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ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ 

প্রধোন কোর্ পোলয়, ঢোকো। 

 

 

ডিএমএি ও ডবওডব ডবভোগ 

 

 

আঞ্চডলক কোর্ পোলয় ও কযোম্প অডিি িমূরেে অডধন 

টিডিডব’ে ড লোেরেে তোডলকো। 

 

(৩১-১০-২০১৮ তোডেখ ্h©ন্ত) 
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সূসিপত্রঃ- 
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8.  লালিসনরহাট 3২ ১5 
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18.  সিরােগঞ্জ ৪১ ৩৬-৩৭ 

19.  পািনা ৪৮ ৩৮-৩৯ 

20.  কুসিয়া ৩৬ ৪০-৪১ 

21.  কির্হরপুর ১২ ৪২ 

22.  চুয়ািাঙ্গা ১০ ৪৩ 

23.  সিনাইদহ ৩৪ ৪৪-৪৫ 

24.  িাগুরা      ১৪ ৪৬ 

25.  নড়াইল ৩৪ ৪৭-৪৮ 

26.  র্র্শার     ৭2 ৪৯-৫১ 

27.  িাতক্ষীরা ২৪ ৫২ 
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30.  সপর্রােপুর ১৪ ৫৯ 

31.  িালকাঠি ১৩ 60 
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43.  ঢাকা ৩৩৩ ৭7-87 

44.  গােীপুর ২২ 88 

45.  নরসিংসদ ৪৫ 89-90 

46.  নারায়ণগঞ্জ 40 ৯1-92 

47.  মুন্সীগঞ্জ ২৩ ৯3 

48.  ফসরদপুর ১৪ ৯4 

49.  রােিাড়ী ২৩ ৯5 

50.  কগাপালগঞ্জ ৩4 ৯6-97 

51.  িাদারীপুর ১৬ 98 
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54.  সির্লট     ৯5 ১০1-103 
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ককাি িারণী 

 
 

ককাি সিন্যািঃ- 

 

০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ 

আঞ্চসলক কার্ োলয়/ 

কযাম্প অসফি ককাি 

কেলা ককাি উপর্েলা ককাি সিলার নম্বর ককাি 

 

উদাহরণ- সিলার আইসি নম্বর ০৭০৬০৪০০৯ দ্বারা সিলার কিনার উপায়ঃ- ০৭ রংপুর আঞ্চসলক কার্ োলয় ককাি, ০৬ রংপুর কেলা ককাি,  

০৪ পীরগাছা উপর্েলা ককাি এিং ০০৯ ককাি দ্বারা ঐ উপর্েলার ৯ নম্বর সিলারর্ক বুিায়। 

 

 
 

 

নতুন সনর্য়াগকৃত সিলার্রর আইসি(পসরসিসত নম্বর) প্রদার্নর সনর্দ েশনাঃ- 

 

ক) নতুন সনর্য়াগকৃত সিলারর্দর আইসি(পসরসিসত নম্বর) প্রদার্নর কক্ষর্ত্র িংসিি সিলার্রর সনেস্ব উপর্েলার িি ের্শষ িাসরর্ত অন্তর্ভ েক্ত করর্ত হর্ি।  

কর্িন- ককান উপর্েলার িি ের্শষ সিলার্রর আইসি নম্বর ০৭০৬০৮০০৬ হর্ল নতুন সনর্য়াগকৃত সিলার্রর আইসি নম্বর হর্ি ০৭০৬০৮০০৭। 

খ) নতুন সনর্য়াগকৃত সিলার্রর উপর্েলায় র্সদ পূর্ি ের ককান সিলার না থার্ক তাহর্ল ককাি নম্বর িারণী হর্ত ঐ উপর্েলার ককাি নম্বর িংগ্রহপূি েক ০৯ 

সিসের্টর সিলার আইসি প্রদান করর্ত হর্ি। এছাড়াও, ককাি নম্বর িারণীর্ত র্সদ ককান উপর্েলা িাদ পর্ড় থার্ক তর্ি ঐ কেলার িি ের্শষ ককাি 

নম্বর্র িাদকৃত উপর্েলাটি অন্তর্ভ েক্ত হর্ি।  

 

টিসিসি’র আঞ্চসলক কার্ োলয়/কযাম্প অসফর্ির ককাি নম্বরঃ 

 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়/কযাম্প অসফর্ির নাি ককাি নম্বর 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, ঢাকা 

 

 

 

০১ 

 

 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, রােশাহী ০২ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, িট্টগ্রাি ০৩ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, খুলনা ০৪ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, িসরশাল ০৫ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, কিৌলিীিাোর ০৬ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, রংপুর ০৭ 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, িয়িনসিংহ  ০৮  
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টিসিসি’র সনর্য়াসেত সিলারর্দর আঞ্চসলক কার্ োলয় সিসিক কেলার তাসলকা। 

 

সি- ও (িরাদ্দ) ইসুযর স্থান এলাকাধীন সিলার (র্েলা) 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, ঢাকা 

 

ঢাকা, গােীপুর, িাসনকগঞ্জ ,নারায়নগঞ্জ, মুসন্সগঞ্জ, নরসিংদী, কুসিল্লা, ও িাঁদপুর। 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, রােশাহী। রােশাহী, পািনা, নওগাঁ, িগুড়া, িাপাইনিািগঞ্জ, সিরােগঞ্জ, নার্টার ও েয়পুরহাট। 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, িট্টগ্রাি। িট্টগ্রাি, কক্সিাোর, িান্দরিান, রাঙ্গািাটি, খাগড়াছসড়, কনায়াখালী, লক্ষীপুর ও কফনী। 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, খুলনা। খুলনা, িাতক্ষীরা, িার্গরহাট, র্র্শার, নড়াইল, িাগুরা, সিনাইদহ, কুসিয়া, চুয়ািাঙ্গা, 

কির্হরপুর, রােিাড়ী, কগাপালগঞ্জ, ফসরদপুর ও সপর্রােপুর।  

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, িসরশাল। িসরশাল, িালকাঠি, পটুয়াখালী, কিালা, িরগুনা, িাদারীপুর ও শরীয়তপুর। 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, কিৌলিীিাোর। সির্লট, কিৌলিীিাোর, হসিগঞ্জ, সুনািগঞ্জ ও ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

টিসিসি আঞ্চসলক কার্ োলয়, রংপুর। রংপুর, গাইিান্ধা, কুসড়গ্রাি, নীলফািারী, লালিসনরহাট, সদনােপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়। 

টিসিসি কযাম্প অসফি, িয়িনসিংহ। িয়িনসিংহ, সকর্শারগঞ্জ, কনত্রর্কানা, কশরপুর, োিালপুর ও টাঙ্গাইল।  

 

 

 

 

 

টিসিসি’র আঞ্চসলক কার্ োলয় ও কযাম্প অসফিিমূর্হর সিলার িংখ্যা- 

  

 

ক্রঃ নং আঞ্চলিক কার্ যািয়ের নাম মমাট লিিার সংখ্যা 

১। ঢাকা ৬৭৪ 

২। চট্টগ্রাম ৩০৭ 

৩। খুিনা ৪৫৬ 

৪। বলরশাি ১২৩ 

৫। রাজশাহী ৩৮৭ 

৬। রংপুর ৩৫৯ 

৭। মমৌিভীবাজার ২৩৫ 

৮। মেমনলসংহ ২৮০ 

মমাট = ২,৮২১ 
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টিসিসি’র সিলারর্দর কেলা ও উপর্েলা সিসিক ককাি নম্বর িারণীঃ 

 

 

ক্রঃ 

নং 

সিিার্গর 

নাি  

কেলার নাি ও 

ককাি নম্বর 
উপর্েলার নাি ও ককাি নম্বর  

১ 

রংপুর 

পঞ্চগড়    (০১) িদর (০১) 
আটওয়ারী 

(০২) 
কেঁতুসলয়া (০৩)  কদিীগঞ্জ (০৪)  কিাদা (০৫)         

২ ঠাকুরগাঁও (০২) িদর (০১) পীরগঞ্জ (০২) হসরপুর (০৩) 
িাসলয়ািাংগা 

(০৪) 

রাণীশংকাইল 

(০৫) 

কগাপালপুর 

(০৬) 

রুসহয়া  

(০৭) 
    

৩ সদনােপুর (০৩) 

িদর (০১) কাহার্রাল (০২) খানিািা (০৩) িীরগঞ্জ (০৪) 
সিসররিন্দর 

(০৫) 

ফুলিাড়ী 

(০৬) 

হাসকিপুর 

(০৭) 

সিরািপুর 

(০৮) 

কঘাড়াঘাট 

(০৯) 

নিািগঞ্জ (১০) সিরল (১১) পাি েতীপুর (১২) কিতািগঞ্জ (১৩) 
রাণীরিন্দর 

(১৪) 
        

৪ নীলফািারী (০৪) িদর (০১) েলঢাকা (০২) সিিলা (০৩) 
সকর্শারগঞ্জ 

(০৪) 
কিািার (০৫) 

সিয়দপুর 

(০৬) 
      

৫ 
লালিসনরহাট 

(০৫) 
িদর (০১) পাটগ্রাি (০২) হাসতিান্দা (০৩) কালীগঞ্জ (০৪) 

আসদতিারী 

(০৫) 
        

৬ রংপুর     (০৬) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

িদরগঞ্জ (০২) কাউসনয়া (০৩) পীরগাছা (০৪) পীরগঞ্জ (০৫) 
সিঠাপুকুর 

(০৬) 
তারাগঞ্জ (০৭) 

গঙ্গািড়া 

(০৮) 
  

৭ কুসড়গ্রাি (০৭) িদর (০১)  করৌিারী (০২) নার্গশ্বরী (০৩) সিলিারী (০৪) 
ভুরুঙ্গািারী 

(০৫) 

উসলপুর 

(০৬) 

রাোরহাট 

(০৭) 

ফুলিাড়ী 

(০৮) 

রাসেিপুর 

(০৯) 

৮ গাইিান্ধা (০৮) িদর (০১) 
কগাসিন্দগঞ্জ 

(০২) 
সুন্দরগঞ্জ (০৩) িাঘাটা (০৪) ফুলছসড় (০৫) 

পলাশিাড়ী 

(০৬) 

িাদুল্যাপুর 

(০৭) 
    

৯ 

রােশাহী 

েয়পুরহাট (০৯) িদর (০১) পাঁিসিসি (০২) কালাই (০৩) কক্ষতলাল (০৪) 
আর্েলপুর 

(০৫) 
        

১০ িগুড়া     (১০) 

িদর (০১) কাহালু (০২) কিানাতলা (০৩) দুপিাসিয়া (০৪) 
আদিসদঘী 

(০৫) 

সশিগঞ্জ 

(০৬) 

শাহাোনপুর 

(০৭) 

নন্দীগ্রাি 

(০৮) 
ধুনট (০৯) 

কশরপুর (১০) গািতলী (১১) 
িাসরয়াকাসন্দ 

(১২) 
িাসিরা (১৩) তার্লারা  (১৪) দূগ োপুর (১৫) িাগিাড়ী (১৬) 

কুতুিপুর 

(১৭) 
  

১১ 

নওগাঁ      (১১) 

িদর (০১) 
সনয়ািতপুর 

(০২) 
িাপাহার (০৩) 

িহার্দিপুর 

(০৪) 
আত্রাই (০৫) 

িদলগাছী 

(০৬) 
কপারিা (০৭) 

রাণীনগর 

(০৮) 
িান্দা (০৯) 

  ধামুরহাট (০৯) পত্নীতলা (১০)               

১২ নার্টার    (১২) িদর (০১) লালপুর (০২) 
িাগাসতপাড়া 

(০৩) 
িড়াইগ্রাি (০৪) গুরুদািপুর (০৫) সিংড়া (০৬)       

১৩ 
িাঁপাইনিািগঞ্জ 

(১৩) 
িদর (০১) সশিগঞ্জ (০২) নার্িাল (০৩) কিালাহাট (০৪) 

কগািস্তাপুর 

(০৫) 
        

১৪ রােশাহী (১৪) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

পুটিয়া (০২) িাগিারা (০৩) িারঘাট (০৪) িাঘা (০৫) 
কিাহনপুর 

(০৬)  
পিা (০৭) 

কগাদাগাড়ী 

(০৮) 

দূগ োপুর 

(০৯) 

তার্নার (১০)                 

১৫ সিরােগঞ্জ (১৫) 

িদর (০১) উল্লাপাড়া (০২) 
কািারখন্দ 

(০৩) 
রায়গঞ্জ (০৪) তাড়াশ (০৫) 

কিলকুসি 

(০৬)  
কাসেপুর (০৭) 

কিৌহাসল 

(০৮) 

শাহাোদপুর 

(০৯) 

এনার্য়তপুর 

(১০) 
                

১৬ পািনা     (১৬) 

িদর (০১) িাঙ্গুরা (০২) সুোনগর (০৩) ফসরদপুর (০৪) কিড়া (০৫) 
আতাইকুলা 

(০৬) 
ঈশ্বরদী (০৭) 

িাটর্িাহর 

(০৮) 

িাঁসথয়া 

(০৯) 

আটঘসড়য়া 

(১০) 
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ক্রঃ 

নং 

সিিার্গর 

নাি  

কেলার নাি ও 

ককাি নম্বর 
উপর্েলার নাি ও ককাি নম্বর  

১৭ 

খুলনা 

কুসিয়া     (১৭) িদর (০১) 
কুিারখালী 

(০২) 
সিরপুর (০৩) কখাকিা (০৪) কদৌলতপুর (০৫) 

কিড়ািারা 

(০৬) 
      

১৮ কির্হরপুর (১৮) িদর (০১) গাংনী (০২) 
মুসেিনগর 

(০৩) 
            

১৯ চুয়ািাঙ্গা (১৯) িদর (০১) 
েীিননগর 

(০২) 

আলিিাঙ্গা 

(০৩) 
দামুড়হুদা (০৪) দশ েনা (০৫)         

২০ সিনাইদাহ (২০) িদর (০১) কালীগঞ্জ (০২) 
ককাট েিাঁদপুর 

(০৩) 
ির্হশপুর (০৪) সশলকুপা (০৫) 

হসরণাকুন্ডু 

(০৬) 
      

২১ িাগুরা     (২১) িদর (০১) 
কিাহাম্মদপুর 

(০২) 
শ্রীপুর (০৩) শাসলখা (০৪)           

২২ নড়াইল    (২২) িদর (০১) কলাহাগড়া (০২) কাসলয়া (০৩)             

২৩ র্র্শার    (২৩) িদর (০১) 
সিকরগাছা 

(০২) 
শাশ ো (০৩) কিৌগাছা (০৪) ককশিপুর (০৫) 

িাঘারপাড়া 

(০৬) 

অিয়নগর 

(০৭) 

িসনরািপুর 

(০৮) 

িাগআিড়া 

(০৯) 

২৪ িাতক্ষীরা (২৪) িদর (০১) তালা (০২) কলার্রায়া (০৩) কালীগঞ্জ (০৪) কদিহাটা (০৫) 
আশাশুসন 

(০৬) 
শ্যািনগর (০৭) 

কিািরা  

(০৮) 
  

২৫ খুলনা     (২৫) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

রূপিা (০২) ডুমুসরয়া (০৩) সদঘসলয়া (০৪) কতরখাদা (০৫) কয়রা (০৬) 
খাসলশপুর 

(০৭) 

ফুলতলা 

(০৮) 

কাটাখালী 

(০৯) 

কদৌলতপুর 

(১০) 
দার্কাপ (১১) িটিয়াঘাটা (১২) 

পাইকগাছা 

(১৩) 
          

২৬ িার্গরহাট (২৬) িদর (০১) 
সিতলিারী 

(০2) 
িংলা (০3) 

কিাল্লারহাট 

(০4) 
রািপাল (০5) 

ফসকরহাট 

(০6) 

শরণর্খালা 

(০7) 

কিার্ড়লগঞ্জ 

(০8) 
 

২৭ 

িসরশাল  

সপর্রােপুর (২৭) িদর (০১) সেয়ানগর (০২) কাউখালী (০3) িঠিাড়ীয়া (০4) িান্ডাসরয়া (০5) 
স্বরূপকাঠী 

(০6) 

কনছারািাদ 

(০7) 

 নাসেরপুর 

(০8) 
 

২৮ িালকাঠি (২৮) িদর (০১) নলসছটি (০২) কাঠাসলয়া (০৩) রাোপুর (০৪)           

২৯ িসরশাল    (২৯) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

কির্হসন্দগঞ্জ 

(০২) 
উসেরপুর (০৩) িাবুগঞ্জ (০৪) কগৌরনদী (০৫) 

আগগলিাড়া 

(০৬) 
সহেলা (০৭) 

িার্করগঞ্জ 

(০৮) 

মূলাদী 

(০৯) 

িানারীপাড়া 

(১০) 
                

৩০  কিালা    (৩০) িদর (০১) 
তজুিসদ্দন 

(০২) 

কিারহানউসদ্দন 

(০৩) 
িরফযাশন (০৪) 

কদৌলতখান 

(০৫) 

লালর্িাহন 

(০৬) 
িনপুরা (০৭)     

৩১ পটুয়াখালী (৩১) িদর (০১) কলাপাড়া (০২) িাউফল (০৩) দশসিনা (০৪) গলাসিপা (০৫) 
সিেোগঞ্জ 

(০৬) 
দুিসক (০৭) 

কুয়াকাটা 

(০৮) 
  

৩২ িরগুনা    (৩২) িদর (০১) আিতলী (০২) িািনা (০৩) কিতাগী (০৪) পাথরঘাটা (০৫) 
তালতলী 

(০৬) 
      

৩৩ 

িয়িনসিংহ 

কনত্রর্কাণা (৩৩) 

িদর (০১) আটপাড়া (০২) পূি েধলা (০৩) 
খাসলয়াঝুড়ী 

(০৪) 
িদন (০৫) 

ককন্দুয়া 

(০৬) 

কলিাকান্দা 

(০৭) 

িারহাট্টা 

(০৮) 

কিাহনপুর 

(০৯) 

দূগ োপুর (১০)                 

৩৪ 
িয়িনসিংহ 

(৩৪) 

িদর (০১) সত্রশাল (০২) মুক্তাগাছা (০৩) ফুলপুর (০৪) 
ফুলিাড়ীয়া 

(০৫) 

ঈশ্বরগঞ্জ 

(০৬) 
গফরগাঁও (০৭) 

পাগলা 

(০৮) 

নান্দাইল 

(০৯)  

হালুয়াঘাট 

(১০) 
িালুকা (১১) কগৌসরপুর (১২) কধািাউড়া (১৩)           

৩৫ কশরপুর   (৩৫) িদর (০১) শ্রীিদী (০২) 
সিনাইগাতী 

(০৩) 
নকলা (০৪) 

নাসলতািাড়ী 

(০৫) 
        

৩৬ োিালপুর (৩৬) িদর (০১) 
িসরষািাড়ী 

(০২) 

ইিলািপুর 

(০৩) 

কদওয়ানগঞ্জ 

(০৪) 
িকিীগঞ্জ (০৫) 

কিলান্দহ 

(০৬) 
িাদারগঞ্জ (০৭)     
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ক্রঃ 

নং 

সিিার্গর 

নাি  

কেলার নাি ও 

ককাি নম্বর 
উপর্েলার নাি ও ককাি নম্বর  

৩৭ 

ঢাকা 

টাঙ্গাইল   (৩৭) 

িদর (০১) র্ভয়াপুর (০২) ঘাটাইল (০৩) কাসলহাতী (০৪) ধনিাড়ী (০৫) 
কগাপালপুর 

(০৬) 
নাগরপুর (০৭) 

কদলদুয়ার 

(০৮) 

িািাইল 

(০৯) 

িসখপুর (১০) সিেোপুর (১১) িধুপুর (১২)             

৩৮ সকর্শারগঞ্জ (৩৮) 

িদর (০১) সিঠািইন (০২) সনকলী (০৩) সিরি (০৪) কসরিগঞ্জ (০৫) 
পাকুসন্দয়া 

(০৬) 
ইটনা (০৭) 

তাড়াইল 

(০৮) 

কটিয়াদী 

(০৯) 

িাসেতপুর 

(১০) 
অিগ্রাি (১১) কহার্িনপুর (১২) 

কুসলয়ারির 

(১৩) 
          

৩৯ িাসনকগঞ্জ (৩৯) িদর (০১) সিঙ্গাইর (০২) সঘওর (০৩) 
হসররািপুর  

(০৪) 
িাটুসরয়া (০৫) 

সশিালয় 

(০৬) 

কদৌলতপুর 

(০৭) 

সিটকা 

(০৮) 
  

৪০ ঢাকা      (৪০) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

িািার (০২) আশুসলয়া (০৩) 
ককরাণীগঞ্জ  

(০৪) 
ধািরাই (০৫) কদাহার (০৬) নিািগঞ্জ (০৭)     

৪১ গােীপুর   (৪১) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

কাপাসিয়া (০২) কালীগঞ্জ (০৩) 
কাসলয়াগকর  

(০৪) 
শ্রীপুর (০৫)         

৪২ নরসিংসদ (৪২) িদর (০১) রায়পুরা (০২) কিলাি (০৩) ির্নাহরদী (০৪) সশিপুর (০৫) 
সশলিান্দী 

(০৬) 
পলাশ (০৭) 

িাধিদী 

(০৮) 

হািনািাদ 

(০৯) 

৪৩ নারায়ণগঞ্জ (৪৩) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

কিানারগাঁও 

(০২) 
সিসিরগঞ্জ (০৩) রূপগঞ্জ (০৪) 

আড়াইহাোর 

(০৫) 
        

৪৪ মুন্সীগঞ্জ    (৪৪) িদর (০১) টঙ্গীিাড়ী (০২) শ্রীনগর (০৩) কলৌহেং (০৪) 
সিরােদীখান 

(০৫) 

গোসরয়া 

(০৬) 
      

৪৫ ফসরদপুর (৪৫) িদর (০১) িদরপুর (০২) শালথা (০৩) 
কিায়ালিারী 

(০৪) 
িধুখালী (০৫) 

নগরকান্দা 

(০৬) 

আলফািাঙ্গা 

(০৭) 
িাঙ্গা (০৮) 

িরিদ্রািন 

(০৯) 

৪৬ রােিাড়ী (৪৬) িদর (০১) পাংশা (০২) 
িাসলয়াকাসন্দ 

(০৩) 
কাউখালী (০৪) কগায়ালন্দ (০৫)         

৪৭  কগাপালগঞ্জ (৪৭) িদর (০১) কাসশয়ানী (০২) 
ককাটাসলপাড়া 

(০৩) 

কিাকর্িদপুর 

(০৪) 
টুসঙ্গপাড়া (০৫)         

৪৮ িাদারীপুর (৪৮) িদর (০১) সশিির (০২) রাগের (০৩) কালসকসন (০৪)           

৪৯ শরীয়তপুর (৪৯) িদর (০১) িামুিযা (০২) কিদরগঞ্জ (০৩) নসড়য়া (০৪) োসেরা (০৫) 
কগািাইরহাট 

(০৬) 
পালং (০৭)     

৫০ 

সির্লট 

সুনািগঞ্জ (৫০) 

িদর (০১) 
দসক্ষণ 

সুনািগঞ্জ (০২) 

কদায়ারা িাোর 

(০৩) 

েগন্নাথপুর 

(০৪) 
ধি েপাশা (০৫) 

সিশ্বম্ভরপুর 

(০৬) 
সদরাই (০৭) 

ছাতক 

(০8) 
শাল্লা (০9) 

োিালগঞ্জ 

(10) 
তার্হরপুর (১1)               

৫১ সির্লট    (৫১) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

োলালািাদ 

(০২) 
শাহপরাণ (০৩) িালাগঞ্জ (০৪) সিশ্বনাথ (০৫) 

কানাইঘাট 

(০৬) 

সিয়ানীিাোর 

(০৭) 

সেন্তাপুর 

(০৮) 

ওিিানীনগর 

(০৯) 

কগায়াইনঘাট 

(১০) 
েসকগঞ্জ (১১) 

ককাম্পানীগঞ্জ 

(১২) 

দসক্ষণ সুরিা 

(১৩) 

 কগালাপগঞ্জ 

(১৪) 

কফনু্সগঞ্জ 

(১৫) 
তােপুর (১৬)     

৫২ 
 কিৌলিীিাোর 

(৫২) 
িদর (০১) জুড়ী (০২) রােনগর (০৩) কিলগঞ্জ (০৪) িড়র্লখা (০৫) 

শ্রীিঙ্গল 

(০৬) 
কুলাউড়া (০৭)     

৫৩  হসিগঞ্জ (৫৩) িদর (০১) 
আেিীসরগঞ্জ 

(০২) 

িাহুিল 

(03) 
নিীগঞ্জ (০৪) চুনারুঘাট (০৫) 

িাসনয়ািং 

(০৬) 
িাধিপুর (০৭) 

লাখাই 

(০৮) 

শার্য়স্তাগঞ্জ 

(০৯) 
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ক্রঃ 

নং 

সিিার্গর 

নাি  

কেলার নাি ও 

ককাি নম্বর 
উপর্েলার নাি ও ককাি নম্বর  

৫৪ 

িট্টগ্রাি 

ব্রাহ্মণিাড়ীয়া 

(৫৪) 
িদর (০১) নিীনগর (০২) আখাউড়া (০৩) কিিা (০৪) আশুগঞ্জ (০৫) 

নাসছরনগর 

(০৬) 

সিেয়নগর 

(০৭) 

িরাইল  

(০৮) 

িাঞ্ছারািপুর 

(০৯) 

৫৫ কুসিল্লা    (৫৫) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

ব্রাহ্মণপাড়া 

(০২) 

দাউদকাসন্দ 

(০৩) 
মুরাদনগর (০৪) কদসিদ্বার (০৫) 

নাঙ্গলর্কাট ে 

(০৬) 
িরুড়া (০৭) 

কিৌদ্দগ্রাি 

(০৮) 

ইসলয়টগঞ্জ 

(০৯) 

    বুসড়িং (১০) লাকিাি (১১) কিঘনা (১২) িাঁন্দপুর (১৩) কহািনা (১৪) সততাি (১৫) িাসন্দনা (১৬) 
ির্নাহরগঞ্জ 

(১৭) 
 

৫৬ িাঁদপুর   (৫৬) িদর (০১) িতলি (০২) কচুয়া (০৩) 
ির্নাহরপুর 

(০৪) 
ফসরদগঞ্জ (০৫) 

শাহরাসস্ত 

(০৬) 
হাইিির (০৭) 

হােীগঞ্জ 

(০৮) 

রসহিনগর 

(০৯) 

৫৭ লক্ষীপুর   (৫৭) িদর (০১) 
কিলনগর 

(০২) 
রািগঞ্জ (০৩) রায়পুর (০৪) রািগসত (০৫)         

৫৮ কনায়াখালী (৫৮) 

িদর (০১) সুিণ েির (০২) কিৌমুহনী (০৩) কিগিগঞ্জ (০৪) কসিরহাট (০৫) 
ককাম্পানীগঞ্জ 

(০৬) 
চাটখিল (07) 

কিানাইমুড়ী 

(০8)  

কিনিাগ 

(০9)  

হাসতয়া (10) সুধারাি (১1) পূি োিল (১2)           

৫৯  কফনী    (৫৯) িদর (০১) ফুলগােী (০২) পরশুরাি (০৩) 
ছাগলনাইয়া 

(০৪) 

কিানাগােী 

(০৫) 

দাগনর্ভইয়া 

(০৬) 
      

৬০ িট্টগ্রাি    (৬০) 

সিটি 

কর্প োর্রশন 

(০১) 

ফটিকছসড় 

(০২) 

হাটহাোরী 

(০৩) 

কিায়ালখালী 

(০৪) 
রাঙ্গুসনয়া (০৫) 

িাশখালী 

(০৬) 
িন্দনাইশ (০৭) 

আর্নায়ারা 

(০৮) 

িীতাকুন্ডু 

(০৯) 

িীরিরাই 

(১০) 

িাতকাসনয়া 

(১১) 
িন্দীপ (১২) কলাহাগড়া (১৩) পটিয়া (১৪) 

রাউোন 

(১৫) 

িড়কুসিরা 

(১৬) 
    

৬১ কক্সিাোর (৬১) িদর (০১) কপকুয়া (০২) ির্কাসরয়া (০৩) কুতুিসদয়া (০৪) রামু (০৫) 
ির্হশখালী 

(০৬) 
উসখয়া (০৭) 

ঈদগাহ 

(০৮) 

কটকনাফ 

(০৯) 

৬২ খাগড়াছসড় (৬২) িদর (০১) 
িাসনকছসড় 

(০২) 
িাটিরাঙ্গা (০৩) সদঘীনালা (০৪) রািগড় (০৫) 

িহলছসড় 

(০৬) 
পানছসড় (০৭) 

লক্ষীছসড় 

(০৮) 

লংগদু 

(০৯) 

৬৩ রাঙ্গািাটি (৬৩) 

িদর (০১) তিলছসড় (০২) 
িাঘাইছসড় 

(০৩) 
 কাপ্তাই (০৪) িরকল (০৫) 

কিতবুসনয়া 

(০৬) 
িন্দ্রর্ঘানা (০৭) 

কাউখালী 

(০৮) 

রােস্থলী 

(০৯) 

সিলাইছসড় 

(১০) 

নাসনয়ারির 

(১১) 
জুরাইছসড় (১২)             

৬৪ িান্দরিান (৬৪) িদর (০১) 
আলীকদি 

(০২) 
লািা (০৩) রুিা (০৪) থানিী (০৫) 

নাইক্ষযংছসড় 

(০৬) 

করায়াংছসড় 

(০৭) 
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কেলার নািঃ পঞ্চগড় (০১) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০১০১০০১ িদর কিিাি ে অি-প্রধান কেিাি ে, েগদল 

িাোর, িদর, পঞ্চগড়। 

০১৭১৩-৬৪৮২৮০ ৩১-০৮-০৯ ০৪-১২-১৬ ২৯-০৮-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

রংপুর  

2.  ০৭০১০২০০১ আটওয়ারী কিিাি ে িাসনক এন্ড ব্রাদাি ে, ফসকরগঞ্জ 

িাোর, আর্টায়ারী, পঞ্চগড়। 

০১৭১৯-৫৪০৪৮০ ০২-০৯-০৯ ২৩-০৩-১৪ ২২-০৩-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০১০২০০২ “ কিিাি ে এি এ এন্টারপ্রাইে, আর্টায়ারী, 

পঞ্চগড়। 

 12-07-12 ২৮-১০-১৪ ২৭-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০১০২০০৩ “ কিিাি ে তপতী হযাসকং সিল, িড়দাপ, 

আর্টায়ারী, পঞ্চগড়। 

০১৭১৫-৫৭৭৩৫৯ ০২-০৯-০৯ ২৮-১০-১৪ ২৭-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০১০২০০৪ “ কিিাি ে গর্ণশ কেিাি ে, িড়দাপ, কছাটদাপ, 

আর্টায়ারী, পঞ্চগড়। 

০১৭১৮-৮৩৬২৫৭ ১৩-০৩-১১ ১২-০৩-১৬ ১১-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০১০২০০৫ “ কিিাি ে ফারুক কহার্িন কেিাি ে,িড় 

সশংসগয়া, আর্টায়ারী, পঞ্চগড়। 

০১৭১৯-৫৪০৪৮০ ০৯-০২-১১ ০৯-০৪-১৪ ০৮-০৪-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০১০৩০০১ কেঁতুসলয়া কিিাি ে নুর এন্টারপ্রাইে, িেনপুর, 

কেঁতুসলয়া, পঞ্চগড়। 

০১৭১২-৯৩৩৮১২ ৩১-১০-১১ ২৩-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

8.  ০৭০১০৪০০১ কদিীগঞ্জ কিিাি ে লািণী কিার, কদিীগঞ্জ িাোর, 

কদিীগঞ্জ, পঞ্চগড়। 

০১৭১২-০৪০৯৭৮ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০১০৪০০২ “ কিিাি ে িরকার িাজু কেিাি ে, কদিীগঞ্জ 

িাোর, পঞ্চগড়। 

০১৭১২-০৪০৯৭৮ ১৫-০৩-১১ ২০-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০১০৪০০৩ “ কিিাি ে এি আর এন্টারপ্রাইে, 

ফুলিাড়ী,র্দিীগঞ্জ, পঞ্চগড়। 

০১৭১৭-২৯০৮৬০ ১৭-১০-১১ ১৬-১০-১৫ ১৫-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০১০৪০০৪ “ কিিাি ে সিত্রী এন্টারপ্রাইে, কদিীগঞ্জ, 

পঞ্চগড়। 

০১৭১২-০৪০৯৭৮ ২৫-০৮-১১ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০১০৫০০1 কিাদা কিিাি ে এল.আর. কেিাি ে, নয়াসদঘী, 

কিাদা, পঞ্চগড়। 

০১৭১২-৫৮৮৭২২ ৩০-১০-১১  ৩০-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  
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কেলার নািঃ ঠাকুরগাঁও (০২) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০২০১০০১  িদর কিিাি ে হািান আলী, ঠাকুরগাঁও করাি, িদর, 

ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৪-৩৮৩৪৯৯ ১৫-০৯-১১ ২০-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০২০১০০2 “ মেসাস স স্বর্ স সমুদ্র মেডাস স, হলপাড়া,  

িদর, ঠাকুরর্াঁও। 

০১৭১৮৫৭৬৮৯৪ ১৩-০৬-১৬  ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০২০২০০1 পীরগঞ্জ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে , পীরগঞ্জ, 

ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১০-৩৬৮৭৪৪ ২৬-০৯-১১  ২৬-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০২০৩০০১ হসরপুর কিিাি ে তালুকদার কেিাি ে, র্াদুরাণী িাোর, 

হসরপুর, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৩-৭৮১৫৮৩ ২৩-০৮-০৯ ২৭-১২-১৬ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০২০৩০০2 “ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, িাপধা িাোর, 

হসরপুর, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭২৪-৫৪৯৭৫৩ ৩১-১০-১১  ৩১-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০২০৪০০১ িাসলয়ািাসঙ্গ কিিাি ে আসলি কেিাি ে, লাসহরী হাট, 

িাসলয়ািাসঙ্গ,  ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৪৩৮৩৫৯২ ২৭-১০-১১ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০২০৪০০2 “ কিিাি ে লসেি উসদ্দন, হসরন িাসরর 

হাট,িাসলয়ািাসঙ্গ,ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৪৩৮৩৫৯২ ২৬-১২-১১ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০২০৪০০3 “ 

 

কিিাি ে গন উন্নয়ন িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সল:,িাসলয়ািাঙ্গী, ঠাকুরগাঁও। 

 ২৫-০৭-১৩ ১৪-১১-১৬ ২৪-০৭-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িিিায় 

সিলার 

9.  ০৭০২০৫০০১ রাণীশংগকল কিিাি ে এি ইিলাি কেিাি ে, ধি েগড়, কাউসন্সল 

িাোর, রাণীশংর্কল, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭২১-৭১৫৯৯১ ২৪-০৮-০৯  ২৪-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০২০৫০০২ “ কিিাি ে শাপলা কেিাি ে,র্নকিরদ, 

রানীশংগকল, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৭-৯১৫০৫৬ ২৬-০৯-১১ ১৫-১১-১৬ ২৪-০৯-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০২০৫০০৩ “ কিিাি ে িঞ্জুর কেিাি ে, রাণীশংর্কল িাোর, 

রাণীশংর্কল, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৮-৮৭৯৬৬২ ২৩-০৮-০৯ ১৫-১১-১৬ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০২০৫০০৪ “ কিিাি ে রাজ্জাক এন্ড ব্রাদাি ে, কাউসন্সল 

িাোর, রাণীশংর্কল, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৭-৬৭৬৫১৯ ২৪-০৮-০৯ ২৯-১১-১৬ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৭০২০৫০০৫ “ কিিাি ে িাই িাই কিার, িসল্লারা িাোর, 

রাণীশংর্কল, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭২১-৯১১৯৫৩ ২৫-১০-১১ ২৩-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০২০৫০০৬ “ কিিাি ে রসন এন্টারপ্রাইে, রাণীগশংকল, 

ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৬-২৮০৯৬২ ২৬-০৯-১১ ১৫-১১-১৬ ২৫-০৯-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০২০6০০১ কগাপালপুর কিিাি িাজু এন্টারপ্রাইে, কগার্ড়য়া, 

কগাপালপুর, ঠাকুরগাঁও। 

০১৭১৭-৯১৫০৫৬ ১৬-১০-১১ ১৬-১০-১৫ ১৫-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ সদনােপুর (০৩) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৩০১০০1 িদর কিিাি ে  িাসহ এন্টারপ্রাইে, কাঞ্চন 

কর্লানী, িদর,  সদনােপুর। 

 ০৯-০৮-১০ ২৯-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০৩০১০০2 “ কিিাি ে কানাই লাল গুপ্ত, িকিাোর,  

িদর, সদনােপুর। 

০১৭১২-৮৬২৩১৫ ২১-০১-১১ ২১-০১-১৫ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০৩০2০০১ কাহার্রাল কিিাি ে  কািাল এন্টারপ্রাইে তরলা 

িাোর, কাহার্রাল, সদনােপুর। 

০১৭৩৭-৩৮৮১৮৬ ২৪-০৮-০৯ ০৪-১২-১৬ ২২-০৮-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০৩০2০০2 “ কিিাি ে  হক ইন্ড্রাসেে, গুন্দাইল, 

কাহার্রাল, সদনােপুর। 

০১৭১৪২৫৪২৬৩ ২৪-০৮-০৯ ১৫-১১-১৬ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০৩০৩০০১ খানিািা কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, আংগারপাড়া, 

পার্কেরহাট, খানিািা, সদনােপুর। 

০১৭১৯-৫৪০০৯৫ ২০-০৮-০৯ ১৯-১২-১৬ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০৩০3০০২ “ কিিাি ে িাইফুল ইিলাি, কগাসিন্দপুর, 

খানিািা, সদনােপুর। 

০১৭১২-৫৩৪৭৪৫ ২০-০৮-০৯ ১৯-১২-১৬ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০৩০৪০০1 িীরগঞ্জ কিিাি ে কহলাল কেিাি ে,িাত খািার, 

িীরগঞ্জ, সদনােপুর। 

০১৭১২-৬৯৪০৯৬ ১৮-০৮-০৯ ২৭-১২-১৬ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০৩০৫০০১ সিসরর িন্দর কিিাি ে আলহাজ্ব কেিাি ে, িম্পাতলী 

িাোর, সিসরর িন্দর, সদনােপুর। 

০১৭১১-০৬২৬৪০ ২৪-০৮-০৯ ১৫-১১-১৬ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০৩০৫০০২ “ কিিাি ে  হৃদয় এন্টারপ্রাইে, আিতলী 

িাোর, সিসরর িন্দর, সদনােপুর। 

০১৭১৬০৩৭৬৪৮ ২৪-০৮-০৯ ১৪-১১-১৬ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০৩০৬০০১ ফুলিাড়ী কিিাি ে খাদ্য সিতান, সুেনপুর, ফুলিাড়ী, 

সদনােপুর। 

০১৭১৪-৫৫৭৪৮১ ০৬-০৯-০৯ ২০-১১-১৬ ০৫-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০৩০৭০০১ হাসকিপুর কিিাি ে কার্হর আলী কেিাি ে, 

িধ্যিাসুর্দিপুর, িাংলাসহসল, হাসকিপুর, 

সদনােপুর। 

০১৭১৬-৪৮৬১৯১ ০৮-১০-০৯ ০৮-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০৩০৭০০২ “ কিিাি ে আলিগীর কেিাি ে, 

িধ্যিাসুর্দিপুর, িাংলাসহসল, হাসকিপুর, 

সদনােপুর। 

০১৭২-০৭৬৯৭৬ ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৫ ২৭-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৭০৩০৭০০৩ “ কিিাি ে কিাহরাি আলী, িাণীয়াল 

কিারালদাড়, হাসকিপুর, সদনােপুর। 

০১৭১৯-৩১৬৭৮৮ ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৫ ২৭-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০৩০৭০০৪ “ কিিাি ে িাসনক িযারাইটি কিার, োংগাই 

িাোর হাসকিপুর, সদনােপুর। 

০১৭১৮-৯৬৯০০৮ ৩১-১০-১১ ৩০-১০-১৫ ২৯-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০৩০৮০০১ সিরািপুর কিিাি ে আিলাি কেিাি ে, ইিলািপুর, 

সিরািপুর, সদনােপুর। 

০১৭১২-৫৫০০৫০ ১৮-১০-০৯ ১৬-০২-১৪ ১৫-০২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৭০৩০৮০০২ “ কিিাি ে রােীি এন্টারপ্রাইে, কহার্িনপুর, 

সিরািপুর, সদনােপুর। 

০১৭১৬-৭২৮৩৮৯    ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৭০৩০৯০০১ কঘাড়াঘাট কিিাি ে  রসহি কেিাি ে, িরগসল, 

কঘাড়াঘাট, সদনােপুর। 

০১৭১৮-২৫৩৪৩১ ১৫-০১-০৯ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৭০৩০৯০০২ “ কিিাি ে খন্দকার কেিাি ে, দসক্ষণ কদিীপুর, 

রাণীগঞ্জ িাোর, কঘাড়াঘাট, সদনােপুর। 

০১৭১২-৬০৬১৪৫    ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৭০৩১০০০১ নিািগঞ্জ কিিাি ে কিৌধুরী কেিাি ে, দাউদপুর, 

নিািগঞ্জ, সদনােপুর। 

০১৭১১-৯৪৮৭১৫ ১৭-১০-১১  ১৬-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৭০৩১০০০২ “ কিিাি ে  তুপু কেিাি ে, িাং িাদুরীয়া, 

নিািগঞ্জ, সদনােপুর। 

০১৭৩৭-৭০৯২৮৭    ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৭০৩১১০০১ সিরল কিিাি ে আসিন হযািসকং সিল, 

কােীপাড়া, সিরল, সদনােপুর। 

০১৭১৮-২৩৫৩৫৪ ১২-০৮-১০ ২৩-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৭০৩১১০০২ “ কিিাি ে িাসহ িযারাইটি কিার, সিরল 

িাোর, সিরল, সদনােপুর। 

০১৭১২-৭৯৩৬২৭ ১২-০৮-১০ ২৩-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৭০৩১১০০৩ “ কিিাি ে তানসেমুল কেিাি ে, কগাপালপুর, 

সিরল, সদনােপুর। 

০১৭৫০-৯০০০৯১ ৩০-১০-১১ ৩০-১০-১৫ ২৯-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৭০৩১২০০১ পাি েতীপুর কিিাি ে  করোউল কসরি, পুরাতন িাোর, 

পাি েতীপুর , সদনােপুর। 

০১৭১২-৭৩১৬৪১ ১৩-১০-০৯ ২০-১২-১৬ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৭০৩১২০০২ “ কিিাি ে  কফয়ার কনষ্ট্রাকশন, নতুন 

িাোর, পাি েতীপুর, সদনােপুর। 

০১৭১৬-৬১৪৫৩০ ১৫-০১-১৭ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৭০৩১২০০৩ “ কিিাি ে  রাসকি কেিাি ে, িিানীপুর িাোর, 

পাি েতীপুর, সদনােপুর। 

০১৭২৫-৬৭৬৭৭৫ ১৫-০১-১৭ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৭০৩১২০০৪ “ কিিাি ে  রায়হান কিার, পাি েতীপুর, 

সদনােপুর। 

০১৯২৬-৮৬৯৭৮০ ১৫-১২-১০ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৭০৩১২০০৫ “ কিিাি ে লতা কিার, নতুন িাোর, 

পািতীপুর, সদনােপুর। 

০১৭১৫-২৭১২৮১ ০৫-০৯-১২ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৭০৩১3০০1 মসতাবগঞ্জ মমসাস য আবুি কািাম মেিাস য, ম্াঃ 

মমাঃ আবদুস ছািাম, মসতাবগঞ্জ 

বাজার, লিনাজপুর। 

০১৭১8409351 17-10-17  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৭০৩১3০02 “ মমসাস য নুর ইসিাম, ম্াঃ মমাঃ নুর 

ইসিাম, সওিাগর পলট্ট, মসতাবগঞ্জ, 

মবাচাগঞ্জ,লিনাজপুর। 

০১৭97983489 22-05-18  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  



                                                                                           13 
 

 
31.  ০৭০৩১3০03 “ মমসাস য লিসা মেিাস য, ম্াঃ মমাঃ আবুি 

কািাম আজাি, থানাপাড়া, মসতাবগঞ্জ, 

মবাচাগঞ্জ, লিনাজপুর। 

০১৭17590390 22-05-18  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

32.  ০৭০৩১3০04 “ মমসাস য সাি মেিাস য, ম্াঃ মমাঃ মুরাি 

আয়নাোর, সওিাগর পলট্ট, মসতাবগঞ্জ, 

মবাচাগঞ্জ,লিনাজপুর। 

০১৭13018064 22-05-18  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

33.  ০৭০৩১3০05 “ মমসাস য সাি মেিাস য, ম্াঃ মমাঃ মুরাি 

আয়নাোর, সওিাগর পলট্ট, মসতাবগঞ্জ, 

মবাচাগঞ্জ,লিনাজপুর। 

০১৭13018064 22-05-18  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ নীলফািারী (০৪) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৪০১০০১ িদর কিিাি ে কিসক্সি কেিাি ে, থানা করাি, িদর, 

নীলফািারী। 

০১৭১৩-৭৮২২৫৩ ৩০-০৮-০৯ ০৫-০৮-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০৪০১০০২ “ কিিাি ে আব্দুল িান্নান, পুরাতন কিশন করাি, 

িদর, নীলফািারী । 

০১৭১২৯৪২৭৬৮ 

 

৩০-০৮-০৯ ২২-০৩-১৬ ২১-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০৪০১০০৩ “ কিিাি ে কসহনুর কেিাি ে, িাং-নীল 

প্রসতিাপাড়া, িদর, নীলফািারী। 

০১৭৫০১৭০৩৫৫ ৩০-০৬-১১ ২৪-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০৪০১০০৪ “ কিিাি ে অসি এন্টারপ্রাইে, িবুে পাড়া, 

ওয়াপদা কিাড়, িদর, নীলফািারী। 

০১৭১৮-০৪০১১৩ ২০-০৮-১১ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০৪০১০০৫ “ কিিাি ে হুিায়ারা কেিাি ে, নীল প্রসতিাপাড়া, 

িদর, নীলফািারী। 

০১৭৯১৭১৫০৮৭ ২৩-০৮-১১ ২৪-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০৪০১০০৬ “ কিিাি ে  অপূি ে কেিাি ে, পুরাতন কেশন করাি 

িদর, নীলফািারী। 

০১৭৪৮৯৮১০৯৯ ২২-১০-১৪ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২- ১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০৪০১০০৭ “ কিিাি ে কোয়াদ কহার্িন, কেলা পসরষদ 

কিাড়, থানাপাড়া, িদর, নীলফািারী। 

০১৭১৮-৯৪২৭৬৮ ০১-০৯-০৯ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২- ১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০৪০২০০1 েলঢাকা কিিাি ে আসলয়া কেিাি ে, েলঢাকা, 

নীলফািারী। 

০১৭১৩-৭৮০৫০২ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০৪০২০০2 “ কিিাি ে আসিনুর কেিাি ে, েলঢাকা, 

নীলফািারী । 

০১৯১১-০৪৯৪২৪ ০১-০৮-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০৪০৩০০১ সিিলা কিিাি ে িরকার এন্টারপ্রাইে, সিিলা, 

নীলফািারী, 

০১৭১৪-৬৯১৫০০ ০৬-০৮-১০ ২৭-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০৪০৩০০২ “ কিিাি ে কিঘনা এন্টারপ্রাইে, সিিলা, 

নীলফািারী, 

০১৭১৮-৯৬০১৮৪ ০৬-০৮-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০৪০৩০০৩ “ কিিাি ে িহসিন কেিাি ে, নাউতারা, সিিলা, 

নীলফািারী। 

০১৭৩৩-১৩৭৩০৮ ২৮-০৬-১১  ২৮-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৭০৪০৪০০১ সকর্শারগঞ্জ কিিাি ে িযার্ফাসিল কেিাি ে, সকর্শারগঞ্জ, 

নীলফািারী। 

০১৭১৮-১৮৫১৫৮ ২৪-০৯-১২ ২৪-০৯-১৬ ২৩-০৯-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০৪০৪০০২ “ কিিাি ে আর্নায়ারুল কেিাি ে, ককশি, 

সকর্শারগঞ্জ, নীলফািারী। 

০১৭১৬-৯৬২২২৪ ৩১-০৮-০৯ ১৬-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০৪০৪০০৩ “ কিিাি ে  োিান কেিাি ে, খাড়াগ্রাি, 

িািোন্ড, সকর্শারগঞ্জ, নীলফািারী। 

০১৭১৬-৫৮০৮২৪ ০১-০৯-০৯ ১২-০২-১৫ ১১-০২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৭০৪০৪০০৪ “ কিিাি ে রসহদুল ইিলাি, সকর্শারগঞ্জ, 

নীলফািারী। 

০১৭৫৭৯৮৩২৫৬ ০৪-১০-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৭০৪০৪০০৫ “ কিিাি ে নূরুজ্জািান কিৌধুরী, িড়সিটা, 

সকর্শারগঞ্জ, নীলফািারী। 

০১৭১২-৫৫২১৮৬ ২৯-০৩-১০ ২৮-০৩-১৬ ২৭-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৭০৪০৪০০৬ “ কিিাি ে কিাঃ কদর্লায়ার কহার্িন, সকর্শারগঞ্জ 

িাোর, সকর্শারগঞ্জ, নীলফািারী 

০১৭১৬-৪৫৯৭৭৫ ২৯-০৩-১০ ৩১-০৮-১৬ ০৩-০৮-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৭০৪০৪০০7 “ কিিাি ে কিার্হল রানা, কাসলকাপুর, 

সকর্শারগঞ্জ, নীলফািারী। 

০১৭৩৪-২৪৩১৯৯    ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৭০৪০৫০০১ কিািার কিিাি ে েয় এন্টাপ্রাইে, কছাট িাউতা,        

(িাহাপাড়া), কিািার, নীলফািারী। 

০১৭১৮-৯৪২৭৬৮ ৩০-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৭০৪০৫০০২ “ কিিাি ে িার্িদ কেিাি ে, কিািার িাোর 

,নীলফািারী। 

০১৭৬৩-৯২০৭৩০ ০১-০৪-১৩ ১২-০৩-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৭০৪০৫০০৩ “ কিিাি ে সিঠুন কিার, করল কগইটর্িাড় 

কিািার, নীলফািারী। 

০১৭৩১-৭৭৪০২৪ ২১-০১-১৩ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৭০৪০৫০০৪ “ কিিাি ে িাহাবুিার রহিান,সিকন িাটি, 

কিািার, নীলফািারী। 

০১৭১২-৩৯৩১৬৫ ১৪-১১-১১ ০১-০৩-১৬ ৩১-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৭০৪০৬০০১ সিয়দপুর কিিাি ে  শাসকল কেিাি ে, কশর্রিাংলা িড়ক, 

সিয়দপুর, নীলফািারী। 

০১৭১৬-৪৮৪৩৭৩ ২৬-০৮-০৯ ০৮-১১-১৬ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৭০৪০৬০০২ “ কিিাি ে  ইিসতয়াে কেি োি, টিআর করাি,  

সিয়দপুর, নীলফািারী। 

০১৯২০-৪৩৭৭১১ ২৬-০৮-০৯ ০৮-১১-১৬ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ লালিসনরহাট (০৫) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত 

নিায়র্নর 

িি ের্শষ 

তাসরখ 

কিয়াদ 

উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র 

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৫০১০০১ িদর কিিাি ে  খান কেিাি ে, কােীর িওড়া, 

ির্হন্দ্র নগর িাোর, িদর,লালিসনরহাট। 

০১৭১০৬০৪৬২৫ ২৭-০৮-০৯ ২৬-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০৫০১০০২ “ কিিাি ে  হাসফজুর রহিান, থানাপাড়া, 

িদর, লালিসনরহাট। 

০১৭১২-৫০৬৪৮৪ ২৬-০৩-০৯ ২২-০৩-১৫ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০৫০১০০৩ “ কিিাি ে  িাফীন কেিাি ে, িাপটানা িাোর, 

িদর, লালিসনরহাট। 

০১৭১৮-২৯৭৪২৬ ২৬-০৩-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০৫০১০০৪ “ কিিাি ে  কিগ কেিাি ে, থানা করাি, িদর, 

লালিসনরহাট। 

০১৭১২-১১৫১১১ ২৭-০৮-১১ ২০-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০৫০১০০৫ “ কিািাি ে কিাোর্ম্মল হক, কণ েপুর 

কিাগলহাট িাোর, িদর, লালিসনরহাট। 

০১৭৩৯-৮৩৫৩৩২ ২৭-০৪-১১ ২৩-০৩-১৫ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০৫০১০০৬ “ কিিাি ে িজুিদার এন্টারপ্রাইে, থানা 

করাি, িদর, লালিসনরহাট। 

০১৭১২-৯৪৭১৯৮ ১০-০৩-১১  ০৯-০৩-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

7.  ০৭০৫০১০০৭ “ কিিাি ে পাশা কেিাি ে,থানা করাি, িদর, 

লালিসনরহাট। 

০১৯১৬-৭৭৫১৯৫ ৩০-০৭-১২ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০৫০১০০৮ “ কিিাি ো েননী এন্টারপ্রাইে, উিরা করাি 

িদর, লালিসনরহাট। 

০১৮২৮১৯৬৯৮৮ ৩০-০৭-১২ ০৭-০৩-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০৫০১০০৯ “ কিিাি ে লাসিি এন্টারপ্রাইে, িাপটানা 

করাি, িদর, লালিসনরহাট। 

০১৯১৯-৮৯০৪৬৮ ৩০-০৭-১২ ০৭-০৩-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০৫০১০১০  “ কিিাি ে িাসি কেিাি ে কপ্রাঃ কুশল নাথ 

িণ্ডল, থানা করাি, িদর, লালিসনরহাট। 

 ২৭-১০-১৪ ২৬-১০-১৫ ২৫-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০৫০১০১1 “ কিিাি ে নািজুল হক পার্টায়ারী, কগাশালা 

করাি, িদর লালিসনরহাট 

০১৭১৩-৭৩১৩১৫ ২৬-১০-১০ ২৩-০৩-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০৫০১০১2 “ কিািি ে আনন্দ িাোর িসণক িিিায় 

িসিসত সল:, িদর, লালিসনরহাট। 

 ২৫-০৭-১৩  ২৪-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িিিায় 

সিলার 

13.  ০৭০৫০১০১3 “ মমসাস য ট্রমোেোম্মে শলহদুি ইসিাম 

ট্রপ্রোোঃ ট্রমোেোম্মে শডেদুল ইিলোম িোয়োে 

িোডভপি ট্রেো , বোবু্োড়ো লোলমডনেেোট। 

 

০১৭১1124755 ২4-১০-১7  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০৫০১০১4 “ মমসাস য কোজী নজরুল ইিলোম 

ট্রপ্রোোঃ কোজী নজরুল ইিলোম (ত্ন) 

ট্রগোশোলো বোজোে, লোলমডনেেোট। 

০১৭১2236449 ২4-১০-১7  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০৫০১০১5 “ ট্রমিোি প জডন এন্টোেপ্রোইজ  

ট্রপ্রোোঃ ট্রমোোঃ জয়নুল আরবেীন (জডন) 

েোমকৃষ্ণ ডমশন ট্রেো , লোলমডনেেোট 

িেে, লোলমডনেেোট। 

০১৭১2741692 20-02-18  ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৭০৫০২০০১ পাটগ্রাি কিিাি ে প্রণসত কেসিং, কর্লে করাি, 

পাঠগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৭১২-১৩৪৮৫৮ ১০-০৩-১১  ০৯-০৩-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৭০৫০২০০২ “ কিিাি ে িীি সিসিয়া কোন, সিশন কিাড়, 

পাটগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৭১২-৪৩৭৫৬৪ ০৮-০৫-১২  ০৮-০৫-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৭০৫০২০০৩ “ কিিাি ে আরিান কেিাি ে, রসুলগঞ্জ িাোর, 

পাঠগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৭১৬-৪৭৯২৮৪ ১০-০৩-১১ ২০-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০৭০৫০২০০4 “ কিিাি ে কিৌসিতা, দহগ্রাি করাড়, পাটগ্রাি, 

লালিসনরহাট 

০১৭১৯-৫১৬৭৪ ২৭-০৮-০৯ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০৭০৫০২০০5 “ কিিাি ে  িািছুল আলি, থানা করাি, 

পাটগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৭১৬-৮৭২১৪৭ ২৭-০৮-০৯ ২২-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০৭০৫০২০০6 “ কিিাি ে  িািার এন্ড িন্স, পাটগ্রাি 

িাোর, পাটগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৭১৫-৭৪৯২৯৫ ০৫-০৯-০৯  ০৫-০৯-১১ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০৭০৫০২০০7 “ কিিাি ে সদলীপ কিার, নিীনগর, িাউরা, 

পাটগ্রাি, লালিসনরহাট। 

০১৬৭২-৩৭১৯২০ ২৩-০৮-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০৭০৫০২০০8 “ কিিাি ে সরয়াদ এন্টার প্রাইে, পাটগ্রাি, 

লালিসনরহাট। 

০১৭২৩-১৮১৪৩৬ ১২-০৭-১২  ১২-০৭-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০৭০৫০২০09 “ কিিাি ে রাসহি এন্টার প্রাইে, পাটগ্রাি, 

লালিসনরহাট। 

০১৭২৩-১৮১৪৩৬ ১২-০৭-১২  ১২-০৭-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  ০৭০৫০২০১0 “ কিিাি ে সুব্রত কিার, রসুলগঞ্জ,পাটগ্রাি 

লালিসনরহাট। 

০১৭১৮-৩২৬৮৭০ ১১-১২-১২ ৩০-০৩-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  ০৭০৫০২০১1 “ কিিাি ে ইউসুফ কোর, রসুলগঞ্জ,পাটগ্রাি 

লালিসনরহাট। 

০১৯২৪-৮১৩৮৯৭ ২৪-১২-১২ ০৩-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৭০৫০৩০০১ হাসতিান্ধা কিিাি ে  প্রান্ত কেিাি ে, সিংসগিারী, 

হাসতিান্ধা, লালিসনরহাট। 

০১৭১৬-৫৪৬৪৩৬ ৩০-০৮-০৯ ১৬-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৭০৫০৩০০২ “ কিিাি ে  েগলুল হায়াত খান, হাসতিান্ধা, 

লালিসনরহাট। 

০১৭১৭-১২৮৩১৪ ৩০-০৮-০৯ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ- স্থসগত 

29.  ০৭০৫০৪০০১ কাসলগঞ্জ কিিাি ে  আল-আসিন কিার., তুষিান্ডার 

িাোর, কালীগঞ্জ, লালিসনরহাট। 

০১৭১২-১৭৫২৫৭ ১৫-০২-১০ ১৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৭০৫০৪০০২ “ কিিাি ে  রহিান কেিাি ে, কগাড়ল, 

কালীগঞ্জ, লালিসনরহাট। 

০১৭১৮২৮৭৭৮৬ ২৭-০৭-১৪ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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31.  ০৭০৫০৫০০১ আসদতিারী 

 

কিিাি ে সিতালী ব্যিিায়ী িিিায় িসিসত 

সল:,আসদতিারী, লালিসনরহাট। 

০১৭১৮৭৩৪২৯৭ ৩০-০৭-১৩  ২৯-০৭-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িিিায় 

সিলার 

32.  ০৭০৫০৫০০2 আসদতিারী 

 

মমসাস য আয়নাোর এন্টার্াইজ 

ম্াঃ মমাঃ মসায়হি রানা মভিাবাড়ী, 

অলিতমারী িািমলনরহাট। 

০১৭১0265763 09-10-18  31-12-20 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িাধারণ 

33.  ০৭০৫০৫০০3 আসদতিারী 

 

মমসাস য সলজব মেিাস য, ম্াঃ মমাঃ  বাচ্চু 

লমো, সাং চন্দন পাট, িাকঘর-

কুমড়ীরহাট  উপয়জ- িাআলিতমারী,  

মজিা- িািমলনরহাট 

০১৭১7315742 06-05-18  31-12-19 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িাধারণ 
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কেলার নািঃ রংপুর (০৬) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৬০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে ফাইো এন্টার প্রাইে, 

শালিন, সিসিপাড়া, িদর, রংপুর । 

০১৭১২-৫৩০১৯৮ ১৮-০৮-০৯ ১৫-০২-১৬                                                                         ১৪-০২-১৮ ০-৫০ রংপুর  

2.  ০৭০৬০১০০২ “ কিিাি ে নািসরন কিগি, কিশন করাি, 

িদর, রংপুর।  

০১৭১৫-৩৮৫০২৭ ২৪-০৮-০৯ ২২-০৮-১৩ ২২-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

3.  ০৭০৬০১০০৩ “ কিিাি ে যুসথ কিার, ককরানী পাড়া, 

িদর, রংপুর । 

০১৭৩১-২৪০১২৮ ২০-০৭-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

4.  ০৭০৬০১০০৪ “ কিিাি ে শুি এন্টারপ্রাইে, শাহোলাল 

করাি, ককরানী পাড়া, িদর, রংপুর 

০১১৯৯-৩৩০২৭২ ০৪-০৪-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

5.  ০৭০৬০১০০৫ “ কিিাি ে আ.ক.ি শািীি খান রাজু, 

সিশন করাি, আলিনগর, িদর, 

রংপুর ।  

০১৭১৩-৭৭৬৩৪৬ ০৫-০৮-১০ ১১-১২-১৬ ৩১-১২-২০ ০-৫০ -ঐ-  

6.  ০৭০৬০১০০৬ “ কিিাি ে কির্হদী এন্টারপ্রাইে, 

তােহাট, আলিনগর, িদর, রংপুর । 

০১৭১২-৯৩৩৭৪৪ ২১-০৮-১০ ২১-০৮-১৪ ২০-০৮-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

7.  ০৭০৬০১০০৭ “ কিিাি ে সিসদ্দকুর রহিান, গ্রান্ড 

কহার্টল কিাড়, কিশন করাি,িদর,  

রংপুর। 

০১৭১৭-০১৫৭৭৪ ২১-০৮-১০ ০৬-০৪-১৬ ০৫-০৪-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

8.  ০৭০৬০১০০৮ “ কিিাি ে আল-নিিী ইন্টারন্যাশনাল , 

এরশাদর্িাড়, কািারপাড়া,িদর,  

রংপুর।  

০১৭১৬-০৫৫৯৭২ ২১-০৮-১০ ১৪-১০-১৪ ১৩-১০-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

9.  ০৭০৬০১০০৯ “ কিিাি ে নূরোহান কিগি, নূরপুর, 

িদর, রংপুর ।  

০১৭৩৬-৮৪০৩২৯ ১১-১০-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

10.  ০৭০৬০১০১০ “ কিিাি ে কির্কন্দার কহার্িন দুদু, 

গুপ্তপাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৭১২-৪৬৬৮৭৯ ১১-১০-১০ ১৯-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

11.  ০৭০৬০১০১১ “ কিিাি ে িসরফুর্ন্নছা সিউটি, দসক্ষন 

গুপ্তপাড়া , িদর, রংপুর । 

০১৭৩৬-৮৪০৩২৯ ১২-১০-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

12.  ০৭০৬০১০১২ “ কিিাি ে এি.এি. ইউসুফ 

এন্টারপ্রাইে, জুম্মাপাড়া, রংপুর 

িদর,  রংপুর।  

০১৭২৯-৭৯৪৯০০  ০৯-১২-১০ ৩১-০৮-১৬ ১৩-১০-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

13.  ০৭০৬০১০১৩ “ কিিাি ে খসললুর রহিান কিশন করাি, 

আলিনগর , িদর,  রংপুর । 

০১৭১৫-৬৩৬৭৮৬ ১৮-১০-১০ ০৮-০২-১৬ ০৭-০২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৭০৬০১০১৪ “ কিিাি ে নুরুল ইিলাি িািলু, 

িাবুপাড়া, আলিনগর , িদর, রংপুর। 

০১৭১৫-৪৮২০২১ ১৮-১০-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৭০৬০১০১৫ “ কিিাি ে করোউল ইিলাি (লাবু) 

পীরপুর, আলিনগর,  িদর, রংপুর।   

০১৭১৫-৪৮২০২১ ২১-১০-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

16.  ০৭০৬০১০১৬ “ কিিাি ে ফার্তিা কেিাি ে, িাসহগঞ্জ, 

িদর, রংপুর।  

০১৬৭৪-৯৬০১১৪ ০৪-১১-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

17.  ০৭০৬০১০১৭ “ কিিাি ে কহার্িন কেসিং এন্ড 

কন্ট্রাকশন, রাধািল্লি, িদর, রংপুর।  

০১৭১২-৫২৭০৯০ ০৯-১২-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

18.  ০৭০৬০১০১৮ “ কিিাি ে তাজুল ইিলাি, গুপ্তপাড়া, 

িদর, রংপুর। 

০১৮১৮-১৫৭০৮৭ ০৩-০৫-১২ ২৭-০৫-১৬ ২৬-০৫-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

19.  ০৭০৬০১০১৯ “ কিিাি ে কলাকিান এন্টারপ্রাইে, 

েলকর, িদর, রংপুর।  

০১৭১২-৪১৮৩৯০ ০৯-১২-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

20.  ০৭০৬০১০২০ “ কিিাি ে আলিগীর করো, সনউশালিন 

ইন্দ্রা কিাড়, িদর, রংপুর।  

০১৭১২-৮৭০৯৯৪ ০৮-১২-১০ ০৭-১২-১৪ ০৬-১২-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

 

 

21.  ০৭০৬০১০২১ “ কিিাি ে ন্যাশনাল ইসঞ্জসনয়াসরং ককাং, 

খািারপাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৭১৪-৫২৩৮০৮ ২৮-০৪-১১ ২৬-০৪-১৫ ২৫-০৪-১৭ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

22.  ০৭০৬০১০২২ “ কিিাি ে রইি উসদ্দন কিানা, গুপ্তপাড়া 

রংপুর িদর, রংপুর।  

 ০২-০১-১১ ০২-০১-১৩ ০১-০১-১৫ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

23.  ০৭০৬০১০২৩ “ কিিাি ে িার্েদা কন্ট্রাকশন, কপ্রাঃ 

নাসছর কিাহাম্মদ, জুম্মাপাড়া, িদর, 

রংপুর। 

০১৭১২-১৭৯৫৩২ ০৯-০২-১১ ৩১-০৮-১৬ ০৭-০২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

24.  ০৭০৬০১০২৪ “ কিিাি ে আিরার ইন্টারন্যাশনাল,িড় 

িাদ্রািা িংলগ্ন, জুম্মাপাড়া, িদর, 

রংপুর। 

০১৭১৬-৬৯৬২১৬ ২৩-০৭-১৩ ২৩-০৭-১৫ ২২-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

25.  ০৭০৬০১০২৫ “ কিিাি ে কিাঃ োসকর কহার্িন, 

মুসন্সপাড়া, িদর, রংপুর।  

০১৭১৮-৯১০৭৩১ ০৯-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

26.  ০৭০৬০১০২৬ “ কিিাি ে িাসকি এন্টারপ্রাইে, িদর, 

রংপুর।  

০১৮২২-১২৯৫০০ ২৩-১১-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  
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27.  ০৭০৬০১০২৭ “ কিিাি ে িার্েদা আক্তার, আলিনগর, 

কর্লে করাি, িদর, রংপুর।  

 ০৩-০২-১১ ০৮-০২-১৬ ০৭-০২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

28.  ০৭০৬০১০২৮ “ কিিাি ে নােিা আহর্িদ, সে,এল, রায় 

করাি, কািাল কাছনা , িদর, রংপুর।  

০১৭১৬-৫৩১৬৯৮ ০৩-০২-১১ ১৭-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

29.  ০৭০৬০১০২৯ “ কিিাি ে আনারুল ইিলাি, কিশন করাি, 

িদর, রংপুর।  

০১৭১৬-২৫৬৩৯ ০৩-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

30.  ০৭০৬০১০৩০ “ কিিাি ে আফসরন কিার, কিশন িাোর, 

আলিনগর, িদর, রংপুর।  

০১১৯৭-১০৫৬৩৯ ০৩-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

31.  ০৭০৬০১০৩১ “ কিিাি ে িাহফুোর রহিান (ফাতাহ) 

িাসহগঞ্জ িাোর, িদর,  রংপুর। 

০১৭১৭-৭৪৩৩০৪ ০৮-০২-১১ ১৮-০৬-১৮ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

32.  ০৭০৬০১০৩2 “ কিিাি ে এইি.র্ক কেসিং, সিরাে 

িার্কেট, হুনুিান তলা, িদর, রংপুর। 

০১৭৩৩-১১৬৪২২ ২০-০৩-১১ ২১-১২-১৬ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

33.  ০৭০৬০১০৩3 “ কিিাি ে রাসকি কেিাি ে কেসি কিন করাি, 

িাসহগঞ্জ, িদর, রংপুর। 

০১৭১৬-০১১৬৩৬   ২২-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

34.  ০৭০৬০১০৩4 “ কিিাি ে কািরুজ্জািান, জুম্মাপাড়া, 

িদর, রংপুর। 

০১৭১২-০৪৪১২৯ ২৩-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

35.  ০৭০৬০১০৩5 “ কিিাি ে িাগর এন্টারপ্রাইে, কািাল 

কাছনা, ককাতয়ালী, রংপুর। 

০১৭৪০-৯৫৬৫১২ ০৯-১২-১০ ১৪-১০-১৬ ১৩-১০-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

36.  ০৭০৬০১০৩6 “ কিিাি ে ফার্তিা এন্টারপ্রাইে 

 সনউ ইসঞ্জসনয়ার পাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৭১৫-৬৩৭০৫২ ২৮-০৩-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

37.  ০৭০৬০১০৩7 “ কিিাি ে এ, এ এন্টারপ্রাইে, সনউ 

ইসঞ্জসনয়ার পাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৭১৫-৬৩৭০৫২ ০৬-০৯-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

38.  ০৭০৬০১০৩8 “ কিিাি ে ইিলাি এন্টারপ্রাইে  

সপসির করাি, শাপলা িত্ত্বর িদর,  

রংপুর। 

০১৭১৫-৯৪৯৬২৬ ১১-০৫-১১ ১৫-১০-১৪ ০৯-০৫-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

39.  ০৭০৬০১০39 “ িামুন কিার, পাঠান পাড়া, িড়িাড়ী, 

িদর,  রংপুর। 

০১৯২১-৪৮০৩৫১ ১২-০৫-১১ ১৮-০৬-১৮ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

40.  ০৭০৬০১০40 “ কিিাি ে আশরাফ কহার্িন, 

জুম্মাপাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৯৩৭৩৪২৪৩১ ১৫-০৫-১১ ৩১-০৮-১৬ ১২-১০-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

41.  ০৭০৬০১০৪1 “ কিিাি ে প্রাসন্তক সিিি, িাসহগঞ্জ, িদর,  

রংপুর।  

০১৭১৫-০৫৭৫৩১ ১৯-০৫-১১ 21-09-17 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

42.  ০৭০৬০১০৪2 “ কিিাি ে আফতাি উসদ্দন তালুকদার, 

আলিনগর, িদর, রংপুর।  

০১৭১৯-০৭৫৩৩৩ ১৯-১২-১০ ১৭-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

43.  ০৭০৬০১০৪3 “ কিিাি ে আবু িের সিসদ্দক রাইি 

এর্েন্সী, সকলাশ রঞ্জন স্কুল করাি, 

কপৌরিাোর, িদর,  রংপুর। 

০১৭১৮-৫৬৬০৮৪ ১৫-০৬-১১  ১৫-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

44.  ০৭০৬০১০৪4 “ কিিাি ে স্বণ ো কেিাি ে, পর্ েটন কিাড়, 

িাতগাড়া, িদর, রংপুর।                          

০১৭১৫-৫৯৭৪৭৩ ০৬-০৬-১১ ১৮-০৬-১৮ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

45.  ০৭০৬০১০৪5 “ কিিাি ে আখী এন্টারপ্রাইে পািতীপুর, 

উপ-শহর, িদর, রংপুর। 

০১৭১৩-৭৭৫০৪৩ ১৯-০৬-১১ ১৮-০৬-১৫ ১৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

46.  ০৭০৬০১০৪6 “ কিিাি ে কিঘা লাইট হাউে, এরশাদ 

করাি, সনউর্িন পাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৯১৩-৪২৬১৭৮ ২০-০৬-১১  ২০-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

47.  ০৭০৬০১০৪7 “ কিিাি ে ঘাঘট এন্টারপ্রাইে , ককল্লািন্দ, 

উপশহর, ককাতয়ালী, িদর, রংপুর।  

০১৭১৭-০০০৭৪০ ২১-০৬-১১ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

48.  ০৭০৬০১০48 “ কিিাি ে নথ ে কপাল কেসিং সি.ও িাোর, 

িদর, রংপুর। 

০১৭১২-১৬৯৮৪৩ ২১-০৬-১১ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

49.  ০৭০৬০১০49 “ কিিাি ে কনহা কেিাি ে, িাড়ী নং-৩৩, 

মুন্সীপাড়া সনশর্পদগঞ্জ, িদর, রংপুর।  

০১৭৩৭-৩৬৫৫৩৯ ২২-০৬-১১  ২২-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

50.  ০৭০৬০১০৫0 “ কিিাি ে সনসলিা ফযাশন হাউে  

লালিাগ , িদর, রংপুর।  

০১৮১৮-১৫৭২৩৩ ২২-০৬-১১ ২২-০৬-১৫ ২১-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

51.  ০৭০৬০১০৫1 “ কিিাি ে আর্নায়ার কহার্িন, লালিাগ, 

আলিনগর, িদর,  রংপুর। 

০১৭২৮-০৫২৪৪২ ২৫-১০-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

52.  ০৭০৬০১০৫2 “  কিিাি ে কঘাষ িান্ডার, নিািগঞ্জ িাোর, 

ককাতয়ালী, রংপুর।   

০১৯১৩-৩৬৭১৭৪ ২৩-০৬-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

53.  ০৭০৬০১০৫3 “ কিিাি ে িাসহদা কিগি, মুসন্সপাড়া, িদর,  

রংপুর। 

 ২৬-০৬-১১  ২৬-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

54.  ০৭০৬০১০৫4 “ কিিাি ে ইউনাইর্টি ফাি ো, শাপলা িির, 

আলিনগর, িদর, রংপুর। 

০১৮২২-২৯৪৪০৫ ২৬-০৬-১১ ২৬-০৬-১৫ ২৫-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

55.  ০৭০৬০১০৫5 “ কিিাি ে ইলা কেিাি ে, কিনপাড়া, িদর, 

রংপুর। 

০১৭১৯-০৪৪২০৫ ২৭-০৬-১১ ০৭-০৪-১৬ ০৬-০৪-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

56.  ০৭০৬০১০৫6 “ কিিাি ে এি.এি সিের্নে পর্য়ন্ট, 

জুম্মাপাড়া, িদর, রংপুর। 

০১৭১৬-০১১৬১১ ০৫-০৭-১১ ১৮-০৬-১৮ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

57.  ০৭০৬০১০৫7 “ কিিাি ে নয়ন পারর্িে, কিশন করাি, 

আলিনগর, িদর, রংপুর। 

০১৭১৯-৪৬৩৬৯৮ ০৫-০৭-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  
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58.  ০৭০৬০১০58 “ কিিাি ে কিাোফফর কহার্িন, 

পাি েতীপুর, উপশহর, িদর,  রংপুর। 

০১৭২৩-৭০৫০৬০ ২৮-০৭-১১ ২৭-০৭-১৫ ২৬-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

59.  ০৭০৬০১০59 “ কিিাি ে জুলসফকার খান িখসতয়ারী, 

রার্েন্দ্রপুর, ককরাণীরহাট, িদর,রংপুর। 

০১৭১৩-৭৩১১৭৯ ০৯-০৮-১১ ০৯-০৮-১৫ ০৮-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

60.  ০৭০৬০১০৬0 “ কিিাি ে সিলন কিাকশন , 

রার্েন্দ্রপুর,িদর ,রংপুর । 

০১৭১৯-৮৫৮৭১৭ ০৫-০৮-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

61.  ০৭০৬০১০৬1 “ কিিাি ে আিলাি পারর্িে,র্িশন 

করাি,আলিনগর, িদর, রংপুর । 

০১৭৩৩-২৯১৩৬৬ ৩১-০৭-১২ ০৬-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

62.  ০৭০৬০১০৬2 “ কিিাি ে িসি এন্টারপ্রাইে,র্িশন 

করাি,আলিনগর, িদর, রংপুর । 

০১৭৩৩-২৯১৩৬৬ ৩১-০৭-১২ ০৭-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

63.  ০৭০৬০১০৬3 “ কিিাি ে কির্কন্দার আলী িরকার, ২নং 

এি.সপ কিকর্পাি কিাড়, উপশহর, 

িদর,  রংপুর। 

০১৮৩৩-৭৭৫৭৬৩ ০৯-০৮-১১ ০৯-০৮-১৩ ০৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

64.  ০৭০৬০১০৬4 “ কিিাি ে িসহর উসদ্দন সনউ জুম্মাপাড়া, 

িদর, রংপুর । 

০১৯২৪৮৭৭৬৬৫ ০৮-০৮-১১ ০৮-০৮-১৫ ০৭-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

65.  ০৭০৬০১০৬5 “ কিিাি ে শসহদুল ইিলাি  

িাবুখাঁ, িদর, রংপুর । 

০১৭৬২-৭৪৪৪৮৬ ০৪-০৮-১১ ০৮-১২-১৬ ৩১-১২-২২ ০-৫০ -ঐ-  

66.  ০৭০৬০১০৬6 “ কিিাি ে কিানালী কেিাি ে, পূি ে শালিন 

এন্ড কর্লে কিাড়, িদর, রংপুর । 

০১৭১০-০৪৯৮২৪ ০৭-০৮-১১ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

67.  ০৭০৬০১০৬7 “ কিিাি ে আর কে কেিাি ে, সিও িাোর, 

ককল্লািন্দ, িদর, রংপুর ।   

০১৭১২-১৬৯৮৪৩ ২০-০৮-১১ ১৭-০৩-১৬ ১৬-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

68.  ০৭০৬০১০68 “ কিিাি ে করয়াে উসদ্দন, তােহাট, 

আলিনগর, িদর, রংপুর । 

০১৭১২-৯৩৩৭৪৪ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

69.  ০৭০৬০১০69 “ কিিাি ে কশখ কনোকশন, তােহাট, 

িাবুপাড়া, িদর, রংপুর । 

 ০৭-০১-১১ ০৭-০১-১৫ ০৬-০১-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

70.  ০৭০৬০১০৭0 “ কিিাি ে আলি কেিাি ে, িতরঞ্জীপাড়া, 

উপশহর, িদর,  রংপুর । 

 ১৪-০৮-১১ ১৩-০৮-১৫ ১২-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

71.  ০৭০৬০১০৭1 “ কিিাি ে নূর উসদ্দন ,িাবুপাড়া 

আলিনগর, িদর, রংপুর । 

০১৭১৬৮৭২২৫৫ ২০-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

72.  ০৭০৬০১০৭2 “ কিিাি ে আসেে িযারাইটিি কোর, 

জুম্মাপাড়া, িদর,  রংপুর । 

০১৭৫০১০৮০৮০ ২১-০৮-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

73.  ০৭০৬০১০৭3 “ কিিাি ে আর্িদা এন্টারপ্রাইে, 

জুম্মাপাড়া, িদর, রংপুর । 

০১৭১৭০৬১৭৩০ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৪-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

74.  ০৭০৬০১০৭4 “ কিিাি ে নুরুল ইিলাি, কততুলতলা, 

শাপলা িত্ত্বর আলিনগর, িদর, রংপুর। 

০১৮৫৯-৮০১১৩৪ ২৪-০৮-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

75.  ০৭০৬০১০৭5 “ কিিাি ে িাই িাই রাইি সিল, আরসে ধি ে 

দাি, পানিাড়ী, আর্েলপুর, িদর, রংপুর।  

০১৯৩৭-৩৬৬১০৮ ২৪-০৮-১১  ২৪-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

76.  ০৭০৬০১০৭6 “ কিিাি ে কগালাি কিাস্তফা, িাসহগঞ্জ, 

িদর, রংপুর । 

০১৭২৩-৮৩০৩৯৭ ২৮-০৯-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

77.  ০৭০৬০১০77 “ কিিাি ে ফেল কিার, িালাটরী সিগার্রট 

ককাম্পানী কিাড়, িদর, রংপুর । 

 ২৯-০৮-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

78.  ০৭০৬০১০78 “ কিিাি ে িাফল্য কেিাি ে, গর্নশপুর িাি 

টাসি েনাল করাি, িদর ,রংপুর । 

০১৯১৯-৭৪৭৫১৭ ২৫-০৭-১২ ০৭-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

 

79.  ০৭০৬০১০79 “ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিার, িাি টাসি েনাল, 

িদরগঞ্জ করাি, িদর, রংপুর । 

০১৭১৭-০১৫৯৯৯ ২৪-০৭-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

80.  ০৭০৬০১০৮0 “ কিিাি ে রার্িল কেিাি ে,িদর,  

মুলার্টাল িদর ,রংপুর । 

০১৭২০-৩৩৪৩৩৭ ২৬-০৭-১২  ২৬-০৭-১৪ ০-৫০ -ঐ-     

স্থখর্ত 

81.  ০৭০৬০১০৮1 “ কিিাি ে এি এি িাইফুল ইিলাি, 

আিামু, খটখটিয়া িদর,রংপুর । 

০১৭১০-৪৬৬১৫৮ ২২-০৫-১৪ ২৮-১১-১৫ ২৭-১১-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

82.  ০৭০৬০১০৮2 “ কিিাি ে তাসিন এন্টারপ্রাইে,িদর, 

রংপুর । 

০১৭২২-৮০৬২৪২ ১৬-০৯-১৪ ১২-০৩-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

83.  ০৭০৬০১০৮3 “ কিিাি ে আর. সি. কনস্ট্রাকশন, 

মূলার্টাল, িদর, রংপুর। 

০১৭১২-২৮৮০৪৮ ২৯-১০-১৪ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

84.  ০৭০৬০১০৮4 “ কিিাি ে এলাহী কেিাি ে, িাসহগঞ্জ িাোর, 

িদর,  রংপুর। 

০১৭১২-৫০৮০৯১ ০৪-০৬-১৫  ০৪-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

85.  ০৭০৬০১০৮5 “ কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, লালিাগ 

িাোর, িদর, রংপুর। 

০১৭৫৯-৮০০০৮০ ০৪-০৬-১৫  ০৪-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

86.  ০৭০৬০১০৮6 “ মেসাস স মেৌসুখে এন্টারপ্রাইজ মেশন 

বাজার, িদর, রংপুর 

০১৭১৬৮২৯১১৮ ০৫-০৫-১৬ ৯-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

87.  ০৭০৬০১০87 “ মেসাস স এে আর মেডাস স ধুে িাটিয়া, 

োখহর্ঞ্জ, সদর, রংপুর। 

০১৭৫৪০৫৮২৭০ ২৯-০৬-১৬ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  



                                                                                           20 
 

 
88.  ০৭০৬০১০88 “ কিিাি ে রংপুর িাসি পারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সল:, কটকীপাড়া, 

সপটিআই, িদর রংপুর। 

০১৭১৭-১৩৪১০৫ ২৫-০৭-১৩ ০৪-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

৮৯. ০৭০৬০১০89 “ কিিাি ে এি এি কোর, কপ্রাঃ এি এি 

আব্দুর রাজ্জাক, তাজহাট, জাদুঘর মর্ট 

সংলগ্ন, োখহর্ঞ্জ, রংপুর। 

০১৯১১৬৯৭২৮৫ ১৮-০৪-২০১৭  ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

৯০. ০৭০৬০১০৯০ “ মমসাস য মাহতাব মেিাস য 

ম্াঃ মমাঃ মাহতাব মহায়সন 

সাং- পূব য বাবুখাঁ, ওোি য নং-২২, 

মকাতোিী, রংপুর সির, রংপুর।  

০১৭১৪৫৬৫৬৮৯ ০২-১০-১৮  ৩১-১২-২০ ০-৫০ -ঐ-  

৯১. ০৭০৬০১০৯১ “ মমসাস য এিাহী মেিাস য 

ম্াঃ মসায়হি মমাঃ নুয়র-এ-এিাহী 

মালহগঞ্জ , ওোি য নং-২৯, থানা- 

মকাতোিী, রংপুর। 

০১৭১৩৭২১৯৭৫ ০৩-০৯-১৮  ৩১-১২-২০ ০-৫০ -ঐ-  

92. ০৭০৬০১০৯2 “ ট্রমিোি প মো ট্রে োি প,  

ট্রপ্রোোঃ ট্রিডলনো ট্রবগম,  

ডজএল েোয় ট্রেো  গুপ্ত্োড়ো, েিংপুে।   

০১৭58623091 29-02-১৮  ৩১-১২-19 ০-৫০ -ঐ-  

93. ০৭০৬০১০৯3 “ ট্রমিোি প বম পণ ট্রে োি প, 

ট্রপ্রোোঃ েডেেোি েোয়, েডিণ কোমোল 

কোছনো, ববেোগী্োড়ো, েিংপুে।  

০১৭১0141169 29-02-১৮  ৩১-১২-19 ০-৫০ -ঐ-  

94. ০৭০৬০১০৯4 “ ট্রমিোি প েীেো ট্রে োি প,  

ট্রপ্রোোঃ ট্রমোোঃ জডললুে েডেম, ডজএল েোয় 

ট্রেো , গুপ্ত্োড়ো, েিংপুে।  

০১৭১৩৭49561 29-02-১৮   ৩১-১২-19 ০-৫০ -ঐ-  
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1.  ০৭০৬০২০01 িদরগঞ্জ কিিাি ে শাসন্ত িার সিতান, িদরগঞ্জ, 

রংপুর। 

০১৭১৭-২৫৭২৪৯ ০৯-১১-১০ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

2.  ০৭০৬০২০02 “ কিিাি ে হারুন িার সিতান, হািপাতাল 

করাি, িদরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭৫০-৫০৩৩৫০ ২১-১২-১০ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

3.  ০৭০৬০২০03 “ কিিাি ে কিৌসুিী খাতুন, িাোরািপুর, 

িাসেরহাট, িদরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৯২৫-৬৩৮১৩৬ ০৭-০৭-১১ ১৭-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

4.  ০৭০৬০২০04 “ কিিাি ে অন্তরা কেিাি,িাহাপাড়া, িদরগঞ্জ, 

রংপুর। 

০১৭৩০-৯৬৮৭৫৮ ২১-১২-১০ ০৮-০৫-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

5.  ০৭০৬০২০05 “ কিিাি ে লক্ষ্মী কিার, কুতুিপুর, নার্গরহাট, 

িদরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭১৮-৮৭৭৮৬৪ ১৩-০৯-১১  ১১-০৯-১৫ ১০-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

6.  ০৭০৬০৩০০১ কাউসনয়া কিিাি ে কিার্হল কহার্িন, হারাগাছ 

কপৌরিিা, কাউসনয়া, রংপুর। 

০১৭১২-৯৩৩৪৬২ ২০-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

7.  ০৭০৬০৩০০২ “ কিিাি ে আব্দুল্লাহ্ আল-িাহমুদ কিীধুরী, 

হারাগাছ কপৌরিিা, কাউসনয়া, রংপুর। 

০১৭১৩-৬৪৭৭৮২ ২০-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

8.  ০৭০৬০৩০০৩ “ কিিাি ে কিাঃ আবু িের সছসদ্দক,  

হারাগাছ কপৌরিিা, কাউসনয়া, রংপুর। 

০১৯২২-৫১৬০৫৪ ০৯-০৯-০৯  ০৯-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ-  

9.  ০৭০৬০৩০০৪ “ কিিাি ে িাগর কেিাি ে, িদরা, িায়ারহাট, 

কাউসনয়া, রংপুর। 

০১৭২০-৫৩৬২৭৯ ২৩-০৬-১১  ২৩-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

10.  ০৭০৬০৩০০৫ “ কিিাি ে ওিায়দুল কিার, িারাই িাোর, 

কাউসনয়া, হারাগাছ, রং পুর। 

০১৭১৯-৮৫৯৫০৭ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

11.  ০৭০৬০৩০০৬ “ কিিাি ে কির্িন িার িযারাইটিে, কিনুঘাট, 

িওড়ার হাট,িয়নাকুঠি, কাউসনয়া, রংপুর 

০১৯১৫-৯৭৬৩০২ ২৪-০৬-১৪ ৩১-০৮-১৬ ২৩-০৬-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

12.  ০৭০৬০৩০০৭ “ কিিাি ে িাসন কেিাি ে, হারাগাছ 

কপৌরিিা, কাউসনয়া, রংপুর। 

০১৮১৯-৭৮০০১২ ১১-১২-১৪ ১৬-০৪-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

13.  ০৭০৬০৪০০১ পীরগাছা কিিাি ে সদপ কেিাি ে, পীরগাছা, রংপুর ০১৭১৬-৯৩৫০১০ ২০-০৮-০৯ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৭০৬০৪০০২ “ কিিাি ে  আফতাি কহার্িন, ১ি কল্যানী, 

পীরগাছা, রংপুর। 

০১৫৫৬-৩০৭৩৬৩ ১০-০৯-০৯ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৭০৬০৪০০৩ “ কিিাি ে সশসরন কেিাি ে, গুয়ািাড়ী, 

পীরগাছা িাোর, পীরগাছা,  রংপুর 

০১৭১১-৪১৬৫৫৭ ৩১-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

16.  ০৭০৬০৪০০৪ “ কিিাি ে নাসির এন্টারপ্রাইে, ককন্দ্রীয় োর্ি 

িিসেদ করাি, পীরগাছা িাোর, রংপুর। 

০১৯১৭-২১২০৪৭ ১২-১০-১০ ০৭-০৪-১৬ ০৬-০৪-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

17.  ০৭০৬০৪০০৫ “ কিিাি ে কিাকর্ছদুর রহিান (িলার), 

কদউসত, পীরগাছা িাোর, রংপুর। 

০১৭১৩-৭৬৪০২৪ ০৯-১২-১০ ২৮  -০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

18.  ০৭০৬০৪০০৬ “ কিিাি ে সরিা কেিাি ে, সশমুলতলী িাোর 

মুসন্সরহাট, পীরগাছা, রংপুর। 

০১৭১৩-৭৯২৫৬০ ০৬-০৬-১১ ০৬-০৬-১৫ ০৪-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

19.  ০৭০৬০৪০০৭ “ কিিাি ে নুর আলি, কদউসত িাোর, পীরগাঁছা, 

রংপুর। 

০১৭৩১-৯৮৯৩১৮ ০৭-০৭-১১ ০১-০৪-১৬ ৩১-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

20.  ০৭০৬০৪০০৮ “ কিিাি ে কিাখর্লছুর রহিান, কদউসত িাোর , 

পীরগাছা, রংপুর। 

০১৭২২-৬৭৭৬১৮ ১০-০৭-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

21.  ০৭০৬০৪০০৯ “ কিিাি ে িাইদ কেিাি ে, কদউসত িাোর, 

পীরগাছা, রংপুর। 

০১৯৮৬৫২৪১৫৪ ২৯-০৩-১৫ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

22.  ০৭০৬০৪০১০ “ কিিাি ে প্যার্রন্টি কেশনারী এণ্ড ফর্টােযাট, 

কদউসত িাোর, পীরগাঁছা, রংপুর। 

০১৭১১-৪১৫২০৪ ১৮-০৬-১৪ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

23.  ০৭০৬০৪০১১ “ কিিাি ে আশরাফুল কেিাি ে, কদউসত 

িাোর, পীরগাছা করাি, রংপুর । 

০১৭২২৯০৭৫৬৪৬ ৩১-০১-১৬  ৩০-০১-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

24.  ০৭০৬০৪০১২ “ কিিাি ে কুসিল্লা কেিাি ে, পীরগাছা িাোর, 

পীরগাছা, রংপুর 

০১৯১৭-২১২০৪৭ ০৯-০৬-১৪ ১০-০৬-১৬ ০৯-০৬-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

25.  ০৭০৬০৪০১৩ “ মমসাস য আলশব যাি মটার 

ম্াঃ মমাঃ আকতারুজ্জামান, বড়িরগাহ, 

পীরগাছা, রংপুর। 

০১৯৯০০১০৯০৯ ২৩-০৭-১৮  ৩১-১২-২০ ০-৫০ -ঐ-  

26.  ০৭০৬০৫০০১ পীরগঞ্জ কিিাি ে  আব্দুর রহিান, পীরগঞ্জ িাোর, 

পীরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭১১-৪১৫০৮০ ২৭-০৮-০৯ ১৭-০৬-১৮ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

27.  ০৭০৬০৫০০২ “ কিিাি ে  শরীফ কনওয়াে, িতরা, কািারী,  

পীরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭১১-৪১৫০৮০ ২৭-০৯-০৯ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

28.  ০৭০৬০৫০০৩ “ কিিাি ে  তাহারত িন্ডল, কিন্ডািাড়ী, 

পীরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭১৭-২১১৮৭৩ ১৪-১০-০৯ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

29.  ০৭০৬০৫০০৪ “ কিিাি ে  িাই িাই কিার, রসুলপুর িাোর, 

িাগদুয়ার, পীরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭২৮-০৫২১৮২ ১৪-০৭-১০ ১৭-০৬-১৮ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

30.  ০৭০৬০৫০০৫ “ কিিাি ে খালাশপীর আসেোর রহিান 

এনাটারপ্রাইে, খালাশপীর, পীরগঞ্জ, 

রংপুর 

০১৭১৫-১৪০৩৫৪ ২৭-০৭-১০ ৩১-০৮-১৬ ২৪-০৭-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

31.  ০৭০৬০৫০০৬ পীরগঞ্জ কিিাি ে অসিোত প্রশাধনী, ওিিানপুর, 

পীরগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭৭০-৯০৯৫৫৭ ২১-০৮-১১ ২০-৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ০-৫০ রংপুর  

32.  ০৭০৬০৫০০৭ “ কিিাি ে রার্শদ কেিাি ে ,লালদীসঘ িন্দর 

িাোর,পীরগঞ্জ, রংপুর । 

০১৭৫৪-৫৩১৫৯৬ ২৯-০১-১৪ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

33.  ০৭০৬০৫০০৮ “ কিিাি ে পরিানু সিজ্ঞানী ি: সুধা সিয়া 

িহুমুখী িিিায় িসিসত,িাসেতপুর, 

লালসদসঘ ফর্তহপুর,পীরগঞ্জ, রংপুর। 

 ২৫-০৭-১৩  ২৪-০৭-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

34.  ০৭০৬০৬০০১ সিঠাপুকুর 

 

কিিাি ে িাঁদ িন্ডল কেিাি ে, োয়গীরহাট, 

সিঠাপুকুর, রংপুর, 

০১৭১২-৮৭১৩৪৩ ২০-০৮-০৯ ১৮-০৪-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  
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35.  ০৭০৬০৬০০২ “ কিিাি ে  কিাহাগ কেিাি ে, িাসহয়ারপুর 

শঠিিাড়ী,  সিঠাপুকুর, রংপুর। 

০১৭১২-৭৩৮৭৩২ ২০-০৮-০৯ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

36.  ০৭০৬০৬০০৩ “ কিিাি ে আলিগীর কহার্িন, হর্রতপুর, 

সিরাতীহাট, সিঠাপুকুর, রংপুর। 

০১৭১২-৯৩৩৬৭৪ ২০-০৮-০৯ ২৩-০২-১৭ ৩১-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

37.  ০৭০৬০৬০০৪ “ কিিাি ে শাপলা িযারাইটিে কিার, 

ইিলািপুর, পায়রািন্দর, রংপুর। 

০১৯২৬-০৯৪০৩১ ০৩-০৯-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

38.  ০৭০৬০৬০০৫ “ কিিাি ে তালুকদার কেি োি শঠিিাড়ী, 

সিঠাপুকুর, রংপুর। 

০১৭১৬-০২৮৫৬৪ ০৭-১০-১০ ২৪-০৪-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

39.  ০৭০৬০৭০০১ তারাগঞ্জ কিিাি ে  আলহাজ্ব আব্দুল হাই, কূশ ো, 

তারাগঞ্জ, রংপুর। 

০১৭১২-৫৩১৩১৮ ০৩-০৮-১০ ২২-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

40.  ০৭০৬০৭০০২ “ কিিাি ে িাই িাই কোর, তারাগঞ্জ, 

রংপুর। 

০১৯৬২-৭৫৪১৫১ ২৩-০৭-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

41.  ০৭০৬০৮০০১ গংগািড়া কিিাি ে আকতারুজ্জািান কেিাি ে, 

গংগািড়া,  রংপুর। 

০১৭২১-৪১৭৬০৭ ০৯-০৯-১২ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

42.  ০৭০৬০৮০০২ “ কিিাি ে আব্দুল েসলল (িাজু) িসহপুর, 

গংগািড়া,  রংপুর। 

০১৭৪০-৮৬৫০০১ ০৯-০৯-১২ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

43.  ০৭০৬০৮০০৩ “ কিিাি ে েয় িযারাইটিি কোর 

গংগািড়া, রংপুর। 

০১৯১৭-৮০৬৮৯৮ ২৮-১১-১১  ২৮-১১-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

44.  ০৭০৬০৮০০৪ “ কিিাি ে নুরুজ্জািান কেিাি ে, গংগািড়া,  

রংপুর। 

০১৭৪০-৯৮৫৫২৯ ২৯-০৭-১২ ১৭-০৩-১৬ ১৬-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

45.  ০৭০৬০৮০০৫ “ কিিাি ে রসফকুল কেিাি ে, গংগািড়া,  

রংপুর। 

০১৯২৫-৬৪৫৯০৮ ২৬-০৭-১২  ২৬-০৭-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

46.  ০৭০৬০৮০০৬ “ কিিাি ে আোদী ইয়ািসিন, িসহপুর, 

গংগািড়া,  রংপুর। 

০১৭৪০-৮৬৫০০১ ২৯-০৭-১২ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ কুসড়গ্রাি (০৭) 
  

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৭০১০০১ িদর কিিাি ে িাহাসরয়ার কেিাি ে, কার্ল, খসললগঞ্জ, 

িদর, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৩-৭৯৩০৭৭ ২৭-০৮-০৯  ২৭-০৮-১১ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০৭০১০০২ “ কিিাি ে আলি হায়দার, নাসেরা, িদর, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭৪০-৫৮৪১১৪ ৩০-০৮-০৯  ৩০-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০৭০১০০৩ “ কিিাি ে ফখরুল আহিান (শুি) নাসেরা নতুন 

িাোর শহর, িদর, কুসড়গ্রাি। 

০১৫৫৬-৩০৭৩৬৩ ২০-০৬-১১ ১৯-০৬-১৫ ১৮-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০৭০১০০৪ “ কিিাি ে শাহীন কেিাি ে, িসুসনয়ারহাট, 

(কাসলরহাট) খসললগঞ্জ, িদর, কুসড়গ্রাি 

০১৭১২-৫৪০০৯৭ ২০-০৬-১১ ২৯-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০৭০১০০5 “ কিিাি ে িসেির কেিাি ে কিৌদ্দঘসড়, 

নারায়নপুর, কিাটাকা, িদর, কুসড়গ্রাি। 

    ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০৭০২০০১ করৌিারী কিিাি ে কহার্িন কেিাি ে, কিাকাি, দাতিাঙ্গা 

িাোর, করৌিারী, কুসড়গ্রাি 

০১৯৩৯৮৪০৭০২ ৩০-১০-১১ ৩০-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০৭০২০০২ “ কিিাি ে রাজু আহর্ম্মদ, কখাকা, করৌিারী, 

কুসড়গ্রাি 

০১৭১২৬২৯১৭৬ ২৫-০৮-০৯ ১৭-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০৭০২০০৩ “ কিিাি ে িসনরুল ইিলাি, করৌিারী, কুসড়গ্রাি। ০১৯১৭৯২৪৬৯৫ ২৫-০৮-০৯ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০৭০২০০৪ “ কিিাি ে শািসুল হুদা, করৌিারীর িাোর, 

করৌিারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৯৩৭-০২২৪৮১ ০৩-০৯-০৯ ২৯-০৫-১৬ ০২-৪-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০৭০২০০৫ “ কিিাি ে আবু িের সিসদ্দক, িলদিারা, 

করৌিারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৫-৩১৯১৩৬ ১৯-০৭-১১ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০৭০২০০৬ “ কিিাি ে এি.এ. কিার্িন, ফুলিাড়ী, করৌিারী, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭২৪-০৮৫৭৭৫ ৩১-১০-১১ ৩১-১০-১৫ ৩০-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০৭০২০০৭ “ কিিাি ে কিাস্তাসফজুর রহিান রসিন, করৌিারী, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৬-৪৩৮১০১ ৩১-১০-১১ ২৩-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৭০৭০২০০৮ “ কিিাি ে রার্ফয়া কেিাি ে, করৌিারী, কুসড়গ্রাি। ০১৭১২-৪৬১৫৬১ ৩১-১০-১১ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০৭০৩০০১ নার্গশ্বরী কিিাি ে  ফরােী কেিাি ে, সিএিসি কিাড়. 

