
 

   

 

বাাংলাদেশ টেললকলিউলিদকশন্স টকাম্পালি লললিদেড 

ডিটিআর (দডিণ),ডিটিডিএল, রমনা 

http://www.btcl.gov.bd |  লবটিলিএল.বাাংলা 

 

সিিা প্রদান প্রডিশ্রুডি (ডিটিজেন্স চার্ টার) 
(২৫-০৯-২০২২) 

 
ক্রডমক 

 
সিিার নাম 

 
সিিা প্রদাজন 

িজি টাচ্চ িময় 

 
প্রজয়ােনীয় কাগেপত্র 

 
আজিদন ফরম 

প্রাডিস্থান 

 
সিিামূল্য  এিং পডরজ াধ 

পদ্ধডি 

 
 াখার নামিহ দ্বাডয়ত্বপ্রাি কম টকিটার পদডি,  কক্ষ 

নম্বর, সেলা/উপজেলার সকাি, অডফডিয়াল 

সর্ডলজফান ও ই-সমইল 

 
উর্ধ্টিন কম টকিটার পদডি, কি নম্বর, 

সেলা/উপজেলার সকািিহ অডফডিয়াল 

সর্ডলজফান ও ইজমইল 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

০১. সর্ডলজফান 

িংজ াগ 

লডিান্ড টিাে 

পলিদশাদেি 

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

অিলাইদি আদবেিঃ  

১। ব্যডিগি িংজ াজগর সিজত্র: 

ক) ছলবিহ পূিণকৃত আদবেি ফিি 

(লিবলিত টিাবাইল িাম্বাি ও ইদিইল 

িহ)। 

খ) োিীয় পডরচয়পত্র/ পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্রর 

িংডিষ্ট কর্তটপজির অনুজমাদনপত্র 

৩। সিিরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্র: ক) 

সেিলাইজিন্স এর ফজর্াকডপ 

খ) প্রডিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পডরচয়পজত্রর ফজর্াকডপ 

গ) কর্তটপজির মজনানীি 

প্রডিডনডধর সিজত্র কর্তটপজির 

মজনানয়নপত্র 

৪। ডিজদ ী ব্যডির সিজত্র: 

ক) িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক 

পািজপাজর্ টর িিযাডয়ি ফজর্াকডপ। 

খ) ওয়াকব পািলিে। 

গ)িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক পািজপার্ ট 

িাইজের িিযাডয়ি ছডি। 

৪। ডিজদ ী প্রলতষ্ঠাদিি সিজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড বি অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণি 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদিি বাাংলাদেশস্থ 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী

ব্যিস্থাপক এর দির 

হজি ডিনামূজল্য 

পাওয়া  াজি অথিা 

www.btcl.gov.

bdওজয়িিাইজর্ 

পাওয়া  াজি। 

 

 

 

 

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

িাংদ াগ লফ: 

১০০০+১৫% ভ্যাে ও 

ডনরাপত্তা োমানি: ১০০০ 

 এিং টজলা /উপদজলায় 

িাংদ াগ লফ: ৩০০+১৫% 

ভ্যাে ডনরাপত্তা োমানি: 

৩০০ র্াকা। 

(৫০ লিোি প বন্ত 

ড্রপওয়যাি লি, ৫০ 

লিোদিি অলতলিক্ত 

ড্রপওয়যাি প্রদয়াজি হদল 

১৫% ভ্যােিহ মূল্য 

পলিদশাে কিদত হদব।) 

 

 

 

(লবল পলিদশাে পদ্ধলতঃ 

ক) ব্াাংদকি িাধ্যদি লবল 

পলিদশাে কিা  ায়। 

খ) এ ছাড়াও 

লবকাশ/িদকে এি িাধ্যদি 

ও লবল পলিদশাে কিা 

 ায়।) 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজটকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

প্রোি লিব বালহি অনুিলতপত্র। 

অফলাইদি আদবেিঃ 

১। ব্যডিগি িংজ াজগর সিজত্র: 

ক) আজিদনপত্র – ১ কডপ 

খ) পািদপাে ব িাইজ ছডি- ১ কডপ 

গ) োিীয় পডরচয়পত্র/ 

পািজপাজর্ টর ফজর্াকডপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্রর 

িংডিষ্ট কর্তটপজির অনুজমাদনপত্র 

৩। সিিরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্র: ক) 

