ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল (উ র), লশান, ঢাকা
অ ল
িড আর (উ র)

অ ল
িড আর (দি ণ)

িবভােগর নাম
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , বিহঃ১, লশান, ঢাকা (অঃদঃ)
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , বিহঃ২, লশান, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (আভ ঃ), লশান, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, ক াবল(উ র),মহাখািল, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, াংক ও এস িড, টংগী।
িবভাগীয় েকৗশলী, স াল ক া নেম , ঢাকা।
এিজএম(এস,এস),বািরধারা,বািরধারা, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, (বিহঃ), উ রা, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, আভ ঃ, উ রা, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী টিলকম, গাজী র।
িবভাগীয় েকৗশলী টিলকম, টা াইল।
িবভাগীয় েকৗশলী (তর ও বতার), ময়মনিসংহ।
িবভাগীয় েকৗশলী টিলকম, ময়মনিসংহ (অঃদাঃ)।
িবভাগীয় েকৗশলী, ক াবল সম য়, জামাল র (অঃদাঃ)।

কমকতার নাম
মাঃ শির ল ইসলাম
মাঃ শির ল ইসলাম
মাহা দ আ র রিহম
জগদীশ চ সরকার
মাঃ আ ল লিতফ
িনম হাসান
ভাস চ ভ াচা
সােল মাঃ ফজেল রা ী
হািব াহ কায়সার
মাঃ হািফ র রহমান
এস ওয়ােজদ আলী
মাঃ জয়নাল আবদীন
মাঃ জয়নাল আবদীন
মাঃ জয়নাল আবদীন

ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল (দি ণ), রমনা, ঢাকা

িবভােগর নাম
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (আভ ঃ), রমনা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-১), রমনা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-২), রমনা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , ক াবল(দঃ), রমনা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , চকবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , গ ািরয়া, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী (িপিস/এলএস), িজি রা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , নারায়ণগ
িবভাগীয় েকৗশলী ( টিলকম), নারায়ণগ
এিজএম (এস/এস), নরিসংদী

কমকতার নাম
মাঃ আেনায়ার হােসন
মাঃ সাই র রহমান
মাঃ মিতউল ইসলাম
মাঃ সাই র রহমান
মাঃ আ ল মােলক
মাঃ আ ল মােলক
মাঃ মিতউল ইসলাম
মাঃ মাশারফ হােসন
মাঃ মাশারফ হােসন
মাঃ িনজাম উি ন

টিলেফান

ই- মইল

9843366

Shorif66@yahoo.com

9841300

Shorif66@yahoo.com

9887488

deintgul@gmail.com

55069322

Jcsarker94@gmail.com

9814466

latif8822@gmail.com

9832233

depcant.btcl@yahoo.com

8415599

provasus@yahoo.com

58953366

rabbi_71@yahoo.com

8961111

uttarainternal@gmail.com

9263366

detgazi@yahoo.com

0921-62000

detangail@gmail.com

091-65000

depmmfw@gmail.com

091-67000
0981-64500

detmymensingh@yahoo.com
detmymensingh@yahoo.com

টিলেফান ন র
৯৫৬৩৫০০
৯৫৫৩৩৬৬
৯৫৫৮৮০০
৯৫৬৩৪০০
৭৩১৩৩৬৬
৭৪৪৩৩৬৬
৭৭৬১১১১
৭৬৩৩১০০
৭৬৪৩০০০
৯৪৬২০১২

ই- মইল

depiramna@gmail.com
de1ramna@gmail.com
de2ramna@gmail.com
decableramna@gmail.com
depchawkbazar@gmail.com
depgandaria@gmail.com
depzinjira@gmail.com
depnganj@gmail.com
detnganj@gmail.com
agmssns@gmail.com

অ ল
িড আর ( ব)

অ ল
িড আর (পি ম)

ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল ( ব), িখলগ ও, ঢাকা

িবভােগর নাম
ধান কমা , ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল ( ব)
পিরচালক ( ফা -১)
পিরচালক ( ফা -২)
সহকারী ধান কমা
( শাসন)
িবভাগীয় েকৗশলী (িপিবএ ), িখলগ ও, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, ওএমিস া িমশন এ া ,
িখলগ ও, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , বাসােবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী, ািফক িবভাগ, িখলগ ও, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-১), মগবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-২), মগবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (আভ ঃ), মগবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী, গেবষনা), িবভাগ,সােয়দাবাদ, ঢাকা

কমকতার নাম

টিলেফান ন র

জনাব মাঃ বািছ ল হক
জনাব মাঃ শাহাদাৎ হােসন

৭২১৯১০০
৭২১৯৩০০
৭২১৯৪০০
৭২৫২২৩৩
৭২২০০৯৯
৭২১৯৫০০

জনাব মাঃ শাহজাহান আলী মা া
জনাব রতন মার হালদার
জনাব িমজা কামাল আহে দ
জনাব শািহ র রহমান
জনাব মাঃ মায়ন কিবর ঞা
জনাব জয় মার ে পা ায়

৭২১৩৩৬৬
৭২১০০৬৬
৮৩১২৫০০
৯৩৩৫৫৭৭
৮৩১৩৩৬৬
৭৫৪৪৪৪৪

জনাব মাঃ রিফ ল ইসলাম

ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল (পি ম), শের বাংলা নগর, ঢাকা

িবভােগর নাম
িজ.এম, িড আর (পি ম), শবা, ঢাকা
পিরচালক ফা , িড আর (পি ম), শবা, ঢাকা
পিরচালক টিলকম, িড আর (পি ম), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-২), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-১), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (অভ ঃ), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ( টি ং), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী (লংিডসেট ), িবভাগ, িপ.এম
কাযালয়, ঢাকা
িবঃ েকৗশলী ক (পি ম), শবা, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , িমর র, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী (জনশি ), িমর র, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা (অভ ঃ), িমর র, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী ফা , সাভার, ঢাকা

ই- মইল

gmdtreastbtcl@gmail.com
Dirdtreast1@gmail.com
dirdtreast2@gmail.com
depbxbtcl@gmail.com
deomceast@gmail.com
depbashabo@gmail.com
detrafficbtcl@gmail.com
depextmog1@gmail.com
depextmog2@gmail.com
depintmog@gmail.com
depsdb@gmail.com

কমকতার নাম
জনাব মীর শাহেনওয়াজ
জনাব স ীব মার ঘটক
জনাব খা কার বােয়র হাসান
জনাব মাঃ নািছম উল হক ম মদার
জনাব এএইচএম বদ ে াজা আলম
জনাব সাঈদ মাহ দ
জনাব মাঃ ল মা দ চৗ রী
জনাব হা াদ িজব

টিলেফান
৯১৩৯৮৮০
৯১৩৩৩৭৭
৯১৪২৯০০
৯১৪৪৪৭৭
৯১১৮৯১৯
৮১৪২০০০
৯১১৪০৪০
৯১০৪৯২৭

manjurbtcl@yahoo.com.
sanjib91@ yahoo.com.
kzubairhasan@yahoo.com
nasimul@btcl.net.bd.
depsbnext1@gmail.com.
denintsbn@btcl.net.bd.
dess171kl@gmail.com.
muzeeb_22@yahoo.com

ই- মইল

জনাব হা াদ িজব
জনাব মাঃ ইিলয়াস উ ীন
জনাব মাঃ শরী ল ইসলাম
জনাব ঊৎপল মার সাহা
জনাব মাঃ আহসান হাবীব তপাদার

৫৮১৫১০৮৮
৯০২৩৩৬৬
৯০৩০০৯৯
৯০৩০০৪৪
৭৭৪৪০০০

muzeeb_22@yahoo.com
md.ilias48@yahoo.com.
Dep.manpower.mir@gmail.com
Utpal_bttb@yahoo.com.
manik136@yahoo.com.