নার্গশ্বরী,  কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৩-৭০১৫৭৫ ০৩-০৯-০৯  ০৩-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০৭০৩০০২ “ কিিাি ে রুস্তি আলী ,হােীপাড়া, নার্গশ্বরী,  

কুসড়গ্রাি। 

 ৩০-০৬-১৩  ৩০-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৭০৭০৩০০৩ “ কিিাি ে কেযসতিসন কেিাি ে, নার্গশ্বরী,  

কুসড়গ্রাি। 

    ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৭০৭০৩০০৪ “ কিিাি ে এনাি কেিাি ে িাপখাওয়ার িাের, 

আনছারহাট, নার্গশ্বরী, কুসড়গ্রাি। 

    ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৭০৭০৩০০৫ “ কিিাি ে আলি ইন্টা:,রায়গঞ্জ িাোর, 

নার্গশ্বরী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭৪৬-৯৭১৮০৬ ০৭-০৪-১৩ ২২-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৭০৭০৪০০১ সিলিারী কিিাি ে কিাঃ আবুল কালাি আোদ, 

থানারহাট িাোর, সিলিারী, কুসড়গ্রাি 

০১৭১৭-৮১৮৭২৮ ০৭-০৯-০৯  ০৭-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৭০৭০৪০০২ “ কিিাি ে কিালাইিান আলী িরকার, 

িাওয়াইয়াটারী, সিলিারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৯৩৭-৪৮৯৪৫০ ০৯-০৯-০৯  ০৯-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৭০৭০৪০০৩ “ কিিাি ে গওছুল আেি, কোড়াগাছ িাোর, 

সিলিারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১২-৭৯২৬৫১ ৩০-১০-১১ ২৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৭০৭০৪০০৪ “ কিিাি ে আসশক কেিাি ে, রাণীগঞ্জ সিক্ষুর 

কিাড়, পাটওয়ারী, সিলিারী, কুসড়গ্রাি। 

 ৩১-১০-১১ 21-9-17 ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৭০৭০৫০০১ র্ভরুঙ্গািারী কিিাি ে কিাঃ ওয়ার্হদুজ্জািান, কদওয়ার্নর 

খািার, র্ভরুঙ্গািারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৯১৪-৫৯৭১০৭৯ ০৭-০৯-০৯ ০৯-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৭০৭০৫০০২ “ কিিাি ে  কিাতাহার আলী, কািাত 

আংগাসরয়া, র্ভরুঙ্গািারী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৯-০২৮১৮১ ০৭-০৯-০৯ ০৬-০৯-১৫ ০৫-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৭০৭০৫০০৩ “ কিিাি ে এ.আর কেিাি ে র্ভরুঙ্গািারী, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৮-৯৫৬০২৪ ১৮-০৫-১১  ১৭-০৫-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৭০৭০৫০০৪ “ কিিাি ে আশরাফুল রহিান, কািত 

আঙ্গাসরয়া, র্ভরুঙ্গািারী িাোর, কুসড়গ্রাি। 

০১৭৩৭৬৭০৮৯২ ২০-০৮-১১ ০১-০৪-১৬ ৩১-০৪-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৭০৭০৫০০৫ “ কিিাি ে েনতা িহুমুখী িিিায় িসিসত 

সল: ভুরঙ্গািারী ,কুসড়গ্রাি। 

 ২৫-০৭-১৩  ২৪-০৭-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

28.  ০৭০৭০৬০০১ উসলপুর কিিাি ে সকষান কেিাি ে, দূগ োপুর িাোর, 

উসলপুর,কুসড়গ্রাি। 

 ৩১-১০-১১  ৩১-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৭০৭০৬০০২ “ কিিাি ে হাসতয়া িাধারন কিার, িাং- হাসতয়া 

ির্িশ, উসলপুর, কুসড়গ্রাি। 

০১৭৩৫-৭৪০৬৪০    ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৭০৭০৬০০৩ “ কিিাি ে হােী কেিাি ে, দয়ালপাড়া, উসলপুর, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৬-০২৫৬৯১ ১৪-১০-০৯ ১১-০২-১৪ ১০-০২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

31.  ০৭০৭০৭০০১ রাোর হাট কিিাি ে কিসলি আহর্ম্মদ, কগািরধান কদালা, 

রাোর হাট, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১২-২১৮৭৫৭ ১১-০৮-১০ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

32.  ০৭০৭০৭০০২ “ কিিাি ে শাহোহান খন্দকার, কিকুরটারী, 

রাোর হাট, কুসড়গ্রাি। 

০১১৯৭০৩৮১৩৬ ১১-০৮-১০ ১০-০২-১৬ ০৯-০২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র

নাি 

িন্তব্য 

33.  ০৭০৭০৭০০৩ “ কিিাি েনর্রশ কি েকার, ঘসড়য়াল িাঙ্গা, 

রাোর হাট, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৬-৩৫৭৯৫৫ ১৪-১১-১১ ২৬-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

34.  ০৭০৭০৭০০৪ “ কিিাি ে সিঙ্গারিািড়ীহাট িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সল:, রাোরহাট, কুসড়গ্রাি। 

০১৭৪০৯২৫২০৭    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ- িিিায় 

সিলার 

35.  ০৭০৭০৮০০১ ফুলিাড়ী কিিাি ে িণ্যা কেিাি ে খসড়িাড়ী িাোর, ফুলিাড়ী, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭৩১-৩৭০২০৯ ২৬-০৭-১১ ৩১-০৮-১৬ ২৪-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

36.  ০৭০৭০৮০০২ “ কিিাি রুিা রুিকী কেিাি ে, খসড়িাড়ী িাোর, 

ফুলিাড়ী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭২৪-৪২৫৩২৪ ২৬-০৭-১১ ৩১-০৮-১৬ ২৪-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

37.  ০৭০৭০৮০০৩ “ কিিাি ে ইিদাদুল হক (সিলন) িন্দ্রখানা, 

ফুলিাড়ী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭২১-৮৭৮১২৭ ২৭-০৯-১১ ১৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

38.  ০৭০৭০৮০০৪ “ কিিাি ে রুিা িাউল কল, ফুলিাড়ী িাোর, 

কুসড়গ্রাি। 

০১৭১২-৩৩৭৮২০ ২৭-০৯-১১ ১৫-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  ০৭০৭০৮০০৫ “ কিিাি ে শ্রী সুসধর িন্দ্র িরকার, কুটি িন্দ্রখানা, 

ফুলিাড়ী, কুসড়গ্রাি। 

০১৭১৩-৭৮৩১৮৯ ২৭-০৯-১১ ২০-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

40.  ০৭০৭০৮০০৬ “ মেসাস স োখহদুল মেডাস স ফুলবাড়ী কুখড়গ্রাে । ০১৭৩৭-৬৪৮৭৪১ ০৭-০১-১১ ০১-০২-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

41.  ০৭০৭০৯০০১ রােীিপুর কিিাি ে আব্দুি িালাি তালুকদার, নয়াির, 

কগায়ালপাড়া, রােীিপুর, কুসড়গ্রাি 

০১৭২০-৮১১৩৮০ ০৩-০৯-০৯  ০৩-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ গাইিান্ধা (০৮) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৭০৮০১০০১ িদর কিিাি ে  কিাহা এন্টারপ্রাইে, ধানঘড়া, 

িদর, গাইিন্ধা। 

০১৭২০-৩৩৬৪১৪ ১৫-১২-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ রংপুর  

2.  ০৭০৮০১০০২ “ কিিাি ে হক কেিাি ে, হাট দাসরয়ারপুর, 

িদর, গাইিন্ধা। 

০১৭১৮-২১৩৫৯৪ ০৩-০৭-১৩ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৭০৮০১০০৩ “ কিিাি ে আলি কেিাি ে, সি,সি করাি, িদর, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১২-৩৬৩৭০৫ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ২১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৭০৮০১০০৪ “ কিিাি ে  আসিনুল ইিালি, সনউ সব্রে 

করাি, িদর, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৩১২১০৮ ৩০-০৮-০৯ ০৯-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৭০৮০১০০5 “ কিিাি ে  কিাঃ আর্নায়ার কেিাি ে, খানকা 

শরীফ, িদর, গাইিান্ধা। 

০১৭১৬-৮৭২৮৪০ ১৫-১২-১০ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৭০৮০১০০6 “ কিিাি ে কিিাি ে ছািছুল হুদা, 

রুপারিাোর, িদর, গাইিান্ধা । 

০১৮৩৯৯৯৭১৬১ ২৯-০৫-১৬  ২৮-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৭০৮০২০০১ কগাসিন্দগঞ্জ কিিাি ে তানসেন তািসনি, রওশন 

িার্কেট, কিইন, কগাসিন্ধগঞ্জ, গাইিান্ধা 

০১৭১৩২-৬১৮৫০ ২৩-০৬-১১  ২৩-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৭০৮০২০০২ “ কিিাি ে  আসিনুল কিাসিন, কগালাপিাগ, 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১১৪১৮২৬৮ ২৫-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৭০৮০২০০৩ “ কিিাি ে  এন.আর. কেিাি ে, পীরপল 

িাোর, আিতলা িাোর, কগাসিন্দগঞ্জ, 

গাইিান্ধা। 

০১৭৬৫-০৫৭৭২৮ ২০-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৩ ১৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৭০৮০২০০৪ “ কিিাি ে  কে.র্ক কিার, কগাসিন্দগঞ্জ 

কপীরিিা, কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

 ০৫-০৯-০৯  ০৫-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৭০৮০২০০৫ “ কিিাি ে  আব্দুল িারী, কিশন করাি িাোর, 

িসহিাগঞ্জ, কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-৭১৩২৬৯ ১৩-০৯-০৯  ১৩-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৭০৮০২০০৬ “ কিিাি ে  শসফকুল ইিলাি (রাজু), গালি ে 

স্কুল করাি, কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৮০৯৯২১ ০৫-০৯-০৯  ০৫-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৭০৮০২০০৭ “ কিিাি ে সিধান িন্দ্র িাহা, কগালাপিাগ, 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭৩১-৩২৯৮০৯ ১৭-১০-১২ ২৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৭০৮০২০০৮ “ কিিাি ে কৃষ কিল িাহা, কগালাপিাগ, 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৪১৩৫৬৩ ১৭-১০-১২ ২৬-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৭০৮০২০০৯ “ কিিাি ে  কিৌসল কেিাি ে, হাইস্কুল িার্কেট, 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-২০০৭৭১ ১৪-০২-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৭০৮০২০১০ “ কিিাি ে  টিপু কেিাি ে, েনতা ব্যাংক িত্ত্বর, 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭৬৫-০৫৭৭২৮ ২৮-১১-১০ ২৭-১১-১৪ ২৬-১১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৭০৮০২০১১ “ কিিাি ে  সনয়াে এন্ড সলংকন কেিাি, 

পসিি কিৌিাথা, কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

 ১৫-১১-১০  ১৫-১১-১২ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৭০৮০২০১২ “ কিিাি ে  আনান কেিাি ে, সিলপাড়া 

কগাসিন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১২-৬৭৪৪৫৪ ১৫-১১-১০  ১৫-১১-১২ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৭০৮০৩০০১ সুন্দরগঞ্জ কিিাি ে  শাহীন কিার, পাঁিপীর িাোর, 

িসন্ডপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭২৯-৬৬০৮৪৫ ১৪-১০-১১ ২৫-০১-১৭ ৩১-১২-২০ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৭০৮০৩০০২ “ কিিাি ে  কিৌরী কৃসষ সিতান, সছলািসন 

িাোর, কসঞ্চিাড়ী,  সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৪১৬৬৫১    ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৭০৮০৩০০৩ “ কিিাি ে  িামুন কিার , কশািাগঞ্জ িাোর, 

ছাপড়হাটি, সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১৬-৯৪৮৮৭৩ ১৪-১০-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৭০৮০৩০০৪ “ কিিাি ে  সুিন কিার, হুড়ািায়া খাঁ, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১০-৯৮৭৫৬৭ ১০-০৬-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৭০৮০৩০০৫ “ কিিাি ে  মুন্নী কেিাি ে , িীরগঞ্জ িাোর, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭২০-৩৫৭৮৬৪ ২০-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৭০৮০৩০০৬ “ কিিাি ে  িাসকি কেিাি ে, কাঠালতলী 

কিাড়, সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১৭-০১৪৮১০ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৭০৮০৩০০৭ “ কিিাি ে সরয়াদ কেিাি ে, সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। ০১৭১৯-০২৭০৯১ ১৬-০৯-১২ ১৫-০৯-১৪ ১৪-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৭০৮০৩০০৮ “ কিিাি ে িািছুল আলি প্রািাসনক, উির 

িাহািাে, িািনিাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-৭০৯৮২৬ ০৬-০৩-১১ ১২-০২-১৬ ১১-০২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৭০৮০৩০০৯ “ কিিাি ে সিেলী কেিাি ে, িন্ডীপুর, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭২৩-৬৩১৬২৭ ২৬-০৬-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৭০৮০৩০১০ “ কিিাি ে আইসিয়াল লাইর্ব্ররী, থানা করাি, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১২-৬৬৮০৭৫ ২০-০৮-১১ ০১-০৩-১৬ ৩১-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৭০৮০৩০১১ “ কিিাি ে হক কেিাি ে িািার পাড়া, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৯৬১-০৬১৫৭২ ২৪-০৮-১১  ২৪-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৭০৮০৩০১২ “ কিিাি ে করশিা কেিাি ে,িন্ডর্লর হাট. 

সুন্দগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭৬৮-৯৯৫৮২৭ ১০-০৬-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

31.  ০৭০৮০৩০১৩ সুন্দরগঞ্জ কিিাি ে িনর্িাহন কটিাি ে ,িীরগঞ্জহাট, 

সুন্দরগঞ্জ, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৪১৪৭৭৬ ১০-০৩-১৪  ১০-০৩-১৬ ৫১-১০০ রংপুর  

32.  ০৭০৮০৪০০১ িাঘাটা কিিাি ে  েহরুল ইিলাি, িাঘাটা, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১৭-৪৫১৫৩১ ২৪-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

33.  ০৭০৮০৪০০২ “ কিিাি ে  কােল কেিাি ে, িাঘাটা িাোর, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৪১২০৫২ ১৪-১১-১১ ১৪-১১-১৫ ১৩-১১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

34.  ০৭০৮০৪০০৩ “ কিিাি ে আিাদুজ্জািান, িাঘাটা িাোর, 

িাঘাটা, গাইিান্ধা। 

০১৭১১৪১২৩৭৩ ২৩-০৬-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

35.  ০৭০৮০৪০০৪ “ কিিাি ে  কশািন কেি োি, োদুর তাইর 

নতুন িাোর িাঘাটা, গাইিান্ধা। 

০১৭৪০-৯০২৪১৪ ২২-০৮-১১ ১৬-০৪-১৩ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

36.  ০৭০৮০৫০০১ ফুলছড়ী কিিাি ে হাসিদুল কিার, ফুলছড়ী িাোর 

গাইিান্ধা। 

০১৭১২-১৪৩৫৭৫ ২৮-০৪-১১ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

37.  ০৭০৮০৫০০২ “ কিািাি ে আিাদুজ্জািান িাদশা, ফুলছড়ী 

িাোর গাইিান্ধা। 

 ০৮-০৬-১১  ০৮-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

38.  ০৭০৮০৫০০৩ “ কিিাি ে ফাইি কেিাি ে দসক্ষণ বুড়াইল, 

উদাখালী, ফুলছসড়, গাইিান্ধা। 

০১৭৫০-৭৯১৭৭৪ ২২-০৬-১১  ২২-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  ০৭০৮০৫০০৪ “ কিিাি ে করাহান কেিাি ে, িালািী করাি, 

িদর্নর পাড়া, ফুলছসড়, গাইিান্ধা। 

 ২৫-০৯-১১  ২৫-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

40.  ০৭০৮০৬০০১ পলাশিাড়ী কিিাি ে িাহা কেিাি ে,কাসলিাোর 

করাি,পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

০১৭২০-১৮১২৪৪ ২৩-০৮-০৯  ২৩-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

41.  ০৭০৮০৬০০২ “ কিিাি ে কসির কেিাি ে, পলাশিাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

০১৭২৬-৪৯৩৭৯৭ ৩১-০৫-১২ ০৬-০৪-১৬ ০৫-০৪-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

42.  ০৭০৮০৬০০৩ “ কিিাি ে নেরুল ইিলাি িাজু, পলাশিাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

০১৭৩৫-৫৬০৭০২ ২৬-০৬-১১  ২৬-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

43.  ০৭০৮০৬০০৪ “ কিিাি ে আোদ কেিাি ে সপয়ারী হাই স্কুল 

িার্কেট পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

০১৭১২-৬০০০২১ ০৫-০১-১১ ১৮-০৩-১৫ ১৭-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

44.  ০৭০৮০৬০০৫ “ কিিাি ে এ.সি.এি. কেিাি ে, কালী িাড়ী 

করাি, পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-৭৩৯২১৭ ১৫-১২-১০ ১৪-১২-১২ ১৪-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

45.  ০৭০৮০৬০০৬ “ কিিাি ে শাহা কেিাি ে, পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। ০১৭৩৫-৫৬০৭০২ ৩১-০৭-১১ ২৯-০৭-১৫ ২৮-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

46.  ০৭০৮০৬০০৭ “ কিিাি ে ইসত কেিাি ে, কালী িাড়ী িাোর, 

পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

০১৭১৬-৫০৪৭৩৯ ২৩-০৮-১১  ২৩-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

47.  ০৭০৮০৬০০৮ “ কিিাি ে রািিন্দ্র িাহা, কালীিাড়ী িাোর, 

পলাশপাড়ী, গাইিান্ধা। 

০১৭১১-৪১৪০৯৮ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৫ ১৬-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

48.  ০৭০৮০৬০০৯ “ কিিাি ে তসন কেিাি ে, পলাশপাড়ী, গাইিান্ধা। ০১৭১৩-৬৪৯৭৯৬ ১১-০৬-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

49.  ০৭০৮০৬০১০ “ কিিাি ে িাহাদী কেিাি ে, পলাশপাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-৬৪৯৭৯২ ১১-০৬-১২ ২৫-০৩-১৪ ১৪-০৩-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

50.  ০৭০৮০৬০১১ “ কিিাি ে আর্িনা কেিাি ে, পলাশপাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

০১৭২১-৪১৯৪০৭ ১১-০৬-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

51.  ০৭০৮০৬০১২ “ কিিাি ে সনশাত কেিাি ে, পলাশপাড়ী, 

গাইিান্ধা। 

০১৭২১-৪১৯৪০৭ ১১-০৬-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

52.  ০৭০৮০৭০০১ িাদুল্লাপুর কিিাি ে কিাঃ রাজ্জাক তালকদার, 

িাদুল্লাপুর, গাইিান্ধা। 

০১৭১৩-২০০৫০১    ৫১-১০০ -ঐ-  

53.  ০৭০৮০৭০০২ “ কিিাি ে িাইফুল ইিলাি, িনগ্রাি, 

িাদুল্লাপুর, গাইিান্ধা। 

০১৭৩২-০৮৩২৭৩ ২৫-০৮-০৯ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

54.  ০৭০৮০৭০০৩ “ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, নলিাঙ্গা, 

িাদুল্লাপুর, গাইিান্ধা। 

০১৮২৩-৬৩৯৫৪৮ ২৪-০৮-০৯  ২৪-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

55.  ০৭০৮০৭০০৪ “ কিিাি ে এিারুল ইিলাি (িাসিন), 

িাদুল্লাপুর করাি, পসিি পাড়া, গাইিান্ধা। 

০১৮২২-৩৮৩২৩০ ৩০-০৮-০৯  ৩০-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ-  

56.  ০৭০৮০৭০০৫ “ কিিাি ে সিোন কেিাি ে, ধার্পর হাট, 

িাদুল্লাপুর, গাইিান্ধা। 

০১৭৩৩-১৫০২৫২ ১২-০৪-১১ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

57.  ০৭০৮০৭০০৬ “ কিিাি ে আকন্দ কেিাি ে, িাদুল্লাপুর, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১৬-৫১৯২৫৩ ২৬-০৭-১২ ১৮-০৬-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

58.  ০৭০৮০৭০০৭ “ কিিাি ে আলহাজ্ব আবুল এণ্ড সরপন 

কেিাি ে, কাসির্লর িাোর িদর, 

গাইিান্ধা। 

০১৭১৬-২০৬৭৭০ ০৯-০৬-১৪ ১০-০৬-১৬ ০৯-০৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ েয়পুরহাট (০৯) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০২০৯০১০০১ িদর কিিাি ে মুক্তা কেিাি ে,  কিশন করাি, িদর, 

েয়পুরহাট। 

০১৭১২১৫৭৮৯২  

 

২৪-০৮-১১ ১৫-১০-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

2.  ০২০৯০১০০২ ’’ কিিাি ে প্রাথ েনা এন্ড প্রতযয় কেিাি ে, োিালগঞ্জ 

করাি, িদর, েয়পুরহাট। 

০১৭১৮২৪২০৩৪ 

 

১৮-১০-১১ ২৮-১২-১৫ ১৭-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

3.  ০২০৯০১০০৩ ’’ কিিাি ে রসন এন্টারপ্রাইে, িারিাথা, িদর, 

েয়পুরহাট। 

 

০১৭১৮২৪২০৩৪ ২৩-০৩-১১ ২৮-১২-১৫ ২২-০৩-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০২০৯০১০০৪ ’’ কিিাি ে মুক্তা কনষ্ট্রাকশন, িদর, েয়পুরহাট। 

 

০১৭১২৫৮২৫০৭ ১০-০৩-১১ ১৫-১০-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০২০৯০১০০৫ ’’ কিিাি ে পুরানাগপল হাসি েনকল্যান 

িহুমুখী িিিায় িসিসত সলঃ,পুরানাগপল, 

িদর, েয়পুরহাট। 

০১৭৮৫৭১১১৪১ ২০-০৪-১৬ - ১৯-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায় 

সিলার 

1.  ০২০৯০১০০৬ ’’ কিিাি ে িাই কিান এন্টারপ্রাইে, পূি ে 

োসনয়ার িাগান, প্রর্ফির পাড়া, 

েয়পুরহাট। 

০১৭১৮২৪২০৩৪ ২২-০৭-১৮ - ২১-০৭-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

1.  ০২০৯০১০০৭ ’’ কিিাি ে সদদারুল হক এন্ড িন্স, োিালগঞ্জ 

িাোর, আর্েলপুর, েয়পুরহাট। 

০১৭১৩৭০৩২৪২ ২২-০৭-১৮ - ২0-০৭-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

2.  ০২০৯০১০০৬ ’’ কিিাি ে িাই কিান এন্টারপ্রাইে, পূি ে 

োসনয়ার িাগান, প্রর্ফির পাড়া, 

েয়পুরহাট। 

০১৭১৮২৪২০৩৪ ২২-০৭-১৮ - ২১-০৭-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায় 

সিলার 

3.  ০২০৯০১০০১ পাঁিসিসি কিিাি ে  কিতু কেিাি ে, িদর করাি, পাঁিসিসি 

িাোর, েয়পুরহাট। 

 

০১৭২৪৫০৬৬১৭ ১০-৩০-১১ ১০-০৩-১৩ ০৯-০৩-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০২০৯০১০০২ ’’ কিিাি ে লালসে প্রিাদ কগায়ালা, ১নং 

করলর্গট, িদর রাস্তা, পাঁিসিসি, েয়পুরহাট। 

০১৯১৫৪৫৭৭০৯ ২৫-০৯-১১ ১২-১০-১৫ ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০২০৯০৩০০১ কালাই কিিাি ে শুি এন্টারপ্রাইে, িদর করাি, 

কালাই, েয়পুরহাট। 

 

০১৭৪০৮০৩৫১৮ ২৬-০৮-১১ - ২৫-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০২০৯০৪০০১ কক্ষতলাল কিিাি ে রসফকুল কিার, হািপাতাল করাি, 

কক্ষতলাল, েয়পুরহাট। 

০১৭২৮১৬৩৫৫৯ ২৩-০৩-১২ ০৮-০৫-১৬ ২২-০৩-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০২০৯০৪০০২ ’’ কিিাি ে ফাততো  মেডাস স, সাং মহাপ, ডাকঘর 

উত্তর হাট শহর, বড়তারা, কক্ষতলাল, 

েয়পুরহাট। 

০১৭১০৬৮১০৯১ ০৬-০৮-১৮  ০৫-০৮-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০২০৯০৪০০১ ’’ কিিাি ে ফাইে  মেডাস স, সাং মহাপ, ডাকঘর 

উত্তর হাট শহর, বড়তারা, কক্ষতলাল, 

েয়পুরহাট। 

০১৭২৫৩২২০০৫ ০৬-০৮-১৮  ০৫-০৮-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ িগুড়া (১০) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০২১০০১০০১  িদর কিিাি ে হাসিি কেিাি ে, কগাকুল িাোর,  

িদর, িগুড়া। 

 

০১৭১৯৫৩৭৪৮২ ২৭-০৯-১১ ২৫-০৯-১৩ ২৬-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

2.  ০২১০০১০০২ ’’ কিিাি ে কিাঃ িাহাদাত কহার্িন (শাসহন), 

িকর্াদু করাি, িাদুরতলা,  িদর, িগুড়া। 

০১৭১২৩১৫৬৬১ ২৩-১০-১১ ১৪-০১-১৬ ২২-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০২১০০১০০৩ ’’ কিিাি ে ব্রাদাি ে কোর,নিািিাড়ী করাি,  

িদর, িগুড়া। 

০১৭১১৩৬৪২৯০ 

 

২৩-১০-১১ ২১-০৪-১৬ ২২-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০২১০০১০০৪ ’’ কিিাি ে িসিতা রানী িি েন ব্যিস্থাপনা 

পসরিালক, টিএিএি িসহলা িার্কেট, নিািিাড়ী 

করাড়,  িদর, িগুড়া। 

০১৭১৩৩৭৭০৫০  ১৪-১০-১২ ১২-১০-১৪ ১৩-১০-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০২১০০১০০৫ ’’ কিিাি ে গ্রীন এসগ্রকালিার ফুিি এন্ড করসশসনং 

সিসিসিউশন ককাং সলং, কগাহাইল করাি, 

সুত্রাপুর িান্দার,  িদর, িগুড়া। 

০১৮২৩০৭৮১৬৬ ০২-১০-১২ ০৫-১০-১৪ ০১-১০-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায় 

সিলার 

6.  ০২১০০১০০৬ ’’ কিিাি ে িা-িািা কেিাি ে, ইিলািপুর, 

হসরগাড়ী, িগুড়া িদর, িগুড়া। 

০১৭৩৭৮১৪৯২৪ ২৩-১০-১১ - ২২-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০২১০০২০০১ কাহালু কিিাি ে উচ্ছাি কেিাি ে, কাহালু িাোর, 

িগুড়া। 

 

০১৭৬১৩৯৮৮০৩ ১৯-১০-০৯ ১৭-১০-১7 ১৮-১০-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০২১০০২০০২ ’’ কিিাি ে কালাি কেিাি ে, কাহালু  িাোর, 

িগুড়া। 

০১৭১৬১৯৪১৯৬  

 

১৯-১০-০৯ ১৭-১০-১7 ১৮-১০-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০২১০০৩০০১ কিানাতলা কিিাি ে এল.সে এি কেিাি ে, আগুসনয়া 

তাউর, কিানাতলা,  িগুড়া। 

০১৭১৩৭২৬৮৪৬ ০৬-০৯-০৯ - ০৫-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০২১০০৩০০২ ’’ কিিাি ে সদ্বপীতা এন্টারপ্রাইে,আগুসনয়া 

তাউর, কিানাতলা, িগুড়া। 

০১৭১১৪১১৬৬১ ০৫-০৯-১১ - ০৪-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০২১০০৩০০৩ ’’ কিিাি ে কিৌরি কেিাি ে, কপ্রাঃ কেিাি ে, 

হসরখাসল িাোর, কিানাতলা, িগুড়া। 

০১৭১১৪১১২৫৩  

 

০৯-১২-০৯ ১৪-০১-১৬ ০৮-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০২১০০৪০০১ দু ুঁপিাসিয়া কিিাি ে প্রিাসনক কেিাি ে, তার্লারা িাোর, 

দুপিাসিয়া, িগুড়া। 

০১৭১১৩৭৮৬১৪ ৩০-১০-০৯ ১২-১০-১৫ ২৯-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০২১০০৪০০২ ’’ কিিনাি ে এ.এইি.এি শহীদুল ইিলাি, 

ির্য়েসিয়ার িাগানিাড়ী, কাননগাছী, 

দুপিাসিয়া, িগুড়া। 

 ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৩ ২৯-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০২১০০৪০০৩ ’’ কিিাি ে কিাঃ আসিনুর রহিান, দুপিাসিয়া 

িন্ডলপাড়া, দুপিাসিয়া, িগুড়া। 

০১৭১৫৭১৭৪৬৬ ২৭-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৩ ২৬-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  ০২১০০৪০০৪ ’’ কিিাি ে সিকত এন্টারপ্রাইে, তার্লাড়া িাোর, 

দুপিাসিয়া, িগুড়া। 

০১৯১২৮৪৫৪৩৩ 

 

২৬-০৮-০৯ ১২-১০-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  ০২১০০৪০০৫ ’’ কিিাি ে কিাঃ আসিরুল ইিলাি, তার্লাড়া 

িাোর, দুপিাঁসিয়া, িগুড়া। 

০১৯৭১৩৭৮৬১৪ ২৬-০৮-০৯ ১২-১০-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  ০২১০০৪০০৬ ’’ কিিাি ে সততুসির কেিাি ে,  নতুন িাোর, 

েয়পুরপাড়া করাড়, দুপিাঁসিয়া, িগুড়া। 

০১৯২২৭৩০৬৪৬ ২৬-০৮-১১ ০৮-০৫-১৬ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  ০২১০০৪০০৭ ’’ কিিাি ে সতন িাই িাউল কল, দুপিাঁসিয়া  

িাোর, দুপিাসিয়া,  িগুড়া। 

০১৭১২৮৪১৯৫৬ ১৮-০১-১১ - ১৭-০১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০২১০০৪০০৮ ’’ কিিাি ে খাঁন এন্টারপ্রাইে, হািপাতাল কগট, 

দুপিাঁসিয়া, িগুড়া। 

০১৭১১১১৬৪৯৯ ২৩-০১-১১ ২১-০১-১৩ ২২-০১-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০২১০০৪০০৯ ’’ কিিাি ে স্মৃসত কনস্ট্রাকশন, িন্ডলপাড়া, 

দুপিাঁসিয়া, িগুড়া। 

 

০১৭২৮১৬৪৭৬৫ ১৩-০৪-১১ ১১-০৪-১৩ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০২১০০৪০১০ ’’ কিিাি ে কিতু কনষ্ট্রাকশন, লালুকা, 

দুপিাসিয়া, িগুড়া। 

 

০১৭৫০৪৬৪৩৪৫ ১৩-০৪-১১ ১১-০৪-১৩ ১২-০৪-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০২১০০৪০১১ ’’ কিিাি ে আিদুি িািাদ  আোদ, 

িাহারপুকুর িাোর, দুপিাঁসিয়া, িগুড়া। 

০১৭২৩৬০৯১৬১ ১৩-০৪-১১ ১১-০৪-১৩ ১২-০৪-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০২১০০৪০১২ ’’ কিিাি ে আসশক কেিাি ে, তালুক িাোর, 

দুপিাঁসিয়া, বুগড়া। 

০১৭১৮৩৪৪০৫৪ 

 

১২-০৫-১১ ১১-০৫-১৩ ১০-০৫-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০২১০০৪০১৩ ’’ কিিাি ে কখারর্শদ কেিাি ে, আর.টি সুপার 

িার্কেট, কঘাড়াধাপহাট, িগুড়া িদর, িগুড়া। 

০১৭১১৯৬৮৭৮৩ ১৩-০৪-১১ - ১২-০৪-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  ০২১০০৫০০১ আদিদীসঘ কিিাি ে কদিনাথ কেিাি ে, শান্তাহার, 

আদিসদঘী, িগুড়া। 

০১৯২৮৯০৯৩৫৪ 

 

২০-০৭-১১ ২৮-০৬-১৮ ১৯-০৭-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  ০২১০০৫০০২  

’’ 

কিিাি ে োর্য়দা কেিাি ে, পূি ে ঢাকা করাি, 

পসিি সিংড়া িাোর, আদিদীসঘ, িগুড়া। 

০১৭১১১৫৪৭৬২ ০৪-০৬-১৫ - ০৩-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  ০২১০০৫০০৩ ’’ কিিাি ে রসফকুল ইিলাি, নশরৎপুর, 

আদিদীসঘ, িগুড়া। 

 

০১৭১১৫৭৮৭২২ ২৫-০৮-১১ ২৩-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  ০২১০০৬০০১ সশিগঞ্জ কিিাি ে সনশান কেসিং,সশিগঞ্জ , িগুড়া। ০১৭১১৯০০৮৩০ 

 

২৩-০১১-০৯ ০২-১২-১৫ ২২-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০২১০০৬০০২ ’’ কিিাি ে িাবু কেিাি ে, কিাকািতলা, সশিগঞ্জ, 

িগুড়া। 

 

০১৭১৬৯৬০২৩৩ ২১-০৯-০৯ ৩০-০৩-১৬ ২০-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  ০২১০০৬০০৩ ’’ কিিাি ে সরপন কেিাি ে, কিাকািতলা, 

সশিগঞ্জ,  িগুড়া। 

 

০১৭৪৮০৪৮৭৮০ ০৩-০৯-০৯ ৩০-০৩-১৬ ০২-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

31.  ০২১০০৬০০৪ ’’ কিিাি ে উজ্জল ব্রাদাি ে, থানা করাড়, সশিগঞ্জ 

িদর, িগুড়া। 

০১৭১১৩৬৭৩৭০  

 

২৪-০৮-০৯ ০২-১২-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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32.  ০২১০০৬০০৫ ’’ কিিাি ে এি.োিান কেসিং এন্ড ককাং, িািাইল, 

সশিগঞ্জ, িগুড়া। 

 

০১৮১২০০৪২৬৯ ২৩-০৮-০৯ ০২-১২-১৫ ২২-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  ০২১০০৬০০৬ ’’ কিিাি ে ইিলাি কেিাি ে, িদর িাোর, 

সশিগঞ্জ, িগুড়া। 

 

০১৭১৩৭৩২২৩৪ ২৩-০৮-০৯ ০২-১২-১৫ ২২-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  ০২১০০৬০০৭ ’’ কিিাি ে এি.এি এন্টারপ্রাইে, িাসুসিহার, 

সশিগঞ্জ, িগুড়া। 

 

০১৭৫৭৬৯২৪২৬ ২৩-০৮-১১ ০২-১২-১৫ ২২-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  ০২১০০৬০০৮ ’’ কিিাি ে অণ েি কটিাি ে, সকিক িাোর, 

সশিগঞ্জ, িগুড়া। 

০১৭১০৭৯৩৬০৮  

 

১১-০৮-১৫  ১০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  ০২১০০৭০০১ শাহোহানপুর কিিাি ে আরজু এন্ড সফর্রাে এন্টারপ্রাইে, 

শাহোহানপুর,  িগুড়া। 

০১৭১২১৪৭০৫২ ২৭-০৮-০৯ - ২৬-০৮-১১ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

37.  ০২১০০৭০০২ ’’ কিিাি ে আসিফ িযারাইটি কিার, িাসিড়া 

িাোর, শাহোহানপুর, িগুড়া। 

০১৭২৮৩২৫৭৮৬ ০৩-০৯-১১ ২১-০৪-১৬ ০২-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

38.  ০২১০০৮০০১ নন্দীগ্রাি কিিাি ে োন্নাত এন্টারপ্রাইে, নন্দীগ্রাি, 

িগুড়া। 

 

০১৭১১৮৭৫৯২৫ ০২-০৮-১১ ১২-১০-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  ০২১০০৮০০২ ’’ কিিাি ে োন্নাতুল সরয়া এন্টারপ্রাইে, 

নন্দীগ্রাি, িগুড়া। 

 

০১৭১১৫৭৪৫৯২ ০২-০৮-১১ ১২-১০-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

40.  ০২১০০৮০০৩ ’’ কিিাি ে সপ্রয়াি এন্টারপ্রাইে, নন্দীগ্রাি, 

িগুড়া। 

 

০১৭১২৮৫২৩০৫ ০২-০৮-১১ ০৮-১০-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

41.  ০২১০০৮০০৪ ’’ কিিাি ে ভুর্ট্টা এর্িাসির্য়ট, নন্দীগ্রাি, িগুড়া। ০১৭১১২৩৬৪০২  

 

০২-০৮-১১ ১৪-১০-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

42.  ০২১০০৮০০৫ ’’ কিিাি ে নাগর কেিাি ে, নন্দীগ্রাি  িাোর, িগুড়া। 

 

০১৭৩৭৮৬৮৩৭৭ ০২-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

43.  ০২১০০৮০০৬ ’’ কিিাি ে িসত কেিাি ে, কুন্দারহাট, নন্দীগ্রাি, 

িগুড়া। 

 

০১৭১৩৭৭৩৬২৫ ২৯-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ২৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

44.  ০২১০০৮০০৭ ’’ কিিাি ে োসহদ কেিাি ে, কামুল্লাহ,  নন্দীগ্রাি, 

িগুড়া। 

 

০১৭১২১৪৪১০৯ ০২-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

45.  ০২১০০৮০০৮ ’’ কিিাি ে সরিন কেিাি ে, িািিযান্ড, নন্দীগ্রাি, 

িগুড়া। 

 

০১৭১৩৯৩৬১৫০ ০২-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ অদ্য ০৪-২-১৯ 

তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্লা। 

46.  ০২১০০৯০০১ ধনুট কিিাি ে হ্নদয় অন্তর কেিাি ে, ধনুট িাোর, 

ধনুট, িগুড়া। 

 

০১৭১৬২৯৭৭৯৪ ৩০-০৮-০৯ ১৭-০৯-১৫ ২৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

47.  ০২১০০৯০০২ ’’ কিিাি ে আব্দুল আসলি, িসন সুোর িার্কেট, 

ধনুট, িগুড়া। 

 

০১৭১১৪১০৫২১ ২১-০৭-১১ ১৯-০৭-১৩ ২০-০৭-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

48.  ০২১০০৯০০৩ ’’ কিিাি ে অন্ত িি সিতান, ধনুট, িগুড়া। 

 

০১৭২৬৩৪৬২৯৯ ২১-০৭-১১ ১৯-০৭-১৩ ২০-০৭-১৭ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

49.  ০২১০০৯০০৪ ’’ কিিাি ে িার্য়র কদায়া কেিাি ে, িথুরাপুর 

িাোর, ধনুট, িগুড়া। 

০১৭১৮৬২৬৯৯৮ ২৫-১০-১১ ২৩-১০-১৩ ২৪-১০-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

50.  ০২১০১০০০১ কশরপুর কিিাি ে আসতক কেিাি ে, িারদুয়ারী হাট, 

কশরপুর, িগুড়া। 

০১৯১৬৭১৭৯০০  ২৩-০৬-১১ ০২-১২-১৫ ২২-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

51.  ০২১০১০০০২ ’’ কিিাি ে গাসলি কেিাি ে, কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৯২২০৪৪০৭৫ ২৩-০৬-১১ ২৮-০৬-১৮ ২২-০৬-১৯ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

52.  ০২১০১০০০৩ ’’ কিিাি ে নূর  কেিাি ে,র্শরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭২৪৭৭৩৪৩৬ ২৭-০৭-১১ ২৬-০৭-১৬ ২৬-০৭-১৭ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

53.  ০২১০১০০০৪ ’’ কিিাি ে সশিলী সিোন কেিাি ে, কশরপুর, 

িগুড়া। 

 

০১৭৫৪৮৫৬০৩৭ ২০-০৭-১১ ২৮-০৬-১৮ ১৯-০৭-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

54.  ০২১০১০০০৫ ’’ কিিাি ে হারুন এন্টারপ্রাইে, খন্দকার পাড়া, 

কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭১৪৯২৯১৬০ ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

55.  ০২১০১০০০৬ ’’ কিিাি ে রাহিার কেেিাি ে, িিানীপুর, ছনকা 

িাোর, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৯২৪১০০৩৫৬ ২১-০৮-১১ ৩০-০৩-১৫ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

56.  ০২১০১০০০৭ ’’ কিিাি ে নীলাির কন্সোকশন, দাড়সকপাড়া, 

কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭২৬৭২৬৯৯৯ ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

57.  ০২১০১০০০৮ ’’ কিিাি ে অন্তরা িযারাইটি কিার, 

খন্দকারপাড়া, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭১৪৯২৯১৬০ ০৭-০৫-১২ ০১-০৯-১৫ ০৬-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

58.  ০২১০১০০০৯ ’’ কিিাি ে কি েকার এন্টারপ্রাইে, উির 

িাহাপাড়া, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭১২৪৩৯৭২৮ ০৭-০৫-১২ ০১-০৯-১৫ ০৬-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

59.  ০২১০১০০১০ ’’ কিিাি ে িাবু কেিাি ে, খন্দকারর্টালা, কশরপুর, 

িগুড়া। 

 

০১৭১২১৫৬৭০৬ ০৭-০৫-১২ ২৬-০৭-১৬ ০৬-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

60.  ০২১০১০০১১ ’’ কিিাি ে আর,আর এন্টারপ্রাইে, 

িিরপাথাসলয়া, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭১৭৬৬২৯৮৩ ০২-০৫-১২ - ০১-০৫-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

61.  ০২১০১০০১২ ’’ কিিাি ে িপ্তক এন্টারপ্রাইে, ধনকুসন্ড, 

িান্দাইর্কানা, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭২১৪১৯৯৮৫  

 

০২-০৫-১২ ০১-১২-১৫ ০১-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

62.  ০২১০১০০১৩ ’’ কিিাি ে কহার্িন এন্টারপ্রাইে, 

িারদুয়ারীপাড়া, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭১২১৮৪২০০ ১৬-০৪-১২ ১৪-০৪-১৪ ১৫-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

63.  ০২১০১০০১৪ ’’ কিিাি ে পূন্য কেিাি ে, েনন্নাথপাড়া, কশরপুর, 

িগুড়া। 

 

০১৭১২১৮৫০০৭ ০২-০৫-১২ ০১-০৫-১৪ ০১-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

64.  ০২১০১০০১৫ ’’ কিিাি ে িাসরয়া কেিাি ে, িাদ্রািা কগট, 

হাটর্খালা, কশরপুর, িগুড়া। 

০১৭২১৭১৮৮২৬ ০২-০৫-১২ - ০১-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

65.  ০২১০১০০১৬ ’’ কিিাি ে িাসি কেিাি ে, িারদুয়ারী হাট, 

কশরপুর, িগুড়া। 

০১৯১৬৭১৭৯০০  

 

০২-০৫-১২ ০৮-০৫-১৬ ০১-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

66.  ০২১০১০০১৭ ’’ কিিাি ে আিিা কেিাি ে, কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭১৩৭১৩৩০০ ১২-০৮-১২ ১০-০৮-১৪ ১১-০৮-১৮ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

67.  ০২১০১০০১৮ ’’ 

 

কিিাি ে ফুলর্োড় কেিাি ে, 

িান্দাইর্কানার্শরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭১৬৩৮৪৩৫৪ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

68.  ০২১০১০০১৯ ’’ কিিাি ে কির্হদী কেিাি ে, রর্রায়া, িীিািাড়ী, 

কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭৬১৫১৭১৭৬ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  
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69.  ০২১০১০০২০ ’’ কিিাি ে নাসহদ এন্টারপ্রাইে, তালতা,  

সিেোপুর, কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭৪৮৯৯৫৯১২ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

70.  ০২১০১০০২১ ’’ কিিাি ে শািীি কেিাি ে, িদনপু, সিেোপুর 

কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭১৮৪০৮০৭৯ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

71.  ০২১০১০০২২ ’’ কিিাি ে আর এি কেিাি ে, ফুলিাড়ী কশরপুর, 

িগুড়া। 

 

০১৭১৩৬৪৩৭৯৬ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

72.  ০২১০১০০২৩ ’’ কিিাি ে সলো আসলফ কেিাি ে, কশরুয়া 

কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭১৭২৯১৪২৫ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

73.  ০২১০১০০২৪ ’’ কিিাি ে খান কেিাি ে, িাটরা, খানপুর 

কশরপুর, িগুড়া। 

 

০১৭৪৩৯৮১২৯৮ ৩০-০৮-১৮  ২৯-০৮-২০ ১০০ এর অসধক -ঐ-  

74.  ০২১০০১১০০১ গািতলী কিিাি ে কিাস্তফা আব্দুর রসহি, পাইকার, 

িাইগুসন, গািতলী, িগুড়া। 

 ৩০-১০-০৯ - ২৯-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ নওগাঁ (১১) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021101001 িদর কিিাি ে কদওয়ান ফ্লাওয়ার সিলি, ধি েতলা, 

আটাপসট্ট, িদর, নওগাঁ। 

০১৭১৫১৮৩০২৭ ২৪-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ রােশাহী  

2.  021101002 ’’ কিিাি ে রািকৃষ্ণ িান্ডার, নওগাঁ িাোর, 

িদর, নওগাঁ। 

 

০১৭১২২২৭৫৯৩ ২৪-০৮-১১ ১৫-০৯-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  021101003 ’’ কিিাি ে নাসকি এন্টারপ্রাইে, পার-নওগাঁ, 

আড়ৎদারপসট্ট, িদর, নওগাঁ 

০১৭১৩৭৮১৩৬৯ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৯-১৫ ১৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  021101004 ’’ কিিাি ে শাওন কেিাি ে, গুড় িাোর, িদর, 

নওগাঁ। 

০১৭২৪২৬৮৩৮৯ ০৭-০৮-১১ ১৫-০৯-১7 ০৬-০৮-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  021101005 ’’ কিিাি ে ছানা কিার, শহীদ কােী নুরুন্নিী 

কপৌরিার্কেট, উসকলিারা, িদর, নওগাঁ। 

০১৭১১৯০৯৯৪৭ ০৭-০৮-১১ ১৫-০৯-১৫ ০৬-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  021101006 ’’ কিিাি ে সনউমুনসুর কেিাি ে, ধি েতলা করাড়, 

আটাপসট্ট, িদর, নওগাঁ। 

০১৭১১৯৬০৫৫৬ ২৩-০৮-১১ ১৫-০৯-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  021101007 ’’ কিিাি ে আফতাি কেিাি ে, কার্দায়া িাোর, 

সতলকপুর, িদর, নওগাঁ। 

০১৯১৮৫৫৭৯০৮ ১৩-১০-১২ ১১-১০-১৪ ১২-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  021101008 ’’ কিিাি ে সিধান কেিাি ে,পারনওগাঁ, িারপসট্ট, 

িদর, নওগাঁ। 

 

 ০৩-০৬-১২ ১৪-১০-১৫ ০২-০৬-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  021101009 ’’ কিিাি ে আল িাসুদ কেিাি ে, গাো কিািাইটি 

িার্কেট, মুসক্তর কিাড়, কিইন করাড়, িদর, 

নওগাঁ। 

০১৭১৩৭০৫৮৩২ ০৬-০৭-১৪ ০৫-০৭-১৬ 05-07-18 ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  021101010 ’’ কিিাি ে পপুলার িাসি পারপাি কিািাইটি 

সলঃ, কােীর কিাড়, িার্িক েনতা 

ব্যাং,িদর, নওগাঁ। 

০১৭১২১০১৪৭৮ ২২-০৮-১৩  ২১-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

11.  021101011 ’’ কিিাি ে নওগাঁ িাসিপারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ,িিানীপুর, 

পারনওগাঁ, িদর, নওগাঁ। 

০১৭১২০৫১৯০০  ২২-০৩-১৪  ২১-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

12.  021101012 ’’ কিিাি ে অপ্রাকাসশ িাসিপারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, নতুন 

শাহাপুর, িান্তহার, িদর, নওগাঁ। 

০১৭১৮৮২২১৬৬ ৩১-০৭-১৩ ০১-০৯-১৫ ৩০-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

13.  021102001 সনর্ািতপুর কিিাি ে তার্রক কেিাি ে, ছাতড়া, 

সনয়ািতপুর, নওগাঁ। 

 

- ২১-০৯-১১ ১৭-০৯-১৫ ২০-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  021103001 িাপাহার কিিাি ে শসফকুল কেিাি ে, িাপাহার িাোর, 

নওগাঁ। 

 

০১৭১৩৭০৫৮৫৩ ০৯-০৮-০৯ ০৯-১০-১৩ ১০-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  021103002 ’’ কিিাি ে আশা কেিাি ে, িাপাহার, নওগাঁ। ০১৭২৮৭১৭৬৫১  

 

২৫-০৯-১১ ২৪-০৯-১৫ ২৪-০৯-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  021103003 ’’ কিিাি ে তালুকদার এন্ড িন্স, কিইন করাড়, 

িাপাহার, নওগাঁ। 

০১৭১৮২২০০১৭ ২১-০৫-১২ ১-০৪-১৬ ২০-০৫-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  021103004 ’’ হাসি িাসিপারপাি ককা-অপার্রটিি 

কিািাইটি সলঃ, িাপাহার, নওগাঁ। 

০১৭১১৯৮৪৫৮৪ ২২-০৮-১৩ ১০-০৪-১৬ ২১-০৮-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

18.  021104001 িহার্দিপুর কিিাি ে সরপন কেিাি ে, থানা করাড়, 

িহার্দিপুর, নওগাঁ। 

 

০১৭১৩৭৭৪১৭৫ ১১-১০-১১ ০৯-১০-১৩ ১০-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  021104002 ’’ কিিাি ে িাবুল িযারইটি কিার, িহার্দিপুর, 

নওগাঁ। 

 

০১৭২৫২৫২৯৪০ ১০-১০-১১ ১৬-০৯-১৫ ০৯-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  021104003 ’’ কিিাি ে িরদার কেিাি ে, িহার্দিপুর, নওগাঁ। 

 

০১৭২৩১১৬৫৩৭ ০৪-০৮-১১ ১৪-১০-১৫ ০৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  021104004 ’’ কিিাি ে িন্ডল এন্ড িন্স, িহার্দিপুর, নওগাঁ। ০১৭১৩৭০৬৬৯৬ 

 

১১-১০-১১ ০৯-১০-১৩ ১০-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  021104005 ’’ কিিাি ে নুরানী কেিাি ে, িধ্যিাোর, থানা 

করাড়, িহার্দিপুর, নওগাঁ। 

০১৭১৩৭৪৮২৪৯ ১১-১০-১১ ১-০৪-১৬ ১০-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  021104006 ’’ কিিাি ে এিদাত এন্টারপ্রাইে, িহার্দিপুর, 

নওগাঁ। 

 

০১৭৩২৯৬১৯৮৫ ২১-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  021104007 ’’ কিিাি ে কঘাষ কেিাি ে, কিইন করাড়, 

িহার্দিপুর, নওগাঁ। 

 

 ০১-০৮-১২ - ৩১-০৭-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  021104008 ’’ কিিাি ে োহান িযারাইটি কিার, িহার্দিপুর, 

নওগাঁ। 

০১৫৫৮৩২৩৯২৫ 

 

০৬-০৮-১২ ০২-১২-১৫ ০৫-০৮-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  021104009 ’’ িহার্দিপুর িাসি েি গ্রাি উন্নয়ন িহুমুখী 

িিািায় িসিসত সলঃ, িহার্দিপুর, 

নওগাঁ। 

০১৭৫৭৮০৪০৪৮ ২৬-০৮-১৩ ১০-০৪-১৬ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার  

27.  021105001 আত্রাই কিিাি ে িন্ডল কেিাি ে, কিশন িাোর, 

আত্রাই, নওগাঁ। 

 

০১৭১৭১০১২৮৭ ২০-০৮-১১ ১৪-০১-১৬ ১৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  021105002 ’’ কিিাি ে এ এন্ড এি কেসিং, িিানীপুর 

িাোর, আত্রাই, নওগাঁ। 

 

০১৭১২৬৫৫০০৭ ২০-০৮-১১ ১৬-০৯-১৫ ১৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  021105003 ’’ কিিাি ে সপন্টু িযারাইটি কিার, কিশন করাি, 

আত্রাই, নওগাঁ। 

০১৭১৭৭৯৯০৭৮ 

 

০৭-০৯-১১ ২০-০৯-১৫ ০৬-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

30.  021105004 আত্রাই কিিাি ে আত্রাই যুি উন্নয়ন িিিায় িসিসত 

সলঃ, িার্হিগঞ্জ, আহিানগঞ্জ, আত্রাই, 

নওগাঁ। 

০১৭১১৯৬৮৮৩৫ ০৫-০৮-১৩ ২৬-০১-১৬ ০৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ রােশাহী িিিায় 

সিলার 

31.  021106001 িদলগাছী কিিাি ে িাই িাই িযারাইটি কিার, 

িদলগাছী, নওগাঁ। 

 

০১৭১৬৫৬৮৬৯৭ ৩০-০৮-০৯ ০৯-০৬-১২ ০১-০৬-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

32.  021106002 ’’ কিিাি ে হুিায়ন কিীর, পাহাড়পুর, 

িদলগাছী, নওগাঁ। 

 

০১৭১১১৬৪৬২৫ ০৩-০৬-১২ ১৪-১০-১৫ ০২-০৬-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  021106003 ’’ কিিাি ে হুিায়ন কাওিার, কগািরিাঁপাহাট, 

িদলগাছী, নওগাঁ। 

০১৭১১১৬৪৬২৫ ০৩-০৬-১২ ১৪-১০-১৫ ০২-০৬-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  021107001 কপারশা কিিাি ে শাহীন কেিাি ে, সনতপুর, কপারশা, 

নওগাঁ। 

 

০১৭১৪২৩২৭২২ ০৭-০৮-১১ ১৬-০৯-১৫ ০৬-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  021107002 ’’ কিিাি ে আলফা এন্টারপ্রাইে, িারাইগাছর্িাড়, 

কপারশা, নওগাঁ। 

 

০১৭১৩৭০৬৬৯৬ ১১-১০-১১ ০৯-১০-১৩ ১০-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  021107003 ’’ কিিাি ে িাসুদ কেিাি ে, কাসতেকপুর, 

িারাইগাসছর্িাড়, নওগাঁ। 

 

০১৭৪০৯০৪৩৬৩ ২৪-০৮-১১ ১৬-০৯-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

37.  021107004 ’’ কিিাি ে কতৌসকর কেিাি ে, িরাইগাসছ 

কিাড়,র্পারশা, নওগাঁ। 

 

০১৭১৬৪১১৪০২ ২৪-০৮-০৯ ২২-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

38.  021108001 রানীনগর কিিাি ে উিী কেিাি ে, রানীনগর, নওগাঁ। 

 

০১৭৪৩৭৭৩০৪৪ ২০-০৭-১১ ১২-১০-১৫ ১৯-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  021109001 িান্দা কিিাি ে হাসনফ উসদ্দন িন্ডল, সুসতহাট, 

িান্দা, নওগাঁ। 

 

০১৭১৩৭৬৯১৭১ ০৪-০৮-১১ ০২-০৮-১৩ ০৩-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

40.  021109002 ’’ কিিাি ে অনুপ কুিার িহন্ত, কছাট কিলালদহ, 

িান্দা, নওগাঁ। 

 

০১৭১৭৪৯৬৩২৬ ০৪-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

41.  021109003 ’’ কিিাি ে প্রািসনক কেিাি ে, কদলুয়ািাড়ীহাট, 

িান্দা, নওগাঁ। 

 

০১৭২৫৯৯৬১৯৯ ০৪-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

42.  021109004 ’’ কিিাি ে শাহা কেিাি ে, কদলুয়া িাসড় িাোর,  

িান্দা, নওগাঁ। 

 

০১৭২০৯৮১৬৮৭ ০৪-০৮-১১ ১৪-১০-১৫ ০৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

43.  021109005 ’’ কিিাি ে পূসন েিা কেিাি ে, কপ্রাঃ োলাল উসদ্দন, 

কোতিাোর, িান্দা, নওগাঁ। 

০১৭৩৩৯৭৬২৪০ ০৯-০৩-১০ ১৭-০৯-১৫ ০৮-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

44.  021109006 ’’ কিিাি ে সরফাত এন্টারপ্রাইে, কদলুয়ািাসড়, 

িান্দা, নওগাঁ। 

 

০১৭২৩৯০৯৮৪৭ ১৪-০৩-১১ - ১৩-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

45.  021109007 ’’ কিিাি ে রুপা কেিাি ে, প্রিাদপুর িাোর, 

হািপাতাল করাি, িান্দা, নওগাঁ। 

০১৭১৫৬৫১২৮৬  

 

০৭-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ০৬-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

46.  021109008 ’’ কিিাি ে িরদার কেিাি ে, কদলুয়ািাসড় িাোর, 

িান্দা, নওগাঁ। 

০১৭১৪৯৪৪২১১ ২৪-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

47.  021109009 ’’ আিানত ক্ষুদ্র ব্যিায়ী িিািায় িসিসত 

সলঃ, িরপা, প্রিাদপুর িাোর, িান্দা, 

নওগাঁ। 

০১৭১২৯৯৬৯৭২ ২৫-০৮-১৩  ২৪-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

48.  021110001 ধামুরহাট কিিাি ে হািনাত িাউল কল, আিাইতাড়া, 

ধামুরহাট, নওগাঁ । 

 

০১৭৩৩১৩১৬৮৫ ২৪-০৮-১১ ১৮-১০-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

49.  021110002 ’’ কিিাি ে কিসলি িাহমুদ, সিহারানগর, 

ফসশপাড়া, ধামুরহাট, নওগাঁ। 

০১৭১৮৩০৩১৭০ ৩০-০৮-১১ ০১-০৯-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

50.  021110003 ’’ কিিাি ে সিতরনী রাইি সিলি, আিাইতারা, 

ধামুরহাট্, নওগাঁ । 

 

০১৭১১৪১৬৬৯৩ ৩০-০৮-১১ ১৮-১০-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

51.  021110004 ’’ কিিাি ে িাথী এন্টারপ্রাইে, িকর্াদু, ধামুরহাট, 

নওগাঁ। 

 

০১৭১৩৭১৯৬৫৮ ১৫-০৪-১১ ১৪-০৯-১৫ ১৪-০৪-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

52.  021111001 পত্নীতলা কিিাি ে উন্নয়ন কেিাি ে, নসেপুর িািিযান্ড, 

পত্নীতলা, নওগাঁ । 

 

০১৭১৮৭১৯৫৫০ ৩০-০৮-১১ ০১-০৯-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

53.  021111002 ’’ কিিাি ে  হক কেিাি ে, নাসির সিলা, িার্কেট, নতুন 

হাট, ধািাইর্রাি, নসেপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ । 

০১৭১৩৭৪৩৫৬০ ২৪-০৭-১১ ২২-০৭-১৩ ২৩-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

54.  021111003 ’’ কিিাি ে হাসনফ  কেিাি ে, কােী আসিনা সুপার 

িার্কেট, ধািাইর করাি, নসেপুর, পত্নীতলা, নওগাঁ । 

০১৭১৮৭৭৫০৬৭  

 

২৫-০৫-১২ ২৩-০৫-১৪ ২৪-০৫-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

55.  021111004 ’’ কিিাি ে েননী িযারাইটি কিার, নূর িার্কেট, 

নসেপুর, িািিযান্ড, পত্নীতলা, নওগাঁ । 

০১৭১৩৭৬০৪৭০ ২০-০৪-১২ ১৮-০৪-১৬ ১৯-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ নার্টার (১2) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021201001 িদর কিিাি ে নুরুল আসিন খান, পটুয়াপাড়া, 

িদর, নার্টার। 

 

০১৭১২৬১৭১৬১ ২৪-০৮-১১ ১৪-১০-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ রােশাহী  

2.  021201002 ’’ কিিাি ে িতয নারায়ন রায়  (টিপু), কিশন 

করাি, িদর, নার্টার। 

০১৭১১৮৯৪৭৮৪ ২৫-০৮-১১ ১১-১০-১৫ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  021201003 ’’ কিিাি ে সতন িাই কিান িযারাইটি কিার, 

হর্রতপুর, লক্ষীপুর, িদর, নার্টার। 

০১৭৩৮০২৯৭৬১ ২৫-০৮-১১ ১০-০৪-১৬ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  021201004 ’’ কিিাি ে িানুলাল িাহা, কেশন  িাোর, 

িদর, নার্টার। 

 

 ২৬-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  021201005 ’’ কিিাি ে স্বন ো কিার, পুরাতন িািটাসি েনাল, 

িদর, নার্টার। 

 

০১৭১৭১৬১৬৬১ ২৬-০৮-১১  ২৫-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  021201006 ’’ কিিাি ে ির্িশ িন্দ্র িাহা, কিশন িাোর, 

িদর,  নার্টার। 

 

 ২৫-০৮-১১ ১৭-০৯-১৫ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  021201007 ’’ কিিাি ে নূর কিাহাম্মদ, কিৌগাসছ, িীরগঞ্চ, 

িদর, নার্টার। 

 

০১৭১৫৪২২৩৪০ ২০-০৬-১১ ১৪-০৯-১৫ ১৯-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  021201008 ’’ কিিাি ে নােিা খাতুন, িকআিগাসছ, িদর, 

নার্টার। 

 

০১৯১৩১৮৫০০৮ ২৫-০৮-১১ ১৪-০৯-১৫ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  021201009 ’’ কিিাি ে কােী করাকনুজ্জািান পলাি, 

কানাইখাসল, িদর, নার্টার। 

 ২৬-০৮-১১ ০৮-১০-১৫ ২৫-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  021202001 লালপুর কিিাি ে োহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইে, কগাপালপুর, 

লালপুর, নার্টার। 

 ২৪-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  021202002 ’’ কিিাি ে আল-আসিন কেিাি ে, সিদ্যনাথপুর, 

লালপুর, নার্টার। 

 

০১৭২৫৯২৮৪৪৭ ২৬-০৮-০৯ ১২-১০-১৫ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  021202003 ’’ কিিাি ে শান্ত এন্টারপ্রাইে, কািারহাটি,  

লালপুর, নার্টার। 

 

০১৭১৬৯০২৩৪২ ০৬-০৯-০৯ ০৪-০৯-১৩ ০৫-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  021202004 ’’ কিিাি ে আওয়াল এন্টারপ্রাইে, কগাপালপুর, 

লালপুর, নার্টার। 

০১৭১৪৪৬২৪২৩ ২৯-০৮-১১ ২৭-০৮-১৩ ২৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  021202005 ’’ কিিাি ে শিী এন্টারপ্রাইে, সির্রাপাড়া,  

কগালালপুর, লালপুর, নার্টার। 

০১৭১৬৭২৬৭৭৮ ১৪-১০-১০ ১২-১০-১৫ ১৩-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  021203001 িাগাসতপাড়া কিিাি ে িার্লক কেিাি ে, িালসঞ্চ িাোর, 

িাগাসতপাড়া, নার্টার। 

০১৭১৩৩৩৩০৪৬ ১৮-০৮-০৯ ১৯-১১-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  021203002 ’’ কিিাি ে শুি কেিাি ে, িাসছিপুর, িাগাসতপাড়া, 

নার্টার। 

 

০১৭২১৪৬২৮০০ ২৯-১২-১০ ১৯-১১-১৫ ২৮-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  021203003 ’’ কিিাি ে আসিফ কেিাি ে, সিহারর্কাল, 

িাগাসতপাড়া, নার্টার। 

 

০১৯২৫১২৩১১৪ ২৯-১২-১০ ১৯-১১-১৫ ২৮-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  021203004 ’’ কিিাি ে হািান কেিাি ে, তিালতলা, 

িাগাসতপাড়া, নার্টার। 

 

০১৭১৩৭৬৪১১৭ ২৯-১২-১০ ১৮-১০-১৫ ২৮-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  021203005 ’’ কিিাি ে নােমুন নাহার (নাসদরা), কাকর্ফা 

কপৌর তিালতলা, িাগাসতপাড়া, নার্টার। 

০১১৯৯৩৫৫১৬৯ ২০-০৩-১১ ১৮-১০-১৫ ১৯-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  021204001 িড়াইগ্রাি কিিাি ে িাওন কেিাি ে, কাসলকাপুর, 

িড়াইগ্রাি, নার্টার। 

 

০১৭১১৪১২৭৪ ২০-০৮-১১ ১৮-০৮-১৩ ১৯-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  021204002 ’’ কিিাি ে ইজ্জাতুল্লাহ এন্টারপ্রাইে, কোনাইল 

িাোর, িড়াইগ্রাি, নার্টার। 

০১৭১৬৪৮৭৭৩৯ ১৯-০৮-১০ ১৭-০৮-১৪ ১৮-০৮-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  021204003 ’’ কিিাি ে কোয়াদ্দার কেিাি ে, িড়াইগ্রাি, 

নার্টার। 

 

০১৭১৫৬৫০৫০৫ ১৯-০৮-১০ ১৭-০৮-১২ ১৮-০৮-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  021204004 ’’ কিিাি ে েয়া কেসিং, আহর্িদপুর, 

িড়াইগ্রাি, নার্টার। 

 

০১৭৫৯৩৩৮২১৭ ০৫-১০-১১ ০৮-১০-১৫ ০৪-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  021205001 গুরুদািপুর কিিাি ে িন্ডল কিার, সিলহসরিাড়ী, 

গুরুদািপুর, নার্টার। 

 

০১৭৩৭২৪২০৩৪ ৩০-০৮-০৯ ১০-০৪-১৬ ২৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  021206001 সিংড়া কিিাি ে িাসনক কুিার িাহা, সনংগইন, 

সিংড়া, নার্টার। 

 

০১৭১৩৭২৪২৩৮ ১৫-০৫-১১ ১২-০৬-১৫ ১৪-০৫-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  021206002 ’’ কিিাি ে িাহা কেিাি ে, সিংড়া  িাোর, 

সিংড়া, নার্টার। 

০১৭১১২৩৫২৮৬ 

 

১৫-০৫-১১ ১৩-০৫-১৫ ১৪-০৫-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  021206003 ’’ কিিাি ে সিল্পি কুিার িাহা, নওগাঁ িাোর, 

িাগনাগরকান্দী, সিংড়া, নার্টার। 

০১৭১৮৬৩৯১৭৭ ২৩-০৬-১১ ১২-০৬-১৫ ২২-০৬-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  021206004 ’’ কিিাি ে কিাল্লা কিার, সিলদহর িাোর, 

সিংড়া, নার্টার। 

 

০১৭৬১৫৪৮১৩২ ০৮-০৮-১২ ০৬-০৮-১৪ ০৭-০৮-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ িাঁপাইনিািগঞ্জ (১3) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021301001 িদর কিিাি ে খান এন্ড কেিাি ে, পাইকারতলা কিাড়, 

নয়নশুক্লা, িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১৪০০৭৭৮৬ ২০-০৮-০৯ - ১৯-০৮-১১ ৫১-১০০ রােশাহী  

2.  021301002 ’’ কিিাি ে রসি কেিাি ে, িািাগ্রাি, িারঘসরয়া, িদর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

 

০১৭৪৮৯৬৩৮৭২ ২১-১২-১০ ১৩-০৭-১৬ ২০-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  021301003 ’’ কিিাি ে শািীি কেিাি ে, রািিন্দ্রপুর, িদর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১১৯৪৬৩৫১ ২৭-১২-১০ ০২-১২-১৫ ২৬-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  021301004 ’’ কিিাি ে রহিান কেিাি ে, হািপাতার করাড়, 

িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৯২৩৬৪৪৯৮৮ ২১-০৩-১১ ২৫-০৯-১৪ ২০-০৩-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  021301005 ’’ কিিাি ে সিন্টু এন্টারপ্রাইে, গুলিাগ (সশিতলা 

কিাড়), িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭২০৫৮২১০১  

 

২৫-০৫-১১ ২৩-০৫-১৩ ২৪-০৫-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  021301006 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কেিাি ে, শংকরিাটি, 

িটতলাহাট, িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১০৯৬৮৭৬৯ ২৬-০৫-১১ ০৮-০৫-১৬ ২৫-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  021301007 ’’ কিিাি ে কিাঃ হাসিরুর রহিান, আোইপুর, 

িটতলা হাট, িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৮২৭৫৮০৫৮০ ২৬-০৫-১১ ০৮-০৯-১৫ ২৫-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  021301008 ’’ কিিাি ে সিশ্বাি এন্ড ককাং, িাঁপাইনিািগঞ্জ 

িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১৮২১৩৩২২ ২৭-১২-১০ ১১-১০-১৫ ২৬-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  021301009 ’’ কিিাি ে িাঁপাইনিািগঞ্জ কিাগ্যপন্য িিিায় 

িসিসত সলঃ, মৃধাপাড়া, (পুষ্ষর্লন গসল) 

শাসন্তর্িাড়, িদর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

 ১৯-০৮-১৩  ১৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

10.  021302001 সশিগঞ্জ কিিাি ে কিাোহার কহার্িন, সিশ্বাি িার্কেট, 

সশিগঞ্জ,  িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

 ২৬-০৫-১১  ২৫-০৫-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  021302002 ’’ কিিাি ে সুসিত এন্টারপ্রাইে, লক্ষীপুর, 

কিািারকপুর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১১৪১৪১২৫ ১০-১০-১০ ২২-০৯-১৫ ০৯-১০-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  021302003 ’’ কিিাি ে রায়হান এন্টারপ্রাইে, িনাকষা করাড়, সশিগঞ্চ 

িাোর, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১১৯১৪০৮৯১৬০ ০৫-০৫-১১ ০৫-০৬-১৩ ০৪-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  021302004 ’’ কিিাি ে সপ্রয়া এন্টারপ্রাইে, সশিগঞ্চ িাোর, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১২৭৫৬৬৮৫ ২৮-০৭-১১ ২৬-০৭-১৩ ২৭-০৭-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  021302005 ’’ কিিাি ে কিাশারফ কহার্িন এন্ড ব্রাদাি ে, 

তসিেপুর, সশিগঞ্জ, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭৪৮৯২২৯৭০  

 

০৯-০৫-১২ ০৮-০৫-১৮ ০৭-০৫-২০ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  021302006 ’’ কিিাি ে হাসিবুর রহিান িযারইটি কিার, 

কিলাকান্তপুর, রানীহাটি, সশিগঞ্জ, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭৬৫৭১৯৭৭৬  

 

০৮-০৯-১৫ - ০৭-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  021302007 ’’ কিিাি ে কিাহাগ এন্টারপ্রাইে, কিলাকান্তপুর, 

রানীহাটী, সশিগঞ্জ, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭৫৭৯৯৩৫৭০ ০৬-০১-০৯ ০৪-০৬-১৫ ০৫-০১-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  021302008 ’’ মমসাস য মারুফা মেিাস য,য়্াঃ মমাঃ মমাশারফ 

মহায়সন,তলতযপুর, লশবগঞ্জ, চাপাইনবাবগঞ্জ। 
০১৭48922970 21-03-18  31-12-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  021303001 নার্িাল কিিাি ে সুসি কিার, সতসলইর, কিানাইিসন্ড, 

নার্িাল িাোর, নার্িাল, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১৬৮৯৩৫৪৪ ৩০-০২৮-০৯ ০২-১২-১৫ ২৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  021303002 ’’ কিিাি ে খাঁন কিার, নার্িাল িাোর, নার্িাল, 

িাঁপাইনিািগঞ্চ। 

০১৭১২০৭৮১৭৯  

 

০৩-০৮-০৯ ২৬-০১-১৬ ২৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  021304001 কিালাহাট কিিাি ে রেনী এন্টারপ্রাইে, কিালাহাট, 

িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭২১২০৬২২৯ ২৫-০৯-১১ ২৩-০-১৩ ২৪-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  021304002 ’’ কিিাি ে রােীি এন্টারপ্রাইে, হাঁিপুকুর, 

সুরানপুর, কিালাহাট, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭২৯৩৮৪৩৪ ১৫-০৯-১১ ১৩-০৯-১৩ ১৪-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  021304003 ’’ কিিি ো সিদয় আর্নায়র আরী, 

কগাসপনাথপুর, কিালাহাট, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭২৭৬০৭৮১৮ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  021304004 ’’ কিিাি ে নাহার কেিাি ে, িয়ািরী, 

কপালািাঙ্গা, কিালাহাট, িাঁপাইনিািগঞ্জ। 

০১৭১৩৭১৭৫২৮ ২৫-০৯-১১ ০৬-০১-১৬ ২৪-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ রােশাহী (১4) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021401001 সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে িািার কেনার্রল কিার, িদ্রার্িাড়, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১১১৮৯৫৫০ ২৯-০৪-০৯ ১৭-০৯-১৫ ২৮-০৪-১৭ 0-50 রােশাহী  

2.  021401002 ’’ কিিাি ে তুষার কিার, িার্হি িাোর, কিাল্লা 

ম্যানশন, রােশাহী। 

০১৫৫৬৩১১৬৪৮ ১৯-০৫-০৯ ০৮-০৭-১৫ ১৮-০৫-১৭ 0-50 -ঐ-  

3.  021401003 ’’ কিিাি ে নাসিলা সিল্ডাি ে, িসন্ডপুর,রােপাড়া, 

রােশাহী। 

০১৭১২১৯৬৫৭৬ ১৯-০৫-০৯ ১৬-০৭-১৫ ১৮-০৫-১৯ 0-50 -ঐ-  

4.  021401004 ’’ কিিাি ে সকিি পাকে, ১০৬(২য় তলা), 

সনউিার্কেট, রােশাহী। 

০১৭১১২৬২০৪১  

 

২০-০৫-০৯ ১৭-০৫-১৩ ১৯-০৫-১৫ 0-50 -ঐ-  

5.  021401005 ’’ কিিাি ে েয়নাল আর্িদীন, িার্হি িাোর, 

রােশাহী। 

০১৭১১৩৪৩৬৭৬ ০৮-০৬-০৯ ০৪-০৮-১৫ ০৭-০৬-১৯ 0-50 -ঐ-  

6.  021401006 ’’ কিিাি ে ইব্রাসহি  কেিাি ে, সুলতানািাদ, 

কিলদারপাড়া, কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৯২৩৯৬৮০৮৬ ০৮-০৬-০৯ ১৭-০৯-১৫ ০৭-০৬-১৭ 0-50 -ঐ-  

7.  021401007 ’’ কিিাি ে আব্বাি আলী, িার্হি িাোর, 

সিলপসট্ট, রােশাহী। 

০১৯২৪৮০২৪০৩ ০৮-০৬-০৯ ১৭-০৯-১৫ ০৭-০৬-১৭ 0-50 -ঐ-  

8.  021401008 ’’ কিিাি ে িঞ্জুর কিার, কােলা িাোর, 

রােশাহী। 

০১৭১২৩৩৯৩২২ ০৮-০৬-০৯ ০৬-০৬-১১ ০৭-০৬-১৩ 0-50 -ঐ-  

9.  021401009 ’’ কিিাি ে উপিা এন্টারপ্রাইে, কাসদরগঞ্জ, 

আিিাগান, রােশাহী। 

০১৭১৫৫৮৮১৫৮ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৭-১৫ ০৭-০৬-১৭ 0-50 -ঐ-  

10.  021401010 ’’ কিিাি ে এি.র্ক এন্টারপ্রাইে, সি-৫৬ 

দরগাপাড়া, রােশাহী। 

০১৭৩৬২৩৮০১০ ০৮-০৬-০৯ ০৬-০৬-১৩ ০৭-০৬-১৫ 0-50 -ঐ-  

11.  021401011 ’’ কিিাি ে কিার্হল কিার, হড়গ্রাি িাোর 

(র্কাট ে কিশন), রােশাহী 

০১৭২১৩৭৯৮৯৭ ০৮-০৬-০৯ ০৬-০৬-১৩ ০৭-০৬-১৫ 0-50 -ঐ-  

12.  021401012 ’’ কিিাি ে আলী কেিাি ে, কিলদারপাড়া, 

কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৭১১৩৪০৪০৬ ১৯-০৮-০৯ ১৭-০৮-১৩ ১৮-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

13.  021401013 ’’ কিিাি ে আলিাি আলী, িখসতয়ারািাদ, 

িালহ কর্লানী, রােশাহী। 

০১৭১৬৬৯৭৯৬১ ১৯-০৮-০৯ ১৬-০৯-১৫ ১৮-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

14.  021401014 ’’ কিিাি ে সনলয় এন্টারপ্রাইে, উপশহর, 

িপুরা, রােশাহী। 

 

০১৭১৬৯৬৪৭৫৬ ১৯-০৮-০৯ ১৭-০৮-১১ ১৮-০৮-১৩ 0-50 -ঐ-  

15.  021401015 ’’ কিিাি ে নাসহদ কেিাি ে, সিসিক কিাড়, িপুরা, 

রােশাহী। 

 

০১৭১১৯৬৮৮০৪ ১৯-০৮-০৯ 06-06-18 ১৮-০৮-১৯ 0-50 -ঐ-  

16.  021401016 ’’ কিিাি ে আোদ এন্টারপ্রাইে, তালাইিালী 

িাোর, রােশাহী। 

০১৯১৬০৬৪৭৯৯ ১৯-০৮-০৯ ১৭-০৯-১৫ ১৮-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

17.  021401017 ’’ কিিাি ে রুর্িল এন্টারপ্রাইে, সিংগার্িািা, 

সনিতলার্িাড়, রােপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১২৯৯০৬৬১ ২০-০৮-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

18.  021401018 ’’ কিিাি ে ফার্তিা কেিাি ে, সিেোপুর, 

সির্নাদপুর িাোর, িসতহার, রােশাহী। 

০১৭১২২৪৭৬২৭ ২০-০৮-০৯ ১৮-০৮-১১ ১৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

19.  021401019 ’’ কিিাি ে সলটন িরকার, রািিন্দ্রপুর, 

কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৫৫৮৩৪২১৪০ ২০-০৮-০৯ ২৩-০৯-১৫ ১৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

20.  021401020 ’’ কিিাি ে িাহতাি আলী, লক্ষীপুর, দািপুকুর, 

রােশাহী। 

 

০১৭১২৫০৬১৫৭ ২৩-০৮-০৯ ১৬-০৯-১৫ ২২-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

21.  021401021 ’’ কিিাি ে রহিান খাদ্য িান্ডার, িাতিাসড়য়া, 

সির্নাদপুর, রােশাহী। 

০১৭১৯৫৩২১৪৪ ২৩-০৮-০৯ ১২-১০-১৫ ২২-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

22.  021401022 ’’ কিিাি ে কগালাি রাব্বানী (নয়ন), হড়গ্রাি, 

নতুনপাড়া, রােশাহী। 

০১৭৩১৩০৮৮৪০ ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ 0-50 -ঐ-  

23.  021401023 ’’ কিিাি ে শাহনাে কনস্ট্রাশন, পাঠানপাড়া, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭২১৯৯৫৪৪৩ ১৯-০৮-০৯ ০৮-০৯-১৫ ১৮-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

24.  021401024 ’’ কিিাি ে কিািহান এন্ড ব্রাদাি ে, 

কিািপাড়া,র্ঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৭১৩৭৬১৯৪৯ ২৫-০৮-০৯  ২৪-০৮-১১ 0-50 -ঐ-  

25.  021401025 ’’ কিিাি ে জুিলী কেিাি ে, িার্হি িাোর, 

রােশাহী। 

 

০১৭৪৯০১৭৯২৩ ১৯-০৮-০৯ ২৬-০১-১৬ ১৭-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

26.  021401026 ’’ কিিাি ে আোদ িান্ডার, িািারপাড়া, িার্হি 

িাোর, রােশাহী। 

০১৯২৯৯৪০৫৪০ ২৫-০৮-০৯ ০১-০৯-১৫ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

27.  021401027 ’’ কিিাি ে সিতালী এন্টারপ্রাইে, কছাটিন গ্রাি 

দসক্ষনপাড়া, রােশাহী। 

০১৮১৮১৭৭৭৯৭ ২৯-০৬-১১ ১৭-০৯-১৫ ২৮-০৬-১৭ 0-50 -ঐ-  

28.  021401028 ’’ কিিাি ে আসেি এন্টারপ্রাইে, িথুরিাংগা, 

িপুরা, রােশাহী। 

০১৭১২০২৮৮৬৬ ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

29.  021401029 ’’ কিিাি ে সরফাত িযারাইটি কিন্টার, 

িখসতয়ারিাদ, িপুরা, রােশাহী। 

 ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

30.  021401030 ’’ কিিাি ে কিাল্লা িাল সিলি, ৩৩ কােলা, 

িসতহার, রােশাহী। 

০১৯১৯৪৩৭৫৫৪ ২৫-০৮-০৯ ০৭-০৯-১৫ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

31.  021401031 ’’ কিিাি ে সরপন িযারাইটি কিার,  ৩৫ িাসলয়া 

পুকুর িটতলা কিাড়, রােশাহী। 

০১৭১৩৭০২২৫৯ ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ 0-50 -ঐ-  

32.  021401032 ’’ কিিাি ে কণা এন্টারপ্রাইে, সির্নাদপুর 

িাোর, িসতহার, রােশাহী। 

০১৭৮৯৩৪৬৯৩৪ ২৫-০৮-০৯ ৩০-০৫-১৬ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  
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33.  021401033 ’’ কিিাি ে কগালাপ সিপাট ের্িন্টাল কিার, রসুল, 

হড়গ্রাি, দারুশা, রােশাহী। 

০১৭১১৪১১৯৩৪ ২৫-০৮-০৯ ২5-০৮-১8 ২৪-০৮-১9 0-50 -ঐ-  

34.  021401034 ’’ কিিাি ে িাবুল কনর্ফকশনারী, উপশহর, 

সনউিার্কেট, কিনাসনিাি, রােশাহী। 

০১৭১২০১১১১৫ ২৫-০৮-০৯ ২২-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

35.  021401035 ’’ কিিাি ে কতরখাসদয়া কেিাি ে, কিনাসনিাি, 

িড়ক, রােপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১১০৪৬৪৮৮ ২৪-০৮-১১ ০৬-০৬-১৬ ২৩-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

36.  021401036 ’’ কিিাি ে করশিা এন্টারপ্রাইে, কহর্তি খাঁ, 

রােশাহী। 

 

০১৭১৬৭৮৩৫৮২ ২৪-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৫ 0-50 -ঐ-  

37.  021401037 ’’ কিিাি ে কখাকন এন্ড  ব্রাদাি ে, তালাইিারী, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১৮০৫৬০৬৪ ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

38.  021401038 ’’ কিিাি ে সরপন কেিাি ে, সি-১১৩, 

সিপাইপাড়া, সেসপও, রােশাহী। 

০১৭১২৫৩৭৯৮২ ২৪-০৮-১১ ১৮-১০-১৫ ২৩-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

39.  021401039 ’’ কিিাি ে সিয়াি কেিাি ে, লক্ষীপুর, টি.সি 

করাড়, রােপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১৫৯১৮২৭৫ ২৫-০৮-০৯ ১৫-০১-১৫ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

40.  021401040 ’’ কিিাি ে উিরিঙ্গ রাইি িান্ডার, 

অর্টারর্িাড়, কােলা, রােশাহী। 

 ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ 0-50 -ঐ-  

41.  021401041 ’’ কিিাি ে িাসদয়া এন্টারপ্রাইে, রােপাড়া, 

রােশাহী। 

 

০১১৯৭০৪৫০৫৬ ২৫-০৮-০৯ ০১-০৯-১৫ ২৪-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

42.  021401042 ’’ কিিাি ে আলী কেিাি ে,নওদাপাড়া, িপুরা, 

শাহিখদুি, রােশাহী। 

০১৭৩৭০৩৭৪১৬  

 

২৬-০৮-০৯ ১৭-০৯-১৫ ২৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

43.  021401043 ’’ কিিাি ে এি.আর. এন্টারপ্রাইে, 

রহনপুর,র্িৌদ্দপাই, রােশাহী। 

 ২৬-০৮-০৯ ১৮-১০-১৫ ২৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

44.  021401044 ’’ কিিাি ে হািীি এন্টারপ্রাইে, রানীনগর, 

হাদীরর্িাড়, রােশাহী। 

০১৯১২৯৭৫৮৫৮ ২৬-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৫-০৮-১৩ 0-50 -ঐ-  

45.  021401045 ’’ কিিাি ে আধুসনক কিার, কােলা, িসতহার, 

রােশাহী। 

 

০১৮২৩০২৩০২৬ ৩০-০৮-০৯ ০১-০৯-১৫ ২৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

46.  021401046 ’’ কিিাি ে সহসিকা এন্টারপ্রাইে, কুিারপাড়া, 

কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৭১২০৬৫৯২৩ ১৪-০৯-০৯ ১২-০৯-১১ ১৩-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

47.  021401047 ’’ কিিাি ে সরয়াদ এন্টারপ্রাইে, এফ-১১৭২, 

সিয়াপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১১৩৮১৫১০ ১৪-০৯-০৯ ০১-০৯-১৫ ১৩-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

48.  021401048 ’’ কিিাি ে কিাঃ আব্দুল হাই িামুন, সশরাইল 

িাোর. রােশাহী। 

০১৭১১৩০১৮৪৪ ১৫-০৯-০৯ ০৮-১০-১৫ ১৪-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

49.  021401049 ’’ কিিাি ে কগৌতি কুিার িাহা, আসেে ম্যাি 

ফযাটরীর কিাড়, রােশাহী। 

০১৭১২৭৮১৯৫৬ ১৬-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৩ ১৫-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

50.  021401050 ’’ কিিাি ে কিাঃ িাহফুজুল আলি, কাসদরগঞ্জ, 

নূরিসঞ্জল, কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭৮৮৯২৬৬৮৮  ২৩-০৬-১০ ১৩-০৯-১৫ ২২-০৬-১৮ 0-50 -ঐ-  

51.  021401051 ’’ কিিাি ে আসকর কহার্িন, িড়িনগ্রাি, 

শাহিখদুি, রােশাহী। 

০১৯২৫৩৯২৩৫২ ১৪-০১-১০ ১২-১০-১৪ ১৩-০১-১৬ 0-50 -ঐ-  

52.  021401052 ’’ কিিাি ে কিাঃ সুিন, কতরখাসদয়া, 

কর্লেপাড়া, রােপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১৫৬০৩৮৩১  

 

১৪-০১-১০ ১২-০১-১৪ ১৩-০১-১৬ 0-50 -ঐ-  

53.  021401053 ’’ কিিাি ে কিৌসুিী কৃসষ িান্ডর্, সশর্রাইল 

হােরা পুকুর, িপুরা, রােশাহী। 

০১৮২০৫২০৫২৭ ২৫-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ২৪-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

54.  021401054 ’’ কিিাি ে িাি সিসিয়া ককিল কনটওয়াা্কে, 

লক্ষীপুর, রােপাড়া, রােশাহী। 

০১৭১২২৫৯৮২২ ২২-১২-১০ ০১-০৬-১৬ ২১-১২-১৬ 0-50 -ঐ-  

55.  021401055 ’’ কিিাি ে মুকুল কশখ, সিপাইপাড়া, রােপাড়া, 

রােশাহী। 

 

০১৭১২২৫৯৮৮২ ২২-১২-১০ ০১-০৬-১৬ ২১-১২-১৬ 0-50 -ঐ-  

56.  021401056 ’’ কিিাি ে  সিোন আয়রন এন্ড পাইপ কিার, আিাি 

কর্লানী, িপুরা, কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১২৮০৩৯২৩ ১৪-০১-১০ ১২-০১-১৪ ১৩-০১-১৬ 0-50 -ঐ-  

57.  021401057 ’’ কিিাি ে রাসহি িযারাইটি কিার, 

দসরখরর্িানা, কগ্রটার করাি, রােশাহী। 

০১৭৬৭৪৯৭৩৫৫ 

 

sujol@gmail.

com 

৩০-১২-১০ ১৪-০৯-১৫ ২৯-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

58.  021401058 ’’ কিিাি ে সিটি গার্ি েন , সশর্রাইল (র্রলওর্য় 

কর্লানী), কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৭১২১৫১২০৪ ২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৩ ২৫-১০-১৫ 0-50 -ঐ-  

59.  021401059 ’’ কিিাি ে আিলাি রাইি সিল, সিসিক সশল্প 

নগরী, িপুরা, রােশাহী। 

০১৭১৬৮৭২৭৪২ ১৪-০২-১১ ২৫-০৮-১৫ ১৩-০২-১৯ 0-50 -ঐ-  

60.  021401060 ’’ কিিাি ে লাকী এন্টারপ্রাইে, সশরাইল কর্লানী, 

কঘাড়ািারা, কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১৬২৯৭৫১৩ ১০-০৩-১১ ০৮-০৩-১৩ ০৯-০৩-১৫ 0-50 -ঐ-  

61.  021401061 ’’  কিিাি ে রাসফএন্টারাপ্রাইে, দসড়খরর্িানা,   

ঈদগাহ িংলগ্ন কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১১০০০২৯৭ ০৭-০৩-১১ ০৪-০৭-১৫ ০৬-০৩-১৯ 0-50 -ঐ-  

62.  021401062 ’’ কিিাি ে কির্হন এন্টারপ্রাইে, রােপাড়া, 

লক্ষীপুর, রােশাহী। 

০১৭১২৬৮১০৮৯ ১৫-০৫-১১ ২৫-০৫-১৬ ১৪-০৫-১৭ 0-50 -ঐ-  

63.  021401063 ’’ কিিাি ে িার্রায়ার এন্টারপ্রাইে, আিাি 

কর্লানী, িপুরা, রােশাহী। 

০১৯১৫৯৯২৬৭৮ ২৬-০৬-১১ ০৫-০৬-১৬ ২৫-০৬-১৭ 0-50 -ঐ-  

64.  021401064 ’’ কিিাি ে িাসদকুল ইিলাি,সেন্নানগর, িপুরা, 

রােশাহী। 

০১৮১৫৮৬৩৩৮৪  

 

২৬-০৭-১১ ২৪-০৭-১৩ ২৫-০৭-১৭ 0-50 -ঐ-  

65.  021401065 ’’ কিিাি ে কিার্য়ি কিার, রানীনগর, 

কঘাড়ািারা, কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৯১৮৬০৫০৯৯ ০২-০৮-১১ ৩০-০৮-১৩ ০১-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

66.  021401066 ’’ কিিাি ে েননী কিার, কহার্ননীগঞ্জ, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১৩৭০২২১৫ ১৫-০৯-১১ ১৭-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  
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67.  021401067 ’’ কিিাি ে কিাঃ আব্দুর রউফ, শালিাগান, 

িপুরা, রােশাহী। 

০১৭১৭৩৭১৬৮৮ ০৬-০৮-১১ ০৪-১০-১৫ ০৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

68.  021401068 ’’ কিিাি ে কিাঃ রাব্বলু োিান, রািিন্দ্রপুর, 

রােশাহী। 

 

০১৭১২৭৬৬৭৩৭ ০৬-০৮-১১ ০৪-১০-১৫ ০৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

69.  021401069 ’’ কিিাি ে ওয়াসিি করো, কছাটিনগ্রাি, িপুরা, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১৬২৯৭১৬৪ ০৬-০৮-১১ ১৩-০৯-১৫ ০৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

70.  021401070 ’’ কিিাি ে হীরা এন্টারপ্রাইে, সশর্রাইল 

কর্লানী, কঘাড়ািারা, রােশাহী। 

০১৭১৫১৭০১১৪  ০৬-০৮-১১ ০৪-১০-১৫ ০৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

71.  021401071 ’’ কিিাি ে িাইফুল ইিলাি, পিাপাড়া, 

শাহিখদুি, রােশাহী। 

০১৭২৮১১১৬৬৪ ০৭-০৩-১১ ০৮-০৭-১৫ ০৬-০৩-১৯ 0-50 -ঐ-  

72.  021401072 ’’ কিিাি ে প্রাসত কেিাি ে, িার্হি িাোর, 

কাসলিসন্দর গসল, রােশাহী। 

০১৭২৮৫৮৫২৯৪ ১৮-০৮-১১ - ১৭-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

73.  021401073 ’’ কিিাি ে িরদার এন্টারপ্রাইে, শাহ-িখদুি, খানা 

কিাড়, রােশাহী। 

 

০১৭১৯০২২৭৪৭ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৩ ১৬-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

74.  021401074 ’’ কিিাি ে কসির কহার্িন, কঘাড়ািারা, 

রােশাহী। 

 

 ২৫-০৮-১১ - ২৪-০৮-১৩ 0-50 -ঐ-  

75.  021401075 ’’ কিিাি ে িান্নান িযারাইটি কিার, কহর্তি খাঁ পানিড়, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১২৫৬৬৫৬৭ ১৩-০৯-১১ ০৬-০৬-১৬ ১২-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

76.  021401076 ’’ কিিাি ে উিরা কিটাল ইন্ডািীে, কগ্রটার করাড়, 

রােশাহী। 

 

০১৭১৬৩০৩৩৪৮ ২৪-০৮-১১ ০৬-০৬-১৬ ২৩-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

77.  021401077 ’’ কিিাি ে এি.র্ক কেিাি ে, নওদাপাড়া, িপুরা, 

রােশাহী। 

 

০১৯৩৮৩৮৬২০৯ ২২-০১-১৩ ১৬-০৯-১৫ ২১-০১-১৭ 0-50 -ঐ-  

78.  021401078 ’’ কিিাি ে তাহিীন আলী, িপুরা, কিায়াসলয়া, 

রােশাহী। 

 

০১৭১৩৭০৩০১৫ ২১-০১-১৩ ০১-০৯-১৫ ২০-০১-১৭ 0-50 -ঐ-  

79.  021401079 ’’ কিিাি ে করোউল কিাস্তাফা,  সনউকর্লানী, ৪নং 

গলীর কশষ িাথা, রােশাহী। 

০১৭৫৩৪৩১০১৯ ২৬-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ২৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

80.  021401080 ’’ কিিাি ে স্বর্দশ িাসিপারপাি ককা- 

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, হার্তি খাঁ, 

কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭১২৩৬৩২৯২ ২৯-০৭-১৩ ১৬-০৯-১৫ ২৮-০৭-১৭ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

81.  021401081 ’’ কিিাি ে কক.সি িাসিপারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সল, িহল্লা আিাি 

কর্লানী, িপুরা, কিায়াসলয়া, রােশাহী। 

০১৭৫০১০০৫৫১ ২৯-০৭-১৩ ১৭-০৯-১৫ ২৮-০৭-১৭ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

82.  021401082 ’’ কিিাি ে এিএন কনজুিার ককা-অপার্রটিি 

কিািাইটি সলঃ, আর্িনা প্লাো, আিিির, 

িপুরা, রােশাহী। 

০১৯১৫৪৪২১৪০ ২৯-০৭-১৩  ২৮-০৭-১৫ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

83.  021402001 পুঠিয়া কিিাি ে িার্রায়ার কহার্িন, সত্রর্িাহনী 

িাোর, রােশাহী। 

 ৩০-০৮-০৯ - ২৯-০৮-১১ 0-50 -ঐ-  

84.  021402002 ’’ কিিাি ে এি.টি কনষ্ট্রাকশন, কাঠালিাসড়য়া, 

পুঠিয়া, রােশাহী। 

০১৭১৩৭৭৭৮৩৯ ২৬-১০-১১ ২২-০৫-১৬ ২৫-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

85.  021402003 ’’ কিিাি ে িামুন কেিাি ে, িার্নশ্বর িাোর, 

রােশাহী। 

 

০১৭১১৪১৩০৩২ ২৩-০৯-১৩ - ২২-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

86.  021403001 িাগিারা কিিাি ে িো এন্টারপ্রাইে, িিানীগঞ্জ 

িাোর, িাগিারা, রােশাহী। 

০১৮১৬৭৪৯৫২২ ২৬-০৮-১১ ১৫-০৯-১৫ ২৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

