মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর
থানায় তজতড
৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ বয
পজর্াকত
৫ ফ বজল ততনভাজয
তযজাতধত
তফজরয
কত

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
,
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com
উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয দিয জত
তফনামূজল্য াওয়া মাজফ।

ঢাকা ভাতি এক্সজচে
এরাকায় ৫০০ র্াকা +
৫
৩০০ র্াকা +
৫

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
।
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
।
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com
৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১),
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
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।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com
।

উর্ধ্বতন

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

৩

সর্তরজপান
স্থানান্তয
(তবন্ন
এক্সজচজেয
জন্য)

০৭
কাম বতদফ

১) আজফদনত্র - ২ কত
২) ফতবভান সর্তরজপান ংজমাজগয
মূর দাফীনাভা
৩)মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর
থানায় তজতড
৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ বয
পজর্াকত
৫ ারনাগাদ তফর তযজাজধয
প্রতযয়ন ত্র

উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয দিজয
তফনামূজল্য াওয়া মাজফ।

ঢাকা ভাতি এক্সজচে
এরাকায় ৫০০ র্াকা +
৫
৩০০ র্াকা +
৫

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
।
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
।
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com
৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১),
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭
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উর্ধ্বতন

কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com
৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪

৮

।

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

৪

সর্তরজপান
পুনেঃংজমাগ

০৬
কাম বতদফ

১) আজফদনত্র - ২ কত
২ চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয
মূর দাফীনাভা
৩ মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর
থানায় তজতড
৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ বয
পজর্াকত
৫ ারনাগাদ তফর তযজাজধয
প্রতযয়ন ত্র

উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয
াদা কাগজজ আজফদন
গ্রণজমাগ্য।

২ ২

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

4

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

৫

সর্তরজপান
গ্রাজকয
নাভ/
ভাতরকানা
তযফতবন

০৬
কাম বতদফ

১) আজফদনত্র - ২ কত
২) চরভান সর্তরজপান ংজমাজগয
মূর দাফীনাভা
৩ মূর দাফীনাভা াতযজয় সগজর
থানায় তজতড
৪) জাতীয় তযচয়ত্র/াজাজর্ বয
পজর্াকত
৫ ারনাগাদ তফর তযজাজধয
প্রতযয়ন ত্র
৬ াজার্ ব াইজ ছতফ ৪ কত।
অন্যান্য কাগজত্রেঃ
১) উত্তযাধীকাযী সূজত্র প্রাি জর:
ক) Succession
Certificate (ওয়াড ব
কতভনায জত)
খ) অন্যান্য ওয়াতযানগজণয নাদাফী ত্র
২) অন্যান্য সক্ষজত্রেঃ
ক) ৩০০ র্াকায নন জুতডতয়ার
স্ট্যাজেয উবয়জক্ষয ভজে
উবয়জক্ষয ছতফযুি চুতিত্র।

উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয ফযাফয
াদা কাগজজ আজফদন
গ্রণজমাগ্য।

ক) ঢাকা ভাতি এক্সজচঞ্চ
এরাকায় ৫০০ র্াকা +
৫
৩০০ র্াকা +
৫
খ) উত্তযাতধকাযী সূজত্র
প্রাি জর ২০০ র্াকা +
বযার্ ১৫%;

৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com
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উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

৬

সর্তরজপাজনয
নাম্বায
তযফতবন

০৬
কাম বতদফ

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।

ঢাকা ভাতি এক্সজচঞ্চ
এরাকায় ৫০০ র্াকা +
৫
৩০০
র্াকা +
৫

৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com
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উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

৭

সর্তরজপান
ভবণ

০৩
কাম বতদফ

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

৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com
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উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

৮

এতডএএর/
GPON
ইন্টাযজনর্
ংজমাগ।

০৭
কাম বতদফ

১) আজফদনত্র -২
২ সর্তরজপাজনয দাফীনাভায
পজর্াকত

উ-ভাব্যফস্থাক/
ব্যফস্থাক/কাযী
ব্যফস্থাক এয দিয জত
তফনামূজল্য াওয়া মাজফ
অথফা

এতডএএর ইন্টাযজনর্
ংজমাগ তপ ৪

৫

www.btcl.gov.bd

ওজয়ফাইজর্ াওয়া মাজফ।

২৫
৫
৩২৫
৫
৩৫
৫
৫
৫
৭৫
৫
২
৫

৫
২
৫

২

GPON ংজমাগ তপেঃ

তি
তনযাত্তা জাভানত ১০০০/প্রততভাজ তজজপান
প্যাজকজ চাজব

৬৫
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৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯ সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৫
৪৫
৫
২৫
৫
৫
৫
৮
৫
৫৫
৫