অ ল
িড আর ( ক ীয়)

িবভােগর নাম

ঢাকা টিলেযাগােযাগ অ ল ( ক ীয়), নীলে ত, ঢাকা
কমকতার নাম

টিলেফান

মাঃ শিহ ল ইসলাম

৯৬৬৩৩৬৬

িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-১), নীলে ত

মাঃ আজম মাঃ আ ল মা দ

৫৮৬১৩৩৬৬

deext1nilkhet@gmail.com

িবভাগীয় েকৗশলী ফা (বিহঃ-২), নীলে ত
িবভাগীয় েকৗশলী ফা ( কা-এি য়াল ক াবল), নীলে ত

আহা দ উ াহ
মাঃ আজম মাঃ আ ল মা দ

৯৬৭৭০০৭
৯৬৬৩৮৭৫

de-coaxial-cable@gmail.com

িবভাগীয় েকৗশলী ফা (আভ রীণ), নীলে ত

া িমশন অ ল, মহাখালী, ঢাকা

অ ল
িবভােগর নাম
া িমশন অ ল িবভাগীয় েকৗশলী, কিরয়ার ও বতার িবভাগ, রমনা, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, কিরয়ার ও বতার িবভাগ, চ াম ।
িবভাগীয় েকৗশলী, কিরয়ার ও বতার িবভাগ, ব ড়া।
িবভাগীয় েকৗশলী, কিরয়ার ও বতার িবভাগ, বিরশাল।
িবভাগীয় েকৗশলী, মাইে াওেয়ভ সংর ণ িবভাগ-১, রমনা, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, মাইে াওেয়ভ সংর ণ িবভাগ-২, কড়াইল,
বনানী, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, িভএইচ এফ িবভাগ, মগবাজার, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, এন.ডি উ.িড িবভাগ, মগবাজার, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, শীতাতপ িনয় ণ িবভাগ, িস, তজগ ও, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, ইমারত সম য় িবভাগ, কড়াইল, বনানী, ঢাকা।

কমকতার নাম
এ.এস. এম. কাম ল হাসান
মাঃ মায়ন কিবর
মাঃ আখতা ল ইসলাম
অেধ শখর দবনাথ
মাঃ আ ল হা ান
মাঃ রজাউর রহমান আক

টিলেফান
৯৫৬৬২০০
০৩১-৬২৪৪০০
০৫১-৬৯২০০
০৪৩১-৬২৫০০
৯৫৬২৭০০
৯৮৭২৩২৩

এস. ওয়ােজদ আলী
মাঃ আ ল আউয়াল খান
মাঃ শিফ র রহমান
মাঃ ল মা দ চৗ রী

৮৩১২১৭০
৯৩৫৩৮০০
৮৮৯১২৫৬
৯৮৭২০৬৭

ই- মইল
softswitch_nilkhet03@yahoo.com
denilkhet@gmail.com

ই- মইল

khofficial@gmail.com
humayonbtcl@gmail.com
akhtarul89@gmail.com

asdebnath38@yahoo.com
demw1btcl@gmail.com
yashfiwasi@gmail.com

wazed1971@yahoo.com
btcldenwd@gmail.com

mdsofiqur@gmail.com
nmabud@yahoo.com

অ ল
বেদিশক অ ল

বেদিশক টিলেযাগােযাগ অ ল, কড়াইল, বনানী, ঢাকা।

িবভােগর নাম
সহকারী ধান কমা
( শাসন), ও আর, কড়াইল,
বনানী, ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, (আই এ এ া িমশন), মহাখালী
উপ হ - ক , ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, ( রিডও) মহাখালী উপ হ - ক ,
ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী (িবি ং ও পাওয়ার া ), মহাখালী
উপ হ - ক , ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী (পিরচালন) বত িনয়া, রাংগামা ।
িবভাগীয় েকৗশলী,কি উটার স ার, শের বাংলা নগর,
ঢাকা।
িবভাগীয় েকৗশলী, (এ েচ ই টেলশন),মগবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী, ( শাসন ও সম য়),মগবাজার, ঢাকা
িবভাগীয় েকৗশলী, ( বেদিশক াংক),মগবাজার, ঢাকা ।
িবভাগীয় েকৈশলী, ( টেল ও িপ),মগবাজার,ঢাকা ।
অধী ক, আ জািতক তার অিফস,রমনা, ঢাকা ।