87.  021403002 ’’ কিিাি ে শািসুর রহিান কশখ, শান্তপাড়া, 

কপ্রাঃ িটখালী, িাঘিারা, রােশাহী। 

০১৭২৩৩০৬৯৩১ ১৭-১০-১১ ১৬-০৩-১৬ ১৬-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

88.  021403003 ’’ কিিাি ে িাথী    কটিাি ে, িিানীগঞ্জ, 

িাঘিারা, রােশাহী। 

০১৭১৮৮৫৮৫৯৫ ২৭-১০-১১ ১৫-০৯-১৫ ২৬-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

89.  021403004 ’’ কিিাি ে শরীফ মুসদ কিার, হাটগাঙ্গপাড়া, 

িাগিারা, রােশাহী। 

০১৭১৫৯৪৫৯৬৭ ১৪-১১-১১ ১২-১১-১৩ ১৩-১১-১৫ 0-50 -ঐ-  

90.  021404001 িারঘাট কিিাি ে কহদার্য়ত কেিাি ে, কিৌিহনী িাোর, 

িারঘাট, রােশাহী। 

০১৭১২৭০৩১৬৩ ২৩-০৮-১১ ০৮-০৭-১৫ ২২-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

91.  021404002 ’’ কিিাি ে রুনা সরিা কেিাি ে, কিরািতপুর, 

িারঘাট, রােশাহী। 

 ৩০-১০-১১ ০৮-০৯-১৫ ২৯-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

92.  021404003 ’’ কিিাি ে সিতালী কিার,  সনিপাড়া িাোর, 

িারঘাট, রােশাহী। 

 

০১৭৭২৮৮৬২৯২ ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৩ ২৯-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

93.  021405001 িাঘা কিিাি ে  ফেলু কেিাি ে, িীরগঞ্জ িাোর, 

িাঘা, রােশাহী। 

০১৭১১৩০১৮৯৪ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৩ ২৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

94.  021406001 কিাহনপুর কিিাি ে আবুল কহার্িন, কিাহনপুর িাোর, 

কিাহনপুর, রােশাহী। 

০১৭১৬৩৩৪৮২৩ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৬-১৮ ২৯-০৮-১৯ 0-50 -ঐ-  

95.  021406002 ’’ কিিাি ে নেরুল ইিলাি, ককশরহাট, 

কিাহনপুর, রােশাহী। 

 ১৪-০৯-১১ - ১৩-০৯-১৩ 0-50 -ঐ-  

96.  021406003 ’’ কিিাি ে আসিনুল িযারাইটি কিার, 

কধাপাঘাটা, কিাহনপুর, রােশাহী। 

০১৭২৬৮৫৩৮০২ ২৮-০৭-১১ - ২৭-০৭-১৩ 0-50 -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

97.  021407001 পিা কিিাি ে িাচ্চু কেিাি ে, কাটাখালী িাোর, 

পিা, রােশাহী। 

০১৯২২৫৮৮৩৪০  ৩০-০৮-০৯ ০৮-০৭-১৫ ২৯-০৮-১৭ 0-50 রােশাহী  

98.  021407002 ’’ কিিাি ে হারুন-অর-রসশদ, িকপাড়া, 

িড়িনগ্রাি, পিা, রােশাহী। 

০১৯১৪০৭০৬৪৫ ১২-০১-১২ ১১-০১-১৮ ১০-০১-২০ 0-50 -ঐ-  

99.  021407003 ’’ কিিাি ে শসফকুল ইিলাি খান,পিা, 

নওহাটা, রােশাহী। 

০১৭৩১২৩৭৩৬৯ ০৯-০৯-১১ ০৮-০৯-১৭ ০৭-০৯-১৯ 0-50 -ঐ-  

100.  021407004 ’’ কিিাি ে আর্লফ রাইি িান্ডার, কাঁঠালপাড়া,  

হাট কগাদাগাড়ী, পিা, রােশাহী। 

০১৭৩০১৭২৩৩৮ ২৬-১০-১১ ২৫-০১-১৬ ২৪-০১-১৭ 0-50 -ঐ-  

101.  021407005 ’’ কিিাি ে কহকিত কেিাি ে, হসরয়ান িাোর, 

রােশাহী, সুগার সিলি, পিা, রােশাহী। 

- ১৬-০৬-১২ ১১-০৬-১৪ ১৫-০৬-১৬ 0-50 -ঐ-  

102.  021407006 ’’ কিিাি ে কিৌ এন্টারপ্রাইে, র্ভগরইল কিাড়, পিা, 

রােশাহী। 

 

০১৯২১৪৭২৯৩৬ ০৬-০৬-১৪ - ০৫-০৬-১৬ 0-50 -ঐ-  

103.  021408001 কগাদাগাড়ী কিিাি ে হুিায়ন কিীর, কাকনহাট, 

কগাদাগাড়ী, রােশাহী। 

 ০৭-০৯-০৯ ০৮-০৯-১১ ০৬-০৯-১৩ 0-50 -ঐ-  

104.  021408002 ’’ কিিাি ে মুস্তাক আহর্িদ, িগিন্তপুর, 

কগাদাগাড়ী, রােশাহী। 

০১৭১১১৪৬৬৭৪  ২৬-০৯-১১ ২৪-০৯-১৩ ২৫-০৯-১৫ 0-50 -ঐ-  

105.  021408003 ’’ কিিাি ে কাঠ ব্যিিায়ী এযান্ড মুসদ কিার, 

িাসলঘাট্টা িাোর, কিৌহদ্দীর্টালা, 

কগাদাগাড়ী, রােশাহী। 

০১৮৩৩৯২৪৪৪৫ ২৬-০৯-১১ ২৪-০৯-১৩ ২৫-০৯-১৫ 0-50 -ঐ-  

106.  021408004 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ  কিসশনারী ইর্লেসনক 

হাি েওয়ার এযান্ড মুসদ কিার, কাঁঠাল িাসড়য়া, 

কপ্রিতলী িাোর, কগাদাগাড়ী, রােশাহী। 

০১১৯১৫৫৫৭৯৮ ২৬-০৯-১১ - ২৫-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

107.  021409001 দূগ োপুর কিিাি ে কিাঃ আব্দুর রসশদ িরকার, দূগ োপুর, 

দূগ োপুর, রােশাহী। 

০১৭১৩৮২৮৫৬৭ ০৮-১০-১১ ১৭-০৯-১৫ ০৭-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

108.  021410001 তার্নার কিিাি ে োিান কেিাি ে , োিান সুপার িার্কেট, 

কাসলগঞ্জ িাোর, তার্নার, রােশাহী। 

০১৮২৪২১৭০৯৬ ০৫-০৪-১১ ০৩-০৪-১৩ ০৪-০৪-১৭ 0-50 -ঐ-  
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কেলার নািঃ সিরােগঞ্জ (১5) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021501001 িদর কিিাি ে ই.এন. এন্টারপ্রাইে, নেরুল স্মরনী, 

িাসহরর্গালা, িদর, সিরােগঞ্জ। 

 ১৩-০৯-১১ - ১২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

2.  021501002 ’’ কিিাি ে িাহা শস্য িান্ডার, এি.এি. করাি, 

িদর, সিরােগঞ্জ। 

 ১৫-০৯-১১  ১৪-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  021501003 ’’ কিিাি ে ইিাহাক আলী, দিিাড়ী, িদর, 

সিরােগঞ্জ। 

 

 ১৫-০৯-১১  ০৪-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  021501004 ’’ কিিাি ে লাকী এন্টারপ্রাইে, ১, খসলফাপসট্ট, 

িদর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৬৮৪৪৬৩২ ১৩-০৯-১১  ১২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  021501005 ’’ কিিাি ে নান্নু খান, িাগিাসড়, িদর, সিরােগঞ্জ। 

 

 ১০-০৯-১১  ০৯-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  021501006 ’’ কিিাি ে আব্দুল আসলি, কুটির িড়  িাোর, 

িদ্রাঘাট, িদর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৪০৯৪৬১৬৩ ১৫-০৯-১১ ১৩-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  021501007 ’’ কিিাি ে ফাসহি এন্টারপ্রাইে, িহুলী িাোর, 

িদর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৫২৪৩৪৮৭ ১৩-০৯-১১  ১২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  021502001 উল্লাপাড়া কিিাি ে অসনক িযারাইটি কিার, উল্লাপাড়া, 

সিরােগঞ্জ। 

 

 ১৪-০৯-১১ ১২-০৯-১৩ ১৩-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  021502002 ’’ কিিাি ে কািাল আহর্িদ, উল্লাপাড়া, 

সিরােগঞ্জ। 

 

 ১৪-০৯-১১ ১২-০৯-১৩ ১৩-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  021502003 ’’ কিিাি ে িা গ্রুপ, খাদর্িালতলা, উল্লাপাড়া, 

সিরােগঞ্চ। 

 ১৩-০৯-১১  ১২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  021502004 ’’ কিিাি ে তালুকদার কেিাি ে, লাসহড়ী কিাহন 

িাোর, উল্লাপাড়া, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৯২৯৫০৮৬ ১৫-০৯-১১  ১৪-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  021502005 ’’ কিিাি ে িরকার কেিাি ে, সশিলা িাোর, 

উল্লাপাড়া, সিরােগঞ্চ। 

 ১৫-০৯-১১  ১৪-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  021503001 কািারখন্দ কিিাি ে সুসি এন্টারপ্রাইে, োিগতল, 

কািারখন্দ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১১৩৯৫৩৭০ ১৫-০৯-১১ ১৬-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  021503002 ’’ কিিাি ে কার্দর এন্টারপ্রাইে, িং, কপছরপাড়া, 

কািারখন্দ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৪০৮৯৫৩১৭ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  021503003 ’’ কিিাি ে শাসকল এন্টারপ্রাইে, কিৌিাড়ী,  

কািারখন্দ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭২৫৩৮৩৯২৩ ১৩-০১-১০ ১৭-০৯-১৫ ১২-০১-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  021503004 ’’ কিিাি ে পাসি এন্টারপ্রাইে, কািারখন্দ কিৌি 

োিগতল, কািারখন্দ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১১৪১০৬৮৫ ১৮-০৮-১১ ১৩-০৯-১৫ ১৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  021503005 ’’ কিিাি ে শুি এন্টারপ্রাইে, খািার িড়ধুলহাা্ট, 

কািারখন্দ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১২৬৯৪১৪১ ১৮-০৮-১১ ১৩-০৯-১৫ ১৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  021504001 রায়গঞ্জ কিিাি ে নুর িহল কিার, ধানগড়া, রায়গঞ্জ, 

সিরােগঞ্জ। 

 

০১৭১৮৭৬৮২৯৭ ২৪-১০-১১ ১৪-১০-১৫ ২৩-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  021504002 ’’ কিিাি ে িরকার কেিাি ে, িাঁন্দাইর্কানা, 

রায়গঞ্জ, সিরােগঞ্জ। 

০১৯২২০৪৪০৭৫ ২৩-০৭-১১ ২১-০৭-১৩ ২২-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  021504003 ’’ কিিাি ে সুিন এন্টারপ্রাইে, িাঁন্দাইর্কানা, 

রায়গঞ্জ, সিরােগঞ্জ। 

০১৯২২০৪৪০৭৫ ২৩-০৭-১১ ২১-০৭-১৩ ২২-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  021504004 ’’ কিিাি ে িািা িার্গ্ন িযারইটি কিার, িাউর্খালা 

িাোর, রায়গঞ্জ, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৩৬০১৮২৫৬ ১১-০৫-১১ ১১-১০-১৫ ১০-০৫-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  021505001 তাড়াশ কিিাি ে কিান্ডল কেিাি ে, সিনিাড়া, তাড়াশ, 

সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৩৮৬৮৯৪৮ ০৯-০১-১১ ১৮-১০-১৫ ০৮-০১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  021505002 ’’ কিিাি ে পল্লী কেিাি ে, তাড়াশ িাোর, 

সিরােগঞ্জ। 

 

০১১৯১১৩৭৬৬৬ ০৯-০৫-১২ ০৭-০৫-১৪ ০৮-০৫-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  021506001 কিলকুসি কিিাি ে িাথী কেিাি ে, কশরনগর, কিলকুসি, 

সিরােগঞ্জ। 

 

০১৭৪০৯৯৭৮৫০ ০৫-১০-১১ ১৪-০৯-১৫ ০৪-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  021506002 ’’ কিিাি ে আসিরুল  এন্টারপ্রাইে, কদিতসল, 

তািাই, কিলকুসি, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৩৯৩৮৬২১০ ১৫-১০-১১ ১৩-১০-১৫ ১৪-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  021506003 ’’ কিিাি ে আল-ইিরান কেক্সটাইল, কশরনগর, 

কিলকুসি, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৪০৯৯৭৮৫০ ২৭-০২-১১ ১৪-০৯-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  021506004 ’’ কিিাি ে কদিতলী কেিাি ে, কদিতসল, 

কিলকুসি, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৮১৭৭১৫৪ ২৭-০২-১১ ১৪-০৯-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  021507001 কােীপুর কিিাি ে নূর কেিাি ে, কিঘাইিাোর, কােীপুর, 

সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৬২৮০৪৪৬ ২৭-০২-১১ ১৪-১০-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  021507002 ’’ কিিাি ে সিসকউসরটি   কেিাি ে, িীিান্ত 

িাোর, গন্ধাইল, কােীপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৩৭৭৩৫৫৪ ২৭-০২-১১ ১৪-১০-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  021507003 ’’ কিিাি ে হােী কিাঃ িির্শর আলী, কিঘাই, 

কােীপুর, সিরােগঞ্জ। 

 ২৭-০২-১১ ১৪-১০-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

31.  021507004 ’’ কিিাি ে কিাঃ  িাসিদুল ইিলাি, 

নাটুয়াপাড়া, কাসেপুর, সিরােগঞ্চ। 

০১৭১২৮২৬১০১ ২৭-০২-১১ ১৮-১০-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

32.  021507005 কাসেপুর কিিি ো িরকার কেিাি ে, নতুন কিঘাই, 

কাসেপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৪৮৪৩৫৮১ ২৭-০২-১১ ১৮-১০-১৫ ২৬-০২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

33.  021507006 ’’ কিিাি ে িসন কেিাি ে, হসরনাথপুর, কাসেপুর, 

সিরােগঞ্চ। 

 

০১৭১১০৩৯২৫৪ ২১-০৭-১১ ১৯-০৭-১৩ ২০-০৭-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  021508001 কিৌহলী কিিাি ে িার্য়র কদায়া কনষ্ট্রাকশন, 

মুরাদপুর, কিৌহলী, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১৫২২৬৭৮৩ ২৭-০৭-১১  ২৬-০৭-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  021508002 ’’ কিিাি ে রাতুল কেিাি ে, খািার গ্রাি, 

কিসতলহাটর্খালা, কিৌহলী, সিরােগঞ্জ। 

 ১৭-০১-১০ ১৫-০১-১২ ১৬-০১-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  021509001 শাহোদপুর কিিাি ে িািা িার্গ্ন কেিাি ে, দাসরয়াপুর 

িাোর, শাহোদপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭২০৩৫২৬৮০ ১১-০৫-১১ ০৯-০৫-১৩ ১০-০৫-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

37.  021509002 ’’ কিিাি ে সশশি িীে (এিসি) কেিাি ে, নুলূয়া, 

শাহোদপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১২১৫১৪৫৫ ২৪-০৮-১১ ৩০-০৩-১৬ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

38.  021509003 ’’ কিিাি ে রাসব্ব কেিাি ে, নাসরয়া ক্লাি িাোর, 

হাসিবুল্লাহ নগর, শাহোদপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭১২৮৯৪৪৮৫ ০৫-০৯-১১ ০৩-০৯-১৩ ০৪-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

39.  021509004 ’’ কিিাি ে হক িঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ব্যিিায়ী 

ঋনদান িিিায় িসিসত সলঃ, হক প্লাো, 

িসনরািপুর িাোর, শাহাোদপুর, 

সিরােগঞ্জ। 

০১৭২৭৩৬৪১৫০ ২৬-০৮-১৩  ২৫-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায় 

সিলার 

40.  021509005 ’’ কিিাি ে র্মুনা িাসিপারপাি 

ককাঃঅপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, 

দাসরয়াপুর, শাহোদপুর, সিরােগঞ্জ। 

01742-477265 ২০-০৪-১৬ - ১৯-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায় 

সিলার 

1.  021510001 এনার্য়তপুর কিিাি ে সরফাত  কেিাি ে, রুপিী, ঘাটািাড়ী, 

এনার্য়তপুর, সিরােগঞ্জ। 

০১৭৪০৮৭৯৭৬৪ ১৫-০৭-১২ ১৩-০৭-১৪ ১৪-০৭-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

1. 021510011 িরকার 

পাড়া 

মমসাস য আিফী এন্টার্াইজ 

ম্াঃ মমাঃ খলিলুর রহমান সরকার 

পাড়া, লসরাজগঞ্জ। 

 

০১৭১২৮৭৪২৬১ ২০-০৯-১৭  ১৯-০৯-১৯  -ঐ-  
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কেলার নািঃ পাবনা (১6) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  021601001 িদর কিিাি ে নােমুল হািান, িারতলার কিাড়, 

কিাল্লা িার্কেট, িদর, পািনা। 

 ০৯-১০-০৯ ০৭-১০-১১ ০৮-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

2.  021601002 ’’ কিিাি ে কিাস্তাক আহর্ম্মদ, শালিাসড়য়া, 

িদর, পািনা। 

০১৭১১০৩৯১১৮  ০৩-০৮-১১ ০১-০৮-১৩ ১২-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  021601003 ’’ কিিাি ে কহার্িন এন্টারপ্রাইে, রসহিা িসঞ্জল, 

কালািাঁদপাড়া, কোড়িাংলা করাড়, িদর, 

পািনা। 

০১৭১২৯৭৯৭০৫ ২০-০৯-১১ ১৮-০৯-১৩ ১৯-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  021601004 ’’ কিিাি ে আওকাদত কহার্িন, হাউিপাড়া, 

িদর,  পািনা। 

০১৭২৫৮৬৯১৬৫ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  021601005 ’’ কিিাি ে নুপুর এন্টারপ্রাইে, লাইর্ব্ররী 

িাোর, িদর, পািনা। 

০১৭১১১৬৭০৬০ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  021601006 ’’ কিিাি ে প্রদীপ কুিার কপাদ্দার, সদলালপুর, 

পাথরতলা, িদর, পািনা। 

০১৭১২০৭২১৭১ ১৫-০৯-১১ ১৩-০৯-১৩ ১৪-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  021601007 ’’ কিিাি ে কশখ রার্িল আলী িাসুদ,  কটকসনকযাল 

কিাড়, কঘাষপাড়া, রািিন্দ্রপুর, সদলালপুর, িদর,  

পািনা। 

০১৭১১১৩৪৭১৬  

 

২৭-০৯-১১ ২৫-০৯-১৩ ২৬-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  021601008 ’’ কিিাি ে িার্তন কিার,  ইিলাসিয়া িার্কেট িাছ 

িাোর,  িদর, পািনা। 

০১৭২২৪০৫৬৭২ ২৬-০৪-১২ ২৪-০৪-১৪ ২৫-০৪-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  021601009 ’’ কিিাি ে সহর্িল কিার, আটুয়া কিার্িনািাদ, 

িাসেতপুর করাড়, িদর, পািনা। 

০১৭৬১৫৯৩১৬৬ ১৭-০৪-১২ ১৫-০৪-১৪ ১৬-০৪-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  021601010 ’’ কিিাি ে সনউ ইিলাসিয়া সিপাট ের্িন্টাল 

কিার, কপৌরিার্কেট, ককন্দ্রীয় িাি টাসি েনাল, 

িাইিাি কিাড়, লস্করপুর, িদর, পািনা। 

০১৭৪০৯৪৪৪৪৮ ২৯-০৬-১৪  ২৮-০৬-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  021602001 িাঙ্গুরা কিিাি ে িাইর্িান এন্টারপ্রাইে, িাঙ্গুরা 

িাোর, পািনা। 

০১৭১১৩৯০৪৩৩ ১৫-০৮-১১ ১৩-০৮-১৩ ১৪-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  021602002 ’’ কিিাি ে কিাঃ কিলাল কহার্িন,  শরৎনগর  

িাোর,  িাঙ্গুরা, পািনা। 

০১৭১৫৪১৮৭১৪  ২৪-০৯-১১  ২৩-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  021602003 ’’ কিিাি ে োসকর কহার্িন, িাঙ্গুরা িাোর, 

পািনা। 

 

০১৭১১৩৯০৩৬৭ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  021602004 ’’ কিিাি ে িরদার কেিাি ে, শরৎনগর  িাোর,  

িাঙ্গুরা, পািনা। 

০১৯১১৯৪৪৫০১ ২৫-০৯-১১  ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  021602005 ’’ কিিাি ে রিোন আলী, িাঙ্গুরা িাোর, 

পািনা। 

 

০১৭১৬৩৫৪৪৬২ ২৫-০৯-১১ ২৩-০৯-১৩ ২৪-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  021603001 সুোনগর কিিাি ে কশখ এন্টারপ্রাইে,  নসন্দতাপাড়া, 

সুোনগর, পািনা। 

০১৭১২২০০২৪৯ ১৮-০৯-১১ ১৬-০৯-১৩ ১৭-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  021603002 ’’ কিিাি ে কিাহান কেিাি ে, সুোনগর, পািনা। 

 

০১৭৪৬২৮৮৩৩২ ০৮-০৮-১১  ০৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  021603003 ’’ কিিাি ে রুনা এন্টারপ্রাইে, সুোনগর িাোর, 

পািনা। 

 

০১৬৭১৫৬১৭৮৫ ০৮-০৮-১১  ০৭-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  021603004 ’’ কিিাি ে িকুল কেিাি ে, িাতিাঁসড়য়া িাোর, 

সুোনগর, পািনা। 

০১৭১৩৭৭৭৩২৫ ২০-০৯-১১ ১৯-০৯-১৭ ১৮-০৯-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  021603005 ’’ কিিাি ে িাহা   কেিাি ে, নাসেরগঞ্জ িাোর, 

সুোনগর, পািনা। 

০১৭১৪৯৩০১০৮ ২৫-০৪-১২ ২৪-০৪-১৮ ২৩-০৪-২০ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  021604001 ফসরদপুর কিিাি ে হািান এন্টারপ্রাইে, িনওয়ারী 

িাোর, ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭১৩৭০০৯০৮ ১৯-০৮-১১ ১১-১০-১৫ ১৮-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  021604002 ’’ কিিাি ে কগৌতি কুন্ড, িনওয়ারীনগর িাোর, 

ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭১৩৭২৮৯৫৭ ১৫-০৮-১১ ১১-১০-১৫ ১৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  021604003 ’’ কিিাি ে হাসিদ এন্টারপ্রাইে, িনওয়ারী 

িাোর, ফসরদপুর, পািনা। 

- ১০-০৮-১১ ০৮-০৮-১৩ ০৯-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  021604004 ’’ কিিাি ে িাষী ঘর িনওয়াসর নগর িাোর, 

ফসরদপুর, পািনা। 

০১৮৪৫১৩৫৯০২ ২১-০৮-১১ ১৬-০৯-১৫ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  021604005 ’’ কিিাি ে োিান এযান্ড ব্রাদাি ে, িনওয়াসর 

নগর, ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭১১৪১৭৯০৭ ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  021604006 ’’ কিিাি ে শসফ এন্টারপ্রাইে, িনওয়াসর নগর 

িাোর, ফসরদপুর, পািনা। 

- ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ২০-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  021604007 ’’ কিিাি ে িড়াল  এন্টারপ্রাইে, িনওয়াসর 

নগর িাোর, ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭১৪৮৪১৬ ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  021604008 ’’ কিিাি ে সিশাখী কেিাি ে, কিড়হাওসলয়া 

িাোর, ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭২০২০২৪৭৬ ২১-০৯-১১ ১১-১০-১৫ ২০-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  021604009 ’’ কিিাি ে োসকরুল কৃসষ কেিাি ে, িনওয়াসরনগর, 

ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭২৫৩১৯৪৫৭ ১৫-১১-১১ ১৩-১১-১৩ ১৪-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  021604010 ’’ কিিাি ে রনী কেিাি ে, আরকাসন্দ িাোর, 

ফসরদপুর, পািনা। 

০১৭১৮৮৩৯০৬৫ ১৪-১১-১১ ১৬-০৯-১৫ ১৩-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

31.  021605001 কিড়া কিিাি ে িসদনা কেিাি ে, নগরিাড়ীঘাট, পুরান 

িার্রঙ্গা, কিড়া,  পািনা। 

০১৭১১৪৫৩৭১৩ ২১-১১-১১ ১৯-১১-১৩ ২০-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
রােশাহী  

32.  021605002 ’’ কিিাি ে িাঘীঘর পসরিহন িংস্থা, 

নলখালািাোর, নগরিাড়ী ঘাট, কিড়া, 

পািনা। 

০১৭১১৪৬৪৪৬৯ ২১-১১-১১ ১৯-১১-১৩ ২০-১১-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  021606001 আতাইকুলা কিিাি ে ইিরান কিার, পুষ্পপাড়া, 

আতাইকুলা, পািনা। 

 

০১৭৩৯২৭২৮১৮ ১৯-০৮-১১ ১৭-০৮-১৩ ১৮-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  021607001 ঈশ্বরদী কিিাি ে তাসনয়া এন্টারপ্রাইে, হােীসুপার 

িার্কেট, কর্লে করাি, ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৭১১২৮১৭৪৮ ২৪-০৮-০৯ ২২-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

35.  021607002 ’’ কিিাি ে রুর্িল এন্টারপ্রাইে,কর্লে করাি, 

ঈশ্বরদী, পািনা। 

- ২৪-০৮-০৯ ২২-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

36.  021607003 ’’ কিিাি ে িাসফ এন্টারপ্রাইে, কিশন করাি, 

ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৭১৬৫৯৮৩৪৮৮ ২৪-০৮-০৯  ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

37.  021607004 ’’ কিিাি ে সলটন এন্ড ব্রাদাি ে, পুরাতন িাোর, 

ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৭১৮০৫৬৫৭০ ২১-০৫-১১ ০১-০৯-১৫ ২০-০৫-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

38.  021607005 ’’ কিিাি ে ইিলাসিক কেিাি ে, নতুন িাোর, 

ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৭১০৪৫৭২২৩ ১৬-০৬-১৪  ১৫-০৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  021607006 ’’ কিিাি ে সুিন কিার,নতুন িাোর, ঈশ্বরদী, 

পািনা। 

 

০১৭১৯৬৬৪৫৩ ১৬-০৬-১৪  ১৫-০৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

40.  021607007 ’’ কিিাি ে একতা িহুমুখী িিিায় িসিসত 

সলঃ, কাসলকাপুর িাোর, ঈশ্বরদী, 

পািনা। 

০১৭১৩৬৮৫৭৩৫ ২৫-০৮-১৩  ২৪-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার

wWj

vi 

41.  021607008 ’’ কিিাি ে প্রসির্িন্ট কিসিংি িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, ৬৩ কপৌর সুপার িার্কেট, 

২য় তলা, ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৭১৬৮২৪২৬২ ২২-০১-১৪  ২১-০১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার  

42.  021607009 ’’ কিিাি ে সকষান িহুমুখী িিিায় িসিসত, 

ঈশ্বরদী, পািনা। 

০১৮১২৯০৯৬১৯ 

  

৩১-০৭-১৩ ০৪-১০-১৫ ৩০-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার

wWj

vi 

43.  021608001 িাটর্িাহর কিিাি ে আব্দুল কুদ্দুি িরকার, িাটর্িাহর, 

করল  িাোর, পািনা। 

০১৭১৩৭৪৩৩৭৯ ২৪-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

44.  021608002 ’’ কিিাি ে সনরি এন্টারপ্রাইে, হাসন্ডয়াল 

িাোর, িাটর্িাহর, পািনা। 

০১৭১১২৬৭৯৬৫ ২৪-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

45.  021608003 ’’ কিিাি ে িাগর িসেি কেিাি ে, সিেোপুর িাোর, 

িাটর্িাহর, পািনা। 

০১৭১৬৯৫৮৬৬৮ ১৪-১১-১১ ১২-১১-১৩ ১৩-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

46.  021608004 ’’ কিিাি ে অগ্রীগািী িিাে উন্নয়ন িহুমুখী 

িিিায় িসিসত সলঃ, কিাথর, িাটর্িাহর, 

পািনা। 

০১৭১২১৩৪০৩৬ ৩১-০৭-১৩ ১৭-০৯-১৫ ৩০-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার  

47.  021610001  আটঘসরয়া কিিাি ে সদশারী িহুমুখী িিািায় িসিসত 

সলঃ, কদর্িাির, আটঘসরয়া, পািনা। 

০১৭১২৪০৬৫৪১  

 

২৫-০৮-১৩  ২৪-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

48.  021610002 ’’ কিিাি ে আটঘসরয়া আদশ ে  িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, আটঘসরয়া িাোর, 

আটঘসরয়া, পািনা। 

০১৭১৮৬৬৩১২২ ১২-০৯-১৩  ১১-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 
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কেলার নািঃ কুসিয়া (১৭) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪১৭০১০০১ িদর কিিাি ে সেিা এন্টারপ্রাইে, হাইসেং-এ৫৪ 

কিািন্দ,আিাসিক এলাকা, িদর, কুসিয়া। 

০১৭১৮৭৭৭১৪৪ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৮-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪১৭০১০০২ ,, কিিাি ে কিাঃ িািলু রহিান, 

হসরনারায়নপুর, িদর, কুসিয়া। 

০১৯১৩৯১৮৫৪৭ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৮-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪১৭০১০০৩ ,, কিিাি ে কিাহাম্মদ িািলুর রহিান, 

হসরনারায়ণপুর িাোর, িদর, কুসিয়া। 

০১৯৩৫৩৪৮০৭১ ২৭-০৮-১২ ২৬-০৮-১৬ ২৬-০৮-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪১৭০১০০৪ ,, কিিাি ে হােী ঈিিাঈল কহার্িন, 

হসরনারায়নপুর িাোর, িদর, কুসিয়া। 

 ২৭-০৮-১২ ২৬-০৮-১৬ ২৬-০৮-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪১৭০১০০৫ ,, কিিাি ে শসরফুল কেিাি ে, হসরনারায়নপুর 

িাোর, িদর, কুসিয়া। 

 ২৭-০৮-১২ ২৬-০৮-১৬ ২৬-০৮-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪১৭০১০০6 ,, কিিাি ে করখা এন্টারপ্রাইে, উোনগ্রাি 

িাোর, ইিলাসিয়া সিশ্বসিদ্যালয়,িদর,  

কুসিয়া। 

০১৭৬১৮৮৭৭১৯ ১৪-০৯-০৯ ১৩-০৯-১৫ ১৩-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪১৭০১০07 ,, কিিাি ে আব্দুল িান্নান(হাবু), ৩৭,আর-সপ-

সি করাি, কসি আসেজুর রহিান 

িড়ক,িদর,  কুসিয়া। 

০১৭১৪৪৭৭০৫৪ ১৭-১২-০৯ ১৫-১২-১৩ ১৫-১২-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪১৭০১০08 ,, কিিাি ে কােী লুৎর্ফর্রো, আব্দুল 

আসেেিড়ক, আড়ুয়াপাড়া, িদর, 

কুসিয়া। 

০১৭১৮৬৪৪৩৪৬ ১৯-১২-১০ ১৮-১২-১২ ১৮-১২-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪১৭০১০09 ,, কিিাি ে কিাকারি কিার, কিম্বার িার্কেট, 

১৬ এন-এি-করাি, িদর, কুসিয়া। 

০১৭১১২৬০০০৬ ১৯-১২-১০ ১৮-১২-১৬ ১৮-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪১৭০১০১0 ,, কিিাি ে সিপন এন্টারপ্রাইে, কিম্বার 

িার্কেট,িড় িাোর, িদর, কুসিয়া। 

 ১৯-১২-১০ ১৮-১২-১৬ ১৮-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪১৭০১০১1 ,, কিিাি ে িাগর এন্টারপ্রাইে, করাি হাি, 

ফুলতলা, িদর, কুসিয়া। 

০১৭১১-৬৬৮৩১৭ ১৯-১২-১০ ১৮-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৪১৭০১০১2 ,, কিিাি ে টিনা এন্টারপ্রাইে, ২১-১, ককনী 

করাি, িদর, কুসিয়া। 

০১৭১৫১৬৬৭২২ ২৭-০৯-১০ ২৬-০৯-১৩ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০৪১৭০১০১3 ,, কিিাি ে োসহদ কেিাি ে, কুিারগাড়া, 

সিসিক, িদর, কুসিয়া। 

০১৭২৫৮২৯৬০৬ ১৮-০৬-১২  ১৭-০৬-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০৪১৭০১০১4 ,, কিিাি ে িালিান এন্টারপ্রাইে, কসরিপুর 

িাোর, ইিলািী সিশ্বসিদ্যালয়, িদর, 

কুসিয়া। 

০১৭৪৭৯০৮৮৪৫ ২৭-০৬-১২ ২৬-০৬-১৪ ২৬-০৬-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  ০৪১৭০১০১5 ,, কিিাি ে িাঁদ এন্টারপ্রাইে,পসিি 

আব্দালপুর, হাসতয়া আব্দালপুর,  

ইিলািী সিশ্বসিদ্যালয়, িদর, কুসিয়া। 

০১৮৩১৩০৭৫৫৩ ০৫-১২-১২ ০৪-১২-১6 ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  ০৪১৭০২০০১ কুিারখাসল কিিাি ে সপ-এি কেিাি ে, িাটিকািারা, 

কুিারখাসল, কুসিয়া। 

০১৭২৫১৮০৫৫৬ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১১ ২৮-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  ০৪১৭০২০০2 ,, কিিাি ে কৃসষ সিপনী, নগর িাঁওতা, িাঁদ 

িাোর, কুিারখাসল, কুসিয়া। 

০১৭১৭৪৪৫৫১৯ ২৪-০৫-১২  ২৩-০৫-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  ০৪১৭০৪০০3 ,, কিিাি ে োিাল আয়রন কোর, 

কুিারখালী, কুসিয়া। 

০১৭১৮৫০৩৮৩১ ২০-০৬-১২  ১৯-০৬-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০৪১৭০৩০০১ সিরপুর কিিাি ে আসখ এন্টারপ্রাইে, িদরপুর 

িাোর, িীরপুর, কুসিয়া। 

 ১৯-১২-১০ ১৮-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০৪১৭০৩০০২ ,, কিিাি ে কেি আলী, িহল িাড়ীয়া, 

িীরপুর, কুসিয়া। 

০১৭১৮৫০৩৮৩১ ০৬-০৬-১১ ০৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০৪১৭০৩০০৩ ,, কিিাি ে পলক এন্টারপ্রাইে, কপারাদহ 

িাোর, সিরপুর, কুসিয়া। 

০১৭১১৯৪২৮৫৯ ১০-০৩-১১ ১০-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০৪১৭০৩০০৪ ,, কিিাি ে সদয়া এন্টারপ্রাইে, ইশালিারী 

িাোর, সিরপুর, কুসিয়া। 

০১৭১২০৫১৯০৫ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২১-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০৪১৭০৩০০৫ ,, কিিাি ে আসিনুল ইিলাি, ছত্রগাছা, 

িহলাসড়য়া,সিরপুর,কুসিয়া। 

০১৭১১১৬৫২২৫ ২৪-০৪-১২ ২৪-০৪-১8 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০৪১৭০৪০০1 কখাকিা কিিাি ে অংগন এন্টারপ্রাইে, িিানীগঞ্জ 

িাোর, িসহি িাথান, কখাকিা, কুসিয়া। 

০১৭১৪৮১৩৭৪০ ২৭-০৫-১২ ২৭-০৫-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  ০৪১৭০৪০০2 ,, কিিাি ে আিলাি এন্টারপ্রাইে, কখাকিা 

কালীিাড়ী, কখাকিা, কুসিয়া। 

০১৯৩৭৫৬০৯৩৬ ১০-০৬-১২ ০৯-০৬-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  ০৪১৭০৪০০3 ,, কিিাি ে সিেয় এন্টারপ্রাইে, আিিাড়ীয়া 

িাোর, কখাকিা, কুসিয়া। 

০১৭১৪৮১৩৭৮০ ১৮-০৬-১২ ১৮-০৬-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  ০৪১৭০৫০০১ কদৌলতপুর কিিাি ে ছার্দকুজ্জািান, িড়গাংসদয়া 

িাোর, কদৌলতপুর, কুসিয়া। 

০১৭১৭২৬২১১৪ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১১ ৩০-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  ০৪১৭০৫০০২ ,, কিিাি ে নাহার িাসনেযালয়, আল্লারদগ ো, 

কদৌলতপুর, কুসিয়া। 

 ০৬-০৯-০৯ ০৬-০৯-১৩ ০৬-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০৪১৭০৫০০৩ ,, কিিাি ে রাসিি এন্ড কনাহান এন্টারপ্রাইে, 

তারগুসনয়া, কদৌলতপুর, কুসিয়া। 

০১৭১৭৬০৪৬৩৭ 

০১৭৪২১৫৭৬৭৮ 

৩০-১০-১১ ২৯-১০-১৫ ২৯-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

30.  ০৪১৭০৫০০৪ কদৌলতপুর কিিাি ে নারু এন্ড ব্রাদাি ে, কহার্িনািাদ, 

কদৌলতপুর, কুসিয়া। 

০১৭১৬৭৭০৪২১ ৩১-১০-১১ ৩০-১০-১৫ ৩০-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

31.  ০৪১৭০৫০০৫ ,, কিিাি ে সিোন কেিাি ে, কদৌলতপুর, 

কুসিয়া। 

০১৭২৫৯৮৬৭০৯ ৩১-১০-১১  ৩০-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

32.  ০৪১৭০৫০০৬ ,, কিিাি ে ছািার এন্টারপ্রাইে, কদৌলতপুর, 

কুসিয়া। 

০১৭২৫৮১৬৫৯৬ ৩১-১০-১১  ৩০-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  ০৪১৭০৬০০১ কিড়ািারা কিিাি ে সির্লসনয়াি এন্টারপ্রাইে, থপাড়া, 

কিড়ািাড়া, কুসিয়া। 

০১৭২৯৬০০৫৭৫ ০৬-০৯-০৯ ০৫-০৯-১৫ ০৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  ০৪১৭০৬০০২ ,, কিিাি ে আতাউর রহিান(আতা), 

িাসহরির, ১৬, দাগ,কুসিয়া। 

 ০৬-০৯-০৯ ০৫-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  ০৪১৭০৬০০৩ ,, কিিাি ে আসিনুল হক,র্িড়ািারা িাোর, 

কিড়ািারা, কুসিয়া। 

০১৭১৬৯৯৩১০২ ০৬-০৯-০৯ ০৫-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  ০৪১৭০৬০০৪ ,, কিিাি ে সলটন এসঞ্জয়াসরং ওয়াকেি িপ, 

হািপাতাল করাি, পরাণকালী িাোর, 

কিড়ািারা, কুসিয়া 

০১৭১৬-৯৯৩১০২ ১৬-০২-১২ ১৫-০২-১৬ ১৫-০২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ কির্হরপুর (১৮) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪১৮০১০০১ িদর কিিাি ে আসশকুজ্জািান(িবুে), িািপাড়া, 

২নং ওয়াি ে,িড়িাোর,িদর, কির্হরপুর। 

০১৮১৮৩৫৬৩৯৫ ০৩-০৯-০৯ ০৩-০৯-১৫ ০৩-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪১৮০১০০২ ,, কিিাি ে শংকর এন্টারপ্রাইে, কগািীপুর, 

িদর, কির্হরপুর। 

০১৯১৭৭২৩৩৫৫ ৩০-১০-১১  ২৯-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪১৮০১০০৩ ,, কিিাি ে িাগর কেিাি ে, সপর্রােপুর, িদর, 

কির্হরপুর। 

০১৭২৫৬২৬৪৭৬ ৩০-১০-১১  ২৯-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪১৮০১০০৪ ,, কিিাি ে ফারুক কেিাি ে, কুতুিপুর, 

ির্নাহরপুর, িদর, কিহরপুর। 

০১৭২৪১৩৬৬০৫ ৩০-১০-১১  ২৯-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪১৮০১০০৫ ,, কিিাি ে স্বপ্নচূড়া িঞ্চয় ও ঋণদান িিিায় 

িসিসত সলঃ , কর্লে করাি, িদর, 

কির্হরপুর। 

০১৬৭১৮৮৭২৬৬ ৩০-০৭-১৩ ২৯-০৭-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা িিিায়  

6.  ০৪১৮০২০০১ গাংনী কিিাি ে োিান কেিাি ে, িািন্দী িাোর, 

গাংনী, কির্হরপুর। 

০১৭১৮৭৭৫৭৭১ ০৫-০৯-০৭ ০৪-০৯-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪১৮০২০০2 ,, কিিাি ে িততা এন্টারপ্রাইে, িািন্দী 

িাোর, গাংনী, কির্হরপুর। 

 ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪১৮০২০০3 ,, কিিাি ে আসরফ কেিাি ের্তরাইল িাোর, 

গাংনী, কির্হরপুর। 

০১৭১১১৪৯৭৪৯ ১৮-০১-১৪ ১৭-০১-১৬ ১৭-০১-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪১৮০৩০০১ মুসেিনগর কিিাি ে এি আর এন্টারপ্রাইে, 

ককদারগঞ্জ, মুসেিনগর, কির্হরপুর। 

 ০৩-০৯-০৯ ০২-০৯-১১ ০২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪১৮০৩০০২ ,, কিিাি ে সরফা এন্টারপ্রাইে, দসরয়াপুর, 

মুসেিনগর, কির্হরপুর। 

০১৭১৭৩৪৬১২৬ ৩১-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪১৮০৩০০৩ ,, কিিাি ে ইিিাইল এন্টারপ্রাইে, 

কিানাখালী, কির্হরপুর্ 

০১৯২০৭৬৯০৩৬ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৪১৮০৩০০৪ ,, কিিাি ে তুসহন কেিাি ে,িিরপাড়া, 

মুসেিনগর, কির্হরপুর। 

০১৭৬১৮৬৮৯০৫ ৩০-১০-১১  ২৯-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ চুয়ািাঙ্গা (১৯) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪১৯০১০০1 িদর কিিাি ে স্বপ্ন কনষ্ট্রাকশন, তালতলা, িদর, 

চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১১১৪৪০৮০ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪১৯০২০০১ েীিননগর কিিাি ে িাগর কুিার সিশ্বাি, েীিন নগর 

িাোর, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১২৮১৭২৫৪ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪১৯০২০০২ ,, কিিাি ে িাইদুর রহিান, িযাংখালী করাি, 

েীিন নগর, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১৮৪৪৫৪২৫ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪১৯০৩০০১ আলিিাঙ্গা কিিাি ে কাকুলী কেিাি ে, আলিিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১৭৬৫৭৬৫৪ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪১৯০৩০০২ ,, কিিাি ে আলি কেিাি ে, আলিিাঙ্গা 

িাোর, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১৬৩৭৫১৫৭ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৩ ২৯-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪১৯০৩০০৩ ,, কিিাি ে কহলাল কেিাি ে, কািারীিাোর, 

আলিিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১২০৮৭৩৮৪ ২৫-০১-১০ ২৪-০১-১৬ ২৪-০১-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪১৯০৪০০১ দামুড়হুদা কিিাি ে সনতুন কেিাি ে, দশ েনা িািষ্ট্রযান্ড, 

দামুিহুদা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭১২২০৯৯০১ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪১৯০৪০০2 ,, কিিাি ে েিিার এন্টারপ্রাইে, দশিী, 

দামুড়হুদা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭২৪১৩৫৬৩৯ ২৩-০৫-১১ ২২-০৫-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪১৯০৪০০৩ ,, কিিাি ে কিাখর্লছুর এন্টারপ্রাইে, 

জুড়ানপুর, দামুিহুদা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৭২৪৮৮৮৭৮৬ ৩১-১০-১১ ৩১-১০-১৫ ৩১-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪১৯০5০০1 দশ েনা কিিাি ে আব্দুি ছািার, দশ েনা করল িাোর, 

দশ েনা, চুয়ািাঙ্গা। 

০১৯১১১৪৬৯৯৫ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ সিনাইদহ (২০) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২০০১০০১ িদর কিিাি ে আফোল কহার্িন, সছসদ্দসকয়া 

িড়ক, িদর, সিনাইদহ। 

০১৭১২৬৯৪৯১১ ০৬-০৮-২০০৭ ০৩-০৮-১১ ০৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪২০০১০০২ ,, কিিাি ে আর্নায়ারুল ইিলাি, নতুন 

হাটর্খালা করাি, িদর, সিনাইদহ। 

 ০৬-০৮-২০০৭ ০৩-০৮-১১ ০৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪২০০১০০3 ,, কিিাি ে নুপুর এন্টারপ্রাইে, পাগলা কানাই 

িড়ক, িদর, সিনাইদহ। 

০১৭২০৫৪৬৯০৬ ০৭-১০-০৯ ০৫-১০-১৫ ০৫-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪২০০১০০4 ,, কিিাি ে এি ওয়ার্েদ,  পাগলা কানাই 

িড়ক, িদর, সিনাইদহ। 

০১৮১৬৬০৯২৯২ ০৭-১০-০৯ ০৫-১০-১৩ ০৫-১০-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪২০০১০০5 ,, কিিাি ে েয় এন্টারপ্রাইে, খন্দকার িাোর, 

হািদহ, িদর, সিনাইদহ। 

০১৯১৭৭৬৩২১০ ০৭-১০-০৯ ০৫-১০-১৫ ০৫-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪২০০১০০6 ,, কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, এইি এি এি 

করাি, কাঞ্চন নগর, িদর, সিনাইদহ। 

০১৯১৫৩৯৩২৬২ ২২-০৮-১০ ২২-০৮-১২ ২২-০৮-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪২০০১০০7 ,, কিিাি ে ইকরাি কেিাি ে, নতুন হাটর্খালা, 

িদর,  সিনাইদহ। 

০১৯১৫৩৯৩২৬২ ০৬-০৮-১১ ০৬-০৮-১৩ ০৬-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪২০০১০০8 ,, কিিাি ে কোয়াদ্দার কেিাি ে, শ্রীতলী, 

হসরনাকুন্ড, িদর, সিনাইদহ। 

০১৭১৪৯০৭৬৩০ ০৮-০৮-১১  ০৭-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪২০০১০09 ,, কিিাি ে আব্দুর রসশদ, সিষয়খাসল,িদর,  

সিনাইদহ। 

 ০৭-০৮-১১ ০৬-০৮-১৩ ০৬-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪২০০১০১0 ,, কিিাি ে আলিগীর কেিাি, কুশা কাড়ীয়া 

িাোর, সিনাইদহ িদর, সিনাইদহ। 

০১৭১২১৫৬৮৭১ ১৩-০৬-১২ ১২-০৬-১৬ ১২-০৬-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪২০০১০১1 ,, কিিাি ে কে কক এন্টারপ্রাইে, হাউে নং-৩১, 

করাি নং-২৮, হািদাহ নতুন পল্লী, িদর,  

সিনাইদহ। 

০১৭১৫১৮০৪২৫ ১৪-০৭-১৩  ১৩-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৪২০০১০১2  কিিাি ে সরর্িন্ট িযারাইটি কিার, পাসনর 

ট্াংক কিাড় হািদহ, িদর, সিনাইদহ। 

০১৭১৮-৫৫১২৯৫ ২৩-০৬-১৬  ২৩-০৬-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০৪২০০২০০১ কাসলগঞ্জ কিিাি ে মৃধা কেনার্রল কিার, িার িাোর, 

কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। 

০১৭১১২০২০৪৪ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৪২০০২০০২ ,, কিিাি ে এ এি সি এি সি 

কেিাি ে,র্কাটিাঁদপুর করাি, কাসলগঞ্জ, 

সিনাইদহ। 

০১৭১৫৩৫১৮৭৭ ২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৪২০০২০০৩ ,, কিিাি ে িাসদয়া এন্টারপ্রাইে, ককাটিাঁদপুর 

করাি, কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। 

০১৭১২৫৭৪৭২৬ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪২০০২০০৪ ,, কিিাি ে অঞ্জলী কেিাি ে, কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। ০১৭১৮৪৪৫৩৪৪ ০৯-০৮-১১ ০৮-০৮-১৫ ০৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪২০০২০০৫ ,, কিিাি ে কিাঃ হাসফজুর রহিান, বুজুরুি 

মুসন্দয়া, বুসড়িাঙ্গা, কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। 

০১৭৪৩৯২৮২০২ ০৯-০৮-১১ ০৮-০৮-১৫ ০৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪২০০২০০৬ ,, কিিাি ে কিাঃ শাহাবুসদ্দন, হািপাতাল করাি, 

ফয়লা, কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। 

০১৭১১২৮০৩১৩ ২৩-০৫-১২ ২২-০৫-১৬ ২৩-০৫-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪২০০২০০৭ ,, কিািাি ে কিতু কেিাি ে, কাসলগঞ্জ িাোর, 

থানা করাি, কাসলগঞ্জ, সিনাইদহ। 

০১৭১৮৩০২৯৪৮ ২৩-০৫-১২ ২২-০৫-১৬ ২৩-০৫-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪২০০৩০০১ ককাটিাঁদপুর কিিাি ে রায়হান কিার, কপাির্িাড়, 

ককাটিাঁদপুর, সিনাইদহ। 

০১৭১১২১০২২৪ ১২-০৯-২০০৭ ১২-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০৪২০০৩০০২ ,, কিিাি ে োসহদ কহার্িন, ককাটিাঁদপুর, 

সিনাইদহ। 

০১৭১২৫০৭৫৩৯ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০৪২০০৩০০৩ ,, কিিাি ে িসতয়ার রহিান, এিআই করাি, 

ককাটিাঁদপুর, সিনাইদহ। 

০১৭১১২১০২২৪ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০৪২০০৩০০4 ,, কিিাি ে শসহদুল ইিলাি, কািাঁ িাোর, 

ককাটিাঁদপুর, সিনাইদহ। 

০১৭১৬৮২০৭০৭ ২১-০৯-১১ ২০-০৯-১৫ ২০-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০৪২০০৩০০5 ,, কিিাি ে এি এি কেসিং, এি আই করাি, 

ককাটিাঁদপুর, সিনাইদহ। 

০১৭১৪৯৩৫৭৯৪ ২১-০৯-১১ ২০-০৯-১৫ ২০-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

 

25.  ০৪২০০৩০০6  কিিাি ে সুপার িহুমূখী িিিায় িসিসত 

সলঃ ককাটিাঁদপুর, সিনাইদহ। 

০১৭১৩-০১৩৫১০ ২২-১০-১৩  ২১-১০-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- িিিায়  

26.  ০৪২০০৪০০১ ির্হশপুর কিিাি ে এযাসন এন্ড রসন কেিাি ে, খাসলশপুর 

িাোর, ির্হশপুর, সিনাইদহ। 

০১৭৪০৮৪৪৪৩৩ ৩০-০৯-০৯ ২৮-০৯-17 ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  ০৪২০০৪০০২ ,, কিিাি ে সিশ্বাি কেিাি ে, খাসলশপুর িাোর, 

ির্হশপুর,সিনাইদহ। 

০১৭১২০৯৭১৭০ ৩০-০৯-০৯ ২৮-০৯-১১ ২৮-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  ০৪২০০৪০০৩ ,, কিিাি ে সিশাখী কেিাি ে, খাসলশপুর িাোর, 

ির্হশপুর,সিনাইদহ। 

০১৭১৯২৬৯৩০৮ ০৮-০৬-১১ ০৭-০৬-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০৪২০০৫০০1 সশলকুপা কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে, সশলকুপা, 

সিনাইদহ। 

 ২৭-০৩-১১ ২৬-০৩-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  ০৪২০০৫০০2 ,, কিিাি ে খান এন্ড িন্স কেসিং, কপৌরিিা 

করাি, নগরকান্দা, সশলকুপা, সিনাইদহ। 

০১৯১৭৮৭৮৪৪০ ৩১-১২-০৯ ৩০-১২-১১ ৩০-১২-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

31.  ০৪২০০৫০০3 সশলকুপা কিিাি ে যুগার্লা হাউে, যুগার্লা এ-টি-সি 

সির্নিা হল করাি, সশলকুপা, সিনাইদহ। 

 ১৬-০৮-১০ ১৫-০৮-১২ ১৫-০৮-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

32.  ০৪২০০৫০০4 ,, কিিাি ে োহাঙ্গীর আলি, সশলকুপা, 

সিনাইদহ। 

০১৯১২৭১৯৬৯২ ১৬-০৮-১০ ১৫-০৮-১২ ১৫-০৮-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  ০৪২০০৫০০5 ,, কিিাি ে ছাসিির এন্টারপ্রাইে িিন্তপুর 

িাোর,গশলকুপা,সিনাইদহ। 

 ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  ০৪২০০৫০০6 ,, কিিাি ে কিাঃ করোউল ইিলাি, সশলকুপা 

িাোর, সিনাইদহ। 

০১৭১২১৭৫৭৯২ ২৩-০৮-১১  ২২-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  ০৪২০০৫০০7 ,, কিিাি ে কিাঃ িসশউজ্জািান,গশলকুপা 

িাোর, সিনাইদহ। 

 ২৫-০৮-১১  ২৪-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  ০৪২০০৬০০১ হসরনাকুন্ড কিিাি ে আকুল কেিাি ে, নারায়ন কাসন্দ 

িাোর, হসরনাকুন্ড, সিনাইদহ। 

০১৮২০৫১৯৩৬০ ১১-০৬-১২  ১০-০৬-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ িাগুরা (২১) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২১০১০০১ িদর কিিাি ে সশকদার কেিাি ে,িাউসলয়া িাি োন্ড, 

নড়াইল করাি, িদর, িাগুরা। 

০১৭১১৩৪৩৪২৭ ২২-১২-০৯ ২১-১২-১১ ২১-১২-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪২১০১০০২ ,, কিিাি ে আিাদ এন্টারপ্রাইে, পুটিয়া িাোর, 

িদর,  িাগুরা। 

০১৭৫৭৮০১৫৮৪ ১৮-০৪-১১ ১৭-০৪-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪২১০১০০৩ ,, কিিাি ে মুরাদ এন্টারপ্রাইে,র্িরুইল পসলতা 

িাোর, িদর, িাগুরা। 

০১৭৫৭৮০১৫৮৪ ১৯-০৫-১১ ১৮-০৫-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪২১০১০০৪ ,, কিিাি ে এি এি সি কেিাি ে, কেটিসির্রাি, 

থানাপাড়া, িদর,  িাগুরা। 

০১৭১৮৩৪১২৭৮ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪২১০১০০৫ ,, কিিাি ে কিতু এন্টারপ্রইে, িদর ,িাগুরা। ০১৭১২৩৫৯৬৩৮ ২১-০৯-১১ ২০-০৯-১৫ ২০-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪২১০২০০১ কিাহাম্মদপুর কিিাি ে কলইি ব্যাক িি সলঃ, কিাহাম্মদপুর, 

িাগুরা। 

০১৮২১৪১০২৭১ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪২১০২০০২ ,, কিিাি ে আব্দুল্লাহ আল শাফী, কিাহাম্মদপুর, 

িাগুরা। 

০১৭১২৮২৫২৯৯ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪২১০২০০৩ ,, কিিাি ে সিলন কেিাি ে, কনাহাহাটা িাোর, 

কিাহাম্মদপুর, িাগুরা। 

০১৯২০৭২২৬৪৪ ২২-১০-০৯ ২১-০৯-১৫ ৩১-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪২১০৩০০১ শ্রীপুর কিিাি ে তার্রক এন্ড ব্রাদাি ে, িাসিলাপুর, 

শ্রীপুর, িাগুরা। 

০১৭১৮৩২৪৩৫০ ১৮-০১-১০ ১৭-০১-১৬ ১৭-০১-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪২১০৩০০২ ,, কিিাি ে খন্দকার এন্টারপ্রাইে, িদনপুর, 

শ্রীপুর, িাগুরা। 

০১৭১৮৭৫৬১১৫ ০৪-০৮-১০ ০৩-০৮-১৬ ০৩-০৮-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪২১০৪০০১ শাসলখা কিিাি ে িা িসন কেিাি ে,িীিাখাসল 

িাোর,শাসলখা,িাগুরা। 

০১৭১৩৯১৫৩০৬ ২৩-০৯-১১ ২২-০৯-১৩ ২২-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৪২১০৪০০২ ,, কিিাি ে িন্ডল ফাটি েলাইোর, শাসলখা,িাগুরা।  ২১-০৯-১১ ২০-০৯-১৫ ২০-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৪২১০৪০০৩ ,, কিিাি ে কিারহান কেিাি ে, শক্রসেৎপুর িাোর, 

িাগুরা। 

০১৭১৬৩৭৩৮১০ ৩১-১২-১২ ৩০-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

 

14.  ০৪২১০৪০০৪ ,, কিিাি ে সিশ্বাি কেিাি ে, কতলী িাোর, 

শসলখা, িাগুরা। 

০১৮২১-৪১০২৭১ ২৫-০৬-১৪ ২৫-০৬-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৪২১০৪০০৫ ,, কিিাি ে ফয়িাল কেিাি ে, হসরষপুর িাোর, 

শসলখা িাগুরা 

০১৭১২-৮২৫২৯৯ ২৫-০৬-১৪  ২৫-০৬-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ নড়াইল (২২) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়

র  নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২২০১০০১ িদর কিিাি ে কশখ প্রান্তর এন্টারপ্রাইে, রুপগঞ্জ 

িাোর, িদর, নড়াইল। 

০১৭১১৪৮১৮৬৯ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ খুলনা  

2.  ০৪২২০১০০২ ,, কিিাি ে দ্বীপ এন্টারপ্রাইে, িড়সদয়া, 

িাোর, নড়াগাতী, িদর, নড়াইল। 

০১৭১১০৩১৮০২ ১৫-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ৫১-১০০ বাখতল,তাং-১৮-৯-১৭ 

3.  ০৪২২০১০০৩ ,, কিিাি ে ওয়াসহদুজ্জািান, কর্লে 

করাি,রতনগঞ্জ, িদর, নড়াইল। 

০১৭১১৪৮১৮৬৯ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৪২২০১০০৪ ,, কিিাি ে অসনক কনষ্ট্রাকশন, আউসড়য়া 

হাটিাোর, িদর, নড়াইল। 

 ১৫-১০-০৯ ১৩-১০-১৫ ১৩-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৪২২০১০০৫ ,, কিিাি ে সিসপ এন্টারপ্রাইে, আউসড়য়া, 

হাটিাসড়য়া, িদর, নড়াইল। 

০১৯২৫৫১৭১৫৫ ১১-১১-০৯ ০৯-১১-১৫ ০৯-১১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৪২২০১০০৬ ,, কিিাি ে সগয়াি এন্টারপ্রাইে, িসহষর্খালা, 

নড়াইল। 

০১৭১৩৯০২৬২৪ ০৯-০২-১০ ০৮-০২-১৪ ০৮-০২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৪২২০১০০৭ ,, কিিাি ে প্রাইি সু, রুপগঞ্জ িাোর, িদর, 

নড়াইল। 

০১৯১২৫৮৩৯৬২ ২১-০৬-১০ ২০-০৬-১২ ২০-০৬-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৪২২০১০০৮ ,, কিিাি ে িারোনা োিান শসি ে,  রুপগঞ্জ 

িাোর, িদর, নড়াইল। 

০১৭১১৪৮১৮৬৯ ১৩-১২-১০ ১২-১২-১৬ ৩১.১২.১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৪২২০১০০৯ ,, কিিাি ে ককৌসশক কেিাি ে, িাইেপাড়া 

িাোর, নড়াইল। 

০১৭১২৪৪৯১৩৪ ২০-১২-১০ ১৯-১২-১৪ ১৯-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৪২২০১০১০ ,, কিিাি ে সফর্রাে কিার, িগুড়া, িাচুসড়য়া 

িাোর, িদর, নড়াইল। 

০১৭৪৮০৮১২৩৫ ২৯-০৫-১১ ২৯-০৫-১৫ ২৯-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৪২২০১০১১ ,, কিিাি ে কুন্ড কিার, রুপগঞ্জ িাোর, কর্লে 

করাি, িদর, নড়াইল। 

০১৯২৫৫০৭১৫৫ ১৮-০৭-১০ ১৭-০৭-১৬ ৩১.১২.১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৪২২০১০১২ ,, কিিাি ে িাসদ এন্টারপ্রাইে, কফসদিাোর, 

িদর, নড়াইল। 

০১১৯৬১৮৮৪৮৮ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৪২২০১০১৩ ,, কিিাি ে সুিন িাসনেয িান্ডার, রুপগঞ্জ 

িাোর, কাসলিাড়ী করাি, িদর, নড়াইল। 

০১৭১১৪৮১৮৬৯ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৪২২০১০১৪ ,, কিিাি ে আবুল  হািান সিশ্বাি 

কেিাি ে,রুখাসল িাোর, িদর, নড়াইল। 

 ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৪২২০২০০১ কলাহাগড়া কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে, কলাহাগড়া িাোর, 

কলাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৯১১৮৩২৩৪০ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪২২০২০০২ ,, কিিাি ে সনশাত এন্টারপ্রাইে, কলাহাগড়া 

িাোর, কলাহাগড়া, নড়াইল 

০১৭২৬৪২৪৫৬৬ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪২২০২০০৩ ,, কিিাি ে কঘাষ এন্টারপ্রাইে, কলাহাগড়া 

িাোর, কলাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৭২৮০৪৯১৮১ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪২২০২০০৪ ,, কিিাি ে খান কেিাি ে, িড়সদয়া িাোর, 

কলাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৭১০০২৬২১১ ১৫-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪২২০২০০৫ ,, কিিাি ে িরকার এন্টারপ্রাইে,  সদঘলীয়া 

িাোর,র্লাহাগড়া, নড়াইল 

০১৭১৮৭০০৮৮৫ ১৫-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪২২০২০০৬ ,, কিিাি ে কুন্ড কেিাি ে, আসড়য়ালা 

িযানেযান্ড, কলাহাগড়া িাোর, কলাহাগড়া, 

নড়াইল। 

০১৭২৮০৪৯১৮১ ০৭-০৮-১১ ০৬-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৪২২০২০০৭ ,, কিিাি ে মুসন্স কনস্ট্রাকশন, িাসনকগঞ্জ 

িাোর,র্লাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৯১১৮৩২৩৪০ ০২-০৯-১০ ০১-০৯-১২ ০১-০৯-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৪২২০২০০৮ ,, কিিাি ে আসশক এন্টারপ্রাইে, এর্লন্দা 

িাোর, কলাহাগড়া, নড়াইল 

০১৯৩৭৫৫৩১৪০ ০৮-০৯-১০ ০৭-০৯-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৪২২০২০০৯ ,, কিিাি ে এ এি কেিাি ে, িাসনকগঞ্জ িাোর, 

কলাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৭৩৭৯১৬২১০ ০৭-১১-১০ ০৭-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৪২২০২০১০ ,, কিিাি ে রার্িয়া কেিাি ে, কলাহাগড়া িাোর, 

নড়াইল। 

 ২৭-১০-১০ ২৬-১০-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৪২২০২০১১ ,, কিিাি ে কতাহা এন্টারপ্রাইে, এর্লন্দা 

িাোর, কলাহাগড়া, নড়াইল। 

০১৯২৯৩৬২০৫৩ ০৪-১১-১০ ০৩-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৪২২০২০১২ ,, কিিাি ে কশখ পান্না এন্টারপ্রাইে, 

কলাহাগড়া িাোর, নড়াইল। 

০১৯৩১৮১১৭০৩ ২৫-১১-১০ ২৫-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৪২২০২০১৩ ,, কিিাি ে োসকর কহার্িন,র্লাহাগড়া 

িাোর, নড়াইল। 

০১৯১৫৭১৬৬ ২৫-১১-১০ ২৪-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৪২২০২০১৪ ,, কিিাি ে  কশখ এন্ড 

ককাং,লক্ষীপাশা,র্লাহাগড়া, নড়াইল। 

 ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ২০-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৪২২০৩০০১ কাসলয়া কিিাি ে শাওন কেিাি ে, কাসলয়া িাোর, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭২৮০৪৯১৮১ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৪২২০৩০০২ ,, কিিাি ে িাহা এন্টারপ্রাইে, রতকাসলয়া, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭৪০৯৯০৩০২ ১২-১২-১০ ১১-১২-২০১২ ১১-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়

র  নাি 

িন্তব্য 

31.  ০৪২২০৩০০৩ কাসলয়া কিিাি ে সিশাল এন্টারপ্রাইে, িহােন 

িাোর, কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭২০২৬৩৩৬২ ১০-১১-১০ ০৯-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ বাখতল,তাং-১৮-৯-১৭ 

32.  ০৪২২০৩০০৪ ,, কিিাি ে কিাস্তফা কািাল, িাধিপাশা, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭১৩৯০২৬২৪ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

33.  ০৪২২০৩০০৫ ,, কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে, িাচুসড় িাোর, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭১৫৪১৮১৯২ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

34.  ০৪২২০৩০০৬ ,, কিিাি ে রাইয়ান এন্টারপ্রাইে, মুলশ্রী, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭১২১৭২১১৮ ১৬-০৯-১০ ১৫-০৯-১৪ ১৫-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

35.  ০৪২২০৩০০৭ ,, কিিাি ে কিাল্লা এন্ড িন্স,পহরিাঙ্গা, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭১১২৬৯১৪৬ ২৮-০৯-১০ ২৭-০৯-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ বাখতল,তাং-১৮-৯-১৭ 

36.  ০৪২২০৩০০৮ ,, কিিাি ে আপন কেিাি ে, িাঁদপুর, কাসলয়া 

িাোর, নড়াইল। 

 ২৩-০৮-১১  ২২-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

37.  ০৪২২০৩০০৯ ,, কিিাি ে সপয়াি এন্টারপ্রাইে, কাসলয়া 

িাোর, নড়াইল। 

০১৭১৯-৯১৪৫৮৮ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ বাখতল,তাং-১৮-৯-১৭ 

38.  ০৪২২০৩০১০ ,, কিিাি ে পুলক এন্টারপ্রাইে তকাসলয়া, 

কাসলয়া, নড়াইল। 

০১৭১০১২৬১৪১ ২৩-০৮-১১  ২২-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

39.  ০৪২২০৩০১১ ,, কিিাি ে সলয়া এন্টারপ্রাইে,মুলশ্রী, কাসলয়া 

নড়াইল। 

০১৭১১১০০০০৯ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ বাখতল,তাং-১৮-৯-১৭ 
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কেলার নািঃ র্র্শার (২৩) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২৩০১০০১   িদর কিিাি ে নুরোহান কেিাি ে, ১৫৮-এ, হােী 

কিাঃ িহসিন করাি, িদর, র্র্শার । 

০১৯৩১৩৬৯২৮৮ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ৫১-১০০ খুলনা  

2.  ০৪২৩০১০০২ ,, কিিাি ে িামুন এন্ড ব্রাদাি ে, পুর্লরহাট, কেলা 

িদর, র্র্শার। 

০১৭১৬৪৬২৪৭০ ২০-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৩ ১৯-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৪২৩০১০০৩ ,, কিিাি ে হািান কেিাি ে, নড়াইল করাি, িদর,  

র্র্শার। 

০১৭১৩৯২০০৭৪ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৪২৩০১০০৪ ,, কিিাি ে িরদার কেিাি ে, কেল করাি 

(র্িলতলা), িদর, র্র্শার। 

০১৭১৭১৯৫২৮৩ ১৪-০৫-০৯ ১৩-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৪২৩০১০০৫ ,, কিিাি ে কুন্ড কেিাি ে, িকুলতলা, গরীিশাহ 

করাি, িদর, র্র্শার। 

০১৭১৩৬৬০৬২২ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৪২৩০১০০৬ ,, কিিাি ে সিরাজুল ইিলাি, নাসলয়া, 

হাসিদপুর, িদর, র্র্শার। 

০১৭১২৬৩১৪৬৪ ২৮-১০-০৯ ২৭-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৪২৩০১০০৭ ,, কিিাি ে কতৌসহদ এন্টারপ্রাইে, কলান অসফি 

পাড়া, িদর, র্র্শার। 

০১৭১১৩৯৮৫১৭ ২০-১২-০৯ ১৯-১২-১৫ ১৯-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৪২৩০১০০8 ,, কিিাি ে ইিন এন্টারপ্রাইে, ঝুিঝুিপুর, 

র্র্শার। 

০১৭২১৫৮৯১৪৪ ২১-০৯-১০ ২০-০৯-১২ ২০-০৯-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৪২৩০১০09 ,, কিিাি ে এিাদত এন্টারপ্রাইে, ২৬, 

কাপুসড়য়া পসট্ট, িদর, র্র্শার। 

০১৭১১৩০৪৮১০ ১২-০৮-১০ ১১-০৮-১২ ১১-০৮-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৪২৩০১০১0 ,, কিিাি ে আব্দুর রহিান, ৪০ আবু তার্লি 

করাি,কিিা, িদর, র্র্শার। 

০১৭১১৩৩০৬৫৩ ২২-১২-১০ ২১-১২-১২ ২১-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৪২৩০১০১1 ,, কিিাি ে রসহিা কেিাি ে,  চুড়ািনকাটি 

িাোর, িদর, র্র্শার। 

০১৭২০৯৪৪৪৪৪ ১২-১২-১০ ১১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৪২৩০১০১2 ,, কিিাি ে আসদ এন্টারপ্রাইে, ১২৪, পূি ে 

িারাসন্দপাড়া, ফুলতলা, িদর, র্র্শার। 

০১৭১৮৩২৪৩৫০ ১২-১২-১০ ১১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৪২৩০১০১3 ,, কিিাি ে সুিসিতা িাসণেয িান্ডার, চুড়ািন 

কাটি িাোর, িদর, র্র্শার। 

০১৭১৬২৯৩৪৫৯ ১২-১২-১০ ১১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৪২৩০১০১4 ,, কিিাি ে কলাকনাথ িান্ডার, হাটার্খালা করাি, 

আলুপসট্ট, িদর, র্র্শার। 

০১৯১৮৮১৮৩৭৯ ২০-১২-১০ ১৯-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৪২৩০১০১5 ,, কিিাি ে সরফাত এন্টারপ্রাইে,  িসুসন্দয়া 

কিাড় িাোর, িদর, র্র্শার। 

০১৯৭২১১০১৩০ ১৯-০৬-১১ ১৯-০৬-১7 ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪২৩০১০১6 ,, কিিাি ে পলাশ এন্টারপ্রাইে, নীলধর করাি, 

িদর, র্র্শার। 

০১১৯৬১৮৮৪৮৮ ১৩-১২-১০ ১২-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪২৩০১০১7 ,, কিিাি ে ওসলয়ার কোর, সখসতিাসদয়া 

িাোর, িদর, র্র্শার। 

০১৭৪৮০৪৮৭৮০ ২৭-০৬-১১ ২৬-০৬-১৫ ২৬-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪২৩০১০18 ,, কিিাি ে কিানালী কেিাি ে, শংকরপুর িািড়া, 

র্র্শার। 

০১৭১১৯৩৪৬৫৪ ২২-১১-১০ ২১-১১-১২ ২১-১১-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪২৩০১০19 ,, কিিাি ে প্রতযয় প্রতযাশািড়ািন কাটিিাোর, 

িদর, র্র্শার। 

০১৭২০৯৪৪২০৪ ০৭-০৮-১১ ০৬-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪২৩০১০২0 ,, কিিাি ে িাগর কেিাি েনারাঙ্গালী িাোর, 

হালিা, িদর, র্র্শার। 

০১৭১১২৪৪৯১৩ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৪২৩০১০২1 ,, কিিাি ে নুর কিাহম্মদ কেিাি ে,িসুসন্দয়া 

িাোর, িসুসন্দয়া, িদর,  র্র্শার। 

০১৯৭২১১০১৩০ ০২-০৯-১২ ০১-০৯-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৪২৩০১০২2 ,, কিিাি ে আরাফাত কেিাি ে, িসুসন্দয়া কিাড় 

িাোর, েঙ্গল িাধাল, িদর, র্র্শার। 

০১৭১৩৯০৩৫৮৪ ০২-০৯-১২ ০১-০৯-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৪২৩০১০২3 ,, কিিাি ে িসদনা এন্টারপ্রাইে, কপাঃ েঙ্গল 

িাধাল, িসুসন্দয়া কিাড়, িদর, র্র্শার। 

০১৯১৩৭২২৮২৪ ১২-০৯-১২ ১২-০৯-১৬ ১২-০৯-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৪২৩০১০২4 ,, কিিাি ে কর্পাতক্ষ এর্গ্রািীিি, সিটি কর্লে 

িার্কেট, নড়াইল করাি, িদর, র্র্শার। 

০১৭১৪৪৭৮৯১৪ ২৬-০২-১৪  ২৬-০২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৪২৩০১০২5 ,, কিিাি ে িাহফুে কেসিং, কশখহাটি 

োিরুলতলা িাোর,  িদর, র্র্শার। 

০১৭১১-০৫৮৭০০ ২৫-০৭-২০১৭  ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৪২৩০২০০1 সিকরগাছা কিিাি ে শহীদ এন্টারপ্রাইে, সিকরগাছা 

িাোর, র্র্শার। 

০১৭১১৪৮৮২২৫ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৪২৩০২০০2 ,, কিিাি ে রাজ্জাক কেিাি ে, 

কার্য়ির্খালািাোর, সিকরগাছা, র্র্শার। 

০১৭১৬৭০২৪১৭ ১৬-০৯-১২ ১৫-০৯-১৪ ১৫-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৪২৩০২০০3 ,, কিিাি ে আব্দুল কসরি, গদখালী িাোর, 

সিকরগাছা, র্র্শার। 

 ১৩-০৯-১২  ১২-০৯-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৪২৩০৩০০১ শাশ ো কিিাি ে কসির কেিাি ে, কিনার্পাল িাোর, 

শাশ ো, র্র্শার। 

০১৭১৯২৬৯১৬৯ ০৭-১০-০৯ ০৫-১০-১৫ ০৫-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

30.  ০৪২৩০৪০০1 কিৌগাছা কিিাি ে কশখ এন্টারপ্রাইে, কিৌগাছা িাোর, 

র্র্শার। 

০১৭১১৪৪৩১৫৫ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৫-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

31.  ০৪২৩০৪০০2 ,, কিিাি ে িসল্লক কোর, সিংহঝুসল িাোর, 

কিৌগাছা িাোর, র্র্শার। 

০১৯২৬১৭৬৪১৮ ০৮-০৯-০৯ ০৬-০৯-১৫ ০৬-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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32.  ০৪২৩০৫০০১ ককশিপুর কিিাি ে সদশা এন্টারপ্রাইে, ককশিপুর 

িাোর, র্র্শার। 

০১৯১৬৭৬৭৩৩১ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৮-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

33.  ০৪২৩০৫০০২ ,, কিিাি ে ির্নায়ারা এন্টারপ্রাইে, ককশিপুর 

িাোর, র্র্শার। 

০১৭২১৫৮৮৭০৩ ২৩-০৯-০৯ ২২-০৯-১৫ ২২-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

34.  ০৪২৩০৫০০৩ ,, কিিাি ে আশরাফ আলী,  ককশিপুর িাোর, 

র্র্শার। 

০১৯১৬৭৬৭৩৩১ ১৪-১০-০৯ ১২-১০-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

35.  ০৪২৩০৫০০৪ ,, কিিাি ে  ওয়াদুদ এন্টারপ্রাইে,িাতিাড়ীয়া 

িাোর, ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১৮১৮০৭৭৭ ১৪-১০-০৯ ১২-১০-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

36.  ০৪২৩০৫০০৫ ,, কিিাি ে কতৌসহদ এন্টারপ্রাইে,পুরাতর িাি 

োন্ড, ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭২১০২০০০১ ০৭-০৩-১১ ০৬-০৩-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

37.  ০৪২৩০৫০০৬ ,, কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে,িধ্যকুর, ককশিপুর, 

র্র্শার। 

০১৭১০০৩৬৫০২ ১৩-০৪-১১ ১২-০৪-১৫ ১২-০৪-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

38.  ০৪২৩০৫০০৭ ,, কিিাি ে দি এন্টারপাইে, সিংড়া িাোর, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১২১৫৬২৭৬ ১২-০৫-১১ ১১-০৫-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

39.  ০৪২৩০৫০০৮ ,, কিিাি ে িজুিদার কেিাি ে,র্িইন করাি, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১৬৪৪৭৭২০ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

40.  ০৪২৩০৫০০৯ ,, কিিাি ে দি কেিাি ে, সিংড়া িাোর, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১২১৫৬২৭৬ ২০-০৬-১১ ১৯-০৬-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

41.  ০৪২৩০৫০১০ ,, কিিাি ে শাহীন কেিাি ে, হািপাতাল করাি, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১২৫৭১১০৩ ২০-০৬-১১ ১৯-০৬-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

42.  ০৪২৩০৫০১১ ,, কিিাি ে এি আর এন্টারপ্রাইে, ককশিপুর 

িাোর, র্র্শার। 

০১৯১৬৭১০৬৭৪ ১৩-০৭-১১ ১২-০৭-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

43.  ০৪২৩০৫০১২ ,, কিিাি ে িারী এন্টারপ্রাইে, পাসেিা িাোর, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭২৪০৭৭৬৫৮ ১২-০৮-১২ ১২-০৮-১৬ ১২-০৮-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

44.  ০৪২৩০৫০১৩ ,, কিিাি ে হাসফে এন্টারপ্রাইে, ককশিপুর 

কিইন করাি, ককশিপুর িাোর, র্র্শার। 

 ১২-০৮-১২ ১২-০৮-১৬ ১২-০৮-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

45.  ০৪২৩০৫০১৪ ,, কিিাি ে শান এন্টারপ্রাইে, আলীয়া িাদ্রািা 

করাি, ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৯৩৯৮৯৮০৭ ২০-০৮-১২ ১৯-০৮-১৬ ১৯-০৮-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

46.  ০৪২৩০৫০১৫ ,, কিিাি ে তানিীর এন্টারপ্রাইে, হাসিিগঞ্জ 

িাোর, পাসেিা করাি, ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭৩৪৪২২২১২ ২৭-০৮-১২ ২৬-০৮-১৬ ২৬-০৮-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

47.  ০৪২৩০৫০১৬ ,, কিিাি ে আসলফ কেিাি ে, িাল্লুকির িাোর, 

ককশিপুর, র্র্শার। 

০১৭১২৩৬৪২৬৫ ২৭-০৮-১২ ২৬-০৮-১৬ ২৬-০৮-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

48.  ০৪২৩০৬০০1 িাঘারপাড়া কিিাি ে র্ভইয়া এন্টারপ্রাইে, িতুরিাড়ী 

িাোর (হসলহট্ট) িাঘারপাড়া, র্র্শার 

 ০২-০৩-১৪ ০১-০৩-১৬ ০১-০৩-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

49.  ০৪২৩০৬০০2 ,, কিিাি ে রায়হান কেিাি ে, 

িাঘারপাড়া,র্র্শার। 

 ২৫-০৯-১১  ২৪-০৯-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

50.  ০৪২৩০৭০০১ অিয়নগর কিিাি ে এি এন সি কেিাি ে, নওয়াপাড়া, 

অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৭১১-৫৬১৫৬১ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

51.  ০৪২৩০৭০০২ ,, কিিাি ে কিাঃ আঃ িান্নান, কখয়াঘাট, 

নওয়াপাড়া,অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৮২৭০৬৪৯৯৯ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

52.  ০৪২৩০৭০০৩ ,, কিিাি ে আসেে এন্টারপ্রাইে, কিশন করাি, 

ন-পাড়া, অিয়নগর, র্র্শার 

 ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

53.  ০৪২৩০৭০০৪ ,, কিিাি ে কার্দর এন্টারপ্রাইে, অিয়নগর, 

র্র্শার। 

০১৭১২০৮৩১৬৬ ৩০-১২-০৯ ২৯-১২-১১ ২৯-১২-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

54.  ০৪২৩০৭০০৫ ,, কিিাি ে তুর কেিাি ে, নওয়াপাড়া, অিয়নগর, 

র্র্শার। 

০১৭১৬৮৮৬৩৬৯ ০৩-০৯-০৯ ০৩-০৯-১৫ ০৩-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

55.  ০৪২৩০৭০০৬ ,, কিিাি ে োসকর কেিাি ে, নুরিাগ, 

নওয়াপাড়া, অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৭১৬৪০৬৪৩৭ ১৩-০১-১০ ১২-০১-১৬ ১২-০১-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

56.  ০৪২৩০৭০০৭ ,, কিিাি ে পূরিী কেিাি ের্েশন িাোর, 

অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৭১২০৮৯১৬৬ ০৭-০৩-১১ ০৬-০৩-১৩ ০৬-০৩-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

57.  ০৪২৩০৭০০৮ ,, কিিাি ে কহার্িন কেসিংকর্প োর্রশন 

নওয়াপাড়া, র্র্শার । 

০১৭১১২৯৫৮০৮ ১৬-০৩-১১ ১৫-০৩-১৭ ৩1-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

58.  ০৪২৩০৭০০৯ ,, কিিাি ে সদ-মুন এন্টারপ্রাইে, নওয়াপাড়া, 

র্র্শার। 

০১৭১৬৬৭০৬০৩ ০৮-০৮-১১ ০৭-০৮-১৩ ০৭-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

59.  ০৪২৩০৭০১০ ,, কিিাি ে কগালাি েসহরুল হক (সলখন), 

অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৭১১০৭০৫০৩ ০২-১০-১১ ০২-১০-১৩ ০২-১০-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

60.  ০৪২৩০৭০১১ ,, কিিাি ে এি করো এন্টারপ্রাইে, কনায়াপাড়া 

িাোর, অিয়নগর, র্র্শার। 

০১৭১১৩৪৯৫৮০ ০৯-০৯-১২ ০৮-০৯-১৪ ০৮-০৯-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

61.  ০৪২৩০৮০০১ িসনরািপুর কিিাি ে ফাসহি এন্টারপ্রাইে, িসনরািপুর 

িাোর,র্র্শার। 

০১৭২৯৪৯৩৬৫২ ০৭-০৭-০৯ ০৫-০৯-১৫ ০৫-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

62.  ০৪২৩০৮০০২ ,, কিিাি ে হীরা কনষ্ট্রাকশন, িসনরািপুর 

িাোর, র্র্শার। 

০১৭১৮৮৪৭১০৯ ০৭.০৯.০৯ ০৬-০৯-১৫ ০৬-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

63.  ০৪২৩০৮০০৩ ,, কিিাি ে শাসহনুর এন্টারপ্রাইে, ডুমুরখাসল 

িাোর, িসনরািপুর, র্র্শার। 

০১৭২৬১১৫৪৭৬ ০৩-০১-১১ ০২-০১-১৩ ০১-০১-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

64.  ০৪২৩০৮০০৪ িসনরািপুর কিিাি ে কগৌতি কুিার ঘটক, িসনরািপুর 

িাোর, র্র্শার। 

০১৭১২৯৪৪৫৪৪ ০২-০৬-১১  ০১-০৬-১৩ ৫১-১০০ খুলনা  

65.  ০৪২৩০৮০০৫ ,, কিিাি ে সুসফয়া কেিাি ে, িাকুসড়য়া, 

িসনরািপুর করাি, িসনরািপুর, র্র্শার। 

০১৭৩০৯৯৫৭৩৩ ২২-০৬-১১ ২১-০৬-১৩ ২১-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

66.  ০৪২৩০৮০০৬ ,, কিিাি ে লুৎফুন্নাহার, তার্হরপুর, 

িসনরািপুর, র্র্শার। 

০১৯২৬৩১৩৫০৫ ২২-০৬-১১ ২১-০৬-১৫ ২১-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

67.  ০৪২৩০৮০০৭ ,, কিিাি ে একতা কেিাি ে, িসনরািপুর িাোর, 

র্র্শার । 

 ২৩-০৬-১১ ২২-০৬-১৩ ২২-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

68.  ০৪২৩০৮০০৮ ,, কিিাি ে সনসরসিসল এন্টারপ্রাইে, রােগঞ্জ 

িাোর, িসনরািপুর, র্র্শার। 

 ১১-০৭-১১  ১০-০৭-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

69.  ০৪২৩০৮০০৯ ,, কিিাি ে কনািান কেিাি ে, িসনরািপুর, 

র্র্শার। 

০১৭১১০৭৬৯১৫ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৮-১7 ৩1-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

70.  ০৪২৩০৮০১০ ,, কিিাি ে কিাস্তফা এন্টারপ্রাইে,  িসনরািপুর, 

র্র্শার। 

 ২৭-০৯-১১  ২৬-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

71.  ০৪২৩০৮০১১ ,, কিিাি ে সরসক্ত কেিাি ে,িসনরািপুর িাোর, 

িসনরািপুর, র্র্শার। 

০১৯১১৫৪৬৩২১ ০২-০৯-১২ ০১-০৯-১৬ ৩1-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

72.  ০৪২৩০৮০১2 ,, কিিাি ে র্ভইয়া মুসদ কিার, রসহতা িাোর, 

িসনরািপুর, র্র্শার। 

০১৭২৫২২৬৪২১ ১১-০৮-১৬  ১০-০৮-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ িাতক্ষীরা (২৪) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২৪০১০০১ িদর কিিাি ে কশখ রার্িল এন্টারপ্রাইে, 

কদিতলা িাোর, িদর, িাতক্ষীরা। 

০১৭১৬০৮২২২৫ ০৩-০৮-১১ ০২-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ খুলনা  

2.  ০৪২৪০১০০২ ,, কিিাি ে কনািান এন্টারপ্রাইে, িাোর, 

িদর, িাতক্ষীরা। 

০১৭৩৯০০৬০২০ ০৩-০৮-১১ ০২-০৮-১৩৫ ৩১.১২.১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৪২৪০১০০৩ 1. ,

, 

কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে িাকালপূি ে 

পাড়া, িদর, িাতক্ষীরা। 

০১৭৩২৮৯৮৩৪১ ০৪-০৮-১১ ০৪-০৮-১৩ ০৪-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৪২৪০১০০৪ ,, কিিাি ে আয়ুি এন্টারপ্রাইে আর্ির্দর 

হাট, িাতক্ষীরা িদর, িাতক্ষীরা। 

০১৭১৬০৮২২২৫ ২৫-০৬-১২ ২৪-০৬-১৮ ৩১.১২.২০ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৪২৪০১০০৫ ,, কিিাি ে কৃসষ িান্ডার, সপএন স্কুল িড়ক, 

িদর, িাতক্ষীরা। 

০১৯১৭২২৭১০৩ ২৮-০৬-১২ ২৮-০৬-১৪ ২৮-০৬-১৬ ৫১-১০০ িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

-ঐ- 

6.  ০৪২৪০১০০৬ ,, কিিাি ে িাধু কিার, সফংড়ী, িদর, 

িাতক্ষীরা। 

০১৭৪০৯৭৬৪২৯ ১৯-০৯-১৩ ১৯-০৯-১৫ ১৮-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৪২৪০১০০৭ ,, কিিাি ে এইি এি কেিাি ে, সফংড়ী, িদর, 

িাতক্ষীরা। 

 ১৯-০৯-১৩ ১৯-০৯-১৫ ১৮-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৪২৪০১০০৮ ,, কিিাি ে হােী কেিাি ে, সুলতানপুর, িড় 

িাোর, িাতক্ষীরা। 

০১৭৩৩৮৬২৩২৫ ১৭.০১.১৭  ১৬-০১-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৪২৪০১০০9 ,, কিিাি ে এি এি এন্টারপ্রাইে সিটি কর্লে 

িংলগ্ন িাোর, িদর, িাতক্ষীরা। 

 ২৫-০৬-১২ ২৪-০৬-১৮ ৩১.১২.২০ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৪২৪০২০০১ তালা কিিাি ে কর্ল্লাল এন্টারপ্রাইে, তালা িাোর, 

িাতক্ষীরা। 

০১৭১৯১৩৭৮৩৭ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

11.  ০৪২৪০২০০২ ,, কিিাি ে  আলাউসদ্দন কেিাি ে, তালা , 

িাতক্ষীরা। 

০১৯১৩৭১২৭১৪ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

12.  ০৪২৪০২০০৩ ,, কিিাি ে শািীিা এন্টারপ্রাইে,খসলশাখালী, 

তালা, ৭ক্ষীরা। 

০১৭৬৭৪৫৯৯৬৩ ২৪-০৮-১১ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

13.  ০৪২৪০২০০৪ ,, কিিাি ে কশখ কেিাি ে,তালা িাোর, 

িাতক্ষীরা। 

০১৭১৯৯৬৮৯৯৪ ২৪-০৮-১১ ২৩-০৮-১৫ ৩১.১২.১৭ ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৪২৪০২০০৫ ,, কিিাি ে িাসলি এন্টারপ্রাইে, কুসিরা িাোর, 

পাটর্কল ঘাটা তালা, িাতক্ষীরা। 

 ১৭-০১-১২ ১৬-০১-১৬ ১৬-০১-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৪২৪০৩০০1 কলার্রায়া কিিাি ে শাহীদা িীে িান্ডার, গাড়া 

িাোর, কলার্রায়া, িাতক্ষীরা। 

 ১৩-০৬-১২ ১২-০৬-১৬ ১২-৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪২৪০৪০০১ কাসলগঞ্জ কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে,  

কাসলগঞ্জ, িাতক্ষীরা। 

০১৭১৮০১২৪৪৪ ০৩-০১-১১ ০২-০১-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪২৪০৪০০২ ,, কিিাি ে আশা এন্টারপ্রাইে,িাড়াসশিলা, 

কাসলগঞ্জ, িাতক্ষীরা। 

০১৯১৭৮৬৪১০৬ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৭ ২৬-১০-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪২৪০৪০০৩ ,, কিিাি ে আব্দুল আসেে,কাসলগঞ্জ, 

িাতক্ষীরা। 

০১৭৪০৯৮০৯৭৬ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪২৪০৪০০৪ ,, কিিাি ে সরয়ান কেিাি ে, িাসলিাঙ্গা, 

কাসলগঞ্জ, িাতক্ষীরা। 

০১৭১০৭৫৩৬৮১ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪২৪০৫০০১ কদিহাটা কিিাি ে সিশাখী এন্টারপ্রাইে,ঈদগাহ 

িাোর, কদিহাটা, িাতক্ষীরা। 

০১৭৩৭২৫৯৫৩৩ ০৭-০৯-০৯ ০৫-০৯-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৪২৪০৫০০২ ,, কিিাি ে িাসফউল কেিাি ে, কুসলয়া, 

কদিহাটা,িাতক্ষীরা। 

০১৭১০৭০১৩৪৮ ২২-০৯-১১ ২১-০৯-১৭ ৩১.১২.১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৪২৪০৫০০3 ,, কিিাি ে দীপ্র কেিাি ে, কদিহাটা িাোর, 

কদিহাটা, িাতক্ষীরা। 

০১৭৪৩১৯৮৫৬৫ ২৫-০৬-১২ ২৪-০৬-১৬ ২৪-০৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৪২৪০৫০০4 ,, কিিাি ে েয় এন্টারপ্রাইে, গােীরহাট 

িাোর, কদিহাটা, িাতক্ষীরা। 

০১৭৩৭২৫৯৫৩৩ ২৫-০৬-১২ ২৪-০৬-১৬ ২৪-০৬-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৪২৪০৬০০১ আশাগুসন কিিাি ে কিাঃ শসহদুল ইিলাি (সপন্টু) 

আশাশুসন, িাতক্ষীরা। 

০১৭১১১৪৪১৬৬ ১৪-০৯-১১ ১৩-০৯-১৫ ১৩-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৪২৪০৭০০১ শ্যািনগর িততা িাসণেয িান্ডার, নসকপুর িাোর, 

শ্যািনগর, িাতক্ষীরা। 

০১৭১৫৩৫০৯৫১ ১৪-০৬-১২ ১৩-০৬-১৬ ১৩-০৬-১৮ ১০০ সক: সি: 

দূরর্ত্বর অসধক 

-ঐ-  
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কেলার নািঃ খুলনা (২৫) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪25০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে রাজ্জাক এন্টারপ্রাইে,ির্হশ্বর পাশা 

সদসঘর পাড় করাি, কদৌলতপুর, খুলনা।  

০১৯১১৮৯৯০৮৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ খুলনা  

2.  ০৪25০১০০২ ,, কিিাি ে িাবুল দাি, দািফুলিাড়ী কগট িাোর 

করাি, খুলনা। 

০১৬৭০৬৮১৫৩৪ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

3.  ০৪25০১০০৩ ,, কিিাি ে হারুন কেিাি ে, কিানালী জুট সিলি 

কগট, ২ সির্রর িাঙ্গা, খুলনা। 

০১৯১৬৭৮৯০০২ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১৫ ২১-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

4.  ০৪25০১০০4 ,, কিিাি ে এল আর ইন্টারন্যাশনাল, খানোহান 

আলী করাি,ফুলিাসড় কগট, খুলনা। 

০১৭১৭৫৮৪১৬২ ২০-০৫-০৯ ১৯-০৫-১৫ ১৮-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

5.  ০৪25০১০০5 ,, কিিাি ে গােী সফসলং কিশন, ফুলিাড়ী কগট, 

ককার্য়ট,খানোহান আলী, খুলনা। 

০১৭১৭৫৮৪১৬২ ২০-০৫-০৯ ১৯-০৫-১৫ ১৮-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

6.  ০৪25০১০০6 ,, কিিাি ে আব্দুল েসলল কিাল্লা, হােী িহসিন 

করাি, কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১৯১৮৫৮৮২৮৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩  

১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

7.  ০৪25০১০০7 ,, কিিাি ে কিাঃ িসফজুল ইিলাি, কদৌলতপুর 

িাোর, খুলনা। 

০১৮১৯৭২৩৮৩৯ ০২-০৬-১১ ০১-০৬-১৫ ০১-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

8.  ০৪25০১০০8 ,, কিিাি ে অসনক এন্টারপ্রাইে, কাসরকর পাড়া, 

কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১১৯৬১৮৮৪৮৮ ০৮-১০-০৯ ০৭-১০-১৩ ০৭-১০-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

9.  ০৪25০১০০9 ,, কিিাি ে কক আর সি কেিাি ে, খান এ িবুর 

করাি, কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১৭১১০৭৫৮২১ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৫-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

10.  ০৪25০১০10 ,, কিিাি ে হাসিদ এন্টারপ্রাইে, ৩৯৯,খান এ 

িবুর করাি , কদৌলতপুর, খুলনা 

০১৭১৭১৯৬৮৯৬ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৩ ০৮-০৯-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

11.  ০৪25০১০11 ,, কিিাি ে সে এি কেিাি ে, ৭৫ নতুন রাস্তা, খান 

এ িবুর করাি, পািলা, কদৌলতপুর, খুলনা 

 ২৮-০৫-০৯ ২৭-০৫-১৫ ২৭-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

12.  ০৪25০১০12 ,, কিিাি ে রুপি কেিাি ে,  ১৭ র্র্শার করাি , 

কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১৭১১-৩৪৯৪৭৩ ০৪-০৬-০৯ ০৩-০৬-১৩ ০৩-০৬-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

13.  ০৪25০১০13 ,, কিিাি ে শ্যািলী কেিাি ে, সি এল কর্লে 

করাি, কদৌলতপুর, খুলনা 

০১৯২৮২৯০৭২০ ২৯-০৩-১০ ২৮-০৩-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৪25০১০14 ,, কিিাি ে ইউনুি িাল সিল, খানএিবুর করাি, 

ফসকরপাড়া কিাড়, কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১৭১২২৬৬৭৩৫ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১২ ২৭-১২-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৪25০১০15 ,, কিিাি ে সুিন ো এন্টারপ্রাইে, সি এল কর্লে 

করাি, কদৌলতপুর , খুলনা। 

০১১৯৮১০৮৮৮২ ২৯-১২-১০ ২৮-১২-১২ ২৮-১২-১৪ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

16.  ০৪25০১০16 ,, কিিাি ে কােী এন্ড িন্স, খান এ িবুর 

করাি,র্দৌলতপুর, খুলনা। 

 ২৪-০৪-১১ ২৩-০৪-১৫ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

17.  ০৪25০১০17 ,, কিিাি ে কদিব্রত িাধু, কদৌলতপুর িাোর, 

খুলনা। 

০১৭১০০১৪১৩০ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১২ ২৩-০৮-১৪ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

18.  ০৪25০১০18 ,, কিিাি ে সুিন কেিাি ে, পদ্ম ওর্য়ল কগট, 

কাসশপুর, কদৌলতপুর, খুলনা। 

০১৭১২২৬৬৮৫৬ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

19.  ০৪25০১০19 ,, কিিাি ে সেিা িযারাইটি, ৫৭০,সি আই সি সি 

করাি, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৯১৯২১০৯১৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

20.  ০৪25০১০20 ,, কিিাি ে সিকত এন্টারপ্রাইে, ১৫,টিসি ক্রি 

করাি ,খুলনা 

০১৭১১৩০৯৫৯৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

21.  ০৪25০১০21 ,, কিিাি ে শাওন কেিাি ে, সক্রর্িন্ট কগট, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১১৯৫৯১৪৯ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

22.  ০৪25০১০22 ,, কিিাি ে রাসিি এন্টারপ্রাইে, ১৩-২, সি আই 

সি সি করাি, সক্রর্িন্ট িাোর, খাসলশপুর, 

খুলনা। 

০১৯১৬৭০২৭৪৯ ২৪-০৮-০৯ 

 

২৩-০৮-১7 

 

৩১-১২-১9 

 

০-৫০ 

 

-ঐ- 

 

23.  ০৪25০১০23 ,, কিিাি ে নােমুল কেিাি ে, সি আই সি সি 

করাি, খাসলশপুর , খুলনা। 

০১৭১২৯৫৮৩৩৭ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

24.  ০৪25০১০24 ,, কিিাি ে হালদার এা্ন্টারপ্রাইে, ৭২, উির 

মুেগুসন্ন, খাসলশপুর, খুলনা 

০১৭২৫০৮৩২৭৮ ২৩-০৯-০৯ ২৩-০৯-১৫ ২৩-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

25.  ০৪25০১০25 ,, কিিাি ে হািান এন্ড ককাং, কগায়ালখাসল, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১১১৯২২১৩ ১৩-০৯-০৯ ১২-০৯-১৩ ১২-০৯-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

26.  ০৪25০১০26 ,, কিিাি ে আসলফ কেিাি ে, খাসলশপুর সনউ 

িার্কেট, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৯১১৮০৮৫৪৪ ১১-০৮-১১ ১০-০৮-১৫ ১০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