সেিলাইজিন্স এর ফজর্াকডপ 

খ) প্রডিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পডরচয়পজত্রর ফজর্াকডপ 

গ) কর্তটপজির মজনানীি 

প্রডিডনডধর সিজত্র কর্তটপজির 

মজনানয়নপত্র 

৪। ডিজদ ী ব্যডির সিজত্র: 

ক) িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক 

পািজপাজর্ টর িিযাডয়ি 

ফজর্াকডপ। 

খ) ওয়াকব পািলিে। 

গ)িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক পািজপার্ ট 

িাইজের িিযাডয়ি ছডি। 

৪। ডিজদ ী প্রলতষ্ঠাদিি সিজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড বি অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণি 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদিি বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব বালহি অনুিলতপত্র। 

লপ্রদপইড িাংদ াদগি টক্ষদত্র অিলাইি 

ও অফলাইদিি অনুরুপ। 

 ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd


 

০২. সর্ডলজফান 

স্থানান্তর (একই 

এক্সজচজের 

আওিাধীন) 

লডিান্ড টিাে 

পলিদশাদেি 

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

অফলাইদিঃ  

১) আজিদনপত্র - ১ কডপ 

২) িিটমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূল দািী নামা 

৩) মূল দািীনামা হাডরজয় সগজল 

থানায় ডেডি/দিাোিী 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ 

৫) িি টজ ষ ডিন মাজির 

পডরজ াডধি ডিজলর ফদোকলপ 

 

লপ্রদপইড িাংদ াদগি টক্ষদত্র 

 ১) আজিদনপত্র - ১ কডপ 

২) িিটমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূল দািী নামা 

৩) মূল দািীনামা হাডরজয় সগজল 

থানায় ডেডি/দিাোিী 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ 

৫) িি টজ ষ ডিন মাজির 

পডরজ াডধি ডিজলর ফদোকলপ 

 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী

ব্যিস্থাপক এর দির 

হজি ডিনামূজল্য 

পাওয়া  াজি।  

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

স্থানান্তর ডফ ৫০০র্াকা + 

ভ্যাে  ১৫% এবাং 

টজলা /উপদজলায় ৩০০ 

র্াকা + ভ্যাে ১৫% 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 

 
০৩. সর্ডলজফান 

স্থানান্তর (ডভন্ন 

এক্সজচজের 

েন্য) 

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

১) আজিদনপত্র - ১ কডপ  (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বাি ও ইদিইল িহ)। 

২) িিটমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূলদািী নামা 

৩) মূলদািী নামা হাডরজয় সগজল 

থানায় ডেডি/দিাোিী 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ 

৫) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

৬) পািজপার্ ট িাইজের ছডি ১কডপ। 

 

ডপ্রজপইি িংজ াজগর সিজত্রর 

  ১) আজিদনপত্র - ১ কডপ  

(লিবলিত টিাবাইল িাম্বাি ও ইদিইল 

িহ)। 

২) িিটমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূলদািী নামা 

৩) মূলদািী নামা হাডরজয় সগজল 

থানায় ডেডি/দিাোিী 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী

ব্যিস্থাপক এর দিজর 

ডিনামূজল্য পাওয়া 

 াজি।  

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

স্থানান্তর ডফ ৫০০র্াকা + 

ভ্যাে  ১৫% এবাং 

টজলা /উপদজলায় ৩০০ 

র্াকা + ভ্যাে ১৫% 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

৫) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

৬) পািজপার্ ট িাইজের ছডি ১কডপ। 

 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
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০৪. সর্ডলজফান 

পুনরিংজ াগ  

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

১) আজিদনপত্র - ১ কডপ 

২) চলমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূলদািীনামা 

৩) মূল দািী নামা হাডরজয় 

সগজলথানায় ডেডি/দিাোিী 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ 

 ৫) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী

ব্যিস্থাপক এর 

বিাবি িাদা কাগজে 

আজিদন গ্রহণজ াগ্য। 

ঢাকা মহানগরী 

পুনরিংজ াগ ডফ ৫০০ 

র্াকা + ভ্যাে  ১৫% এবাং 

টজলা /উপদজলায় ৩০০ 

র্াকা + ভ্যাে  ১৫% 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

০৫. সর্ডলজফান 

গ্রাহজকর  

নাম/ মাডলকানা 

পডরিিটন 

০৫ কা টডদিি ১) আজিদনপত্র - ১ কডপ 

২) চলমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূল দািীনামা  

৩) মূল দািীনামা হাডরজয় সগজল 

থানায় ডেডি/দিাোিীি ফদোকলপ 

৪) োিীয় পডরচয়পত্র/পািজপাজর্ টর  

    ফজর্াকডপ  

৫) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

৬) পািজপার্ ট িাইে ছডি ২ কডপ। 

অন্যান্য কাগেপত্রর 

১) উত্তরাধীকারী সূজত্র প্রাি হজল: 