অ ল
উপেজলা অ ল িবভাগীয়
িবভাগীয়
িবভাগীয়
িবভাগীয়

কমকতার নাম
জনাব মাঃ তাফােয়ল আহ দ

টিলেফান
01550151141

mtofayel60@gmail.com

জনাব খ কার আব ল গ র

01550151229

agafur44@gmail.com

জনাব খ কার আব ল গ র

01550151229

agafur44@gmail.com

জনাব এস.এম. ফরহাদ হােসন

01550151235

fhossain1965@yahoo.com

জনাব দীি ময় চাকমা
জনাব িব ৎ চ আইচ,

01550151294
01550151264

deopbes@btcl.net.bd
de.comp.btcl@gmail.com

জনাব মাঃ ল স
জনাব শিহ ল ইসলাম
জনাব তৗিফ ল ইসলাম,
জনাব শিফক হােসন িসি ক
জনাব সয়দ এনােয় র রহমান

01550151209
01550151318
01550151364
01550151404
01718485045

r_quddus@hotmail.com
deanc@btcl.com.bd
Towfiqur03@yahoo.com
detelex@btcl.net.bd
rahman.enayetur@yahoo.co.uk

উপেজলা টিলেযাগােযাগ অ ল, মহাখালী, ঢাকা

িবভােগর নাম
েকৗশলী উপেজলা টিলেযাগােযাগ িবভাগ, ঢাকা
েকৗশলী উপেজলা টিলেযাগােযাগ িবভাগ, বিরশাল
েকৗশলী, ৮৯ উপেজলা রিডও িলংক, িম া
েকৗশলী, ৮৯ উপেজলা রিডও িলংক, চ াম

কমকতার নাম
মাহা দ আলী সরকার
মা: নজ ল ইসলাম খান
মা: বদ ল দা
দীি ময় চাকমা

ই- মইল

টিলেফান
ই- মইল
০১৫৫০১৫১২৩৬/ ০২-৫৫০৬৯৩২০
nazfulkhan98@yahoo.com
০১৫৫০১৫১৮১৮/ ০৪৩১-৬৪১০০
০১৮১৯২০৮৫২৩/ ০৮১-৭৭২২২
dipti.btcl@ gmail.com
০১৫৫০১৫১২৯৪/ ০৩১-৬৮১১০০

চ াম টিলেযাগােযাগ অ ল (CTR), চ াম।
Region

CTR

Division

DEP(INT), CG.
DET, CG.
DEP, AG, CG.
DE-2, CABLE, AG, .CG.
DEP(EXT), CG.
DE(E&B) CG.
DEP, BZD, CG.
DE-1, MURADPUR, CG.
DEP(EXT), AG, CG.
DET, RGT.
DET, NKL.
DET, CM
DE, E/M, CM.

Name

Mr. Pradip Das

Mr.Golam Mostafa
Mr.Samit Chakma
Mr. Bazlur Rashid
Mr.Abu Sufian
Mr.Mofizul Islam
Mr.Wahidul Islam
Mr. Abdul Gafur
Mr. A.M. Abdullah Patwary
Mr. A.M.Abdullah Patwary

Phone No
031-623366
031-713020
031-711100
031-713284
031-623377
031-623388
031-681122
031-654400