27.  ০৪25০১০27 ,, কিিাি ে সুসি কেিাি ে, কিািারক িাদ্রািা 

িার্কেট, সিত্রালী িাোর করাি , খাসলশপুর 

,খুলনা। 

০১৭১১৯৭২৬৪৪ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

28.  ০৪25০১০28 ,, কিিাি ে কেি আর্িসদন কেিাি ে, সিত্রালী 

িাোর, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১১৩০৯৫৯৪ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১১ ০৭-০৬-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

29.  ০৪25০১০29 ,, কিিাি ে শুি কেিাি ে, দূি োর িংঘ কিাড়, 

হাউসেং কিট, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১৫৯৫১৪০৬ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

 

30.  ০৪25০১০30 ,, কিিাি ে আকরাি কেিাি ে, ২৫৫, হােী 

ইিিাইল করাি, খুলনা 

০১৭১১৯৫৩০০৮ ১৮-০৫-০৯ ১৭-০৫-১৫ ১৭-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  
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31.  ০৪25০১০31 ,, কিিাি ে সপয়া কেিাি ে, ৪৯৪,সি আই সি সি 

করাি, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১২১৮৯১৯৫ ১৮-০৫-০৯ ১৭-০৫-১৫ ১৭-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

32.  ০৪25০১০32 ,, কিিাি ে োিাল ফুি কপ্রািাট, গািতলা, সি 

আই সি সি করাি ,খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১৮৯২৭৭৩৬ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

33.  ০৪25০১০33 ,, কিিাি ে সিলন কেিাি ে, হাউসেং িাোর, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৯১১-৪৫১৮৯৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

34.  ০৪25০১০34 ,, কিিাি ে মুক্তা এন্টারপ্রাইে,হাউসেং কেট, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১৭৮৬২৯১৩ ২৮-০৫-০৯ ২৭-০৫-১৫ ২৭-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

35.  ০৪25০১০35 ,, কিিাি ে কিৌধুরী কেিাি ে, সনউে সপ্রন্ট কগট, 

৩৯,িা-এ সি আই সি সি করাি, খাসলশপুর, 

খুলনা। 

০১৭১১৯৭২৬১৬ ২৮-০৫-০৯ ২৭-০৫-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

36.  ০৪25০১০36 ,, কিিাি ে র্মুনা কেিাি ে, এি-৫১ কদাকান,৫৮৮ 

হাউসেং কিট,খাসলশপুর ,খুলনা। 

০১৭২০৬৮৫৬৭৫ ২৮-০৫-০৯ ২৮-০৫-১৫ ২৮-০৫-১৭ ০-৫০ িসতল            

০৮-০৮-২০১৭ 

 

37.  ০৪25০১০37 ,, কিিাি ে কিাঃ কিসলি, হাউসেং 

িাোর,খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৬৭২৭৮৩২৬৩ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

38.  ০৪25০১০38 ,, কিিাি ে ঐসি এন্টারপ্রাইে,  ১১৮,সি আই সি 

সি করাি, খাসলশপুর, খুলনা 

০১৭১১১৫৭০৬০ ২২-০৩-১১ ২২-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

39.  ০৪25০১০39 ,, কিিাি ে কশখ ব্রাদাি ে, আলিনগর িাোর, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭৬১৭৫৮৬৭৫ ০২-০৫-১১ ০১-০৫-১৫ ০১-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

40.  ০৪25০১০40 ,, কিিাি ে সিনাইদহ কেসিং, সি আই সি সি 

করাি, আলিনগর,খাসলশপুর,খুলনা। 

০১৭১৫৬৪৫০০০ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

41.  ০৪25০১০41 ,, কিিাি ে কিাঃ ফারুক আহর্িদ, রার্য়রিহল 

কিইন করাি, খুলনা। 

০১৭১৭৪৬৯৯২৭ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

42.  ০৪25০১০42 ,, কিিাি ে কশািা এন্টারপ্রাইে, িয়রা েংশন 

করাি, কিলাল উসদ্দন িড়ক, সিকালী, খুলনা। 

০১৭১২৮৫০১১২ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

43.  ০৪25০১০43 ,, কিিাি ে মৃধা এন্টারপ্রাইে, িড় িয়রা, 

পালপাড়া করাি, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১১৯০৭২০৬০০ ০৪-০৭-১১ ০৪-০৭-১৫ ০৪-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

44.  ০৪25০১০44 ,, কিিাি ে ইউসুফ এন্ড িন্স, িয়রা েংশন করাি, 

সিকালী, খুলনা। 

০১৯৯১৫৫১৮১১ ০৩-০৮-১১ ০২-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

45.  ০৪25০১০45 ,, কিিাি ে সুেন কিার, ১নং কনিী কগট, 

সততুিীর কলন, খাসলশপুর, খুলনা 

০১৯১২৯৪০০৪৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

46.  ০৪25০১০46 ,, কিিাি ে এি এি ব্রাদ োি, ১০৬, কপাট করাি , 

ির্রর হাট, খুলনা 

০১৯২১৩৯০৪৬৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

47.  ০৪25০১০47 ,, কিিাি ে িাইিাই কিার, ১ নং কনিীর্গট 

খাসলশপুর, খুলনা 

০১৯৩১৮১৩২০৬ ১৪-০৬-১৬  ১৪-০৬-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

48.  ০৪25০১০48 ,, কিিাি ে োিাল এন্টারপ্রাইে, সিআইসিসি 

করাি ,খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৭১৮৮২৮৩২৫ ২৫-১১-১৩ ২৪-১১-১৩ ২৪-১১-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

49.  ০৪25০১০49 ,, কিিাি ে এি এি কেিাি ে, ৪৭ পালপাড়া কিাড়, 

খাসলশপুর, খুলনা 

০১৫৫২৪৯৩৪৮৮ ২৫-১১-১১ ২৪-১১-১৩ ২৫-১১-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

50.  ০৪25০১০50 ,, কিিাি ে িাহফুে এন্টারপ্রাইে,২০৪, িয়রা 

কিইন করাি, খুলনা 

০১৭১৫৫৯৫০০৭ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

51.  ০৪25০১০51 ,, কিিাি ে কিসলি কেিাি ে, িঙ্গিািী হাউসেং 

কিাি, খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৯১১৮০৮৫৪৪ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

52.  ০৪25০১০52 ,, কিিাি ে নাহার এন্টারপ্রাইে, িয়রা কিইন 

করাি, খুলনা। 

০১৬৭২৪২৯৪৭৪ ২০-০৪-০৯ ১৯-০৪-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

53.  ০৪25০১০53 ,, কিিাি ে কনািা কেিাি ে, ২৮,র্কসিএ এযার্প্রাি 

করাি, কিানািাঙ্গা, খুলনা 

০১৭২৬৬১৪২৮৮ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১১ ০৭-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

54.  ০৪25০১০54 ,, কিিাি ে আহিাদ ব্রাদাি ে, ৪০ ইব্রাসহি সিয়া 

িড়ক, সশিিাড়ী, খুলনা 

০১৭১০৮৫৯২৫৫ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

55.  ০৪25০১০55 ,, কিিাি ে এি এন এন্টারপ্রাইে, হাউে নং-

১৮৮, করাি নং-৯ কিানািাঙ্গা, খুলনা। 

০১৭১২৭৪৪৯২৯ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

56.  ০৪25০১০56 ,, কিিাি ে রুহী কিার, সি কক রায় করাি, সপ 

পাড়া, খুলনা। 

০১৭১০১২১৭১০ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

57.  ০৪25০১০57 ,, কিিাি ে েসন এন্ড রসন এন্টারপ্রাইে, ২৭০ 

হােী ইিিাইল করাি, খুলনা 

০১৭২৫৬১৪২৮৮ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

58.  ০৪25০১০58 ,, কিিাি ে তাসিন কেিাি ে, ৪,খানোহান নগর 

কিইন করাি, কগািরিাকা, খুলনা 

০১৭১৭০০৪৫৬৪ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ৩১-১২-১7 ০-৫০ -ঐ-  

59.  ০৪25০১০59 ,, কিিাি ে রসি এন্টারপ্রাইে, পসল্ল িঙ্গল স্কুর্লর 

পার্শ ে, কগািরিাকা কিইন করাি, খুলনা। 

০১৭২৫৬১৪২৮৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

60.  ০৪25০১০60 ,, কিিাি ে িীি এন্টারপ্রাইে, ৬,র্কসিএ 

এসিসনউ িাইর্িল, খুলনা 

০১৭১১৯৫০৪২০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

61.  ০৪25০১০61 ,, কিিাি ে িালাি এন্টারপ্রাইে, ২৪১,শহীদ 

আবুল িড়ক, কশখ পাড়া, খুলনা 

০১৭১১৩০৮৫২৯ ৩০-০১-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

62.  ০৪25০১০62 ,, কিিাি ে ঢাকা ব্যাটারী হাউে, ৪৬ নং খান এ 

িবুর করাি, কিানািাঙ্গা, খুলনা 

০১৭২৫৬১৪২৮৮ ১৬-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৩ ১৫-০৯-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

63.  ০৪25০১০63 ,, কিিাি ে কশখ ইকিাল কহার্িন,র্শখপাড়া 

িাোর, খুলনা। 

০১৭১১৯৭০৯৮৮ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  
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64.  ০৪25০১০64 ,, কিিাি ে কার্শি ইর্লকেসনক্স ওয়াকেি,৪৬ 

খান এ িবুর করাি , খুলনা 

০১৭২৫৬১৪২৮৮ ১৫-১১-১০ ১৪-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

65.  ০৪25০১০65 ,, কিিাি ে োসিরুল কেিাি ে, সিরি িান্ড করাি, 

খুলনা। 

০১৭১১৩৭৫৫৭১ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

66.  ০৪25০১০66 ,, কিিাি ে আহর্ম্মদ ইিরান এন্ড ব্রাদাি ে, ৪৪, 

করলওর্য় কিাসি েয়াল কির্দ্বক্স, খান এ িবুর 

করাি, খুলনা 

০১৮১৯৬৯৭৩৭৬ 

 

২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

67.  ০৪25০১০67 ,, কিিাি ে দুলাল কিার, ১নং ওর্য়ি কিকট 

করাি, খুলনা 

০১৭১৮৯২৭৭৩৬ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

68.  ০৪25০১০68 ,, কিিাি ে ইউসুফ এন্টারপ্রাইে, ২১, কালীিাড়ী 

করাি, খুলনা 

০১৯১৭৬২৮০৪৯ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১২ ২৭-১২-১৪ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

69.  ০৪25০১০69 ,, কিিাি ে সরতা এন্টারপ্রাইে,  ১৭ নং, 

কহলাতলা করাি, খুলনা 

০১৭১৫২৯৩১৭৪ ১৫-১১-১০ ১৪-১১-১6 ৩১-১২-20 ০-৫০ -ঐ-  

70.  ০৪25০১০70 ,, কিিাি ে খান ব্রাদাি ে, ৪০, কালীিাড়ী করাি 

খুলনা 

 ২২-১২-১০ ২১-১২-১৪ ২১-১২-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

71.  ০৪25০১০71 ,, কিিাি ে কহার্িন কেিাি ে, ব্যাপারী, ১০ ওর্য়ি 

কিকট করাি ,খুলনা। 

 ২৬-১২-১০ ২৫-১২-১৬ ৩১-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

72.  ০৪25০১০72 ,, কিিাি ে সুলাইিান কোর খান োহান আলী, 

হকাি ে িার্কেট, কক্ল করাি, খুলনা। 

০১৭১৪৪৮১৪২৩ ২৬-১২-১০ ২৫-১২-১৬ ৩১-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

73.  ০৪25০১০73 ,, কিিাি ে োিান এন্ড ব্রাদাি ে, ১৮, পুরাতন 

িাোর করাি, কাসলিাড়ী, খুলনা 

০১৭১৭১১৬৭৪২ ২২-০৬-১১ ২১-০৬-১৫ ২১-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

74.  ০৪25০১০74 ,, কিিাি ে েয়নাল কোর, ৪নং ঘাট, িবুে 

িার্কেট, খুলনা 

০১৭১৮২৮৬০৬৪ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

75.  ০৪25০১০75 ,, কিিাি ে কিাহনা কেিাি ে, ৪৫-ক কিশন করাি 

,খুলনা 

০১৭১২৩৭৫৫৭১ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

76.  ০৪25০১০76 ,, কিিাি ে আরর্েন্ট এক্সর্প্রি, কোড়ার্গট 

৯৫৪,খান এ িবুর করাি, খুলনা। 

০১৭১৫৫৯৫০০৭ ২৩-১১-০৯ ২২-১১-১৫ ২২-১১-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

77.  ০৪25০১০77 ,, কিিাি ে কশািন ওর্য়ল সিল, কিশন করাি 

,খুলনা। 

০১৭১৮৭৭৫৭৭১ ১৪-১১-১০ ১৩-১১-১৪ ১৩-১১-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

78.  ০৪25০১০78 ,, কিিাি ে সিিসিল্লাহ এন্টারপ্রাইে, কক্ল 

করাি,খান োহান আলী হকাি ে িার্কেট, 

খুলনা। 

০১৯১৭৬২৮০৪৯ ৩১-০৩-১১ ৩০-০৩-১৫ ৩০-০৩-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

79.  ০৪25০১০79 ,, কিিাি ে সশকদার কিার, ৩৯, ককসিএ রুপিা 

িার্কেট, খুলনা 

০১৭১২১৫৬২৩১ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

80.  ০৪25০১০80 ,, কিিাি ে অসি সুইটি, ককসিএ এযার্প্রাি 

করাি,সনউ িার্কেট, খুলনা। 

০১৭২৫৬১৪২৮৮ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

81.  ০৪25০১০81 ,, কিিাি ে এি এি হায়দার আলী,৩৪,এযার্প্রাি 

করাি,নতুন  িাোর, খুলনা 

০১৭১২৯৮৪৯২৬ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ ২৪-০৮-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

82.  ০৪25০১০82 ,, কিিাি ে আব্দুি িািার, ১নং কািিি ঘাট, 

খুলনা 

০১৯২১৪৭৭৫২২ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

83.  ০৪25০১০83 ,, কিিাি ে কে এি কেি োি, ১৬ নং নতুন 

িাোর, এযার্প্রাি করাি, খুলনা 

০১৯১৮৮৭৭৯০৪ ২৪-০৮-১১ ২৩-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

84.  ০৪25০১০84 ,, কিিাি ে োহানারা কেিাি ে, টিসি ক্রি করাি, 

খুলনা। 

০১৭১১৩০৯৫৯৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

85.  ০৪25০১০85 ,, কিিাি ে ককাসহনুর কিার, ৫৭সির্িসে করাি, 

খুলনা 

০১৮১২৫২০০৫২ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

86.  ০৪25০১০86 ,, কিিাি ে এি কিার, ১২, কছাট সিেোপুর করাি 

,খুলনা 

০১৬৭৪৯৯৬৩৪৪ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১৬ ৩১-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

87.  ০৪25০১০87 ,, কিিাি ে কিাল্লা  এন্টারপ্রাইে, ১৪নং মুিলিান 

পাড়া কিইন করাি ,খুলনা 

০১৭১২১৪৯৪৩৭ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

88.  ০৪25০১০88 ,, কিিাি ে রুকাইয়া এন্টারপ্রাইে, ৬৫, 

ইিলািপুর করাি, কদালর্খালা িাোর, খুলনা 

০১৭১১৫৮৬৮৪৪ ২৫-০৩-০৯ ২৪-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

89.  ০৪25০১০89 ,, কিিাি ে ইয়াদ ফুয়াদ এন্টারপ্রাইে, সনরালা,  

কশর এ িাংলা করাি, খুলনা। 

০১৯১৬৩৪১০০৯ ২৫-০৩-০৯ ২৪-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

90.  ০৪25০১০90 ,, কিিাি ে সুিন কিার, কশর্র িাংলা করাি, 

সনরালা, খুলনা। 

০১৯১১৬৫১৯২৯ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১১ ০৭-০৬-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

91.  ০৪25০১০91 ,, কিিাি ে প্যারািাইি এন্ড ককাং, ১৭, পুরাতন 

করাি, গল্লািারী, খুলনা 

০১৭১১৩৫২৪৯০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

92.  ০৪25০১০92 ,, কিিাি ে সনউ কিাসনয়া এন্টারপ্রাইে, িসুপাড়া 

কিইন করাি, খুলনা। 

০১৭১১৯৫০৫৫০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

93.  ০৪25০১০93 ,, কিিাি ে আরর্েন এন্টারপ্রাইে, ৬৫-১ সে এন 

সি খান করাি, খুলনা 

০১৭১১১৯০৭৬৯ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

94.  ০৪25০১০94 ,, কিিাি ে আপন কেিাি ে, ৪৯, নথ ে খাল ব্যাংক 

করাি  খুলনা 

০১৭১১৪৪৩৩২৯ ২৮-০৪-০৯ ২৮-০৪-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

95.  ০৪25০১০95 ,, কিিাি ে এি আর কেসিং,  ১৯-১ পসিি 

িাসনয়া খািার কিইন করাি ,খুলনা 

০১৭১১-৪৪৩৩২৯ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

96.  ০৪25০১০96 ,, কিিাি ে আলাউসদ্দন কেিাি ে, গল্লািারী িাোর 

খুলনা। 

০১৯৮৩৭০৪০৭৫ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  
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97.  ০৪25০১০97 ,, কিিাি ে িরদার কেিাি, ৭৫, িসুপাড়া, 

এসতিখানা করাি, খুলনা 

০১৯১২৪৫৮০৩৪ ১৪-১১-১০ ১৩-১১-১৬ ৩১-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

98.  ০৪25০১০98 ,, কিিাি ে কফার এি এন্টারপ্রাইে, ১৬,পসিি 

িাসনয়া খািার কিইন করাি ,খুলনা 

০১৭১৮৮৭৩২২৩ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

99.  ০৪25০১০99 ,, কিিাি ে টি এন্ড টি  এন্টারপ্রাইে, ৯২, 

িসুপাড়া কিইন করাি খুলনা 

 ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

100.  ০৪25০১100 ,, কিিাি ে কিার্য়ি এন্টারপ্রাইে, কশর-এ-িাংলা 

করাি, খুলনা। 

০১৯১৬৮০৫০০৬ ০৮-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

101.  ০৪25০১101 ,, কিিাি ে ইরা কেি ইন্টারন্যাশনাল, িসুপাড়া, 

এসতিখানা করাি, খুলনা। 

০১৯১২৪৫৮০৩৪ ১৪-১১-১০ ১৩-১১-১৬ ৩১.১২.১৮ ০-৫০ -ঐ-  

102.  ০৪25০১102 ,, কিিাি ে কনছার কিার, ৮ নং, কশর্র িাংলা 

করাি, খুলনা 

০১৯১৮৪০৪৬৮৪ ২০-০৬-১১ ১৯-০৬-১৫ ১৯-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

103.  ০৪25০১103 ,, কিিাি ে নয়ন এন্টারপ্রাইে, ১০৩,সি কক 

কিইন করাি, খুলনা 

০১৭২৭৪০৫৮৭ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

104.  ০৪25০১104 ,, কিিাি ে সলিানা এন্টারপ্রাইে, ৪৮ সি,র্ক 

কিইন করাি, খুলনা 

০১৭১১৪৬২৫২০ ২৩-০৭-১২ ২২-০৭-১৬ ২২-০৭-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

105.  ০৪25০১105 ,, কিিাি ে তানসেি হস্তসশল্প, ১৪০ টুটপাড়া, 

তালতলা হািপাতাল করাি খুলনা 

০১৯১৪৪০৪৪৩৩ ১৬-০৬-১০ ১৫-০৬-১৬ ১৫-০৬-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

106.  ০৪25০১106 ,, কিিাি ে তৃসপ্ত কেিাি ে , খৃিান পাড়া, টুটপাড়া, 

খুলনা। 

০১৭১৮৪৫৫০২৩ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

107.  ০৪25০১107 ,, কিিাি ে িসেি এন্টারপ্রাইে, লিন কিারা 

নদীর তীর সুইে কগট, খুলনা। 

০১৭১৫৪৪২১৪৮ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

108.  ০৪25০১108 ,, কিিাি ে স্মৃসত এন্টারপ্রাইে, ৪১ লিন কিারা 

সুইে কগট, কিইন করাি, সশপইয়াি ে, খুলনা 

০১৭১১৭৩২৩৮১ ০৬-০২-১১ ০৫-০২-১৭ ০৫-০২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

109.  ০৪25০১109 ,, কিিাি ে পারর্িে এন্টারপ্রাইে, লিনিরা 

িান্ধা িাোর, সশপইয়াি ে, খুলনা। 

০১৭২০৯৬৫৩৭৯ ১৬-০৬-১৩  ১৫-০৬-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

110.  ০৪25০১110 ,, কিিাি ে আর আর এন্টারপ্রাইে, ২৯-৫৬, 

দসক্ষণ লিণিরা, সশপইয়াি ে, খুলনা 

০১৯১১৫২০০৪৫ ১৮-০৬-১৩ ১৭-০৬-১৫ ১৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

111.  ০৪25০2001 রুপিা কিিাি ে আকাশ কিার, আইেগাসত 

কিলফুসলয়া, রুপিা, খুলনা। 

০১৭১৯৭৬৮৩৩৭ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ খুলনা  

112.  ০৪25০2002 ,, কিিাি ে আসিরুল এন্টারপ্রাইে,কােসদয়া, 

রুপিা, খুলনা। 

০১৭১১৯৫০৪৬৮ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১২ ২৭-১২-১৪ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

113.  ০৪25০2003 ,, কিিাি ে আলাল কিার, আলাইপুর িাোর, 

রুপিা, খুলনা। 

০১৭১৩৯১৪২১৫ ১৬-০৫-১১ ১৫-০৫-১৩ ১৫-০৫-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

114.  ০৪25০2004 ,, কিিাি ে কুন্ডু ব্রাদাি ে, পার্লর িাোর, 

রূপিা, খুলনা। 

 ১৭-০৬-১৪  ১৭-০৬-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

115.  ০৪25০3001 ডুমুসরয়া কিিাি ে কিাস্তাসফে কেিাি ে, গুটুসদয়া, 

ডুমুসরয়া, খুলনা। 

০১৭১২৯৭৯৮৮৪ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

116.  ০৪25০3002 ,, কিিাি ে িাতৃ এন্টারপ্রাইে, আটসলয়া, 

ডুমুসরয়া, খুলনা। 

০১৭১৬৬০০০২৬ ১৬-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৫-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

117.  ০৪25০3003 ,, কিিাি ে িাই িাই হহিহহ এন্ড রাইি 

সিলস্, সিকসিসিল িাঃ, ডুমুসরয়া, খুলনা। 

০১৭১৬৪০০৬৬১ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

118.  ০৪25০3004 ,, কিিাি ে েয়ন্ত কুিার কদ, উলািাোর, 

ডুমুসরয়া, খুলনা। 

০১৭১৪৯৩১৮৭৪ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

119.  ০৪25০3005 ,, কিিাি ে খান কেিাি ে, কালীিাড়ী, ডুমুসরয়া 

খুলনা 

০১৭১০৭৫২৪৪৪ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

120.  ০৪25০4001 সদঘসলয়া কিিাি ে সিসি এন্ড ককাং,পাসনগাসত, 

সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১৭১১২৭৪৬৯৩ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৯-১৫ ২৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

121.  ০৪25০4002 ,, কিিাি ে িামুন এন্টারপ্রাইে,গােীর হাট 

িাোর, সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১৭১৩৯০২৬২৪ ২২-০৩-০৯ ২১-০৩-১১ ২১-০৩-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

122.  ০৪25০4003 ,, কিিাি ে শওকত এন্ড কার্দর এন্টারপ্রাইে, 

সুগসন্ধ কিনহাটি িাোর, সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১৭১৬৫২২৮৮০ ১৭-০১-১০ ১৬-০১-১২ ১৬-০১-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

123.  ০৪25০4004 ,, কিিাি ে ইিরান কেিাি ে, কিনহাটি ২নং 

কগট িাোর, সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১৭২৫৬৬২১৭০ ২২-০৩-১১ ২১-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

124.  ০৪25০4005 ,, কিিাি ে কিাহাগ এন্টারপ্রাইে, িাকারপুর, 

সদঘসলয়া, খূলনা। 

০১৭৩৬৯৫৮৯৫৮ ১১-০৮-১১  ১০-০৮-১৩ ১৮-০১-১৮ তাসরর্খ িাসতল করা 

হর্য়র্ছ। 

125.  ০৪25০4006 ,, কিিাি ে রাতুল এন্টারপ্রাইে, কততুলর্তালা 

কিাড়, সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১১৯৬১৯৪৫ ১১-০৮-১১ ১০-০৮-১৫ ১০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

126.  ০৪25০4007 ,, কিিাি ে সদপু এন্টারপ্রাইে, ককটলা িাোর, 

সদঘসলয়া,খুলনা। 

০১৯২৫৮২৭৭৮১ ১১-০৮-১১ ১০-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

127.  ০৪25০4008 সদঘসলয়া কিিাি ে কিহ োসিন এন্টারপ্রাইেগাইকুর, 

আড়ংঘাটা,র্দৌলতপুর,সদঘসলয়া, খুলনা। 

 ১৪-১১-১০ ১৩-১১-১২ ১৩-১১-১৪ ০-৫০ খুলনা  

128.  ০৪25০4009 ,, কিিাি ে ফরহাদ এন্টারপ্রইে, সূসতরপুর 

িাোর, দীঘসলয়া, খুলনা। 

 ০৭-০৬-১৫  ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

129.  ০৪25০4010 ,, কিিাি ে অর্ছল এন্টারপ্রাইে, ককটলা 

ককালাপাটগাতী, সদঘসলয়া, খুলনা। 

০১৭২৭-৩০১১০৫ ৩১-০৫-১৫ ৩০-০৫-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

130.  ০৪25০4011 ,, কিিাি ে রার্িল এন্টারপ্রাইে, পর্থর 

িাোর, সদঘসলয়া, খুলনা 

০১৭১৯-১৩৮৯৫৮ ২৬-০১-১৭  ২৫-০১-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

131.  ০৪25০4012 ,, কিিাি ে করশন কিার, কিনহাটি িাোর, 

সদঘসলয়া, খুলনা 

০১৯৬৪৫৭০৪৫০ ২৬-০১-১৭  ২৫-০১-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

132.  ০৪25০5001 কতরখাদা কিিাি ে িানোন এন্টারপ্রাইে 

,র্তরখাদা,খুলনা। 

০১৭১৬৭৮১৮৩৫ ০৮-১০-০৯ ০৭-১০-১৭ ০৭-১০-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

133.  ০৪25০5002 ,, কিিাি ে সরয়া এন্টারপ্রইে, লস্করপুর, 

কিাকািপুর, কতরখাদা, খুলনা। 

 ৩১-০৫-১৫ ৩১-০৫-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

134.  ০৪25০5003 ,, কিিাি ে একতা এন্টারপ্রোইে, কিাকািপুর, 

কতরখাদা, খুলনা। 

 ৩১-০৫-১৫ ৩১-০৫-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

135.  ০৪25০6001 কয়রা কিিাি ে খান কিার, পসগলািাড়ী িাোর, 

কয়রা, খুলনা। 

 ০৯-০৩-১১ ০৮-০৩-১৭ ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

136.  ০৪25০7001 খাসলশপুর কিিাি ে ঠাঁই িঞ্চায় ও ঋনদান িিিায় 

িসিসত সলঃ, মুেগুন্নী উিরপাড়া, 

খাসলশপুর, খুলনা। 

০১৬৭৪-৮০২২৫৫ ২৯-০৪-১৪ ২৮-০৪-১৬ ২৮-০৪-১৮ ০-৫০ -ঐ- িিিায়  
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কেলার নািঃ িার্গরহাট (২৬) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪26০1001 িদর কিিাি ে ফসরদা আক্তার িানু,নার্গরিাোর, 

িদর, িার্গরহাট। 

০১৭১৮৩৪০৪২৬ ৩০-০৯-০৯ ২৮-০৯-১৫ ২৮-০৯-১৭ ০-৫০ খুলনা  

2.  ০৪26০1002 ,, কিিাি ে কিাসনয়া এন্টারপ্রাইে, কান্দাপাড়া 

িাোর, িদর, িার্গরহাট। 

০১৭১৭৯৬৪৮৪২ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

3.  ০৪26০1003 ,, কিিাি ে কির্লশ দাি ,চুিকাটি, কচুয়া, 

িার্গরহাট 

০১৭১২৬১৩৫৮৬ ২৭-১০-০৯ ২৬-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

4.  ০৪26০2001 সিতলিারী কিিাি ে প্রফুল্ল কনিাা্রকশন, খার্িরহাট 

িাোর, সিতলিারী িাোর, িার্গরহাট। 

০১৭২৮৫৬৫৮৯৬ ২৯-১২-০৯ ২৮-১২-১৭ ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

5.  ০৪26০2002 ,, কিিাি ে উৎপল িন্দ্র িাহা, সিতলিারী 

িাোর, িার্গরহাট। 

০১৭১৬৭১৬০৩২ ৩০-১২-০৯ ২৯-১২-১১ ২৯-১২-১৩ ০-৫০ -ঐ-  

6.  ০৪26০2003 ,, কিিাি ে কিাঃ োহাঙ্গীর আলি,িড়িাড়ীয়া, 

সিতলিারী িাোর, িার্গরহাট। 

০১৭৩৯-০০৯৪৬০ ৩০-১২-০৯ ২৯-১২-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

7.  ০৪26০3001 িংলা কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে, িাোর করাি, 

িংলা, িার্গরহাট। 

০১৭১১৪৬৮৭২১ ০৮-১০-০৯ ০৭-১০-১৫ ০৭-১০-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

8.  ০৪26০3002 ,, কিিাি ে পরর্িশ এন্টারপ্রাইে,সদ্বগরাে 

িাোর, িংলা, িার্গরহাট। 

০১৭২১৩৬৯০৯৯ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

9.  ০৪26০4001 কিাল্লারহাট কিিাি ে রাহা এন্টারপ্রাইে,গারফা িাোর, 

কিাল্লারহাট, িার্গরহাট। 

০১৭১১৩১৩৯৪৬ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

10.  ০৪26০4002 ,, কিিাি ে কিাহাগ এন্টারপ্রাইে,চুনর্খালা 

িাোর, কিাল্লারহাট, িার্গরহাট। 

০১৭১২৯৩৬২০০ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

11.  ০৪26০4003 ,, কিিাি ে কিাল্লা এন্টারপ্রাইে,র্িাল্লারহাট, 

িার্গরহাট। 

০১৭১৩৫৭৭০১৮ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

12.  ০৪26০5001 রািপাল কিিাি ে কিৌরী আইি দ্বান্ট, িাশতলী, 

রািপাল, িার্গরহাট। 

০১৭১১৩৩৫৮৭০ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১7 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

13.  ০৪26০6001 ফসকরহাট কিিাি ে আসনি কেিাি ে, ফসকরহাট িাোর, 

িার্গরহাট। 

০১৭১১৫৭৯৯০১ ২২-০৩-১১ ২১-০৩-১৩ ২১-০৩-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৪26০6002 ,, কিিাি ে রহিান এন্টারপ্রাইে, কিইন করাি, 

ফসকরহাট িাোর, িার্গরহাট 

০১৭১১৯৩০৬০১ ২৮-১২-১০ ২৭-১০-১২ ২৭-১০-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৪26০7001 শ্বরনর্খালা কিিাি ে ইনোি কেি ইন্টারন্যাশনাল,রার্য়ন্দা 

িাোর,শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১১৯৩৭৭০৪ ১৭-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৫-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪26০7002 ,, কিিাি ে রার্য়ন্দা এন্টারপ্রাইে,রার্য়ন্দা 

িাোর, শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১৫০৮২৯৯২ ২০-১০-০৯ ১৯-১০-১৫ ১৯-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪26০7003 ,, কিিাি ে স্বপন কুিার নাগ,রার্য়ন্দা িাোর, 

শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১১২১৭১২২ ৩০-০৮-১০ ২৮-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪26০7004 ,, কিিাি ে শািীি এন্টারপ্রাইে,রার্য়ন্দা িাোর, 

শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১১৩৯৩৩০৭ ২০-১০-১০ ১৯-১০-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪26০7005 ,, কিিাি ে হাওলাদার কোর, রার্য়ন্দা িাোর, 

শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১৫০৮২৯৯৩ ২০-১০-১০ ১৯-১০-১৬ ১৯-১০-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪26০7006 ,, কিিাি ে িালিা এন্টারপ্রাইে,রার্য়ন্দা িাোর, 

শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

 ২৪-০২-১১ ২৩-০২-১৭ ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৪26০7007 ,, কিিাি ে অসনিা এন্টারপ্রাইে, রার্য়ন্দা 

িাোর, শ্বরনর্খালা, িার্গরহাট। 

০১৭১১২১৭১২২ ২৪-০২-১১ ২৩-০২-১৭ ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৪26০8001 কিার্রলগঞ্জ কিিাি ে প্রিাতী কেিাি ে িচুবুসনয়া, 

কিার্রলগঞ্জ, িার্গরহাট। 

০১৭২০৬১২৬৮৮ ০৭-০৯-০৯ ০৬-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৪26০8002 ,, কিিাি ে কেযাসত এন্টারপ্রাইে, িন্নািী িাোর, 

কিার্রলগঞ্জ, িার্গরহাট। 

০১৯১৮৫২২৮০৩ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৪26০8003 ,, কিিাি ে েয় কেিাি ে, কিইন করাি, 

কিার্রলগঞ্জ, িার্গরহাট। 

০১৭১১৬৬৮০৭৬ ২১-০৯-১০ ২০-০৯-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৪26০8004 ,, কিিাি ে হাওলাদার কিার, কাসলয়া িাসড়র 

হাট, কিার্রলগঞ্জ, িার্গরহাট 

০১৭১৬৬০৯০২৫ ২১-০৯-১০ ২০-০৯-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ সপর্রােপুর (২৭) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪২৭০১০০১ িদর কিিাি ে িাহমুদ এন্টারপ্রাইে,র্পাে 

অসফি করাি, িদর, সপর্রােপুর। 

০১৮২২২৪০৪৯৭ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ৫১-১০০ খুলনা  

2.  ০৪২৭০১০০২ ,, কিিাি ে নসন্দনী এন্টারপ্রাইে,আিলাপাড়া, 

উসকলপাড়া, িদর, সপর্রােপুর। 

০১৭১৬৩৩৫৭৭০ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৭ ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৪২৭০১০০৩ ,, কিিাি ে আরিান এন্টারপ্রাইে, পার্রর হাট 

করাি, িদর, সপর্রােপুর। 

০১৭১১৩৮৯৫১৬ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ৩১-১২-১7 ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৪২৭০১০০৪ ,, কিিাি ে স্যাংগুইন িহুমূখী িিিায় িসিসত 

সলঃ,িদর, সপর্রােপুর 

০১৭২৮২৫৩৪৯৬ ২৮-১২-১৪  ২৭-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

5.  ০৪২৭০২০০১ সেয়ানগর কিিাি ে িাহা এর্েন্সী, পার্রর হাট িন্দর, 

সেয়ানগর, সপর্রােপুর। 

০১৭১৬৪৬২৯২৪ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৩ ২৯-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৪২৭০২০০২ ,, কিিাি ে খান সিপনী সিতান, সেয়ানগর, 

সপর্রােপুর। 

০১৭১১২৪৯৩৫৬ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৪২৭০২০০৩ ,, কিিাি ে িসনর এন্টারপ্রাইে, িদর করাি, 

পার্রর হাট িন্দর, সেয়ানগর, 

সপর্রােপুর। 

০১৭২০৩৭৫৭৩৪ ১১-০১-১০ ১০-০১-১৬ ১০-০১-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৪২৭০২০০৪ ,, কিিাি ে আলতাপ কিার, পার্রর হাট িন্দর, 

সেয়ানগর, সপর্রােপুর। 

০১৭১২৯৪৩০১৩ ১৯-০৪-১১ ১৯-০৪-১৭ ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৪২৭০3০০1 কাউখাসল কিিাি ে সনি েল কেি ইন্টারন্যাশনাল,দর 

করাি, কাউখাসল, সপর্রােপুর 

০১৭১৬৬৩৯৫১৩ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৯-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৪২৭০4০০১ িঠিাসড়য়া কিিাি ে আব্দুল আসেে কেিাি ে, 

িঠিাসড়য়া, সপর্রােপুর। 

০১৯৩৫২০৮৯৯৫ ২২-০৮-০৯ ২১-০৮-১৫ ৩১-১২-১7 ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৪২৭০4০০২ ,, কিিাি ে শান্ত এন্টারপ্রাইে, িঠিাসড়য়া, 

সপর্রােপুর। 

০১৭১১৩৫৪৭৮১ ১০-০৮-১০ ০৯-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  052705001 িান্ডাসরয়া কিিাি ে কােী এন্টারপ্রাইে,  িান্ডাসরয়া, 

সপর্রােপুর। 

০১৭১১৫৭০৬২৮ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ২৮-০৮-১৫ 51-100 িসরশাল  

13.  052705002 ,, কিিাি ে এি.এি.এন্টারপ্রাইে, কর্লে 

করাি, িান্ডাসরয়া, সপর্রােপুর। 

০১৭১১-৫৭০৬২৮ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

14.  052705003 ,, কিিাি ে শাহ এন্টারপ্রাইে, কর্লে করাি, 

িান্ডাসরয়া, সপর্রােপুর। 

০১৭১৪-০৫৫৭০২ ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  
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কেলার নািঃ িালকাঠি (২8) 
  

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  052801001 িদর কিিাি ে  সুিন কোর, তুলাপসট্ট, িদর, 

িালকাঠি। 

০১৮১৯-৫২৬৭৫৫ ৩০-০৮-০৯ ৩০-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 িসরশাল  

2.  052801002 ’’ কিিাি ে  লািলী এন্ড ব্রাদাি ে, কেশন করাি, 

িদর, িালকাঠি। 

 ২০-০৮-০৯  ১৯-০৮-১১ 0-50 -ঐ-  

3.  052801003 ’’ কিিাি ে ছসনয়া এন্টারপ্রাইে, আড়তদার 

পসট্ট,  িদর, িালকাঠি। 

০১৭১২-১৩২০৪৭ ১৮-১০-০৯ ১6-১0-১৫ ১5-১0-১7 0-50 -ঐ-  

4.  052801004 ’’ কিিাি ে সিয়দ কেনার্রল িাপ্লাইয়াি ে, 

আিতলা করাি, িদর, িালকাঠি। 

০১৭১৯-৮৪৮৫৬৫ ২৫-০৯-১০ ২৪-০৯-১২ 23-09-১৮ 0-50 -ঐ-  

5.  052801005 ’’ কিিাি ে রুর্িল এন্টারপ্রাইে, কিশন 

করাি,িদর,  িালকাঠি। 

০১৭১৯-৮৪৮৫৬৫ ২৮-০৯-১০ ২৭-০৯-১২ 23-09-১৮ 0-50 -ঐ-  

6.  052801006 ’’ কিিাি ে ইশানা কনস্ট্রাকশন, কাঠপসট্ট 

করাি, িদর, িালকাঠি। 

০১৭১১-৭৮৩০৭৮ ১৩-১০-১০ ১১-১০-১৪ ১০-১০-১৬ 0-50 -ঐ-  

7.  052801007 ’’ কিিাি ে আর্নায়ার কেিাি ে, িাি িযান্ড, 

িড়ক(কৃষ্ণকাঠী), িদর, িালকাঠি। 

০১৭৫১-৮২৬৭৫৭ ১৯-১০-১০ ১৬-১০-১৬ ১৫-১০-১৮ 0-50 -ঐ-  

8.  052801008 ’’ কিিাি ে সেিান কেিাি ে,  িদর, িালকাঠি। ০১৭২৫-৪৯৭৭১৯ ২৩-০১-১২ ২২-০১-১৪ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

9.  052801009 ’’ কিিাি ে ির্নাে কিার, ২৯, তািাক পসট্ট 

িাোর করাি, িদর,  িালকাঠি। 

০১৭১২-৫৬৩৩৫৪ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

10.  052801010 ’’ কিিাি ে িালকাঠী লক্ষয িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, কাপুসড়য়া পসট্ট, িদর, 

িালকাঠী। 

০১১৯৩-০৬০৫০৫ ১০-১১-১৩ ০৯-১১-১৫ ০৮-১১-১৭ 0-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

11.  052802001 নলসছটি কিিাি ে িরদার এন্টারপ্রাইে, ষাইট 

পাসকয়া, নলসছটি, িালকাঠি। 

০১১৯০-৭৩৫৩৮২ ১৪-০৩-১২ ১৩-০৩-১৪ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

12.  052802002 ’’ কিিাি ে লুনা এন্টারপ্রাইে, িরতকাঠী, 

জুরকাঠী, নলসছটি, িালকাঠি। 

০১৮১৬-৩৯২০৪৮ ১৭-০৯-১৪ ৩১-১২-১৭ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

13.  052803001 কাঁঠাসলয়া কিিাি ে  তালুকদার কেিাি ে,  িানীই, 

কাঁঠাসলয়া, িালকাঠি। 

০১৭১৭-৩১১৮১৫ ১০-০৯-০৯ ০৯-০৯-১১ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ িসরশাল (২9) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  052901001  সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে  পানািা এন্টারপ্রাইে, পুরান 

িাোর, িসরশাল। 

০১৭৩১-৮০৯৩০৫ 

 

২৪-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ 0-50 িসরশাল  

2.  052901002 ’’ কিিাি ে  অনুরাগ এন্টারপ্রাইে, আউটার 

কেসিয়াি, িসরশাল। 

০১৭১২-৫৩৯২১৮ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

3.  052901003 ’’ কিিাি ে  রােন কেিাি ে, িাগরদী িাোর, 

িসরশাল। 

০১৬৭৫-০৮৭৫৮২ ২৫-১০-০৭ ২৪-১০-১৫ ২৩-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

4.  052901004 ’’ কিিাি ে  অসথ ে কোর, হাটর্খালা করাি, 

িসরশাল। 

 

০১৭২৭-২২৩৭৩২ ২৫-১০-০৭ ২3-১০-১5 ২2-১০-১7 0-50 -ঐ-  

5.  052901005 ’’ কিিাি ে কিসলি কেিাি ে, ২৩, নং ওয়াি ে , 

িাগরদী িাোর, িসরশাল। 

০১৭২৫-৬৩২২৪২ ০৫-০৮-১০ ০৩-০৮-১৪ ০২-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

6.  052901006 ’’ কিিাি ে  সিয়াি  কেিাি ে,  

পুরানপাড়া, আসিরগঞ্জ িড়ক, িসরশাল। 

০১৭১৬-১৩৮৪৫৩ ০৫-০৮-১০ ০৩-০৮-১৬ ০২-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

7.  052901007 ’’ কিিাি ে কনািান এন্টারপ্রাইে,  

সনউ িদরঘাট করাি, িসরশাল। 

০১৭১২-৭৬৫০২৩ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৫ ৩0-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

8.  052901008 ’’ কিিাি ে কিাহাগ কিার, কসি েীিনান্দ দাি 

িড়ক, িগুড়া করাি, িসরশাল। 

০১১৯৬-১২২১৩৫ ০৫-০৮-১০ ০৪-০৮-১৪ ০৩-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

9.  052901009 ’’ কিিাি ে সিোনুর রহিান, িান্দ করাি, 

িসরশাল। 

০১৭২২-৩৭৮৫৭৭ ০৫-০৮-১০ ০৪-০৮-১৫ ০৩-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

10.  052901010 ’’ কিিাি ে কিাল্লা এন্টারপ্রাইে, িাধ করাি,  

৩০, কগািাউন কগইট িংলগ্ন, িসরশাল। 

০১৭১১-৪৭১১৮৪ ০৫-০৮-১০ ০৪-০৮-১৪ ০৩-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

11.  052901011 ’’ কিিাি ে আসির এন্টারপ্রাইে 

কাঠপসে করাি, িসরশাল। 

০১৬৮২-৯৩১৩৮৭ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

12.  052901012 ’’ কিিাি ে নয়ন কিার, পলাশপুর করাি, 

িসরশাল। 

০১৭২৩-৪৭০৫০২ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১২ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

13.  052901013 ’’ কিিাি ে োন্নাত কেিাি ে,  

কোড় িিসেদ, গাউয়ািার, িসরশাল। 

০১৭৩১-৫৬৬১৪৫ ০৫-০৮-১০ ০৩-০৮-১৪ ০২-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

14.  052901014 ’’ কিিাি ে খান এন্টারপ্রাইে,  

উির িাগরদী, সিএন্ডসি করাি, িসরশাল। 

০১৭১২-৯২৫৯৩৭ 29-০৮-09 ০5-০৮-১৪ ০4-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

15.  052901015 ’’ কিিাি ে কালাি কিার, দসক্ষণ আর্লকান্দা, 

খার্লকািাদ কর্লানী, িসরশাল। 

০১৭২৫-০৯৭৮০৬ ০৫-০৮-১০ ০৪-০৮-১৪ ০৩-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

16.  052901016 ’’ কিিাি ে সদপ্ত কিার 

ইন্দ্রকাঠী, নিগ্রাি করাি, িসরশাল। 

০১৭৭৬-০১৪০৬৮ ০৫-০৮-১০ ০২-০৮-১৬ ০১-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

17.  052901017 ’’ কিিাি ে আল খসলফা কেিাি ে 

 সিএন্ড সি করাি, িসরশাল। 

০১৭১৫-৭৬৯৬৯১ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৭ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

18.  052901018 ’’ কিিাি ে সুিা এন্টারপ্রাইে, খান ম্যান 

দরগাহ্ িাড়ী, িাগরদী, িসরশাল। 

০১৭১২-৪৬১৬৯২ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৭ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

19.  052901019 ’’ কিিাি ে আঃ িার্েদ হাওলাদার  

িন্দর করাি, দঃ আর্লকান্দা, িসরশাল। 

০১৭১৫-১৬৮৮৮৮ ০৮-০৮-১০ ০৭-০৮-১৪ ০৬-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

20.  052901020 ’’ কিিাি ে আসিরুনর্নচ্ছা কনিাকশন  

িনসুর ককায়াটার, নিগ্রাি করাি, িসরশাল। 

০১৭১৪-৪৭৭৮৫৯ ০৮-০৮-১০ ০৫-০৮-১৬ ০৪-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

21.  052901021 ’’ কিিাি ে োলাল কিাি ে 

স্ব- করাি, িসরশাল। 

 

 

 

০১৭১৮-৪৮৫২৯১ ০৫-০৮-১০ ০৪-০৮-১৪ ০৩-০৮-১৮ 0-50 -ঐ-  

22.  052901022 ’’ কিিাি ে কিাঃ িামুন গােী 

হাটর্খালা িাোর করাি, িসরশাল। 

০১৯3৯- 335326 ০৮-০৮-১০ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

23.  052901023 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিাি ে  

হাটর্খালা িাোর করাি, িাসরশাল। 

০১৭১১-৯০১৩৭৬ ০৮-০৮-১০ ০৭-০৮-১২ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

24.  052901024 ’’ কিিাি ে তালুকদার কেিাি ে, 

 িটতলা, নিগ্রাি করাি, িসরশাল। 

০১৭১৮-৪৫২৯১৭ ০৯-০৮-১০ ৩১-১২-১৪ ৩0-১২-১৬ 0-50 -ঐ-  

25.  052901025 ’’ কিিাি ে িরদার কেিাি ে 

নতুন আল্লািাদ িাোর, িসরশাল। 

০১৯১৫-৩৬২৪৪৮ ১১-০৭-১০ ১০-০৭-১২ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

26.  052901026 ’’ কিিাি ে শংকর এন্ড ব্রাদাি ে 

িীর প্রতীক প্লাো নতুন িাোর, িসরশাল। 

০১৭১১-৮০৩১৭৪ ২২-০৩-১১ ২১-০৩-১৩ ২০-০৩-১৭ 0-50 -ঐ-  

27.  052901027 ’’ কিিাি ে সিনসথয়া এন্টারপ্রাইে 

 সিএন্ডসি করাি, িসরশাল। 

০১৭১২-০০৭৮০১ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৪ ৩০-১২-১৬ 0-50 -ঐ-  

28.  052901028 ’’ কিিাি ে হাওলাদার কেিাি ে,  

টুিির নতুন হাট, িন্দ্রর্িাহন, িসরশাল। 

০১71-8825740 

 

২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৩ ২৪-১০-১৭ 0-50 -ঐ-  

29.  052901029 ’’ কিিাি ে কিতু এন্টারপ্রাইে 

 িার্হর্ির হাট, িসরশাল িদর, িসরশাল। 

০১৭১২-৯০১৯২১ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৩ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

30.  052901030 ’’ কিিাি ে কিৌধুরী কনস্ট্রাকশন 

 উির করাপুর, িদর, িসরশাল। 

০১৭১৬-৬৯৯৪২১ ২৭-১০-১১ ৩১-১২-১৫ ৩0-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

31.  052901031 ’’ কিিাি ে হাওলাদার এন্টারপ্রাইে 

িার্হর্ির হাট, িসরশাল। 

০১৭১২-০১৭২২১ ২৭-১০-১১ ২৬-১০-১৩ ২৫-১০-১৫ 0-50 -ঐ-  
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32.  052901032  কিিাি ে রানা এন্টারপ্রাইে,  

ফসরয়াপসট্ট, িসরশাল। 

০১৮১৯-০৪২২২৮ ০৬-০৬-১২ ০৫-০৬-১৪ ০৪-০৬-১৮ 0-50 -ঐ-  

33.  052901033 ’’ কিিাি ে শাহানারা এন্টারপ্রাইে, আর্েল 

আলী িড়ক, িান্দু িার্কেট, রূপাতলী, 

িসরশাল। 

০১৯২০-০৭০৫৯৫ ১১-০৯-১৩ ১০-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

34.  052901034 ’’ কিিাি ে কিার্হল এন্টারপ্রাইে,  

িাগরদী-রূপাতলী কিইন করাি, িসরশাল। 

০১৭২১-০৭৩৭৮৫ ২০-১১-১৩ ১৯-১১-১৫ ১৮-১১-১৭ 0-50 -ঐ-  

35.  052901035 ’’ কিিাি ে তালুকদার কোিাি ে, দসক্ষণ 

িাগরদী, কগেন িাইন, িসরশাল। 

০১৭১২-০৮৬০৮৭ ১৬-০৯-১৩ ১৫-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ 0-50 -ঐ-  

36.  052901036 ’’ কিিাি ে িার্য়র কদায়া এন্টারপ্রাইে,  

কহিার্য়ত উসদ্দন িড়ক, িসরশাল। 

০১৭১৮-৯২৫০৪৪ ০৮-০১-১৪ ০৭-০১-১৬ ০6-০১-১8 0-50 -ঐ-  

37.  052901037 ’’ মেসাস স এখরি মেডাস স,  

 কতলজ এখিখনউ, সদর, বখরশাল। 

01711-264953 ২৪-০৫-১৬ - ২৩-০৫-১৮ 0-50 -ঐ-  

38.  052901038 ’’ মেসাস স সাদী মোর,  

সার্রদী মেইন মরাড, বখরশাল। 

01727-221781 20-10-16  ১৯-10-1৮ 0-50 -ঐ-  

39.  052901039 ’’ মেসাস স িাদ্য িান্ডার,  

খসএন্ডখব মরাড, বখরশাল। 

01711-928774 02-11-16  02-11-1৮ 0-50 -ঐ-  

40.  052902001 কির্হন্দীগঞ্জ কিিাি ে  এইি. এন. নাথ এন্টারপ্রাইে, 

পাতারহাট িন্দর, কির্হদীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৪-৯৮৮৭৪৫ ২৬-০৮-০৯ 24-08-১৫ 23-08-১7 0-50 -ঐ-  

41.  052902002 ’’ কিিাি ে কিতারা এন্টারপ্রাইে, 

লালসিয়ারহাট, কির্হদীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১১-৯৩৪০১৫ ২১-০৮-১১ 20-০৮-১৫ ১9-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

42.  052902003 ’’ কিিাি ে িাইন উসদ্দন হাওলাদার, 

হােীরহাট িাোর, োংগাসলয়া, 

কির্হদীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৭-১২৮৯১১ ২১-০৮-১১ 20-০৮-১৫ ১9-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

43.  052902004 ’’ কিিাি ে নাসির উসদ্দন খান, িরিসহষা 

িাোর, আসলিিাদ, কির্হদীগঞ্জ, 

িসরশাল। 

০১৭১৬-১৫১৬২০ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ১৯-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

44.  052902005 ’’ কিিাি ে রহিান এন্ড িন্স,  

উলাসনয়া, কির্হদীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১০-৯৬২০৭১ ২৯-০৯-১১ 27-09-১5 2৬-09-১৭ 0-50 -ঐ-  

45.  052902006 ’’ কিিাি ে সূর্ ে এন্টারপ্রাইে 

 কির্হন্দীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৭১৪৫৫০৭ ২৩-০৪-১২ 2৩-04-১৬ 2২-04-১৮ 0-50 -ঐ-  

46.  052902007 ’’ কিিাি ে সলপু এন্টারপ্রাইে, ১১ নং িানপুর 

ইউসনয়ন, কির্হন্দীগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৭-২১০৬৯৯ ১০-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

47.  052903001 উসেরপুর কিিাি ে ির্নাে কেিাি ে, 

কারফা  সপর্ররপার, উসেরপুর, িসরশাল। 

০১৭৩৪-০১৬২৪৯ ২১-০৯-১১ ২০-০৯-১৩ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

48.  052903002 ’’ কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে,  

ধামুরা িাোর, ধামুরা, িসরশাল। 

০১৭২১-৩১১৩০৬ ০২-১০-১১ ০১-১০-১৩ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

49.  052904001 িাবুগঞ্জ কিিাি ে সশকদার এন্ড িন্স, 

 িাবুগঞ্জ িাোর, িাবুগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৮২৩-২৬৭৬০৬ ১১-১১-১০ ০৯-১১-১৪ ০৮-১১-১৮ 0-50 -ঐ-  

50.  052905001 কগৌরনদী কিিাি ে  সশসশর কুিার কুন্ডু,  

কগৌরনদী, িসরশাল। 

০১৭১৫-৩৮০১৮০ ২৬-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

51.  052905002 ’’ কিিাি ে এিার্রে কেসিং,  

কগৌরনদী, িসরশাল। 

০১৭১১-১৩৬৪৯০ ২৭-০৮-০৯ ২৬-০৮-১১ ২৫-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

52.  052905003 ’’ কিিাি ে গর্ন্ধশ্বসর িান্ডার,  

টরকী িন্দর, কগৌরনদী, িসরশাল। 

০১৭১৭-২৭২২৭৭ ১৫-০১-১৪ ১৪-০১-১৮ ১৩-০১-১৮ 0-50 -ঐ-  

53.  052905004 ’’ কিিাি ে কুন্ড এন্ড ব্রাদাি ে,  

কপ্রাঃ টরকী িন্দর, কগৌরনদী, িসরশাল। 

০১৭২৬-৭৭৯১০৮ ১৫-০১-১৪ ১৪-০১-১৮ ১৩-০১-১৮ 0-50 -ঐ-  

54.  052905005 ’’ কিিাি ে শুি এনটারপ্রাইে,  

রািসশসি িাোর,  কগৌরনদী, িসরশাল। 

০১৭৪৮-০১৫২০১ ১৫-০১-১৪ ১৪-০১-১৮ ১৩-০১-১৮ 0-50 -ঐ-  

55.  052906001 আগগলিাড়া কিিাি ে কাশীনাথ সিশ্বাি, পসিি 

সুেনকাঠী,  আগগলিাড়া, িসরশাল। 

০১৭১৩-৯৫১৩৭০ ২৩-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

56.  052907001 সহেলা কিিাি ে শারসিন কেিাি ে,  

সিড়ার্খালা, সহেলা, িসরশাল। 

০১৭১৫-৩৮৮৩৭৮ ২৭-১২-০৯ ২৬-১২-১5 ২5-১২-১7 0-50 -ঐ-  

57.  052907002 ’’ কিিাি ে কিাক্তার কেিাি ে, 

 হসরনাথপুর, সহেলা, িসরশাল। 

০১৭২৩-৪৮৭৫৬৯ ১১-১০-১১ ৩১-১২-১৭ ৩০-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

58.  052908001 িার্করগঞ্জ কিিাি ে  মুন্সী এন্ড ব্রাদাি ে, 

 িার্করগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭২১-১৮৮৩৮২ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

59.  052908002 ’’ কিিাি ে  িাসহন এন্টারপ্রাইে,  

িার্করগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৪-৫৮৭৮৮৬ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ 0-50 -ঐ-  

60.  052908003 ’’ কিিাি ে  ব্লু-স্কাই ইন্টারন্যাশনাল,  

িার্করগঞ্জ, িসরশাল। 

০১৭১৪-৫৮৭৮৮৬ ০৫-০৪-০৯ ০৩-০৪-১৫ ০২-০৪-১৭ 0-50 -ঐ-  
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কেলার নািঃ কিালা (30) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  053001001 িদর কিিাি ে আহম্মদ কেিাি ে, কাসলনাথ রার্য়র 

িাোর, িদর, কিালা। 

০১৭১১-৯৪১৪৯৯ ২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ িসরশাল  

2.  053001002 ’’ কিিাি ে েনতা এন্টারপ্রাইে, িাংলা 

িাোর, কদৌলতপুর, িদর, কিালা। 

০১৭১১-৭৩৮৯৪৫ ৩০-০৮-০৯ ২৮-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  053001003 ’’ কিিাি ে নিী এন্ড কেিাি ে, ৪নং ওয়াি ে 

কদৌলতপুর কপৌরিিা, িরকারী িাসলকা 

সিদ্যালয় করাি, িদর, কিালা। 

০১৮২৬-৪৭৮৭৪৫ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  053002001 তজুমুসদ্দন কিিাি ে তালুকদার এন্টারপ্রাইে, 

হাটশশীগঞ্জ, তজুমুসদ্দন, কিালা। 

০১৭১৮-০১১১৩৮ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩0-১২-১7 ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  053002002 ’’ কিিাি ে নাইি কেিাি ে, হাটশশীগঞ্জ, 

তজুমুসদ্দন, কিালা। 

০১৯১৬-০১৫৮৯৭ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩0-১২-১7 ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  053003001 কিারহানউসদ্দন কিিাি ে সিকত কেিাি ে, সরয়ােনগর 

িাোর, কিারহান উসদ্দন, কিালা। 

০১৯১৬-৭৬৮৪৩৬ ২০-০৭-১১ ১৮-০৭-১৫ ১৭-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  053003002 ’’ কিিাি ে কিঘনা কেিাি ে, িদর করাি, 

কিারহানগঞ্জ িাোর, কিারহানউসদ্দন, 

কিালা। 

০১৭১৪-২২৩৫৭৩ ১১-০৯-১৩ ১০-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  053004001 িরফযাশন কিিাি ে সিলন কিার, কাপসড়য়া পসে, 

িরফযাশন, কিালা। 

০১৭৩৫-৫৩৮০৪২ ২৫-০৯-০৯ ২৪-০৯-১৩ ৩১-১২-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

9.  053004002 ’’ কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, হাইস্কুল করাি, 

কিৌমুহনী িাোর, আহাম্মদপুর, নূরািাদ, 

িরফযাশন, কিালা। 

০১৭১১-704086 ১২-০৯-১৩ ১১-০৯-১৫ ১0-০৯-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

10.  053005001 কদৌলতখান কিিাি ে তালুকদার কেিাি ে, কাপসড়য়া 

কদৌলতখান, কিালা। 

01712-863711 30-8-2016 30-8-2018 30-8-2018 51-100 -ঐ-  

11.  053006001 লালতোহন কিিাি ে আবুল কার্িি কেিাি ে, 

লালতোহন, কিালা।  

০১৯১৫-৫১২২৯৭২ 18-06-2017  17-6-2019 51-100 -ঐ-  

 

 

কেলার নািঃ পটুয়াখালী (31) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  053101001  িদর কিিাি ে সেনপুর এন্টারপ্রাইে, পুরান 

িাোর, িসনকপসট্ট, িদর, পটুয়াখালী। 

০১৭১২-৬৭৩৫৮৬ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ িসরশাল  

2.  053101002 ’’ কিিাি ে সে,এি এন্টারপ্রাইে,পুরান 

িাোর, িদর, পটুয়াখালী। 

০১৭৩৩-১৬৯৪৫৭ ২১-০৮-১১ ১৯-০৮-১৫ ১৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  053102001 কলাপাড়া কিিাি ে লসতফ কিারি, িদর করাি, 

কলাপাড়া, পটুয়াখালী। 

০১৭২৭-২৬৮৭২২ ০৩-০৯-০৯ ০২-০৯-১৩ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  053102002 ’’ কিিাি ে আলি কেিাি ে, িাদ্রািা করাি, 

কলাপাড়া, পটুয়াখালী। 

০১৭১৬-৫৪৫৬৭২ ০৩-০৯-০৯ ০২-০৯-১৩ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  053102003 ’’ কিিাি ে সরয়াদ কেিাি ে, সততকাটা িাোর, 

পটুয়াখালী। 

০১৭১৩-৩৫৭৬৯৩ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  053103001 িাউফল কিিাি ে সিসনিয় কেিাি ে, িন্দ্রপাড়া 

(র্িৌরাস্তা) িাোর, িদনপুরা, িাউফল, 

পটুয়াখালী। 

০১৭৫৯-৫২৫৯০১ ০৪-০৩-১৪ ০৩-০৩-১৬ ০২-০৩-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  053104001 দশসিনা কিিাি ে রুিানা এন্টারপ্রাইে, 

রনর্গাপালদী, দশসিনা, পটুয়াখালী। 

০১৬২১-১৫০০৩৯ ০৯-১১-১৫  ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

 

 

 

কেলার নািঃ িরগুনা (32) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  053201001 িদর কিিাি ে ইিন কেিাি ে, কিতাগী কপৌরিিা, 

িদর, িরগুনা। 

০১৭১০-৮০৩৪৫০ ০২-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ ৫১-১০০ িসরশাল  

2.  053202001 আিতলী কিিাি ে কিাহাগ এন্টারপ্রাইে, 

আঙ্গুলকাটা, কখকুয়ানী, আিতলী, 

িরগুনা। 

০১৭১২-৯২৪৩০৮ ৩১-১০-১১ ৩০-১০-১৩ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  053202002 ’’ কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, চুনাখালী, 

আিতলী, িরগুনা। 

০১৭১৪-৭২৯৩৪১ ২১-১১-১১ ৩১-১২-১৫ ৩0-১২-১7 ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ মনত্রতকাণা (33) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  083301001 সদর মেসাস স আলহাজ্ব এইচ, আর িান পাঠান, 

সাখি, সদর, মনত্রতকাণা। 

01914978717 24-08-09 23-08-11 31-12-17 0-50 েয়েনখসংহ  

2.  083301002 ” মেসাস স েঙ্গল চন্দ্র সাহা, বারহাট্টা মরাড, 

সদর , মনত্রতকাণা। 

01711333017 19-08-09 19-08-11 19-08-17 0-50 -ঐ-  

3.  083301003 ” মেসাস স সাতরায়ার জাহান রঞ্জন, কাটলী, 

সদর ,তনত্রতকাণা। 

01711378812 26-12-10 26-12-12 26-12-16 0-50 -ঐ-  

4.  083302001 আটপাড়া মেসাস স শখফকুল ইসলাে িাঁন, বাউসা 

বাজার, আটপাড়া, মনত্রতকাণা। 

01813200703 23-08-09 21-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

5.  083303001 পূব সধলা মেসাস স খলটন মটার, আখর্য়া বাজার, 

পূব সধলা , মনত্রতকাণা। 

01918208375 07-09-09 07-09-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

6.  083303002 ” মেসাস স সািাওয়াত মহাতসন িাঁন, পূব সধলা 

বাজার, পূব সধলা, মনত্রতকাণা। 

01925313766 26-07-12 26-07-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

7.  083303003 ” মেসাস স হক এন্টারপ্রাইজ, মর্াহালাকান্দা, 

শ্যাের্ঞ্জ বাজার, পূব সধলা, মনত্রতকাণা। 

01713510610 24-08-10 24-08-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

8.  083304001 িাখলয়াজুরী মেসাস স অখেত এন্টারপ্রাইজ, নূরপুর, 

ইছাপুর বাজার, মবায়ালী, িাখলয়াজুরী, 

মনত্রতকাণা। 

01712224245 19-08-09 19-08-11 19-08-17 51-100 -ঐ-  

9.  083305001  েদন মেসাস স মৃনাল কাখি সরকার, 

জাহাঙ্গীরপুর, মকন্দ্রীয় বাজার, েদন, 

মনত্রতকাণা। 

01712429477 24-08-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

10.  083306001 মকন্দুয়া মেসাস স বীনা এন্টারপ্রাইজ, মকন্দুয়া 

বাজার, মকন্দুয়া, মনত্রতকাণা। 

01921134600 20-08-09 19-08-11 20-08-17 51-100 -ঐ-  

11.  083306002 ” মেসাস স মসানালী মেডাস স, মনত্রতকাণা মরাড, 

বারপুরা বাজার, মকন্দুয়া, মনত্রতকাণা। 

01712556722 20-08-09 20-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

12.  083306003 ” মেসাস স িাই িাই মেডাস স, আদেপুর 

মকন্দুয়া, মনত্রতকাণা। 

01725005021 03-08-11 03-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

13.  083306004 ” মেসাস স েন্ডল মেডাস স, রােপুর বাজার, 

মকন্দুয়া , মনত্রতকাণা। 

01838467147 21-08-11 20-08-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

14.  083306005 ” মেসাস স খেতালী মবকারী, মকাট স মরাড, 

মকন্দুয়া, মনত্রতকাণা। 

01713575836 21-08-11 20-08-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

15.  083306006 ” মেসাস স মোজাখহদ মটার, রােপুর বাজার, 

মকন্দুয়া, মনত্রতকাণা । 

01716722484 26-07-17  31-12-19 51-100 -ঐ-  

16.  083307001 কলোকান্দা মেসাস স প্রাচুর্য্স এন্টারপ্রাইজ, কলোকান্দা 

বাজার, কলোকান্দা, মনত্রতকাণা। 

01712209551 19-08-09 19-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

17.  083308001 দূগ যাপুর মমসাস য হালনফ লমো মটার,  

ম্াঃ মমাঃ হালনফ লমো, নগুো ভাউরতিা 

বাজার দূগ যাপুর, মনত্রয়কানা। 

0196461310 01-11-17  31-12-19 51-100 -ঐ-  
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মজলার নােঃ েয়েনখসংহ (34) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  083401001 িদর কিিাি ে নওিাহার কেসিং এর্েন্সী, 

শ্যািািরণ রায় করাি, ৮ স্বর্দশী িাোর, 

িদর, িয়িনসিংহ। 

01725720455 25-08-09 ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 0-50 িয়িনসিংহ  

2.  083401002 ’’ কিিাি ে ির্নাে িিাক, ৩৬/সি, িহারাো 

এি.র্ক.র্রাি, িদর, িয়িনসিংহ। 

01711625093 22-11-09 01-11-15 01-11-17 0-50 -ঐ-  

3.  083401003 ’’ কিিাি ে িততা এন্টারপ্রাইে, দাপুসনয়া 

িাোর, িদর, িয়িনসিংহ। 

01713584565 09-08-10 09-08-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

4.  083401004 ’’ কিিাি ে কিাস্তফা এন্ড ব্রাদাি ে, দাপুসনয়া 

িাোর, িদর, িয়িনসিংহ। 

01713584565 14-10-10 14-10-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

5.  083401005 ’’ কিিাি ে োর এর্িাসির্য়টি, িরকালীিাড়ী, 

শুম্ভগঞ্জন, িদর, িয়িনসিংহ। 

01712021455 28-02-11 26-02-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

6.  083402001 সত্রশাল কিিাি ে খাঁন এন্টারপ্রাইে, দসররািপুর, 

সত্রশাল, িয়িনসিংহ। 

01715372498 18-09-07 14-09-17 31-12-১9 0-50 -ঐ-  

7.  083402002 ’’ কিিাি ে িরকার এন্টারপ্রাইে, সত্রশাল 

িাোর, কিইন করাি, সত্রশাল, িয়িনসিংহ। 

01748911594 07-07-13 07-07-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

8.  083402003 ’’ কিিাি ে শান কেিাি ে, দসক্ষণ কিাড়, রািপুর, 

সত্রশাল, িয়িনসিংহ। 

017১৬১৮৩৭৬৪ ১২-১০-১৭  31-12-1৯ 0-50 -ঐ-  

9.  083403001 মুক্তাগাছা কিিাি ে সিরাে এন্টারপ্রাইে, কিচুয়া 

িাোর, , মুক্তাগাছা, িয়িনসিংহ। 

01731714919 19-08-09 18-08-11 31-12-17 0-50 -ঐ-  

10.  083403002 ’’ কিিাি ে সফউিার প্লযান এন্টারপ্রাইে, কিইন 

করাি, দরগারপাড়, মুক্তাগাছা, িয়িনসিংহ। 

01712754244 06-09-09 06-09-11 31-12-17 0-50 -ঐ-  

11.  083404001 ফুলপুর কিিাি ে আসেি কেিাি ে, তারাকান্দা িাোর, 

৩১ িাঘিারা করাি, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01712562337 27-08-09 24-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

12.  083404002 ’’ কিিাি ে আর.এি কনজুিার কপ্রািাটি, 

কশরপুর করাি, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01716197101 25-08-09 23-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

13.  083404003 ’’ কিিাি ে রুপা এন্টারপ্রাইে, তারাকাসন্দ 

উির িাোর, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01712409947 24-08-09 22-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

14.  083404004 ’’ কিিাি ে নুর কিাহাম্মদ এন্ড িন্স, কশরপুর 

করাি, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01712589242 06-09-09 04-09-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

15.  083404005 ’’ কিিাি ে এি.এি. এন্টারপ্রাইে, তারাকান্দা 

িাোর, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01716974452 20-10-10 20-10-14 20-10-18 0-50 -ঐ-  

16.  083404006 ’’ কিিাি ে তালুকদার এন্টারপ্রাইে, পয়ারী 

করাি, আমুয়াকান্দা িাোর, ফুলপুর, 

িয়িনসিংহ। 

01917988500 30-10-13 29-10-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

17.  083404007 ’’ কিিাি ে িাসরয়া এন্টারপ্রাইে, িাটিয়াকাসন্দ 

দসক্ষণ িাোর, ফুলপুর, িয়িনসিংহ। 

01740927980 22-09-13 21-09-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

18.  083405001 ফুলিাড়ীয়া কিিাি ে এনামুল এন্ড ব্রাদাি ে, ককশরগঞ্জ 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01728088048 18-08-09 17-08-15 16-08-19 0-50 -ঐ-  

19.  083405002 ’’ কিিাি ে এ.এি. কেিাি ে, কিইন করাি, 

ফুলিাড়ীয়া িাোর, ফুলিাড়ীয়া, 

িয়িনসিংহ। 

01712348068 19-10-09 18-10-11 18-10-17 0-50 -ঐ-  

20.  083405003 ’’ কিিাি ে আসরফুল এন্ড ব্রাদাি ে,  ককশরগঞ্জ 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01748704150 18-01-10 16-01-16 18-08-19 0-50 -ঐ-  

21.  083405004 ’’ কিিাি ে শাহদাত এন্ড ব্রাদাি ে, ককশরগঞ্জ 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01736975235 27-01-10 27-01-16 26-01-20 0-50 -ঐ-  

22.  083405005 ’’ কিিাি ে অসপ েতা কেিাি ে, ফুলিাড়ীয়া 

িাোর, পল্লী সিদুযৎ অসফি িংলগ্ন, 

ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01712348068 05-08-10 05-08-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

23.  083405006 ’’ কিিাি ে িসির আহর্ম্মদ কেিাি ে, 

ফুলিাড়ীয়া কিইন করাি, ফুলিাড়ীয়া, 

িয়িনসিংহ। 

01191329732 05-08-10 05-08-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

24.  083405007 ’’ কিিাি ে কৃসষ এন্টারপ্রাইে, ককশরগঞ্জ 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01772231512 04-10-10 05-10-16 04-10-20 0-50 -ঐ-  

25.  083405008 ’’ কিিাি ে আলসি এন্টারপ্রাইে, িাকতা 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01719087969 28-08-10 26-08-14 27-08-16 0-50 -ঐ-  

26.  083405009 ’’ কিিাি ে অন েি কেিাি ে,  ফুলিাড়ীয়া িাোর, 

ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01712348068 04-10-10 04-10-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

27.  083405010 ’’ কিিাি ে ইিলাি সফসলং কিশন, িালূকোন 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01714048765 08-12-10 08-12-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

28.  083405011 ’’ কিিাি ে আসেে অর্য়ল সিলি, ফুলিাড়ীয়া 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01714048765 04-11-10 04-11-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  

29.  083405012 ’’ কিিাি ে কার্য়ি এন্টারপ্রাইে, ফুলিাড়ীয়া 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01716798105 04-10-10 04-10-16 31-12-18 0-50 -ঐ-  
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30.  083405013 ’’ কিিাি ে ইিলাি এন্ড ব্রাদাি ে, ফুলিাড়ীয়া 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01714048765 04-08-11 31-12-17 31-12-19 0-50 -ঐ-  

31.  083405014 ’’ কিিাি ে িার্লক কেিাি ে, কান্দাসনয়া িাোর, 

ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

01714018765 04-08-11 31-12-17 31-12-19 0-50 -ঐ-  

32.  08340501৫ ’’ কিিাি ে ওয়াসলদ কেিাি ে, রাধাকানাই 

িাোর, ফুলিাড়ীয়া, িয়িনসিংহ। 

017৩৫১৪৫৬৯১ ১২-১০-১৭  31-12-1৯ 0-50 -ঐ-  

33.  083406001 ঈশ্বরগঞ্জ কিিাি ে কদৌলত এন্টারপ্রাইে, রায় িাোর, 

আঠার িাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01710064549 12-05-09 12-05-11 31-12-17 0-50 -ঐ-  

34.  083406002 ’’ কিিাি ে িসেবুর রহিান, কিশন করাি, 

ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01716635357 31-08-09 29-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

35.  083406003 ’’ কিিাি ে শািছুল আলি, উিাসখলা িাোর, 

ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01711362474 19-08-09 18-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

36.  083406004 ’’ কিিাি ে রাসকি এন্টারপ্রাইে, দিপাড়া, 

ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01718733963 11-10-09 10-10-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

37.  083406005 ’’ কিিাি ে আলসি এন্টারপ্রাইে, িরপাড়া, 

রাসেিপুর, ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01911434103 11-10-09 10-10-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

38.  083406006 ’’ কিিাি ে করুনা কিার, কিইন করাি, 

ঈশ্বরগঞ্জ, িয়িনসিংহ। 

01718137695 22-12-10 21-12-12 22-12-16 0-50 -ঐ-  

39.  083407001 গফরগাঁও কিিাি ে িারী কিার, গফরগাঁও িাোর, 

গফরগাঁও, িয়িনসিংহ। 

01714414228 19-08-09 17-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

40.  083408001 পাগলা কিিাি ে ফাহাদ কেিাি ে, গর্য়শপুর িাোর, 

পাগলা, িয়িনসিংহ । 

01711035128 18-08-09 18-08-11 31-12-17 51-100 -ঐ-  

41.  083408002 ’’ কিিাি ে আবুোর এন্টারপ্রাইে, পাগলা, 

িাইরিাড়ীয়া িাোর, পাগলা, িয়িনসিংহ। 

01734263078 20-04-11 19-04-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

42.  083408003 ’’ কিিাি ে কািাল এন্টারপ্রাইে, গঁর্য়িপুর 

িাোর, কাওরাইদ, পাগলা, িয়িনসিংহ। 

01913765664 08-08-12 08-08-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

43.  083409001 নান্দাইল কিিাি ে কিাঃ আব্দুল লসতফ, তার্রর ঘাট 

িাোর, মুিল্লী, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01716304385 12-05-09 12-05-11 31-12-17 51-100 -ঐ-  

44.  083409002 ’’ কিিাি ে প্রতযয় এন্টারপ্রাইে, অরণ্য পাশা, 

কিৌরাস্তা িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01711073920 

 

04-10-10 03-10-14 02-10-16 51-100 -ঐ-  

45.  083409003 ’’ কিিাি ে সিশাখী এন্টারপ্রাইে, নান্দাইল 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01711022995 06-10-09 04-10-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

46.  083409004 ’’ কিিাি ে স্মৃসত কনস্ট্রাকশন, কিৌরাস্তা 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01713540264 

 

18-01-10 17-01-14 16-01-16 51-100 -ঐ-  

47.  083409005 ’’ কিিাি ে রসণ এন্টারপ্রাইে, অরণ্য পাশা, 

কিৌরাস্তা, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01713510705 

 

27-01-10 26-01-14 25-01-16 51-100 -ঐ-  

48.  083409006 ’’ কিিাি ে ধ্রম্নি এন্টারপ্রাইে, নান্দাইল 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01716351871 22-07-10 22-07-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

49.  083409007 ’’ কিিাি ে সিয়াি এন্টারপ্রাইে, অরণ্যপাশা 

কিৌরাস্তা িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01713563935 

 

18-10-10 17-10-14 16-10-16 51-100 -ঐ-  

50.  083409008 ’’ কিিাি ে কিৌরি এন্টারপ্রাইে, কশরপুর 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01732895515 

 

19-10-10 19-10-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

51.  083409009 ’’ কিিাি ে কটাম্পা এন্টারপ্রাইে, নান্দাইল 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01716491163 19-06-11 18-06-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

52.  083409010 ’’ কিিাি ে িাসদদ এন্টারপ্রাইে, গসরলা 

িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01716198909 08-09-11 06-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

53.  083409011 ’’ কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে, নান্দাইল 

করাি িাোর, নান্দাইল, িয়িনসিংহ। 

01942252278 07-11-13 06-11-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

54.  083409012 ’’ কিিাি ে কিাঃ কিাক্তাসকন উসদ্দন র্ভইয়া 

কির্রঙ্গা, পুরানিাোর, নান্দাইল, 

িয়িনসিংহ। 

01713586815 

 

28-08-17  31-12-19 51-100 -ঐ-  

55.  083410001 হালুয়াঘাট কিিাি ে এি ইিলাি এন্টারপ্রাইে, নাগলা 

িাোর, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01712387474 29-07-10 27-11-14 28-11-18 51-100 -ঐ-  

56.  083410002 ’’ কিিাি ে অসল এন্টারপ্রাইে, নাগলা িাোর, 

হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01190642114 08-11-10 07-11-14 08-11-18 51-100 -ঐ-  

57.  083410003 ’’ কিিাি ে োিান এন্টারপ্রাইে, নাগলা 

িাোর, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01735409058 08-11-10 07-11-14 08-11-18 51-100 -ঐ-  

58.  083410004 ’’ কিিাি ে কে.এি.র্েি কিন্টার, নাগলা 

িাোর, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01713563335 05-09-10 04-09-14 05-09-18 51-100 -ঐ-  

59.  083410005 ’’ কিিাি ে শাহোহান কেি ইন্টারঃ, 

পাগলা পাড়া, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01712825237 05-09-10 05-09-14 05-09-18 51-100 -ঐ-  

60.  083410006 ’’ কিিাি ে িসঞ্চতা এন্টারপ্রাইে, হালুয়াঘাট, 

িয়িনসিংহ। 

01712713371 08-08-10 08-08-12 31-12-17 51-100 -ঐ-  

61.  083410007 ’’ কিিাি ে তুষার এন্টারপ্রাইে, নাসলতািাড়ী 

করাি, পাগলা পাড়া, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01913658720 08-11-10 07-11-14 08-11-18 51-100 -ঐ-  

62.  083410008 ’’ কিিাি ে ব্রাদাি ে কেসিং, হালুয়াঘাট িধ্য 

িাোর, হালুয়াঘাট, িয়িনসিংহ। 

01190126676 30-03-15 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

63.  083411001 িালুকা কিিাি ে এ.এন্ড.আর.রহিান এন্টারপ্রাইে, 

পাঁিগাও, িালুকা, িয়িনসিংহ। 

01722639299 21-06-11 19-06-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

 



                                                                                           70 
 

মজলার নােঃ মশরপুর (35) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  083501001 সদর মেসাস স জয়কাখল এন্টারপ্রাইজ, 

রঘুনাথ বাজার, সদর, মশরপুর। 

01197232307 09-08-07 09-08-09 31-12-17 51-100 িয়িনসিংহ  

2.  083501002 ” মেসাস স তাখেে এন্টারপ্রাইজ, 

কাোতরর চর বাজার, সদর, মশরপুর। 

01720960822 08-10-12 08-10-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

3.  083501003 ” মেসাস স স্পশ স এন্টারপ্রাইজ, 

গৃন্দানারায়নপুর, সদর, মশরপুর। 

01784323101 23-10-07 23-10-09 31-12-17 51-100 -ঐ-  

4.  083501004 ” মেসাস স েখদনা মেড ইন্টারন্যাশনাল, খতন 

আখন বাজার, সদর, মশরপুর। 

01919114122 26-05-11 15-05-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

5.  083501005 ” মেসাস স মজসখেন এন্টারপ্রাইজ, কৃষ্ণপুর, 

দখড়পাড়া, কুসুেহাটি, সদর, মশরপুর। 

01716926470 25-10-11 24-10-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

6.  083502001 শ্রীবদী মেসাস স ছাইদা মেডাস স, করুয়া বাজার, 

শ্রীবদী, মশরপুর। 

01721620853 23-08-09 23-08-11 31-12-17 51-100 -ঐ-  

7.  083502002 ” মেসাস স কাখকলাকুরা মেডাস স, শ্রীবদী 

বাজার, শ্রীবদী, মশরপুর। 

01778173627 20-08-09 20-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

8.  083502003 ” মেসাস স নূর মেডাস স, ঝর্ড়ার চর বাজার, 

শ্রীবদী, মশরপুর। 

01911314758 25-09-11 25-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

9.  083503001 খঝনাইর্াতী মেসাস স েখহ উখিন মোল্লা, খঝনাইর্াতী, 

মশরপুর। 

01718621748 23-08-09 23-08-11 31-12-17 51-100 -ঐ-  

10.  083503002 ” মেসাস স েজনু মোর, েসখজদ মরাড, 

খঝনাইর্াতী বাজার, খঝনাইর্াতী, মশরপুর। 

01715886544 17-11-11 15-11-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

11.  083504001 নকলা মেসাস স োহবুব এন্টারপ্রাইজ, জালালপুর 

নকলা, মশরপুর। 

01713547498 27-08-09 26-12-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

12.  083504002 ” মেসাস স আলে এন্টারপ্রাইজ, ইখশবপুর 

নকলা, মশরপুর। 

01712628240 28-08-09 26-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

13.  083504003 ” মেসাস স খলতজন এন্টারপ্রাইজ, চন্দতকানা 

বাজার, নকলা, মশরপুর। 

01784323101 31-10-11 31-10-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

14.  083504004 ” মেসাস স খেল্লাত মেডাস স, পলাশ কাখন্দ, 

দুতধর চর, নকলা, মশরপুর। 

01912276227 30-10-11 30-10-13 30-10-17 51-100 -ঐ-  

15.  083504005 ” মেসাস স জাোন এন্টারপ্রাইজ, বারবাইশা 

দরপট বাজার, নকলা, মশরপুর। 

01721647537 26-12-11 24-12-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

16.  083504006 ” মেসাস স উজ্জ্বল এন্টারপ্রাইজ, মুরদী, 

বাতনশ্বদী, নকলা, মশরপুর। 

01838467147 26-12-11 24-12-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

17.  083505001 নাখলতাবাড়ী মেসাস স জখন মেডাস স, তারার্ঞ্জ উত্তর 

বাজার, নাখলতাবাড়ী, মশরপুর। 

01743914597 20-08-09 18-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

18.  083505002 ” মেসাস স আলহাজ্ব নুর মহাতসন মেডাস স, নন্নী 

বাজার, নাখলতাবাড়ী, মশরপুর। 

01711072410 20-08-09 18-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

19.  083505003 ” মেসাস স চকন এন্টারপ্রাইজ, তারার্ঞ্জ 

বাজার, নাখলতাবাড়ী, মশরপুর। 

01718011846 02-08-10 02-08-12 02-08-18 51-100 -ঐ-  

 



                                                                                           71 
 

মজলার নােঃ জাোলপুর (36) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি- 

পসরসিসত নম্বর 

উপর্েলা -

থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয়-

কযাম্প 

অসফর্ির 

নাি 

িন্তব্য 

1.  083601001 সদর মেসাস স সাহা মেডাস স, 

 হাজীপুর বাজর, সদর, জাোলপুর। 

01932521446 24-08-09 28-08-15 24-08-17 51-100 িয়িনসিংহ  

2.  083601002 ” মেসাস স েখতউর রহোন,  

হাজীপুর বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01740641349 20-08-09 20-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

3.  083601003 ” মেসাস স খেজান মেডাস স,  

মছানটিয়া মোড় বাজার, সদর,জাোলপুর। 

01713584601 02-11-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

4.  083601004 ” মেসাস স আখরফ মেডাস স, 

তুলখশপুর বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01740964356 10-02-10 08-02-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

5.  083601005 ” মেসাস স খজদান মেডাস স,  

বজ্রাপুর খেয়াবাড়ী, সদর, জাোলপুর। 

01716855175 03-08-10 03-08-14 31-12-17 51-100 -ঐ-  

6.  083601006 ” মেসাস স শােীে মেডাস স,  

নাখন্দনা বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01712107964 03-09-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

7.  083601007 ” মেসাস স সজীব এন্টারপ্রাইজ,  

নাখন্দনা বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01712509772 03-09-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

8.  083601008 ” মেসাস স লাবণ্য এন্টারপ্রাইজ, 

হাজীপুর বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01711323437 10-09-09 10-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

9.  083601009 ” মেসাস স তাম্মী এন্টারপ্রাইজ, মকন্দুয়া 

কাখলবাড়ী বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01714951566 19-09-09 19-09-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

10.  083601010 ” মেসাস স শাওন মেডাস স,  

েধুপুর মরাড, সদর, জাোলপুর। 

01715758980 21-08-11 20-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

11.  083601011 ” মেসাস স সুিাস চন্দ্র সাহা,  

মিাষপাড়া, সদর, জাোলপুর। 

01713510566 09-05-12 09-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

12.  083601012 ” মেসাস স সাইফুল এন্ড সন্স, জাতবদ 

কতলানী, েধুপুর মরাড, সদর, জাোলপুর। 

01711613213 10-05-12 10-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

13.  083601013 ” মেসাস স খনর্ার মেডাস স, জাতবদ কতলানী, 

েধুপুর মরাড, সদর, জাোলপুর। 

01711349498 10-05-12 10-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

14.  083601014 ” মেসাস স মবঙ্গল মেড ইন্টারন্যাশনাল, 

মঘাষপাড়া, সদর, জাোলপুর। 

01556477284 21-05-12 21-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

15.  083601015 ” মেসাস স উত্তরা মেখডং,  

খস.এন.খব মরাড, সদর, জাোলপুর। 

01729685458 21-05-12 20-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

16.  083601016 ” মেসাস স িাই িাই এন্টারপ্রাইজ, 

কাোরিানা বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01911161931 22-06-12 22-06-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

17.  083601017 ” মেসাস স মর্াতেন এন্টারপ্রাইজ,  

মৃধাপাড়া, , সদর, জাোলপুর। 

01938002636 10-02-10 23-03-14 31-12-17 51-100 -ঐ-  

18.  083601018 ” মেসাস স খেজসা মেডাস স,  

 কালীবাড়ী বাজার, সদর, জাোলপুর। 

01723960186 13-03-16 31-01-17 31-12-18 51-100 -ঐ-  

19.  083601019 ” মেসাস স এ.তক.এে. শখফকুল ইসলাে, 

নয়াপাড়া, পাঁচরাস্তা মোড়, সদর, জাোলপুর  

01729685458 21-08-11 20-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

20.  083602001 সখরষাবাড়ী মেসাস স মোঃ ফজলুর রহোন, সখরষাবাড়ী 

বড় বাজার, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01711461022 29-04-09 ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

21.  083602002 ” মেসাস স রানা এন্টারপ্রাইজ, আেতলা বাজার, 

মর্ন্দরপাড়া, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01711516504 18-08-09 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

22.  083602003 ” মেসাস স আখদব এন্টারপ্রাইজ, 

 বয়ড়া বাজার, সখরষাবাড়ী ,জাোলপুর। 

01931520481 25-08-09 ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

23.  083602004 ” মেসাস স এস, এে মেডাস স, 

 বয়ড়া বাজার, তারাকাখন্দ খেল মর্ইট, 

সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01713510198 18-05-11 ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

24.  083602005 ” মেসাস স রাজ মেড এন্ড খডখিখবউশন,  

মেো বাজার, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01916077519 10-02-10 10-02-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

25.  083602006 ” মেসাস স হখল মেডাস স,  

খশেলা বাজার, সখরষাবাড়ী , জাোলপুর। 

01712561670 12-09-11 12-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

26.  083602007 ” মেসাস স খিটার এন্টারপ্রাইজ,  

কাখবখরয়া বাড়ী, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01724892089 17-08-11 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

27.  083602008 ” মেসাস স তাতরক মেডাস স, তারাকাখন্দ, 

সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01761878498 09-05-12 09-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

28.  083602009 ” মেসাস স খেশু মেডাস স, জর্ন্নাথর্ঞ্জ ঘাট 

পুরাতন বাজার, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01711304164 18-04-12 17-04-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

29.  083602010 ” মেসাস স রাকা এন্টারপ্রাইজ, 

মডায়াইল বাজার, সখরষাবাড়ী,জাোলপুর। 

01724102175 22-02-15 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

30.  083602011 ” মেসাস স লাখফ এন্টারপ্রাইজ,তরৌহা বাজার, 

ছাতাখরয়া, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01855933557 18-03-15 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  
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31.  083602012 ” মেসাস স খদলু এন্টারপ্রাইজ,  

বাখলয়াবাড়ী, সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01713772142 13-04-15 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

32.  083602013 ” মেসাস স অনি িান্ডার,                  

খশেলা বাড়ী , সখরষাবাড়ী, জাোলপুর। 

01716808723 

 

01-09-16  31-12-17 51-100 -ঐ-  

33.  083602014 ” ট্রমিোি প আরনোয়োেো এন্টোেপ্রোইজ, ট্রপ্রোোঃ 

ট্রমোোঃ আডনছুজ্জোমোন (আেজু), ভোটোেো 

বোজোে, িডেষোবোড়ী জোমোলপুে। 

01711647550 04-02-18  31-12-19 51-100 -ঐ-  

34.  08360201৫ ” ট্রমিোি প ট্রমোন্নোি ট্রে োি প, ট্র োয়োইল বোজোে, 

িডেষোবোড়ী জোমোলপুে। 

017৮2071385 0৯-0৭-18  31-12-19 51-100 -ঐ-  

35.  083603001 ইসলােপুর মেসাস স মর্ায়ালা িান্ডার, 

ধে সকুড়া বাজার, ইসলােপুর, জাোলপুর। 

01711510636 31-08-09 28-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

36.  083603002 ” মেসাস স তাতহর মেডাস স, 

ধে সকুড়া বাজার, ইসোলপুর, জাোলপুর। 

01913061701 30-08-09 28-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

37.  083603003 ” মেসাস স মচৌধুরী মেডাস স, 

ইসলােপুর বাজার, ইসলােপুর,জাোলপুর। 

01784801947 06-09-09 06-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

38.  083603004 ” মেসাস স যমুনা এন্টারপ্রাইজ, 

গুঠাইল বাজার, ইসলােপুর, জাোলপুর। 

01712932189 14-05-12 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

39.  083603005 ” মেসাস স আল নুর এন্টারপ্রাইজ, 

 উখলয়া বাজার, ইসলােপুর, জাোলপুর। 

01720391331 14-05-12 14-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

40.  083603006 ” মেসাস স েীর নুরুল ইসলাে,  

ইসলােপুর সোজ উন্নয়ন বহুমুিী সেবায় 

সখেখত খলঃ, ইসলােপুর, জাোলপুর। 

01704633939 03-02-13 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

41.  08360300৭ ” মেসাস স মরজাউল ইসলাে,  

ইসলােপুর বাজার, ইসলােপুর, 

জাোলপুর। 

0174০633939 ১৭-০৭-১৮  31-12-1৯ 51-100 -ঐ-  

42.  083604001 মদওয়ানর্ঞ্জ মেসাস স খজদনী এন্টারপ্রাইজ,  

মদওয়ানর্ঞ্জ বাজার, মদওয়ানর্ঞ্জ, 

জাোলপুর। 

01712356600 26-08-09 26-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

43.  083605001 বকশীর্ঞ্জ মেসাস স রাতশদ এন্টারপ্রাইজ, 

বকশীর্ঞ্জ বাজার, বকশীর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01718813469 17-09-09 17-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

44.  083605002 ” মেসাস স আল আখেন এন্টারপ্রাইজ, 

জব্বারর্ঞ্জ বাজার, মেরুরচর, বকশীর্ঞ্জ, 

জাোলপুর। 

01942202807 17-09-09 17-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

45.  083606001 মেলান্দহ মেসাস স মোল্লা মোর,  

ঝাউর্ড়া বাজার, মেলান্দহ, জাোলপুর। 

01748906495 23-05-11 23-05-17 23-05-19 51-100 -ঐ-  

46.  083606002 ” মেসাস স খলজা এন্টারপ্রাইজ, 

শাহজাদপুর বাজার, মেলান্দহ,জাোলপুর। 

01761717793 17-07-11 15-07-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

47.  083606003 ” মেসাস স রাতুল এন্টারপ্রাইজ, হাজরাবাড়ী , 

ফুলতবচা, মেলান্দহ , জাোলপুর। 

01711636885 23-08-11 23-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

48.  083606004 ” মেসাস স জুতয়ল এন্টারপ্রাইজ, 

 মেলান্দহ, জাোলপুর। 

01713279078 13-09-11 12-09-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

49.  083606005 ” মেসাস স ইেরান এন্টারপ্রাইজ,  

মেলান্দহ জাোলপুর। 

01712306267 21-09-11 20-09-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

50.  083606006 ” মেসাস স ওয়ােস মেড খলংক,  

কুতঠর বাজার, মেলান্দহ, জাোলপুর। 

01716214597 16-02-14 16-02-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

51.  083607001 োদারর্ঞ্জ মেসাস স ইউখনটি এন্টারপ্রাইজ,  

বাখলজুখড় বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01711243403 21-08-11 21-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

52.  083607002 ” মেসাস স সাখব্বর এন্টারপ্রাইজ,  

খেলন বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01925577187 10-05-12 10-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

53.  083607003 ” মেসাস স িাঁন এন্টারপ্রাইজ,  

বাখলজুখর বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01712836004 29-09-11 29-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

54.  083607004 ” মেসাস স েীর খজন্নাহ খবোস স, 

বাসটযান্ড মরাড, বাখলজুখড় বাজার, 

োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01718384372 29-09-11 28-09-13 29-09-17 51-100 -ঐ-  

55.  083607005 ” মেসাস স জয় খবোস স, 

বাখলজুখড় বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01952227456 29-09-11 31-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

56.  083607006 ” মেসাস স োখহ এন্টারপ্রাইজ, কয়রা বাজার, 

পাটাদহ, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01743798479 07-05-12 07-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

57.  083607007 ” মেসাস স দত্ত মেডাস স, 

বাখলজুখড় বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01714789325 09-05-12 09-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

58.  083607008 ” মেসাস স তো এন্টারপ্রাইজ, 

কয়রা বাজার, পাটাদহ, োদারর্ঞ্জ, 

জাোলপুর। 

01713599794 09-05-12 09-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

59.  083607009 ” মেসাস স প্রাখি এন্টারপ্রাইজ, 

মজারিালী এেপুর, োদারর্ঞ্জ,জাোলপুর। 

01713523804 10-05-12 10-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

60.  083607010 ” মেসাস স জাখহদুর রহোন উজ্জ্বল, 

অখনক প্লাজা, বাখলজুখড় বাজার, 

োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01711121126 21-08-11 21-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  
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61.  083607011 ” মেসাস স আবুল কালাে আজাদ, 

গুণারীতলা, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01711192546 05-05-16 31-01-17 30-01-19 51-100 -ঐ-  

62.  083607012 ” মেসাস স নজরুল মেডাস স, 

কয়রা বাজার, োদারর্ঞ্জ, জাোলপুর। 

01740548300 09-05-17  31-12-18 51-100 -ঐ-  

63.  083607013 ” ট্রমিোি প ডলখন এন্টোেপ্রোইজ, ট্রপ্রোোঃ ট্রমোোঃ 

লুইজ ডময়ো, কলোেে, মোেোেগঞ্জ, 

জোমোলপুে। 

 

0179217719 04-02-18  31-12-19 51-100 -ঐ-  

 

মজলার নােঃ টাঙ্গাইল (37) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  083701001 সদর মেসাস স খনশাত মেডাস স, আকুর টাকুর 

পাড়া, তালতলা মোড়, সদর, টাঙ্গাইল। 

01712644599 21-09-11 19-09-15 31-12-17 51-100 িয়িনসিংহ  

2.  083701002 ” মেসাস স এস এে এন্টারপ্রাইজ, 

পাকস বাজার, সদর, টাঙ্গাইল। 

01819435938 21-09-11 19-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

3.  083701003 ” মেসাস স োসুদ মেডাস স, মকয়া হল মোড়, 

আদালত পাড়া, সদর, টাঙ্গাইল। 

01711283656 21-09-11 19-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

4.  083701004 ” মেসাস স খবসখেল্লাহ মেডাস স, 

খশবপুর বাজার, র্ালা, সদর, টাঙ্গাইল। 

01712203396 26-08-09 25-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

5.  083701005 ” মেসাস স ইউনাইতেড মেখডং কতপ সাতরশন, 

র্ালা বাজার, সদর, টাঙ্গাইল। 

01713565655 23-08-09 23-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

6.  083701006 ” মেসাস স েখনর এন্টারপ্রাইজ, কার্োরী 

মরাড, মববী টযান্ড, সদর, টাঙ্গাইল। 

01711408422 26-06-11 19-06-17 19-06-19 51-100 -ঐ-  

7.  083701007 ” মেসাস স শাপলা এতজন্সী, জাহাঙ্গীর স্মৃখত 

মসবাশ্রে, সদর মরাড, সদর, টাঙ্গাইল। 

01716006060 23-08-11 23-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

8.  083701008 ” মেসাস স খদবা এন্টারপ্রাইজ, খবখসক মরাড, 

থানা পাড়া, সদর, টাঙ্গাইল। 

01712693869 01-08-11 01-08-18 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