ক) Succession  

     Certificate (ওয়াি ট 

     কডম নার হজি) 

খ) অন্যান্য ওয়াডর ানগজণর না-

দািী পত্র 

২) অন্যান্য সিজত্রর  

ক) ৩০০ র্াকার নন জুডিড য়াল 

স্ট্যাজের উভয়পজির মজে 

উভয়পজির ছডিযুি চুডিপত্র। 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী

ব্যিস্থাপক এর 

িরাির িাদা কাগজে 

আজিদন গ্রহণজ াগ্য। 

ক) ঢাকা মহানগরী 

এলাকায় ডফ ৫০০র্াকা + 

ভ্যাে  ১৫% এবাং টজলা 

/উপদজলায় ৩০০ র্াকা + 

ভ্যাে ১৫% 

 

 

খ) উত্তরাডধকারী সূজত্র প্রাি 

হজল২০০ র্াকা + ভযার্ 

১৫%; 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
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০৬. সর্ডলজফাজনর 

নাম্বার পডরিিটন 

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

১)  আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) চলমান সর্ডলজফান িংজ াজগর 

মূল দািীনামা  

৩) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

  

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী 

ব্যিস্থাপক এর 

িরাির িাদা কাগজে 

আজিদন গ্রহণজ াগ্য। 

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

ডফ ৫০০ র্াকা + ভ্যাে  

১৫% এবাং 

টজলা /উপদজলায় ৩০০ 

র্াকা + ভ্যাে ১৫% 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
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mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

০৭. সর্ডলজফান 

িমপ টণ 

০৩ কা টডদিি ১) আজিদনপত্র - ১ কডপ (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বাি ও ইদিইল িহ)। 

১) আজিদনপত্র - ১ কডপ 

২) চলমান টেললদফাদিি দািীনামার  

মূলকডপ । দািী নামা না থাকজল 

ডেডি কডপ। 

৩) হালনাগাদ ডিল পডরজ াজধর 

প্রিযয়ন পত্র 

৪) জাতীয় পলিিদয়ি ফদোকলপ 

৫) ছলব পািদপাে ব িাইজ - ১ কলপ 

 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী 

ব্যিস্থাপক এর 

বিাবি িাদা কাগজে 

আজিদন গ্রহণদ াগ্য। 

ডিনামূজল্য এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
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mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
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০৮. এডিএিএল/ 

GPON 
ইন্টারজনর্  

িাংদ াগ। 

 

 

 

লডিান্ড টিাে 

পলিদশাদেি 

িদব বাচ্চ 

০৫ ডদজনর 

মজে। 

অিলাইদি আদবেিঃ ছলবিহ 

পূিণকৃত আদবেি ফিি (লিবলিত 

টিাবাইল িাম্বাি ও ইদিইল িহ)। 

১। ব্যডিগি িংজ াজগর সিজত্র: 

গ) োিীয় পডরচয়পত্র/ পািজপাজর্ টর 

ফজর্াকডপ অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্রর 

িংডিষ্ট কর্তটপজির অনুজমাদনপত্র 

৩। সিিরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্র: ক) 

সেিলাইজিন্স এর ফজর্াকডপ 

খ) প্রডিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পডরচয়পজত্রর ফজর্াকডপ 

গ) কর্তটপজির মজনানীি 

প্রডিডনডধর সিজত্র কর্তটপজির 

মজনানয়নপত্র 

৪। ডিজদ ী ব্যডির সিজত্র: 

ক) িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক 

পািজপাজর্ টর িিযাডয়ি ফজর্াকডপ। 

খ) ওয়াকব পািলিে। 

গ)িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক পািজপার্ ট 

িাইজের িিযাডয়ি ছডি। 

৪। ডিজদ ী প্রলতষ্ঠাদিি সিজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড বি অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণি 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদিি বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব বালহি অনুিলতপত্র। 

অফলাইদি আদবেিঃ 

১। ব্যডিগি িংজ াজগর সিজত্র: 