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com
৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১,সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ ,সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯,সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

www.btcl.gov.bd
ওজয়ফাইজর্ াওয়া মাজফ।

৯

সর্তরজপাজনয
ত্রুটি তনযন

০১
কাম বতদফ

কর সন্টায ১৬৪০২-সত সপান
কজয অথফা
/www.btcl.gov.bd
ওজয়ফাইর্ সথজক কর সন্টাজযয
াতায় রগইন কজয
(Telesheba App)
অতবজমাগ সদওয়া
মাজফ।
এছাড়াও
স্থানীয়
গ্রাকজফা সকজে অতবজমাগ
সদওয়া মাজফ।

।
।

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com
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ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:
gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

সর্তরজপান
আইএতড
কযণ

০২
কাম বতদফ

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
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৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১,সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ ,সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯, সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

সর্তরজপাজনয
রক সখারা
অথফা
গ্রাজকয
অনুজযাজধ
াভতয়ক
ফন্ধকযণ

০১
কাম বতদফ

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
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৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com
১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১,সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ ,সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯, সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।
।

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১),
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com

২

ডুতিজকর্
তফর প্রদান/
তফর তযসাজধয তথ্য
প্র /তফর
তযজা-সধয
প্রতযয়ন ত্র

অতপ
ভজয়

তফনামূজল্য
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৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

১) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
কক্ষ নং- ৩০০১ সপান: ২-৪৮৩ ২৫
ই-ইর:dgm1phonesmog@gmail.com
২) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-২
কক্ষ নং- ৫ ,সপান: ২-৪৮৩ ৫৫৭৭
ই- ইর:dgm2phonesmog@gmail.com
৩ উ-ভাব্যফস্থাক (সুইচ
কক্ষ নং-৫০৯, সপান: ২-৪৮৩ ৩৩৬৬
ই-সভইর: dgmswitchmog@gmail.com

।
।
।

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

ক্রতভক নং ১, ২ ও ৩ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-১
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব),
কক্ষ নং-৩০৪
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা। সপান ২-৪৭২ ৯৩
ই-সভইর:
gm1dtreast@gmail.com

ক্রভতক নং ৪,৫ ও ৬ এয উর্ধ্বতন
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-২
ঢাকা সর্তরজমাগাজমাগ অঞ্চর (পূফ ব)
কক্ষ নং-৩০৫
সর্তরজপান
বফন, ঢাকা।
সপান ২-৪৭২ ৯৪
ই-সভইর:

৪) উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স-১
।
কক্ষ নং- ৪০৫,
সপান: ২-৪৭২ ৯৯ ২-৫৫১২১৬৬৬
ই-সভইর: dgm1khilgaon@gmail.com
৫ উ-ভাব্যফস্থাক (সপান্স), সগন্ডাতযয়া,
।
সপান: ২-৪৭৪৪৩৩৬৬ ২-৪৭৪৪৭৪
ই-সভইর: dgmphonesgan@gmail.com
৬ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ২-৭৬৪৩
২-৭৬৪২২৪৪
ই-সভইর: dgmtelecomngonj@gmail.com

gm2dtreast@gmail.com

৭ ৮
কভবকতবা:
ভাব্যফস্থাক-৩

৭ উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
।
সপান: ৮২ -৭ ৬২
ই-সভইর: dgmbtclsylhet@gmail.com
৮) উ-ভাব্যফস্থাক (সর্তরকভ
সপান: ২-৪
ই-সভইর: dgmmbazar@gmail.com

।

উর্ধ্বতন

।
কক্ষ নং- ৩ ২
সপান ৮২ -৭২৫৪
৮২ -৭২৪৯
ইজভইর: gm3dtreast@gmail.com

-

।
৪৭২ ৮২৩২
dgmadmneast@gmail.com

-
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।
৪৭২ ৯
cgmdtreast@gmail.com
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