031-713280
0351-62300
0321-61000
081-77011
081-68900

E-mail

partel94@gmail.com

divisionalengineerphone@ gmail.com
deextndk@gmail.com
debayezid@gmail.com
de1muradpur@gmail.com
mofiz2k@gmail.com
detrangamati@gmail.com
gafurdetnkl2gmail.com
palash91eee@gmail.com
palash91eee@gmail.com

লনা টিলেযাগােযাগ অ ল, লনা।
Region
KTR

Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr
Mr

Name
Sk. Mahfuzur Rahman
Sk. Mahfuzur Rahman
Md. Reazul Islam
Sk. Wahiduzzaman
Sk. Wahiduzzaman
Md. Omar Ali
Biswamber Gayen
Biswamber Gayen
Biswambhar Gayen

Designation

GM, KTR Khulna
Dir. KTR Khulna
AGM, KTR Khulna
DET, Khulna
DET, Khalishpur
DET, Jessore
DET, Jhinaidah
DET, Kushtia
DET, Faridpur
DEW, Madaripur
DET, GPJ

Tel No.
041-762100
041-762300
041-761350
041-731166
041-760300
0421-63300
0451-63000
071-62700
0631-63000
0661-62500
02-6682255

Mobile No.
01550151067
01550151197
01550151377
01550151282
01550151272
01550151282
01550151282
01715167866
01550151409
01550151409
01550151409

E-mail

gmktr2014@gmail.com
subhashroy7@yahoo.com
mahfuz44@yahoo.com
mahfuz44@yahoo.com
reazeu2689@yahoo.com
swzrnt07@yahoo.com
swzrnt07@yahoo.com, jdhdet@gmail.com
dekushtia@gmail.com
biswambhargayen@yahoo.com
biswambhargayen@yahoo.com
biswambhargayen@yahoo.com

রাজশাহী টিলেযাগােযাগ অ ল, রাজশাহী।
অ ল
রাজ আর

িবভাগীয়
িবভাগীয়
িবভাগীয়
িবভাগীয়
িবভাগীয়

িবভােগর নাম
েকৗশলী ( টিলকম), রাজশাহী
েকৗশলী ( ফা ), রাজশাহী
েকৗশলী ( টিলকম), পাবনা
েকৗশলী ( টিলকম) িসরাজগ
েকৗশলী ( ফা ), নওগ

কমকতার নাম
মাঃ আব র রশীদ
মাঃ আ ল মা ান
মাঃ ছােনায়ার হােসন
মাঃ কাম ল হাসান
খ কার বারের আজম

টিলেফান
0721-776200
0721-776400
0731-66600
0751-663300
0741-62200

detraj.btcl@gmail.com

ই- মইল

Phone No
0521-68000
051-66100
0521-62700
0531-63200

engrmoktafee@ gmail.com
detbgr@gmail.com
engrmoktafee@ gmail.com
deprmalek@yahoo.com

depraj.btcl@gmail.com

detpbna.btcl@gmail.com
detsrj.btcl@gmail.com

detngn.btcl@gmail.com

রং র টিলেযাগােযাগ অ ল, রং র।
Region
RTR

Division

D.E (Electrical & Building)
D.E (Telecom), Bogra
D.E (Telecom), Rangpur
D.E (Telecom), Dinajpur

Name

Md. Moktafee Mahmud Shah
Md.Tajul Islam
Md. Moktafee Mahmud Shah
Md. Abdul Malek

E-mail

প ী টিলেযাগােযাগ অ ল, রাজশাহী।
অ ল
িপ আর, রাজশাহী
িপ আর, রাজশাহী

িবভােগর নাম
কমকতার নাম
িবভাগীয় েকৗশলী , প ী টিলেযাগােযাগ অ ল, রং র এ.এফ.এম. তৗিহ ল কিরম
িবভাগীয় েকৗশলী , প ী টিলেযাগােযাগ অ ল, রাজশাহী মাঃ আশরাফদাদ খান

টিলেফান
0521-6440
0721-861155

ই- মইল

engabulfasal@gmail.com

adkhan1965@ yahoo.com