ক) আজিদনপত্র – ১ কডপ 

খ) পািদপাে বিাইজছডি- ১ কডপ 

গ) োিীয় পডরচয়পত্র/ 

পািজপাজর্ টর ফজর্াকডপ 

অন্যান্য কাগে পত্র: 

২। িরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্রর 

িংডিষ্ট কর্তটপজির অনুজমাদনপত্র 

৩। সিিরকারী প্রডিষ্ঠাজনর সিজত্র: ক) 

সেিলাইজিন্স এর ফজর্াকডপ 

খ) প্রডিষ্ঠান প্রধাজনর োিীয় 

পডরচয়পজত্রর ফজর্াকডপ 

গ) কর্তটপজির মজনানীি 

প্রডিডনডধর সিজত্র কর্তটপজির 

মজনানয়নপত্র 

৪। ডিজদ ী ব্যডির সিজত্র: 

উপ-মহাব্যিস্থাপক/ 

ব্যিস্থাপক/িহকারী 

ব্যিস্থাপক এর দির 

হজি ডিনামূজল্য পাওয়া 

 াজি অথিা  

www.btcl.go

v.bd  ওজয়িিাইজর্ 

পাওয়া  াজি। 

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

এডিএিএল ইন্টারজনর্ 

িংজ াগ  ডফ  ৪০০  োকা + 

ভ্যাে ১৫%  

টজলা/উপদজলায় িংজ াগ  

ডফ ৩০০  োকা + ভ্যাে 

১৫%   প্রলতিাদি 

এলডএিএল প্যাদকজ িাজব 

ক) ১ Mbps: ২৫০ োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

খ) ১.৫ Mbps: ৩২৫  

োকা + ভ্যাে ১৫% 

গ) ২ Mbps: ৩৫০  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

ঘ) ৫ Mbps: ৫০০  োকা 

+ ভ্যাে ১৫% 

ঙ) ১০ Mbps: ৭৫০  

োকা + ভ্যাে ১৫% 

ি) ২০ Mbps: ১২০০  

োকা + ভ্যাে ১৫% 

 

ঢাকা মহানগরী এলাকায় 

GPON িাংদ াগ লফ: 

১০০০ + ১৫% ভ্যাে ও 

ডনরাপত্তা োমানি: ১০০০ 

 এিং টজলা /উপদজলায় 

িাংদ াগ লফ: ৩০০+১৫% 

ভ্যাে ডনরাপত্তা োমানি: 

৩০০ র্াকা।  

প্রডিমাজি GPON 

প্যাজকে চােট সর্ডলজফান 

ছাড়া ক) 100 Mbps: 

৪২০০  

খ) 75 Mbps: ৩৩২৫ 

গ) 60 Mbps: ২৮০০ 

ঘ) 50 Mbps: ২৪৫০ 

ঙ) 40 Mbps: ২০৫০ 

ি) 30 Mbps: ১৬৫০  

ছ) 25Mbps: ১৪৫০   

জ) 20 Mbps: ১২৫০  

ি) 15 Mbps: ১০৫০  

ঞ) 10 Mbps: ৮০০  

ে) 5 Mbps: ৫০০  

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

ক) িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক 

পািজপাজর্ টর িিযাডয়ি 

ফজর্াকডপ। 

খ) ওয়াকব পািলিে। 

গ)িংডিষ্ট ূতিািাি কর্তটক পািজপার্ ট 

িাইজের িিযাডয়ি ছডি। 

৪। ডিজদ ী প্রলতষ্ঠাদিি সিজত্র: 

ক) লবলিদয়াগ টবাদড বি অনুদিােিপত্র। 

খ) টেললদফাি িাংদ াগ গ্রহদণি 

জন্যিাংলিষ্ঠ প্রলতষ্ঠাদিি বাাংলাদেশস্থ 

প্রোি লিব বালহি অনুিলতপত্র। 

 

প্রডিমাজি GPON 

প্যাজকে চােট সর্ডলজফানিহ 

ক) 100 Mbps: ৪১৫০ 

খ) 75 Mbps:৩২৭৫ 

গ) 60 Mbps: ২৭৫০ 

ঘ) 50 Mbps: ২৪০০ 

ঙ) 40 Mbps: ২০০০ 

ি) 30 Mbps: ১৬০০ 

োকা  

ছ) 25Mbps: ১৪০০ 

োকা  

জ) 20 Mbps: ১২০০  

ি) 15 Mbps: ১০০০ 

োকা  

ঞ) 10 Mbps: ৭৫০ 

োকা  

ে) 5 Mbps: ৫০০ োকা  

লবস্তালিতঃwww.btcl.