9.  083701009 ” মেসাস স মোহাম্মদ আলী এন্টারপ্রাইজ, 

সতিাষ বাজার, সদর, টাঙ্গাইল। 

01723737678 08-04-14 08-04-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

10.  083701010 ” মেসাস স এে আর এন্টারপ্রাইজ, 

রসুলপুর বাজার, সদর, টাঙ্গাইল। 

01721724655 08-07-14 08-07-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

11.  08370101১ ” মমসাস য মসৌরভ এন্টার্াইজ,য়্াঃ মমাঃ 

শাহজাহান লমো, ছেআনী  বাজার, টাংগাইি। 

 

017৯৭৪০৮২৮৫ ১১-১২-১৭  31-12-1৯ 51-100 -ঐ-  

12.  083702001 ভূয়াপুর মেসাস স এন এন এন্টারপ্রাইজ, 

োটি কাটা বাজার, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।  

01725360372 13-09-07 13-09-09 13-09-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

13.  083702002 ” মেসাস স রুতশা এন্টারপ্রাইজ, মেৌখরন সুপার 

োতকসট, ভূয়াপুর বাজার, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল। 

01725360372 19-08-09 19-08-11 19-08-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

14.  083702003 ” মেসাস স লাকী এন্টারপ্রাইজ, 

ভূয়াপুর বাজার, ভূয়াপুর, টাঙ্গাইল।  

01725360372 19-09-09 8-09-11 19-09-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

15.  083703001 ঘাটাইল  মেসাস স োতজদা হক এন্টারপ্রাইজ, 

টিএন্ডটি মরাড, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। 

01711514078 19-08-09 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

16.  083703002 ” মেসাস স মরাতকয়া এন্টারপ্রাইজ, 

পাকুটিয়া বাজার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।  

01678507539 19-08-09 19-08-11 31-12-17 51-100 -ঐ-  

17.  083703003 ” মেসাস স শখফকুল ইসলাে িাঁন, 

হাখেদপুর বাজার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।  

01678507539 16-03-11 15-03-13 31-12-17 51-100 -ঐ-  

18.  083703004 ” মেসাস স শ্রী খনরঞ্জন মিৌখেক, 

পাঁচটিকড়ী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।  

01712759544 13-12-10 13-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

19.  083704001 কাখলহাতী মেসাস স িাঁন এন্টারপ্রাইজ, 

ছাখতহাটা বাজার, কাখলহাতী, টাঙ্গাইল। 

01719073642 20-08-09 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

20.  083704002 ” মেসাস স আর এস মেডাস স, সল্লা বাসেযান্ড, 

মসতু পূব সথানা, কাখলহাতী, টাঙ্গাইল। 

01716939436 11-11-10 07-11-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

21.  083704003 ” মেসাস স লুপা এন্টারপ্রাইজ, এতলঙ্গা বাস 

েযান্ড, সল্লা, কাখলহাতী, টাঙ্গাইল।  

01777862831 19-05-10 19-05-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

22.  083704004 ” মেসাস স খড.খড কতপ সাতরশন, 

এতলঙ্গা বাস েযান্ড, কাখলহাতী, টাঙ্গাইল। 

01777862831 01-07-10 01-07-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

23.  08370400৫ ” মমসাস য এস.এইচ.লব.এস. এন্টার্াইজ, 

ম্াঃ মমাঃ রায়শদুি হাসান, লচনামুড়া, 

এয়িঙ্গা, কালিহালত, টাংগাইি। 

017৬৬১১৯৬৮৬ ১১-১২-১৭ - 31-12-1৯ 51-100 -ঐ-  

24.  083705001 ধনবাড়ী মেসাস স তাতরক মেডাস স, 

োছ বাজার মরাড, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

01713546716 18-08-09 17-08-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

25.  083705002 ” মেসাস স আল আখেন মেডাস স, 

িাই ঘাট বাজার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

01712593761 30-08-09 30-08-11 30-08-17 51-100 -ঐ-  

26.  083705003 ” মেসাস স খবউটি এন্টারপ্রাইজ, 

কতলজ পাড়া, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

01720082823 14-09-09 14-09-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

27.  083705004 ” মেসাস স আলে বাদ্রাস স, পুরাতন মসানালী 

ব্াংক মরাড, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

01715320414 23-08-09 22-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  
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28.  083705005 ” মেসাস স ইউনাইতটড এন্টারপ্রাইজ, 

ধনবাড়ী বাস েযান্ড, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল। 

01722223330 26-09-11 25-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

29.  083705006 ” মেসাস স জুবাতয়র মেডাস স, 

মকন্দুয়া বাজার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।  

01752093899 26-09-11 25-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

30.  083705007 ” মেসাস স তাতরক এন্ড ব্রাদাস স, 

োছ বাজার মরাড, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল।  

01712517984 08-11-15  31-12-17 51-100 -ঐ-  

31.  083706001 মর্াপালপুর মেসাস স খদপালী মেডাস স, 

সূতী পলাশ, মর্াপালপুর, টাঙ্গাইল। 

01912347840 20-08-09 18-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

32.  083706002 ” মেসাস স মেতহদী এন্টারপ্রাইজ, 

নন্দনপুর,  মর্াপালপুর, টাঙ্গাইল। 

01912347840 19-08-09 16-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

33.  083706003 ” মেসাস স িাঁন মেডাস স, শািাখরয়া, নখলন 

বাজার, মর্াপালপুর, টাঙ্গাইল।  

01912347840 08-09-11 07-09-13 08-09-17 51-100 -ঐ-  

34.  083707001 নার্রপুর মেসাস স জয় সসকত এন্টারপ্রাইজ, 

নার্রপুর বাজার, নার্রপুর, টাঙ্গাইল।  

01715701327 20-08-09 19-08-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

35.  083707002 ” মেসাস স আখনস এন্টারপ্রাইজ, বাবনা পাড়া, 

েসখজদ মরাড, নার্রপুর বাজার, 

নার্রপুর, টাঙ্গাইল। 

01739907574 20-08-09 20-08-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

36.  083707003 ” মেসাস স বাবুল আক্তার, 

র্য়হাটা বাজার, নার্রপুর, টাঙ্গাইল। 

01739907574 20-08-09 17-08-15 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

37.  ০১৩৭০৭০০৪ ’’ 
কিিাি ে ফাইয়াদ কিার, িামুন নগর িাোর, 

নাগরপুর, টাঙ্গাইল। 

০১৭১১৫১৫৩৩৭ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

38.  ০১৩৭০৭০০৫ ’’ 
কিিাি ে খান কেিাি ে, পাকুটিয়া িাোর, 

নাগরপুর , টাংগাইল। 

০১৭১৩৫৪৫৩০০ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা 
 

39.  ০১৩৭০৭০০৬ ’’ কিিাি ে কহপা িঞ্চয় ও ঋণদান িিিায় 

িসিসত সলঃ, গয়হাটা নাগরপুর, 

টাঙ্গাইল। 

০১৭৭০০৮৪৩৩০ 

 
১৮-১১-১৩ 

 ১৭-১১-১৫ ৫১-১০০ 
ঢাকা 

িিিায় 

সিলার 

40.  083708001  মদলদুয়ার মেসাস স খসয়াে মেডাস স, খবশ্বাস বাথুখলয়া 

বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল। 

01712871313 31-10-11 31-10-17 31-12-১9 100 খক.খে 

এর অখধক 

িয়িনসিংহ  

41.  083708002 ” মেসাস স তাতরক এন্টারপ্রাইজ, এলখচপুর, 

চরপাড়া বাজার, কাখকলহাটী, মদলদুয়ার, 

টাঙ্গাইল।  

01916958873 18-08-09 18-08-15 18-08-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

42.  083708003 ” মেসাস স আজতেরী এন্টারপ্রাইজ, 

মদলদুয়ার বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল। 

01716006060 18-08-09 18-08-17 31-12-১9 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

43.  083708004 ” মেসাস স মর্ৌর চন্দ্র সাহা, 

পাথরাইল বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল। 

01733727326 26-08-09 26-08-15 26-08-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

44.  083708005 ” মেসাস স প্রিাত কুোর সাহা, 

পাথরাইল বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।  

01733727326 14-05-12 14-05-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

45.  083708006 ” মেসাস স আশ্রাব মেডাস স, বারপাখিয়া 

োদ্রাসা োতকসট, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।  

01944161992 14-05-12 14-05-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

46.  083708007 ” মেসাস স মুক্তার মেডাস স, 

পাথরাইল বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।  

01717628862 14-05-12 14-05-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

47.  083708008 ” মেসাস স হাজী মেডাস স, 

নাল্লা পাড়া বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।  

01711962869 14-05-12 14-05-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

48.  083708009 ” মেসাস স িাঁন মেডাস স, 

লাউহাটি বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।  

01745191413 26-11-12 26-11-14 25-11-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

49.  083708010 ” মেসাস স খসকদার এন্টারপ্রাইজ, 

এলাখসন বাজার, মদলদুয়ার, টাঙ্গাইল।   

01732931370 08-05-17  31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

50.  083708012 ” মেসাস স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ, 

মহাখেং নং-০২৯৩/০১ আখদ টাংর্াইল 

মদলদুয়ার মরাড, সদর, টাঙ্গাইল।   

0173৩০২৬২৬৯2

931370 

২৫-05-1৮  31-12-1৯ 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

51.  083709001 বাসাইল মেসাস স খশরীন এন্টারপ্রাইজ, কাশীল 

বটতালা বাজার, বাসাইল, টাঙ্গাইল।  

01712604815 14-06-11 31-12-17 31-12-19 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

52.  083709002 ” মেসাস স আলে মেডাস স, 

বাথুলী সাদী বাজার, বাসাইল, টাঙ্গাইল।  

01713632419 14-06-11 31-12-17 31-12-19 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

53.  083710001  সিীপুর মেসাস স কাকলী এন্টারপ্রাইজ, 

কচুয়া বাজার, সিীপুর, টাঙ্গাইল।  

01827184587 20-08-09 18-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

54.  083710002 ” মেসাস স  কচুয়া বাজার বখণক সেবায় 

সখেখত খলঃ, কচুয়া বাজার, সখিপুর 

টাঙ্গাইল। 

01725426372 23-09-13 22-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ- সেবায় 

খডলার 

55.  083711001 খেজসাপুর মেসাস স আবুল বাশার মেডাস স, 

প্যাকুলা বাজার, খেজসাপুর, টাঙ্গাইল। 

01713545300 31-07-11 31-07-15 31-07-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

56.  083711002 ” মেসাস স েখনর এন্টারপ্রাইজ, 

প্যাকুলা বাজার, খেজসাপুর, টাঙ্গাইল। 

01787613756 16-02-16 31-12-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

57.  083711003 ” মেসাস স মদওয়ার মেডাস স, 

প্যাকুলা বাজার, খেজসাপুর, টাঙ্গাইল। 

01613545300 16-02-16 31-12-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

58.  ০১৩৭১১০০৪ “ কিিাি ে এি এ িসেদ কেিাি ে, কগাড়াই, 

সিেোপুর, টাঙ্গাইল 
০১৮২১৪৬৪৩৭০ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

59.  ০১৩৭১১০০৫ “ কিিাি ে ত্বসয়যি এন্টারপ্রাইে, কগাড়াই, 

সিেোপুর, টাঙ্গাইল 
০১৮১৮-৮৩৮৫৩৭ ১০-০৭-১১ ১০-০৭-১৫ ০৯-০৭-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 
ঢাকা 
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60.  ০১৩৭১১০০৬ “ কিিাি ে কির্হদী কণ্ট্রাকশন , কগাড়াই, 

সিেোপুর, টাঙ্গাইল 
০১৬৭৫৩৮৫৪৬৪ ২৪-০৭-১১ ২৪-০৭-১৫ ২৩-০৭-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

61.  ০১৩৭১১০০৭ “ কিিাি ে কাসতেক িন্দ্র িাহা, পাকুল্লা িাোর, 

সিেোপুর, টাংগাইল। 
০১৯১৪৫৬৫৫২৭ ১১-১০-০৯ ১১-১০-১৫ ১০-১০-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 
ঢাকা 

 

62.  ০১৩৭১১০০৮ “ কিিাি ে  উৎি কেিাি ে, সিেোপুর, টাংগাইল। ০১৮১৯৮৮৭৩৪৮ 
১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৭ ৩১-১২-১৮ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

63.  ০১৩৭১১০০৯ “ কিিাি ে কফার ব্রাদাি ে, সিেোপুর, টাংগাইল। 
 ১৭-০৯-০৯  ১৬-০৯-১১ 

100 খক.খে 

এর অখধক 
ঢাকা 

 

64.  083712001  েধুপুর মেসাস স খেতু এন্টারপ্রাইজ, 

টাঙ্গাইল মরাড, েধুপুর, টাঙ্গাইল। 

01716162506 27-08-09 25-08-15 31-12-17 0-50 িয়িনসিংহ  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

65.  083712002 েধুপুর মেসাস স িন্দকার মেডাস স, 

জাোলপুর মরাড, েধুপুর, টাঙ্গাইল।  

01712364146 27-08-09 25-08-15 31-12-17 0-50 িয়িনসিংহ  

66.  083712003 ” মেসাস স আদশ স সংস্থা, 

েধুপুর মপৌরসিা, েধুপুর, টাঙ্গাইল।  

01914931278 13-09-09 13-09-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

67.  083712004 ” মেসাস স িাঁন এন্টারপ্রাইজ, 

জাোলপুর মরাড, েধুপুর, টাঙ্গাইল।  

01190739155 26-08-09 24-08-15 31-12-17 0-50 -ঐ-  

68.  083712005 ” মেসাস স োতজদুল ইসলাে, 

নরতকানা, েধুপুর, টাঙ্গাইল।   

01725516031 25-09-11 31-12-17 31-12-19 0-50 -ঐ-  

69.  083712006 ” মেসাস স িন্দকার নজরুল ইসলাে, 

জটাবাড়ী, েধুপুর, টাঙ্গাইল।  

01719845714 25-09-11 31-12-17 31-12-19 0-50 -ঐ-  
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মজলার নােঃ খকতশারর্ঞ্জ (38) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  083801001 সদর মেসাস স ফারখদন এন্টারপ্রাইজ, 

উখকলপাড়া, সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01915350055 19-08-09 18-08-11 31-12-17 51-100 িয়িনসিংহ  

2.  083801002 ” মেসাস স হক মেডাস স, কাচারী বাজার, 

সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01921553421 19-08-09 19-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

3.  083801003 ” মেসাস স এহসান িযারাটিজ মসন্টার, মচৌরাস্তা 

বাজার, মবৌলাই, সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01710195636 26-12-10 26-12-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

4.  083801004 ” মেসাস স আখজজ ব্রাদাস স,  

োছ েহল, সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01712351385 24-08-11 22-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

5.  083801005 ” মেসাস স অখল উল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, পূব স 

তারাপাশা, সতাল, সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01913176173 25-04-12 25-04-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

6.  083801006 ” মেসাস স শাহ্ আলে মোর, নীলর্ঞ্জ বাজার, 

সদর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01921957261 19-08-09 19-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

7.  083802001 খেঠােইন মেসাস স খহমু এন্টারপ্রাইজ, খেঠােইন 

বাজার, খেঠােইন, খকতশারর্ঞ্জ। 

01718532014 13-09-09 13-09-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

8.  083803001 খনকলী মেসাস স রঙ্গু এন্টারপ্রাইজ, শহরমুল 

েজখলসপুর, খনকলী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711373247 15-10-09 15-10-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

9.  083803002 ” মেসাস স জয় খবজয় এন্টারপ্রাইজ, নতুন 

বাজার, খনকলী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01921958197 10-09-09 10-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

10.  08380300৩ ” মেসাস স নুহ এন্টারপ্রাইজ, দােপাড়া 

বাজার, খনকলী, খকতশারর্ঞ্জ। 

019১৪০২৮৭৬৪ 12-6-18  31-12-1৯ 51-100 -ঐ-  

11.  083804001 সিরব মেসাস স জাোন মোর, লক্ষীপুর, 

মরলতর্ইট, সিরব, খকতশারর্ঞ্জ। 

01937178542 14-05-12 14-05-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

12.  083804002 ” মেসাস স  আব্দুল কাইয়ুে, জর্ন্নাথপুর 

মবনীর বাজার মোড়, সিরব, খকতশারর্ঞ্জ। 

01921-891312 02-09-07 02-09-11 02-09-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

13.  083804003 ” মেসাস স মোশারফ মহাতসন, জর্ন্নাথপুর 

মবনীর বাজার, সিরব, খকতশারর্ঞ্জ। 

01921-891312 22-10-07 22-10-11 22-10-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

14.  083804004 ” মেসাস স টিপু সুলতান, জর্ন্নাথপুর মবনীর 

বাজার মোড়, সিরব, খকতশারর্ঞ্জ। 

01626089485 17-09-09 17-09-11 17-09-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

15.  ০১৩৮০৪০০৫ “ কিিাি ে কিাহাগ মেডাস স, রাণীর িাোর, সিরি 

িাোর, সিরি, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৭৬১৮৬৩৩৬০ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৩ ২৪-০৮-১৫ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

16.  ০১৩৮০৪০০৬ “ কিিাি ে হােী আিদুল কসরি সিয়া, সিরি, 

সকর্শারগঞ্জ। 

০১৭১১৩৮১০৮৩ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১২ ০৪-০৮-১৪ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

17.  ০১৩৮০৪০০৭ “ কিিাি ে আশরাফুল আলি(কািাল), সিসষ্ঠ 

পসট্ট, সিরি িাোর, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৭১৩৫৭২২৮৮ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৩ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

18.  ০১৩৮০৪০০৮ “ কিিাি ে নূর এন্টারপ্রাইে, কিলপুর 

পঞ্চিটি, সিরি, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৭৪০৫৯৩৭৮১ 

০১৭৯০৬৪৪৬০৮ 

২০-১২-১০ ২০-১২-১২ ১৯-১২-১৪ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

19.  083805001 কখরের্ঞ্জ মেসাস স ভূইয়া মেডাস স, গুজাখদয়া পুরাতন 

বাজার, টােখন নয়াপাড়া, কখরের্ঞ্জ, 

খকতশারর্ঞ্জ। 

01728-305991 06-03-11 05-03-13 06-03-17 51-100 িয়িনসিংহ  

20.  083805002 ” মেসাস স সারাফ মেডাস স, খনয়ােতপুর 

বাজার, কখরের্ঞ্জ, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711103131 01-08-11 29-07-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

21.  083805003 ” মেসাস স িসরু মেডাস স, খনয়ােতপুর বাজার, 

কখরের্ঞ্জ, খকতশারর্ঞ্জ। 

01720042032 02-08-11 31-07-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

22.  083805004 ” মেসাস স সবশািী মেডাস স, িাোর মদহুন্দা, 

েসখজদ ঘাট, কখরের্ঞ্জ, খকতশারর্ঞ্জ। 

01740575562 

 

02-08-11 

 

02-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

23.  083805005 ” মেসাস স খবসখেল্লাহ মেডাস স, কখরের্ঞ্জ 

বাজার, কখরের্ঞ্জ, খকতশারর্ঞ্জ। 

01716773086 02-08-11 02-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

24.  083805006 ” মেসাস স আখজজুল হক, খনয়ােতপুর স্কুল 

বাজার, কখরের্ঞ্জ, খকতশারর্ঞ্জ। 

01792660482 17-04-16  31-01-18 51-100 -ঐ-  

25.  ০১৩৮০৫০১০ ’’ 
কিিাি ে নয়ন কিার,র্দওয়ানগঞ্জ িাোর, 

কসরিগঞ্জ, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৯১৪৩৯১২৭১ ১৮-০২-১৬  ১৭-০২-১৮ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

26.  ০১৩৮০৫০১১ ’’ 
কিিাি ে সুেন কিার,র্দওয়ানগঞ্জ িাোর, 

কসরিগঞ্জ, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৯১৪৩৯১২৭১ ১৮-০২-১৬  ১৭-০২-১৮ ১০১ সকঃসিঃ 

এর অসধক 

ঢাকা  

27.  083806001 পাকুখন্দয়া মেসাস স হাখকে এন্ড সন্স, পাকুখন্দয়া 

বাজার, পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01716090925 13-09-07 13-09-17 31-12-19 51-100 িয়িনসিংহ  

28.  083806002 ” মেসাস স শাহ্ আখজজ মেডাস স, পাকুখন্দয়া 

বাজার, পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01915864791 24-08-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

29.  083806003 ” মেসাস স আবুল কালাে আজাদ, সুখিয়া 

বাজার, পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01724491958 17-08-09 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

30.  083806004 ” মেসাস স ভূইয়া মেডাস স, শুখকয়া বাজার, 

পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01712223002 05-09-10 05-09-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  
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31.  083806005 ” মেসাস স বৃখে মেডাস স, পাকুখন্দয়া বাজার, 

পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01716423913 21-08-11 31-12-17 31-12-19 51-100 -ঐ-  

32.  083806006 ” মেসাস স শখহদ বীজ িান্ডার, সুখিয়া 

বাজার, পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711195383 02-07-12 01-07-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

33.  083806007 ” মেসাস স মর্াপাল চন্দ্র সরকার, পাকুখন্দয়া 

বাজার, পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711168854 02-07-12 01-07-18 01-07-20 51-100 -ঐ-  

34.  083806008 ” মেসাস স প্রাি মেডাস স, হখষ স বাজার, 

পাকুখন্দয়া, খকতশারর্ঞ্জ। 

01778534939 28-03-17  31-12-18 51-100 -ঐ-  

35.  083807001 ইটনা মেসাস স পূবালী মেডাস স, মচৌর্াঙ্গা বাজার, 

ইটনা, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711139301 26-08-09 26-08-17 31-12-19 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

36.  083807002 ” মেসাস স আব্দুল োন্নান ভূইয়া, বখশকুড়া 

বাজার, বাদলা, ইটনা, খকতশারর্ঞ্জ। 

01716413846 09-09-09 09-09-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

37.  083807003 ” মেসাস স ছাখেউল এন্টারপ্রাইজ, থাতনশ্বর 

বাজার, বাদলা, ইটনা, খকতশারর্ঞ্জ। 

01715758130 03-08-11 01-08-15 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

38.  083807004 ” মেসাস স রখবন মসন্টার, আখেরর্ঞ্জ বাজার, 

মুর্া, ইটনা, খকতশারর্ঞ্জ। 

01718160061 

 

21-08-11 20-08-13 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

39.  083807005 ” মেসাস স হাখদছ উখিন এন্টারপ্রাইজ, রাজী, 

ইটনা, খকতশারর্ঞ্জ। 

01717627175 29-11-11 29-11-15 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

40.  083808001 তাড়াইল মেসাস স শাহজাহান ভূইয়া, তাড়াইল 

বাজার, তাড়াইল, খকতশারর্ঞ্জ। 

01712351385 10-09-09 10-09-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

41.  083808002 ” মেসাস স কাঞ্চন মেডাস স, তাড়াইল বাজার, 

সদর মরাড, তাড়াইল, খকতশারর্ঞ্জ।  

01740543461 11-03-10 09-03-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

42.  083808003 ” মেসাস স এ এে এন্টারপ্রাইজ, হাসপাতাল 

মরাড, তাড়াইল বাজার, তাড়াইল, 

খকতশারর্ঞ্জ। 

01712089101 19-08-09 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

43.  083808004 ” মেসাস স মুন্না এন্টারপ্রাইজ, তাড়াইল 

বাজার, তাড়াইল, খকতশারর্ঞ্জ। 

01717902794 28-06-12 28-06-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

44.  083808005 ” মেসাস স সাজু খেয়া, তাড়াইল বাজার, 

তাড়াইল, খকতশারর্ঞ্জ। 

01735025714 28-06-12 28-06-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

45.  083808006 ” মেসাস স হাই মেডাস স, তাড়াইল বাজার, 

তাড়াইল, খকতশারর্ঞ্জ। 

01745543100 21-06-12 21-06-16 31-12-18 51-100 -ঐ-  

46.  083809001 কটিয়াদী মেসাস স মুছা োরুয়া, কটিয়াদী নতুন 

বাজার, কটিয়াদী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01711383759 19-08-09 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

47.  083809002 ” মেসাস স আজাদ এন্টারপ্রাইজ, কটিয়াদী 

বাজার, কটিয়াদী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01735653375 19-08-09 17-08-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

48.  083809003 ” মেসাস স সুরুজ এন্টারপ্রাইজ, োখনকিালী 

মরাড, কটিয়াদী বাস েযান্ড, কটিয়াদী, 

খকতশারর্ঞ্জ। 

01721634174 08-10-09 08-10-17 31-12-১9 51-100 -ঐ-  

49.  083809004 ” মেসাস স আলে এন্টারপ্রাইজ, করর্াঁও 

বাজার, কটিয়াদী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01712265110 22-12-10 20-12-14 31-12-18 51-100 -ঐ-  

50.  083809005 ” মেসাস স িাই িাই মেডাস স, করর্াঁও বাজার, 

কটিয়াদী, খকতশারর্ঞ্জ। 

01751774450 02-08-11 01-085-13 02-08-17 51-100 -ঐ-  

51.  083810001 বাখজতপুর মেসাস স মোঃ মরাখেন মোর, বাখজতপুর 

বাজার, বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01813200703 07-12-10 06-12-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

52.  083810002 ” মেসাস স মসতু মোর, 7নং খদঘীরপাড় 

বাজার, বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01813200703 28-12-10 28-12-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

53.  083810003 ” মেসাস স খসয়াে মেডাস স, সরার চর বাজার, 

বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01813200703 12-07-11 11-07-13 12-07-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

54.  083810004 ” মেসাস স শাহ্ রহোন মেডাস স, সরার চর 

বাজার, বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01757622433 18-08-11 17-08-13 18-08-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

55.  083810005 ” মেসাস স জননী মেডাস স, খদঘীরপাড় (তবাড স 

বাজার), বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01768973182 26-06-14 26-06-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

56.  083810006 ” মেসাস স রহোন মেডাস স, খদখঘরপাড়, 

বাখজতপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01768973182 26-06-14 26-06-16 31-12-18 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

57.  083811001 অেগ্রাে মেসাস স মরবতকা মেখডং, কদেতলা 

বাজার, অেগ্রাে, খকতশারর্ঞ্জ। 

01725360372 24-08-09 23-08-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

58.  083811002 ” মেসাস স শহীদুল ইসলাে (তজেস), 

অেগ্রাে বাজার, অেগ্রাে, খকতশারর্ঞ্জ। 

01912347840 18-08-09 18-08-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

59.  083811003 ” মেসাস স খপ্রয়াংকা এন্টারপ্রাইজ, বাঙ্গালপাড়া 

বাজার, অেগ্রাে,খকতশারর্ঞ্জ। 

01725360372 01-09-09 01-09-11 31-12-17 100 খক.খে 

এর অখধক 

-ঐ-  

60.  083812001 মহাতসনপুর মেসাস স হাজী মেডাস স, র্াংর্াটিয়া বাজার, 

মহাতসনপুর, খকতশারর্ঞ্জ। 

01740627169 16-05-11 15-05-15 14-11-17 51-100 -ঐ-  

61.  083812002 ” মেসাস স ইফাদ মেডাস স, মেখকয়া বাজার, 

মহাতসনপুর খকতশারর্ঞ্জ। 

01715955237 22-11-11 21-11-15 31-12-17 51-100 -ঐ-  

62.  ০১৩৮১৩০০1 কুসলয়ারির কিিাি ে সদলীপ কুিার িাহা, কুসলয়ারির, 

কপৌরিিা, সকর্শারগঞ্জ 
০১৭৪০৯৯২৫৮০ ১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ১৩-০৯-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

63.  ০১৩৮১৩০০2 কুসলয়ারির কিিাি ে আলাউসদ্দন কেিাি ে, কুসলয়ারির, 

কপৌরিিা, সকর্শারগঞ্জ 
০১৭৪০৯৯২৫৮০ ১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-১৫ ১৩-০৯-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

64.  ০১৩৮১৩০০3 “ কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, কুসলয়ারির, 

কপৌরিিা, সকর্শারগঞ্জ 
০১৭৪০৯৯২৫৮০    

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

65.  ০১৩৮১৩০০4 “ কিিাি ে তনয় এন্টারপ্রাইে, কুসলয়ারির, 

সকর্শারগঞ্জ। 
০১৯২৩৯৬০৬৬৭ ২০-০৭-১১ ২০-০৭-১৫ ১৯-০৭-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

66.  ০১৩৮১৩০০5 “ কিিাি ে োসহদ এন্টারপ্রাইে, ডুিরাকান্দা 

িাোর, কুসলয়ারির, সকর্শারগঞ্জ। 

০১৭৪০৯৯২৫৮০ 

 
১৯-০৭-১১ ১৯-০৭-১৫ ১৮-০৭-১৭ 

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

67.  ০১৩৮১৩০০6 “ কিিাি ে এি.এি কেিাি ে, ছয়সুতী, 

কুসলয়ারির, সকর্শারগঞ্জ। 
০১৯৬১২৪৬৬৭৩    

100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  

68.  ০১৩৮১৩০০7 “ 
কিিাি ে পদ্মা এন্টারপ্রাইজ, কুসলয়ারির, 

কপৌরিিা, কুসলয়ারির,  সকর্শারগঞ্জ। 

01740992580 20-06-11 20-06-13 19-06-15 
100 খক.খে 

এর অখধক 

ঢাকা  
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কেলার নািঃ িাসনকগঞ্জ (৩৯) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৩৯০১০০১ িদর কিিাি ে িারুতা, ৭৮-১, কপাড়রা, িদর, 

িাসনকগঞ্জ। 
০১১৯০৭৩৪৬৯৩ ২১-০১-০৯ ২১-০১-১৫ ২০-০১-১৭ ৫১-১০০ ঢাকা 

 

2.  ০১৩৯০১০০২ “ কিিাি ে শািীি এন্টারপ্রাইে, িাসনকগঞ্জ 

িদর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৮১৯০৩১৭৮৫ ০২-০৯-০৯ ০২-০৯-১৫ ০১-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

3.  ০১৩৯০১০০৩ “ কিিাি ে কিপারী কেিাি ে, কঘাস্তা িাোর, িদর, 

িাসনকগঞ্জ। 
   

 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

4.  ০১৩৯০১০০৪ “ কিিাি ে কিপারী কেিাি ে, কঘাস্তা িাোর, িদর, 

িাসনকগঞ্জ। 
 ১৪-০৬-১১  ১৩-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

5.  ০১৩৯০২০০১ সিঙ্গাইর কিিাি ে সিন্টু কেিাি ে, িাঠিকাঠা িাোর, 

োিশা, সিঈাইর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১৬৮৫৬২১৮ 

০১৭৪৮১৪৭০০৯ 

২০-১১-১৩ ২৩-০৮-১৫ ১৯-১১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

6.  ০১৩৯০৩০০১ সঘওর কিিাি ে রহিান এন্ড িন্স, সঘওর িাোর, 

সঘওর, িাসনকগঞ্জ। 
01782456004 ২৩-০৮-০৯ 23-08-15 31-12-17 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

7.  ০১৩৯০৩০০২ “ কিিাি ে সনলয় এন্টারপ্রাইে, সঘওর িাোর, 

সঘওর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭২৪৮২৫৩৫০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

8.  ০১৩৯০৩০০৩ “ কিিাি ে সঘওর এন্টারপ্রাইে, সঘওর িাোর, 

সঘওর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১৬৫৯২৮০৮ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

9.  ০১৩৯০৩০০৪ “ কিিাি ে িাহা এন্ড ব্রাদাি ে,সঘওর 

িাোর,িাসনকগঞ্জ। 
০১৭২৭৫৫০৪৪৫ ১১-০৯-১১ ১১-০৯-১৫ ১০-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

10.  ০১৩৯০৪০০১ হসররািপুর কিিাি ে সদয়া কেিাি ে,িালুসি, হসররািপুর, 

িাসনকগঞ্জ। 
০১৭৪০৯০০৭২৮ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৩ ১৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

11.  ০১৩৯০৪০০২ “ কিিাি ে কখয়া িাসিপারপাি ককা 

অপার্রটি কিািাইটি সলঃ, িহলতলা, 

হসররািপুর, িাসনকগঞ্জ। 

০১৭২৭৪৬৭৬৪৭ 

১০-১১-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

12.  ০১৩৯০৫০০১ িাটুসরয়া কিিাি ে রুনু এন্টারপ্রাইে, িাঠারা িাোর, 

িাটুসরয়া, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১৩৫১৫২২৭ ৩০-১০-১৩ ৩০-১০-১৫ ২৯-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

13.  ০১৩৯০৫০০২ “ কিিাি ে দীর্নশ িন্দ্র িিাক, িাটুসরয়া িাোর, 

িাটুসরয়া, িাসনকগঞ্জ। 
০১৮১৭৬২৪৯০১ ১৮-১০-০৯ ১৮-১০-১৩ ১৭-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

14.  ০১৩৯০৫০০৩ “ কিিাি ে এরশাদ কিৌধুরী, িাটুসরয়া িাোর, 

িাটুসরয়া, িাসনকগঞ্জ। 
 ০৮-০৩-১০ - ০৭-০৩-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

15.  ০১৩৯০৫০০৪ “ কিিাি ে দ্বীপ-দ্বীয়ন এন্টারপ্রাইে, িাটুসরয়া 

িাোর, িাটুসরয়া, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১১২৪৩১৮২ ১৫-১২-১০ ১৫-১২-১৪ ১৪-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

16.  ০১৩৯০৬০০১ সশিালয় কিিাি ে িাতৃ িান্ডার, কটপড়া িাোর, 

সশিালয়, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১২৭১৩২২৫ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৩ ১৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

17.  ০১৩৯০৬০০২ “ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, োফরগঞ্জ িাোর, 

োফরগঞ্জ, সশিালয়, িাসনকগঞ্জ। 
 ২৩-০৮-০৯  ২২-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

18.  ০১৩৯০৭০০১ কদৌলতপুর কিিাি ে এ,এইি,এি, এন্টারপ্রাইে, 

কদৌলতপুর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭১৬৪১০৮৯৬ 07-05-09 07-05-17 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

19.  ০১৩৯০৭০০২ “ কিিাি ে সুিন িাহা, সির্নাদপুর িাোর, 

কদৌলতপুর, িাসনকগঞ্জ। 
০১৭২০৩৭৯৫৪৩   

 
৫১-১০০ -ঐ- 
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 মজিার নামঃ ঢাকা (৪০) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৪০০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিার, ককানাপাড়া িাোর, 

কিিরা, ঢাকা 

০১৭৩১৮৮০৮৯৮ ০২-০৮-০৭ 

 

০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ 
০-৫০ ঢাকা 

 

2.  ০১৪০০১০০২ “ কিিাি ে খন্দকার কিার, িগাইর নতুন পাড়া, 

িারুসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 

০১৭৩১৮৮০৮৯৮ ০১-০৮-০৭ ০১-০৮-১৫ ৩১-০৭-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 

 

3.  ০১৪০০১০০৩ “ কিিাি ে ইিলাি কিার,  

৭৪, আেগর আলীর্লন কিয়ারম্যান িাোর, 

কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 

০১৭৬৪৪৪৬৬৬৬ ০৫-০৮-০৭ ০৫-০৮-১৫ ০৪-০৮-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 

 

4.  ০১৪০০১০০৪ “ কিিাি ে আসছর উসদ্দন কেিাি ে, ৩৩, দয়াগঞ্জ 

করাি, ঢাকা। 

০১৯১২৮৪৩১২১ ০৫-০৮-০৭ ০৫-০৮-১৫ ০৪-০৮-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 

 

5.  ০১৪০০১০০৫ “ কিিাি ে নাসছিা কিার, ৫৩, কিরাসদয়া 

িাোর, সখলগাঁও, ঢাকা 

০১৭১৮০১৬২৭৯ ০৭-০৮-০৭ ০৭-০৮-১৫ ০৬-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

6.  ০১৪০০১০০৬ “ কিিাি ে র্ভইয়া রাইি এর্েন্সী, ৪০ িসতশ 

িরকার করাি, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 

০১৯১২৮৪৩১২৭ ০৫-০৮-০৭ ০৫-০৮-১৩ ০৪-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

7.  ০১৪০০১০০৭ “ কিিাি ে আসদি কেিাি ে, ৪-১, দয়াগঞ্জ 

হাটর্লন ঢাকা 

০১৯১২৮৪৩১২১ ১৩-০৯-০৭ ১৩-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

8.  ০১৪০০১০০৮ “ কিিাি ে লক্ষীপুর রাইি এর্েন্সী,  ১-সি, 

এসি-৪-২৪, সিরপুর, ঢাকা 

০১৭১৮১৮৫৬৩০ ০১-১০-০৭ ০১-১০-১৫ ৩০-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

9.  ০১৪০০১০০৯ “ কিিাি ে ইকিাল কেিাি ে,  ৫৭-৭০, কাপ্তান 

িাোর, ঢাকা। 

 ০২-১০-০৭ ০২-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

10.  ০১৪০০১০১০ “ কিিাি ে সুিন কেিাি ে, ১১০-৪, িধ্য িািার্িা, 

ঢাকা-১২১৪। 

০১৮১৫২৫০৭৫৬ ২৩-০৩-০৯ ২৩-০৩-১৭ ৩১-১২-১৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

11.  ০১৪০০১০১১ “ কিিাি ে রসফক কেনার্রল কিার, ৫৬, 

কিরাসদয়া, ঢাকা-১২১৯। 

০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ২৫-০৩-০৯ ২৫-০৩-১৫ ২৪-০৩-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

12.  ০১৪০০১০১২ “ কিিাি ে িয়নািসত কিার, ৪৩-১, কিরাসদয়া, 

ঢাকা। 

০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ২৫-০৩-০৯ ২৫-০৩-১৫ ২৪-০৩-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

13.  ০১৪০০১০১৩ “ কিিাি ে েসিি কিার, ২৪০, উির কগাড়ান, 

সখলগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১৮৬৮১৮৮৩ ০৭-০৫-০৯ ০৭-০৫-১7 ৩১-১২-১8 
০-৫০ 

-ঐ-  

14.  ০১৪০০১০১৪ “ কিিাি ে মুসন্ন কেিাি ে, ৬৪,পূি ে িািাি, ঢাকা- 

১২১৪ 

০১৮১৯৫০৫৩৭৩ ১৩-০৫-০৯ ১৩-০৫-১৭ ৩১-১২-১৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

15.  ০১৪০০১০১৫ “ কিিাি ে োিাল কেিাি ে, ৫৯-১, পূি ে িািার্িা, 

ঢাকা-১২১৪। 

০১৭১১৯৪৫০১৩ ১৩-০৫-০৯ ১৩-০৫-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

16.  ০১৪০০১০১৬ “ কিিাি ে কিািত্ফা কেিাি ে, ৩০১, উির 

কগাড়ান, সিপাহীিাগ িাোর, ঢাকা। 

০১৫৫২৪৫৪৯৫৭ ২৭-০৫-০৯ ২৭-০৫-১7 ৩১-১২-১8 
০-৫০ 

-ঐ-  

17.  ০১৪০০১০১৭ “ কিিাি ে আবুল কিার, ১৮৬-লাল কিাহনিাহা 

ষ্ট্রীট, ঢাকা। 

০১৭১৬২৫২১৪৬ ৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

18.  ০১৪০০১০১৮ “ কিিাি ে নুর কিার, ১৭-কােী আব্দুর রউফ 

করাি(কলতািাোর), ঢাকা। 

০১৯১২৩১২৩৭১ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

19.  ০১৪০০১০১৯ “ কিিাি ে সিশাল কিার, ২২৭-লাল কিাহনিাহা 

ষ্ট্রীট, ঢাকা। 

০১৯১১৩৮২২৬৪ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

20.  ০১৪০০১০২০ “ কিিাি ে শংকর এন্টারপ্রাইে, ৫-িেহরী 

িাহা ষ্ট্রীট, ঢাকা। 

০১৭১৬২৫২১৪৬ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

21.  ০১৪০০১০২১ “ কিিাি ে নুহাি কিার, ৭৪-িেহরী িাহা ষ্ট্রীট, 

ঢাকা। 

০১৯১১৩৮২২৬৪ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৫ ০৭-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

22.  ০১৪০০১০২২ “ কিিাি ে িামুন কিার, ৬৭-২-পূি ে িািার্িা, 

ঢাকা। 

০১৮১৯৫০৫৩৭৩ ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১৩ ০৭-০৬-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

23.  ০১৪০০১০২৩ “ কিিাি ে সেয়া কেনার্রল কিার, ৫৭-৮৩, 

কাপ্তান িাোর, ঢাকা। 

০১৭১৫০০৩৮১১ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

24.  ০১৪০০১০২৪ “ কিিাি ে রার্িল কিার, ২৬-নাখালপাড়া 

িাোর, কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১০৯৭৫২৩২ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

25.  ০১৪০০১০২৫ “ কিিাি ে কিাল্লা শসপং কিন্টার ৩১৫ -পূি ে, 

নাখালপাড়া, কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১০৯৭৫২৩২ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১১ ১৫-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

26.  ০১৪০০১০২৬ “ কিিাি ে হক কিার, ১০২, নাখালপাড়া, 

কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১০৯৭৫২৩২ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

27.  ০১৪০০১০২৭ “ কিিাি ে হক িযারাটিে কিার, রায়হান সুপার 

িার্কেট, ১২৩-১-১, দসক্ষণ র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

০১৮১৯৫৪৯৬১২ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৫ ১৫-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

28.  ০১৪০০১০২৮ “ কিিাি ে তানসেলা কেিাি ে, ৭-১-এ, ধলপুর, 

র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

০১৯১৪৫৭১৪৬৮ ১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৫ 

 

১৫-০৮-১৭ 

 
০-৫০ 

-ঐ-  

29.  ০১৪০০১০২৯ “ কিিাি ে শাোহান রাইি এর্েন্সী,  ৫৭-১, 

কাপ্তান িাোর, ঢাকা। 

০১৯১২৮৪৩১২৭ ১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

30.  ০১৪০০১০৩০ “ কিিাি ে কক, কক, এন্টারপ্রাইে, ২১-সি-১, 

ব্রাক্ষনিরণ কগালাপিাগ, ঢাকা। 

০১৭৩৭২৮৯৪০৭ ১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১7 ৩১-১২-১9 
০-৫০ 

-ঐ-  
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31.  ০১৪০০১০৩১ “ কিিাি ে িার্য়র কদায়া এন্টারপ্রাইে ২৪-

কগালাপিাগ, িড় িাোর, ঢাকা। 

০১৭৩৭২৮৯৪০৭ ১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১7 ৩১-১২-১9 
০-৫০ 

-ঐ-  

32.  ০১৪০০১০৩২ “ কিিাি ে  আসখ কিার, ১৪৩-দসক্ষণ িাদারর্টক 

করাি, িাোর করাি, িািার্িা, ঢাকা 

০১৯১৯৯৪৫০১৩ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ১৮-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

33.  ০১৪০০১০৩৩ “ কিিাি ে  কহিার্য়ত এন্টারপ্রাইে, িারুসলয়া 

িাোর, িারুসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 

০১৭১২৮২৬৪১১ ১৮-০৮-৯ ১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

34.  ০১৪০০১০৩৪ “ কিিাি ে  ওয়াসহদ এন্টারপ্রাইে, িারুসলয়া 

িাোর, িারুসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 

০১৭১২৮২৬৪১১ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

35.  ০১৪০০১০৩৫ “ কিিাি ে  তাসনয়া এন্টারপ্রাইে, িারুসলয়া 

িাোর, িারুসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 

০১৭১২৮২৬৪১১ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

36.  ০১৪০০১০৩৬ “ কিিাি ে এ, সি, এি, এন্টারপ্রাইে, ১৭-৮-

িাির করাি, িস্নক-সি, কিাহাম্মদপুর, ঢাকা। 

০১৭৪৫০৫৭৮৪৩ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

37.  ০১৪০০১০৩৭ “ কিিাি ে েসহর কেিাি ে, ৭৪, আেগর আলী 

কলন, কিয়ারম্যান িাোর, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 

০১৯১৪৩৯১২৭১ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

38.  ০১৪০০১০৩৮ “ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কেনার্রল কিার ৭৭-১, 

শহীদ কিাোফর িড়ক, িধ্যপাড়া, উির 

র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

০১৯১৩১৯৩৬৮৫ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১7 ৩১-১২-১9 
০-৫০ 

-ঐ-  

39.  ০১৪০০১০৩৯ “ কিিাি ে রসহি কেিাি ে, ৩৩, দয়াগঞ্জ করাি, 

ঢাকা। 

০১৯১২৮৪৩১২১ ১১-১১-০৯ ১১-১১-১৫ ১০-১১-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

40.  ০১৪০০১০৪০ “ কিিাি ে লুিনা এন্টারপ্রাইে, ৩-৪, সলয়াকত 

এসিসনউ, িাংলািাোর, ঢাকা। 

০১৭১৮১৫৫২০০ ১৯-১১-০৯ ১৯-১১-১৭ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

41.  ০১৪০০১০৪১ “ কিিাি ে রসফক এন্টারপ্রাইে, ৫৮, পসিি 

রাো িাোর, ফাি ের্গট, কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৬৮৪৪১২৪৭২ ০৭-০৬-১০ ৭-৬-১২ ০৬-৬-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

42.  ০১৪০০১০৪২ “ কিিাি ে নাোফ কেনার্রল কিার, এফ-১, 

আরাি িাগ ইিাণ ে হাউসেং, পল্লিী, সিরপুর, 

ঢাকা। 

০১৭৫৩৫৫৭৪৫৪ ২১-০৬-১০ ২১-৬-১৪ ২০-৬-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

43.  ০১৪০০১০৪৩ “ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কেনার্রল কিার কদাকান 

নং-১৩১, িস্নক-সি, করাি-৭, কিকশন-১২, 

পল্লিী, সিরপুর, ঢাকা। 

০১৯৫৬৪২১৪১৩ ২২-০৬-১০ ২২-৬-১৪ ২১-৬-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

44.  ০১৪০০১০৪৪ “ কিিাি ে টি, ইিলাি এন্টারপ্রাইে,১৬৩-খ পূি ে 

ওলন, পসিি রািপুরা, ঢাকা। 

০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ১১-০৭-১০ ১১-৭-১৬ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

45.  ০১৪০০১০৪৫ “ কিিাি ে সুিন কেনার্রল কিার, ৪৬-এ, 

কিরাসদয়া িাোর, ঢাকা। 

০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ১১-০৭-১০ ১১-৭-১৪ ১০-৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

46.  ০১৪০০১০৪৬ “ কিিাি ে খার্লক কিার, ১৬১৪, হােী কখারর্শদ 

আলী, িরদার করাি, ঢাকা। 

০১৭১৫২৫৪৪৬০ ১৮-০৭-১০ 

 

১৮-৭-১৪ ১৭-৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

47.  ০১৪০০১০৪৭ “ কিিাি ে কনহা কেিাি ে, কদাকান নং-০৮, ৭৬ 

নং ওয়াি ে, কদালাইখাল, ঢাকা। 

০১৭৯১১৩৮২২৬৪ ২০-০৭-১০ ২০-৭-১৬ ১৯-৭-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

48.  ০১৪০০১০৪৮ “ কিিাি ে িাসকলা কেিাি ে, ১৬, িাংলার্দশ িাঠ 

দশ েক গ্যালারী িার্কেট, ঢাকা। 

০১৯১১৩৮২২৬৪ ২০-০৭-১০ ২০-৭-১৬ ১৯-৭-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

49.  ০১৪০০১০৪৯ “ কিিাি ে োসকর কিার, ৮০২-১, পূি ে জুড়াইন, 

ঢাকা। 

০১৭৪৯৭৬৭০২৭ ১৮-০৭-১০ 

 

১৮-৭-১৪ ১৭-৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

50.  ০১৪০০১০৫০ “ কিিাি ে এি, কে, কেিাি ে, ১-১, নাসেরা 

িাোর, ঢাকা। 

০১৯১১৩৮২২৬৪ ২০-০৭-১০ ২০-৭-১৬ ১৯-৭-১৮ 

 
০-৫০ 

-ঐ-  

51.  ০১৪০০১০৫১ “ কিিাি ে অগথ কেনার্রল কিার, ১৫৭, উির 

মুগদা, িসদনািাগ, িবুেিাগ, ঢাকা। 

০১৬৭৭৪৭২৭৮৩ ১৫-০৭-১০ ১৫-৭-১৪ ২৮-৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

52.  ০১৪০০১০৫২ “ কিিাি ে লািনী এন্টারপ্রাইে, ১১-সি, ১৫-২২, 

িাউসনয়ািাধ, সিরপুর-১১ পল্লিী, ঢাকা। 

০১৭৪৩৯০৭০৩৭ ২৯-০৭-১০ ২৯-৭-১২ ২৮-৭-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

53.  ০১৪০০১০৫৩ “ কিিাি ে কােল কিার, ১১-১, হারুনািাদ 

িািার কিাল্লা করাি, পল্লিী, ঢাকা 

০১৮১৭০২৫৫০৯ 

 

০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

54.  ০১৪০০১০৫৪ “ কিিাি ে করইনর্িা এন্টারপ্রাইে, ৩৩২-সি, 

পূি েনাখাল পাড়া,র্তেগাঁও, ঢাকা। 

০১৮১৯২৫২৫১৩ ০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১৬ ০২-০৮-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

55.  ০১৪০০১০৫৫ “ কিিাি ে ইউসুফ কেিাি ে, করাি নং ২, কদাকান 

নং-০৩, িান্নান িাসগছা, পাড়ািগার, 

র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

০১৯৪০৮৩৮৭৭২ ০৫-০৮-১০ ০৫-০৮-১6 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

56.  ০১৪০০১০৫৬ “ কিিাি ে িা কেিাি ে ৩৫-৭-৩, উির কগালাপ 

িাগ, র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 

০১৯১২০৫১৩৮৩ ০৭-০৭-১০ ০৭-০৭-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

57.  ০১৪০০১০৫৭ “ কিিাি ে রুম্পা কেিাি ে, ৪৯ িনগ্রাি করাি, 

ঢাকা। 

০১৬৭৫৩১৮১৪৬ ১৯-০৮-১০ ১৯-০৮-১৬ ১৮-০৮-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

58.  ০১৪০০১০৫৮ “ কিিাি ে এ- সি- কেিাি ে ৩৮, পুরানা 

কিাগলটুলী, ঢাকা। 

০১৯২০৭৬৩৬৩২ ১৯-০৫-১০ ১৯-০৫-১৪ ১৮-০৫-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

59.  ০১৪০০১০৫৯ “ কিিাি ে প্রিাতী কিার, ১৮-৭, এ, পূি ে রাোর 

িাগ, ঢাকা। 

০১৯১৭৩৪৯৪২৭ ১৯-০৮-১০ ১৯-০৮-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

60.  ০১৪০০১০৬০ “ কিিাি ে কশখ নেরুল এন্ড ব্রাদাি ে, কিকশন-

১১-সি, ২১-১, িাউসনয়ািাঁধ, পল্লিী, ঢাকা। 

০১৭২০০৩৮৩৮৬ ০১-১১-১০ ০১-১১-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

61.  ০১৪০০১০৬১ “ কিিাি ে করি পুষ্প কেনার্রল কিার,  কিকশন-

১১ িস্নক-সি, এসিসনউ-৫, লাইন-১৫, 

কদাকান-২, িায়তুল আর্ি োর্ি িিসেদ 

(নীর্ি) পল্লিী, ঢাকা। 

০১৯২৮৯১০০৯২ ০১-১১-১০ ০১-১১-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

62.  ০১৪০০১০৬২ “ কিিাি ে প্রগতী কেিাি ে ২৭-৫, শাহিার্হি 

কলন, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা 

০১৯১৭৩৪৯৪২৭ ১৯-০৮-১০ ১৯-০৮-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  
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63.  ০১৪০০১০৬৩ “ কিিাি ে সিসনিয় কেিাি ে, ৪, দয়াগঞ্জ, 

কগন্ডাসরয়, ঢাকা। 

০১৭১৬৪৬২১২৪ ২৩-১১-১০ ২৩-১১-১৬ ২২-১১-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

64.  ০১৪০০১০৬৪ “ কিিাি ে কসরি কেিাি ে, ৫৭-৫৮-সি, কাপ্তান 

িাোর, ঢাকা। 

০১৭১১০২৭৫৭৭ ২২-১১-১০ ২২-১১-১২ ২১-১১-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

65.  ০১৪০০১০৬৫ “ কিিাি ে আল-আসিন কিার, ২২ নং রজ্জি 

আলী িরদার করাি, কদিতলী, ঢাকা। 

০১৬৭০৮৫৭২১৬ ২৮-১১-১০ ২৮-১১-১৪ ২৭-১১-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

66.  ০১৪০০১০৬৬ “ কিিাি ে হািীবুল্লাহ কিার, ১৭২৩ নং হােী কক 

আলী িরদার করাি, কিদতলী, ঢাকা। 

০১৭৪৯৭৬৭০২৭ ২৮-১১-১০ ২৮-১১-১৪ ২৭-১১-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

67.  ০১৪০০১০৬৭ 

“ 

কিিাি ে োহানারা কেিাি ে, ১০৮৮ নং 

কিাহাম্মদিাগ, কিরােনগর, কদিতলী, 

ঢাকা। 

০১৭৩৩৫৪৯২৯২ ২৭-১২-১০ 

২৭-১২-১৪ ২৬-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

68.  ০১৪০০১০৬৮ 
“ 

কিিাি ে কির্হদী এন্টারপ্রাইে, ১৯৬ নং িীর 

হাসেরিাগ, শ্যািপুর ঢাকা। 
০১৬৭০৮৫৭২২৪ 

২৭-১২-১০ ২৭-১২-১৪ ২৬-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

69.  ০১৪০০১০৬৯ 
“ 

কিিাি ে কিাঃ শাহ আলি কিার, কিক-৭, প্লট-

২৩, কদাকান-২, সিরপুর, ঢাকা 
০১৮১৭০২৫৫০৯ ০৪-০১-১১ 

০৩-০১-১৫ ০৩-০১-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

70.  ০১৪০০১০৭০ 
“ 

কিিাি ে োফর এন্টারপ্রাইে, ৪ নং 

কিাহাম্মদিাগ,শ্যািপুর, কদিতলী ঢাকা। 
০১৭৪৯৭৬৭০২৭ 

২৭-১২-১০ ২৭-১২-১৪ ২৬-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

71.  ০১৪০০১০৭১ 
“ 

কিিাি ে শািসুল কিার,২৫-২৬,  রায় িার্হি 

িাোর, ঢাকা। 
০১৯১১৩৮২২৬৪ ২৯-০৩-১১ 

২৯-০৩-১৫ ২৮-০৩-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

72.  ০১৪০০১০৭২ 
“ 

কিিাি ে হােী কিািান রাইছ এর্েন্সী, ৫৭-

৫৫, কাপ্তান িাোর, ঠাটারী িাোর, ঢাকা। 
০১৯২০৭৬৩৬৩২ ২৮-১২-১০ 

২৮-১২-১৪ ২৭-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

73.  ০১৪০০১০৭৩ 

“ 

কিিাি ে োসকয়া রাইছ এর্েন্সী, ৮ নং 

হর্রত শাহ আলী সিটি কর্প োর্রশন িার্কেট, 

সিরপুর-১, ঢাকা। 

০১৯৫৭৭৭৬৮৯৮ ২৮-১২-১০ 

২৮-১২-১৬ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

74.  ০১৪০০১০৭৪ 
“ 

কিিাি ে নাসের এন্টারপ্রাইে, ৭৬, শরৎগুপ্ত 

করাি, নাসরন্দা, ঢাকা। 
০১৯৩২৯৯০৯৯৪ ২৯-০৩-১১ 

২৯-০৩-১৭ ৩১-১২-১৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

75.  ০১৪০০১০৭৫ 
“ 

কিিাি ে শসফ কোর, ৫৭-১৭-সি, কাপ্তান 

িাোর, ঢাকা। 
০১৯১৬৯৭৪৬৭৯ ০৭-০৩-১১ 

০৭-০৩-১৫ ০৬-০৩-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

76.  ০১৪০০১০৭৬ 
“ 

কিিাি ে  সদ নওগাঁ রাইি এর্েন্সী, ৯২-১, 

ককসি করাি, সূত্রাপুর, ঢাকা 
০১৭১১৪৬৭৩১৪ ০৮-৫-১১ 

০৭-০৫-১৫ ০৬-০৫-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

77.  ০১৪০০১০৭৭ 
“ 

কিিাি ে অণ োপূনা এন্টারপ্রাইে, ৭০, িতীশ 

িরকার করাি, ঢাকা। 
০১৭১২২৩১০৫৬ ০৮-০৫-১১ 

০৭-০৫-১৫ ০৬-০৫-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

78.  ০১৪০০১০৭৮ 
“ 

কিিাি ে িসতন কেিাি ে, ২৪, রার্য়র িাোর, 

কপৌর িার্কেট, ঢাকা-১২০৯। 
০১৭১৪৩৫২৭০৮ ১৩-০৭-১১ 

১৩-০৭-১৫ ১২-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

79.  ০১৪০০১০৭৯ 
“ 

কিিাি ে শািছু কেিাি ে, ১৪৯, সুলতানগঞ্জ,  

রার্য়র িাোর, ঢাকা 
০১৭১৪৩৫২৭০৮ ১৩-০৭-১১ 

১৩-০৭-১৫ ১২-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

80.  ০১৪০০১০৮০ 
“ 

কিিাি ে আলিী এন্টারপ্রাইে, ২২-১, 

আরািিাগ, িসতসিল, ঢাকা। 
০১৭১৬২১৭৫২৭ ১৩-০৭-১১ 

১৩-০৭-১৫ ১২-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

81.  ০১৪০০১০৮১ 
“ 

কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, ৬৩৯-এ  িড় 

িগিাোর, ঢাকা-১২১৭। 
০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ২০-০৭-১১ 

২০-০৭-১৫ ১৯-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

82.  ০১৪০০১০৮২ 
“ 

কিিাি ে স্বর্দশ কেিাি ে, ২১৪-এ, সখলগাঁও 

সতলপাপাড়া, করাি নং-৭, ঢাকা-১২০৯। 
 ১৭-০৭-১১ 

 ১৬-০৭-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

83.  ০১৪০০১০৮৩ 
“ 

কিিাি ে দুখু কেিাি ে, ৬৭, নিীন িন্দ্র কগািািী 

করাি,ঢাকা-১২০৪। 
০১৬৮০৬৩৩২১১ ১৭-০৭-১১ 

১৭-০৭-১৩ ১৬-০৭-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

84.  ০১৪০০১০৮৪ 
“ 

কিিাি ে কেযাসত এন্টার প্রাইে, ৭-১, রাোর 

কদউরী, ককাতয়ালী, ঢাকা। 
০১৭১১০৩৬৭৪৭ ০১-০৮-১১ 

০১-০৮-১৫ ৩১-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

85.  ০১৪০০১০৮৫ 
“ 

কিিাি ে িার্ল কিার, ১৯ হােী আব্দুর রসশদ 

কলন (িংশাল), ঢাকা 
০১৯১৮৯০২১৪৩ ০১-০৮-১১ 

০১-০৮-১৫ ৩১-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

86.  ০১৪০০১০৮৬ 
“ 

কিিাি ে কিসলি কেিাি ে, ৫৬-৯, ঢালকা নগর 

কলন, ঢাকা-১২০৪। 
০১৯৪৪৭২৪২৩৯ ০৪-০৮-১১ 

০৩-০৮-১৩ ০২-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

87.  ০১৪০০১০৮৭ 
“ 

কিিাি ে আল হািান এন্টারপ্রাইে, ৭৩-২, 

সিসদ্দক িাোর, ঢাকা। 
০১৯১১৩৯৪৪২৯ ১৮-০৮-১১ 

১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

88.  ০১৪০০১০৮৮ 
“ 

কিিাি ে ইকিাল কেিাি ে, ৬৩৮-ক -২, িড় 

িগিাোর, ঢাকা-১২১৭। 
০১৯২৩৪৩৮৬৭৪ ২১-০৮-১১ 

২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

89.  ০১৪০০১০৮৯ 
“ 

কিিাি ে শাওন এন্টারপ্রাইে, রায়িার্হি 

িাোর, ককাতয়ালী, ঢাকা। 
০১৭১৮১৫৫২০০ ১৮-০৮-১১ 

১৮-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

90.  ০১৪০০১০৯০ 
“ 

কিিাি ে রায়হান কেিাি ে, ৫৭-৪৬ কাপ্তান 

িাোর, ঢাকা 
০১৯২০৭৬৩৬৩২ ২৫-০৭-১১ 

২৫-০৮-১৩ ২৪-০৭-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

91.  ০১৪০০১০৯১ 
“ 

কিিাি ে কিার্হল কিার, ২৭ কসরমুল্লার িাগ, 

ঢাকা-১২০৪। 
০১৭১৬১৭৮১৯২ ১৭-০৭-১২ 

 ১৬-০৭-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

92.  ০১৪০০১০৯২ 
“ 

কিিাি ে িসেবুর এন্টারপ্রাইে, ১৬৬-৫, উির 

িাষানর্টক, ঢাকা কযান্টঃ, ঢাকা। 
০১৮১৭৬২৫০২০ ২৯-০৭-১২ 

 ২৮-০৭-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

93.  ০১৪০০১০৯৩ 

“ 

কিিাি ে এি,আর, সি, ককাম্পানী,  কহাসল্ডং 

নং-৭২,  প্লট নং-২১-ই, িাঁশ িাড়ী, 

কিাহাম্মদপুর, ঢাকা 

০১৭১৫৪৪৬৬৮৯ ১৮-০৯-১২ 

 ১৭-০৯-১৪ 
০-৫০ 

-ঐ-  

94.  ০১৪০০১০৯৪ 
“ 

কিিাি ে হাসকি কিার, ৬১১-ইিলািািাদ, পূি ে 

জুরাইন, ঢাকা। 
০১৭১৩২৯৭২০৫ ২৪-০৯-১২ 

২৪-০৯-১৪ ২৩-০৯-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  
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95.  ০১৪০০১০৯৫ 

“ 

কিিাি ে নূর কিাহাম্মদ কিার, ২২ নং 

আলিগঞ্জ করাি, ফসরদািাদ, কগন্ডাসরয়া, 

ঢাকা। 

০১৭১৪৪20১০২ ০৩-১২-১২ 

০৩-১২-১6 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

96.  ০১৪০০১০৯৬ 
“ 

কিিাি ে োসরফ এন্টাঃ, ২৪১-এ, উির 

কােীপারা, কাফরুল, ঢাকা 
০১৯১৪৩৪৯৭৩৬ ০৯-০৫-১৩ 

 ০৮-০৫-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

97.  ০১৪০০১০৯৭ 
“ 

কিিাি ে শসহদ কেিাি ে, িারুসলয়া িাোর, 

কিিরা, ঢাকা। 
০১৭১২৮২৬৪১১ ২২-০৪-১৩ 

২২-০৪-১৫ ২১-০৪-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

98.  ০১৪০০১০৯৮ 
“ 

কিিাি ে িার্য়র কদায়া এন্টারপ্রাইে খ-৩১-১, 

সখলর্ক্ষত িধ্যপাড়া,  ঢাকা। 
 ১৪-০৫-১৩ 

 ১৩-০৫-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

99.  ০১৪০০১০৯৯ 
“ 

কিিাি ে করািা এন্টারপ্রাইে, ১৬৬- ১১-এ, 

িাদারর্টক, নতুন পাড়া, িািার্িা, ঢাকা। 
০১৭১৩৪৬১৫২৮ ২৩-০৭-১৩ 

 ২২-০৭-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

100.  ০১৪০০১১০০ 
“ 

কিিাি ে িাসকনা িান্ডারী কেিাি ে, ৪-১ উির 

িাদার কটক িািার্িা, ঢাকা। 
০১৭৮০১৭৭৩৮৩ ২৩-০৭-১৩ 

২৩-০৭-১৫ ২২-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

101.  ০১৪০০১১০১ 
“ 

কিিাি ে আল্লার দান কিার, ১১০, উির 

কগাড়ান িাোর, সখলগাঁও, ঢাকা। 
০১৮১৫৪৩৬৫৮৩ ২৭-০৮-১৩ 

 ২৬-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

102.  ০১৪০০১১০২ 
“ 

কিিাি ে ইসঞ্জসনয়ার কেি এন্ড কনষ্ট্রাকশন, 

িাসনকনগর, ককরানীগঞ্জ, ঢাকা। 
 ০১-০৯-১৩ 

 ৩১-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

103.  ০১৪০০১১০৩ 
“ 

কিিাি ে েয়দল এন্টারপ্রাইে, িান্নান িাসগিা, 

পাড়ািগার, র্াত্রািাড়ী, ঢাকা। 
০১৮১৪১২৮৬৯৩ ০৩-০৯-১৩ 

০৩-০৯-১৫ ০২-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

104.  ০১৪০০১১০৪ 
“ 

কিিাি ে রাজু ব্রাদাি ে, ৮৫, পূি ে কতেতুরী 

িাোর, ঢাকা। 
০১৯২৬৯৭০০৯৭ ০৫-০৯-১৩ 

০৫-০৯-১৭ 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

105.  ০১৪০০১১০৫ 
“ 

কিিাি ে তুষার কিার, ইর্কাসরয়া, 

িাপারীপাড়া, দসক্ষণ ককরানীগঞ্জ, ঢাকা। 
০১১৯৯১৪৮৩৪৬ ১৬-০৯-১৩ 

১৬-০৯-১৫ ১৫-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

106.  ০১৪০০১১০৬ 
“ 

কিিাি ে দুলাল িযারাইটি কিার, িাঠারা করাি, 

িাঠারানায়ািাড়ী, গুলশান, ঢাকা। 
০১৭২৮১০২৪৬৪ ২৫-০৯-১৩ 

২৫-০৯-১৫ ২৪-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

107.  ০১৪০০১১০৭ 
“ 

কিিাি ে কহলাল এন্টারপ্রাইে, ১১০-৪, অতীশ 

সদপংকর করাি, িধ্য িািার্িা, ঢাকা। 
০১৮১৫২৫০৭৫৬ ০১-১০-১৩ 

০১-১০-১৫ ৩০-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

108.  ০১৪০০১১০৮ 
“ 

কিিাি ে সলটন ইিা লাইটিং গ্রম্নপ, ৯০-১, 

স্বািীিাগ, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা 

০১৬৭০৮০২৫৯০ 

 
০৬-১০-১৩ 

০৬-১০-১৭ 31-12-19 
০-৫০ 

-ঐ-  

109.  ০১৪০০১১০৯ 
“ 

কিিাি ে রওশন এন্টারপ্রাইে, ৬৬ নং, 

নন্দকুিার দি করাি, ঢাকা। 
01911394429 30-07-09 

৩০-০৯-১7 31-12-19 
০-৫০ 

-ঐ-  

110.  ০১৪০০১১১০ 
“ 

কিিাি ে রাইিা এন্টারপ্রাইে, ৩০, কদিীদাি 

ঘাট কলন, ঢাকা। 
 ৩০-০৯-০৭ 

৩০-৯-১৭ 31-12-19 
০-৫০ 

-ঐ-  

111.  ০১৪০০১১১১ 
“ 

কিিাি ে টুটুল রাইি কিার, ২৮,  জুরাইন 

িাোর, ঢাকা। 
০১৯১৩১২৮৬৯৩ ১৯-০৯-০৭ 

- ১৮-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

112.  ০১৪০০১১১২ 
“ 

কিিাি ে আবুল কহার্িন িাকলাদার, ৫৭,৭১, 

এ-২, কাপ্তান িাোর, ঢাকা। 
৭২৫১৩২ ৩০-০৯-০৭ 

- ২৯-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

113.  ০১৪০০১১১৩ 
“ 

কিিাি ে রুিানা কেিাি ে, সি-১০৯, রেনীগন্ধা 

িার্কেট, ঢাকা কযান্টঃ, ঢাকা। 
০১৭৬২৫৫৩০৫৬ ২৭-০৯-০৭ 

- ২৬-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

114.  ০১৪০০১১১৪ 
“ 

কিিাি ে িািার কেিাি ে, ৪২ নং ধািাল ককাট ে 

িাোর, ঢাকা কযান্টঃ ঢাকা। 
০১৭১১-০৩৫০২০ 

   
০-৫০ 

-ঐ-  

115.  ০১৪০০১১১৫ 
“ 

কিিাি ে সিগিা প্যাসিসফক, ২৬০- ২, 

িাসলিাগ, ঢাকা। 

০১১৯৯৮৩৫১৯৩ ০৫-০৮-০৭ 

 
০৫-০৮-১৫ ০৪-০৮-১৭ ০-৫০ 

-ঐ-  

116.  ০১৪০০১১১৬ 
“ 

কিিাি ে আসিন কিার, ১২-ই, ৩-৫৫, সিরপুর, 

পল্লিী ,  ঢাকা 
০১১৯১৩০২১৯২ ০৫-০৮-০৭ 

০৫-০৮-১৫ ০৪-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

117.  ০১৪০০১১১৭ 
“ 

কিিাি ে হােী কিাক্তার এন্ড িন্স, ৬-৯, 

িাম্পাতলী কলন, ঢাকা। 
০১৯১১৩৯৪৪২৯ ০৫-০৮-০৭ 

০১-০১-১৮ ৩১-১২-২০ 
০-৫০ 

-ঐ-  

118.  ০১৪০০১১১৮ 
“ 

কিিাি ে আল-িসদনা এন্টারপ্রাইে, ৬২ নং 

কিগিিাোর, লালিাগ,  ঢাকা। 
০১৯১১৩৯৪৪২৯ ০৫-০৮-০৭ 

০৫-০৮-১৭ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

119.  ০১৪০০১১১৯ 
“ 

কিিাি ে কনায়াখালী রাইি এর্েন্সী, ৮৮-১, 

উির র্াত্রািাড়ী কলাপসে, ঢাকা। 
 ০৫-০৯-০৭ 

- ০৪-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

120.  ০১৪০০১১২০ 
“ 

কিিাি ে িসনর কেনার্রল কিার, ২০০-১, 

মুরাদপুর হাই স্কুল করাি, শ্যািপুর, ঢাকা। 
 ০৫-০৯-০৭ 

- ০৪-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

121.  ০১৪০০১১২১ 

“ 

কিিাি ে িতলি কেনার্রল কিার, পসিি 

িানারপাড়, খার্লক সুপার িার্কেট, কিিরা, 

ঢাকা। 

০১৬৭৩৯৪৬৬৬০ ১২-০৯-০৭ 

- ১১-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

122.  ০১৪০০১১২২ 
“ 

কিিাি ে কেরীন কিার, ১৪৭৮, মুরাদপুর 

িাদ্রািা করাি, ঢাকা 
 ১৮-০৯-০৭ 

- ১৭-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

123.  ০১৪০০১১২৩ 
“ 

কিিাি ে শাসহন কেিাি ে, ধর্লশ্বর গুদারাঘাট, 

সি,এন, করাি, ঢাকা। 

 

 ১৮-০৯-০৭ 
- ১৭-০৯-০৯ 

০-৫০ 
-ঐ-  

124.  ০১৪০০১১২৪ 
“ 

কিিাি ে সিোন এন্টারপ্রাইে, ২৪, িালুঘাট 

িাোর, ঢাকা কযান্টঃ, ঢাকা। 
০১৬৭৫০৪৬৯৮৩ ৩০-০৯-০৭ 

- ২৯-০৯-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

125.  ০১৪০০১১২৫ 
“ 

কিিাি ে িাসনক িাঁদ কিার, ৫৭-৩৫ -২৭, 

কাপ্তান িাোর, ঢাকা। 
০১৯২০৭৬৩৬৩২ ২৬-০৯-০৭ 

২৬-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

126.  ০১৪০০১১২৬ 
“ 

কিিাি ে সিনু কেনার্রল কিার, ৪১-১, িনানী 

িার্কেট, ১৭ নং করাি, ঢাকা। 
০১৭২১৬১৩৩৬০ ০৮-১০-০৭ 

 ০৭-১০-০৯ 
০-৫০ 

-ঐ-  

127.  ০১৪০০১১২৭ 
“ 

কিিাি ে আসরফ এন্টারপ্রাইে, ২৮, কিশন 

করাি, কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৯১১৩৯৪৪২৯ ০৪-১০-০৭ ০৪-১০-০৯ ০৩-১০-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  
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128.  ০১৪০০১১২৮ 
“ 

কিিাি ে সলো এন্টারপপ্রাইে, ৫৫-১, উির 

র্াত্রািাড়ী (কলাপসে), ঢাকা। 
 ২৩-১০-০৭ 

২২-১০-০৯ ২১-১০-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

129.  ০১৪০০১১২৯ 
“ 

কিিাি ে িসরশাল কেিাি ে, ১০৫, উির িাষান 

কটক িাোর, ঢাকা কযান্ট, ঢাকা। 
০১৬৭৫০৯৬৯৮৩ ০২-০২-০৯ 

- ০১-০২-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

130.  ০১৪০০১১৩০ 

“ 

কিিাি ে মুন কেসিং কর্প োর্রশন, ৯-১, আলী 

কহার্িন খান করাি, লালিাগ, কিৌলিী 

িাোর, ঢাকা। 

 ২৪-০৩-০৯ 

- ২৩-০৩-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

131.  ০১৪০০১১৩১ 

“ 

কিিাি ে সশকদার এন্টারপ্রইে, সি, ৬৪, 

রেনীগন্ধা সুপার িার্কেট, ঢাকা কযান্টঃ, 

ঢাকা। 

 ২১-০৪-০৯ 

- ২০-০৪-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

132.  ০১৪০০১১৩২ 
“ 

কিিাি ে কিঘা কেিাি ে, ২৪-১, িালুঘাট, ঢাকা 

কযান্টঃ  ঢাকা। 

০১৬৭৫০৪৬৯৮৩ 

 
 

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

133.  ০১৪০০১১৩৩ 
“ 

কিিাি ে কালাি কিার, ৭-১, উির িাসনকদী, 

ঢাকা কযান্টঃ ঢাকা। 
০১৭৬২৫৫৩০৫৬  

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

134.  ০১৪০০১১৩৪ 
“ 

কিিাি ে কিঘনা কিার, ২৯৭, ওহাি কর্লানী, 

িািার্িা, ঢাকা-১২১৪। 
০১৮১৯৫০৫৩৭৩ ১৩-০৫-০৯ 

১২-০৫-১৩ ১২-০৫-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

135.  ০১৪০০১১৩৫ 

“ 

কিিাি ে ইিলািীয়া কেনার্রল কিার, ২৬৪, 

নিীনিাগ, পসিি কিরাসদয়া, সখলগাঁও, 

ঢাকা। 

০১৯২০৪৯৪৪৪০ ২৭-০৫-০৯ 

২৭-০৫-১7 ৩১-১২-১8 
০-৫০ 

-ঐ-  

136.  ০১৪০০১১৩৬ 
“ 

কিিাি ে কিৌসুিী কিার,১০ কিৌলিীিাোর, 

ঢাকা। 
০১৭৪২৩৬৬০৪৩ ০৬-১২-১০ 

- ০৫-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

137.  ০১৪০০১১৩৭ 
“ 

কিিাি ে কিলার্য়ত কিার, ৯-১, আলী কহার্িন 

খান করাি, কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭১১৫২৯৫৮৬ ২১-১২-১০ 

- ২০-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

138.  ০১৪০০১১৩৮ 
“ 

কিিাি ে হুিায়ন কিার, ১৯-২৫, কিগি 

িাোর,র্গার্ল্ডন সুপার িার্কেট, ঢাকা। 
০১৭১১৫২৯৫৮৬  

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

139.  ০১৪০০১১৩৯ 

“ 

কিিাি ে পল্লিী িাউল ঘর, কদাকান নং-১ ও 

২, হােী কুদরত আলী িার্কেট, সিরপুর-১২, 

ঢাকা। 

০১৭১৬০০৭৯১০ ০১-০৬-০৯ 

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

140.  ০১৪০০১১৪০ 
“ 

কিিাি ে কখারর্শদ আলি কিার, ৬৬-সনউ 

প্লটন করাি, আসেিপুর, ঢাকা। 
০১৭২১৩৫০১৮৬ ০৪-০৬-০৯ 

০৪-০৬-১৫ ০৩-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

141.  ০১৪০০১১৪১ 
“ 

কিিাি ে িাবুল কেনার্রল কিার, ১১৮২-১, পূি ে 

কশওড়াপাড়া, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৯১৫৬৯৪৪৬৬ ০৪-০৬-০৯ 

  
০-৫০ 

-ঐ-  

142.  ০১৪০০১১৪২ 
“ 

কিিাি ে নাসিল কেি এন্ড রাইি কিার,১৫০-

সখলগাঁও, তালতলা কাঁিা িাোর, ঢাকা। 

০১৯১১৩৯৪৪২৯ ৪০-০৬-০৯ 

 

০৪-০৬-১৩ ০৩-০৬-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

143.  ০১৪০০১১৪৩ 
“ 

কিিাি ে লািলী এন্টারপ্রাইে, ৪৯৮-১-সি 

িস্নক, সখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯। 

০১৭১৬০৫২৪৫৫ ১২-০৮-০৯ ১২-০৮-১৫ ১১-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

144.  ০১৪০০১১৪৪ 
“ 

কিিাি ে আিিা এন্টারপ্রাইে, ১৯-৭, এ, 

কদিদাি ঘাট কলন, ঢাকা-১২১১। 
০১৭২০২০৮৮৭৩ ১২-০৮-০৯ 

১২-০৮-১১ ১১-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

145.  ০১৪০০১১৪৫ 
“ 

কিিাি ে িন্টু এন্টারপ্রাইে, ১৬৭-হাোরীিাগ 

করাি,ঢাকা। 
০১৭২১৩৫০১৮৬ ১২-০৮-০৯ 

১২-০৮-১৫ ১১-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

146.  ০১৪০০১১৪৬ 

“ 

কিিাি ে িানসেদা কিার, ২৩-৪-সি, হযাপী 

কহািি, কুসনপাড়া, কতেগাঁও সশল্পাঞ্চল, 

ঢাকা। 

০১৯২৩৬৩৭০০৬ ১৬-০৮-০৯ 

১৬-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

147.  ০১৪০০১১৪৭ 
“ 

কিিাি ে িযান্ডাি ে এযার্গ্রা কপ্রািাটি, 

প্লট নং-১-ক, িড়িাগ, সিরপুর-২, ঢাকা। 
 ১৬-০৮-০৯ 

- ১৫-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

148.  ০১৪০০১১৪৮ 
“ 

কিিাি ে খান কেনার্রল কিার, এল-৭,িসধ েত 

পল্লিী, পল্লিী , সিরপুর, ঢাকা-১২১৬। 
01931806580 ১৬-০৮-০৯ 

16-08-15 31-12-17 
০-৫০ 

-ঐ-  

149.  ০১৪০০১১৪৯ 
“ 

কিিাি ে আিান উল্লাহ কিার, ১৯৬-গিঃ 

হকাি ে িার্কেট, কতেগাঁও, ঢাকা। 
০১৮১৭৪৭১৩৯০ ১৬-০৮-০৯ 

১৬-০৮-১৩ ১৫-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

150.  ০১৪০০১১৫০ 
“ 

কিিাি ে সপ্রয়াংকা ককাং, ১৩০- সনউ িাকুেলার 

করাি, সির্েিরী, ঢাকা। 
 ১৬-০৮-০৯ 

- ১৫-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

151.  ০১৪০০১১৫১ 
“ 

কিিাি ে িাসিরা সিসিসিউশন,  ৬-খ, কিইন 

করাি,প্লট-৩৬, কিনপাড়া, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৯১৪৩৮৯৯৩৪ 

১৬-০৮-০৯ - ১৫-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

152.  ০১৪০০১১৫২ 

“ 

কিিাি ে োসিল রাইি এর্েন্সী, ১৭৯- 

করলওর্য় সুপার িার্কেট, কতেকুনী পাড়া, 

ঢাকা। 

০১৭৫৭১২০২৮৪ 

১৬-০৮-০৯ ১৬-০৮-১৫ ১৫-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

153.  ০১৪০০১১৫৩ 
“ 

কিিাি ে সরপন এন্টারপ্রাইে,  ১৬-এ-১২, 

িীরিাগ,হােীপাড়া, ঢাকা। 
 ১৭-০৮-০৯ 

- ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

154.  ০১৪০০১১৫৪ 
“ 

কিিাি ে সরপাত কিার, ১৮৮- ধািাল ককাট ে, 

ঢাকা কযান্ট, ঢাকা। 
০১৭১১০৩৫০২০  

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

155.  ০১৪০০১১৫৫ 
“ 

কিিাি ে োর্িদ এন্টারপ্রাইে, ৫৩-৫- েংশন 

করাি, সুত্রাপুর, ঢাকা। 
 ১৭-০৮-০৯ 

- ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

156.  ০১৪০০১১৫৬ 

“ 

কিিাি ে রসন এন্টারপ্রাইে, ১১৩ নং সনউ 

সুপার িার্কেট, উির সি-িস্নক, সনিতলা, 

সনউ িার্কেট, ঢাকা 

০১৭১১২৩৭৫৯৩ 

১৭-০৮-০৯ - ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

157.  ০১৪০০১১৫৭ 

“ 

কিিাি ে রাসফ এন্টারপ্রাইে, ১৪১৩-দসক্ষণ 

দসনয়া, মুরাদপুর িাদ্রািা করাি, কদিতলী, 

ঢাকা। 

০১৭১২৬০৩২৬৬ 

১৭-০৮-০৯ - ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

158.  ০১৪০০১১৫৮ 
“ 

কিিাি ে িততা খাদ্য িম্ভার, ৩৭-৩৮-সি, 

কপাস্তার্গালা সিআইটি সশল্প এলাকা, ঢাকা। 
 

১৭-০৮-০৯ - ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  
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159.  ০১৪০০১১৫৯ 
“ 

কিিাি ে কিসরন কেনার্রল কিার, ৫০-২, 

িসিলা করাি, কিাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 
০১৬৭০২৫৫৯১৮ 

১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১৫ ১৬-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

160.  ০১৪০০১১৬০ 
“ 

কিিাি ে িাইফ কেি ন্টারন্যাশনাল, 

২৭- সদলকুশা, িাসণসেযক এলাকা, ঢাকা। 
০১৯১৪৩৮৯৯৩৪ 

১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১১ ১৬-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

161.  ০১৪০০১১৬১ 

“ 

কিিাি ে সনলুফা এন্টারপ্রাইে, ৪৯-৭, 

িাড্ডানগর, কপাঃ সনউ িার্কেট, হাোরীিাগ, 

ঢাকা। 

০১৯২১৩৫০১৮৬ 

১৭-০৮-০৯ - ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

162.  ০১৪০০১১৬২ 

“ 

কিিাি ে সপয়ার এন্টারপ্রাইে, পুরাতন 

োন্নাতিিসেদ িংলগ্ন, পসিি 

আগারগাঁও,তালতলা, ঢাকা। 

০১৯৯৭৯৬০১১১ 

১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১৭ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

163.  ০১৪০০১১৬৩ 
“ 

কিিাি ে পাসপয়া কিশনারী, ১০২৭-১৯-সেলু 

সিপনী ককন্দ্র, িাসলিাগ, ঢাকা। 

০১৮১৯২৯৪৯৬৫ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

164.  ০১৪০০১১৬৪ 
“ 

কিিাি ে  টি, টি, কিার, ১২৫-১, আর, কক, 

সিশন করাি, ঢাকা। 
 ১৯-০৮-০৯ 

- ১৮-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

165.  ০১৪০০১১৬৫ 
“ 

কিিাি ে কিৌকি কেিাি ে, ৫০২-পূি ে কােীপাড়া, 

কাফরুল ,ঢাকা-১২১৬। 
০১৯১৫৬৯৪৪৬৬  

-  
০-৫০ 

-ঐ-  

166.  ০১৪০০১১৬৬ 
“ 

কিিাি ে  কিাহাগ কিার, ৪৫-৩-ই, শাসিত্মিাগ, 

ঢাকা-১২১৭। 
০১৯৩৭৭৬২৮৭৮ ১৯-০৮-০৯ 

- ১৮-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

167.  ০১৪০০১১৬৭ 
“ 

কিিাি ে  গি সগফট এন্টারপ্রাইে, ২৬-সি-

িার্িলীিাগ, শাসিত্মনগর, ঢাকা। 
০১৯১৪৩৮৯৯৩৪ ১৮-০৮-০৯ 

১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

168.  ০১৪০০১১৬৮ 
“ 

কিিাি ে এযাসিউরি আউটর্িারসিং ১৩৮-

১৩- লালিাগ করাি, ঢাকা। 
০১৯১৪৩৮৯৯৩৪ 

১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

169.  ০১৪০০১১৬৯ 
“ 

কিিাি ে সি-িাসড়য়া কনর্ফকশনারী এন্ড 

কেনার্রল কিার, ৩৩৯-পূি ে কগাড়ান, ঢাকা। 
০১৭২১২৪১০১৪ 

১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

170.  ০১৪০০১১৭০ 
“ 

কিিাি ে  সিোন কেনার্রল কিার, ২৩- 

ইসন্দরা করাি, ঢাকা। 
 

   
০-৫০ 

-ঐ-  

171.  ০১৪০০১১৭১ 
“ 

কিিাি ে  কে, কক, কেিাি ে, ৪৩১- ১-িাসলিাগ, 

ঢাকা। 
০১৯১১৪৭১৫৮৯ 

১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

172.  ০১৪০০১১৭২ 
“ 

কিিাি ে  ইিলাি কেিাি ে, ১৯-৫, আেি 

করাি, ওয়াি ে নং-৪৪, কিাঃপুর, ঢাকা। 
 

১৮-০৮-০৯  ১৭-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

173.  ০১৪০০১১৭৩ 
“ 

কিিাি ে কিার্হল এন্টারপ্রাইে, ১-৩, করলওর্য় 

সুপার িার্কেট, শাহোহানপুর, ঢাকা। 
 

১৮-০৮-০৯  ১৭-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

174.  ০১৪০০১১৭৪ 
“ 

কিিাি ে িসহউসদ্দন  এন্টারপ্রাইে, ২৬০-১- 

দসক্ষণ পীর্ররিাগ, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৫৫২১৫২১২৫ 

১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

175.  ০১৪০০১১৭৫ 
“ 

কিিাি ে আলীফ এন্টারপ্রাইে, ৩৭ -

োসিে,লালর্িাহন দাি কলন, ঢাকা 
- ১৭-০৮-০৯ 

- ১৬-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

176.  ০১৪০০১১৭৬ 

“ 

কিিাি ে সিলসকি এন্টারপ্রাইে, িাড়ীনং-

২,লাইন নং-১, করাি নং-৯, কিঃ১১, 

সিরপুর, পল্লিী, ঢাকা। 

০১৭১৭৮৩০৪৩৫ ২০-০৮-০৯ 

- ১৯-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

177.  ০১৪০০১১৭৭ 
“ 

কিিাি ে িাঁদপুর কেনার্রল কিার, ১৮৭, 

সকর্িন িার্কেট, কাওরান িাোর, ঢাকা। 
০১৯১১৭৫১০৫৯ 

২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

178.  ০১৪০০১১৭৮ 
“ 

কিিাি ে িাইফ এন্টারপ্রাইে, ১৬-সি, কছাট 

কাটরা, ঢাকা। 
০১৯১৮৩০৩১৬৯ 

২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

179.  ০১৪০০১১৭৯ 
“ 

কিিাি ে দর্লায়ার এন্ড ব্রাদাি ে, ১৬-ই, কছাট 

কাটরা,  ঢাকা। 
০১৯২৩৬৩৯৫৮৫ 

২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

180.  ০১৪০০১১৮০ 
“ 

কিিাি ে আর্িনা িযারাইটি কিার, ৮৩, উির 

আদাির, ঢাকা। 
01799437138 

২০-৮-০৯ ২০-০৮-17 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

181.  ০১৪০০১১৮১ 
“ 

কিিাি ে কিার্িনা এন্টারপ্রাইে, ৪৮৮, 

নয়ার্টালা, িড় িগিাোর, ঢাকা। 
০১৭১৭৮৩০৪৩৫ 

   
০-৫০ 

-ঐ-  

182.  ০১৪০০১১৮২ 
“ 

কিিাি ে ফাসহি এন্ড ফারহা এন্টারপ্রাইে, 

১৮-১, ির্নশ্বর করাি, সিগাতলা, ঢাকা। 
০১৭১৭৮৩০৪৩৫ 

২০-০৮-০৯  ১৯-০৮-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

183.  ০১৪০০১১৮৩ 
“ কিিাি ে িসছর কিার, ৪৬, ইিলািিাগ, ঢাকা। ০১৭৩৪১৫৮৫০২ ২১-০৮-০৯ 

২১-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

184.  ০১৪০০১১৮৪ 
“ 

কিিাি ে কিাদার্চ্ছর কিার, ৫৫-৯, 

ইিলািিাগ, কপাস্তা, লালিাগ, ঢাকা। 
০১৭৫৬৩৩৫৭০১ ২৭-০৮-০৯ 

২৭-০৮-১৫ ২৬-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

185.  ০১৪০০১১৮৫ 
“ 

কিিাি ে সিকদার কেিাি ে, কিাকাি- 

িসহদনগর (নতুন িাোর), িাড্ডা, ঢাকা। 
  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

186.  ০১৪০০১১৮৬ 
“ 

কিিাি ে আসখ িসন কেিাি ে, ১২-১, 

ককএি,দাি কলন, টিকাটুসল ঢাকা 
০১৯১২৮৪৩১৮১ ২৩-০৮-০৯ 

২৩-০৮-১৭ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

187.  ০১৪০০১১৮৭ 
“ কিিাি ে যুিরাে ওয়াকেি, কিিরা, ঢাকা। ০১৯১৭৭৪৯১১৭ ১০-০৯-০৯ 

 ০৯-০৯-১১ 
০-৫০ 

-ঐ-  

188.  ০১৪০০১১৮৮ 
“ 

কিিাি ে িাই িাই কিার, এ-৬৬, কোয়ার 

িাহারা িাোর, িাড্ডা, ঢাকা। 
০১৮১৯১০৩৯৫৫ ০৬-১০-০৯ 

০৬-১০-১৫ ০৫-১০-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

189.  ০১৪০০১১৮৯ 
“ 

কিিাি ে কগ্রট এন্টারপ্রাইে,  িগাইর (পসিি 

পাড়া), িারুসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 
০১৭১২৯৬১০৪০ ১৩-১২-০৯ 

১৩-১২-১৩ ১২-১২-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

190.  ০১৪০০১১৯০ 

“ 

কিিাি ে আলীপ এন্ড নুর এন্টারপ্রাইে,  

দসক্ষন  শাহোহানপুর, িািার্িা (র্রলওর্য় 

সুপার িার্কেট), ঢাকা। 

 

   
০-৫০ 

-ঐ-  
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191.  ০১৪০০১১৯১ 

“ 

কিিাি ে কিনিাগ কিার,১৬৫-১৬৬, গিঃ 

হকাি ে িার্কেট, কতেগাঁও সশল্প এলাকা, 

ঢাকা। 

০১৯১১৩৮৮৫৩৭ ২৩-০৩-১০ 

২৩-০৩-১৪ ২২-০৩-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

192.  ০১৪০০১১৯২ 
“ 

কিিাি ে সতয়ি আলী হােী কিার, ৪৭৭, উির 

কাফরুল, ঢাকা কযান্টনর্িন্ট, ঢাকা। 
০১৮১৭৫২৩৬৭৮  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

193.  ০১৪০০১১৯৩ 
“ 

কিিাি ে কিরাে কিার, সি-১১, কচুর্ক্ষত 

িাোর, ঢাকা কযান্টঃ ঢাকা। 
০১৭৬২৫৫৩০৫৬  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

194.  ০১৪০০১১৯৪ 
“ 

কিিাি ে িার্য়র কদায়া এন্টারপ্রাইে ১৩৭, 

কচুর্ক্ষত িাোর, ঢাকা কযান্টনর্িন্ট, ঢাকা। 
০১৭৬২৫৫৩০৩৬  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

195.  ০১৪০০১১৯৫ 
“ 

কিিাি ে িসফয়া কিার, ১৬৪, পূি ে কাফরুল, 

কযান্টনর্িন্ট, ঢাকা। 
০১৮১৭৫২৩৬৭৮ ০৩-০৬-১০ 

 ০২-০৬-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

196.  ০১৪০০১১৯৬ 
“ 

কিিাি ে িাহী এন্টারপ্রাইে, ১১৮০, পূি ে 

কিওড়া পাড়া,সিরপুর, ঢাকা। 
০১৯১৫-৬৯৪৪৬৬ 

   
০-৫০ 

-ঐ-  

197.  ০১৪০০১১৯৭ 
“ 

কিিাি ে সপয়স্তী খাদ্য িান্ডার, ৪৪৩ নং- 

দসক্ষণ পাইক পাড়া, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৮১৮৭১৫২৩২ ১৬-০৬-১০ 

১৬-০৬-১৪ ১৫-০৬-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

198.  ০১৪০০১১৯৮ 
“ 

কিিাি ে খান কিার, ওয়াটার ওয়াকেি করাি, 

ইিলািিাগ কাঁিা িাোর, লালিাগ, ঢাকা। 

 

০১৯১৪৩৮৯২৩৫ ২৮-০৬-১০ 
 ২৭-০৬-১২ 

০-৫০ 
-ঐ-  

199.  ০১৪০০১১৯৯ 
“ 

কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিার, ৯৪-ক, কাটাসুর, 

কিাহাম্মদপুর, ঢাকা। 
০১৮১৯১৫৪৮৭৭ ১১-০৭-১০ 

১১-০৭-১৪ ১০-০৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

200.  ০১৪০০১২০০ 
“ 

কিিাি ে শুর্িচ্ছা কেনার্রল কিার, কিকশন-৬, 

িস্নক-সি, কলন-৩, িাড়ী-১, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৮১৮০০৮৮৬২ 

   
০-৫০ 

-ঐ-  

201.  ০১৪০০১২০১ 

“ 

কিিাি ে কহার্িন কেিাি ে, কিকশন নং-৭, 

কদাকান নং-৯৬,পল্লিী িাোর, সিরপুর, 

ঢাকা। 

০১৬৭০৭৭৮৫৩৭  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

202.  ০১৪০০১২০২ 
“ 

কিিাি ে সশলা িদী কিার, ৪৩১-১-সি, 

িাসলিাগ িাোর, কদাকান নং-০২, ঢাকা। 
০১৭১৫৪৯৭৭৬০ 

১৪-০৭-১০ 

 

 ১৩-০৭-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

203.  ০১৪০০১২০৩ 
“ 

কিিাি ে িাথী কিার, ৩নং ওয়াি ে, কািরাঙ্গীর 

ির, ঢাকা। 
০১৭১৮১৫৫২০০ ২৫-০৭-১০ 

২৫-০৭-১৬ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

204.  ০১৪০০১২০৪ 
“ 

কিিাি ে িসেি এন্টারপ্রাইে, ১২৫-সি, 

সিসিলারী করাি,  কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 
০১৫৫২৪৭১৪৪৯ ০৩-০৮-১০ ০৩-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 

-ঐ-  

205.  ০১৪০০১২০৫ 

“ 

কিিাি ে কািাল কোর, কিকশন-১২, িস্নক-

ই, লাইন-০৪, কদাকান-৩৭, পল্লিী, সিরপুর, 

ঢাকা। 

০১৯১৩৭৭৭১৫৪১ ১৫-০৭-১০ 

১৫-০৭-১৪ ১৪-০৭-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

206.  ০১৪০০১২০৬ 
“ 

কিিাি ে িারা এন্টারপ্রাইে ২৯৮-২৯৯, পূি ে 

নাখালপাড়া, কতেগাঁও সশল্প এলাকা, ঢাকা 
০১৭১০৯৭৫২৩২ ০৯-০৮-১০ 

 ০৮-০৮-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

207.  ০১৪০০১২০৭ 

“ 

কিিাি ে সুসপ্ত কেনার্রল কোর ১২-সি, 

কদাকান নং-২০৭-২০৮, পল্লিী, সিরপুর, 

ঢাকা। 

01970302192 ২০-০৬-১০ 

২০-০৬-১৬ ১৯-০৬-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

208.  ০১৪০০১২০৮ 

“ 

কিিাি ে িান্না এন্টারপ্রাইে, ১৩৯-৫-এ-

িগলপুর কলন ও ২৬০ নয়াগাঁও, কািরাঙ্গীর 

ির, ঢাকা। 

০১৭১৮১৫৫২৩৩ ০৯-০৮-১০ 

০৯-০৮১৬ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

209.  ০১৪০০১২০৯ 

“ 

কিিাি ে কািাল এন্টারপ্রাইে ১৪৫৩, দসক্ষণ 

ধসনয়া, পার্টরিাগ করাি, ধসনয়া, কদিতলা 

করাি, ঢাকা। 

০১৬৭৩৯০৯৪৯৪  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

210.  ০১৪০০১২১০ 
“ 

কিিাি ে কিারর্শদা কেনার্রল কোর ৮৭-১-

এফ, শাহ আলী, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৯১৬৭১৮৫৩১ ১৬-০৮-১০ 

১৬-০৮-১৪ ১৫-০৮-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

211.  ০১৪০০১২১১ 
“ 

কিিাি ে তুরাগ কেসিং ইন্টাঃ সলংক, কিকশন-

১২-সি, এযাসিঃ ২-১ পল্লিী, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৬৭৪৬৩১৯১৮ ০৩-০৮-১০ 

০৩-০৮-১৬ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

212.  ০১৪০০১২১২ 

“ 

কিিাি ে এি, এি, কর্প োর্রশন, ১৬, কািাল 

আতাতুর করাি, এযাসিসনউ টাওয়ার (৬ষ্ঠ 

তলা) িনানী , গুলশান, ঢাকা। 

 ১২-১০-১০ 

 ১১-১০-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

213.  ০১৪০০১২১৩ 
“ 

কিিাি ে েীি এন্টারপ্রাইে, ৮-৪, পনি োিন 

প্লট-দুয়ারীপাড়া, পল্লিী, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৯১৫৭১৫২১৮ ২৮-১০-১০ 