gov.bdওজয়িিাইজর্ 

পাওয়া  াজি। 

লপ্রদপইড িাংদ াগঃ  

ঢাকা মহানগরী লপ্রি্দপইড 

িাংদ াগ  লফ: ১০০০+১৫%  

ও  এিং টজলা /উপদজলায় 

িাংদ াগলফ: ৩০০+১৫%  

কল িাজবঃ লিলিিাি িাজব 

১৫০+ভ্যাে , ৩০ লেদিি 

জন্য 

০১।  লবটিলিএল টু 

লবটিলিএল লি 

০২। লবটিলিএল টু অন্যান্য 

অপাদিেি ০.৪৮ পয়িা 

+ভ্যাে। 

 ডপ্রজপইি িংজ াজগর 

সিজত্র অনলাইন ও 

অফলাইজনর অনুরুপ। 

১০ এিলবলপএি এি িীদি 

িাংদ াদগি জন্য ১৫০০/- 

োকা ONT িাজব লেদত 

হদব এবাং ১০ এিলবলপএি 

এি উপদি িাংদ াদগি জন্য  

ONT িী। 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
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০৯. সর্ডলজফাজনর 

ত্রুটি ডনরিন 

িজি টাচ্চ ০৩ 

ডদন 

কল সিন্টার ১৬৪০২-সি সফান কজর 

অথিা টিাবাইল এি িাধ্যদি 

/www.btcl.gov.bd  

ওজয়িিাইর্ সথজক কল সিন্টাজরর 

পািায় লগইন কজর টেললদিবা 

অযাপি (Telesheba App) 

এি িাধ্যদি অডভজ াগ সদওয়া 

 াজি। এছাড়াও স্থানীয়  গ্রাহকজিিা 

সকজে অডভজ াগ সদওয়া  াজি। 

 

 

 

 

লবিামূদল্য 

 

 

 

এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:gm1.south@btcl.gov.bd
mailto:gm2.south@btcl.gov.bd


 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
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১০. সর্ডলজফান 

আইএিডি করণ 

০১ কা টডদিি ১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২) দািীনামার  ফজর্াকডপ 

৩) রােস্ব অডফি সথজক হালনাগাদ 

ডিল পডরজ াজধর প্রিযয়ন পত্র 

৪) োিীয় পডরচয় পজত্রর  

ফজর্াকডপ। 

৫) সর্ডলজফান িংজ াজগর মূল  

    আজিদজনর ফজর্াকডপ 

উপ-

মহাব্যিস্থাপজকর 

িরাির িাদা 

কাগজে আজিদন 

গ্রহণজ াগ্য।    

ডিনামূজল্য এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
mailto:dgm.chawk@btcl.gov.bd
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শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
 

১১. সর্ডলজফাজনর 

লক সখালা 

অথিা গ্রাহজকর 

অনুজরাজধ 

িামডয়ক 

িন্ধকরণ 

০১ কা টডদিি ১) আদবেিপত্র -১ কলপ 

২)  িাম্প্রডিক পডরজ াডধি ডিজলর 

    ফজর্াকডপ 

 

উপ-মহাব্যিস্থাপক 

(সুইচ)/িংডিষ্ট  

উপ-

মহাব্যিস্থাপজকর 

বিাবি িাদা 

কাগজে আজিদন 

গ্রহণদ াগ্য।    

ডিনামূজল্য এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 

mailto:dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd
mailto:dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd
mailto:dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd
mailto:dgm.secretariat@btcl.gov.bd
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৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
  
 

১২. ডুডিজকর্ ডিল 

প্রদান/ 

অডফি িমজয় 

িালহবািাত্র 

  ডিনামূজল্য এলাকাঃ বঙ্গভ্বি, ফলকিাপুল, আিািবাগ, 

টগাপীবাগ, হােদখালা, িবাবপুি, ওয়ািী, 

ক্রডমক নং: ১, ২, ৩ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

mailto:dgm.switchramna@btcl.gov.bd
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ডিল পডর- 