 ২৭-১০-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

214.  ০১৪০০১২১৪ 
“ 

কিিাি ে আেি কিার, কপ্রাঃ কিাঃ আলী 

আেি, ৮৫০, ইব্রাহীিপুর িাোর, ঢাকা 

কযান্ট- ঢাকা। 

০১৬৭৫০৪৬৯৮৩  
  

০-৫০ 
-ঐ-  

215.  ০১৪০০১২১৫ 

“ 

কিিাি ে িালাি রাইি এর্েন্সী, কিকশন-১১, 

িস্নক-এ, এসিসনউ-৩, লাইন নং-০৫ 

কদাকান-১৬, সনউ কিািাইটি িার্কেট, 

সিরপুর, ঢাকা। 

০১৫৫-২৩৩৩৫১৫ ২৮-১০-১০ 

 ২৭-১০-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

216.  ০১৪০০১২১৬ 
“ 

কিিাি ে োিাল এন্টারপ্রাইে, ৪৭৬, সির 

হােীর িাগ করলর্গট, ঢাকা। 
 ০৯-১১-১০ 

 ০৮-১১-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

217.  ০১৪০০১২১৭ 

“ 

কিিাি ে কুসিল্লা কেনার্রল কিার, কিকশন-

১১, িস্নক-সি লাইন-১৫, কদাকান-৬০, 

সিরপুর, ঢাকা। 

০১৯৩২৮২৯৮৮২ ২৪-১১-১০ 

 ২৩-১১-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

218.  ০১৪০০১২১৮ 
“ 

কিিাি ে কিৌসুিী কিার, ১০, কিৌলিীিাোর, 

ঢাকা। 
০১৭১১৫২৯৫৮৬  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

219.  ০১৪০০১২১৯ 
“ 

কিিাি ে সিলন কেিাি ে, ৯-১, আলী কহার্িন 

খান করাি, কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭১১৩২৯৭০ ০৬-১২-১০ 

 ০৫-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

220.  ০১৪০০১২২০ 
“ 

কিিাি ে সিকদার এন্টারপ্রাইে, ৪৯৪, পূি ে 

কােীপাড়া, ঢাকা। 
০১৬৭৫০৪৬৯৮৩  

  
০-৫০ 

-ঐ-  
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221.  ০১৪০০১২২১ 
“ 

কিিাি ে রুনা কেিাি ে, ৫৯৭, উির কাফরুল, 

ঢাকা কযান্ট: ঢাকা। 
০১৬৭৫০৪৬৯৮৩  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

222.  ০১৪০০১২২২ 
“ 

কিিাি ে আল আসিন কেিাি ে, ৮১০, 

ইব্রাহীিপুর, ঢাকা কযান্ট: ঢাকা। 
  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

223.  ০১৪০০১২২৩ 
“ 

কিিাি ে হক কিার, সি-১৯,  উির কাফরুল, 

ঢাকা কযান্ট: ঢাকা। 
০১৬৭৫০৪৬৯৮৩  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

224.  ০১৪০০১২২৪ 
“ 

কিিাি ে প্রাসপ্ত কহাি, ৫৬৭, পূি ে কােীপাড়া, 

কাফরুল সিরপুর, ঢাকা। 
 ১৭-০১-১১ 

 ১৬-০১-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

225.  ০১৪০০১২২৫ 
“ 

কিিাি ে িারা কেনার্রল কিার, কিকশন-১৩, 

িস্নক-সি,র্রাি-১০,িাড়ী-১, সিরপুর, ঢাকা। 
 ১৩০২-১১ 

 ১২-০২-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

226.  ০১৪০০১২২৬ 
“ 

কিিাি ে সি, এইি, এন্টারপ্রাইে, ১৫২, সকর্িন 

িার্কেট, (২য় তলা), কাওরান িাোর, ঢাকা। 
০১৮১৪১৪৯৯২১ ০২-০১-১১ 

০২-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

227.  ০১৪০০১২২৭ 
“ 

কিিাি ে েননী রাইি কিার, ২৯২, পূি ে 

কােীপাড়া, কাফরুল, ঢাকা। 

০১৬৭৫০৪৬৯৮৩ 

 
 

  
০-৫০ 

-ঐ-  

228.  ০১৪০০১২২৮ 
“ 

কিিাি ে কির্হদীগঞ্জ কিার, ৪৫২-১ কিনপাড়া 

পি েতা, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৬৭৫০৪৬৯৮৯ ২৭-১২-১০ 

 ২৬-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

229.  ০১৪০০১২০২৯ 
“ 

কিিাি ে নাসেিস্ ককায়াসলটি িপ, কদাকান-

১১৪-১১৫, র্ভ ুঁইয়া িার্কেট কাওলা িাোর, 

দসক্ষণখান, ঢাকা। 

০১৮১৯৫০৪৯৪৫ ২২-১২-১০ 
২২-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 

০-৫০ 
-ঐ-  

230.  ০১৪০০১২৩০ 
“ 

কিিাি ে কিঙ্গল অর্য়ল কিার, ১৬৯ নং 

সকর্িন িার্কেট (২য় তলা), কাওরান িাোর, 

ঢাকা। 

০১৮১৪১৪৯৯২১ ১৩-০২-১১ 
১৩-০২-১৭ ৩১-১২-১৮ 

০-৫০ 
-ঐ-  

231.  ০১৪০০১২৩১ 
“ 

কিিাি ে কিলার্য়ত কিার, কপ্রাঃ কিলার্য়ত 

কহার্িন, ১৭, কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭১১৫২৯৫৮৬  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

232.  ০১৪০০১২৩২ 
“ 

কিিাি ে কিালায়িান কেিাি ে, ৪২৪, দসক্ষণ 

িািার্িা, ঢাকা-১২১৪। 
০১৮১৯৫০৫৩৭৮ ১৪-১২-১০ 

 ১৩-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

233.  ০১৪০০১২৩৩ 

“ 

কিিাি ে িাদ এন্টারপ্রাইে, কিকশন-১১, 

িস্নক-সি, কিইন করাি-৩, প্লট-২৫, সিরপুর, 

পল্লিী, ঢাকা। 

০১৮১৯১০১০৬৫ ০৪-০১-১১ 

 ০৩-০১-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

234.  ০১৪০০১২৩৪ 

“ 

কিিাি ে আসিন কেনার্রল কিার, ২২৪-২২৮-

২২৯, সকর্িন িার্কেট, কাওরান িাোর, 

ঢাকা। 

০১৯১২৬৬০৮৫৮ ২৯-১২-১০ 

২৯-১২-১৪ ২৮-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

235.  ০১৪০০১২৩৫ 
“ 

কিিাি ে ইউসুফ কিার, ২১, কাপ্তান িাোর 

(রুপালী ব্যাংর্কর সনর্ি), ঢাকা-১২০৩। 
০১৮১৪১৪৯৯২১ ৩০-১২-১০ 

৩০-১২-১৪ ২৯-১২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

236.  ০১৪০০১২৩৬ 
“ 

কিিাি ে িাকুর কেিাি ে, ২৮-এ, মুরাদপুর 

িাদ্রািা করাি, ঢাকা। 
০১৬৭৩৫০৫৪৯৮  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

237.  ০১৪০০১২৩৭ 
“ 

কিিাি ে িা কেসিং কর্প োর্রশন, ৭৫-১, 

কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭৪২৩৬৬৬৪৪ ১৫-০৩-১১ 

 ১৪-০৩-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

238.  ০১৪০০১২৩৮ 
“ 

কিিাি ে স্বপন কেসিং করাি-১৫, প্লট-৬১২, 

রূপনগর টিনর্শি, পল্লিী, ঢাকা। 
০১৮১৯১৩২৭৯৪ ০৮-১২-১০ 

০৭-১২-১6 31-12-18 
০-৫০ 

-ঐ-  

239.  ০১৪০০১২৩৯ 
“ 

কিিাি ে রাজ্জাক এন্টারপ্রাইে, ৬-৫, 

িাম্পাতলী কলন, ঢাকা 
০১৯১১৩৯৪৪২৯ ২৫-১০-১০ 

২৫-১০-১৬ ২৪-১০-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

240.  ০১৪০০১২৪০ 
“ 

কিিাি ে  সি-এি সপসন্টং, ৩৮ নং কদিীদাি 

ঘাটর্লন, িকিাোর, ঢাকা। 
০১৯১১৩৯৪৪২৯ ২৮-১২-১০ 

২৮-১২-১৮ ৩১-১২-২০ 
০-৫০ 

-ঐ-  

241.  ০১৪০০১২৪১ 

“ 
কিিাি ে ব্রাইট ইন্টারন্যাশনাল, ৬৯, দসক্ষণ 

র্াত্রািাড়ী ঢাকা 
  

  
০-৫০ 

১১-০৩-১২ তাখরতি 

বাখতল করা 

হতয়তছ। 

242.  ০১৪০০১২৪২ 
“ 

কিিাি ে শান্তা এন্টারপ্রাইে, ৪৯-৭, িাড্ডা 

নগর কলন, ঢাকা। 
০১৭৩১২১৬৫১৬ ১১-০৫-১১ 

 ১০-০৫-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

243.  ০১৪০০১২৪৩ 

“ 

কিিাি ে সি- এি- এন্টারপ্রাইে, ৩৫, 

োফরীিিন (৪থ ে তলা), কাওরান িাোর, 

কতেগাঁও, ঢাকা। 

০১৭১২৫৫৬৪৩৫ 

০১৮২২৮৯১৩৮৩ 
১৬-০৫-১১ 

১৬-০৫-১৫ ১৫-০৫-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

244.  ০১৪০০১২৪৪ 
“ 

কিিাি ে কািাল কর্প োর্রশন ৯নং আলী 

কহার্িন খান করাি, কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭১১৫২৯৫৮৬  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

245.  ০১৪০০১২৪৫ 
“ 

কিিাি ে কিাসনয়া কেিাি ে, ২৬-১১, আলী 

কহার্িন খান করাি, কিৌলিী িাোর, ঢাকা। 
০১৭১১৩২৯৭৫১ ০৯-১২-১০ 

 ০৮-১২-১২ 
০-৫০ 

-ঐ-  

246.  ০১৪০০১২৪৬ 
“ 

কিিাি ে কিৌ কিার, ৯২ নং সিসিলারী করাি, 

কগন্ডাসরয়া, ঢাকা 
০১৯১৩২১৭৩৩৬ ১৩-০৪-১১ 

১৩-০৪-১৩ ১২-০৪-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

247.  ০১৪০০১২৪৭ 
“ 

কিিাি ে নয়ন এন্টারপ্রাইে, ১১৪ নং 

সিসিলারী করাি, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 
০১৯৩২৯৯০৯৯৪ ১৩-০৪-১১ 

 ১২-০৪-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

248.  ০১৪০০১২৪৮ 
“ 

কিিাি ে সিিসিল্লাহ্ কেি, ২৩-১০,  সিসিলারী 

করাি, কগন্ডাসরয়া, ঢাকা। 
০১৯৭৩০০২৬৩৭ ১৩-০৪-১১ 

১৩-০৪-১৫ ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

249.  ০১৪০০১২৪৯ 

“ 

কিিাি ে সিরাে এন্টারপ্রাইে, ১,িাইতুত 

তাইর্য়যি োর্ি-িিসেদ িার্কেট (২য় তলা) 

জুহুরী িহল্লা, কিাহাম্মদপুর, ঢাকা 

০১৯১৬৮৬৫১৫৫ ১৯-০৬-১১ 

 ১৮-০৬-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

250.  ০১৪০০১২৫০ 
“ 

কিিাি ে আিাসনয়া কিার, ৬৩, কাপ্তান 

িাোর, ঢাকা-১২০৩। 
 ১৯-০৬-১১ 

১৯-০৬-১৫ ১৮-০৬-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

251.  ০১৪০০১২৫১ 
“ 

কিিাি ে শুক্রািাদ কনটওয়াকে, ২৯-১, 

শুক্রািাদ, ঢাকা 
০১৮১৯২০২০৪১ ৩০-০৬-১১ 

 ২৯-০৬-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  
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252.  ০১৪০০১২৫২ 

“ 

কিিাি ে এি-এি-আর, এি িাপদ্বাই কিইন, 

িিসলি িি োন স্কুল করাি, ঢাকা কযান্ট:, 

ঢাকা। 

 ১১-০৭-১১ 

 ১০-০৭-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

253.  ০১৪০০১২৫৩ 
“ 

কিিাি ে রুর্িল কিার, ১৮ নং কাপ্তান িাোর, 

ঢাকা। 
০১৭১৬২৫২১৪৬ ১২-০৭-১১ 

১২-০৭-১৫ ১১-০৭-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

254.  ০১৪০০১২৫৪ 
“ 

কিিাি ে েীিন কিশনারী, ৫৮ কাপ্তান িাোর, 

ওয়ারী, ঢাকা। 
 ০৩-০৮-১১ 

 ০২-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

255.  ০১৪০০১২৫৫ 
“ 

কিিাি ে সনউ আিাসনয়া কিার, ৬০ কাপ্তান 

িাোর, ওয়ারী, সূত্রাপুর ঢাকা। 
 ০৩-০৮-১১ 

০৩-০৮-১৩ ০২-০৮-১৫ 
০-৫০ 

-ঐ-  

256.  ০১৪০০১২৫৬ 

“ 

কিিাি ে টিয়া এন্টারপ্রাইে, ৫৯-১ পূি ে 

িািার্িা, কদাকান নং-১১-২, িািার্িা 

িাোর, ঢাকা। 

 ২১-০৮-১১ 

 ২০-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

257.  ০১৪০০১২৫৭ 
“ 

কিিাি ে িসহনী এন্টারপ্রাইে, ৫২-৪ দসক্ষণ 

িািার্িা, িবুে িাগ, ঢাকা। 
 ২১-০৮-১১ 

 ২০-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

258.  ০১৪০০১২৫৮ 

“ 

কিিাি ে িাসুদ এন্টারপ্রাইে, ১৫১২ দসক্ষণ 

দসনয়া, পার্টর িাগ, ইটাসল িার্কেট 

কদিতলী, ঢাকা। 

০১৬৭৩৫০৫৪৯৮  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

259.  ০১৪০০১২৫৯ 

“ 

কিিাি ে শসরয়তপুর কিার, ১৪৭৯ 

ইটাসলকসিউসনটি কিন্টার, দসক্ষণ দসনয়া, 

পার্টর িাগ,কদিতলী, ঢাকা 

  

  
০-৫০ 

-ঐ-  

260.  ০১৪০০১২৬০ 
“ 

কিিাি ে িসরশাল কেনার্রল কিার, ৭৮-১৮, 

পূি ে রািপুরা, িউিাোর, ঢাকা। 
০১৬৭৬৪১৫৫৬৭ ০৪-০৮-১১ 

 ০৩-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

261.  ০১৪০০১২৬১ 
“ 

কিিাি ে িউিাোর কেনার্রল কিার, 

৩৯-৮-২ পূি ে হােীপাড়া, রািপুরা, ঢাকা। 
০১৭১২০৬১৮৫৪ ০৪-০৮-১১ 

০৪-০৮-১৭ ৩১-১২-১৮ 
০-৫০ 

-ঐ-  

262.  ০১৪০০১২৬২ 
“ 

কিিাি ে ওসকল কেিাি ে, ১৯৬ েগন্নাথ িাহা 

করাি, লালিাগ, ঢাকা। 
০১৬৭৮৭৭৪৭৮৫ ২৩-০৮-১১ 

২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

263.  ০১৪০০১২৬৩ 
“ 

কিিাি ে সিরি এন্টারপ্রাইে, ১-১৫-এ, িরক 

ঘাটা, সেগাতলা, ঢাকা। 
০১৭৫৭২৯৩৪৬৬ ২৩-০৮-১১ 

২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

264.  ০১৪০০১২৬৪ 
“ 

কিিাি ে সিশাল এন্টারপ্রাইে, ১৪৮ েগন্নাথ 

িাহা করাি, লালিাগ, ঢাকা। 
 ২৩-০৮-১১ 

২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

265.  ০১৪০০১২৬৫ 
“ 

কিিাি ে কার্শি এন্টারপ্রাইে, ১১-সি, এসি-

৫-১৫-১-৩৭, সিরপুর,পল্লিী, ঢাকা। 
01790724149 ১৮-০৮-১১ 

18-08-16 31-12-17 
০-৫০ 

-ঐ-  

266.  ০১৪০০১২৬৬ 
“ 

কিিাি ে রানা এন্টারপ্রাইে, ৩৬০ িসনপুর 

কিাল্লা পাড়া, সিরপুর, ঢাকা। 
০১৭৩২০৬৩৮৭৯ ২৪-০৮-১১ 

 ২৩-০৮-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

267.  ০১৪০০১২৬৭ 
“ 

কিিাি ে এন, ইিলাি, ৩৩-৩৫ োফরী িিন, 

কাওরান িাোর, ঢাকা। 
০১৭১২৫৫৬৪৩৫ ১৮-০৮-১১ 

১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

268.  ০১৪০০১২৬৮ 
“ 

কিিাি ে িাপ কিটা কিার, ৩০-৭ কদিীদাি ঘাট 

কলন, ঢাকা। 
০১৭৫৭২৯৩৪৬৬ ২৫-০৮-১১ 

২৫-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

269.  ০১৪০০১২৬৯ 
“ 

কিিাি ে নওয়াি কিার, ১-১৫-এ িড়কঘাটা, 

েীগাতলা, ঢাকা। 
 ২৫-০৮-১১ 

২৫-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

270.  ০১৪০০১২৭০ 

“ 

কিিাি ে নাহার কনর্িারটিয়াি, ১০৩১-১৩ 

ঈদগাঁও করাি, ইিরাহীিপুর, কাফরুল, 

ঢাকা। 

০১৮১৯৭৪২৯৯৯ ২৫-০৮-১১ 

২৫-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

271.  ০১৪০০১২৭১ 
“ 

কিিাি ে কে-আর এন্টারপ্রাইে, সহেলা, 

আটিিাোর, ককরানীগঞ্জ, ঢাকা। 
০১৮১৯০০৩৭৭৭ ২৮-০৯-১১ 

 ২৭-০৯-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

272.  ০১৪০০১২৭২ 
“ 

আনু এন্টারপ্রাইে, ১-৪, িস্নক-সি, 

লালিাটিয়া, কিাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। 
০১৬৮৪৯৮০৪৭৪ ২০-০৯-১১ 

২০-০৯-১৫ ১৯-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

273.  ০১৪০০১২৭৩ 
“ 

কিিাি ে আসি ে কেনার্রল কিার, ৩৫-৪, 

োফরী িিন, কাওরান িাোর, ঢাকা। 
০১৮১-৯১৩৬৯১২ ১১-০৯-১১ 

১১-০৯-১৫ ১০-০৯-১৭ 
০-৫০ 

-ঐ-  

274.  ০১৪০০১২৭৪ 
“ 

কিিাি ে তার্রক এন্টারপ্রাইে, ৩৪৪-১-সি, 

উির কিগুনিাড়ী, কতেগাঁও, ঢাকা। 
০১৬৭৫৩২৬০১৯ ১৪-০৯-১১ 

 ১৩-০৯-১৩ 
০-৫০ 

-ঐ-  

275.  ০১৪০০১২৭৫ 
“ 

কিিাি ে কির্িন সিি ইন্টারন্যাশনাল, ১৪২ 

কশর্র িাংলার্রাি, রার্য়রিাোর, ঢাকা। 
০১৮১৯২১১২৯৫ ২৫-০২-১৪ 

 ২৪-০২-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

276.  ০১৪০০১২৭৬ 
“ 

কিিাি ে সনউ িবুেিাগ কেনার্রল কিার, 

৮২-এ িবুেিাগ, িািার্িা, ঢাকা। 
০১৮১৫৪১৭১৮৩ ০৩-০৩-১৪ 

 ০২-০৩-১৬ 
০-৫০ 

-ঐ-  

277.  ০১৪০০১২৭৭ 

“ 

কিিাি ে েলি কর্প োর্রশন, কহাসল্ডং-২২, 

কলন-৩, িস্নক-সি, কি-১১, পলস্নিী, 

সিরপুর, ঢাকা। 

০১৫৫৬৩১৫৯৪৯ ২৫-০৬-১৪ 

 ২৪-০৬-১৬ 
০-৫০ -ঐ- 

 

278.  ০১৪০০১২৭৮ 

“ 

কিিাি ে খান রাইি এর্েসন্স, িািা-২৫, 

করাি-২, কশর্খর কটক, কিাহাম্মদপুর, 

ঢাকা। 

০১৭০৩২৫২৫২৫ ২৬-০৬-১৪ 

 ২৫-০৬-১৬ 
০-৫০ -ঐ- 

 

279.  ০১৪০০১২৭৯ 
“ 

কিিাি ে কিাসিন কিার, ৫৭৯, কিনপাড়া, 

পি েতা, সিরপুর, ঢাকা 
০১৯১৫৭০১১৭৮ ১৯-০৮-১৪ 

19-08-16 31-12-18 
০-৫০ -ঐ- 

 

280.  ০১৪০০১২৮০ 
“ 

কিিাি ে সনউ িাই িাই এন্টারপ্রাইে, ৪১৬, 

পুি ে জুরাইন, কদিতলী, ঢাকা। 
০১৭২৭৭১৫৬৭৭ ১৪-০৯-১৪ 

1৪-০9-১৬ 1৩-০9-১8 
০-৫০ -ঐ- 

 

281.  ০১৪০০১২৮১ 
“ 

কিিাি ে আব্দুর রি রাইি এর্েসন্স, কপাঃ 

িারম্নসলয়া, কিিরা, ঢাকা। 
০১৭১৫২৯৯১২৩ ২১-০৯-১৪ 

 ২০-০৯-১৬ 
০-৫০ -ঐ- 

 

282.  ০১৪০০১২৮২ 
“ 

কিিাি ে কুসিল্লা কেনার্রল কিার, ৩০১-সি, 

পূি ে নাখাল পাড়া, কতেগাঁও, সশ-এ, ঢাকা। 
০১৭১২২১০২ ১৭-০৪-১৬ 

 ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 
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283.  ০১৪০০১২৮৩ 
“ 

কিিাি ে ফুয়াদ এন্টারপ্রাইে, ৫২২, 

কিনপাড়া, কাফরম্নল,সিরপুর, ঢাকা। 
০১৭৭৭৩৯৯১০০ ১৭-০৪-১৬ 

 ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 

 

284.  ০১৪০০১২৮৪ 

“ 

কিিাি ে আলফা ইন্টারন্যাশনাল, 

১৪-১, িাতিিসেদ করাি, কিাঃ পুর, 

ঢাকা। 

০১৯১১৪৮০৩১৯ 

 
২৯-০৫-১৬ 

 ৩১-১২-১৭ 
০-৫০ -ঐ- 

 

285.  ০১৪০০১২৮৫ “ কিিাি ে িবুে ছায়া িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, ৯১-১-সি, আরর্ক সিশন 

করাি, কগাপীিাগ, িসতসিল, ঢাকা। 

০১৯২৪৬৪৪০০০ 

 

০৬-০১-১৪   ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

286.  ০১৪০০১২৮৬ “ কিিাি ে নব্য স্বসনিের িঞ্চয় ও ঋণদান 

িিিায় িসিসত সলঃ, ৪৪-৩, আসেিপুর 

করাি, সনউিার্কেট, লালিাগ, ঢাকা। 

০১৮৪২৬৮৮৮৮৭ 

 

০২-০১-১৪   ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

287.  ০১৪০০১২৮৭ “ কিিাি ে কনর্িপ্ট টাওয়ার ব্যিিায়ী 

কল্যাণ িহুমুখী িিিায় িসিসত সলঃ, 

৬৮-৬৯ গ্রীন করাি,  কনর্িপ্ট টাওয়ার, 

সনউিার্কেট ঢাকা। 

০১৬৭২১২৪৭৭৭ 

 

১৩-০১-১৩   ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

288.  ০১৪০০১২৮৮ “ কিিাি ে িরকারী  কি েেীিী ও পসরিার 

কল্যাণ িহুমুখী িিিায় িসিসত সলঃ, 

আগারগাঁও, তালতলা িরকারী কর্লানী, 

ঢাকা। 

০১৭১৬৬৫৪৪৭৫  

২২-০৯-১৩   ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

289.  ০১৪০০১২৮৯ 

“ 

কিিাি ে আেিপুর উিরা ৬ নং কিটর 

সনতযপ্রর্য়ােনীয় দ্রব্যাসদ কক্রতা-সির্ক্রতা 

িহুমুখী িিিায় িসিসত, আেিপুর, 

উিরা, ঢাকা। 

০১৭২৪৮৪৪০৬৯ ২৫-০৩-১৪ 

 ২৪-০৩-১৬ ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

290.  ০১৪০০১২৯০ “ কিিাি ে িাংলার্দশ িসিিালয় িহুমুখী 

িিিায় িসিসত সলঃ 
 

   ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

291.  ০১৪০০১২৯১ “ কিিাি ে ব্রাদাি ে কেসিং, ৬, শাসন্তিাগ, ৩নং 

আউটার িাকুেলার করাি, রাোর িাোর 

ঢাকা। 

০১৭৪৩৪৭৭৭০০ 

৩০-০১-১৭  ৩1-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

292.  ০১৪০০১২৯2 “ কিিাি ে কিার্হল কেিাি ে , ৬ –শাসন্তিাগ, 

ঢাকা। 
০১৭১৫৭৬০১৬৮ 

২১-০৩-১৭  ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

293.  ০১৪০০১২৯3 “ 
কিিাি ে সরপন কেনার্রল কোর, কিকশন-

২, এসিঃ৩/১২,হােী করাি,সিরপুর, ঢাকা। 
০১৭৯২৩০৪১৬৯ 

২১-০৩-১৭  ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

294.  ০১৪০০১২৯4  কিিাি ে িারুফ কেিাি ে , তলনা িাোর, 

সখলর্ক্ষত, ঢাকা। 
০১৭১৬০২৭৪১০ ২১-০৩-১৭ 

 ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

295.  ০১৪০০১২৯5  
মেসাস স ফাখহদ এন্টারপ্রাইজ, ৬৬ নং 

শরৎগুপ্ত মরাড নাখরন্দা, োকা। 
০১৬৭৫৭১৬৩৫২ ১৪-০৫-১৭ 

 ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 

-ঐ- 
 

296.  ০১৪০০১২৯6  মেসাস স  কখবর এন্টারপ্রাইজ, ১/১, আলী 

এন্ড নূর খরতয়ল এতেট, সাত েসখজদ, 

মোহাম্মদপুর, োকা। 

০১৯২১৮৭৭৬৪২ ১৯-০৬-১৭ 

 ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

297.  ০১৪০০১২৯7  মেসাস স  েেতাজ এন্টারপ্রাইজ, মপ্রাঃ 

োরুফ হাসান (োসুে), ২৩২ নং 

েীরহাজীরবার্, যাত্রাবাড়ী, োকা।  

০১৯১৯২২৩৯১২ ০৯-০৬-১৭ 

 ৩১-১২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

298.  ০১৪০০১২৯৯  মমসাস য আি বারাকা লমলন সুপার মায়কযট, 

ম্াঃ মমাঃ বরকত উল্লাহ বাড়ী নং-২৩, 

মরাি-৮, লিআইটি ম্ায়জক্ট, মমরুি 

বাড্ডা, ঢাকা। 

০১৯২০০৪৪৯৯৯ ১৪-১২-১৭ 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

299.  ০১৪০০১৩০০  মমসাস য সপ্না এন্টার্াইজ,  

ম্াঃ মমাঃ আিমগীর মহায়সন, পলিম 

র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। 

 

০১৭৭১৭৪৪৪৪৪ ১৯-১২-১৭ 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

300.  ০১৪০০১৩০১  মমসাস য পিাশ মুলি মটার, ম্াঃ মমাঃ 

আহাি লমো, ১০০/১, বলসিা মরাি, লতন 

রাস্তার মমাড়, মমাহাম্মালিো হাউলজং 

লিঃ, মমাহাম্মিপুর, ঢোকো। 

০১৭২৬৬৯৪১৯৮ ২০-১২-১৭ 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

301.  ০১৪০০১৩০2  ট্রমিোি প মীম ট্রটোে,  

ট্রপ্রোোঃ ট্রমোোঃ আমীে ট্রেোরিন, ৬৪/৪৫, 

েয়োগঞ্জ বোজোে, ট্রগন্ডোডেয়ো, ঢোকো।    

০১৭11468270 ২1-0১-১8 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

302.  ০১৪০০১৩০৩  মমসাস য সালির এন্টার্াইজ 

ম্াঃ মমাঃ নালসর উলিন খান 

৩৯১, ভাষানয়টক বাজার, ঢাকা কযান্ট, 

ঢাকা।  

০১৭1২৪৬১৬৯৪ ০৬-০২-১৮ 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

303.  ০১৪০০১৩০৪  
 

মমসাস য এ,য়ক,এন্ড সন্স ইন্টারন্যাশনাি 

ম্াঃ মাহাবুব কায়ির মচৌধুরী,ওোসা 

মরাি, সারুলিো বাজার, মিমরা, ঢাকা।  

০১৮২৮৩০১৩১৩ ২২-0২-১8 

 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

304.  ০১৪০০১৩০৫  
 

মমসাস য হজরত এন্টার্াইজ, 

ম্াঃ মমাঃ হজরত আিী, ৩৬৮/২/এ 

আহম্মি নগর, ঢাকা। 

০১৮৮১৮৮৪২৪৩৬ 08-10-18 

 ৩১-১২-২০ ০-৫০ 
-ঐ- 
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305.  ০১৪০০১৩০৬  মমসাস য জলহর মহায়সন এন্টার্াইজ,  

ম্াঃ মমাঃ জালহর মহায়সন, আশয়কানা, 

আশয়কানা, িলিণখান, ঢাকা। 

০১৮৮0250১৪৯ 08-10-18 

 ৩১-১২-২০ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

306.  ০১৪০০১৩০৭ কাফরুল মমসাস য আরশ এন্টার্াইজ,  

ম্াঃ মমাঃ লসরাজুি ইসিাম 

১০৯, পলিম কাফরুি, ঢাকা। 

01920562280 0৬-0৮-18 

 ৩১-১২-২০ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

307.  ০১৪০০২০০১ িািার কিিাি ে িাসনক িাঁদ কপ্রািাক্ট্ি, এ-১৩-১, 

কােী কিাকাি পাড়া, িািার, ঢাকা। 
    ০-৫০ ঢাকা 

 

308.  ০১৪০০২০০২ “ কিিাি ে কস্নহা কেিাি ে, সি-৩৩, িািার দসক্ষন 

পাড়া, িািার, ঢাকা। 
 ১৮-০৮-০৯  ১৭-০৮-১১ ০-৫০ ঢাকা 

 

309.  ০১৪০০২০০৩ “ কিিাি ে সদপক ব্রাদাি ে, ি-২১৫,  উির 

িাোর, িািার, ঢাকা। 
    ০-৫০ -ঐ- 

 

310.  ০১৪০০২০০৪ “ হােী কেনার্রল কিার, নগর ির, রাে 

ফুলিাড়ীয়া, িািার, ঢাকা। 
 ১৫-০৭-১০ 01-01-18 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ- 

 

311.  ০১৪০০২০০৫ “ আম্মাোন এন্টারপ্রাইে, েয়নািাড়ী, 

কহিার্য়তপুর, িািার, ঢাকা। 
 ১৫-০৭-১০  ১৪-০৭-১২ ০-৫০ -ঐ- 

 

312.  ০১৪০০২০০৬ “ কিিাি ে িাহী এন্টারপ্রাইে, রাে ফুলিাড়ীয়া, 

িািার, ঢাকা। 
 ২০-০৬-১০ 01-01-18 ৩১-১২-১9 ০-৫০ -ঐ- 

 

313.  ০১৪০০৩০০১ আশুসলয়া কিিাি ে তানিীর এন্টারপ্রাইে, ছসনয়া 

িার্কেট, ইসপর্েি িহািড়ক, গােীরির 

িাদ্রািা, আশুসলয়া, ঢাকা। 

০১৭২১৫৮২৯৬৪ ২৬-০৮-০৯ ২৬-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 
 

314.  ০১৪০০৩০০২ “ কিিাি ে  আরীফ কেিাি ে, শরীফ ম্যানিন, 

োিগড়া, গােীরিট িাদ্রািা, আশুসলয়া, 

ঢাকা। 

০১৯৫৭৩২২৮১৩ ২৬-০৮-০৯ ২৬-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 
 

315.  ০১৪০০৩০০৩ “ কিিাি ে কিাহাম্মদীয়া সিের্নি কির্দ্বক্স, 

োিগড়া িাোর, সেরার্িা, আশুসলয়া, ঢাকা। 
০১৯৫৭৩২২৮১৩ ২৪-০৪-১১ ২৪-০৪-১৫ ২৩-০৪-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

316.  ০১৪০০৩০০৪ “ কিিাি ে শরীফ এন্ড িন্স, আশুসলয়া, িািার, 

ঢাকা। 
 ১৪-০২-১১  ২৩-০২-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

317.  ০১৪০০৪০০১ ককরানীগঞ্জ কিিাি ে কিান্ডার এন্টারপ্রাইে, আটি িাোর, 

ককরানীগঞ্জ, ঢাকা। 
০১৭১২৬৫৫৩৫৩ ০১-০৯-০৯  ৩১-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

318.  ০১৪০০৫০০1 ধািরাই কিিাি ে এি, এ, হাসলি, ধািরাই, কপৌরিিা, 

ধািরাই, ঢাকা। 
০১৭১৬১৯০৯৬৩ ১০-০৯-০৯ ১০-০৯-১৫ ০৯-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

319.  ০১৪০০৫০০2 “ কিিাি ে িাদার কেিাি ে, রাোপুর, ধািরাই, 

ঢাকা। 
 ০১-০৩-১০  ২৮-০২-১২ ০-৫০ -ঐ- 

 

320.  ০১৪০০৫০০3 “ কিিাি ে ির্নারঞ্জন কিার, কাওয়ালী পাড়া 

িাোর, ধািরাই, ঢাকা। 
 ৮-০৩-১০  ০৭-০৩-১২ ০-৫০ -ঐ- 

 

321.  ০১৪০০৫০০4 “ ‡gmvm© gv †Rbv‡ij †óvi, ivRvcyi evRvi, 

avgivB, XvKv| 

mozammelhoquekhan82@gmail.

com 

0172-5845333 

 

20-02-17  31-12-18 ০-৫০ -ঐ- 
 

322.  ০১৪০০৬০০১ কদাহার কিিাি ে কদওয়ান কনষ্ট্রাকশন, কদাহার, ঢাকা। 
    

০-৫০ 
-ঐ- 

 

323.  ০১৪০০৬০০২ “ কিিাি ে ইিন এন্টারপ্রাইে, মুকসুদপুর 

িাোর, কদাহার, ঢাকা। 
 ২০-০৮-০৯  ১৯-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

324.  ০১৪০০৬০০৩ “ কিিাি ে কহার্িন এন্টারপ্রাইে, কিঘলা িাোর, 

কদাহার, ঢাকা। 
 ০৯-০৯-০৯  ০৮-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

325.  ০১৪০০৬০০৪ “ কিিাি ে শাসহন খান কেিাি ে, িানাধাটা,                            

কদাহার, ঢাকা। 
    ০-৫০ -ঐ- 

 

326.  ০১৪০০৬০০৫ “ কিিাি ে ইিলাি এন্টারপ্রাইে, ইিলািপুর, 

েয়পাড়া, কদাহার, ঢাকা। 
 ১৫-০৯-০৯  ১৪-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

327.  ০১৪০০৭০০১ নিািগঞ্জ কিিাি ে শাহীন কেিাি ে, ককািরগঞ্জ িাোর, 

িন্ধনপাড়া, নিািগঞ্জ, ঢাকা। 
০১৯৩৭০৬২৯৮১ ২৪-০৮-০৯  ২৩-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

328.  ০১৪০০৭০০২ “  কিিাি ে সুিাইয়া কেিাি ে, খার্নপুর িাোর, 

নিািগঞ্জ, ঢাকা। 
 ২০-০৮-০৯  ১৯-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 
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কেলার নািঃ গােীপুর (৪১) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৪১০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন  

কিিাি ে আর, সপ, কেিাি ে, কিইন করাি, 

কিাি েিাোর, োতীয় সিশ্বসিদ্যালয়, 

গােীপুর। 

০১৭১১৯৭০১১৮ ২০-০৮-০৯  ১৯-০৮-১১ ০-৫০ 
ঢাকা  

2.  ০১৪১০১০০২ “ কিিাি ে কখারর্শদা এন্টারপ্রাইে, 

ইিলািপুর, কড্ডা িাোর, গােীপুর। 
০১৭২৭৬৫৪২৫৫ 

 

৩০-১২-০৯ ৩০-১২-১৫ ২৯-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ- 
 

3.  ০১৪১০১০০৩ “ কিিাি ে আর্নায়ার কহার্িন, সপরুোলী, 

িদর, গােীপুর। 
 ২৬-০৬-১১  ২৫-০৬-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

4.  ০১৪১০১০০৪ “ কিিাি ে ফসরদা ইয়ািসিন, কুমুন িাোর, 

েয়র্দিপুর, গােীপুর। 
০১৭২০৩৭৯৫৪৩ ০২-০৯-০৯ ০২-০৯-১৫ ০১-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

5.  ০১৪১০১০০৫ “ কিিাি ে পাল এন্ড িন্স, েয়র্দিপুর িাোর, 

গােীপুর। 
০১৭২০৩৭৯৫৪৩ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৪-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

6.  ০১৪১০১০০৬ “ কিিাি ে কিাল্লা এন্ড ককাং, রােিাড়ী করাি, 

কোড়পুকুর, েয়র্দিপুর, গােীপুর। 
০১৭১৫৮১৭৭৭৯ ০৩-১১-০৯ ০৩-১১-১৩ ০২-১১-১৫ ০-৫০ -ঐ- 

 

7.  ০১৪১০১০০৭ “ কিিাি ে সিনার নাহার সরনা, হােীিাড়ী 

িরকুন, মুন্ননগর, টংগী, গােীপুর। 
 ২৯-০৫-১১  ২৮-০৫-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

8.  ০১৪১০১০০৮ “ কিিাি ে কিার্হল এন্টারপ্রাইে, ইিলািপুর 

(দি পাড়া) টংগী, গােীপুর। 
০১৯১১৩৯৮৬০১ ১৬-০৬-১১ ১৯-০৬-১৫ ১৮-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

9.  ০১৪১০১০০৯ “ কিিাি ে লুৎফা এন্টারপ্রাইে, িাওয়াল, 

গােীপুর। 
 ১১-১০-০৯  ১০-১০-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

10.  ০১৪১০১০১০ “ কিিাি ে সতোরাহ িাসিপারপাি ককা 

অপার্রটি কিািাইটি, হাউিপাড়া সনশাত 

নগর, টঙ্গী, গাসেপুর। 

০১৯৭০৬৬৩৩৪৪ 

০৩-০৯-১৩   ০-৫০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

11.  ০১৪১০২০০১ কাপাসিয়া কিিাি ে আিোদ কেিাি ে, তারাগজ্ঞ িাোর, 

কাপাসিয়া, গােীপুর। 
০১৭৬৪৪৪৬৬৬৬ 

 

২৬-০১-১৩ ২৬-০১-১৫ ২৫-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

12.  ০১৪১০২০০২ “ কিিাি ে সদলীপ এন্টারপ্রাইে, রাওনাট 

িাোর, কাপাসিয়া গােীপুর। 
 ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

13.  ০১৪১০২০০৩ “ কিিাি ে িাহাবুি কেিাি ে, তারাগঞ্জ িাোর, 

তারাগঞ্জ, কাপাসিয়া, গােীপুর। 
০১৭৩৩৫৫৫৪০৪ ০৩-০৫-১২ ০৩-০৫-১৪ ০২-০৫-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

14.  ০১৪১০২০০৪ “ কিিাি ে স্বসনিের এন্টারপ্রাইে, আিরাইন 

িাোর িার্য়দ কাপাসিয়া, গাসেপুর। 

০১৭১৩৫৬১৮৭৮ 
১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

15.  ০১৪১০২০০৫ “ কিিাি ে কোনাসক িাসিপারপাি ককা 

অপার্রটি কিািাইটি সলঃ, 

জুসনয়া,কাপাসিয়া, গােীপুর। 

০১৭১৮৮৬৭০৪৯ 

৩০-০৯-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

16.  ০১৪১০৩০০১ কাসলগঞ্জ কিিাি ে কেি, এি, এন্টারপ্রাইে, িাশাইর 

িাোর,  কাসলগঞ্জ, গােীপুর। 
০১৭১২৯৩৬১৩৭ ০৩-০৯-০৯ ০৩-০৯-১৭ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

17.  ০১৪১০৩০০২ “ কিিাি ে িার্লহ আহর্িদ কেিাি ে, রাথুরা 

িাোর, িাঘুণ কাসলগঞ্জ, গােীপুর। 
 ২৯-১১-১০  ২৮-১১-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

18.  ০১৪১০৩০০৩ “ কিিাি ে আল হাসিি সিপাট ের্িন্টাল কিার, 

দসড়র্িাি, কাসলগঞ্জ, গােীপুর। 
০১৭১২৮৮৬৩৫১ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

19.  ০১৪১০৪০০১ কাসলয়াগকর কিিাি ে রুম্পা এন্টার প্রাইে, কাসলয়াগকর 

িাোর, কাসলয়াগকর, গােীপুর। 
01726628628 ০৪-০১-১১ ০৪-০১-১৫ ০৩-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

20.  ০১৪১০৪০০২ “ কিিাি ে সি িার কেিাি ে, কাসলয়াগকর 

িাোর, কাসলয়াগকর, গােীপুর। 
০১৭১১৪৫৬২৬০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

21.  ০১৪১০৫০০১ শ্রীপুর কিিাি ে োিান রাইছ সিল, িাওনা 

কিৌরাস্তা, শ্রীপুর, গােীপুর। 
০১৭১১২২৩৫১১ ০৩-০৯-০৯  ০২-৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

22.  ০১৪১০৫০০২ “ কিিাি ে িার্িা িাইর্ক্রা সিের্নি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, িাওনা, শ্রীপুর, 

গােীপুর। 

০১৭১৬-১৯১০৮৫ 

০৪-০৯-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 
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মজিার নামঃ নরলসংিী (৪২) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৪২০১০০১ িদর কিিাি কািরুজ্জািান কেিাি ে, কশর্খর ির 

িাোর, িদর, নরসিংদী। 
০১৭১৫২০৮২২৩    ৫১-১০০ 

ঢাকা  

2.  ০১৪২০১০০২ “ কিিাি োহাঙ্গীর আলি, নরসিংদী িাোর, 

িদর, নরসিংদী 

০১৭১৫২০৮২১৩ 

 
০১-০৮-০৭ ০১-০৮-১৫ ৩১-০৭-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

3.  ০১৪২০১০০৩ “ কিিাি ে িাসহন এন্টারপ্রাইে, রাঙ্গািাটি, 

িদর, নরসিংদী। 
০১৭৩২৯৫৫১০৭ 

 

১১-১০-১০  ১০-১০-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

4.  ০১৪২০১০০৪ “ কিিাি ে ইয়াসছন কেিাি ে, িাগহাটা, নরসিংদী 

িদর, নরসিংদী। 
০১৮৩৩৯৭৩৮৯৪ ২৬-০৬-১১ ২৬-০৬-১৩ ২৫-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

5.  ০১৪২০১০০৫ “ কিিাি ে আর্নায়ারা এন্টারপ্রাইে, িাগহাটা, 

নরসিংদী িদর, নরসিংদী। 
০১৭২৫৩৬৪১৪৬ ২৬-০৬-১১ ২৬-০৬-১৩ ২৫-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

6.  ০১৪২০১০০৬ “ কিিাি ে রাসহিা আক্তার, িার্হপ্রতাপ, 

িাগহাটা, িদর, নরসিংদী 
০১৭৩১৫৪৬৯৫৩ ২২-০৬-১১  ২১-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

7.  ০১৪২০১০০৭ “ কিিাি ে এযার্িলী কেিাি ে, কাসলিাড়ী করাি, 

নরসিংদী িাোর, নরসিংদী। 
 ১৬-০৬-১১  ১৫-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

8.  ০১৪২০১০০৮ “ কিিাি ে োহানারা িটরস্ হাি েওয়ার এন্ড 

িাদ্বায়াি ে, হােী কালুসিয়া িার্কেট, সিএন্ডসপ 

করাি, িদর, নরসিংদী। 

০১৮২৪৪১৫৫৩৯ ১৩-০৭-১১ ১৩-০৭-১৩ ১২-০৭-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

9.  ০১৪২০২০০১ রায়পুরা কিিাি ে িসনর কিার, পাড়াতলী িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৭৫৯৫৬০০৫ ২১-১২-১০ ২১-১২-১৪ ২০-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

10.  ০১৪২০২০০২ “ কিিাি িার্ছদ এন্টারপ্রাইে, রায়পুরা িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৮১৩১২৯৯১১ ১৯-০৩-০৯ ১৯-০৩-১৫ ১৮-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

11.  ০১৪২০২০০৩ “ কিিাি ে সিকত কেিাি ে, রায়পুরা িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 

০১৮৪০২৪৯৭০০ 

 
০৩-০৯-০৯ ০৩-০৯-১৫ ০২-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

12.  ০১৪২০২০০৪ “ কিিাি ে সুিন কেিাি ে, গকুলনগর িার্হি 

িাোর, রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৭২৬৫৫১০৩০ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

13.  ০১৪২০২০০৫ “ কিিাি িসতউর রহিান, হািনািাদ িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৭১২২৩৩৯০৭    ৫১-১০০ -ঐ- 

 

14.  ০১৪২০২০০৬ “ কিিাি ে নােিা কেিাি ে, হািনািাদ িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 
01712233907 ১৮-০৮-০৯ 18-08-15 31-12-17 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

15.  ০১৪২০২০০৭ “ কিিাি ে দূেেয় কেিাি ে, গকুলনগর িার্হি 

িাোর, রায়পুরা, নরসিংদী 
 ১৯-০৮-০৯  ০১-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

16.  ০১৪২০২০০৮ “ কিিাি ে িাসুি এন্টারপ্রাইে, শ্রীরািপুর 

িাোর, রায়পুরা, রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৮১৯৭৪৪৮ ১৫-১১-১০  ১৪-১১-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

17.  ০১৪২০২০০৯ “ কিিাি ে সুিাইয়া এন্টারপ্রাইে, কিাকাি-

রায়পুরা িাোর, রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৭২৬৫৪৭৮৯৫ ২১-১২-১০  ২০-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

18.  ০১৪২০২০১০ “ 
কিিাি ে সুিাইয়া এন্টারপ্রাইে, োিতলী 

িাোর, রায়পুরা, নরসিংদী। 

০১৭২৬৫৪৭৮৯৫ ২৯-০৬-১১  ২৮-০৬-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

19.  ০১৪২০২০১১ “ কিিাি ে সলো এন্টারপ্রাইে, িরোল িিতাে 

িাোর, রায়পুরা, নরসিংদী 
০১৮১৭৫৩৮৭৪৪ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

20.  ০১৪২০২০১২ “ কিিাি ে দার্নশ আলী কেিাি ে, শ্রীরািপুর 

করলর্গইট রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৮২৪৮৫৯৯১৬ ২১-১২-১০  ২০-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

21.  ০১৪২০২০১৩ “ কিিাি ে শসহদুল্লাহ্ কেিাি ে, রাধাগঞ্জ িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 
০১৭২৬২৭২৪৭২ ২০-১২-১০  ১৯-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

22.  ০১৪২০২০১৪ “ কিিাি ে উষা এন্টারপ্রাইে, রায়পুরা, 

নরসিংদী। 
০১৭২৮১৩৪৪৯১ ৪-০৮-১১  ০৩-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

23.  ০১৪২০২০১৫ “ কিিাি ে গসন এন্টারপ্রাইে, রায়পুরা িাোর, 

রায়পুরা, নরসিংদী। 

০১৮১৩১২৯৯১১ 

০১৮১৮০২১১৯৭ 
১৯-০৩-০৯ ১৯-০৩-১৫ ১৮-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

24.  ০১৪২০৩০০১ কিলাি কিিাি ে কািাল এন্ড ব্রাদাি ে, নারায়নপুর 

িাোর, কিলাি, নরসিংদী। 
০১৮১২৯০৩৮৯৯ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

25.  ০১৪২০৩০০২ “ কিিাি ে কিািারক কেিাি ে, কিলাি িাোর, 

নরসিংদী 
০১৭১৮২২৬৩৭৩ ০৫-১২-১০ ০৫-১২-১৪ ০৪-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

26.  ০১৪২০৩০০৩ “ কিিাি ে মুন্না কেিাি ে, সদঘলী কান্দা, আওয়ালী 

কান্দা, কিলাি, নরসিংদী। 

০১৮১৭৫৩৮৭৪৪ 

০১৭৩২৮৭৪১৭০ 
২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

27.  ০১৪২০৩০০৪ “ কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে, কিলার্িা িাোর, 

কিলাি, নরসিংদী। 
 0৯-০৯-০৯  ০৮-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

28.  ০১৪২০৩০০৫ “ কিিাি ে কোহান এন্টারপ্রাইে, নারায়ণপুর 

িাোর, কিলাি, নরসিংদী। 
০১৮১২৯০৩৮৯৯ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

29.  ০১৪২০৩০০৬ “ কিিাি ে োিাল উসদ্দন কেিাি ে, কিলাি 

িাোর, নরসিংদী। 
০১৯১৯৪৮২১৯৬ ১৫-১১-১০ ১৫-১১-১৪ ১৪-১১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

30.  ০১৪২০৩০০৭ “ কিিাি ে তসিে উসদ্দন এন্টাঃ িাগরিা িাোর, 

কিলাি, নরসিংদী। 
০১৯২৮৫৩৫৯৭৬ ২০-১২-১০ ২০-১২-১৬ ১৯-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

31.  ০১৪২০৩০০৮ “ কিিাি ে আব্দুল হাই কেিাি ে, কিলার, 

নরসিংদী। 
০১৯২৬৯৭৮৯৫২ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

32.  ০১৪২০৪০০১ ির্নাহরদী কিিাি ে সতথী এন্টারপ্রাইে, সুতালরী কান্দা, 

শুকুন্দী, ির্নাহরদী, নরসিংদী। 

০১৭১৮৯২০৬৮৬ 
২৩-০৮-০৯ ২৩-৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

33.  ০১৪২০৪০০২ “ কিিাি ে িায়িন কেিাি ে, হাসতরসদয়া, 

ির্নাহরদী, নরসিংদী 

০১৭১৮৯২০৬৮৬ 
২৩-০৮-০৯ ২৩-৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

34.  ০১৪২০৪০০৩ “ কিিাি ে আঃ ছালাি এন্টারপ্রাইে, িালাকির 

িাোর, ির্নাহরদী, নরসিংদী। 
০১৭১৯০৭১১৯৯ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

35.  ০১৪২০৪০০৪ “ কিিাি ে দুলাল এন্ড ব্রাদাি ে, ির্নাহরদী 

িাোর, িদর করাি, ির্নাহরদী, নরসিংদী। 
০১৯১২১৩৮৮০২ ০২-০১-১১  ০১-০১-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

36.  ০১৪২০৪০০৫ “ কিিাি ে িাদল এন্ড ব্রাদাি ে ির্নাহরদী িাোর, 

ির্নাহরদী, নরসিংদী। 
০১৭১৬৪২৭৯৬৫ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

37.  ০১৪২০৪০০৬ “ কিিাি ে কতািা এন্টারপ্রাইে, ির্নাহরদী, 

নরসিংদী। 
০১৭২৪৩৩১১৫৪ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

38.  ০১৪২০৫০০১ সশিপুর 
কিিাি ে ছাসিির কিার, র্াশর িাোর, 

সশিপুর, নরসিংদী। 

০১৭১২৮২৬৬০৪ ২০-১২-১০  ১৯-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

39.  ০১৪২০৫০০২ “ কিিাি ে নােমুল এন্টারপ্রাইে, র্র্শার িাোর, 

সশিপুর, নরসিংদী 

০১৭১১৫১২২২৯ 
০৮-০৩-১১ 

০৮-০৩-১৫ ০৭-০৩-১৭ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

40.  ০১৪২০৬০০১ সশলিান্দী কিিাি ে েসন এন্টারপ্রাইে, িার্হপ্রতাপ 

িাোর, সশলিান্দী, নরসিংদী। 
০১৮১২৯০৩৮৯৯ ১৬-০৬-১১  ১৫-০৬-১৩ ৫১-১০০ 

২৭-০১-১৩ তাখরতি 

বাখতল করা 

হতয়তছ। 

41.  ০১৪২০৬০০২ “ কিিাি ে হািদাদ ে কেিাি ে, িার্হপ্রতাপ, 

নরসিংদী। 
০১৭৩২৯৫৫১০৭ ০৭-১১-১০  ০৬-১১-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

42.  ০১৪২০৬০০৩ “ কিিাি ে সরয়াে কেিাি ে, শীলিান্দী, নরসিংদী। 
০১৯২৯০০২৭০৯ ২৬-০৬-১১ ২৬-০৬-১৩ ২৫-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

43.  ০১৪২০৭০০১ পলাশ কিিাি ে র্ারা এন্টারপ্রাইে, কঘাড়াশাল 

িাোর, পলাশ, নরসিংদী। 
০১৯১৫৪৪৩২৫৭ ২১-০৯-১১  ২০-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

44.  ০১৪২০৭০০2 “ কিিাি ে প্রতযাশা ইিলািী িাসিপারপাি 

ককা অপার্রটি কিািাইটি সলঃ, ওয়াদা কগট 

পলাশ, নরসিংদী 

০১৮৫১৫৯৭৫৭৩ 

২৪-০৯-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

45.  ০১৪২০৮০০১ িাধিদী কিিাি ে িাহবুসিয়া কেিাি ে, আটপাইক, 

ঈদগাহ িাোর, িাধিদী, নরসিংদী। 

 

০১৯২১৫০৩৮৩০ ২৩-০২-১০  ২২-০২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 
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কেলার নািঃ নারায়ণগঞ্জ (৪৩) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৪৩০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে ইনিাফ এন্টারপ্রাইে, িার পারর্টক্স 

িাোর, িন্দর, নারায়নগঞ্জ। 

 
  

 
০-৫০ 

ঢাকা  

2.  ০১৪৩০১০০২ “ কিিাি ে উজ্জল কেিাি ে, ২নং সি- দাি করাি, 

নারায়ণগঞ্জ। 
০১৬৭৩৭২৪৩০৯ ১৯-১২-১০ ১৯-১২-১২ ১৮-১২-১৪ ০-৫০ -ঐ- 

 

3.  ০১৪৩০১০০৩ “ কিিাি ে টুম্পা এন্টারপ্রাইে, ১৯১, শাহসুো 

করাি, পাইকপাড়া, নারায়ণগঞ্জ। 
 ১১-০১-১১  ১০-০১-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

4.  ০১৪৩০১০০৪ “ কিিাি ে খাো এন্টারপ্রাইে, ২৭৩, সি, কক 

করাি, নারায়ণগঞ্জ। 
 ১১-০১-১১  ১০-০১-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

5.  ০১৪৩০১০০৫ “ কিিাি ে অপূি ে  সিসন্ডর্কট, কপৌরিিা 

িির্নর পসিি পার্শ সিটি নং-৩, 

নারায়ণগঞ্জ। 

০১৬৭৩৭২৪৩০৯ ১১-০১-১১  ১০-০১-১৩ ০-৫০ -ঐ- 
 

6.  ০১৪৩০১০০৬ “ কিিাি ে রহিান এন্টারপ্রাইে, ৪ নং কছাট 

িগিানগঞ্জ, সনতাইগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
 ১২-০৫-১১  ১১-০৫-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

7.  ০১৪৩০১০০৭ “ কিিাি ে িার্য়র কদায়া এন্টারপ্রাইে, ১৯৮, 

সি-সি- করাি িাষাড়া সিশ্বর্রাি কিাড়, 

নারায়ণগঞ্জ। 

০১৬৭২৫৯৫৪১৮ 

০১৯২৬৯৯৭১০০ 
২৯-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ২৮-১২-১৫ ০-৫০ -ঐ- 

 

8.  ০১৪৩০১০০৮ “ কিিাি ে অগ্রণী কেনার্রল কিার, শুিকরদী, 

কলাগাসছয়া, িন্দর, নারায়ণগঞ্জ। 

 
  

 
০-৫০ -ঐ- 

 

9.  ০১৪৩০১০০৯ “ কিিাি ে িা কেনার্রল কিার, শুিকরদী, 

কলাগাসছয়া, িন্দর, নারায়ণগঞ্জ। 

 
  

 
০-৫০ -ঐ- 

 

10.  ০১৪৩০১০১০ “ কিিাি ে সুসি এন্টারপ্রাইে, ৪৩১-১,নং শাহ 

সুো করাি, র্ভইয়া পাড়া, নারায়ণগঞ্জ। 

 
  

 
০-৫০ -ঐ- 

 

11.  ০১৪৩০১০১১ “ কিিাি ে পদ্মা কেনার্রল কিার, িন্দর, 

নারায়ণগঞ্জ। 

 
  

 
০-৫০ -ঐ- 

 

12.  ০১৪৩০১০১২ “ কিিাি ে িাসহয়া কেিাি ে, হােরাদী, িাঁদপুর, 

িন্দর, নারায়নগঞ্জ। 
 ২৪-০৭-১১  ২৩-০৭-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

13.  ০১৪৩০১০১৩ “ কিিাি ে কিাহান কেিাি ে, হােরাদী, িাঁদপুর, 

িন্দর, নারায়নগঞ্জ। 
 ২৪-০৭-১১  ২৩-০৭-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

14.  ০১৪৩০১০১৪ “ কিিাি ে  মুসক্ত কেিাি ে, ১২০ নং, সি, কক, 

করাি, নারায়নগঞ্জ। 
 ২০-০৮-১১  ১৯-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

15.  ০১৪৩০১০১৫ “ কিিাি ে িার্িলী এন্টারপ্রাইে, ১৯৮নং 

িাহাসুো করাি, পাইকপাড়া, নারায়নগঞ্জ। 
 ২০-০৮-১১  ১৯-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

16.  ০১৪৩০১০১৬ “ কিিাি ে িনানী কেিাি ে, ১৫৫ নং িখসতয়ার 

খলসে করাি িিনগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। 
 ২০-০৮-১১  ১৯-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

17.  ০১৪৩০১০১৭ “ কিিাি ে িীি শরৎ রাইছ এর্েন্সী, ৫২, 

সিরাের্দৌল্লা করাি, নারায়নগঞ্জ। 
০১৬৭২৫৯৫৪২৮ ০৬-০৯-০৯ ০৬-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

18.  ০১৪৩০১০১৮ “ কিিাি ে সেয়া এন্টারপ্রাইে, িদনপুর িাি 

িান্ড, িন্দর, নারায়নগঞ্জ। 
০১৭১২০৫৫৫৭৭    ০-৫০ -ঐ- 

 

19.  ০১৪৩০১০১৯ “ কিিাি ে িীি এন্টারপ্রাইে, ৩৫নং, 

সিরােউদ্দীন করাি, নারায়নগঞ্জ। 
০১৬৭২৫৯৫৪২৮ ০২-০৮-১০ ০২-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ- 

 

20.  ০১৪৩০১০২০ “ কিিাি ে িীি শরৎ কনস্ট্রাকশন, িািদাহর, 

কিরস্থান িংলগ্ন,নাঃগঞ্জ 
০১৮১৯৪৪১৫৪৪ ০৮-০৮-১০ ০৮-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ- 

 

21.  ০১৪৩০১০২১ “ কিিাি ে খান এন্টারপ্রাইে ২৬১-ি, পসিি 

কদওর্িাগ, কশর-ই-িাংলা িড়ক, 

নারায়নগঞ্জ। 

০১৮১৯৪২৬৪০২ ০৯-০৮-১০ ০৯-০৮-১৪ ০৮-০৮-১৬ ০-৫০ -ঐ- 
 

22.  ০১৪৩০১০২২ “ কিিাি ে কিঘনা োন্সর্পাট ে এন্ড, কার্গ োিাসি েি, 

১১০সি-সি-করাি, উসকলপাড়া, নারায়নগঞ্জ। 
০১৮১৯৪২৬৪০২ ০৯-০৮-১০ ০৯-০৮-১৪ ০৮-০৮-১৬ ০-৫০ -ঐ- 

 

23.  ০১৪৩০১০২৩ “ কিিাি ে িাশসফ এন্টারপপ্রাইে, দাপা, 

ইন্দ্রাকপুর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। 
০১৯১৩৫৭৪৪০১ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

24.  ০১৪৩০১০২৪ “ কিিাি ে পার্টায়ারী এন্টারপ্রাইে, ভু ুঁইগড় 

পসিি পাড়া, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। 
০১৮২৩০৩৭৯৩৩ ২৫-০৮-০৯  ২৫-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

25.  ০১৪৩০১০২৫ “ হক এন্টারপ্রাইে, দাপা ইদ্রাকপুর, ফতুল্লা 

করলর্িশন িাোর, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। 
০১৬৭৫৬৩৯৮৬৭ ০৩-০৬-০৯ ০৩-০৬-১৩ ০২-০৬-১৫ ০-৫০ -ঐ- 

 

26.  ০১৪৩০১০২৬ “ কিিাি ে লাকী এন্টারপ্রাইে, িাড়ী নং-

২২,িস্নক-এ, করাি-৩,রসুলপুর, কুতুিপুর, 

ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। 

০১৯১৬৯২৬৫৭০ ২২-০২-১৬  ৩১-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

27.  ০১৪৩০১০২৭ “ কিিাি ে আল-নুর কেিাি ে, পাগলা িাোর, 

ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ। 

০১৭১১৮২২৯৩৬ ০১-১২-১৬  ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

28.  ০১৪৩০২০০১ কিানারগাঁও কিিাি ে বুল বুল কেিাি ে, কাঁিপুর 

কিানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ 
০১৭৬২৫০৩৬১৭ ২৫-০৮-১০ ২৫-০৮-১৪ ২৪-০৮-১৬ ০-৫০ -ঐ- 

 

29.  ০১৪৩০২০০২ “ কিিাি ে তিাল কেিাি আদিপুর, 

কিানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ । 
০১৬৮৬৭৯৬৩৭৩ ০২-০৭-১৩ ০২-০৭-১৫ ৩১-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

30.  ০১৪৩০২০০৩ “ কিিাি ে কিাল্লা এন্টারপ্রাইে, মুছারির, 

িহেিপুর,র্িানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ । 
০১৭৪১০৮২২১৬ ২৯-১২-১৬  

৩১-১২-১৮ 
০-৫০ -ঐ- 

 

31.  ০১৪৩০৩০০১ সিসিরগঞ্জ কিিাি ে িাই িাই কেনার্রল কিার, 

িানারপাড়, সিসিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। 
 ১৪-১২-১০  ১৩-১২-১২ ০-৫০ -ঐ- 

 

32.  ০১৪৩০৩০০২ “ কিিাি ে পাটওয়ারী এন্টারপ্রাইে, হােী 

ফেলুর রহিান সুপার িার্কেট, দসক্ষণ 

িানারপাড়া, সিিীরগঞ্জ- নারায়নগঞ্জ। 

০১৮২৩০৩৭৯৩৩ ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৬-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ- 
 

33.  ০১৪৩০৩০০৩ “ কিিাি ে খাো আেিীর কেসিং এর্িাসির্য়ট,  

এনার্য়তনগর, সিসিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। 
 ০৮-০৯-০৯  ০৭-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

34.  ০১৪৩০৩০০৪ “ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিার, িানারপাড় 

সিসিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 
০১৮১৫৭৫৭৫৭০ ০২-০৯-১৩  ০১-০৯-১৫ ০-৫০ -ঐ- 

 

35.  ০১৪৩০৩০০৫ “ কিিাি ে হাসতয়া কিার, কান্দাপাড়া, 

সিেসিসে, িানারপাড়, সিসিরগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ। 

০১৯১২১৫৫৪০৯ ২২-০৭-১০ ২২-০৭-১6 31-12-17 ০-৫০ -ঐ- 
 

36.  ০১৪৩০৩০০৬ “ কিিাি ে সদ শাপলা এন্টাঃ, নয়াআটি, 

মুসক্তনগর, িানারপাড়, সিসদ্দরগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ। 

০১৯২৭২২৫১২২ ২৮-০৯-১৪  ২৭-০৯-১৬ ০-৫০ -ঐ-  

37.  ০১৪৩০৩০০৭ “ কিিাি ে সনলীিা িযারাইটিে কোর, 

ধনুকুন্ডা, এল,এন,সি সিলি,  সিসদ্দরগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ।  

০১৬৭৩০১৯২৮৮ ২৭-০৩-১৭  ৩১-১২-১৮ ০-৫০ -ঐ-  

38.  ০১৪৩০৪০০১ রূপগঞ্জ কিিাি ে আলাউসি্ন কেিাি ে, কনায়াপাড়া 

িাোর, তারাি, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। 
০১৭১২৮২৬৪১১ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৩ ১৭-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ- 

 

39.  ০১৪৩০৫০০১ আড়াইহাোর আবুল কেিাি ে, কগাপালদী িাোর, 

আড়াইহাোর, নারায়ণগঞ্জ। 
০১৭১২০২৮৩৭০ ২৩-০৬-১২  ২২-০৬-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

40.  ০১৪৩০৫০০২ “ হােী িািসুল হক কেিাি ে, িাউগড়া িাোর, 

আড়াইহাোর, নারায়ণগঞ্জ। 
০১৬৭৩৯১১৯৭৭ ১৪-০৬-১২ ১৪-০৬-১৬ ১৩-০৬-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 
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কেলার নািঃ মুসন্সগঞ্জ (৪৪) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৪৪০১০০১  িদর কিিাি ে ছালাি কেিাি ে, িদর, মুসন্সগঞ্জ। 
০১৯২২৯৫২৮০৪ ১৮-১০-১১ ১৮-১০-১৫ ১৭-১০-১৭ ০-৫০ 

ঢাকা  

2.  ০১৪৪০১০০২ “ 
কিিাি ে শাহাবুসদ্দন কেিাি ে, ধলাগাঁও িাোর,  

িদর, মুসন্সগঞ্জ। 

০১৭১২৫৩১৮৪০ ২৬-০৪-১২ ২৬-০৪-১৪ ২৫-০৪-১৬ ০-৫০ -ঐ- 
 

3.  ০১৪৪০১০০৩ “ কিিাি ে োসহদুল কেিাি ে, ধলাগাঁও িাোর, 

িদর, মুন্সীগঞ্জ। 
 ২৭-০৮-০৯  ২৬-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

4.  ০১৪৪০১০০৪ “ কিিাি ে িসনর এন্টার প্রাইে, িজ্রর্র্াসগনী 

িাোর, িদর, মুসন্সগঞ্জ। 
০১৭১৬২৭২০৬৩ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০১-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

5.  ০১৪৪০১০০৫ “ কিিাি ে িািসুসদ্দন কেিাি ে, ধলাগাও িাোর, 

রািপাল, িদর, মুসন্সগঞ্জ । 
০১৭১২৫৩১৮৪০ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

6.  ০১৪৪০২০০১ টঙ্গীিাড়ী কিিাি ে ননী কগাপাল িন্ডল, টঙ্গীিাড়ী 

িাোর, মুন্সীগঞ্জ। 
০১৭১১৩৫১৩৫২ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ১৮-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

7.  ০১৪৪০২০০২ “ কিিাি ে রসশদ এন্ড িন্স, আব্দুল্লাপুর িাোর, 

আিদুল্লাপুর, টঙ্গীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ। 
 ০৩-০৯-০৯  ০২-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

8.  ০১৪৪০২০০৩ “ কিিাি ে কহার্িন এন্টারপ্রাইে, সদসঘরপাড় 

িাোর, টঙ্গীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ। 
 ০৬-০৯-০৯  ০৫-০৯-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

9.  ০১৪৪০২০০৪ “ কিিাি ে িাগর রাইি এর্েসন্স, কাসলগঞ্জ 

িাোর, টুসঙ্গিাসড়, মুসন্সগঞ্জ। 

০১৭১৮০০৯৩৫৪ 
১২-০৯-০৯ ১২-০৯-১৫ ১১-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ- 

 

10.  ০১৪৪০২০০৫ “ কিিাি ে কহার্িন িাসণেযনালয়, কিতকা 

িাোর, টংগীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ । 
 ১৮-০৮-১১  ১৭-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

11.  ০১৪৪০২০০৬ “ কিিাি ে িাসরয়া এন্টারপ্রাইে, কর্লে করাড়, 

টংগীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ। 
01920860606 ১৮-০৮-১১ 18-08-17 31-12-18 ০-৫০ -ঐ- 

 

12.  ০১৪৪০২০০৭ “ কিিাি ে িাফাত এন্টারপ্রাইে, কিানারং, 

টংগীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ। 
 ২৪-০৮-১১  ২৩-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

13.  ০১৪৪০২০০৮ “ কিিাি ে িিান ে কিার, টংগীিাড়ী, মুসন্সগঞ্জ। 
 ২১-০৮-১১  ২০-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- 

 

14.  ০১৪৪০৩০০১ শ্রীনগর কিিাি ে শ্যাি প্রিাদ, কষালঘর িাোর, 

শ্রীনগর, মুন্সীগঞ্জ 
০১৭১৫৪৯০৭৬৪ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ- 

 

15.  ০১৪৪০৪০০১ কলৌহেং কিিাি ে খান এন্ড ব্রাদাি ে, নওপাড়া িাোর, 

কলৌহেং, মুসন্সগঞ্জ। 
 ১৮-০৮-০৯  ১৭-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

16.  ০১৪৪০৪০০২ “ কিিাি ে িাঁদনী  এন্টারপ্রাইে,  কঘাড় কদৌড় 

িাোর, কলৌহেং, মুসন্সগঞ্জ। 
 ১৮-০৮-০৯  ১৭-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

17.  ০১৪৪০৫০০১ সিরােদীখাঁন কিিাি ে ইছািসত কেিাি ে, সিরােসদখাঁন 

িাোর উপর্েলা সিরােসদ খান (সিক্রিপুর), 

মুসন্সগঞ্জ। 

০১৭১৮১৫৭১৯৯ ২৮-০৫-০৯ ২৮-০৫-১৫ ২৭-০৫-১৭ ০-৫০ -ঐ- 
 

18.  ০১৪৪০৫০০২ “ কিিাি ে নাসহদ এন্টারপ্রাইে, সিরােসদখাঁন 

করাি, মুসন্সগঞ্জ 
    ০-৫০ -ঐ- 

 

19.  ০১৪৪০৫০০৩ “ কিিাি ে ওসল এন্টারপ্রাইে, ইিািগঞ্জ হাট, 

িািাইল, সিরােদীখাঁন, মুন্সীগঞ্জ। 
 ১৯-০৮-০৯  ১৮-০৮-১১ ০-৫০ -ঐ- 

 

20.  ০১৪৪০৫০০৪ “ কিিাি ে কেি কনিান ে, ইছাপুর, সিরােসদখাঁন 

িাোর, সিরােদীখাঁন, মুন্সীগঞ্জ। 
    ০-৫০ -ঐ- 

 

21.  ০১৪৪০৫০০৫ “ কিিাি ে রূপিী িাংলা কেিাি ে, সিয়দপুর 

িাোর, সিরােদীখাঁন, মুন্সীগঞ্জ। 
 ১৬-০৫-১০  ১৫-০৫-১২ ০-৫০ -ঐ- 

 

22.  ০১৪৪০৫০০৬ “ কিিাি ে ধর কেিাি ে, িিানীপুর িাোর, 

সখলগাও, সিরােসদখান, মুসন্সগঞ্জ। 
০১৭১২৪২৯৬৩৪ ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১৭ ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ- 

 

23.  ০১৪৪০৫০০৭ “ কিিাি ে সিরােসদখান ককন্দ্রীয় িহুমুখী 

িিিায় িসিসত সলঃ, সিরােসদখান, 

মুসন্সগঞ্জ। 

০১৭১১৪০১০৬২ 

২৫-০৯-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 
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কেলার নািঃ ফসরদপুর (৪৫) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪৪৫০১০০১ িদর কিিাি ে অসি কেিাি ে, িিসেদ িাড়ী 

িড়ক, সনল্টুলী, িদর, ফসরদপুর। 

০১৭১৬১৫২০৪১  ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪৪৫০১০০২ ,, কিিাি ে িততা এর্গ্রািীিি ে, কগায়ালিািট 

পুরাতন িািষ্ট্রযান্ড, িদর, ফসরদপুর। 

০১৭১৬৮২১৪৭৩ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪৪৫০১০০৩ ,, কিিাি ে সদপক কিার, ৬৮, শরীয়াতুল্লাহ 

িাোর, িদর, ফসরদপুর। 

০১৭১৫৫৯৫০০৭ ২৫-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪৪৫০১০০৪  কিিাি ে রফরফ কেসিং, মুিা ম্যানশন গুড় 

িাোর, জুতাপসট্ট, িদর, ফসরদপুর 

 ২৬-০৬-১৪ ২৬-০৬-১৬ ২৬-০৬-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪৪৫০২০০১ িদরপুর কিিাি ে কেযাসত খাদ্য শস্য িান্ডার, 

কৃষ্ণপুর িাোর, িদরপুর, ফসরদপুর। 

 ২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪৪৫০২০০২ ,, কিিাি ে কােী খাদ্য িান্ডার, িদরপুর 

িাোর ,ফসরদপুর। 

 ১৩-১০-০৯ ১৩-১০-১৫ ১৩-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪৪৫০3০০১ শালথা কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে , িািারসদয়া 

িাোর, শালথা, ফসরদপুর। 

০১৭১১৩০৯৫৯৫ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪৪৫০4০০১ কিায়ালিারী কিিাি ে রত্না গার্িন্টি ে, কিায়ালিারী 

িাোর, ফসরদপুর। 

 ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪৪৫০4০০২ ,, কিিাি ে কগাপালিন্দ্র িাহা, কিায়ালিারী 

িাোর,ফসরদপুর। 

 ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪৪৫০4০০৩ ,, কিিাি ে এি এি এন্টারপ্রাইে, 

কিায়ালিারী ,ফসরদপুর। 

০১৭১৫৫৯৫০০৭ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪৪৫০4০০৪ ,, কিিাি ে দুলাল িাহা,িড় নগর, কধাপাঘাট, 

কিায়ালিারী, ফসরদপুর। 

০১৭১৬৩৭১৭৩৭ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১২ ২৭-১২-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৪৪৫০5০০১ িধুখালী কিিাি ে সকর্শার কিার,িধূখালী িাোর, 

িধুখালী, ফসরদপুর। 

০১৭৬১৫৩৩৮৯০ ২৫-০৮-২০০ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০৪৪৫০6০০1 নগরকান্দা কিিাি ে তন্বী এন্টারপ্রাইে, নগরকান্দা, 

ফসরদপুর। 

 ৩০-০৮-০৯ ২৯-০৮-১৫ ২৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০৪৪৫০6০০2 ,, কিিাি ে খসলফা এন্টারপ্রাইে, তালিা 

িাোর, নগরকান্দা, ফসরদপুর। 

০১৭১৬৪০৩২৮২ ০১-০৮-১০ ০১-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ রােিাড়ী (৪৬) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪৪৬০১০০1 িদর কিিাি ে আেগর এন্ড ব্রাদাি ে, শ্রীপুর, িদর, 

রােিাড়ী। 

০১৭১১৩৭৯০২৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
খুলনা  

2.  ০৪৪৬০১০০2 ,, কিিাি ে শাহানা কিগি,দিদিপুর, িদর, 

রােিাড়ী। 

০১৭২৪৯০৮৫৮০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ২৪-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৪৪৬০২০০১ পাংশা কিিাি ে রুপালী কেিাি ে, সিষ্ণুপুর, পাংশা, 

রােিাড়ী। 

০১৭১২২৮৩৮০৩ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৪৪৬০২০০২ ,, কিিাি ে শাহাোহান এন্ড ব্রাদাি ে, থানা 

করাি, পাংশা, রােিাড়ী। 

০১৭১২৫৫২৮৮৬ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৪৪৬০২০০৩ ,, কিিাি ে আরাফ এন্টারপ্রাইে, পাংশা, 

রােিাড়ী। 

 ০১-০৯-০৯ ০১-০৯-১১ ০১-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৪৪৬০২০০৪ ,, কিিাি ে কির্রনা কেিাি ে,  থানা করাি, 

পাংশা, রােিাড়ী। 

০১৭১২২৮৩৮০৬ ১৯-০৮-০৯ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৪৪৬০২০০৫ ,, কিিাি ে অসি এন্টারপ্রাইে, িাংলার্দশ 

হাট কিাড়, পাংশা, রােিাড়ী। 

০১৭৪০৯১৯৮০৬ ০৭-০৮-১১ ০৭-০৮-১৩ ০৭-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৪৪৬০২০০৬ ,, কিিাি ে নাসের কেিাি ে,  কর্লে করাি, 

পাংশা, রােিাড়ী। 

 ০৭-০৮-১১ ০৭-০৮-১৫ ০৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৪৪৬০২০০৭ ,, কিিাি ে রাসকি কেসিং কর্প োর্রশন, 

সিশালা িাোর, পাংশা, রােিাড়ী 

০১৭৩৩২৫৬৭২৫ ০৭-০৮-১১ ০৭-০৮-১৫ ০৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৪৪৬০৩০০১ িাসলয়াকাসন্দ কিিাি ে সিশ্বাি কেিাি ে,পািনা িাোর, 

িাসলয়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

০১৮১৩৮১৬৫৪০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৪৪৬০৩০০২ ,, কিিাি ে িন্ডল এন্টারপ্রাইে, িাসলয়াকাসন্দ 

িাোর, িাসলয়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

 ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৪৪৬০৩০০৩ ,, কিিাি ে সিসি কেিাি ে,রািসদয়া িাোর, 

িাসলয়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

০১৭১৮৮৮৫১৭৩ ২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০৪৪৬০৩০০৪ ,, কিিাি ে কদ কিার, িাসলয়াকাসন্দ 

িাোর,আড়াকাসন্দ িাসলয়াকাসন্দ, 

রােিাড়ী। 

০১৭১১৪৬৯৯১৪ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১7 ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০৪৪৬০৩০০৫ ,, কিিাি ে োসকর কহার্িন, িাসলয়াকাসন্দ 

িাোর,আড়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

০১৭১৮১৫২৬৭৩ ৩০-০৯-০৯ ২৯-০৯-১7 ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  ০৪৪৬০৩০০৬ ,, কিিাি ে খান এন্টারপ্রাইে, িাসলয়াকাসন্দ 

িাোর, রােিাড়ী। 

০১৭১১৪৬৯৯১৪ ০৬-১২-১০ ০৫-১২-১৬ ০৫-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  ০৪৪৬০৩০০৭ ,, কিিাি ে শাপলা  কেিাি ে, কগায়ালন্দ, 

রােিাড়ী। 

০১৭১২২৮৮৭৭৭ ০৮-০৮-১০ ০৭-০৮-১৬ ৩১-১২-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  ০৪৪৬০৩০০৮ ,, কিিাি ে জুর্য়ল এন্টারপ্রাইে, কপৌরোিতলা 

িাোর,র্গায়ালন্দ, রােিাড়ী। 

 ০৭-০৮-১১  ০৭-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  ০৪৪৬০৩০০৯ ,, কিিাি ে  িকুল এন্টারপ্রাইে, 

িাসলয়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

 ১২-০৪-১১  ১১-০৪-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০৪৪৬০৩০১০ ,, কিিাি ে রাসকি এন্টারপ্রাইে, 

িাসলয়াকাসন্দ, রােিাড়ী। 

 ১২-০৪-১১ ১২-০৪-১৩ ১১-০৪-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০৪৪৬০৩০১১ ,, কিিাি ে োিান কেিাি ে, 

কগায়ালন্দ,রােিাড়ী। 

 ০৮-০৮-১০ ০৭-০৮-১২ ০৭-০৮-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০৪৪৬০৪০০১ কালুখাসল কিিাি ে অির্রন্দ্র নাথ দি এন্ড িন্স, 

কালুখাসল, রােিাড়ী। 

০১৭৪০৫৯১৮০৬ ১০-১০-১০ ০৯-১০-১৪ ০৯-১০-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০৪৪৬০৪০০২ ,, কিিাি ে সগয়াি কিার, কালুখাসল, 

রােিাড়ী। 

০১৭৪০৫৯১৮০৬ ১০-১০-১০ ০৯-১০-১৪ ০৯-১০-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০৪৪৬০৪০০৩ ,, কিিাি ে কৃষ্ণ লাল িাহা, রতনসদয়া 

িাোর, কালুখাসল, রােিাড়ী। 

০১৭২১৯০৫২০০ ১৪-০৭-১১ ১৪-০৭-১৩ ১৪-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৪৪৭০১০০১ িদর কিিাি ে এি আহর্িদ এন্টারপ্রাইে, 

দীঘারকুল, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৬৪৭৪৬১৩ ০৯-০৯-০৯ ০৭-০৯-১৫ ০৭-০৯-১৭ ৫১-১০০ খুলনা  

2.  ০৪৪৭০১০০২ ,, কিিাি ে িািী এন্টারপ্রাইে, ৪৫১, 

পাচঁসড়য়া, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১১১০০০০৯ ২১-০৯-১০ ২০-০৯-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৪৪৭০১০০৩ ,, কিিাি ে কশখ এন্টারপ্রাইে, ৪৪-১ 

কিৌলিীপাড়া, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৬৪৭৪৬১৩ ০৯-০৩-১১ ০৮-০৩-১৭ ০৮-০৩-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৪৪৭০১০০৪ ,, কিিাি ে রউফ হাসিনা কেিাি, ৪১ ির্িল 

স্কুল , িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১১৬৬৭৯২৪ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৪৪৭০১০০৫ ,, কিিাি ে সরসি এন্টারপ্রাইে, ডুিসদয়া, 

িাসনকহার, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৮৬৫৫৫২২৪৪ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৪৪৭০১০০৬ ,, কিিাি ে িজুিদার এন্টারপ্রাইে, 

িাতািপসট্ট, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৬৮১৬৪৭৬ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৪৪৭০১০০৭ ,, কিিাি ে বুলবুল এন্টারপ্রাইে, কাটিিাোর, 

িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৯৫১৮২০০ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৪৪৭০১০০৮ ,, কিিাি ে িয়ন নয়ন কিার, িন্দ্র সদসঘসলয়া, 

নতুন িাোর, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৭২৩৫৫৬৮ ২৮-০৯-১১ ২৭-০৯-১7 ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৪৪৭০১০০৯ ,, কিিাি ে দীপক কিার,পুরাতন িাোর করাি, 

িদর, কগাপালগঞ্জ 

 ০১-০১-১৫ ০১-০১-১৭ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৪৪৭০১০১০ ,, কিিাি ে িধুসিতা িাসিপারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, ১৭৪,পািসলক 

হল করাি, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১১২৪৮৩৭৫ ২২-০৮-১৩ ২১-০৮-১৫ ২১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

11.  ০৪৪৭০১০১১ ,, কিিাি ে িাদিীন কিাহান এন্টারপ্রাইে,  

সুলতানশাহী, িদর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭৫৬-১৯৫৫৬২ ০৬-০২-১৪ ০৫-০২-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৪৪৭০১০১2 ,, কিিাি ে রীনা হস্তকুঠির সশল্প, ১০৭, আবুল 

িািার করাি, িদর, কগাপালগঞ্জ  

০১৭১৭-২৩২০০০ ২৪-০২-১৫  ২৩-০২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৪৪৭০২০০১ কাসশয়ানী কিিাি ে আবু োসহদ, কাসশয়ানী িাোর, 

কাসশয়ানী, কগাপালগঞ্জ। 

০১৯২৩৫২৯৬৫০ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১7 ৩১-১২-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৪৪৭০২০০২ ,, কিিাি ে িম্রাট এন্টারপ্রাইে, েয়নগর 

িাোর, কাসশয়ানী, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১২৯১৭৫২০ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৩ ২০-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৪৪৭০২০০৩ ,, কিিাি ে কিাল্লা িান্ডার, রািসদয়া িাোর, 

কাসশয়ানী, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭২০৩১৪৯৭৪ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৪৪৭০২০০৪ ,, কিিাি ে বুশরা এন্টারপ্রাইে, িাথান িাঙ্গা 

িাোর, কাসশয়ানী, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৪৯০৪৬৫৬ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৪৪৭০২০০৫ ,, কিিাি ে রাজু এন্টারপ্রাইে রািসদয়া, 

কাসশয়ানী, কগাপালগঞ্জ। 

০১৯২২৫৯৩৩১৭ ১২-০৯-১২ ১১-০৯-১৪ ১১-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৪৪৭০২০০৬ ,, কিিাি ে িীি এন্টারপ্রাইে, রািসদয়া, 

কাসশয়ানী,র্গাপালগঞ্জ। 

 ১২-০৯-১২ ১১-০৯-১৪ ১১-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৪৪৭০৩০০১ ককাটালীপাড়া কিিাি ে িাদশা এন্টারপ্রাইে, ঘাঘর 

িাোর, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৪৮১৫৫৬৭ ১২-০৯-১১ ১১-০৯-১৫ ১১-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৪৪৭০৩০০২ ,, কিিাি ে িার্য়র কদায়া,  ঘাঘর িাোর, 

কাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

 ১২-০৯-১১ ১১-০৯-১৫ ১১-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৪৪৭০৩০০৩ ,, কিিাি ে নািরীন এন্টারপ্রাইে, 

শ্রীফলিাড়ী, ককাটালীপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

 ২০-০২-১১  ১৯-০২-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৪৪৭০৪০০১ কিাকর্িদপুর কিিাি ে আক্তারুজ্জািান, কিাকর্িদপুর, 

কগাপালগঞ্জ। 

০১৭৩৪২০৩৬৫৩ ১৫-০২-০৯ ১৪-০২-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৪৪৭০৪০০২ ,, কিিাি ে আসনছুর রহিান(িতু), িাসলয়াকাসন্দ 

িাোর, কিাকর্িদপুর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭৪৫৩৯৯৩৮৪ ২৭-১০-০৯ ২৬-০৯-১৫ ২৬-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৪৪৭০৪০০৩ ,, কিিাি ে সনপা এন্টারপ্রাইে িািনিাঙ্গা, 

কিাকর্িদপুর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭২৭৩৯৫৫১৮ 

০১৯২৭২২৩৭৮৪ 

৩০-১০-১১ ২৯-১০-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

25.  ০৪৪৭০৪০০৪ ,, কিিাি ে কেসিন এন্টারপ্রাইে, মুকুসুদপুর, 

কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৮৬৪৮৮০০ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১7 31-12-19 ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৪৪৭০৪০০৫ ,, কিিাি ে শ্যািাপদ কিার,িসহিতলী িাোর, 

ননীক্ষীর, মুকসুদপুর,র্গাপালগঞ্জ। 

০১৭৩১৬২৮২১৩ ০৩-১২-১২ ০২-১২-১৬ ০২-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

27.  ০৪৪৭০৪০০৬ ,, কিিাি ে সিোন এন্টারপ্রাইে, মুকসুদপুর, 

কগাপালগঞ্জ। 

০১৭৫৭৮৩৩২৩৪ ২৩-১০-১১ ২২-১০-১7           31-12-19 ৫১-১০০ -ঐ-  

28.  ০৪৪৭০৪০০৭ ,, কিিাি ে ফাসহি কেিাি, উোনী, 

মুকসুদপুর, কগাপালগঞ্জ। 

০১৯২৫৬১৯২৭৬ ২০-০৫-১৩ ১৯-০৫-১৫ ১৯-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

29.  ০৪৪৭০৪০০৮ ,, প্রগসত িহুমূখী িিিায় িসিসত সলঃ 

িাসনয়াির, েসলরপাড়, মুকসুদপুর, 

কগাপালগঞ্জ 

০১৭১৮৪৩৮১০০ ২২-০৯-১৩  ২১-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

30.  ০০৪৪৭০৫০০১ টুঙ্গীপাড়া কিিাি ে কশখ সেয়াউল িসশর, টুসঙ্গপাড়া 

িািষ্ট্রযান্ড, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১১৩৬১১৬৯ ১৪-০২-১০ ১৩-০২-১২ ১৩-০২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

31.  ০৪৪৭০৫০০২ টুঙ্গীপাড়া কিিাি ে সশসরন কেিাি ে, কদরীঘাট করাি, 

পাটগাসত িাোর, টুসঙ্গপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৬১৪৩৬৭৭ ১৪-০২-১০ ১৩-০২-১৬ ১৩-০২-১৮ ৫১-১০০ খুলনা  

32.  ০৪৪৭০৫০০৩ ,, কিিাি ে রর্ঙ্গশ্বর হােরা, পাটগাসত 

িাোর, টুসঙ্গপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১২৯৪৯৪৫৮ ২৯-০৯-১০ ২৮-০৯-১6 ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

33.  ০৪৪৭০৫০০৪ ,, কিিাি ে তাসনশা এন্টারপ্রাইে,গহর িাঙ্গা 

করাি, টুসঙ্গপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

০১৭১৯৬০৮৯২৩ ২০-১২-১০ ১৯-১২-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

34.  ০৪৪৭০৫০০৫ ,, কিিাি ে রার্েশ এন্টারপ্রাইে,পাটগাসত 

িাোর, টুসঙ্গপাড়া, কগাপালগঞ্জ। 

 ২০-১২-১০ ১৯-১২-১৬ ৩১-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ িাদারীপুর (৪8) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  054801001 িদর কিিাি ে িাবুল িন্দ্র দাি,  প্রধান িড়ক, পুরান 

িাোর, িদর, িাদারীপুর। 

০১৭১২-২৯১৫৬৬ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৭ ৫১-১০০ িসরশাল  

2.  054801002 ’’ কিিাি ে িার্হি আলী এযান্ড ব্রাদাি ে,  

সত্রিাগদীহাট, িদর, িাদারীপুর। 

০১৭১২-৮৫৪৯৭৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  054801003 ’’ কিিাি ে শসরফ ইন্টারন্যাশনাল, থানা করাি, 

িদর, িাদারীপুর। 

০১৭৪৭৭০২২২২ ২৬-০৪-১২ ২৫-০৪-১৪ ২৪-০৪-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  054801004 ’’ কিিাি ে কাশফী আরিী এযার্িাসির্য়টস্, 

িদর, িাদারীপুর। 

০১৯২৫৭৮৫০৪০ ১৪-০৩-১২ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  054802001 সশিির কিিাি ে ওয়ােকুরনী এন্টারপ্রাইে, সূর্ ে, নদর 

িাোর, দিপাড়া, সশিির, িাদারীপুর। 

০১৭১৩-৫৭৭১০০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  054802002 ’’ কিিাি ে কিৌসুিী এন্টারপ্রাইে,  হাটসশরুয়াইল, 

সশিির, িাদারীপুর। 

০১৭৩২-৭৪৬৮৬১ ৩১-১০-১৩  ৩০-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  054802003 ’’ কিিাি ে মুসন্স রাইি সিল, িার্ন্দরির িাোর,  

উর্িদপুর, সশিির, িাদারীপুর। 

০১৭১৫-১২৯৮৫৭ ২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৩ ২৪-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  054802004 ’’ কিিাি ে শাসহন এন্টারপ্রাইে, িাসঘয়া িরিান্দ্রা, 

সশিির, িাদারীপুর। 

০১৭১২-১২৬৪৮৮ ১৫-১১-১১ ১৪-১১-১৩ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  054802005 ’’ কিিাি ে শাওন এন্টারপ্রাইে, সশরুয়াইল 

িাোর, সশিির, িাদারীপুর। 

০১৬৭৪-৪৩০০৪৪ ৩০-১০-১৩ ২৯-১০-১৫ ২৮-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  054803001 রাগের কিিাি ে আনন্দ িন্দ্র িাহা,  

কটর্করহাট, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭১১-৫১৬৫৪৯ ২৫-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  054803002 ’’ কিিাি ে হাফিা ফুি প্রািাটি, কটর্করহাট 

িািেযান্ড িংলগ্ন, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭১৬-৯০০৯০৫ 30-10-11 29-10-১৩ 28-১0-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  054803003 ’’ কিিাি ে একতা কনস্ট্রাকশন, কটর্করহাট, 

িংকরদীপার, িাোর, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭২৩-৩২৪৬৩৬ ৩০-১০-১১ ২৯-১০-১৩ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  054803004 ’’ কিিাি ে শািীি এন্টারপ্রাইে,  

রাগের িাোর,  রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭১২-৫৩২৭৭২ ৩০-১১-১১  ২৯-১১-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  054803005 ’’ কিিাি ে হায়দার এন্টারপ্রাইে, রাগের 

িািিযান্ড, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭৩৯-৭৯৩৮৩৮ ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৫ ২৭-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  054803006 ’’ কিিাি ে হাফিা ফুি প্রািাটি, কটর্করহাট 

িািেযান্ড িংলগ্ন, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৭৫৪-৫৪০০৫৪ 

01823-110610 

২৫-০8-০৯ ২3-০৯-১৩ 22-09-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  054803007 ’’ কিিাি ে িার্লহ িাইদ কেিাি ে, কটর্করহাট 

িাোর, রাগের, িাদারীপুর। 

০১৮২৮-১৫১৬৯৭ ৩০-১০-১১ ২৮-১০-১৫ ২৭-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  
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কেলার নািঃ শরীয়তপুর (৪9) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  054901001  িদর কিিাি ে িসদনা কেিাি ে, গয়াতলা িাোর, 

কপাৎ সকিসনন্দ, িদর, শরীয়তপুর। 

০১৭২১-৫৭৫৫৬২ ১৯-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ িসরশাল  

2.  054901002 ’’ কিিাি ে সহিালয় কেি ইন্টারন্যাশনাল  

গংগানগর িাোর, শরীয়তপুর। 

০১৭৩৭-০৬৭৬৬৩ ২৭-১১-১০ ৩১-১২-১৪ ৩0-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  054901003 ’’ কিিাি ে রাহাত এন্টারপ্রাইে, ধানুকা, 

শরীয়তপুর। 

০১৭৪২-৬৫১৮২৫ ২৪-১০-১১ ২২-১০-১৫ ২১-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  054901004 ’’ কিিাি ে খান কেিাি ে, কিািিার িাোর, 

ককায়ারপুর, শরীয়তপুর। 

০১৭২৭-৮৪৪০১১ ২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৩ ৩১-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  054902001 িযামুিা কিিাি ে কাওছার এন্টারপ্রাইে, িামুিযা 

িধ্য িাোর, িামুিযা, শরীয়তপুর। 

০১৭১৬-৩৪২২৯০ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  054902002 ’’ কিিাি ে কেন্ডশীফ এন্টারপ্রাইে  

িামুিযা, শরীয়তপুর। 

০১৭১৪-৮০৮৮৯৩ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  054903001 কিদরগঞ্জ কিিাি ে তিা এন্টারপ্রাইে, 

 কিদরগঞ্জ, কফদরগঞ্জ, শসরয়তপুর। 

০১৭১৬-৩৪২২৯৬ ২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  054903002 ’’ কিিাি ে রসিন এন্টারপ্রাইে, িখীপুর 

িাোর, কিদরগঞ্জ, শসরয়তপুর। 

০১৭১১-০২৬৯২৮ ২৫-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩০-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  014904001 নসড়য়া কিিাি ে নসড়য়া মুসক্তর্র্ািা িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, নসড়য়া, শসরয়তপুর। 

০১৭৩৭-০৬৭৬৬৩    ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

10.  014904002 ’’ 

†gmvm© ডমতু এন্টোেপ্রোইজ, চোকধ বোজোে, 

নডড়য়ো, শডেয়তপুে। 

    
১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

11.  014904003 ’’ 

†gmvm© মীম ট্রজনোরেল ট্রটোে, চোকধ 

বোজোে, নডড়য়ো, শডেয়তপুে। 

01742366644    
১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  
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কেলার নািঃ সুনািগঞ্জ (50) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  065001001 িদর কিিাি ে েীিপ িঞ্চয় ও ঋণদান িিিায় 

িসিসত সলঃ, েয়নগর িাোর, সুনািগঞ্জ 

িদর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭৩৩৯৪০০২৩ ০২-০৭-১৪  ৩১-১২-১৫ 51-100 সির্লট িিিায় 

সিলার 

2.  065002001 দসক্ষণ 

সুনািগঞ্জ 

কিিাি ে কিিা কটসলকি, কনায়াখালী িাোর, 

দসক্ষণ সুনািগঞ্জ, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১২০৭১৭১৭ ০২-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

3.  065002002 ’’ কিিাি ে হাসিবুর রহিান, পাগলা িাোর, 

দসক্ষণ সুনািগঞ্জ, সুনািগঞ্জ। 

০১৭৫৯৬৯৫৯৫৯ ০২-০৯-০৯ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

4.  065003001 কদায়ারািাোর কিিাি ে দূগ ো িান্ডার, আিিাসড় িাোর, 

কদায়ারা িাোর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৩৮০৩৬৪৯ ১৭-০৯-০৯ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

5.  065003002 ’’ কিিাি ে সিনয় কেিাি ে, কদায়ারািাোর, 

সুনািগঞ্জ। 

০১৭২৬৮৯৯৭৯৬ ২৫-০৪-১২ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

6.  065003003 ’’ কিিাি ে হােী িািছুল হক এন্ড িন্স,িাংলা 

িাোর,র্দায়ারািাোর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১২৫২৪০৬৫ ২৬-০৪-১২ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

7.  065004001 েগন্নাথপুর কিিাি ে সদ কিাহাম্মদীয়া কেিাি ে,র্পৌর 

পর্য়ন্ট, েগন্নাথপুরিাোর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৮১৮২৫০৮ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

8.  065004002 ’’ কিিাি ে পলাশ কেিাি ে, েগন্নাথপুর, 

রানীগঞ্জ, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১১৪৪৪৭৮৫ ২৩-০৮-০৯ ২২-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

9.  065004003 ’’ কিিাি ে সুিন কেিাি, রানীগঞ্জ িাোর, 

েগন্নাথপুর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৪৪৮৬৯৯৫ ০৮-০৯-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

10.  065004004 ’’ কিিাি ে কিার্হল কেিাি ে, রানীগঞ্জ িাোর, 

েগন্নাথপুর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৭৩৭৪৯১৫ ০৮-০৯-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

11.  065004005 ’’ কিিাি ে শাহ সিয়াদন কেিাি ে, ককউন িাড়ী 

িাোর, েগন্নাথপুর, সুনািগঞ্জ। 

০১৭২১১০৭২২৬ 
 

১৮-০৮-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

12.  065005001 ধি েপাশা কিিাি ে িায়া কেিাি ে, িধ্যনগর িাোর, 

ধি েপাশা, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৩৮০০৪৪৭ 

 