স াজধর 

িথ্যপ্রোি /ডিল 

পডরজ াজধর 

প্রিযয়নপত্র 

প্রদেয় বাাংলাবাজাি, িেিঘাে, শাখািীবাজাি, পুিাতি 

জজদকাে ব, লডলি অলফি ইতযালে এলাকািমূহ। 

১) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), বঙ্গভ্বি, ঢাকা।  

কি নং-৫০২,জফান: ০২-২২৩৩৮৩৩৬৬ 

ই-টিইল: 

dgm.bangabhaban@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ বাাংলাদেশ িলিবালয়, হাইদকাে ব, িিগ্র 

িলতলিল বা/এ, িিগ্র লেলকুশা বা/এ, িিগ্র পুিাি 

পল্টি, টিগুি বালগিা, লিলিক বাজাি, বঙ্গবাজাি, 

িগি ভ্বি, পুললশ টহড টকায়াে বাি ব ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

২) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), িলিবালয়, ঢাকা। 

কি নং-২০১, পুিাতি লজএি ভ্বি,  

সফান: ০২-২২৩৩৫৮৮০০ 

ই-টিইল: dgm.secretariat@btcl.gov.bd 
 

এলাকাঃ িিিা টেললদফাি এক্সদিঞ্জ (আভ্যন্তিীণ 

কা বালে িাংক্রান্ত)। 

৩) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সুইচ), িগবাজাি, ঢাকা। 

কি নং-৫০৩, সফান: ০২-৫৭১৬০০১১ 

ই-সমইল: 

dgm.switchramna@btcl.gov.bd 
 
এলাকাঃ িিগ্র িকবাজাি, িিগ্র ইিলািবাগ, 

বাবুবাজাি, তাঁতীবাজাি, লজলঞ্জিা, কািিাঙ্গীিি, 

টোহাি, িবাবগঞ্জ, টকিাণীগঞ্জ ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

৪) উপ-মহাব্যিস্থাপক টফান্স, িকবাজাি। 

কি নং- ১৯, চকিাোর সর্ডলজফান ভিন  

সফান : ০২- ৫৭৩১৩৩৬৬ 

ইজমইল: dgm.chawk@btcl.gov.bd 

 

এলাকাঃ িীলদক্ষত, লিউিাদকবে, এললফযান্ট 

টিাড, ঢাকা ইউলিভ্ালি বটি, বুদয়ে, পলাশী, 

লালবাগ, আলজিপুি, গ্রীি টিাড, বাাংলাদিােি, 

শাহবাগ, পলিবাগ, হালতিপুল, োিিলন্ড ইতযালে 

এলাকািমূহ। 

মহাব্যিস্থাপক-১ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ) 

কি নং-৬০১, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৮২২০০ 

ই-সমইল: gm1.south@btcl.gov.bd 

 
ক্রডমক নং: ৪, ৫, ৬ এর উর্ধ্টিন 

কম টকিটা: 

মহাব্যিস্থাপক -২ 

ঢাকা সর্ডলজ াগাজ াগ অঞ্চল (দডিণ)  

কিনং- ৬০৪, রমনা সর্ডলজফান ভিন 

সফান : ০২২২৩৩৫৪৯৯৮ 

ই-সমইল: 

gm2.south@btcl.gov.bd 
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৫) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-১), িীলদক্ষত, 

ঢাকা। 

কি নং-২০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২-৫৮৬১৩৩৬৬ 

ই-সমইল: dgm.nilkhet1@btcl.gov.bd 

 

এলাকার ধানমডি, ডিগািলা, হাোরীিাগ, 

কামরাঙ্গীচর এলাকার একাং  ইিযাডদ  

এলাকািমুহ। 

৬) উপ-মহাব্যিস্থাপক (সফান্স-২), নীলজিি, 

ঢাকা। 

কি নং-৪০১, িীলদক্ষত টেললদফাি ভ্বি  

সফান: ০২- ২২৩৩৬৩৩৬৬     

ই-সমইল: dgm.nilkhet2@btcl.gov.bd 
  

 

 

 

 

      
১৪-১২-২০২১       ১৪-১২-২০২২ 

খান সমাহাম্মদ কায়ছার     সমার আনছার আলী 

ডিডেএম (ডিডেএম অডফি)   ডিডেএম 

ডিটিআর (দডিণ)    ডিটিআর (দডিণ) 

ডিটিডিএল, রমনা, ঢাকা    ডিটিডিএল, রমনা, ঢাকা 

সফানর ৪১০৫০২১০    সফানর ০২২২৩৩৮৫০০০, ফযাক্সর ০২২২৩৩৮০২০০ 

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