২৬-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

13.  065006001 সিশ্বম্ভরপুর কিিাি ে কিৌসখন সনি োন িংস্থা ও 

িিরাহকারী, সিশ্বম্ভরপুর, সুনািগঞ্জ। 

০১৯২৪২০৫২৫২ ৩১-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

14.  065007001 সদরাই কিিাি ে িার এন্টারপ্রাইে, ইউ/সপ-করাি, 

সদরাই কপৌরিিা, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৬৩৯৪৯৩৭ ১৭-০৭-১১ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

15.  065008001 ছাতক কিিাি ে িামুন এন্টারপ্রাইে, পানহাটা, 

ছাতক, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১৪৩৩১৬৪৩ ১৭-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

16.  065008002 ’’ কিিাি ে আলী কিরাইটিে কিার, িড়গসল 

োউয়া িাোর, ছাতক, সুনািগঞ্জ। 

017১২৫০৯৫৯৩ ০২-১০-১১ ০১-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

17.  065008003 ’’ কিিাি ে হািনাত কেিাি ে, আলীগঞ্জ িাোর, 

ছাতক, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১২৬৮২৩৯৩ ০২-১০-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

18.  065008004 ’’ কিিাি ে শির্ির এন্টারপ্রাইে, বুড়াইরগাঁও 

বাজার, ছাতক, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১১০৬৪৮৬০ ০২-১০-১১ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

19.  065009001 শাল্লা কিিাি ে শ্রীপালী িান্ডার, আনন্দপুর িাোর, 

শাল্লা, সুনািগঞ্জ। 

০১৭২৮৯২৯৩১০ ২৯-০৪-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  065010001 োিালগঞ্জ কিিাি ে শাহসরয়া কেিাি ে, গোসরয়া, 

রাোপুর, োিালগঞ্জ, সুনািগঞ্জ। 

০১৭১২০২০১২৭ ২৬-০২-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ সির্লট (51) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  065101001 সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে সকিসরয়া এন্টারপ্রাইে, িিতা-১ 

িাসলিন্দর, সির্লট। 

০১৭১৬০৭৩৪৪৯ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 সির্লট  

2.  065101002 ’’ কিিাি ে িসরশাল ফুি প্রিাটি, পীর্রর 

িাোর, খাসদি নগর, িদর সির্লট। 

০১৭১২০০৫৫৭৫ ০৫-০৯-০৭ ০৪-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

3.  065101003 ’’ কিিাি ে শাহোলাল কেসিং কর্প োর্রশন, 

তালতলা, সির্লট। 

০১১৯৫১৩১৫০১ ২৭-০৫-১১ ২৭-০৫-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

4.  065101004 ’’ কিিাি ে কর্াগার্র্াগ এন্টারপ্রাইে, ৬৬, 

প্রতযাশা, কাসনশাইল, সির্লট। 

০১৭১৬২৮১৮৩৩ ২০-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

5.  065101005 ’’ কিিাি ে তুসহন কুিার দাি, কাসলঘাট, 

সির্লট। 

০১৯১০৮২১৬৫৪ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

6.  065101006 ’’ কিিাি ে সিয়দ কিাহাম্মদ কহার্িন, সনউ 

িার্কেট, সির্লট। 

০১৭১১৪৬৯৬০২ ২৫-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

7.  065101007 ’’ কিিাি ে োলালািাদ সিসিয়া ইন্টারন্যাশনাল, 

১০২ ব্লক-সি, নতুন িার্কেট, সির্লট। 

০১৭৪৪৪২১১৪৪ ১৫-০৮-০৯ ১৪-০৮-২১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

8.  065101008 ’’ কিিাি ে এি.এি.র্েিাি ে, ১নং জুর্ির 

ম্যানশন, উির িাগিাসড়, সির্লট। 

০১৭১৬৪৬৭৯৭৭ ২৮-১০-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

9.  065101009 ’’ কিিাি ে নাসদয়া কিার, আম্বারখানা, 

এয়ারর্পাট ে করাি, িজুিদার কির্প্লক্র, 

িজুিদারী সির্লট। 

০১৭১১৩৮৮৫১৯ 

 

১৯-১২-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

10.  065101010 ’’ কিিাি ে কিাঃ িাহাি উসদ্দন এন্টারপ্রাইে, 

সিয়দপুর, কিেরটিলা, সির্লট । 

০১৭১৮৩৬৩৭০৫ ২১-১২-১০ ২০-১২-১২ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

11.  065101011 ’’ কিিাি ে রাজু কিার, ১৪নং ওয়াি ে, কািঘর-

৬৮, িদর সির্লট। 

০১৯২১৩৭৭৭৭৩ ১৩-০৩-১১ ১২-০৩-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

12.  065101012 ’’ কিিাি ে গঙ্গা কিার, কিঘনা-সি/২৫, ২নং 

ওয়াি ে, দাসড়য়াপাড়া, িদর সির্লট। 

০১৭১৫৭৪৫০৮৭ ১৩-০৩-১১ ১২-০৩-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

13.  065101013 ’’ কিিাি ে কহার্িইন এন্টারপ্রাইে, ইিলািপুর 

িাোর, িদর সির্লট। 

০১৭২১১১০২৯৮ ১৪-০৩-১১ ১৩-০৩-১৩ ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

14.  065101014 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কিার, ৮নং দি 

ম্যানশন, িাগিাসড় করাি, সির্লট। 

০১৭২১১০৯৮২২ ২০-১২-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

15.  065101015 ’’ কিিাি ে এি.এি.এি কেিাি ে, ১নং জুর্ির 

ম্যানশন, িসদনািার্কেট করাি, সির্লট। 

০১৭১৩৮০৪৬০৩ ২০-১২-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

16.  065101016 ’’ কিিাি ে আসির কিার, িজুিদার পাড়া, 

সির্লট। 

০১৬৭৬৭১২৩৪৪ ০৬-০৬-১১ ০৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

17.  065101017 ’’ কিিাি ে োসকর কিার, শাহী ঈদগাহ, টিসি 

কগইট, সির্লট। 

০১৯১৬৭৮৫৮৯৪ 

 

১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

18.  065101018 ’’ কিিাি ে এযাসন কিার, রাোর গসল, দরগা 

কগইট, সির্লট। 

০১৯২২৭৪০৫৭১ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

19.  065101019 ’’ কিিাি ে আল-আসিন কফসিসলশপ, 

শাহোলাল ঈদগাহ িাোর, িজুিদার 

পাড়া,সির্লট। 

০১৭১১৪৪৫১৪৭ ০৬-০৬-১১ ০৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

20.  065101020 ’’ কিিাি ে তাইিা কিার,র্গাটাটিকর, 

কদিতলী, ২৭নং ওয়াি ে, সির্লট। 

০১৭১৭৩৬৩৫৬৪ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

21.  065101021 ’’ কিিাি ে আর্য়শা কিার, কগাটাটিকর, 

কদিতলী, ২৭নং ওয়াি ে, সির্লট। 

০১৭২০৫২১৯৩৯ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

22.  065101022 ’’ কিিাি ে আসরনা কিার, িঙ্গিীর করাি, 

২৫নং ওয়াি ে, সিটি কর্প োর্রশন, সির্লট। 

০১৭১২৮০০৬৬৩ 

 

১৯-০৬-১১ ১৮-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

23.  065101023 ’’ কিিাি ে োিান কিার, িসুন্ধরা-৫, রায়নগর, 

সির্লট। 

০১৭০৩৪৯০২৫১ ২১-০৬-১১ ২০-০৬-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

24.  065101024 ’’ কিিাি ে রাতুল কেিাি ে, আখাসলয়া নতুন 

িাোর, সির্লট। 

০১৭১২৬৫০১৫৬ 

 

২৭-০৭-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

25.  065101025 ’’ কিিাি ে লািলু কিার, এয়ারর্পাট ে করাি, 

আম্বার খানা, সির্লট। 

০১৭২১০৪১৩২৩ ২৪-০৭-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

26.  065101026 ’’ কিিাি ে সুসম্ম কিরাইটিে কিার, ৮নং িার 

প্লাো, সুসিদ িাোর, সির্লট। 

০১৭১৫০৭৪০৩৫ ০২-০৮-১১ ০১-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

27.  065101027 ’’ কিিাি ে লসতফ এন্টারপ্রাইে, আরািিাগ, 

আ/এ, করাি নং-২, সির্লট। 

০১৭১১৩২২০৩৭ ০৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

28.  065101028 ’’ কিিাি ে এ.রহিাসনয়া কিার, এয়ারর্পাট ে 

করাি, কিৌসকর্দখী, সির্লট। 

০১৭১৭৯১৭৪৬৯ 
 

০৪-০৮-১১ ০৩-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

29.  065101029 ’’ কিিাি ে িাসহনা কিার, সেতুসিয়ার পর্য়ন্ট, 

কশখঘাট, সির্লট। 

০১৭১১০৬৫১৭২ ২১-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

30.  065101030 ’’ কিিাি ে স্বপ্নীল িযারাইটিে কিার, রার্ির 

সদঘীর পূি েপাড়, সির্লট। 

০১৭১০৪৪২৩০৮ 

 

২২-১১-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

31.  065101031 ’’ কিিাি ে কশখর কুিার দাি, ২/১, 

শাহোলাল ম্যানশন, আির্েদ আলী 

করাি, কাসলঘাট, সির্লট। 

০১৭১৬২৮১৮৩৩ 

 

২২-১১-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  
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32.  065101032 ’’ কিিাি ে হাসফে কেিাি ে, হান্নান ম্যানশন, 

কাসলঘাট, সির্লট। 

০১১৯৯৫৫৭৭৮৮ ১২-১২-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

33.  065101033 ’’ কিিাি ে িসতউর রহিান খান, কিসন্দিাগ, 

সিশ্বর্রাি, িা/এ, সির্লট। 

০১৭১১৩৬৪০৯০ ১২-১২-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

34.  065101034 ’’ কিিাি ে খাো খাদ্য িান্ডার, ছড়ারপার, 

সির্লট। 

০১৬৭২৮২৫৮৮৪ ০২-০৬-১৩ ০১-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

35.  065101035 ’’ কিিাি ে সিেয় কিার, িসনপুরী, রােিাড়ী, 

সির্লট। 

০১৯২২৬০০২৫৯ ০২-০৬-১৩ ০১-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

36.  065101036 ’’ কিিাি ে আল-আসিন এন্টারপ্রাইে, আপ্তাি 

ম্যানশন, কাসলঘাট, সির্লট। 

০১৯২১৫২৬৯৮৪ 

   

০৭-১০-১৩ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

37.  065101037 ’’ কিিাি ে দয়ািয় িান্ডার, শাহিট করাি, 

লালদীসঘর পাড়, কাসলঘাট, সির্লট। 

০১৭১৫৭৭৭১২৮ ১০-০৭-১৪ ০১-০১-১৬ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

38.  065101038 ’’ কিিাি ে এন ইিলাি কেিাি ে, সনউ হকাি ে 

িার্কেট, গসল নং-১৯, কদাকান নং-২৮, 

লাল সদঘীরপার, সির্লট। 

০১৭২০৪৪৫৯০৮ ০৭-১২-১৪  ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

39.  065101039 ’’ কিিাি ে লাকী এন্ড ব্রাদাি ে,, আিোদ আলী 

করাি, কাসলঘাট, সির্লট। 

০১৭৪৪৩০৪৯৯৯ 

 

০৯-০৩-১৫ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

40.  065101040 ’’ কিিাি ে োলালািাদ সিসিয়া 

ইন্টারন্যাশনাল, িকগ্রাি, করাি নং-২, 

কদাকান নং-২, সির্লট  

০১৭৪৪৪২১১৪৪ ২১-০৭-১১ ২০-০৭-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

41.  065101041 ’’ ইিান ে িাসিপারপাি ককা-অপার্রটিি 

কিািাইটি সলঃ, ৩৬/১ পায়রা, দশ েন 

কদউসড়, আম্বরখানা, সির্লট। 

০১৭১৫৩৩৬৬৭১ ১৬-০৯-১৩  ১৫-০৯-১৫ 51-100 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

42.  065102001 োলালািাদ কিিাি ে িাসহিা এন্টারপ্রাইে, সশর্ির 

িাোর, োলালািাদ, সির্লট। 

০১৭১৯২৩৩৩২৭ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

43.  065103001 শাহপরাণ কিিাি ে এি.এ. এন্টারপ্রাইে, সশপন 

িার্কেট, শ্যািলী, আ/এ, সির্লট। 

০১৭২৬২৪০২৩২ ৩১-০৩-১১ ৩০-০৩-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

44.  065103002 ’’ কিিাি ে এইি. এ.িান্নান এন্ড িন্স, সপউসল 

সুপার িার্কেট, ির্টশ্বর, সির্লট। 

০১৭১১১৯৫৫৬২ ১২-০৪-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

45.  065103003 ’’ কিিাি ে এিাদ এন্ড ব্রাদাি ে, িালুির নতুন 

িাোর, সির্লট। 

০১৭২০৮২৪৪৫৬ ০২-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

46.  065103004 ’’ কিিাি ে মুশসফক এন্ড ব্রাদাি ে, নয়ািাোর, 

উির িালুির, সির্লট। 

০১৭১৭৫৪৩৯৫০ ০৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

47.  065104001 িালাগঞ্জ কিিাি ে অিীি কেিাি ে, ইলািপুর িাোর, 

িাকঘর-কিায়ালজুড়, িালাগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১২৯১৭৭৯৬ 

 

০৮-০৪-০৯ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 0-50 -ঐ-  

48.  065104002 ’’ কিিাি ে জুনাইদ কেিাি ে, িাকিাংলা করাি, 

িালাগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১১৩০১২১৭ ২৬-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

49.  065104003 ’’ কিিাি ে সিয়দ কহার্িন আহম্মদ এন্ড 

ব্রাদাি ে, পূি েিাোর, িালাগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১১৩২৭৮৫৫ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

50.  065104004 ’’ কিিাি ে িা িাসণেযালয়, কগায়ালািাোর, 

ওিিানীনগর, িালাগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭২০২৩৬৭৬২ ০১-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

51.  065104005 ’’ কিিাি ে তুষার এন্টারপ্রাইে, কপাি অসফি 

করাি, িালাগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১১৪৪৪৭৬৩ 

 

০৪-১০-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

52.  065105001 সিশ্বনাথ কিিাি ে শািীি এন্টারপ্রাইে, সিশ্বনাথ 

নতুন িাোর, সিশ্বনাথ, সির্লট। 

০১৭১৬০৭৩৮০৭ ০৮-০৯-০৯ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

53.  065105002 ’’ কিিাি ে কেনী কটসলকি এন্ড কিশনারী, 

েগন্নাথপুর করাি, সিশ্বনাথ পুরাতন িাোর, 

সিশ্বনাথ, সির্লট। 

০১৭১১২৩৩২৭৯ ০৯-০৯-০৯ ০৮-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

54.  065105003 ’’ কিিাি ে িাসরয়া িযারাইটি কিার, সিশ্বনাথ 

পুরাতন িাোর, সিশ্বনাথ, সির্লট। 

০১৭১১১৯৩৯৯৬ ১৭-০৬-১০ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

55.  065105004 ’’ কিিাি ে কলাকিান এন্টারপ্রাইে, টিএন্ডটি 

করাি, সিশ্বনাথ নতুন িাোর, সিশ্বনাথ, 

সির্লট। 

০১৭১২৬৭৭১৭৫ 

 

২৬-০৮-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

56.  065105005 ’’ কিিাি ে তাসিন কেিাি ে, পীর্রর িাোর, 

েগন্নাথপুর করাি, সিশ্বনাথ, সির্লট। 

০১৭১৬৭৬৭৫৫১ ২৫-০৮-১১ ২৪-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

57.  065105006 ’’ অগ্রগািী গ্রাি উন্নয়ন িিিায় িসিসত সলঃ, 

গনাইর, রাোগঞ্জ, সিশ্বনাথ, সির্লট। 

০১৭২৫১০৯৩৫২ ১৭-০৯-১৩  ১৬-০৯-১৫ 51-100 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

58.  065106001 কানাইঘাট কিিাি ে শাহোলাল িীেঘর, কানাইঘাট 

িাোর, কানাইঘাট, সির্লট। 

০১৭৬১৮৮৫৬৩২ ০৯-০৯-০৯ ০৮-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

59.  065106002 ’’ কিিাি ে িাসুক এন্টারপ্রাইে, কানাইঘাট 

িাোর, কানাইঘাট, সির্লট। 

০১৯১৫৭৪৬৬৯৭ ১৪-০৯-০৯ ১৩-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

60.  065106003 ’’ কিিাি ে গীতা সিসিসিউশন, মুসকগঞ্জ 

িাোর, কানাইঘাট, সির্লট। 

০১৭১১৯১০৯৮৩ ০৩-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

 

 61.  065106004 ’’ কিিাি ে কশফালী এন্টারপ্রাইে, মুসকগঞ্জ 

িাোর, কানাইঘাট, সির্লট। 

০১৭১১৯১০৩৯৮ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 সির্লট  

62.  065106005 ’’ কিিাি ে শাপলা কিশনারী, সুরইঘাট িাোর, 

কানাইঘাট, সির্লট। 

০১৭৩৯৮৪২৯৪৫ ০৩-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

63.  065107001 সিয়ানীিাোর কিিাি ে আশা িি সিতান, োিান পস্নাো, 

সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৭১৯৫২৯২২৪ ২৬-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  
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64.  065107002 ’’ কিিাি ে কহািাইন কেিাি ে, পসিি নয়াগ্রাি, 

সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৮১৯৫২৯২২৪ ২৬-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

65.  065107003 ’’ কিিাি ে শাহসরয়া এন্টাপ্রাইে, মুফসছল 

িার্কেট, সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৯১৬৫৩৩১৩৫ ৩০-০৯-০৯ ২৯-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

66.  065107004 ’’ কিিাি ে এনাি আহর্িদ, িারইগ্রাি িাোর, 

সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৯২০৭১৯৪৩৫ 

 

৩০-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

67.  065107005 ’’ কিিাি ে িাবুল কিার,৫নং প্রিথসিপনী 

(স্কুলিার্কেট) উির সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৭৫৯৬১১৫৪৪ ১৪-০৭-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

68.  065107006 ’’ কিিাি ে এি,আর এন্টারপ্রাইে, িারখাই 

িাোর, সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৭১৩৮১২৬১৫ ০৩-১০-১১ ০২-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

69.  065107007 ’’ কিিাি ে কনািান উসদ্দন, িড়র্দশ, 

সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৮১৯৬৮৬৭৫০ ২৪-১০-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

70.  065107008 ’’ কিিাি ে আিসফয়া এন্ড তািসফয়া 

এন্টারপ্রাইে, পাতন, সিয়ানীিাোর, সির্লট। 

০১৮১৯৬৫১৬১৮ 18-10-15  ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

71.  065108001 সেন্তাপুর কিিাি ে কহািন কেিাি ে, িাইয়া, দরিস্ত 

িাোর, সেন্তাপুর, সির্লট । 

০১৭১৮১৮৩১৫৬ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

72.  065108002 ’’ কিিাি ে ফর্য়ে কিরাইটিে কিন্টার, 

সিকনাগুল িাোর, সেন্তাপুর, সির্লট। 

01৯১৩০২৩৬২৯ ২৯-০৮-১৬  ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

73.  065109001 ওিিানীনগর কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, কশরপুর নতুন 

িাোর, ওিিানীনগর, সির্লট। 

০১৭১৭৬১৭৩১৩ ০৬-০৬-১১ ০৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

74.  065109002 ’’ কিিাি ে রাসহিা কেিাি ে, তােপুর িাোর, 

ওিিানীনগর, সির্লট। 

০১৭২৪৩৮২৬৪৮ ০৩-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

75.  065110001 কগায়াইনঘাট কিিাি ে আলী কেিাি ে, কগায়াইনঘাট,সির্লট। ০১৭২৬২৩৯৮৩৪ ০৮-১০-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

76.  065110002 ’’ কিিাি ে আর্লা কেিাি ে, কগায়াইনঘাট 

িাোর, কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১৮১০৬৫০২ ১৪-১০-০৯ ১৩-১০-১৩ ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

77.  065110003 ’’ কিিাি ে কহলাল এন্ড ব্রাদাি ে, কগায়াইনঘাট 

িাোর, সির্লট। 

০১৭১৩৮১৮৩৭১ ২০-০৫-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

78.  065110004 ’’ কিিাি ে এি.এন.এন্টারপ্রাইে, কগায়াইনঘাট 

িাোর, সির্লট। 

০১৯১৭২১৬৪৫৭ ২৫-০৭-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

79.  065110005 ’’ কিিাি ে ফারুক এন্টারপ্রাইে, োফলং, 

কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১১৯১৩০১০ 

 

০৩-১০-১০ ০২-১০-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

80.  065110006 ’’ কিিাি ে িামুন এন্টারপ্রাইে, কগায়াইনঘাট 

িাোর, কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১২৯৪১৪৬৯ ১৩-১০-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

81.  065110007 ’’ কিিাি ে েসন এন্টারপ্রাইে, োফলং 

িাোর, কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১২২৪২৯২৩ ২৮-১২-১০ ২৭-১২-১৪ ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

82.  065110008 ’’ কিিাি ে ফয়িাল কেিাি ে, কগায়াইনঘাট 

িাোর, কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১১২৭৫৪০৭ 

 

০২-০৮-১১ ০১-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

83.  065110009 ’’ কিিাি ে োিান এন্টারপ্রাইে, ির্লশ্বর, 

কগায়াইনঘাট, সির্লট। 

০১৭১২৬২৭৩৮২ ০৪-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

84.  065111001 েসকগঞ্জ কিিাি ে খার্দি আব্দুল িসতন কিৌধুরী, 

েসকগঞ্জ িাোর, েসকগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭২০৫৮৯০৪৭ ০৫-১১-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

85.  065111002 ’’ কিিাি ে কািাল কেিাি ে, রতনগঞ্জ িাোর, 

েসকগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১৭১৯১৩৬৯ ২১-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

86.  065111003 ’’ কিানার িাংলা িহুমুখী িিিায় িসিসত 

সলঃ, েসকগঞ্জ িাোর, েসকগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭২৬৮৯৪৪৭৮ ১১-০৯-১৩  ১০-০৯-১৫ 51-100 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

87.  065112001 ককাম্পানীগঞ্জ কিিাি ে ইকিাল িযারাইটি কিার,  

দয়ার িাোর, ককাম্পানীগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১১২৮০৬৬৩ ২৮-১০-০৯ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

88.  065113001 দসক্ষণ সুরিা কিিাি ে িইন উসদ্দন এন্ড িাইহা 

এন্টারপ্রাইে, দসক্ষন কুসশঘাট, কদিতলী, 

দসক্ষণ সুরিা, সির্লট। 

০১৭১২৯৬৪৫৬৩ ১৮-১০-১১ ১৭-১০-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

89.  065114001 কগালাপগঞ্জ কিিাি ে তাসিি ব্রাদাি ে, ঢাকা দসক্ষণ 

িাোর, কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১৪২২৬৯৩৬ 

 

১২-০৫-১১ ১১-০৫-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

90.  065114002 ’’ কিিাি ে হক এন্টারপ্রাইে, ঢাকা দসক্ষণ, 

কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১১৩৫৫৩৯৬ ২০-০৬-১১ ১৯-০৬-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

91.  065114003 ’’ কিিাি ে িসতন এন্ড িন্স, িাউথ িার্দশ্বর, 

কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১৭২৮২২৯৭ ২১-০৬-১১ ২০-০৬-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  

92.  065114004 ’’ কিিাি ে আসতক এন্ড ব্রাদাি ে, কগালাপগঞ্জ 

উির িাোর, কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৮১৯৮৫৮১৯০ ০৭-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

93.  065114005 ’’ কিিাি ে িাইদুল কেিাি ে, ৩১৬৬, দসক্ষণ 

িাঘা িাোর, কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১০১৮৬০১১ ০৯-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

94.  065114006 ’’ িম্বল িঞ্চয় ও ঋণদান িিিায় িসিসত সলঃ, 

লাকী ম্যানশন কগালাপগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১৫২০৬১৯৮ ২০-০১-১৪ ১৯-০১-১৬ 31-12-17 51-100 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

95.  065115001 কফঞ্চুগঞ্জ 

 

উির কুসশয়ারা ক্ষুদ্র ব্যিিায়ী িিিায় 

িসিসত সলঃ, ইলাশপুর, কফঞ্চুগঞ্জ, সির্লট। 

০১৭১২৫৪০১৬৪ ১২-০৯-১৩  ১১-০৯-১৫ 51-100 -ঐ- িিিায় 

সিলার 
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কেলার নািঃ কিৌলিীিাোর (52) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  065201001  িদর কিিাি ে নুরুল কেিাি ে, সির্লট করাি, 

কুসুিিাগ এলাকা, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২০৬৬২৪৯ ০৯-০৯-০৯ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 সির্লট  

2.  065201002 ’’ কিিাি ে িনফুল কসিউসনটি কিন্টার, ৪২৬, 

ককাট ে করাি, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২৫৯০০৩৪ ২০-১২-১০ ১৯-১২-১৪ ৩১-১২-১৬ 0-50 -ঐ-  

3.  065201003 ’’ কিিাি ে তাে এন্টারপ্রাইে, আফর্রােগঞ্জ 

িাোর, কশরপুর, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭৩৯৪০৪১৮৯ ১১-০৪-১১ ১০-০৪-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

4.  065201004 ’’ কিিাি ে িাসহন এন্টারপ্রাইে, আফর্রােগঞ্জ 

িাোর, কশরপুর, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭৩৯৪০৪১৮৯ ১১-০৫-১১ ১০-০৫-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

5.  065201005 ’’ কিিাি ে িারুফ এন্টারপ্রাইে, কলইক করাি, 

দরগা িহল্লা, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১১১৭৬৩২১ ১৬-০৬-১১ ১৫-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

6.  065201006 ’’ কিিাি ে আল-িসদনা কিরাইটিে কিার, 

িাউরিাগ, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১১১৪২৬৩৪ ১৩-০৭-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

7.  065201007 ’’ কিিাি ে নাসিফ এন্টারপ্রাইে, শির্ির নগর 

করাি, িসষ ের্োড়া, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭৬১৮৯৫০৪৪ ০৩-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

8.  065201008 ’’ কিিাি ে কিার্লিান কিরাইটিে কিার, শ্রীিঙ্গল 

িড়ক, ককাদালীপুল, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২৯০২৭৯৮ ১৮-০৮-১১ ১৭-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

9.  065201009 ’’ কিিাি ে আলতাফ এন্টারপ্রাইে, িাদ্রািা 

িাোর, িসষ ের্োড়া, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১১০০৭২৭৯ ১৮-০৮-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 0-50 -ঐ-  

10.  065201010 ’’ কিিাি ে োহাঙ্গীর কিার, ৫৫, পুরাতন 

হািপাতাল িড়ক, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২১৩০৩১০ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 0-50 -ঐ-  

11.  065201011 ’’ কিিাি ে সনছা কিরাইটিে কিার, িাঁদনীঘাট, 

িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১১৩০৬১১৬ ২০-০৯-১১ ১৯-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

12.  065201012 ’’ কিিাি ে আব্দুল খার্লক এন্ড ব্রাদাি ে, ধর- 

কাপন, দসেের িহল, িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১০২০৮৬৪৭ 
 

২৭-০৮-১৩ ২৬-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

13.  065201013 ’’ সনউ লাইফ িাসিপারপাি ককা-অপার্রটিি 

কিািাইটি সলঃ, কিাতাসহর সিলা, িনশ্রী, 

িদর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১৩৪৫৯০৭৪ ০৭-১১-১৩  ০৬-১১-১৫ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

14.  065202001 জুড়ী কিিাি ে এি. কক. কেিাি ে, কাসিনীগঞ্জ 

িাোর, জুড়ী, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২১০২১৪৪ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

15.  065202002 ’’ রূপালী িঞ্চয় ও ঋণদান িিিায় িসিসত 

সলঃ, কৃষ্ণনগর, জুড়ী, কিৌলিীিাোর। 

০১৭৩৪৫৩০৬৫০ ০১-০৯-১৩  ৩১-০৮-১৫ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

16.  065203001 রােনগর কিিাি ে অণ েি এন্টারপ্রাইে, মুন্সীিাোর, 

রােনগর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১৭৫৩২৭৮৬ 

 

৩১-১০-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

17.  065203002 ’’ কিিাি ে সুসি এন্টারপ্রাইে, মুন্সীিাোর, 

রােনগর, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১১৯২২৪৫২ ০৩-১০-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

18.  065204001 কিলগঞ্জ কিিাি ে আকির কহার্িন, িাবু িাোর, 

মুসন্সিাোর, কিলগঞ্জ, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২০৬৬৬২৭ ২৮-০৯-১১ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

19.  065204002 ’’ কিিাি ে এি. হািান এন্টারপ্রাইে, কিশন 

করাি,শির্িরনগর,কিলগঞ্জ,র্িৌলিীিাোর। 

০১৭১২৯৬৪৪১৪ ২৫-০৪-১২ ৩১-১২-১6 ৩১-১২-১8 0-50 -ঐ-  

20.  065204003 ’’ কিিাি ে শরীফ কেিাি ে, শহীদনগর িাোর, 

পতনউষার, কিলগঞ্জ, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১২৫৭৫২৬৫ 

 

০৬-০৮-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

21.  065205001 বড়তলিা কিিাি ে োিাল এন্ড ব্রাদাি ে কিরাইটিে কিার, 

দার্ির িাোর, িড়র্লখা, কিৌলিীিাোর। 

01878887363 ১০-০৪-১৬  ৩১-০১-১৮ 0-50 -ঐ-  

22.  065206001 শ্রীিঙ্গল সুরিা িহুমুখী িিিায় িসিসত সলঃ, 

ির্নারঞ্জন িাবুর সিসল্ডং (৩য় তলা), 

হসিগঞ্জ করাি, শ্রীিঙ্গল, কিৌলিীিাোর। 

০১৭১৬৩৮৭৯৪৮ ২৩-১০-১৩  ২২-১০-১৫ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  065301001 িদর কিিাি ে ইছাক সিয়া এন্ড িন্স, কহাসল্ডং নং-

১৭৬৪, পুরান িাোর, িদর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১১৩৩২৮৮৭ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 সির্লট  

2.  065301002 ’’ কিিাি ে িততা এন্টারপ্রাইে, োর্ি িিসেদ 

করাি, কিৌধুরী িাোর, িদর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৫৪৪২৫৪৪ ০৭-১০-০৯ ০৬-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

3.  065301003 ’’ কিিাি ে আউসলয়া খাদ্য িান্ডার, পুসলশ ফাঁসড় 

করাি, কিৌধুরী িাোর, িদর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৫৪৪২৫৪৪ ১৫-১১-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

4.  065301004 ’’ কিিাি ে কিাঃ রেি আলী, আলীগঞ্জ, 

শার্য়িত্মাগঞ্জ কপৌরিিা, িদর, হসিগঞ্জ। 

01711973467 ১৪-১০-১০ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

5.  065301005 ’’ কিিাি ে মুোসম্মল হক, ড্রাইিার বাজার, থানা 

মরাড, শার্য়িত্মাগঞ্জ, িদর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১১৪৬৯৬১৬ ৩০-০৩-১১ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

6.  065301006 ’’ কিিাি ে রসন এন্ড নয়ন কেিাি ে, খাদ্য গুদাি 

করাি, িদর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৮২৫০৫০১ ২৯-০৮-১১ ২৮-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

7.  065302001 আেসিরীগঞ্জ কিিাি ে এইি. আর. ব্রাদাি ে, রািকৃষ্ণ সিশন 

করাি, আেসিরীগঞ্জ িাোর,  আেসিরীগঞ্জ, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭৩১২৯২২৩১ ১৭-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

8.  065302002 ’’ কিিাি ে সপ্রয়া এন্টারপ্রাইে, আেসিসরগঞ্জ 

িাোর, আেসিরীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৭৯৭১২২৪ ৩১-১০-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

9.  065302003 ’’ কিিাি ে েনতা কেিাি ে, পাহাড়পুর িাোর, 

আেসিরীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭২৭৩৩৫৮৭২ ৩১-১০-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

10.  065303001 িাহুিল কিিাি ে িসদনা কিার, িাহুিল িাোর, িাহুিল, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭১৬৭০৮২১৯ ১৭-০৪-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

11.  065304001 নিীগঞ্জ কিিাি ে  সুরিা কেিাি ে, নতুন িাোর, নিীগঞ্জ, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭১৬৪৬৮৩০২ ৩১-০৮-০৯ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 0-50 -ঐ-  

12.  065304002 ’’ কিিাি ে সুসি কিরাইটিে কিার, তাসহরপুর 

িাদ্রািািাোর, রাইয়াপুর, নিীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭২৭৪১৮৪৫৩ ২৮-০৯-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 0-50 -ঐ-  

13.  065304003 ’’ কিিাি ে গাসলি কেিাি ে, ওিিানী করাি, নিীগঞ্জ 

কপৌরিিা, হসিগঞ্জ। 

০১৭১১৭০০১১৮ ২৮-০৯-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 0-50 -ঐ-  

14.  065304004 ’’ কিিাি ে োিান কিরাইটিে কিার, কািারগাঁও 

িাোর, নিীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭১০০৩৯৩৭১ ২৮-০৯-১১ ২৭-০৯-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

15.  065304005 ’’ কিিাি ে কলাকনাথ কেিাি ে, িাসনয়ািং করাি, 

নিীগঞ্জ কপৌরিিা, হসিগঞ্জ। 

০১৮১৯৬৬৪২১০ ২৩-০৪-১৩ ২২-০৪-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

16.  06530৪00৬ ’’ কিিাি ে েনতা কেিাি ে, িার্ন্ধর িাোর, নিীগঞ্জ, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭৮২২২০০১২ ২৬-০৫-১৩ ২৫-০৫-১৫ ৩১-১২-১৭ 0-50 -ঐ-  

17.  06530৪00৭ ’’ কিিাি ে কােী োহানুর আলী কেিাি ে,িদরঘাট 

নতুনিাোর,নিীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৫০৭৫৪১০ ০৮-১২-১৪ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

18.  06530৪00৮ ’’ কিিাি ে িাণী কিার, িািান্ত িরনী িার্কেট, 

কশরপুর করাি, নিীগঞ্জ, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৭৪৬৮২০২ 

 

১০-১২-১৪ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 0-50 -ঐ-  

19.  06530৫001 চুনারুঘাট কিিাি ে রসহছ উল্যাহ, চুনারুঘাট িাোর, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭১১২৬৩১১৪ ২৩-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

20.  06530৫002 ’’ কিিাি ে শাসকল কেিাি ে, িাল্লা করাি, চুনারুঘাট, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭৫৯৯৩২০৯৩ ২৫-১০-১০ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

21.  06530৫003 ’’ কিিাি ে কিাহাগ কেিাি ে, িাল্লা করাি, চুনারুঘাট, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭১২৫৪৫৭৫১ ০৩-১০-১২ ০২-১০-১৪ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

22.  06530৬001 িাসনয়ািং কিিাি ে কহার্িন কেিাি ে, আদশ েিাোর, 

িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৬৮৮৫৯৬২ ৩১-০৮-০৯ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

23.  06530৬002 ’’ কিিাি ে শাহী কেিাি ে, আদশ েিাোর করাি, িড় 

িাোর, িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৭৪৯০৯৪০ ২১-০৮-১১ ৩১-১২-১7 ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

24.  06530৬003 ’’ কিিাি ে িাসয়ন কেিাি ে, কাগাপাশা িাোর, 

িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৫২৬২৩৩৫ ২৯-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

25.  06530৬004 ’’ কিিাি ে এি. আর কেিাি ে, িাকুেলী িাোর, 

িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭১২৬৩৬৪১৯ ২০-০৯-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

26.  06530৬005 ’’ কিিাি ে কিাতাসিির কহার্িন কিৌধুরী, িাগরসদঘী 

পূি েপার, িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৬০৭২৬৭২ ২৮-০৭-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

27.  06530৬006 ’’ কিিাি ে সুর্য়ি এন্টারপ্রাইে, গ্যাসনংগঞ্জ িাোর, 

িাসনয়ািং, হসিগঞ্জ। 

০১৭৪৭৫১০৮৭৮ ২৬-০৯-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

28.  06530৭001 িাধিপুর কিিাি ে িায়না কেিাি ে, ধি েঘর িাোর, 

িাধিপুর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৯১০৮৩৬৩ ২৯-০৮-০৯ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১৯ 51-100 -ঐ-  

29.  06530৭002 ’’ কিিাি ে সফর্রাে আলী পাঠান, িাধিপুর 

িাোর, িাধিপুর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১১৬৬৯৩৬২ ২৮-১০-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

30.  06530৭003 িাধিপুর কিিাি ে পরাগ এন্টারপ্রাইে, িনতলা 

কিশনিাোর, িাধিপুর, হসিগঞ্জ। 

০১৭১৮৩৫০৪২৯ 

 

২২-০৫-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 সির্লট  

31.  06530৭004 ’’ কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, ধি েঘর িাোর, 

িাধিপুর, হসিগঞ্জ। 

 

০১৭৬৪২২৯৮৫৫ ০৬-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

32.  06530৭005 ’’ কিিাি ে রাইটসিশন িাসিপারপাি ককা-

অপার্রটিি কিািাইটি সলঃ, িাধিপুর 

িাোর, িাধিপুর, হসিগঞ্জ। 

০১৭৪৬৮৬৯২৩৭ ২৫-০৯-১৩  ২৪-০৯-১৫ 0-50 -ঐ- িিিায় 

সিলার 

33.  06530৮001 লাখাই কিিাি ে িাই িাই কিার, কিাড়াকসর, লাখাই, 

হসিগঞ্জ। 

০১৭১১৫৮০৯৭৮ ১২-০৪-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

34.  06530৮002 ’’ কিিাি ে আর্িনা এন্টারপ্রাইে, কালাউক,  

 িড়ক িাোর, লাখাই, হসিগঞ্জ। 

০১৭১২৯০৯০৬১ ২৩-০৮-১১ ২২-০৮-১৩ ৩১-১২-১৫ 51-100 -ঐ-  
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কেলার নািঃ ব্রাহ্মণিাসড়য়া (54) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  065401001  িদর কিিাি ে েসিলা কেিাি ে, ১৭৩৭, েগৎ 

িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১১৯৯৮৭২২২৩ ২৭-০৫-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 সির্লট  

2.  065401002 ’’ কিিাি ে নােমুল হক, িাদ্রািা করাি, 

কাসন্দপাড়া, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১৭৫৩৪৫ ২৯-০৬-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

3.  065401003 ’’ কিিাি ে অসি কেিাি, িড়ক িাোর, িদর, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২২১৫৮৯১ ২১-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

4.  065401004 ’’ কিিাি ে রূপা কিরাইটি কিার, কদওয়ান 

িার্কেট, সুলতানপুর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৫৪৯৭৫৪২ ৩০-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

5.  065401005 ’’ কিিাি ে এলাহী কেিাি ে, ফখর্র িাঙ্গাল 

করাি, কাসন্দপাড়া, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১৭৫৩৪৫ ১১-১০-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

6.  065401006 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কেিাি ে, পসিি কিড্ডা, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩১১৫৯৫৩৬ ০৮-১০-০৯ ০৭-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

7.  065401007 ’’ কিিাি ে িাইিা এন্টারপ্রাইে, শ্রীপুর, সিঙ্গার 

সিল, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৪০৯২৯০৩৪ ০৮-১০-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

8.  065401008 ’’ কিিাি ে ছাসিরা কেিাি ে , িাকাইল িাোর, 

সুসহলপুর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১১৯১২৮২৭৩২ ০৩-০৫-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

9.  065401009 ’’ কিিাি ে  কািাল কেিাি ে, ৩৮৫, কির্হর 

সিলা, কাসেপাড়া, িদর,  সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২০৫৪৭৯৪ ২৪-০৫-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

10.  065401010 ’’ কিিাি ে িীি এন্টারপ্রাইে, কাছাইট, 

িাসছহাতা, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১৬৮১৮৩ ০৫-০৭-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

11.  065401011 ’’ কিিাি ে প্রাণ মুন্সী এন্টারপ্রাইে, কাউতলী, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩৩৫৫২০২০ ০৫-০৮-১০ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

12.  065401012 ’’ কিিাি ে রাে িান্ডার, সনউ িার্কেট, িদর, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৮৮১৯৪২৩ ০৫-১০-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

13.  065401013 ’’ কিিাি ে আব্দুল গসন এন্টারপ্রাইে, আটলা, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৯৬০৩৬৩৮৯৩ ২০-১০-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

14.  065401014 ’’ কিিাি ে তন্ময় কেিাি ে, েগৎ িাোর, িদর, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৭৪০৯২৯০৩৪ ১৩-১২-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

15.  065401015 ’’ কিিাি ে িাসেদ কেিাি ে, েগৎ িাোর, িদর, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১৬৮১৮৩ ১৩-১২-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

16.  065401016 ’’ কিিাি ে কিাল্লা কেিাি ে, িটতলী িাোর, ৮নং 

নাটাই উির, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৬৯১৮৫৯৫ ১৪-১২-১০ ১৩-১২-১২ ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

17.  065401017 ’’ কিিাি ে করর্দায়ান কেিাি ে, নন্দনপুর 

িাোর,(উপশহর) িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৬০৮৮০৩৭৪ ০১-০৮-১১ ৩১-০৭-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

18.  065401018 ’’ কিিাি ে করােগার কেিাি ে, সি.ও অসফি 

উপর্েলা কির্প্লক্স িিসেদ িার্কেট, িদর, 

সি-িাসড়য়া । 

০১১৯৯৩৯৪৮০২ ০১-০৮-১১ ৩১-০৭-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

19.  065401019 ’’ কিিাি ে একতা কেিাি ে, সি.ও. অসফি, 

কিড্ডা, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২২১৫৮৯১ ২১-০৮-১১ ২০-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

20.  065401020 ’’ কিিাি ে সিশাল কেিাি ে, কগাকণ েঘাট িাোর, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২২১৫৮৯১ ২১-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

21.  065401021 ’’ কিিাি ে অসি এন্টারপ্রাইে, কিড্ডা িাোর, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৯১৯১৭৯১৫৩ ০২-০৮-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১8 51-100 -ঐ-  

22.  065401022 ’’ কিিাি ে তাসনি এন্টারপ্রাইে, আনন্দ 

িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৬০২৩১৬১৯ ২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

23.  065401023 ’’ কিিাি ে আব্দুল েিিার কেিাি ে, আনন্দ 

িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১৮১৮৬৮৩ ২৬-১০-১১ ২৫-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

24.  065401024 ’’ কিিাি ে িাইশা এন্টারপ্রাইে, কর্লে কিাড় 

িার্কেট, সির্েশ্বর িাোর, উলিাপাড়া, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৯৩৫৩৬৯৮২১ ০১-১১-১১ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

25.  065401025 ’’ কিিাি ে কিৌরি কেিাি ে, কিাকাি- কিলুর্কাট 

িাোর, িড়াইল, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৮১৯১৫৪২৪৩ ০১-০৮-১১ ০১-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

26.  065401026 ’’ কিিাি ে কে.র্ক. এন্ড িন্স, েসিলা কাইয়ুি 

সিসল্ডং, কিশন করাি, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১৯৫৭৩০০ ১৪-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

27.  065401027 ’’ কিিাি ে সহমু এন্টারপ্রাইে, রািরাইল 

িাোর, কিন্দ, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৮১৭৫৭৮২৪৪ ১৪-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

28.  065401028 ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ কেিাি ে, িড়হরণ িাোর, 

৯ নং নাটাই, িদর, সি-িাসড়য়া । 

০১৭১২৩২৬৬২১ ২০-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

29.  065401029 ’’ কিিাি ে িসদনা কেিাি ে, কিাকাি- 

কাসলিীিা িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২২১৫৮৯১ ২০-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

30.  065401030 ’’ কিিাি ে োসকর কেিাি ে, কিাকাি- 

কাসলিীিা িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩১৫৫৯৪৯১ ২০-০৬-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  
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31.  065401031 ’’ কিিাি ে কসির কেিাি ে, কাছাইট, িাসছহাতা, 

িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭২৩২২৭৯৮৪ ০৯-০৭-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

32.  065401032 ’’ কিিাি ে কিাঃ শাহ আলি, কাউতলী কিাড়, 

হােী কক.সি ম্যানশন, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২৯৮১৮১৭ ০২-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

33.  065401033 ’’ কিিাি ে কিাঃ ফেলুর রহিান, 

আনন্দিাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩১৩১৩৬৪৪ ০২-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

34.  065401034 ’’ কিিাি ে কিাহাম্মদ ইউসুফ, ৬৩৯, 

কগাকণ েঘাট িাোর, িদর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১২৭৮৯১৮ ০২-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

35.  065401035 ’’ কিিাি ে শাহাদাৎ এন্টারপ্রাইে, 

েগৎিাোর, িদর, ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

০১৭১১৯৮৫৭৫১ ২৫-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

36.  065401036 ’’ কিিাি ে িাঈশা এন্টারপ্রাইে, ১৪১, পসিি 

পাইকপাড়া, িদর, ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

০১৮১৮৩১৮৩৮৯ ০৯-০৭-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

37.  065401037 ’’ কিিাি ে িারাপ কিার, পুসনয়াউট, 

সিশ্বর্রার্ির কিাড়, িদর, ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

০১৯১৮২০৮০৯৮ ০৩-০৯-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

38.  065401038 ’’ কিিাি ে িাসনয়া কেিাি ে, উলিাপাড়া িাোর, 

িদর, ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

০১৭১৯৭৪১১৫৬ ০৫-০৭-১৫  ৩১-১২-১৬ 51-100 -ঐ-  

39.  065402001 নিীনগর কিিাি ে িসশউর কেিাি ে, সিটঘর িাোর, 

সিটঘর, নিীনগর, সি-িাসড়য়া। 

 ২০-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

40.  065402002 ’’ কিিাি ে মুখর্লছ এন্টারপ্রাইে, সিদ্যাকুট 

িাোর, নিীনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৬১৮৭৪৫১০ ০৯-০১-১৪ ০৮-০১-১৬ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

41.  ০১৫৪০২০০৩ “ কিিাি ে শুকসরয়া কেিাি ে, িাসনকনগর 

িাোর, নিীনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৬২১৭৫২৯ ১৯-০৬-১১ ১৯-০৬-১৩ ১৮-০৬-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

42.  ০১৫৪০২০০৪ “ কিিাি ে কিার্হল কেিাি ে, ছাসলিগঞ্জ, 

নিীনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭২৮১৩৪৪৯১    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

43.  ০১৫৪০২০০৫ “ কিিাি ে পল্লী এন্টার প্রাইে , নিীনগর,  

সি-িাসড়য়া। 

০১৭২৬৬৬৩০৭৬ ১১-০৭-১১ ১১-০৭-১৩ ১০-০৭-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

44.  ০১৫৪০২০০৬ “ কিিাি ে শ্রািনী এন্টারপ্রাইে, িরুল্লািাদ 

িাোর, নিীিাোর, সি-িাড়ীয়া। 

০১৭২৮১৩৪৪৯১    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

45.  ০১৫৪০২০০৭ “ কিিাি ে িরকার কেিাি ে, িাসিকাড়া, 

নিীনগর, সি-িাসড়য়া 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

46.  065403001 আখাউড়া কিিাি ে আপন এন্টারপ্রাইে, িড় িাোর, 

আখাউড়া, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৫৫২৬৮৮২ ১৮-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
সির্লট  

47.  065403002 ’’ কিিাি ে করািান কেিাি ে, িড় িাোর, 

আখাউড়া, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৩০৯৭৩৯৯ ১৮-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

48.  065403003 ’’ কিিাি ে দয়াল িন্দ্র পাড়া কেিাি ে, িড় 

িাোর, আখাউড়া, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২৩৪৫৯৫০ ০৯-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

49.  065403004 ’’ কিিাি ে সনউ কিৌসদয়া এন্টারপ্রাইে, িড় 

িাোর, আখাউড়া, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১৭১৪৯২ ০৫-১০-০৯ ০৪-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

50.  065404001 কিিা কিিাি ে এফ.র্ে. এন্টারপ্রাইে, খার্ররা 

িািিযান্ড, কিিা, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩৯৮৯৩১৯২ ১১-০৬-১১ ১০-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

51.  065404002 ’’ কিিাি ে র্ভ ুঁইয়া এন্টারপ্রাইে, থানা-কিিা, 

সি-িাসড়য়া। 

 ১১-০৬-১১ ১০-০৬-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

52.  065404003 ’’ কিিাি ে নাসিল কিার, কিাকাি খার্ররা 

িাোর, কিিা, সি-িাসড়য়া। 

 ২০-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

53.  065404004 ’’ কিিাি ে হােী কেিাি ে, খার্ররা িাোর, 

কিিা, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩৯৮৯৩১৯২ ২৪-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

54.  065404005 ’’ কিিাি ে কিার্হল এন্টারপ্রাইে, খার্ররা 

িাোর, কিিা, সি-িাসড়য়া। 

 ২৪-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

55.  065404006 ’’ কিিাি ে শাসফন কেিাি ে, কুটি িাোর, 

কিিা, সি-িাসড়য়া। 

০১৮১৮০৭৬৩৫৬ ০২-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

56.  065404007 ’’ কিিাি ে আবু কাউছার কেিাি ে, কুটি, কিিা, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৮১৪৪১১৫৪১ 
 

২১-১১-১০ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

57.  065404008 ’’ কিিাি ে কনহাল এন্টারপ্রাইে, খার্ররা 

িাোর, কিিা, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২৭৮৫৬৯২ ০২-০৯-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

58.  065404009 ’’ কিিাি ে িসণক িান্ডার, কিাকাি-কুটি 

িাোর, কিিা, সি-িাসড়য়া। 

০১৯২০১৮৮৭২৫ ০৩-১১-১৩ ০২-১১-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

59.  065405001 আশুগঞ্জ কিিাি ে  এি.এি. সহরাসিয়া এন্ড িন্স, 

আড়াইসিধা, আশুগঞ্জ, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১৩৭৩৬৭১ ২৩-০৮-০৯ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

60.  065405002 আশুগঞ্জ কিিাি ে  এনামুল হক, তালশহর, আশুর্ঞ্জ, 

সি-িাসড়য়া। 

০১৭১১১২৭৫২১ ১৯-০৯-১৭ - ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

61.  065406001 নাসিরনগর কিিাি ে রহিান কেিাি ে, পূি েিাগ িাোর, 

নাসিরনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩২৪১৮৭৩৮ ১৯-০৭-১১ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

62.  065406002 ’’ কিিাি ে লার্য়ছ উসদ্দন কেিাি ে, িলাকুট, 

নাসিরনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭২৬২৭১৮৯৮ ১৯-০৭-১১ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

63.  065406003 নাসিরনগর কিিাি ে ইয়া আলীউ কেিাি ে, িাতলপাড়, 

নাসিরনগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭২৪৫৩৯১৭৯ ১৫-০১-১৪ ১৪-০১-১৬ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
সির্লট  

64.  065407001 সিেয়নগর কিিাি ে দুলাল এন্টারপ্রাইে, নূরপুর, 

িম্পকনগর, সিেয়নগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৩৬১৪৭৭৭ ০৮-১০-০৯ ০৭-১০-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

65.  065407002 ’’ কিিাি ে সিয়াি এন্ড রাতুল এন্টারপ্রাইে, 

সিরািানী িাোর, সিেয়নগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৮৮৯৫৬৪৪ ০১-০৭-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

66.  065407003 ’’ কিিাি ে শাহ কনওয়াে এন্টারপ্রাইে,  

আসড়য়ল িাোর, সিেয়নগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১৪২১২৬৪৮ ০৩-০৭-১২ ৩১-১২-১৬ ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

67.  065407004 ’’ কিিাি ে আব্দুল কুদ্দুছ, িাং- িাতিগ ে, 

সিেয়নগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৪০৫৬১৩৬৮ ২১-০৪-১৩ ৩১-১২-১৭ ৩১-১২-১9 51-100 -ঐ-  

68.  065407005 ’’ কিিাি ে কিৌধুরী এন্টারপ্রাইে, কদওয়ান 

িাোর,পাকহরষপুর,সিেয়নগর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭১২৩৪৮৫৬৬ ১১-০৬-১৪ ৩১-১২-১৫ ৩১-১২-১৭ 51-100 -ঐ-  

69.  065408001 িরাইল কিিাি ে কাকলী কেিাি ে, পাকসশমুল িাোর, 

আরুয়াইল, িরাইল, ব্রাহ্মণিাসড়য়া। 

০১৭১০৯৫৬৭৭৪ 

 

২৬-০২-১৭  ৩১-১২-১৮ 51-100 -ঐ-  

70.  ০১৫৪০9০০১ িাঞ্চারািপুর কিিাি ে দীপা এন্টারপ্রাইে, িাঞ্চারািপুর, 

িাঞ্চারািপুর, সি-িাসড়য়া। 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

71.  ০১৫৪০9০০২ “ কিিাি ে িবুে কেিাি ে, রূপিদী িােরা, 

িাঞ্ছারািপুর, সি-িাসড়য়া। 

০১৭৩১৫৪৬৯৫৩    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

72.  ০১৫৪০9০০৩ “ কিিাি ে আসিঁ এন্টারপ্রাা্ইে, িাল্লা িাোর, 

িাঞ্চারািপুর, সি-িাসড়য়া। 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  
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কেলার নািঃ কুসিল্লা (55) 

 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৫৫০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে িহার্দি ফ্লাওয়ার এন্ড ফুিি, রাণীর 

িাোর, কুসিল্লা। 
০১৭১২৮৭০৮৪৮ 

১৩-০৬-১২ 
 ১২-০৬-১৪ ৫১-১০০ 

ঢাকা  

2.  ০১৫৫০১০০২ “ কিিাি ে দীসলপ এন্টারপ্রাইে, কপ্রাঃ দীসলপ 

িন্দ্র ধর, ঠাকুরপাড়া করাি ২নং কাসন্দরপাড়, 

কুসিল্লা। 

০১৯১৯৬৯৯৬৫৫ 
০১-০৮-১২ 

০১-০৮-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

3.  ০১৫৫০১০০৩ “ কিিাি ে পত্র সনর্কতন, সির্টাসরয়া কর্লে 

করাি, কুসিল্লা। 
০১৭১১৪৪১৪৬১ 

১৩-০৬-১২ 
 ১২-০৬-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

4.  ০১৫৫০১০০৪ “ কিিাি ে গ্রীন এন্টারপ্রাইে, কদশওয়ালী পট্টী, 

কুসিল্লা। 
০১৭১৪১৩৫৯০০ 

২৭-০৬-১৩ 
২৭-০৬-১৫ ২৬-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

5.  ০১৫৫০১০০৫ “ কিিাি ে সলটন এন্টারপ্রাইে, কািালম্যানিন, 

িালুতুপা িাোর, িাঙ্গাপুর, কুসিল্লা। 
০১৮১৯০১৩৫৯৬ 

২৭-০৬-১৩ 
২৭-০৬-১৫ ২৬-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

6.  ০১৫৫০১০০৬ “ কিিাি ে রাজ্জাক এন্টারপ্রাইে, িাউিন্দ, 

রাোপাড়া, িদর, কুসিল্লা। 
০১৭১১৭০৯৩৯১ 

২৭-০৬-১৩ 
২৭-০৬-১৫ ২৬-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

7.  ০১৫৫০১০০৭ “ কিিাি ে ফারহানা এন্টারপ্রাইে, িদর 

হািপাতাল করাি, ির্নাহরপুর, কুসিল্লা। 
০১৭১৪৬৬৯১২৩ 

১৩-০৯-১৩ 
১৩-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

8.  ০১৫৫০১০০৮ “ কিিাি ে িার্য়সেদ আটা ও িিলা সিল, 

রািগঞ্জ করাি, আদশ ে িড়ক, কুসিল্লা। 
০১৮১৯৯১২২৭১ 

১৪-১১-১৩ 
১৪-১১-১৫ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

9.  ০১৫৫০১০০৯ “ কিিাি ে সুিন কেিাি ে, সদগাম্বরীতলা, (আইি 

সিসল্ডং), কুসিল্লা। 
০১৭১১৪৪৭৪৬১    ৫১-১০০ -ঐ- 

 

10.  ০১৫৫০১০১০ “ কিিাি ে অসিত রানী কিৌসিক, িকিাোর, 

কুসিল্লা। 
    ৫১-১০০ -ঐ- 

 

11.  ০১৫৫০১০১১ “ কিিাি ে অির্লশ িন্দ্র িাহা, কাপসরয়া পসট্ট, 

িকিাোর, কুসিল্লা। 
 

 
  ৫১-১০০ -ঐ- 

 

12.  ০১৫৫০১০১২ “ কিিাি ে কদর্লায়ার এন্টারপ্রাইে, টিোরির, 

কুসিল্লা। 
০১৬১৪১৩৫৯০০ 

০৯-০১-১৪ 
০৯-০১-১৬ ০৮-১-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

13.  ০১৫৫০১০১৩ “ কিিাি ে তাসনি এন্টারন্যাশনাল, িাসঙ্গনী, 

দসক্ষণ কিাড়, িদর (দসক্ষণ),কুসিল্লা। 

০১৭৪৩২০৫৭৯৮ ৩০-০৩-১৪ ৩০-০৩-১৬ ৩১-১২-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০১৫৫০১০১৪ “ কিিাি ে হাসিি এন্টারপ্রাইে, িদর দসক্ষন, 

কুসিল্লা 
০১৭১১১৬৭৯০২ 

২৬-০১--১৩ 
২৬-০১-১৭ 

৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

15.  ০১৫৫০১০১৫ “ কিিাি ে হুিায়ন কসির, িাগিারা িাোর, 

িদর দসক্ষন, কুসিল্লা। 
০১৭১৫২৫২১৭৫    ৫১-১০০ -ঐ- 

 

16.  ০১৫৫০১০১৬ “ কিিাি ে শাহোলাল এন্টারপ্রাইে, পদুয়ার 

িাোর,িদর দসক্ষন, কুসিল্লা 
০১৫৫২৪৫৯৬২৯ 

০৯-১১-০৯ 
০৯-১১-১৭ 

৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

17.  ০১৫৫০১০১৭ “ কিিাি ে জুর্য়ল এন্টারপ্রাইে, সিয়দপুর 

িাোর, শরৎনগর িদর, কুসিল্লা। 
০১৫৫২৪৫৯৬২৯ 

০৯-১১-০৯ 
০৭-০৪-১৫ ০৬-০৪-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

18.  ০১৫৫০১০১৮ “ 
কিিাি ে সনশান ককাং অপার্রটিি 

কিািাইটি সলঃ, পুসলশ লাইন, কুসিল্লা । 

০১৮১৭-৭৫২৪৯১ ৩০-০৭-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

19.  ০১৫৫০২০০১ ব্রাহ্মণপাড়া কিিাি ে িাহসথর এন্টারপ্রাইে, ষাইটশালা 

হােী িার্কেট, ব্রাহ্মণপাড়া, কুসিল্লা। 
০১৮১৭৬৬৬৮০৩ 

২৯-০৩-১২ 
 ২৮-০৩-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

20.  ০১৫৫০২০০২ “ কিিাি ে এি,এি,এন্টারপ্রাইে, কান্দুঘর, 

ব্রাক্ষ্মনপাড়া, কুসিল্লা। 
০১৮১৭৫৯৯৯৬৮ 

২০-০৮-১৩ 
২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

21.  ০১৫৫০২০০৩ “ কিিাি ে খার্লক এন্টারপ্রাইে, কান্দুঘর 

িাোর, ব্রাক্ষ্মণপাড়া, কুসিল্লা। 
০১৯২২৮১৩৩৬৩ 

২০-৮-১৩ 
২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

22.  ০১৫৫০২০০৪ “ কিিাি ে িসশউর রহিান র্ভইয়াঁ, িার্হিািাদ, 

ব্রাম্মণপাড়া, কুসিল্লা। 
০১৭১১৭১১৭৬২ 

৩০-১০-১১ 
৩০-১০-১৩ ২৯-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

23.  ০১৫৫০২০০৫ “ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, পার্লর িাোর, 

রফারসদয়া, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৯১৪৯২২৬৮৭ 

৩১-০৫-১২ 
 ৩০-০৮-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

24.  ০১৫৫০২০০৬ “ কিিাি ে কে, এি, এন্টাঃ, রায়নগর িাোর, 

হাটর্খালা, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৬৫১১৪ 

০৩-০৪-১৩ 
০৩-০৪-১৭ 

৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

25.  ০১৫৫০২০০৭ “ কিিাি ে কািাল এন্টারপ্রাইে, কুসশয়ারা 

িাোর, রায়পুরা, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮২২৬৫৬৪৫৭ 

১৯-০৬-১১ 
১৯-০৬-১৩ ১৮-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

26.  ০১৫৫০২০০৮ “ কিিাি ে িাথী এন্টারপ্রাইে, শহীদনগর, 

িাঁদগাও, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৬৭৯১৬৫৯৮ 

১৯-০৬-১১ 
১৯-০৬-১7 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

27.  ০১৫৫০২০০৯ “ কিিাি ে আকতার এন্ড ব্রাদাি ে, ইসলয়টগঞ্জ 

িাোর, দাউদকাসন্দ,  কুসিল্লা। 
০১৮১৫৪০৮৭৭৭ 

০৮-১১-১০ 
০৮-১১-১৪ ০৭-১১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

28.  ০১৫৫০৩০০১ দাউদকাসন্দ কিিাি ে েয়নাল এন্ড ব্রাদাি ে, ইসলয়টগঞ্জ, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮৩৩৯৩৭৭৫০ 

৩০-০৮-০৯ 
৩০-০৮-১৩ ২৯-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

29.  ০১৫৫০৩০০২ “ কিিাি ে এি- এ কেিাি ে, ইর্লয়টগঞ্জ িাোর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
 

১১-১০-১০ 
 ১০-১০-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

30.  ০১৫৫০৩০০৩ “ কিিাি ে সিোন কেনার্রল কোর, রায়পুর 

িািেযান্ড, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৯৪৭১৭২৪ 

২৪-০৫-১০ 
২৪-০৫-১৪ ২৩-০৫-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 
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31.  ০১৫৫০৩০০৪ “ কিিাি ে আর, কক এন্টারপ্রাইে, কগৌরীপুর 

িাোর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

০৯-১২-১০ 
০৮-১২-১৪ ০৭-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

32.  ০১৫৫০৩০০৫ “ কিিাি ে করাছিত আলী সিয়াসে এন্ড িন্স, 

সিংগুলা, রায়পুর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

০৯-১২-১০ 
০৮-১২-১৬ 

৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

33.  ০১৫৫০৩০০৬ “ কিিাি ে কর্ািার্য়র এন্টারপ্রাইে, খািারপাড়া 

িাোর, কাটারাপাড়া, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮৩৮৮১৫৫৩৬ 

১৯-১২-১০ 
১৯-১২-১২ ১৮-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

34.  ০১৫৫০৩০০৭ “ কিিাি ে িার্য়র কদায়া কিার, ঈিান আলী 

কিৌধুরী দ্বাো, রায়পুর িািিযান্ড, 

দাউদকাসন্দ,  কুসিল্লা। 

০১৮১৩৭৭৮৮৯০ 

 

১৪-১২-১০ 
১৪-১২-16 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

35.  ০১৫৫০৩০০৮ “ কিিাি ে পসরর্তাষ িাহা, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

১৯-১২-১০ 
১৮-১২-১২ ১৭-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

36.  ০১৫৫০৩০০৯ “ কিিাি ে পুপলার ইসঞ্জসনয়াসরং ওয়াকেি, 

সদঘীরপাড়, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৯১৫১৯১৮ 

০১-০৯-০৯ 
০১-০৯-১৫ ৩১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

37.  ০১৫৫০৩০১০ “ কিিাি ে রনী এন্টারপ্রাইে, কুসশয়ারা িাোর, 

রায়পুরা, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৮০৯৩০১৫ 

২৭-০১-১০ 
২৭-০১-১৬ 

৩১-১২-১৭ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

38.  ০১৫৫০৩০১১ “ কিিাি ে কির্হদী এন্টারপ্রাইে, ইর্লয়টগঞ্জ 

িাোর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা 
০১৯১৬৮৪৫২৫৯ 

২৭-০১-১০ 
২৭-০১-১৬ ২৬-০১-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

39.  ০১৫৫০৩০১২ “ কিিাি ে কুসহনুর এন্টারপ্রাইে, আিিাসনয়া 

করাি, রায়পুর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮৩৭৫৬৬৩৮৫ 

১৯-০৫-১০ 
১৯-০৫-১৬ ১৮-০৫-১৮ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

40.  ০১৫৫০৩০১৩ “ কিিাি ে লক্ষী কেিাি ে, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

৩১-০৮-০৯ 
৩১-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

41.  ০১৫৫০৩০১৪ “ কিিাি ে কির্হদী এন্টারপ্রাইে, কদৌলতপুর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৬৭৩৭২৪৩০৯ 

০১-০৯-০৯ 
 ৩১-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

42.  ০১৫৫০৩০১৫ “ কিিাি ে িীনাপাসন কেিাি ে ইর্লয়টগঞ্জ িাোর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
 

২০-০৯-১০ 
 ১৯-০৯-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

43.  ০১৫৫০৩০১৬ “ কিিাি ে হার্শি এন্টারপ্রাইে ইর্লয়টগঞ্জ 

িাোর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৭১৪৪৬৮৩৩৩ 

২৮-০৩-১০ 
২৮-০৩-১৪ ২৭-০৩-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

44.  ০১৫৫০৩০১৭ “ কিিাি ে কিৌসিক এন্টারপ্রাইে, ইসলয়টগঞ্জ 

িাোর, দাউদকাসন্দ,  কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

২৬-১২-১০ 
২৬-১২-১৪ ২৫-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

45.  ০১৫৫০৩০১৮ “ কিিাি ে শাসকল এন্টারপ্রাইে, িার্রক 

সিয়ােী, আিিানীয়া করাি, রায়পুর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা 

০১৯১৪৯২২৬৮৭ 
২৯-১১-১০ 

২৯-১১-১৬ 
৩১-১২-১৮ 

৫১-১০০ -ঐ- 
 

46.  ০১৫৫০৩০১৯ “ কিিাি ে সিনসথয়া এন্টারপ্রাইে, সনউ িার্কেট, 

িি দলপুর করাি, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 

০১৮১৯২২২২৬১ 
২৪-০৭-১১ 

২৪-০৭-১৩ ২৩-০৭-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

47.  ০১৫৫০৩০২০ “ কিিাি ে সিয়াসে কেসিং ককাং, ইসলয়টগঞ্জ 

িাোর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

২৮-০১-০৯ 
২৮-০১-১৫ ২৭-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

48.  ০১৫৫০৩০২১ “ কিিাি ে সি,সি, শসপং িল িিিায় িাোর, 

সুরম্নে োিাল টাওয়ার, কগৌরীপুর 

িাোর, দাউদকাসন্দ, কুসিল্লা । 

০১৯১৬৪৮৮১৮০ 

০৫-০৯-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

49.  ০১৫৫০৪০০১ মুরাদনগর কিিাি ে এি, এি, এন্টাঃ, লাগের, 

ইসলয়টগঞ্জ, মুরাদনগর, কুসিল্লা 
০১৭১৫৮৭৪৮৩৫ 

০৩-০৪-১৩ 
০৩-০৪-১৫ ০২-০৪-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

50.  ০১৫৫০৪০০২ “ কিিাি ে সশকদার এন্টাঃ, উসড়শ্বর, িাঁশকাইট 

িাোর, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৭৪৩২০৫৭৯৮ 

০৩-০৪-১৩ 
০৩-০৪-১৫ ০২-০৪-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

51.  ০১৫৫০৪০০৩ “ কিিাি ে এি-এ- িার্রক শওদাগর, 

ইর্লয়টগঞ্জ, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

০৬-১০-১০ 
০৬-১০-১৪ ০৫-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

52.  ০১৫৫০৪০০৪ “ কিিাি ে নাসিল এন্টারপ্রাইে, িাবুটিপাড়া, 

আর্পল িার্কেট মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮৩৩৯৩৭৭৫০ 

১৭-০৫-১০ 
১৭-০৫-১৪ ১৬-০৫-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

53.  ০১৫৫০৪০০৫ “ কিিাি ে িাবুটি পাড়া এন্টারপ্রাইে, কিৌমুহনী 

িাোর, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

২১-১০-০৯ 
২১-১০-১৩ ২০-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

54.  ০১৫৫০৪০০৬ “ কিিাি ে কিসলি এন্ড ব্রাদাি ে, ইসলয়টগঞ্জ, 

মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

১২-১২-১০ 
১২-১২-১২ ১১-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

55.  ০১৫৫০৪০০৭ “ কিিাি ে সিিসিলাহ্ এন্টারপ্রাইে, েয়নাল 

সুপার িার্কেট, িাবুটি পাড়া, মুরাদনগর, 

কুসিল্লা। 

০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

 

২৬-১২-১০ ২৬-১২-১২ ২৫-১২-১৪ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

56.  ০১৫৫০৪০০৮ “ কিিাি ে সপ্রয়াংকা কেিাি ে, ফরদািাদ, 

মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮২৩০৩৭৯৩৩ 

২৪-০৮-০৯ 
২৪-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

57.  ০১৫৫০৪০০৯ “ কিিাি ে িালিান এন্টারপ্রাইে,পসন্ড িাোর, 

মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
 

৩১-০৮-০৯ 
 ৩০-৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

58.  ০১৫৫০৪০১০ “ কিিাি ে িাথী কেিাি ে  

িাপীতলা িাোর, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮১৮৯০৩০৬০ 

২২-০৯-১০ 
২২-৯-১২ ২১-০৯-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

59.  ০১৫৫০৪০১১ “ কিিাি ে উল্লাি কেিাি ে, কিাকাি-হাটর্খালা 

িাোর, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
০১৮২৩০৩৭৯৩৩ 

১৪-০২-১১ 
১৪-০২-১৩ ১৩-০২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

60.  ০১৫৫০৪০১২ “ কিিাি ে র্ভইয়া এন্টারপ্রাইে  খুরঘর িাোর, 

ককারিানপুর িাোর, মুরাদনগর, কুসিল্লা। 
 

২২-০৯-১০ 
 ২১-০৯-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

61.  ০১৫৫০৪০১৩ “ কিিাি ে দুলাল এন্টারপ্রাইে, মুরাদনগর, 

কুসিল্লা। 
০১৭১১১২২০৭৪ 

০৯-০১-১৪ 
০৯-০১-১৬ 

৩১-১২-১৯ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

62.  ০১৫৫০৪০১৪ “ কিিাি ে সিফাত এন্টারপ্রাইে, মুরাদপুর, 

আদশ ে িদর, কুসিল্লা। 
০১৬১৪১৩৫৯০০ 

১৩-০৯-১৩ 
১৩-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 
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63.  ০১৫৫০৪০১৫ “ কিিাি ে সিশুক পল্লিী িহুমুখী িিিায় 

িসিসত সলঃ, কৃষ্ণপুর, মুরাদনগর , 

কুসিল্লা। 

০১৮১৯-১৫৮০৩৯ ২৫-০৭-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

64.  ০১৫৫০৫০০১ কদসিদ্বার কিিাি ে ফারোনা কেিাি ে, রার্িয়া িাোর, 

কদসিদ্বার, কুসিল্লা। 
০১৭১০৮২৫০১১ 

২৪-০৬-১৩ 
২৪-০৬-১৫ ২৩-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

65.  ০১৫৫০৫০০২ “ কিিাি ে কিসলি এন্টারপ্রাইে, কদসিদ্বার িদর, 

কদসিদ্বার, কুসিল্লা। 
 

২৫-১০-০৯ 
 ২৪-১০-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

66.  ০১৫৫০৫০০৩ “ কিিাি ে  কিাঃ তাজুল ইিলাি, রাোর্িহর 

িাোর, কদসিদ্বার, কুসিল্লা। 
 

২৫-১০-০৯ 
 ২৪-১০-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

67.  ০১৫৫০৫০০৪ “ কিিাি ে কনায়াগাঁও কেিাি ে, িরাট িাোর, 

কদসিদ্বার, কুসিল্লা। 
 

৩১-০৮-০৯ 
 ৩০-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

68.  ০১৫৫০৫০০৫ “ কিিাি ে েয় এন্টারপ্রাা্ইে, নাসিয়ািাদ, 

িাসন্দনা, কদসিদ্বার, কুসিল্লা। 
০১৭১৩৬০২৪১৪ 

০৪-০৮-১১ 
০৩-০৮-১৫ ০২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

69.  ০১৫৫০৬০০১ নাঙ্গলর্কাট কিিাি ে িীর কেিাি ে, সিসেয়ারা  

রাস্তার, িালুয়া, নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা 
০১৮৩১০০৮২৬৬ 

০৪-১১-১০ 
০৩-১১-১৪ ০২-১১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

70.  ০১৫৫০৬০০২ “ কিিাি ে লসতফ এন্ড িন্স, নাঙ্গলর্কাট ে 

িাোর, নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
০১৭১১৯৬৪০২৫ 

২৫-০৮-০৯ 
2৪-08-15 31-12-17 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

71.  ০১৫৫০৬০০৩ “ কিিাি ে সুসফয়া এন্টারপ্রাইে, নাঙ্গলর্কাট ে, 

কুসিল্লা। 
০১৯১৬৪৭১৪৫০ 

০৩-০৯-০৯ 
 ০২-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

72.  ০১৫৫০৬০০৪ “ কিিাি ে েসহরুল হুদা িজুিদার, নাঙ্গলর্কাট ে 

িাোর,  কুসিল্লা। 
01718055231 

১৪-১১-১০ 
14-11-16 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

73.  ০১৫৫০৬০০৫ “ কিিাি ে কািাল ব্রাদাি ে, ঢালূয়া িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে   কুসিল্লা। 
০১৮৩১০০৮২৬৬ 

০৩-০১-১১ 
০২-০১-১৫ ০১-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

74.  ০১৫৫০৬০০৬ “ কিিাি ে ওিার্য়দুল হক, নাঙ্গলর্কাট ে িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
01715034684 

১৪-১১-১০ 
14-11-16 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

75.  ০১৫৫০৬০০৭ “ কিিাি ে ফেলুর রহিান, নাঙ্গলর্কাট িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
01714595345 

১৪-১১-১০ 
14-11-16 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

76.  ০১৫৫০৬০০৮ “ কিিাি ে আহম্মদ কেিাি ে, ঢালূয়া িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে   কুসিল্লা। 
০১৮৩১০০৮২৬৬ 

০৩-০১-১১ 
০২-০১-১৫ ০১-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

77.  ০১৫৫০৬০০৯ “ কিিাি ে িজুিদার এন্ড িাদ্রাি ে, কোড্ডা 

িাোর, নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
 

০৩-০৯-০৯ 
 ০২-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

78.  ০১৫৫০৬০১০ “ কিিাি ে শাসফয়া এন্টারপ্রাইে, িাসহনী  

িাোর, নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 

০১৭৩১০৫৩৩২৯ 

 

০৩-০৮-০৯ 
০৩-০৮-১৫ ০২-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

79.  ০১৫৫০৬০১১ “ কিিাি ে শাহ্ আলি র্ভঞা, কদড়িান্ডার 

কিার্ড়র িাোর, কদৌলখাঁড় িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 

 
 

  ৫১-১০০ -ঐ- 
 

80.  ০১৫৫০৬০১২ “ কিিাি ে আিদুল িসিন, ঢালুয়া িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

১৫-০১-১১ 
১৪-০১-১৫ ১৩-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

81.  ০১৫৫০৬০১৩ “ কিিাি ে িািানী কেিাি ে, ঢালুয়া িাোর, 

নাঙ্গলর্কাট ে, কুসিল্লা। 
01715994817 

০৯-০২-১০ 
09-02-16 31-12-18 ৫১-১০০ -ঐ- 

 

82.  ০১৫৫০৬০১৪ “ কিিাি ে িয়ুর এন্টারপ্রাইে, নাঙ্গলর্কাট ে, 

কুসিল্লা। 
০১৭৩১০৫৩৩২৯ 

২৫-০৮-০৯ 
২৫-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

83.  ০১৫৫০৭০০১ িরুড়া কিিাি ে কসির এন্টারপ্রাইে, িরুড়া িাোর, 

কুসিল্লা। 
০১৮০৯৩০০৬ 

২০-০৮-০৯ 
২০-০৮-১৩ ১৯-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

84.  ০১৫৫০৭০০২ “ কিিাি ে েীিন তরী কপাসি কির্দ্বক্স, িরুড়া 

িাোর, িরুড়া, কুসিল্লা। 
০১৭১১১৩৯৩৫৯ 

২০-৮-০৯ 
২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

85.  ০১৫৫০৭০০৩ “ কিিাি ে করসিন কিার, আখরাতলা িাোর, 

িরুড়া, কুসিল্লা। 
০১৭১৬৫৩০৫১৮ 

১৮-১১-০৯ 
১৮-১১-১৩ ১৭-১১-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

86.  ০১৫৫০৭০০৪ “ কিিাি ে শাহোহান কিার, িাউকিরা িাোর, 

িরুড়া, কুসিল্লা। 
০১৭১১১৩৯৩৯৫ 

১৮-১১-০৯ 
১৮-১১-১৩ ১৭-১১-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

87.  ০১৫৫০৮০০১ কিৌদ্দগ্রাি কিিাি ে িাইিা এন্টারপ্রাইে, নারায়ণপুর, 

কষালপাশা, কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

০৮-০৯-১৩ 
 ০৭-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

88.  ০১৫৫০৮০০২ “ কিিাি ে তুষার এন্টারপ্রাইে, কিৌদ্দগ্রাি 

িাোর, কুসিল্লা। 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

২৮-১০-১০ 
২৭-১০-১৪ ২৬-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

89.  ০১৫৫০৮০০৩ “ কিিাি ে আক্তার কহার্িন পাটওয়ারী, 

কিৌদ্দগ্রাি িাোর, কুসিল্লা। 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

২৩-০৮-০৯ 
২২-০৮-১৫ ২১-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

90.  ০১৫৫০৮০০৪ “ কিিাি ে আর্িদীন কেিাি ে, সিয়া িাোর, 

কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা । 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

১৪-১২-১০ 
১৪-১২-১২ ১৩-১২-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

91.  ০১৫৫০৮০০৫ “ কিিাি ে সরপন ব্রাদাি ে, হাইস্কুল করাি, 

মুসন্সরহাট, কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা। 
01711023861 

১৪-১২-১০ 
১৪-১২-১৪ ১৩-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

92.  ০১৫৫০৮০০৬ “ কিিাি ে তানিীর এন্টারপ্রাইে, পার্টায়ারী 

ম্যানশন, কিৌদ্দগ্রাি িাোর, কিৌদ্দগ্রাি, 

কুসিল্লা। 

০১৫৫৮৩৫৬১৬৪ 
৩১-১০-১১ 

৩১-১০-১৩ ৩০-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

93.  ০১৫৫০৮০০৭ “ কিিাি ে সপিকল ইন্টারন্যাশনাল, কধাড়করা 

িাোর, কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা। 
০১৬১৭৬৩৫২২৫ 

০৫-০৯-১১ 
০৫-০৯-১৩ ০৪-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

94.  ০১৫৫০৮০০৮ “ কিিাি ে িাসহল কেিাি ে, কিৌদ্দগ্রাি িাোর, 

কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা। 
০১৮৪২১৬১৭২৪ 

৩১-১০-১১ 
 ৩০-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

95.  ০১৫৫০৮০০৯ “ কিিাি ে সিিসিললাহ কেিাি ে, িাসতিা কিৌদ্দর 

িাোর,  কিৌদ্দগ্রাি, কুসিল্লা। 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

২১-১১-১০ 
২১-১১-১২ ২০-১১-১৪ ৫১-১০০ -ঐ- 
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96.  ০১৫৫০৯০০১ ইসলয়টগঞ্জ কিিাি ে সিয়ােী এন্টারপ্রাইে, রানীপুর, 

ইসলয়টগঞ্জ  িাোর, কুসিলা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

 

০৪-১১-১০ ০৪-১১-১৬ ৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

97.  ০১৫৫০৯০০২ “ কিিাি ে ফয়িাল এন্ড িাদাি ে, মুরাদনগর, 

ইসলয়টগঞ্জ, কুসিল্লা। 
০১৯২৭২২৫১২২ 

১৮-০৮-০৯ 
১৮-০৮-১৫ ১৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

98.  ০১৫৫১০০০১ বুসড়িং কিিাি ে তানিীর এন্টারপ্রাইে, বুসড়িং, 

কুসিল্লা। 
০১৭১৫১৬১৭২৪ 

২৫-০৮-১১ 
২৪-০৮-১৩ ২৩-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

99.  ০১৫৫১০০০২ “ কিিাি ে িাই িাই এন্টারপ্রাইে, শংকুট 

িাইল, বুসড়িং, কুসিল্লা। 
০১৭১১১৬১৮৮৬ 

২৭-১০-১১ 
২৭-১০-১৩ ২৬-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

100.  ০১৫৫১০০০৩ “ কিিাি ে েসহর এন্টারপ্রাইে, িয়নািসত, 

িার্হি িাোর, বুসড়িং, কুসিল্লা। 
 

২৯-০৯-১১ 
 ২৮-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

101.  ০১৫৫১০০০৪ “ কিিাি ে িাশার এন্টারপ্রাইে, পীরর্াত্রাপুর, 

বুসড়িং, কুসিল্লা। 
০১৭১৫০৯১৩৪৭ 

২৭-১০-১১ 
২৭-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

102.  ০১৫৫১০০০৫ “ কিিাি ে ইরাি এন্ড ব্রাদাি ে, গােীপুর, 

খাড়াতাইয়া, বুসড়িং, কুসিল্লা। 
 

২৭-১০-১১ 
 ২৬-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

103.  ০১৫৫১০০০৬ “ কিিাি ে িার্হি এন্টার প্রাইে, ককারপাই, 

বুসড়িং, কুসিল্লা। 
 

৩১-১০-১১ 
 ৩০-১০-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

104.  ০১৫৫১১০০১ লাকিাি কিিাি ে  ইউসুফ এন্ড িন্স, েংশন িাোর, 

লাকিাি, কুসিল্লা। 
০১৭১৭১১৩৭৯৫ 

১৮-০৮-০৯ 
১৮-০৮-১৭ 

৩১-১২-১৮ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

105.  ০১৫৫১১০০২ “ কিিাি ে এি, আলী কেিাি ে, সিছান পসট্ট, 

কদৌলতগঞ্জ িাোর, লাকিাি, কুসিল্লা। 
০১৭১৭১১৩৭৯৬ 

০৯-০৯-০৯ 
 ০৮-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

106.  ০১৫৫১২০০১ কিঘনা কিিাি ে হর্রত আলী, কিাহাম্মদপুর, লুর্টর 

ির, কিঘনা, কুসিল্লা। 
০১৭১২২২৩০০২ 

২৪-১২-০৯ 
 ২৩-১২-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

107.  ০১৫৫১৩০০১ িাঁন্দপুর কিিাি ে েসলল এন্ড ককাং, ইিলািপুর করাি, 

কাপ্তান িাোর, ডুমুসরয়া, িাঁন্দপুর, কুসিলা। 

০১৯২৭২২৫১২২ 

 

 

২৩-০৫-১১ ২৩-০৫-১৫ ২২-০৫-১৭ 
৫১-১০০ -ঐ- 

 

108.  ০১৫৫১৪০০১ কহািনা কিিাি ে িাবুল কেিাি ে, কহািনা,  কুসিল্লা। 
    ৫১-১০০ -ঐ- 

 

109.  ০১৫৫১৪০০২ “ কিিাি ে তাসনয়া এন্টারপ্রাইে, রািকৃষ্ণপুর, 

কহািনা, কুসিল্লা। 
 

২৭-০৮-০৯ 
 ২৬-০৮-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

110.  ০১৫৫১৫০০১ সততাি কিিাি ে হািান খাদ্য কিার, কািারী িাোর, 

নারাসন্দয়া, সততাি, কুসিল্লা। 
০১৮১৯৬৭৭৮৫৫ 

১৬-০৩-১১ 
১৬-০৩-১৫ ১৫-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

111.  ০১৫৫১৫০০২ “ কিিাি ে ইিা এন্টারপ্রাইে, কসরকাসন্দ িাোর 

কসরকাসন্দ, সততাি, কুসিল্লা। 
 

২৫-০৯-১১ 
 ২৪-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

112.  ০১৫৫১৫০০৩ “ কিিাি ে ফাহাদ এন্টারপ্রাইে, িাসছিপুর 

িাোর, সততাি, কুসিল্লা। 
০১৭২৬৯৭২৭১৮ 

২৫-০৯-১১ 
 ২৪-০৯-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

113.  ০১৫৫১৫০০৪ “ কিিাি ে োিান কেিাি ে, আিিাসনয়া িাোর,  

নারাসন্দয়া, সততাি, কুসিল্লা। 
০১৮১৯৬৭৭৮৫৫ 

২৫-০৯-১১ 
২৫-০৯-১৫ ২৪-০৯-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

114.  ০১৫৫১৫০০৫ “ কিিাি ে মুন্সী কেিাি ে, কিাহনপুর, িসেদপুর,  

সততাি, কুসিল্লা। 
০১৭১১৭৮২৩৫৭ 

১৯-১১-১৪ 
 ১৮-১১-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

115.  ০১৫৫১৫০০৬ “ কিিাি ে সিোন এন্টারপ্রাইে, নাসছিপুর 

করাি, কদিতলী,  সততাি, কুসিল্লা। 
০১৯১৪৯২২৬৮৭ 

১৬-০৩-১১ 
১৫-০৩-১৫ ১৪-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

116.  ০১৫৫১৫০০৭ “ কিিাি ে শাহ আিানত এন্টারপ্রাইে, 

আিিাসনয়া িাোর, নারাসন্দয়া, সততাি, 

কুসিল্লা। 

০১৯১৪৯২২৬৮৭ 
২৮-০৪-১১ 

২৮-০৪-১৩ ২৭-০৪-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

117.  ০১৫৫১৬০০১ িাসন্দনা কিিাি ে ফারোনা এন্টারপ্রাইে, িাসন্দনা 

িাোর, কুসিল্লা। 
 

২৭-০৯-০৯ 
 ২৬-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

118.  ০১৫৫১৬০০২ “ কিিাি ে দ্বীপা এন্টারপ্রাইে, মুরাদপুর িাোর, 

অম্বরপুর, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
 

২৬-১২-১০ 
 ২৫-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

119.  ০১৫৫১৬০০৩ “ কিিাি ে কগৌসিন্দ িািােী কিার, মুরাদপুর 

িাোর, অম্বরপুর, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
 

২৬-১২-১০ 
 ২৫-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

120.  ০১৫৫১৬০০৪ “ কিিাি ে কসনকা এন্টারপ্রাইে, িড়াইয়া 

কৃষ্ণপুর িাোর, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
০১৯২৫০৬৮৫২১ 

২৬-১২-১০ 
 ২৫-১২-১২ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

121.  ০১৫৫১৬০০৫ “ কিিাি ে হৃদয় এন্টারপ্রাইে,র্দাল্লাই, নিািপুর 

িাোর, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
 

২৭-০৯-০৯ 
 ২৬-০৯-১১ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

122.  ০১৫৫১৬০০৬ “ কিিাি ে কিারহান এন্টারপ্রাইে, সুপারিার্কেট, 

মুরাদনগর, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
০১৮১৯২২২২৬১ 

২৪-০৭-১১ 
২৪-০৭-১৩ ২৩-০৭-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

123.  ০১৫৫১৬০০৭ “ কিিাি ে লাসিি এন্টারপ্রাইে, সিলড়া িাোর, 

সিলড়া, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
 

২৪-০৭-১১ 
 ২৩-০৭-১৩ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

124.  ০১৫৫১৬০০৮ িাসন্দনা কিিাি ে িসদনা কেিাি ে, লাইর্োর, 

ইসলয়টগঞ্জ, িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
০১৯১৫৬৭৭৭৭৭ 

১০-০১-১১ 
১০-০১-১৫ ০৯-০১-১৭ ৫১-১০০ ঢাকা 

 

125.  ০১৫৫১৬০০৯ “ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

িাসন্দনা, কুসিল্লা 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

২৩-০৯-১০ 
২৩-০৯-১৪ ২২-০৬-১৬ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

126.  ০১৫৫১৬০১০ “ কিিাি ে হাসি এন্টারপ্রাইে, ইসলয়টগঞ্জ 

িাোর, িাসন্দনা, কুসিল্লা । 
০১৮৫৫২৩৭৫৯৯ 

১৯-০১-১১ 
১৯-০১-১৫ ১৮-০১-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

127.  ০১৫৫১৬০১১ “ কিিাি ে কশািা এন্টারপ্রাইে, ইসলয়টগঞ্জ 

িাোর, িাসন্দনা, কুসিল্লা । 
০১৮১৯৮৯৮৯৫৪ 

২৭-০৪-১১ 
২৭-০৪-১৩ ২৬-০৪-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

128.  ০১৫৫১৬০১২ “ কিিাি ে পূিালী কেিাি ে, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
০১৯১৯৬৯৯৬৫৫ 

১৮-১০-০৯ 
১৮-১০-১৫ ১৭-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

129.  ০১৫৫১৬০১৩ “ কিিাি ে এি-কক কেিাি ে, ইসলয়টগঞ্জ িাোর, 

িাসন্দনা, কুসিল্লা। 
০১৮১৬১৩৭৮৪২ 

২১-১০-০৯ 
২১-১০-১৫ ২০-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 
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130.  ০১৫৫১৬০১৪ 

“ 

কিিাি ে িাসহিাইল কিানার িাংলা 

িাসিপ্রায়পাি ককা-আপার্রটিি কিািাইটি 

সলঃ, িাসহিাইল, িাসন্দনা, কুসিলস্না। 

 

২৫-০৭-১৩ 

 ২৪-০৭-১৫ ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

131.  ০১৫৫১৬০১৫ “ কিিাি ে কদাল্লাই নিািপুর প্রিািী কল্যান 

িিিায় িসিসত সলঃ, নিািপুর, িাসন্দনা, 

কুসিল্লা। 

  ২৫-০৭-১৩   ৫১-১০০ 
-ঐ- 

িিিায় 

সিলার 

132.  ০১৫৫১৭০০১ ির্নাহরগঞ্জ কিিাি ে সতশা কেিাি ে, লক্ষণপুর িাোর, 

ির্নাহরগঞ্জ, কুসিল্লা। 
০১৭২৭৪৭৯৩১৪ 

৩১-১০-১১ 
৩১-১০-১৫ ৩০-১০-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- 

 

133.  ০১৫৫১৭০০২ “ কিিাি ে রাহাদ কিার, নার্থর কপটুয়া, 

করলওর্য় সুপার িার্কেট, ির্নাহরগঞ্জ, 

কুসিল্লা। 

০১৭১২০৮২৪২৭ 
৩০-১০-১১ 

৩০-১০-১৩ ২৯-১০-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
 

134.  ০১৫৫১৭০০৩ “ কিিাি ে িাসন এন্টারপ্রাইে, ির্নাহরপুর িদর 

হািপাতাল করাি, ির্নাহরগঞ্জ, কুসিল্লা। 
 

২৭-০৬-১৩ 
 ২৬-০৬-১৫ ৫১-১০০ -ঐ- 
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কেলার নািঃ িাঁদপুর (৫৬) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০১৫৬০১০০১ িদর কিিাি ে এি, সপ কেিাি ে, পুরান িাোর, 

িদর, িাঁদপুর। 

 ২৭-১০-১০  ২৬-১০-১২ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
ঢাকা  

2.  ০১৫৬০১০০২ “ কিিাি ে লক্ষী িান্ডার, পুরাতন িাোর, 

িদর, িাঁদপুর। 

 ১০-০৯-০৯  ০৯-০৯-১১ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০১৫৬০১০০৩ “ কিিাি ে এি, সপ কেিাি ে, পুরান িাোর, 

িদর, িাঁদপুর। 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০১৫৬০১০০৪ “ কিিাি ে হায়দার কেসিং কর্প োর্রশন, ৫ নং 

করলওর্য় ঘাট, িদর, িাঁদপুর। 

 ০২-০৯-০৯  ০১-০৯-১১ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০১৫৬০২০০১ িতলি কিিাি ে কিাঃ নুরুল ইিলাি, িতলি পূি ে 

িাোর, িতলি দসক্ষন, িাঁদপুর। 

০১৮১৯৮২১৩২০ ০৬-০৯-০৯ ০৬-০৯-১৩ ০৫-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
২১-০৫-১২ তাখরতি 

বাখতল করা 

হতয়তছ। 

6.  ০১৫৬০২০০২ “ কিিাি ে সুিল কিার, িতলি িাোর, 

(দসক্ষণ), িাঁদপুর। 

০১৮১৯৮২১৩২০ ০৪-১২-১০ ০৪-১২-১৪ ০৩-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০১৫৬০২০০৩ “ কিিাি ে নুরুল ইিলাি (িাগর),  দসক্ষন-

পূি ে িাোর, িতলি, িাঁদপুর। 

০১৯১৯৯০৯৬২৬ ১৩-০৪-০৯ ১৩-০৪-১৭ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০১৫৬০২০০৪ “ কিিাি ে  আফর্রাে এন্টারপ্রাইে, িতলি 

পূি ে িাোর, িাঁদপুর। 

 ০৬-০৯-০৯  ০৫-০৯-১১ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০১৫৬০২০০৫ “ কিিাি ে সেিান এন্ড আসিফ এন্টারপ্রাইে, 

কাসলর িাোর, িতলি উির, িাঁদপুর। 

০১৮৩৩৮১৫২৫৫ ০৩-০৬-১২ ০৩-০৬-১৬ ০২-০৬-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০১৫৬০২০০৬ “ কিিাি ে পাটওয়ারী এন্টারপ্রাইে, নারায়নপুর 

িাোর, িতলি দসক্ষণ, িাঁদপুর। 

০১৭২৪০০১৭৩৫ ০৩-০৭-১২ ০৩-০৭-১৪ ০২-০৭-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০১৫৬০২০০৭ “ কিিাি ে শাহসরয়ার এন্টারপ্রাইে, 

আসশ্বনপুর, িতলি দসক্ষণ, িাঁদপুর। 

০১৭৬৮৫৬২৬৫২ ০৩-০৭-১২ ০৩-০৭-১৪ ০২-০৭-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০১৫৬০২০০৮ “ কিিাি ে কপ্রয়িী এন্টারপ্রাইে, কৃঞপুর, 

িতলি (উির), িাদঁপুর। 

০১৭১১১৮২০৩৯ ০১-০৮-১৩ ০১-০৮-১৫ ৩১-০৭-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০১৫৬০৩০০১ কচুয়া কিিাি ে আব্দুল খার্লক, িািার িাোর, 

কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৭১৭১৪৭১৩৯ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০১৫৬০৩০০২ “ কিিাি ে িিতা কেিাি ে, গুলিাহার িাোর, 

কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৯১৩৪৪৯০৬৫    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  ০১৫৬০৩০০৩ “ কিিাি ে িসনর কহার্িন, িাসিগাছা কচুয়া, 

িাঁদপুর। 

০১৭৪০৫১৮০৩৪ ১১-১০-১০ ১১-১০-১৪ ১০-১০-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  ০১৫৬০৩০০৪ “ কিিাি ে এি.এি. এন্টারপ্রাইে,রসহিানগর 

িাোর, িধ্যপাড়া, কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৮১৪২১৭৫৮৯ ২৮-০৯-১০ ২৮-০৯-১৪ ২৭-০৯-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

 

 

 

17.  ০১৫৬০৩০০৫ “ কিিাি ে রাসেি কেিাি ে, িাসির গাছা, 

কচুয়া, িাঁদপুর। 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  ০১৫৬০৩০০৬ “ কিিাি ে তালুকদার কেিাি ে, পলাশপুর, 

কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৯১২৩৯৫৩৩৫ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১১ ১৮-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০১৫৬০৩০০৭ “ কিিাি ে আেি এন্টারপ্রাা্ইে, িািার 

িাোর, কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৮১৩৯৭৩২৩৩ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০১৫৬০৩০০৮ “ কিিাি ে কিৌধূরী এন্ড ককাং, িািার িাোর, 

িািার, কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৯১৫২০৮৪৪৮ ১০-০১-১১ ১০-০১-১৭ ৩১-১২-১৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০১৫৬০৩০০৯ “ কিিাি ে আব্দুি িািার পার্টায়ারী, িাোর 

েগৎপুর, কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৭১১০৩৪৩২০ ২৬-১০-১১ ২৬-১০-১৫ ২৫-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০১৫৬০৩০১০  কিিাি ে িজুিদার কিার, রাগগদল, িসড়য়া 

কৃষ্ণপুর, কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৯৩২৫৭২৪২৭ ২৯-০৬-১৫  ২৮-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০১৫৬০৩০১১  কিিাি ে ইিাি কেিাি ে, িাইছাড়া 

িাোর,কচুয়া, িাঁদপুর। 

০১৯৯০৪১৪০৬২ ০২-১১-১৫  ০১-১১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০১৫৬০৪০০১ ির্নাহরপুর কিিাি ে  িম্রাট এন্টারপ্রাইে, আসশরপাড় 

িাোর, দসক্ষন িাঁদপুর, ির্নাহরপুর, িাঁদপুর। 

    ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  ০১৫৬০৫০০১ ফসরদগঞ্জ কিিাি ে োফর কেিাি ে, নয়ারহাটিাোর, 

ফসরদগঞ্জ, িাঁদপুর। 

০১৭১৬১০১৭২৯ ২৭-০৯-০৯ ২৭-০৯-১৩ ২৬-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  ০১৫৬০৬০০১ শাহরাসস্ত কিিাি ে  ফেলুর রহিান পাটওয়ারী, 

কিরনাইয়া িাোর, শাহরাসস্ত, িাঁদপুর। 

০১৮২৩০৩৭৯৩৩ ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১৫ ০৬-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  ০১৫৬০৬০০২ “ কিিাি ে িাইশা সিল্ডাি ে, কদিকরা িাোর, 

শাহরাসিত্ম, িাঁদপুর। 

০১৭৪৬৩৫৭৮৭৮ ২৮-০৬-১২ ২৮-০৬-১৪ ২৭-০৬-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  ০১৫৬০৬০০৩ “ কিিাি ে িাফার্য়ত উল্লাহ, শাহরাসস্ত কগইট 

িাোর, কাসলয়াপাড়া, শাহারাসস্ত, িাঁদপুর। 

০১৮১৪২১৭৫৮৯ 

 

২০-০৮-৯ ২০-০৮-১৫ ৩১-১২-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০১৫৬০৬০০৪ “ কিিাি ে সে, সি, কেিাি ে, উপলতা, 

শাহরাসস্ত, িাঁদপুর। 

০১৮১৪২১৭৫৮৯ 

 

০৭-১০-৯ ০৭-০৮-১৩ ০৬-১০-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  ০১৫৬০৬০০৫ “ কিিাি ে শাহরাসস্ত কেিাি ে, কাসলিাসড়, 

শাহরাসস্ত, িাঁদপুর। 

০১৭১১৯৫১৯৯৪ ০৭-১০-৯ ০৭-১০-১১ ০৬-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ লক্ষীপুর (৫7) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৫৭০১০০1 িদর কিিাি ে কসফল উসদ্দন আহম্মদ, িন্দ্রগঞ্জ 

িাোর, িদর ,লক্ষীপুর। 

০১৭১৩৬৩০৫৯৭ ৩০-০৩-১১ 30-০3-১7 31-12-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৫৭০১০০2 ’’ কিিাি ে িসতন  এন্ড ব্রাদাি ে, িন্দ্রগঞ্জ, 

পসিি িাোর, িদর, লক্ষীপুর। 

০১৭১১০০২৯৪১ ০৫-০৪-১১ 31-12-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৩৫৭০১০০3 ’’ কিিাি ে ওিার্য়দুল হক, িন্দ্রগঞ্জ িাোর, 

িদর, লক্ষীপুর। 

০১৭১১২৪১৯২৬ ০৫-০৪-১১ ১৫-০৫-১5 ০৫-০৪-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

4.  ০৩৫৭০১০০4 ’’ কিিাি ে হান্নান এন্ড ব্রাদাি ে,িসনকপসট্ট, 

িন্দ্রগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

 ৩০-১০-১১  ৩০-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

5.  ০৩৫৭০১০০5 ’’ কিিাি ে হাসিদ কিার,  ইউসপ করাি, হাসের 

পাড়া িাোর, িদর, লক্ষীপুর 

 ৩০-১০-১১ 30-10-১3 ৩০-১০-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৩৫৭০২০০১ কিলনগর কিিাি ে কিার্হল এন্ড িাদাি ে, কতারািগঞ্জ 

িাোর, কিলনগর, লক্ষীপুর। 

০১৭১৮৩৭৩৬৭৪ ১২-১১-০৯ ১২-১১-১৭ 31-12-19 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৩৫৭০২০০২ ’’ কিিাি ে িওদাগর এন্ড িন্স, কতারািগঞ্জ 

িাোর, কিলনগর, লক্ষীপুর। 

০১৭১৪২৬৮৯৯২ ১২-১০-০৯ ১২-১০-১5 ১২-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৩৫৭০৩০০১ রািগঞ্জ কিিাি ে সরফাত কেিাি ে, পানপাড়া িাোর, 

রািগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

০১৭৩১২১৭৬৮৬ ১৭-০৮-০৯ ১৭-০৮-১৭ 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৩৫৭০৩০০২ ’’ কিিাি ে সরপাত কিার, পানপাড়া িাোর, 

রািগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

 ০১-০৮-১০ ০১-০৮-১8 31-12-20 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৩৫৭০৩০০৩ ’’ কিিাি ে পার্টায়ারী কিার, পানপাড়া পূি ে 

িাোর, পানপাড়া, রািগঞ্জ, লক্ষীপুর। 

০১৭৪৪৪৩৯৯৩৫ ০১-০৮-১০   31-12-20 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৩৫৭০৪০০১ রায়পুর কিিাি ে ফারুক কিার, িধ্য িাোর, 

রায়পুর, লক্ষীপুর। 

০১৭১২১৫১১৩০ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১১ ৩০-০৮-১3 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

12.  ০৩৫৭০৪০০২ ’’ কিিাি ে সদদার কিার, কর্লে করাি, 

রায়পুর, লক্ষীপুর। 

০১৭১৫২১০৬৭১ ৩০-১০-১১  ৩০-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 
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কেলার নািঃ কনায়াখালী (৫৮) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৫৮০১০০১ িদর কিিাি ে কািাল এন্টারপ্রাইে, দিিাড়ী 

কিাড়, দিপাড়া, কপৌরিিা, িদর 

কনায়াখালী। 

০১৮১৭০৯০৭৩৫ ০১-১২-০৯ ০১-১২-১৫ 31-১২-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৫৮০১০০২ ’’ কিিাি ে রহিান িাসণেয সিতান, িাইেদী 

িাোর, িদর, কনায়াখালী। 

 ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

3.  ০৩৫৮০১০০৩ ’’ কিিাি ে িামুন কেিাি ে, রািহসর তালুক, 

খসলফার হাট, িদর, কনায়াখালী। 

০১৮১৯১৭৬২৫৭ ০৫-১০-০৯ ০৫-১০-১১ ০৫-১০-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

4.  ০৩৫৮০১০০৪ ’’ কিিাি ে সগয়াি োিাল এন্ড িাদ্রাি ে, 

কিৌমুহনী িাোর, িদর, কনায়াখালী। 

০১৭১১৮৩৬৯৮০ ২৬-০৮-০৯ ২৬-০৮-১5 ২৬-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

5.  ০৩৫৮০১০০৫ ’’ কিিাি ে িাই িাই কেিাি ে, দর্ির হাট, 

কগাপাই, িদর, কনায়াখালী। 

০১৬৭০৫২২৫৯৩ ১৮-১০-০৯ ১৮-১০-১৭ 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

6.  ০৩৫৮০১০০৬ ’’ কিিাি ে সলিা কেিাি ে, দানাসিয়া িাোর, 

িদর, কনায়াখালী। 

০১৭১৩৬১৬১০৫ ২২-০৮-১০ ২২-০৮-১৬ 31-12-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

7.  ০৩৫৮০১০০৭ ’’ কিিাি ে হার্িি এন্টারপ্রাইে, িাইয়ানন্দী, 

িরিটুয়া, িদর, কনায়াখালী। 

০১৮১৯৮০০২৯৬ ০৪-০৯-১০ ০৪-০৯-১4 ০৪-০৯-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

8.  ০৩৫৮০১০০৮ ’’ কিিাি ে নসের এন্ড িন্স, নতুন িাি িযান্ড, 

প্রধান িড়ক, িাইেদী, িদর, কনায়াখালী। 

০১৮১৯৮০৫১৯৮ ০৫-০৪-১১ ০৫-০৪-১৭ 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

9.  ০৩৫৮০১০০৯ ’’ কিিাি ে কনািান সিয়া, প্রধান িড়ক, 

িাইেদী ককাট ে, িদর, কনায়াখালী। 

 ০৫-০৪-১১ ০৫-০৪-১৭ 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

10.  ০৩৫৮০১০১০ ’’ কিিাি ে োিালুর রসহি, িাইেদী  কপৌর 

িাোর, সিসলসছসল িার্কেট, িদর, 

কনায়াখালী। 

 ২৯-০৯-১৩  ২৯-০৯-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

11.  ০৩৫৮০২০০১ সূিণ েির কিিাি ে ইিলাি ব্রাদাি ে, িরহাটা, খার্ির 

হাট, কনায়াখালী। 

০১৭১৮৩৬৪২০৮ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১5 ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

12.  ০৩৫৮০৩০০১ কিৌমুহনী কিিাি ে সিলন কিার, কাসলতলা করাি, 

কিৌমুহনী, কনায়াখালী 

০১৭১৭১১৯৩৭৭ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

13.  ০৩৫৮০৩০০২ ’’ কিিাি ে িাংলার্দশ ফুি, কর্লে করাি, 

কিৌমুহনী,র্নায়াখালী। 

০১৭১১০৪৫০৯৩ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

14.  ০৩৫৮০৩০০৩ ’’ কিিাি ে আর, এি কেসিং, দসক্ষন িাোর, 

কনায়াখালী 

০১৭১৭৬২২৪৯৫ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

15.  ০৩৫৮০৩০০৪ ’’ কিিাি ে আব্দুর রসশদ, দসক্ষণ িাোর, 

(নাদু িহুরী িার্কেট) কিৌমুহনী, 

কনায়াখালী। 

০১৮১৯৬৮৮০৩৪ ১৯-১০-০৯ ১৯-১০-১5 ১৯-১০-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

16.  ০৩৫৮০৩০০৫ ’’ কিিাি ে িাংলার্দশ কেিাি ে, িাইে িাোর, 

িসনকপসট্ট, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

 ২৭-০৭-১০ ২৭-০৭-১2 ২৭-০৭-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

17.  ০৩৫৮০৩০০৬ ’’ কিিাি ে রূপালী  ককসিকযাল ওয়াকেি, 

কগালা িাড়ীয়া, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮১৭২৪০৩৯২ ২৭-০৯-১০ ২৭-০৯-১৬ ২৭-০৯-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

18.  ০৩৫৮০৩০০৭ ’’ কিিাি ে লসলত কেিাি ে, দসক্ষণ িাোর, 

কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৭১১৩২৫২৬৪ ২৭-০৯-১০ ২৭-০৯-১৪ 31-12-১6 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

19.  ০৩৫৮০৩০০৮ ’’ কিিাি ে নিযুগ কেিাি ে, িাইে িাোর, 

িসনক পসট্ট, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৭৩১২২৬৫৯৫ ১০-১০-১০ ১০-১০-১2 ১০-১০-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

20.  ০৩৫৮০৩০০৯ ’’ কিিাি ে প্রিা কিার, িসনক পসট্ট, কিৌমুহনী, 

কনায়াখালী। 

০১৭১৭৬২২৪৯৫ ২০-১০-১০ ২০-১০-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

21.  ০৩৫৮০৩০১০ ’’ কিিাি ে হক কেিাি ে, কাসলতলা করাি 

(র্পৌরসুপারিার্কেট) কিৌমুহনী, 

কনায়াখালী। 

০১৮১৯১৩৮৩৯৪ ২৮-১১-১০ ২৮-১১-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

22.  ০৩৫৮০৩০১১ ’’ কিিাি ে আল-িামুন কেসিং, কফনী করাি, 

কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮১৮৫৩৬৭১৫ ২৮-১১-১০ ২৮-১১-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

23.  ০৩৫৮০৩০১২ ’’ কিিাি ে সিোনুর রহিান (আোদ) দসক্ষণ 

িাোর, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৭১১২০৩৩১৯ ২৮-১১-১০ ২৮-১১-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

24.  ০৩৫৮০৩০১৩ ’’ কিিাি ে দাি এন্ড িন্স, কাসলতলা করাি, 

কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮১৯৬২৫৮৮১ ২১-১০-১০ ২১-১০-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

25.  ০৩৫৮০৩০১৪ ’’ কিিাি ে আর্নায়ার িাদ্রাি ে, কাসলতলা 

করাি, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮২৫০২০২৬৯ ১৩-০১-১১ ১৩-০১-১৭ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

26.  ০৩৫৮০৩০১৫ ’’ কিিাি ে িাবু এন্ড ককাং , 

 িিসেদ করাি, কিৌমুহনী, কনায়াখালী 

 ২৭-০২-১১ ২৭-০২-১৭ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

27.  ০৩৫৮০৩০১৬ ’’ কিিাি ে সিটু িাহা, িসনক পসট্ট, কিৌমুহনী, 

কনায়াখালী। 

০১৭১১০৫৩৬৭৬ ২৭-০৪-১১ ২৭-০৪-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

28.  ০৩৫৮০৩০১৭ ’’ কিিাি ে খাো কেিাি ে, ির্হশগঞ্জ িাোর, 

কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮১৩৪০০৬৪৯ ২৮-০৬-১১ ২৮-০৪-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০৩৫৮০৩০১৮ ’’ কিিাি ে কফরদাউি কেসিং, কর্লে করাি, 

ির্হশগঞ্জ িাোর, কিৌমুহনী, কনায়াখালী। 

০১৮১৯৮০১৫০৮ ০৭-০৮-১১ ০৭-০৮-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  ০৩৫৮০৪০০১ কিগিগঞ্জ কিিাি ে হক এন্ড ব্রাদাি ে, িাদ্রািা করাি, 

কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৭৫৩০৪০৭ ২১-০৯-১১ ২১-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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31.  ০৩৫৮০৪০০২ ’’ কিিাি ে শরীফ হািান এন্টারপ্রাইে, নতুন 

িাোর, দুগ োপুর, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১২৯৩৭৩৩৩ ২১-০৯-১১ ২১-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

32.  ০৩৫৮০৪০০৩ ’’ কিিাি ে নুর োহান কেিাি ে নতুন িাোর, 

কিৌরাস্তা, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৮২০৩২১৪ ২১-০৯-১১ ২১-০৯-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  ০৩৫৮০৪০০৪ ’’ কিিাি ে কিৌমুহনী টি হাউে, সি সি করাি, 

কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৭১৬২৪৫০৮২ ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  ০৩৫৮০৪০০৫ ’’ কিিাি ে িাকার এন্ড ককাং, কাসলতলা 

করাি, কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৭১৭১১৯৩৭৭ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  ০৩৫৮০৪০০6 ’’ কিিাি ে রসণ কেিাি ে, আড়ৎ পসট্ট, দঃ 

িাোর, কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৭১১৯৫২৩০৯ ১৩-০৮-১১ ১৩-০৮-১5 ১৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  ০৩৫৮০৪০০7 ’’ কিিাি ে রােন ফুিি, কর্লে করাি, 

কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৯১২৮৫৫২৭৫ ১৩-০৯-১১ ১৩-০৯-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

37.  ০৩৫৮০৪০০8 ’’ কিিাি ে কািরম্নজ্জািান, দঃ িাোর, 

কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

 ১৩-০৮-০৭ ১৩-০৮-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

38.  ০৩৫৮০৪০09 ’’ কিিাি ে আবু সুসফয়ান, ির্হশগঞ্জ িাোর, 

কিৌমুহনী, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৪৭০৩৮৩৭ ১৩-০৮-০৭ ১৩-০৮-১7 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

39.  ০৩৫৮০৪০১0 ’’ কিিাি ে শ্রীিাি িন্দ্র িসণক, কিৌমুহনী 

িাোর, িসণকয পসট্ট কিগিগঞ্জ, 

কনায়াখালী। 

 ২২-১২-১০ ২২-১২-১৪ 31-১২-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

40.  ০৩৫৮০৪০১1 ’’ কিিাি ে কিসলি কেিাি ে, েসিদার হাট, পূি ে 

িাোর, কিগিগঞ্জ কনায়খালী। 

০১৭১১৪৫৯১৭৯ ০২-০৯-১০ ০২-০৯-১4 ৩১-১২-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

41.  ০৩৫৮০৪০১2 ’’ কিিাি ে হােী আবু িের সিসদ্দক, কর্লে 

করাি, কিগিগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৭১৭১১৯৩৭৭ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

42.  ০৩৫৮০৫০০১ কসিরহাট কিিাি ে িাহাবুি কেসিং কর্প োর্রশন, কালা 

মুসন্সর িাোর, কসির হাট, কনায়াখালী। 

০১৭১৮৩৬৪২০৮ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১3 ৩০-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

43.  ০৩৫৮০৫০০2 ’’ কিিাি ে ফারহা এন্টারপ্রাইে, কসিরহাট, 

কনায়াখালী। 

 ২১-০১-১০ 21-০১-১6 21-০১-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

44.  ০৩৫৮০৫০০3 ’’ কিিাি ে োফর কিার িাপরাসশর হাট 

পসিি িাোর, কসিরহাট, কনায়াখালী। 

 ২০-১০-১০ ২০-১০-১4 ২০-১০-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

45.  ০৩৫৮০৫০০4 ’’ কিিাি ে  নসি এন্ড িন্স, িাপরাসশর হাট, 

কসিরহাট, কনায়াখালী। 

 ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১5 ০৭-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

46.  ০৩৫৮০৫০০5 ’’ কিিাি ে  োফর িাদ্রাি ে, িাপরাসশর হাট, 

কসিরহাট, কনায়াখালী। 

 ০৮-০৬-০৯ ০৮-০৬-১5 ০৮-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

47.  ০৩৫৮০৫০০6 ’’ কিিাি ে আব্দুল কগাফরান, িাপরাসশর হাট, 

কসিরহাট, কনায়াখালী। 

০১৭১২৯৪৫০৭৫ ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১5 ০৭-০৬-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

48.  ০৩৫৮০৫০০7 ’’ কিিাি ে সিয়াি কেিাি ে, কসির হাট 

কপৌরিিা, কসির হাট, কনায়াখালী। 

০১৮১৫০৬৭৩২৮ ২৫-০৯-১১  ২৫-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

49.  ০৩৫৮০৫০০8 ’’ কিিাি ে এি, এ, কিৌধুরী এন্ড িন্স, কসির 

হাট, কনায়াখালী। 

০১৮১৬৪৪৫০৮২ ০২-১০-১১ ০২-১০-১5 ০২-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

50.  ০৩৫৮০৬০০১ ককাম্পানীগঞ্জ কিিাি ে িসেি িাউল সিল, হক িার্কেট, 

িসুরহাট, কনায়াখালী। 

০১৮২১৪৪৮০০৯ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১5 ১৮-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

51.  ০৩৫৮০৬০০২ ’’ কিিাি ে আিদুর রি, কিৌধুরী হাট, 

ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮২০০৮৮১১৩ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

52.  ০৩৫৮০৬০০৩ ’’ কিিাি ে হুদা এন্টারপ্রাইে, কিইন করাি, 

িসুরহাট, ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

 ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১3 ০৭-০৬-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

53.  ০৩৫৮০৬০০৪ ’’ কিিাি ে কিানালী  এন্টারপ্রাইে, কিইন 

করাি, িসুর হাট, ককাম্পানীগঞ্জ, 

কনায়াখালী। 

০১৭১৩৬১৯৪৪৮ ০৭-০৬-০৯ ০৭-০৬-১3 ০৭-০৬-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

54.  ০৩৫৮০৬০০৫ ’’ কিিাি ে দুলাল িক্রিতী, ককাম্পানীগঞ্জ, 

কনায়াখালী। 

০১৭১১১০৫০৪০ ১২-১০-০৯ ১২-১০-১7 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

55.  ০৩৫৮০৬০০৬ ’’ কিিাি ে রহিান কেিাি ে, কিইন করাি, 

িাপরাসশর হাট, ককাম্পানীগঞ্জ, 

কনায়াখালী। 

 ২০-১০-১০ ২০-১০-১2 ২০-১০-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

56.  ০৩৫৮০৬০০৭ ’’ কিিাি ে কহার্িন কেিাি ে, িাপরাসশরহাট, 

পূি েিাোর, ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৭১২১১৭৮১৯ ২৬-০১-১০ ২৬-০১-১8 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

57.  ০৩৫৮০৬০০৮ ’’ কিিাি ে সনউ েয়কালী িান্ডার, কিইন 

করাি, িসুরহাট, ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী 

০১৭১১১০৫০৪০ ১১-১1-১০ ১১-১1-১6 3১-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

58.  ০৩৫৮০৬০০৯ ’’ কিিাি ে আশ্রাফ কেিাি ে, িাপরাসশর হাট, 

পূি ে িাোর, ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৬৪৪৫৭০৬ ০৩-০১-১১ ০৩-০১-১৭ 3১-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

59.  ০৩৫৮০৬০১০ ’’ কিিাি ে রার্শদ এন্ড ব্রাদাি ে, কর্লে করাি, 

িসুরহাট, ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৯৬৪৪৩৪১ ১১-১১-১০ ১১-১১-১৬ 3১-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

60.  ০৩৫৮০৬০১১ ’’ কিিাি ে কিলার্য়ত এন্টারপ্রাইে, কপ্রাঃ 

কিলার্য়ত কহার্িন, কিাকাি কিৌধুরী হাট, 

ককাম্পানীগঞ্জ, কনায়াখালী। 

০১৮১৬১৪১৬৬০ ২৭-১২-১০ ২৭-১২-১৬ 3১-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
িট্টগ্রাি  

61.  ০৩৫৮০৭০০১ িাটসখল কিিাি ে নুর আলি, সখলপাড়া িাোর, 

িাটসখল, কনায়াখালী। 

০১৭১৮৫৯৯১৬০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১5 ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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62.  ০৩৫৮০৭০০২ ’’ কিিাি ে নুরু পার্টায়ারী এন্টারপ্রাইে, 

ইয়াসিন হাসের িাোর, িাটসখল, 

কনায়াখালী। 

০১৭১৮৫৪৭০৮৯ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১5 ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

63.  ০৩৫৮০৭০০৩ ’’ কিিাি ে িাবুল এন্ড িাদ্রাি ে, সখলপাড়া 

িাোর, িাটসখল, কনায়াখালী। 

০১৮১৮৯৯৬৩২০ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১5 ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

64.  ০৩৫৮০৭০০4 ’’ কিিাি ে েননী এন্টারপ্রাইে, িানিা 

িাোর, কিাহাম্মদপুর, িাটসখল, 

কনায়াখালী। 

০১৮১৫৪৩৫২৬৬ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১5 ২১-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

65.  ০৩৫৮০৮০০1 কিানাইমুসড় কিিাি ে ির্নায়ারা কেিাি ে, নার্টশ্বর, 

কিানাইমুসড়, কনায়াখালী। 

 ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১7 ৩১-১২-১৯ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

66.  ০৩৫৮০৮০০2 ’’ কিিাি ে কিাল্লা কিার, কিশন করাি, 

কিানাইমুসড় িাোর, কনায়াখালী। 

০১৫৫২৭১৪৪০৪ ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

67.  ০৩৫৮০৮০০3 ’’ কিিাি ে দুলাল এন্টারপ্রাইে, ইিলািগঞ্জ 

িাোর, িেরা, কিানাইমুসড় িাোর, 

কনায়াখালী। 

 ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

68.  ০৩৫৮০৮০০4 ’’ কিিাি ে রসহি কেিাি ে, নাসন্দয়া পাড়া 

িাোর, কিানাইমুসড় িাোর, কনায়াখালী। 

 ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৯-০১-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

69.  ০৩৫৮০৮০০5 ’’ কিিাি ে রুহুল আসিন এন্ড িন্স, 

কিানাইমুসড় িাোর,  কিানাইমুসড়, 

কনায়াখালী। 

০১৮২৩০০৭১৪০ ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

70.  ০৩৫৮০৮০০6 ’’ কিিাি ে সপ্রয়ন্তী কিার, মুহরীগঞ্জ িাোর, 

কদওটি, কিানাইমুসড়, কনায়াখালী। 

 ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

71.  ০৩৫৮০৮০০7 ’’ কিিাি ে জুর্য়ল কেিাি ে, কাসলতলা করাি, 

কিানাইমুসড়, কনায়াখালী। 

০১৯১৫৫৬৪৭৬৭ ২৫-০৯-১১ ২৫-০৯-১5 ২৫-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

72.  ০৩৫৮০৯০০১ কিনিাগ কিিাি ে পলাশ কেিাি ে, কিনিাগ িাোর, 

কনায়াখালী। 

০১৭১২২১৫৭৮৬ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

73.  ০৩৫৮০৯০০২ ’’ কিিাি ে এ,র্ক,এন্টারপ্রাইে, ছাতারপাইয়া 

িাোর,র্িনিাগ,র্নায়াখালী। 

০১৭১৬৪৮৪৯৮৫ ১৫-১২-১০ ১৫-১২-১2 ১৫-১২-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

74.  ০৩৫৮০৯০০৩ ’’ কিিাি ে জুর্য়ল কিার, ছসিরমুন্সীর হাট,  

কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৭১১৮৩১৮৬৩ ১৫-১২-১০ ১৫-১২-১৬ 31-১২-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

75.  ০৩৫৮০৯০০৪ ’’ কিিাি ে তার্হর ব্রাদাি ে, কিিারহাট, 

কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৮১৭৭৫৮৯৫১ ১৫-১২-১০ ১৫-১২-১৬ 31-১২-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

76.  ০৩৫৮০৯০০৫ ’’ কিিাি ে রাসেন এন্টারপ্রাইে, কিনিাগ 

িাোর,র্িনিাগ,র্নায়াখালী। 

০১৭১২১৯২৮৩৩ ১৫-১২-১০ ১৫-১২-১4 ১৫-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

77.  ০৩৫৮০৯০০৬ ’’ কিিাি ে িাবুল এন্ড ব্রাদাি ে, কিইন করাি, 

কুতুর্ির হাট, কিনিাগ, কনায়াখালী 

০১৮১৮৯৯৬৩২০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৭ 31-১২-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

78.  ০৩৫৮০৯০০৭ ’’ কিিাি ে আিদুল হাই, কিনিাগ িাোর, 

কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৯১৪১৯০৫২০ ২৭-১২-১০ ২৭-১২-১4 ২৭-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

79.  ০৩৫৮০৯০০৮ ’’ কিিাি ে লািলী এন্টারপ্রাইে, কানসকর 

হাট, কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৭১১১২২৬১৬ ২৭-১২-১০ ২৭-১২-১4 ২৭-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

80.  ০৩৫৮০৯০০৯ ’’ কিিাি ে শারিীন এন্ড ব্রাদাি ে, সছর্লাসনয়া 

িাোর,র্িনিাগ, কনায়াখালী 

০১৮২০৫২৭৮৪৪ ২৭-১২-১০ ২৭-১২-১2 ২৭-১২-১৪ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

81.  ০৩৫৮০৯০১০ ’’ কিিাি ে নূর নিী কেিাি ে, গাসের হাট 

িাোর, কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৭৩২২২৪৮৩৬ ১৮-০৫-১১ ১৮-০৫-১5 ১৮-০৫-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

82.  ০৩৫৮০৯০১১ ’’ কিিাি ে িারুফা এন্টারপ্রাইে, িসতসিয়ার 

হাট, কিনিাগ, কনায়াখালী। 

০১৭১২০৩১০২৯ ২৫-০৫-১১ ২৫-০৫-১5 ২৫-০৫-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

83.  ০৩৫৮১০০০২ হাসতয়া কিিাি ে আসিফা কনষ্ট্রাকশন, হাসতয়া 

িাোর, হরনী িাঁনন্দী, কনায়াখালী। 

০৭১২৫৭৭৭১৬ ২৭-০৮-০৯ ২৭-০৮-১5 ২৭-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ কফনী (৫৯) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৫৯০১০০১  িদর কিিাি ে ভুইয়া িাসনেয সিতান, কেশন 

করাি, িদর, কফনী। 

 ২৪-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ৫১-১০০ িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৫৯০১০০২ ’’ কিিাি ে িাবু সিপাট ের্িন্টাল কিাি ে, গােী 

এন্ড িন্স করাি, িারাহীপুর, িদর,  কফনী। 

০১৭১২১৭৭৯৭৩ ২৮-০৫-০৯ ১৩-০৯-১৫ ২৮-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৩৫৯০১০০৩ ’’ কিিাি ে কিতু এন্টারপ্রাইে, আফতাি 

সিসির হাট, কফনী িদর, িদর, কফনী। 

০১৭১২১৮২৮৪১ ০৩-০৯-০৯ ০৩-০৯-১৩ ০৩-০৯-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৩৫৯০১০০৪ ’’ কিিাি ে পারর্িে এন্টারপ্রাইে, ১৭২, 

পুরাতন কিানাগােী িািিযান্ড, োংক 

করাি, িদর, কফনী। 

০১৮১৩৮৬৯৬৩৫ ০৯-১১-০৯ ২৮-০১-১৪ ০৯-১১-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

5.  ০৩৫৯০১০০৫ ’’ কিিাি ে িসহউসদ্দন আহর্ম্মদ িজুিদার, 

আেসিরী কিগি িড়ক, িারাহীপুর, িদর, 

কফনী। 

০১৮১৮৩৩৯৩৪০ ২২-১২-০৯ ২৭-০১-১৪ ২২-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৩৫৯০১০০৬ ’’ কিিাি ে কেিসিন কেিাি ে, পাগলা সিয়া 

িড়ক, উিরা িাঁসড়পুর, িদর, কফনী। 

০১৮১৮৬০২২২৩ ২২-১২-০৯ ২৭-০১-১৪ ২২-১২-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৩৫৯০১০০৭ ’’ কিিাি ে িজুিদার এন্টারপ্রাইে, িার্হি 

িাোর, এয়ারর্পাট ে করাি, িদর, কফনী। 

০১৮১৯৬৮৫৬১৪ ২২-১২-০৯ ৩০-১২-১৫ ২২-১২-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৩৫৯০১০০৮ ’’ কিিাি ে িনসুর সিপাট ের্িন্টাল কিার,  

িারাসহপুর, িদর, কফনী। 

০১৭১২১৭৭৯৭৩ ২১-১০-১০ ২৬-১০-১৪ ২১-১০-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

9.  ০৩৫৯০১০০৯ ’’ কিিাি ে আসির কেিাি ে,  িি হকাি ে িার্কেট, 

োিান করাি, িদর, কফনী। 

০১৭১১১১৫৪৬৪ ২৯-১২-১০ ২১-০১-১৫ ২৯-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

10.  ০৩৫৯০১০১০ ’’ কিিাি ে আহম্মদ কেিাি ে, িি হকার 

িার্কেট, ইিলািপুর করাি, িদর, কফনী। 

০১৭১১৯৩০২৮০ ১৮-০৪-১০ ২৬-০৬-১৬ ১৮-০৪-১৮ ৫১-১০০ -ঐ-  

11.  ০৩৫৯০১০১১ ’’ কিিাি ে িাদশা সিয়া কিার, িধুয়াই 

(িাওড়া পুকুর) সিয়ার িাোর, িদর, 

কফনী। 

০১৭১৫৮৭৬৪৩১ ২৯-১২-১০ ২১-০১-১৫ ২৯-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

12.  ০৩৫৯০১০১২ ’’ কিিাি ে সিোনুর রহিান, কগািাউন 

ককায়াটার ,িদর, কফনী। 

০১৮১৯৫০৮০৬০ ২১-০৯-১০ ৩০-১১-১৫ ২১-০৯-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

13.  ০৩৫৯০১০১৩ ’’ কিিাি ে কগালাি রহিান, কফনী পরশুরাি 

শহর, ফর্লশ্বর, িদর, কফনী। 

০১৭১১৭৮৬৭১৩ ২৯-১২-১০ ৩০-১১-১৫ ২৯-১২-১৬ ৫১-১০০ -ঐ-  

14.  ০৩৫৯০১০১৪ ’’ কিিাি ে েয়কালী িান্ডার, তাসকয়া করাি, 

িদর, কফনী। 

০১৭১১৮২১৩২৫ ০৪-০৪-১১ ২৭-১০-১৫ ০৪-০৪-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

15.  ০৩৫৯০১০১৫ ’’ কিিাি ে আিানত কেিাি ে, ৫২৫, িওদাগর 

পাড়া, রািপুর, িদর, কফনী। 

 ৩১-০৩-১১ ০১-০৯-১৫ ৩১-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

16.  ০৩৫৯০১০১৬ ’’ কিিাি ে হােী আঃ ওয়াদুদ, ধান, িাউল, 

সিসন ও র্ভসষ িার্লর আড়ৎ, ইিলািপুর 

করাি, িদর, কফনী। 

০১৮১৯৩৮৫৬১৪ ৩১-০৩-১১ ৩০-১২-১৫ ৩১-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

17.  ০৩৫৯০১০১৭ ’’ কিিাি ে কিাঃ ইসলয়াি, তাসকয়া করাি, 

িদর, কফনী। 

 ৩১-০৩-১১ ২৭-১০-১৫ ৩০-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

18.  ০৩৫৯০১০১৮ ’’ কিিাি ে োহান কনষ্ট্রাকশন, ৫৪৭, 

িওদাগর পাড়া, িদর, কফনী। 

০১৭১১১৩২৪১৭ ৩১-০৩-১১ ০১-০৯-১৫ ৩১-০৩-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

19.  ০৩৫৯০১০১৯ ’’ কিিাি ে র্ভ ুঁইয়া ব্রাদাি ে, ৫২২, হাোরী 

িার্কেট, িদর, কফনী। 

 ০৫-০৫-১১ -- ০৫-০৫-১৩ ৫১-১০০ -ঐ-  

20.  ০৩৫৯০১০২০ ’’ কিিাি ে োিাল উসদ্দন, িাধারণ 

ব্যািিায়ী, পাগলা সিয়া িড়ক, িদর, 

কফনী। 

 ০৫-০৫-১১ ৩০-১২-১৫ ০৫-০৫-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

21.  ০৩৫৯০১০২১ ’’ কিিাি ে নাসহদ এন্টারপ্রাইে, কিাহাম্মদ 

আলী িাোর, িদর, কফনী। 

 ২৩-০৬-১১ ০১-০৯-১৫ ২৩-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

22.  ০৩৫৯০১০২২ ’’ কিিাি ে রহিান কনষ্ট্রাকশন, সিয়দ িাড়ী 

করাি, রািপুর, িদর, কফনী। 

০১৭১১৮৪৫৪৪৮ ২৩-০৬-১১ ২৭-১০-১৫ ২৩-০৬-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

23.  ০৩৫৯০১০২৩ ’’ কিিাি ে িসফ এন্টার প্রাইে, একার্িিী 

করাি, িদর, কফনী। 

 ০৫-০৭-১১ ০৫-০৭-১৭ ৩১-১২-১৯ ৫১-১০০ -ঐ-  

24.  ০৩৫৯০১০২৪ ’’ কিিাি ে  দারম্নশসশফা িসকে  এন্ড 

অযকুপর্য়ন্ট (র্হলথ্ ক্লাি), ২০২, িাক্তার 

পাড়া, িদর, কফনী। 

 ০১-০৮-১১  ০১-০৮-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

25.  ০৩৫৯০১০২৫ ’’ কিিাি ে কশফা কিার, আল-আিিাি 

পস্নাো, করলর্গইট, কগািাউন ককায়াটার, 

িদর, কফনী। 

০১৬৭৪৫৫৫৭৫৬ ২৫-০৮-১১ ৩০-১১-১৫ ২৫-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

26.  ০৩৫৯০১০২৬ ’’ কিিাি ে মুসক্তর্র্ািা িিন্বয় কল্যাণ ও 

পূন েিািন িিিায় িসিসত সলঃ, িাোসি 

সদধীর দসক্ষন পাড়, িদর, কফনী। 

০১৭১১-৩৪৬১২৩ ২২-০৮-১৩ ২৯-১০-১৫ ২২-০৮-১৭ ৫১-১০০ িট্টগ্রাি িিিায় 

সিলার 

27.  ০৩৫৯০২০০১ ফুলগােী কিিাি ে লং লাইফ এন্টারপ্রাইে, পুরাতন 

কিইন করাি, ফুলগােী িাোর, ফুলগােী 

কফনী। 

০১৮১৪৩৬৭৯২৮ ২৪-০৮-০৯ ০৮-০৩-১৬ ২৪-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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28.  ০৩৫৯০২০০২ ’’ কিিাি ে কশখ নুর উসদ্দন কিৌধুরী, নতুন 

মুসন্সর হাট, ফুলগােী, কফনী। 

০১৮১৭০৫৮৭৫১ ১৯-০৮-০৯ ২৭-১০-১৫ ১৯-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

29.  ০৩৫৯০২০০৩ ’’ কিিাি ে কিাহাগ এন্টারপ্রাইে, মুসন্সর হাট, 

ফুলগােী, কফনী। 

০১১৯৫১১৩৮৮৬ ২৬-১০-০৯ ২৯-১০-১৫ ২৬-১০-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

30.  ০৩৫৯০২০০৪ ’’ কিিাি ে শসহদ কেিাি ে, িকসশ িাোর, 

মুন্সীর হাট, ফুলগােী, কফনী। 

 ২৯-১২-১০ ২১-০১-১৫ ২৯-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

31.  ০৩৫৯০২০০৫ ’’ কিিাি ে িাসিউল এন্টারপ্রাইে, সেএিহাট, 

ফুলগােী, কফনী। 

 ২৯-১২-১০ ৩০-১২-১৫ ২৯-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

32.  ০৩৫৯০২০০৬ ’’ কিিাি ে হারম্নন এন্টারপ্রাইে, মুন্সীর হাট, 

ফুলগােী, কফনী। 

০১৭১১২৩১৯১১ ০১-০৮-১১ ০১-০৯-১৫ ০১-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

33.  ০৩৫৯০২০০৭ ’’ কিিাি ে আবুল কালাি র্ভ ুঁইয়া, ধসলয়া, 

মুন্সীর হাট, ফুলগােী, কফনী। 

০১৭১২৭৩৫০৬৭ ২১-০৮-১১ ০৮-০৩-১৬ ২১-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

34.  ০৩৫৯০৩০০১ পরশুরাি কিিাি ে েসিি উসদ্দন, ধসনকুন্ডা িাোর, 

পরশুরাি, কফনী। 

০১৮১৪৮৩৮৯০৪ ২৫-০৮-০৯ ০৮-০৩-১৬ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

35.  ০৩৫৯০৩০০২ ’’ কিিাি ে সুেন কিার, পরশুরাি িাোর, 

পরশুরাি, কফনী। 

০১৭১১৩৪২৫৬৫ ২৫-০৮-০৯ ২৯-১০-১৫ ২৫-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

36.  ০৩৫৯০৩০০৩ ’’ কিিাি ে কসরিউলস্নাহ িজুিদার, িাকগর-

খন্ডলহাই উপর্েলা, পরশুরাি, কফনী। 

০১৮১৬০৩১৭৩৬ ১৯-১২-১০ ২৯-১০-১৫ ১৯-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

37.  ০৩৫৯০৩০০৪ ’’ কিিাি ে কিৌধুরী এন্টারপ্রাইে, পরশুরাি 

িাোর, পরশুরাি, কফনী। 

০১৭১১৭০৮৬ ৩১-০৩-১১ ১৩-০৯-১৫ ৩১-০৩-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

38.  ০৩৫৯০৪০০১ ছাগলনাইয়া কিিাি ে কিানালী কেিাি ে, ছাগলনাইয়া, 

কফনী। 

০১৮১৯৬৪৬৩৩৫ ২৬-০৮-০৯ ২৬-০৮-১৭ 31-12-19 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

39.  ০৩৫৯০৪০০২ ’’ কিিাি ে পার্টায়ারী এন্টারপ্রাইে, িধ্যি 

সশলুয়া, ছাগলনাইয়া, কফনী। 

০১৮১৫৬০২৫৩৬ ১৯-০৮-০৯ ০৮-০৩-১৬ ১৯-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

40.  ০৩৫৯০৪০০৩ ’’ কিিাি ে োফর এন্টারপ্রাইে, ছাগলনাইয়া 

িাোর, ছাগলনাইয়া, কফনী। 

০১৮২৩৬৫১০৯৩ ২৬-০৭-১০ ২৭-০১-১৪ ২৬-০৭-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

41.  ০৩৫৯০৫০০১ কিানাগােী কিিাি ে হােী ওয়াসল উলস্নাহ, কিইন 

করাি, কিানাগােী, কফনী। 

 ২৯-১২-১০ ২৭-১০-১৫ ২৯-১২-১৬ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  

42.  ০৩৫৯০৫০০২ ’’ কিিাি ে  ইিিাইল, কিানাগােী িাোর, 

কিানাগােী, কফনী। 

০১৮১৭২২৮৭৪১ ৩১-০৩-১১ ০৩-০৯-১৫ ৩১-০৩-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ-  
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কেলার নািঃ িট্টগ্রাি (৬০) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৬০০১০০১ সিটি 

কর্প োর্রশন 

কিিাি ে খাো কিার, ৩৭২, িসক্সর হাট, 

মুরগী হাটা কলইন, ককার্তায়ালী, িট্টগ্রাি। 

০১৯১২৫৫২১৪২ ০৯-০৮-০৭ ০৯-০৮-১5 31-12-১8 ০-৫০ 
িট্টগ্রাি 

 

2.  ০৩৬০০১০০২ ’’ কিিাি ে আফর্রাে কেসিং কর্প োর্রশন, 

হাসলশহর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১১৯৫১৩১৫০১ ২৭-০৫-০৯ ২৭-০৫-১৫ ২৭-০৫-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

3.  ০৩৬০০১০০৩ ’’ কিিাি ে ইিিত প্যারািা, উির লালখান 

িাোর, িট্টগ্রাি। 

০১১৯৫১৩১৫০১ ২৭-০৫-০৯ ২৭-০৫-১৭ 31-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

4.  ০৩৬০০১০০৪ ’ কিিাি ে সির্ররশ্বরাই কিার, ১৭৮, কািাল 

কগইট, ইি িাদার িাড়ী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১২৭৪৬৯৩০ ০৪-০৬-০৯ ০৪-০৬-১৫ ০৪-০৬-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

5.  ০৩৬০০১০০৫ ’’ কিিাি ে িাজ্জাদ কিার, ১৯৮সি, আব্দুল 

হাসিদ করাি, শুলক িহর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১১১৩০০২৬ ০৪-০৬-০৯ ০৪-০৬-১৫ ০৪-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

6.  ০৩৬০০১০০৬ ’’ কিিাি ে খাো কেিাি ে, দসক্ষন পর্তঙ্গা, 

রাে পুকুর পাড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১২২৮৫৪৫০ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৫ ১৮-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

7.  ০৩৬০০১০০৭ ’’ কিিাি ে এি,এ, িবুর এন্ড িাদ্রাি ে, ১২৮, 

িলুয়ার দীসঘর পাড়, ককারিানীগঞ্জ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৭৮১২২ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

8.  ০৩৬০০১০০৮ ’’ কিিাি ে সকরণ এন্টারপ্রাইে, ৪৫৩, 

কগায়ালপাড়া, এনার্য়ত িাোর, িট্টগ্রাি 

০১৮১৭৭৬৪৯৬৪ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১5 ১৮-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

9.  ০৩৬০০১০০৯ ’’ কিিাি ে এ, এি এন্টারপ্রাইে কাসের হাট, 

কিাহরা, িান্দগাও, িট্টগ্রাি। 

০১৭২৩৯৭৩৯৫৪ ১৮-০৮-০৯ 20-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

10.  ০৩৬০০১০১০ ’ কিিাি ে সদদারুল আলি, কাসের হাট, 

কিাহরা, িাঁন্দগাও, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৮২৮৭০৯ ১৮-০৮-০৯ ১৮-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

11.  ০৩৬০০১০১১ ’’ কিিাি ে ইসলয়াছ কেিাি ে, ১৭০৮, সিসির 

হাট, পাঁিলাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৬৫১২৩ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১3 ১৯-০৮-১৫ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

12.  ০৩৬০০১০১২ ’’ কিিাি ে সিছসিল্লাহ কিার, পুরাতন 

কর্ন্টার্লর কিাড়, উির পর্তঙ্গা, িট্টগ্রাি। 

০১৭১২৭৩০০১৯ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

13.  ০৩৬০০১০১৩ ’’ কিিাি ে সতয়সিয়া িামুন কিার, ককসি 

আিান আলী করাি, িক িাোর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৮৪৭৮৫৮ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-17 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

14.  ০৩৬০০১০১৪ ’’ কিিাি ে সতয়সিয়া িামুন সিপাট ের্িন্টাল 

কিার, ৬নং পূি ে কষাল শহর, আিানআলী 

করাি,িকিাোর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১০১৭১৮২৯ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-17 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

15.  ০৩৬০০১০১৫ ’’ কিিাি ে ফসরদ এন্ড ব্রাদাি ে, িযান্ড করাি, 

িাংলা িাোর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭৮৫৬৫৯ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৩ ১৯-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

16.  ০৩৬০০১০১৬ ’ কিিাি ে দীন কিাটরি, ১৪, িসক্সর হাট, 

িট্টগ্রাি। 

০১৫৫৪৩২৬৮৫০ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

17.  ০৩৬০০১০১7 ’’ কিিাি ে এ-সি-সিসন্ডর্কট, প্রাণ হসরদাি 

করাি, পাহাড়তলী, িরাই পাড়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩২১৯২৪ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১7 31-12-১9 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

18.  ০৩৬০০১০১8 ’’ কিিাি ে কদশ কিার, ওয়ািা িার্কেট, নতুন 

িাোর, হাসলশহর করাি, পাহাড়তলী, 

িট্টগ্রাি। 

০১৫৫৬৫৩০৩১৫ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১৫ ১৯-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

19.  ০৩৬০০১০19 ’’ কিিাি ে কনোি কিার, ইসপর্েি িাই 

কলইন, কলিী সদঘীর পাড়, দসক্ষণ িধ্যি 

হাসলশহর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯১০০২৩৪ ১৯-০৮-০৯ ১৯-০৮-১১ ১৯-০৮-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

20.  ০৩৬০০১০20 ’ কিিাি ে এয়াকুি এন্ড িন্স, সিয়াখান নগর, 

ইছহার্কর পুল, দঃ িাকসলয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৬০৫৪৬৮৮ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

21.  ০৩৬০০১০২1 ’’ কিিাি ে রওশন এন্টারপ্রাইে, িসহি 

িার্কেট,  সিয়াখান করাি, পুি ে িাকুসলয়া, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮২৪৮২৯৭৭৭ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

22.  ০৩৬০০১০২2 ’’ কিিাি ে কগার্ল্ডন সিসন্ডর্কট, িধ্যি 

কগািাইল িাঙ্গা, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৪৯৫১৭ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১১ ২০-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

23.  ০৩৬০০১০২3 ’’ কিিাি ে িহুয়া ইন্টারন্যাশনাল, ৯২-৯৫, 

কহার্টল শাহোহান িার্কেট, িদর ঘাট, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৬৫০৮২৩ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

24.  ০৩৬০০১০২4  কিিাি ে হক কিার, আসিন কর্লানী করাি, 

আতর্রর সির্পা, পাঁিলাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৯২০৪৮৪ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১7 31-12-১9 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

25.  ০৩৬০০১০২5 ’’ কিিাি ে িািা এন্টারপ্রাইে, দসক্ষণ িধ্যি 

হাসলশহর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৩৬৯৫১৮০ ২০-০৮-০৯ ২০-০৮-১3 ২০-০৮-১৫ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

26.  ০৩৬০০১০২6 ’’ কিিাি ে লাকী কিার, ৬৭নং ব্রীে ঘাট 

করাি, সশি িাড়ী, সফসরঙ্গী িাোর, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১৫৪৩৬৪৫১ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

27.  ০৩৬০০১০27 ’’ কিিাি ে কেসি ইন্টযারন্যাশনাল, ১৪নং 

এয়ারর্পাট ে করাি, পর্তঙ্গা, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৬৫৪৫০ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১১ ২৩-০৮-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

28.  ০৩৬০০১০28 ’’ কিিাি ে োর্হদ কিার, উির 

হাসলশহর(র্িালস্নাপাড়া), আনন্দিাোর, 

িট্টগ্রাি। 

০১৯১৪৩৭৫৭৯২ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  
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29.  ০৩৬০০১০29 ’’ কিিাি ে আর্নায়ারা কিগি কিার, ১৬৯৩, 

দসক্ষন হাসলশহর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪৩৬৪৩০৩ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১5 ২৪-০৮-১7 ০-৫০ -ঐ-  

30.  ০৩৬০০১০৩0 ’’ কিিাি ে কদৌলত কিার, ৪৬২-৩৮৭, ট্াংক 

করাি, িাসির ঘাট িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭০১৭৪৩১ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

31.  ০৩৬০০১০৩1 ’’ কিিাি ে িার এর্েন্সী, ৫৯, িযান্ড করাি, 

িাসিরঘাট, িট্টগ্রাি। 

০১৭১১৭৫০৭৮৩ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

32.  ০৩৬০০১০৩2 ’’ কিিাি ে ইসদ্রি ব্রাদাি ে, ১৫নং মুরগী হাটা 

কলইন, িসক্সর হাট, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭২০৩৪২৪ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

33.  ০৩৬০০১০৩3 ’’ কিিাি ে কাসে কিার, িীল সিল 

িাোর,উির পর্তঙ্গা, িট্টগ্রাি। 

০১৯১৯২৫০০৪৮ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৫ ২৪-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

34.  ০৩৬০০১০৩4 ’’ কিিাি ে কদালন সিপাট ের্িন্টাল কিার, 

িাসহর সিগন্যাল িড়ুয়া পাড়া, িানঁদগাও, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১৪০৫৫০৬৩ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

35.  ০৩৬০০১০35 ’’ কিিাি ে কিসলি ব্রাদাি ে, ২৫৭ খাতুনগঞ্জ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭২০৬৮১২ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১১ ৩০-০৮-১৩ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

36.  ০৩৬০০১০36 ’’ কিিাি ে হােী িসফজুর রহিান িওদাগর, 

৮৬, িাকতাই, িট্টগ্রাি। 

০১৭১১০৬৪২১৭ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১7 31-১2-১9 ০-৫০ -ঐ-  

37.  ০৩৬০০১০37 ’’ কিিাি ে িার্য়সেদ কিার, ১৫১-১, 

আিাদগঞ্জ, িট্টগ্রাি। 

০১৮৪০৪২৫০৫৭ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ 31-12-১7 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

38.  ০৩৬০০১০38 ’’ কিিাি ে হােী এন্ড িন্স, ৬৩, নুতন 

িাকতাই  িট্টগ্রাি। 

০১৭১১৭৪৯৫৬৬ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

39.  ০৩৬০০১০39 ’’ কিিাি ে এি-এন-এন্টারপ্রাইে, খাতুনগঞ্জ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭৭২৩৩৬ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৩ ৩০-০৮-১৫ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

40.  ০৩৬০০১০৪0 ’’ কিিাি ে আোদ ফুি ককাম্পানী, রাোখালী 

করাি, িাকতাই, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৩৫৪৪৩১৬ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

41.  ০৩৬০০১০৪1 ’’ কিিাি ে িিক কিার, ৩৭১নং িসক্সর হাট, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৩৩৮১৩ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১5 ৩০-০৮-১7 ০-৫০ -ঐ-  

42.  ০৩৬০০১০৪2 ’’ কিিাি ে ইউসুফ এন্ড িাদাি ে, ২২৩, 

খাতুনগঞ্জ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৮৭১৬৭১২ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

43.  ০৩৬০০১০৪3 ’’ কিিাি ে সিসিয়া িার্কেটিং কিন্টার, ই-সি 

পূি ে সফর্রােশাহ কর্লানী, খুলিী, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭৩২৪১১৯১৮ ০৭-০৯-০৯ ০৭-০৯-১৫ ০৭-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

44.  ০৩৬০০১০৪4 ’’ কিিাি ে সরফাত কিার, কুলগাঁও, িার্য়েীদ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১৭১৪৯৭৬২ ১০-০৯-০৯ ১০-০৯-১১ ১০-০৯-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

45.  ০৩৬০০১০45  কিিাি ে োহাঙ্গীর কিার, ৪২/এ, 

িাগিসনরাি, দািপাড়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১২৪৬৪৬৪১ ১০-০৯-০৯ ১০-০৯-১৬ ১০-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

46.  ০৩৬০০১০46 ’’ কিিাি ে খন্দকার কিার, আসিন জুট সিল, 

িার্য়সেদ, িট্টগ্রাি। 

০১৯১৬৭৭৮২৫৯ ১০-০৯-০৯ ১০-০৯-১১ ১০-০৯-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

47.  ০৩৬০০১০47 ’’ কিিাি ে খাো কিার, শাসনতনগর, আসিন 

জুটসিল, িার্য়েীদ, িট্টগ্রাি। 

০১৯১৭২০৯০১০ ১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-১5 ১৪-০৯-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

48.  ০৩৬০০১০48 ’’ কিিাি ে খাো কেিাি,র্ শাসন্তনগর, আসিন 

জুটসিল, িার্য়সেদ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১২৪৪৭৭৮৮ ১৪-০৯-০৯ ১৪-০৯-১১ ১৪-০৯-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

49.  ০৩৬০০১০49 ’’ কিিাি ে কিাঃ শাহাোহান, ৭ এইি, এি, 

খার্লদ করাি, োিাল খান, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬১০৫০৯ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১১ ১৫-০৯-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

50.  ০৩৬০০১০৫0 ’’ কিিাি ে আসকি ইন্টারন্যাশনাল,২০২-সি- 

সনউ িাকতাই, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭৭১৭৯৫ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১৫ ১৫-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

51.  ০৩৬০০১০৫1 ’’ কিিাি ে আল-আসিন কিার, ৩২২-২ 

,আশরাফ আলী করাি, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯১৮০১৮৬ ০৬-১০-০৯ ০৬-১০-১৫ 31-১2-১7 ০-৫০ -ঐ-  

52.  ০৩৬০০১০৫2 ’’ কিিাি ে হাসনফ কিার, ৫০৮-৫০৯, সিসিএ 

কণ েফূলী িার্কেট, পাঠানটুলী, কিৌমুহনী, 

িট্টগ্রাি 

০১৮১৯১৮০১৮৬ ০৫-১০-০৯ ০৫-১০-১3 31-১2-১8 ০-৫০ -ঐ-  

53.  ০৩৬০০১০৫3 ’’ কিিাি ে এি, এি কেসিং, ২১৩-১, নতুন 

িাক্তাই, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪৪১৩৭১৩ ১১-১০-০৯ ১১-১০-১7 31-১2-১9 ০-৫০ -ঐ-  

54.  ০৩৬০০১০৫4  কিিাি ে িাতকাসনয়া কেসিং এন্ড ককাং, 

৪০৪-৬, িদরঘাট করাি, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৬১১৮৭০০ ১২-১০-০৯ ১২-১০-১৫ ১২-১০-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

55.  ০৩৬০০১০55 ’’ কিিাি ে সিরাজুল হক িওদারগর, িধ্যি 

হাসলশহর,ঈশান সিিীর হাট, িন্দর, 

িট্টগ্রাি। 

০১১৯৯২৭৬৬০৭ ১৯-১০-০৯ ১৯-১০-15 ১৯-১০-১7 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

56.  ০৩৬০০১০56 ’’ কিিাি ে শাহ আিানত এন্টারপ্রাইে, 

দসক্ষণ িধ্যি হাসলশহর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৩৬৯৫১৮০ ১৭-১২-০৯ ১৭-১২-১১ ১৭-১২-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

57.  ০৩৬০০১০57 ’’ কিিাি ে নুর িাফা এন্ড ব্রাদাি ে, ৩১৯, সিটি 

করাি, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাি। 

০১১৯৯২৬৪৫৭২ ৩০-১২-০৯ ৩০-১২-১৩ ৩০-১২-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

58.  ০৩৬০০১০58 ’’ কিিাি ে নুরুল এন্ড ব্রাদাি ে, ৩০১, সিটি 

করাি, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাি। 

০১১৯৩০৩৬০২০ ৩০-১২-০৯ ৩০-১২-১১ ৩০-১২-১৩ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

59.  ০৩৬০০১০59 ’’ কিিাি ে সপয়াল এন্ড িন্স, প্লট-৩৩, পূি ে 

সফর্রাে শাহ কর্লানী, খুলশী, িট্টগ্রাি। 

০১৭৩১৯৬৭৮৮৫ ২৪-১২-০৯ ২৪-১২-15 ২৪-১২-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

60.  ০৩৬০০১০60 ’’ কিিাি ে নাে এন্ড ককাং, ২২৭০, িধ্যি 

হাসলশহর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮২৫৯৯৫৯৫৯ ২২-১২-০৯ 22-12-১5 ২২-12-১7 ০-৫০ 
-ঐ- 
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61.  ০৩৬০০১০৬1 ’’ কিিাি ে োর্হদ কিার, আসিন জুট সিলি, 

পসিি কষালশহর, িার্য়েীদ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬২২৬৮৭ ৫-০২-১০ 25-০2-১4 2৫-০২-১৬ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

62.  ০৩৬০০১০৬2 ’’ কিিাি ে কেি সলংক ২০৩-১, সফসরঙ্গী 

িাোর, ককাতয়ালী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৫১৪৭৫২ ২৭-১২-১০ ২৭-১২-১৬ 31-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

63.  ০৩৬০০১০৬3 ’’ কিিাি ে ইয়াসহয়া কিার, ২০৩, সফসরঙ্গী 

িাোর, কর্তায়ালী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৫১৪৭৫২ ২১-০৯-১০ ২১-০৯-১৬ 31-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

64.  ০৩৬০০১০৬4 ’’ কিিাি ে ইিিাইল কেিাি ে, ৬৬, কসি 

নেরম্নল ইিলাি করাি, সফসরঙ্গী িাোর, 

িট্টগ্রাি। 

 ২১-০৯-১০  ২১-০৯-১২ ০-৫০ -ঐ- স্থসগত 

65.  ০৩৬০০১০65 ’’ কিিাি ে এ এি এন্টারপ্রাইে, ২৩ আিোদ 

আলী কলইন, ককার্তায়ালী-৪০০০, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬৪০৪৯৬ ১৯-১০-১০ ১৯-১০-১৬ 31-১২-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

66.  ০৩৬০০১০66 ’’ কিিাি ে আরিান কিার, ৭৫কুঞ্জ ছায়া, 

আিািসিক এলাকা, িার্য়েীদ থানা 

করাি, িার্য়েীদ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪২৭৫২২৭ ২৩-১২-১০ ২৩-১২-১৬ 31-১২-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

67.  ০৩৬০০১০67 ’’ কিিাি ে কেনার্রল কেসিং, সি-আর-টি-সি 

িার্কেট, সি-আর-টি-সি, িার্য়েীদ 

কিাস্তািী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬২৪৪০৫ ২৯-১২-১০ ২৯-১২-১৬ 31-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

68.  ০৩৬০০১০68 ’’ কিিাি ে হাসিি ব্রাদাি ে, আতুরার সির্পা, 

হাটহাোরী করাি, পাঁিলাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬৩৭৩৬৭ ২৩-০২-১১ ২৩-০২-১৭ 31-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

69.  ০৩৬০০১০69 ’’ কিিাি ে শাহ আিানত কিার, ফসকর্রর 

টিলা িার্কেট, হাটহাোরী  

করাি,িার্য়েীদ,িট্টগ্রাি 

০১৮২০৩০৭৮৬৭ ২৩-০২-১১ ২৩-০২-১৭ 31-১২-১8 ০-৫০ -ঐ-  

70.  ০৩৬০০১০70  কিিাি ে পারর্িে কিার, িারনী ঘাটা , 

উির হাসলশহর, গসলসিপা পাড়া, িট্টগ্রাি। 

০১৬৭৫৪৩৪৫২০ ০৮-০৩-১১ ০৮-০৩-17 31-১2-১9 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

71.  ০৩৬০০১০৭1 ’’ কিিাি ে রুর্িল কিার, হােী নাসের আলী, 

কটন্ডল করাি, িাঁন্দগাও , িট্টগ্রাি। 

০১৮২৭৯৭৩৩৯২ ১৬-০৩-১১ ১৬-০৩-১৫ ১৬-০৩-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

72.  ০৩৬০০১০৭2 ’’ কিিাি ে রহিত কেিাি ে, িাহাদুর শাহ 

কর্লানী, িন্দরটিলা, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৭১৬৫৬৬৫৯৩ ৩১-০৩-১১ ৩১-০৩-১৭ 31-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

73.  ০৩৬০০১০৭3 ’’ কিিাি ে এয়াকুি এন্ড িন্স, দসক্ষণ কিাহরা, 

কালুর ঘাট, িান্দগাও, িট্টগ্রাি। 

০১৮১১৮১৩২৫২ ১৬-০৬-১১ ১৬-০৬-১7 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

74.  ০৩৬০০১০৭4 ’’ কিিাি ে এন ইিলাি সিপাট ের্িন্টাল কিার, 

হাসলশহর, সিরনগর, মুসন্সপাড়া, 

আনন্দিাোর, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৬০৬২৯৫ ২৬-০৬-১১ ১৬-০৬-১7 31-১২-১9 ০-৫০ -ঐ-  

75.  ০৩৬০০১০75 ’’ কিিাি ে নাসেি কিার, উির কাট্টলী, 

িাদ্রািা কির্পস্নক্স, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৯০৭৫৯৯ ১৬-০৬-১১ ১৬-০৬-১৬ ১৬-০৬-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

76.  ০৩৬০০১০76 ’’ কিিাি ে রসকি উসদ্দন এন্টারপ্রাইে, 

আতুরার সির্পা, হার্িি িাোর, 

িার্য়েীদ, িট্টগ্রাি। 

০১৭১০৮৪৫৮৯৯ ১৬-০৬-১১ ১৬-০৬-১৫ ১৬-০৬-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

77.  ০৩৬০০১০77 ’’ কিিাি ে আিান এন্টারপ্রাইে, শাহআিানত 

িার্কেট, অসক্সর্েন কিাড়, িার্য়েীদ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭২৬০১১৪ ১৬-০৬-১১ ১৬-০৬-১৫ ১৬-০৬-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

78.  ০৩৬০০১০78 ’’ কিিাি ে ছার্ির কিার, দসক্ষন পর্তঙ্গা, 

ফুলছসড় পাড়া, সিিান িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৭১২৬৫৬৬৯৩ ১৯-০৬-১১ ১৯-০৬-১৫ 31-১২-১7 ০-৫০ -ঐ-  

79.  ০৩৬০০১০79 ’’ কিিাি ে খাো িাসণেয সিতান, পূি ে 

কষালশহর, খাো করাি, িািানঘাটা, পাো 

কদাকান, িট্টগ্রাি। 

০১৮৩৪১৪০১০৫ ১৯-০৭-১১ ১৯-০৭-১৬ ১৯-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

80.  ০৩৬০০১০৮0  কিিাি ে খাো কনয়ািত আলী শাহ কেিাি ে, 

পূি ে কহার্িন আহম্মদ পাড়া, খালপাড়, নূর 

কসিশনার গসল, উির পর্তঙ্গা, িট্টগ্রাি। 

০১৮৩৬৮৫৪৫৮৩ ১৯-০৭-১১ ১৯-০৭-১৫ ১৯-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

81.  ০৩৬০০১০৮1 ’’ কিিাি ে সিছসিল্লাহ কিার, উির িধ্যি 

হাসলশহর, আদশ ে পাড়া, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯১৬৯৯১৯ ২০-০৭-১১ ২০-০৭-১৬ ২০-০৭-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

82.  ০৩৬০০১০82 ’’ কিিাি ে টু ব্রাদাি ে, কপাট ে কিইন িার্কেট, 

িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৭১০৪৮১২৬২ ২০-০৭-১১  ২০-০৭-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

83.  ০৩৬০০১০83 ’’ কিিাি ে ইউনুছ কিার, সনিতলা, কপাট ে 

কার্নকটিং করাি, িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৭১২৮৮২২৪০ ০২-০৮-১১  ০২-০৮-১৩ ০-৫০ 
-ঐ- 

স্থসগত 

84.  ০৩৬০০১০84 ’’ কিিাি ে ইউছুফ কিার, খয়রাসতিাসির কলন, 

সনিতলা, কপাট ে কার্নকটিং করাি, িন্দর, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১২৮৮২২৪০ ০২-০৮-১১ ০২-০৮-১৫ ০২-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

85.  ০৩৬০০১০85 ’’ কিিাি ে িা কেনার্রল কিার, ১৫-১, িাঁনিারী 

করাি, লালখান িাোর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৬২৭৯৪৮১ ০৩-০৮-১১ ০৩-০৮-১৫ ০৩-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

86.  ০৩৬০০১০86 ’’ কিিাি ে ইসলয়াছ কিার, ১নং কিইলি ে 

কর্লানী, (োফর ম্যানিন), িন্দর, িট্টগ্রাি। 

০১৬৭৫৮৭৩৬৩৫ ০৭-০৮-১১ ০৭-০৮-১৫ ০৭-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

87.  ০৩৬০০১০87 ’’ কিিাি ে হােী কিার, ৬০-১৯, হােী োফর 

িার্কেট, আিাদগঞ্জ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬০৮৩৯৫ ১১-০৮-১১ ১১-০৮-১৫ ১১-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

88.  ০৩৬০০১০88 ’’ কিিাি ে হােী সছয়দুল হক িওদাগর, ২৬৪, 

খাতুনগঞ্জ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬০৮৩৯৫ ১১-০৮-১১ ১১-০৮-১৫ ১১-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

89.  ০৩৬০০১০89 ’’ কিিাি ে ির্রায়ার কিার, ৭৫, কুঞ্জছায়া থানা 

করাি, (৮নং শুলকিহর ওয়াি ে), িার্য়েীদ, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪২৭৫২২৭ ১১-০৮-১১ ১১-০৮-১৫ ১১-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  
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90.  ০৩৬০০১০90 ’’ কিিাি ে কিসলি এন্টারপ্রাইে, উির কাট্টলী, 

িাদ্রািা কির্প্লক্স, পাহাড়তলী, িট্টগ্রাা্ি। 

০১৮১৭৭০৪৭২৬ ১৬-০৮-১১ ১৬-০৮-১5 ১৬-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

91.  ০৩৬০০১০৯1  কিিাি ে িা এন্টারপ্রাইে, িাং-করাি- ১-১, 

সিসিএ আ-এ, আগ্রািাদ, িট্টগ্রাা্ি। 

০১৮১৫-৯২৭১২৫ ১৩-০২-১৪ ১৩-০২-১৬ ১৩-০২-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

92.  ০৩৬০০১092 ’’ কিিাি ে সিলাইট এন্টারপ্রাইে,পুরাতন 

দসক্ষন িধ্য হাসলশহর, িন্দর,  িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭-৭৩৭১১৯ 

 

২১-০৪-১৪ ২১-০৪-১৬ 3১-12-১8 ০-৫০ -ঐ-  

93.  ০৩৬০০১093 ’’ কিিাি ে আিদুি ছবুর, ১৯নং দসক্ষণ 

িাকসলয়া,সিয়াখাঁন নগর, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪-৮২১১৮৪ ১৪-১২-১৪ ১৪-১২-১৬ 3১-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

94.  ০৩৬০০১094 ’’ কিিাি ে এসশয়ান সিল্ডাি ে, িাটালী করাি, 

এনার্য়ত িাোর, িট্টগ্রাি। 

০১৭৭৭১৪৭৪৭০ ০৭-০৬-১৫ ০৭-০৬-১5 ০৭-০৬-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

95.  ০৩৬০০১095 ’’ কিিাি ে ইয়াসছন কিার, ৩১, সফসরসঙ্গ 

িাোর, িট্টগ্রাি 

 ১৪-০৮-১০  ১৪-০৮-১২ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

96.  ০৩৬০০১096 ’’ কিিাি ে এি এি এন্টারপ্রাইে, সকিল্যধাি 

করলর্গইট িংলগ্ন, সফর্রােশাহ, 

পাহাড়তলী িট্টগ্রাি। 

০১৭১১-২০৫৬৪০ ০১-০৮-১০ ০১-০৮-১4 ০১-০৮-১৬ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

97.  ০৩৬০০১097 ’’ কিিাি ে আগ্রািাদ িহুমুখী িিিায় িসিসত 

সলঃ, িিিায় সিংগাপুর িার্কেট, কছাটপুল 

এর্ক্সি করাি, পুসলশ লাইন, হাসলশহর, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১৭৪৪০২৪৪  ২৭-০৮-১৩  ২৭-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

98.  ০৩৬০০১098 ’’ কিিাি ে িিন্বয় িসহলা িিিায় িসিসত, 

কার্িি সিলা, কুসুিিাগ আ-এ, 

কিিরাপাড়, থানা িিলমুসড়ং, িট্টগ্রাি। 

০১৭১৭-৩৩২৭৪৬ 

 

৩০-০৭-১৩  ৩০-০৭-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

99.  ০৩৬০০১099 ’’ কিিাি ে িাকসলয়া িসহলা িহুমুসখ িিিায় 

িসিসত সলঃ, িউ িাোর, শাহোলাল 

িনসেল, িাকসলয়া ১৯ নং ওয়াি ে, 

পাঁিলাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৬৬৯২৬১ ০১-০৮-১৩  ০১-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

100.  ০৩৬০০১১০0 ’’ কিিাি ে ইিউপ িাসিপারপাি ককাঃ 

অপার্রটিি কিািাইটি  সলঃ, প্লট নং-২২, 

পূি ে সফর্রােশাহ আ-এ, থানা-খুলিী,      

( আকির শাহ) িট্টগ্রাি। 

০১৬১৭-২৮২৮২২ ০১-০৮-১৩ -- ০১-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

101.  ০৩৬০০১১০1 ’’ কিিাি ে পাথরঘাটা সিশন িসহলা িিিায় 

িসিসত সলঃ, ৫৪(৪৭) নংুুগরখা কলইন, 

পাথরাটা, ককাতয়ালী, িট্টগ্রাি। 

০১৮৪৫-১১০৮৮০ ১৮-০৮-১৩ -- ১৮-০৮-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

102.  ০৩৬০০১১02 ’’ িনফুল িহুমুখী িিিায় িসিসত সলঃ, 

“এ’’ ৫ি তলা, কিৌধুরী টাওয়ার, 

কিাহাম্মাদপুর, িট্টগ্রাি 

০১৭১৩১১০৫৩০ ০৭-১১-১৩ -- ০৭-১১-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

103.  ০৩৬০০১১03 ’’ কিিাি ে সদ এনর্েল িাসিপারপাি ককা 

অপার্রটিি কিািাইটি, কাঠগড়, উির 

পর্তঙ্গা, িট্টগ্রাি। 

০১৭৩০-১৬২৩১১ ১৮-০৬-১৪ -- ১৮-০৬-১৬ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

104.  ০৩৬০০১১04 ’’ কিিাি ে আসেি এন্টারপ্রাইে, উির 

কাট্টসল, আকিরশাহ, িট্টগ্রাি। 

01819-358730 09-০5-১7 -- 09-০5-১9 ০-৫০ -ঐ-  

105.  ০৩৬০০১১05 ’’ কিিাি ে গাউর্ি পাক িাসণেয িংস্থা, 

আরািিাগ আ/এ, করার্কয়া কিগি কলইন, 

পসিি িাকসলয়া, িকিাোর, িট্টগ্রাি। 

01911267221 19-০6-১7 -- 31-12-১8 ০-৫০ -ঐ-  

106.  ০৩৬০০২০০১ ফটিকছসড় কিিাি ে সদদার কিার, সিসির হাট, িসি 

িাোর কিাড়, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৮৫৩১৮৭ ০২-১১-০৯ ০২-১১-১৭ 31-12-19 ০-৫০ িট্টগ্রাি  

107.  ০৩৬০০২০০২ ’’ কিিাি ে আলি কিার, হািপাতাল করাি, 

নাসের হাট িাোর, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি 

০১৮১৯৬৮৬৩৭৪ ০৬-১২-০৯ ০৬-১২-১3 ০৬-১২-১৫ ০-৫০ -ঐ-  

108.  ০৩৬০০২০০৩ ’’ কিিাি ে রহিান এন্ড ব্রাদাি ে, নাসেরহাট, 

ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৮২২০৮৭৩ ২৮-০৩-১০ ২৮-০৩-১৬ 31-12-১7 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

109.  ০৩৬০০২০০৪ ’’ কিিাি ে তাসছি এন্টারপ্রাইে, সিেোর হাট, 

ভুেপুর, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৭১৫৪৪৩০২৩ ২৩-০৮-১১  ২৩-০৮-১৩ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

110.  ০৩৬০০২০০৫ ’’ কিিাি ে এ এি এন্টারপ্রাইে, ঈদগাঁও 

করাি, সিসিরহাট, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬১৩০৩৫ ১১-০৯-১১ ১১-০৯-১৫ ১১-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

111.  ০৩৬০০২০০৬ ’’ কিিাি ে সতয়ি এন্টারপ্রাইে, দসক্ষন 

রাঙ্গািাটিয়া, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৩৫০৩৭১ ১১-০৯-১১  ১১-০৯-১৩ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

112.  ০৩৬০০২০০৭ ’’ কিিাি ে েনতা কিের অর্টা রাইি সিল, 

নাসের হাট িাোর, ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪৩৮৮৪৯২ ১২-০৯-১১ ১২-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

113.  ০৩৬০০২০০৮ ’’ কিিাি ে িাইফুল এন্ড ব্রাদাি ে, সিকনছাড় 

িাোর,ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৭১১৭১৬৯৩৪ ১২-০৯-১১ ১২-০৯-১৫ ১২-০৯-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

114.  ০৩৬০০২০০৯ ’’ কিিাি ে কহায়াইট সক্রর্িন্ট িহুমুসখ িিিায় 

িসিসত সলঃ, পাইন্ডং,ফটিকছসড়, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭-০৬০০৬৪ ২৮-০৭-১৩ -- ২৮-০৭-১৫ ০-৫০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

115.  ০৩৬০০৩০০১ হাটহাোরী কিিাি ে এি- এফ- কগ্রািারীে, সিেোপুর 

িরকার হাট, হাটহাোরী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৬৩২১৫৫ ০২-০৯-০৯ ০২-০৯-১১ ০২-০৯-১৩ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

116.  ০৩৬০০৩০০২ ’’ কিিাি ে হাসকি কেসিং, মুরগী িাোর, হাট 

হাোরী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১১৫৯৭৭৮৮ ১০-০৯-০৯ ১০-০৯-১1 ১০-০৯-১৩ ০-৫০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

117.  ০৩৬০০৩০০3 ’’ কিিাি ে েনসপ্রয় কিার, সিেেপুর িরকার 

হাট, হাটহাোরী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৮১৩২০৮৭ ০৭-০৫-১২ ০৭-০৫-১৮ ৩১-১২-১৯00 ০-৫০ -ঐ-  
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118.  ০৩৬০০৪০০১ কিায়ালখালী কিিাি ে কিৌধুরী কিার, িার্রায়ারতলী, 

কোট  পুকুর পাড় িাোর, কিায়ালখালী, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭৫৬৫৫১ ৩০-০৯-০৯ ৩০-০৯-১3 ৩০-০৯-১৫ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

119.  ০৩৬০০৪০০২ ’’ কিিাি ে সদদারুল আলি, ফসকয়াখালী 

িাোর, িরনদ্বীপ কিায়ালখালী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৮২৮৭০৯ ১৩-০১-১০ ১৩-০১-১৬ ১৩-০১-১৮ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

120.  ০৩৬০০৪০০৩ ’’ কিিাি ে খাো কিার, কোিদন্ডী ফুলতলা, 

৩নং-ওয়াি ে, কিায়ালখালী, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭০১৯৭৪ ২৯-০১-১২ ২৯-০১-১৪ 31-12-১7 ০-৫০ -ঐ-  

121.  ০৩৬০০৪০০৪ ’’ কিিাি ে হক সিপাট ের্িন্টাল কিার, 

িাসলয়ারা, পটিয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪৯৬০৫৭২ ২০-০৭-১০ ২০-০৭-১6 ৩১-১২-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

122.  ০৩৬০০৪০০৫ ’’ কিিাি ে শাহোহান কিৌধুরী, অসলর হাট 

িাোর (দসক্ষণ), আসেিপুর, পটিয়া, 

িট্টগ্রাি। 

০১১৯১৬০৩৮৮৭ ০৮-০৮-১০ ০৮-০৮-১6 ০৮-০৮-১৪ ০-৫০ -ঐ-  

123.  ০৩৬০০৪০০৬ ’’ কিিাি ে কলাকিান হাসকি, িাকুেলার করাি, 

গুয়াতলী ও িঠপাড়া, পটিয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৮৪৬৮১৭৩ ১৯-০৫-১১ ১৯-০৫-১3 ১৯-০৫-১৫ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

124.  ০৩৬০০৫০০১ রাঙ্গুসনয়া কিিাি ে কক, আর কেিাি ে, ইছাখালী, 

রাঙ্গুসনয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৯১৯৬৪৪৫৪৮ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ 31-12-১7 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

125.  ০৩৬০০৫০০২ ’’ কিিাি ে কলয়াকত আলী, রাণীর হাট, 

রাঙ্গুসনয়া, িট্টগ্রাি 

০১৮১৯৮৩৭২৫২ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১5 ২৫-০৮-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

126.  ০৩৬০০৫০০৩ ’’ কিিাি ে কে, এল, সি কেিাি ে, িদ্দারহাট, 

রাঙ্গুসরয়া, িট্টগ্রাি 

০১৮১৬৫৭৫৮৯৫ ১২-০৮-১০ ১২-০৮-১৬ 31-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

127.  ০৩৬০০৬০০১ িাঁশখালী কিিাি ে োিাল এন্ড ব্রাদাি ে, িাঁশখালী, 

িট্টগ্রাি। 

০১৭১১০৩৮৫৪৮ ২৯-১০-০৯ ২৯-১০-১5 ২৯-১০-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

128.  ০৩৬০০৬০০২ ’’ কিিাি ে আিান এন্ড ব্রাদাি ে, কিলগাঁও, 

িালীগ্রাি, িাঁশখালী, িট্টগ্রাি। 

০১৯১৫৮৭৩৭২২ ০৩-১১-১১ ০৩-১১-১5 31-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

129.  ০৩৬০০৭০০১ িন্দনাইশ  কিিাি ে ইিলাি এন্ড িাদ্রাি ে, হাসিিপুর, 

িাসগিাহাট, িন্দনাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৭৭৮৯৮৬৮ ২৬-০৮-০৯ ২৬-০৮-১৫ ২৬-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

130.  ০৩৬০০৭০০২ ’’ কিিাি ে এ,র্ক, এইি এন্টারপ্রাইে, 

গাছিাসড়য়া িাোর, িন্দনাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৬৫৫৫৫৮৭ ১৫-০৫-১১ ১৫-০৫-১৭ 31-12-১9 ০-৫০ -ঐ-  

131.  ০৩৬০০৮০০১ আর্নায়ারা কিিাি ে আল কিািারক ির্য়ি কার্লকশন-

২, কিলতলী িাোর, িন্দনাইশ, িট্টগ্রাি। 

০১৭৪৪৩৩৩৫৯৫ ০৪-১০-১১ ০৪-১০-১7 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

132.  ০৩৬০০8০০2 ’’ কিিাি ে আল-আসিন কপইন্ট, কিসন্ড 

িাোর, তুলাতুলী, আর্নায়ারা, িট্টগ্রাি। 

০১১৯৫১৩১৫০১ ০৪-১০-১১ ২৭-০৫-১৭ 31-12-১8 ০-৫০ 
-ঐ- 

 

133.  ০৩৬০০৯০০1 িীতাকুন্ড কিিাি ে কসরি কিার, দসক্ষন িহার্দি পুর, 

৫নং ওয়াি ে, িীতাকুন্ড, িট্টগ্রাি। 

০১৭২৬০৩৭১৭২ ২০-১০-০৯ ২০-১০-১7 ৩১-১২-১৯ ০-৫০ -ঐ-  

134.  ০৩৬০০৯০০2 ’’ কিিাি ে িার্য়েীদ এন্টারপ্রাইে, কফৌেদার 

হাট কিশন, উির ছসলিপুর, িীতাকুন্ড, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৬২৬৪৭৬ ০৪-০৮-১১ ০৪-০৮-১5 ০৪-০৮-১৭ ০-৫০ 
-ঐ- 

 

135.  ০৩৬০০৯০০3 ’’ কিিাি ে কিার্লিান এন্ড িন্স,দসক্ষন 

িসলিপুর,ফসকর হাট,িীতাকুন্ড,িট্টগ্রাি। 

০১৮১৮৯১৮২৩২ ২৮-০৯-১১ ২৮-০৯-১5 ২৮-০৯-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

136.  ০৩৬০০৯০০4 ’’ কিিাি ে ইিলাি এন্টারপ্রাইে, সির্রর 

হাট, িীতাকুন্ড, িট্টগ্রাি। 

০১৮৩১০৫৬৩০৪ ১৫-১১-১১ ১৫-১১-১5 ১৫-১১-১৭ ০-৫০ -ঐ-  

137.  ০৩৬০১০০০১ িীরশ্বরাই কিিাি ে দি ব্রাদাি ে, কোরারগঞ্জ িাোর, 

িীরশ্বরাই, িট্টগ্রাি। 

০১৮২০৫০০১০৯ ৩০-০৬-১১ ৩০-০৬-১3 ৩০-০৬-১৫ ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

138.  ০৩৬০১০০০২ ’’ কিিাি ে শান্ত এন্টারপ্রাইে, সিরশ্বরাই, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮২৭৭১৭৩১৪ ০৩-১০-১০ ০৩-১০-১৬ 31-12-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

139.  ০৩৬০১০০০৩ ’’ কিিাি ে সরপন কিার, ঠাকুরদীসঘ 

িাোর,সিরশ্বরাই, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৩৯৯৫৬৯৫ ১৪-১২-১০ ১৪-১২-১৬ 31-12-১8 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

140.  ০৩৬০১০০০৪ ’’ কিিাি ে আহাম্মদ কেিাি ে,  ঠাকুর দীসঘ 

িাোর, সিরশ্বরাই, িট্টগ্রাি। 

০১৭১১৯৩০২৮০ ১৪-১২-১০ ১৪-১২-১৬ 31-12-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

141.  ০৩৬০১০০০৫ ’’ কিিাি ে প্রীসত িাসণেয িান্ডার, েনতা 

ব্যাংক িার্কেট, কোরারগঞ্জ, সিরশ্বরাই, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৩৯৭২৭৪ ১৪-১২-১০ ১৪-১২-১৪ 31-12-19 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

142.  ০৩৬০১০০০৬ ’’ কিিাি ে অসহদ এন্ড িাদ্রাি ে, িারইয়ার হাট, 

সিরশ্বরাই, িট্টগ্রাি। 

০১৭১৪০৬৪৯৪৪ ১৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১১ ২৫-০৮-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

143.  ০৩৬০১১০০১ িাতকাসনয়া কিিাি ে জুম্মন এন্টারপ্রাইে ককাট ে করাি, 

িাতকাসনয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৭১২৯১৩৯৩০ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১১ ১৫-০৯-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

144.  ০৩৬০১১০০২ ’’ কিিাি ে সে, এি, কেিাি ে, ককাট ে করাি, 

িাতকাসনয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৭১১২২৬০৮৩ ১৫-০৯-০৯ ১৫-০৯-১১ ১৫-০৯-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

145.  ০৩৬০১১০০৩ ’’ কিিাি ে হারুন কনষ্ট্রাকশন, কিািাংহাট, 

িাোসলয়া, িাতকাসনয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৬৮২৭৩৮৭ ০৮-০৫-১২ ০৮-০৫-১৬ 31-12-১8 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

146.  ০৩৬০১১০০৪ ’’ কিিাি ে কিৌিন, কিইন করাি, কলাহাগাড়া, 

িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৬৩৫২১৭ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

147.  ০৩৬০১১০০৫ ’’ কিিাি ে নুরুল কসির িওদাগর, পদুয়া, 

কতয়ারী হাট, কলাহাগাড়া, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৪৪৩৫৮৭১ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

148.  ০৩৬০১১০০৬ ’’ কিিাি ে কিানাইছসড় খাল পাসন ব্যিস্থাপনা 

িিিায় িসিসত সলঃ, কছাট হাসতয়া, 

সিেোখীল, িাতকাসনয়া, িট্টগ্রাি। 

০১৭২৭-৩৫৫৬১২ ২৬-০৮-১৩ ২৬-০৮-১5 ২৬-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ- িিিায় 

সিলার 

149.  ০৩৬০১২০০১ িন্দ্বীপ কিিাি ে কােী কেি এর্েন্সী, কপৌরিিা 

িার্কেট, িন্দীপ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৫৫০১৭৫২ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১7 ৩১-১২-১৯  ৫১-১০০ -ঐ-  
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150.  ০৩৬০১২০০২ ’’ কিিাি ে আসলি সিপাট ের্িন্ডাল কিার, এনাি 

নাহার কিার, হারাসিয়া, িন্দ্বীপ, িট্টগ্রাি। 

০১৮১৯৭০৩৬০১ ২৭-০৩-১১ ২৭-০৩-১3 ২৭-০৩-১৫ ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

151.  ০৩৬০১২০০৩ ’’ কিিাি ে আর, এইি, এন্টারপ্রাইে, মুছাপুর 

আলী, সিয়ার িাোর, িন্দ্বীপ, িট্টগ্রাি। 

০১৭১২০৮৪২০১ ১৩-০৯-০৯ ১৩-০৯-১৭ 31-12-19 ৫১-১০০ -ঐ-  

152.  ০৩৬০১২০০৪ ’’ কিিাি ে িাইফুর রহিান এন্টারপ্রাইে, 

স্বন্দীপ টাউন, স্বন্দীপ, িট্টগ্রাি 

 ০৮-০৫-১৩ ০৮-০৫-১৭ 31-12-19 ৫১-১০০ 
-ঐ- 
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কেলার নািঃ কক্সিাোর (৬১) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৬১০১০০১ িদর কিিাি ে কার্দর এন্টারপ্রাইে, িাংলািাোর, 

প্রধান িড়ক, িদর, কক্সিাোর। 

০১৮১৯৫২০৩২৮ ০৮-১০-০৯ ২০-৯-১৭ 31-12-1৮ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৬১০১০০২ ’’ কিিাি ে কিাঃ আসতকউল্লাহ, কুতুিসদয়া 

পাড়া, কপৌরিিা, িদর, কক্সিাোর। 

০১৮১৩২৫৬৮৮৫ ১৬-০৯-০৯ ১৬-০৯-১1 ১৬-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

3.  ০৩৬১০১০০৩ ’’ কিিাি ে রসহি কেিাি ে, িধ্যি মুসনয়া ছড়া, 

সিিান িন্দর িড়ক, কক্সিাোর। 

০১৮১৩২৫৬৮৮৫ ১৫-১১-১০ ১৫-১১-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

4.  ০৩৬১০১০০4 ’’ কিিাি ে  আর্নায়ার এন্ড ব্রাদাি ে, 

রম্নিাসনয়ার ছড়া, কপৌরিিা, িদর, 

কক্সিাোর। 

০১৮১৯৮৩৩৫৪৪ ০৪-০৬-১২ ০৪-০৬-১৬ 31-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

5.  ০৩৬১০১০০5 ’’ কিিাি ে হাসিদ এন্ড ব্রাদাি ে, ঈদগাঁও, িদর, 

কক্সিাোর। 

০১৮১৪১৪০৮০৮ ২৫-০৮-১৫ ২৫-০৮-১৭ 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

6.  ০৩৬১০২০০১ কপকুয়া কিিাি ে এন, এি কেিাি ে, নতুন িাহারছড়া, 

কপকুয়া, কক্সিাোর। 

০১৮১৩২৫৬৮৮৫ ০৮-০৯-০৯ ০৮-০৯-১৫ ০৮-০৯-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

7.  ০৩৬১০৩০০১ িকসরয়া কিিাি ে মুছা এন্ড ব্রাদাি ে, এি এি ির, 

কাকারা, িকসরয়া, কক্সিাোর। 

০১৭১২০৭৬৬৫৫ ০৫-১০-০৯ ০৫-১০-১৭ 31-12-19 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

8.  ০৩৬১০৩০০২ ’’ কিিাি ে লায়লা এন্ড িন্স, িার্কর 

কিাহাম্মদ ির, কপাঃ -সিসরঙ্গা, 

কক্সিাোর। 

০১৭১৫২৯৩৮৬২ ২৭-০৮-০৯ ২৭-০৮-১১ ২৭-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

9.  ০৩৬১০৩০০৩ ’’ কিিাি ে এি, এন আফছার, সুপার সিসল্ডং, 

ককাট ে করাি, িকসরয়া, কক্সিাোর। 

০১৭১০৮১৯৬৪৪ ২৫-০৮-০৯ ২৫-০৮-১৭ 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

10.  ০৩৬১০৩০০৪ ’’ কিিাি ে িসেি এন্ড িন্স, িকসরয়া, 

কক্সিাোর। 

০১৭১৬৪৭৫০০০ ২৭-০৮-০৯ ২৭-০৮-১৭ 31-১2-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

11.  ০৩৬১০৪০০১ কুতুিসদয়া কিিাি ে নাহার এন্টারপ্রাইে, কুতুিসদয়া, 

কক্সিাোর। 

০১৯৩৫৩৭৯৫৪৪ ০৯-০৯-০৯ ০৯-০৯-15 ০৯-০৯-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

12.  ০৩৬১০৪০০২ ’’ কিিাি ে সিিসিল্লাহ এন্টারপ্রাইে, 

কলিিীখাসল , কুতুিসদয়া, কক্সিাোর। 

০১৮১৬৪৯১২৪৫ ২৩-০৬-১০ ২৩-০৬-১6 ২৩-০৬-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

13.  ০৩৬১০৪০০৩ ’’ কিিাি ে শার্হদ এন্টারপ্রাইে,ধুরং িাোর, 

দসক্ষন ধুরং, কুতুিসদয়া, কক্সিাোর, 

০১৮২০২২১৫৭৬ ৩১-১০-১১ ৩১-১০-১5 ৩১-১2-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

14.  ০৩৬১০৫০০১ রামু কিিাি ে িািার সিল্ডাি ে, কিৌমুহনী, রামু, 

কক্সিাোর। 

০১৮১৫০৮০৪১১ ২0-০৮-০৯ ২০-০৮-১৫ ২০-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

15.  ০৩৬১০৫০০২ ’’ কিিাি ে আসিন িাসণেয িংস্থা, রামু, 

কক্সিাোর। 

০১৮১৫৪৩২২১৩ ২৩-০৮-০৯ ২৩-০৮-১৫ ২৩-০৮-১৭ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

16.  ০৩৬১০৫০০৩ ’’ কিিাি ে িাহাবুি-ই-ইলাসহ এন্টারপ্রাইে, 

কোয়াসরয়ানালা িাদ্রািা কগইট, রামু, 

কক্সিাোর। 

০১৮১৯৯১৫১৭১ ৩০-০৫-১২ ৩০-০৫-১4 ৩১-১2-১8 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

17.  ০৩৬১০৬০০১ ির্হশখালী কিিাি ে ফরচুন িযারাইটি কিার, কগারক 

ঘাটা িাোর, ির্হশখালী, কক্সিাোর। 

০১৮১৯৮৪১৯৬০ ২৭-০৪-১১  ২৭-০৪-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

18.  ০৩৬১০৬০০২ ’’ কিিাি ে এি, এি, কিার্িনা কপাসি এন্ড 

সফি কিন্টার, কগারক ঘাটা িাোর, 

ির্হশখালী, কক্সিাোর। 

০১৮১০৬১৩৪ ২৭-০৪-১১  ২৭-০৪-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

19.  ০৩৬১০৬০০৩ ’’ কিিাি ে ফাসহি কেিাি ে, দসক্ষণ নলসিলা, 

ির্হশখালী, কক্সিাোর। 

০১৮১৬৯০৬৯৫৩ ০৪-০৮-১১  ০৪-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

20.  ০৩৬১০৬০০৪ ’’ কিিাি ে িাজ্জাদ এন্টারপ্রাইে, 

কগারকঘাটা, ির্হশখালী কপৌরিিা, 

কক্সিাোর। 

০১৯১১৮৯১৫৬০ ১৬-০৮-১১ ১৬-০৮-১3 ১৬-০৮-১৫ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

21.  ০৩৬১০৬০০৫ ’’ কিিাি ে োিালুল আর্নায়ার, কগারকঘাটা, 

ির্হশখালী, কক্সিাোর। 

০১৮১২৩৬৯৩৮১ ২১-০৮-১১  ২১-০৮-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

22.  ০৩৬১০৭০০১ উসখয়া কিিাি ে ইিহাক কেিাি ে, কাসলয়াপাড়া, 

উসখয়া, কক্সিাোর। 

০১৮১৯৩৬৭১২৩ ০২-০৯-০৯ ০২-০৯-১৩ ৩১-১2-১5 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 
-ঐ- 

 

23.  ০৩৬১০৭০০২ ’’ কিিাি ে ইস্কান্দর কহার্িন কিৌধুরী, 

িালুসকয়া, রত্নাপাল, উসখয়া, কক্সিাোর। 

০১৮১৯৭৪৯২১৪ ০২-০৯-০৯ ০২-০৯-১১ ০২-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  
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কেলার নািঃ খাগড়াছসড় (৬২) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৬২০১০০১ সির কিিাি ে খাগড়াছসড় কাঠ ব্যিিায়ী িিিায় 

িসিসত সলঃ, কর্লে করাি, খাগড়াছসড় 

িদর, খাগড়াছসড়। 

০১৮১৯৯-৪৭৭৫৭ ২৮-০৭-১৩ ২৮-০৭-১৫ 31-12-১7 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

চট্টগ্রাম সমবাে 

লিিার 

2.  ০৩৬২০৩০০১ মাটিরাঙ্গা কিিাি ে মুসক্ত এন্টারপ্রাইে, িড় নাল 

িাোর, তিলছসড় িাোর, িাটিরাঙ্গা, 

খাগড়াছসড়। 

০১৭১৬১৩৩৫১১ ২৭-১০-১১ ২৭-১০-১7 31-12-১9 ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

-ঐ-  

3.  ০৩৬২০৪০০১ িীলঘনািা কিিাি ে িাই িাই সিল, কিায়ালখালী নতুন 

িাোর, দীসঘনালা, খাগড়াছসড়। 

০১৮১৮১৩৭১২৫ ০৭-০৯-০৯ ০৭-০৯-১১ ০৭-০৯-১৩ ১০০ সক: সি: 

এর অসধক 

১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

 

 

কেলার নািঃ রাঙ্গািাটি (৬৩) 
 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৬৩০১০০১ িদর কিিাি ে সিিল িড়ুয়া, সরোিে িাোর, 

িদর, রাঙ্গািাটি। 

০১৫৫৬৫২৪১৬৪ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৫ ৩০-০৮-১৭ ৫১-১০০ িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৬৩০১০০২ ’’ কিিাি ে ইউনুছ িওদাগর এন্টারপ্রাইে, 

নাসনয়ারির িাোর, িদর, রাঙ্গািাটি। 

০১৫৫৭৪৪৫৭৮৪ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১7 31-১2-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

3.  ০৩৬৩০১০০৩ ’’ কিিাি ে িজুিদার কেিাি ে, নাসনয়ারির 

িাোর, িদর, রাঙ্গািাটি। 

০১৮২০৪৩০০০০ ১৮-০৮-১১ ১৮-০৮-১৫ ১৮-০৮-১৭ ৫১-১০০ -ঐ-  

4.  ০৩৬৩০২০০১ তিলছসড় কিিাি ে োসকর কহার্িন এন্টারপ্রাইে, 

তিলছসড় িাোর, রাঙ্গািাটি। 

০১৫৫৬৫৩৬২২৭ ৩০-০৮-০৯ ৩০-০৮-১৭ 31-12-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

5.  ০৩৬৩০৩০০১ িাঘাইছসড় কিিাি ে কিাহাম্মদ কহার্িন, িাঘাইছসড়, 

রাঙ্গািাটি। 

০১১৯০৭৪২৮১৭ ০৭-০৯-০৯ ০৭-০৯-১8 31-12-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

6.  ০৩৬৩০৪০০১ কাপ্তাই কিিাি ে সিদশ েন িড়ুয়া, রাইখালী িাোর, 

িন্দ্রর্ঘানা, কাপ্তাই, রাঙািাটি। 

০১৮১৭৭৫৩৭৩৭ ১৮-০৯-১১ ১৮-০৯-১৩ 31-১২-১8 ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৩৬৩০৪০০২ ’’ কিিাি ে কাঞ্চন কিৌধুরী, নতুন িাোর, 

কাপ্তাই, রাঙািাটি। 

০১৮১৯৫৪৮৮২৮ ২০-০৯-১১ ২০-০৯-১৭ 31-12-19 ৫১-১০০ -ঐ-  

8.  ০৩৬৩০৪০০৩ ’’ কিিাি ে এি এি কহার্িন এন্টারপ্রাইে, 

সশল্প এলাকা নতুন িাোর, কাপ্তাই, 

রাঙািাটি। 

০১৮২২৮৬৮৩৪২ ২০-০৯-১১  ২০-০৯-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

 

 

 

কেলার নািঃ িান্দরিান (৬৪) 

ক্র: 

নং 

সিলার আইসি 

(পসরসিসত নম্বর) 

উপর্েলা 

/থানার নাি 

সিলার্রর নাি ও ঠিকানা কিািাইল নম্বর চুসক্ত 

িম্পাদর্নর 

তাসরখ 

চুসক্ত নিায়র্নর 

িি ের্শষ তাসরখ 

কিয়াদ উিীর্ণর 

তাসরখ 

আঞ্চসলক 

কার্ োলয় হর্ত 

সিলারর্দর 

দূরত্ব(সকঃসিঃ) 

িংসিি 

আঞ্চসলক 

কার্ োলর্য়র  

নাি 

িন্তব্য 

1.  ০৩৬৪০১০০১  িদর কিিাি ে সিিল কাসন্ত দাি, িান্দরিন 

িাোর, িদর ,িান্দরিন। 

০১৯২৫৮৭০২২৯ ২৭-০৮-০৯ ২৭-০৮-১৫ ২৭-০৮-১৭ ৫১-১০০ িট্টগ্রাি  

2.  ০৩৬৪০২০০১ আলীকদি কিিাি ে ইউনুসছয়া এনটারপ্রাইে, 

 পান িাোর (ওয়াি ে নং-৪) আলী কদি, 

িান্দরিান। 

০১৮২৭১৯০১০৯ ২৭-০৯-১১  ২৭-০৯-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

3.  ০৩৬৪০২০০২ ’’ কিিাি ে আবুল কালাি, কিাস্তাক পাড়া, 

আলী কদি, িান্দরিান। 

০১৮২০৪০৩৩৫১ ২৭-০৯-১১  ২৭-০৯-১৩ ৫১-১০০ ১৪-১২-১৭ তাসরর্খ 

িাসতল করা হর্য়র্ছ 

4.  ০৩৬৪০৩০০১ লািা কিিাি ে িাধুরী এন্টারপ্রাইে, লািা িাোর, 

িান্দরিন। 

০১৮১৫৬৩০৮৩১ ২৪-০৮-০৯ ২৪-০৮-১৭ 31-12-১9 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

5.  ০৩৬৪০৩০০২ ’’ কিিাি ে দীপালী এন্টারপ্রাইে, লািা 

িাোর, িান্দরিন। 

০১৮১৯৬২৬৫৫৬ ১১-০৮-১০ ১১-০৮-১৬ 11-08-১8 ৫১-১০০ 
-ঐ- 

 

6.  ০৩৬৪০৩০০৩ ’’ কিিাি ে েয় এন্টারপ্রাইে, লািা িাোর, 

কপৌরিিা লািা, িান্দরিন। 

০১৫৫৩১৩১৪ ০৮-০৮-১১ ০৮-০৮-১3 ০৮-০৮-১৫ ৫১-১০০ -ঐ-  

7.  ০৩৬৪০৩০০৪ ’’ কিিাি ে িতযব্রত এন্টারপ্রাইে, লািা 

িাোর, লািা, িান্দরিন। 

০১৮২৪৫২০০২০ ২১-০৮-১১ ২১-০৮-১৭ 31-12-১9 ৫১-১০০ -ঐ-  

 


