
ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ ার্কমে াঈজ

4 bs NvU, 5bs NvU, i‡KU NvU, Lyjbv †ijI‡q †ókb, †ijI‡q ¯øvBwWs, †ókb †ivW, K`gZjv, 

Kvjxevox, eoevRvi, †K¬ †ivW, †Kwmwm feb, LvbRvnvb Avjx nKvm© gv‡K©U, gwkDi ingvb 

gv‡K©U, m`i nvmcvZvj, •fie ó¨vÛ †ivW, †KwW †Nvl †ivW, cwðg nvmcvZvj †ivW, iZb ‡mb 

¯§iYx, UvDb gmwR`, wWwm Awdm, RR †KvU©, RR †KvU, †Rjv cÖkvm‡Ki evs‡jv

২ মুর্িাড়া

†ki-G evsjv †ivW, wgbv evRvi, Avcvi h‡kvi †ivW, Lvb Rvnvb Avjx †ivW, †dixNv‡Ui 

†gvo, WvK evsjvi †gvo, †jvqvi h‡kvi †ivW, m¨vi BKevj †ivW, wm‡gwUª †ivW, ag© mfv µm 

†ivW, wcwm ivq †ivW, ms•L gv‡K©U, evsjv‡`k e¨vsK †gvo, iZY †mb ¯§iYx, wgR©vcyi, Avnmvb 

Avn‡¤§` †ivW, evey Lvb †ivW, dvqi weª‡MW †ivW|

৩ কাস্টভ ঘাে ‡eYx evey †ivW, ivgP›`ª `vm †jb, wm‡gwUª †ivW dzj gv‡K©U,, †cÖm K¬ve †_‡K evW©m evsjv‡`k, 

†QvU wgR©vcyi, m¨vi Bkevj †ivW, nvRx gnwmb †ivW,‡jvqvi h‡kvi †ivW, gyÝxcvov 1g, 2q I 3q 

Mwj, 1bs I 2bs KvógNvU, †fuoxeva, MMY evey †ivW, bZzb evRvi, e¨vsK n‡Z KvKwj †cÖm 

৪ াজী ভীন

mvD_ †m›Uªvj †ivW, nvRx gnwmb †ivW, Avnmvb Avn‡¤§` †ivW, evey Lvb †ivW, eo wgR©vcyi, 

kvgmyi ingvb †ivW, Lvb Rvnvb Avjx †ivW, U¨vsK †ivW, wUwe µm †ivW, wm‡gwUª †ivW, Bdmyd 

†ivW, cywjk jvBb c~e© Mwj, dwKi evox †jb, AvKeivev`, RvgvZ Lvbv| 

৫ নতুন ফাজায ‡`‡eb evey †ivW, divRx cvov, ZvjZjv †jb, †`vj‡Lvjv †jb, evBwZcvov, w`j †Lvjv †ivW, ‡K 

Avjx †ivW, Avwjqv gv`ªvmv, evey Lvb †ivW, wgqvcvov, †KGgwc feb|

৬ টুে াড়া

কেডিএ এডভডিউ, রয়াল চত্তর, টুটপাড়া, ডদলখ ালা করাি, কজাড়ােল বাজার, দাখরাগাপাড়া, তালতলা হাসপাতাল করাি, 

টুটপাড়া কমইি করাি, মডহড়বাডড়  ালপাড়, ফডরদ কমাল্লার কমাড়, ডহন্দু স্কুল, আমতলা, কেখের বাজার, পডিম টুটপাড়া, 

কমাল্লাহ বাড়ীর কমাড়, হাজী রহমত আলী সড়ে, নূর মসডজদ করাি, হডরণটািা ডিশু পডল্ল, UzUcvov KeiLvbvi 

†gvo,

৭ টদার ট ারা

ার্ন্তধাভ টভাড়, আরাভপুয ক্র টযাড, পুযাতন ন্ধ্যা ফাজায, াত যাস্তা, টদারর ারা টভাড়, র্তরাফাড়ী, টভৌরবীাড়া, সুরতান অরেদ  

টযাড টির্ফ ফাঈন্ডাযী টযাড, র্ভয়াাড়া টযাড, র্ভয়াাড়া াআরয টভাড়, র্ভয়াাড়া নতুন যাযাস্তা, র্ফরনাদীর্ন াাতার, টুোড়া টন্ট্রার 

টযাড, টুোড়া যকায াড়া, পুযাতন পুর্র< পাযী, আরাভপুয টযাড, টরাায টেে, করযয ফাজায, পূফ ম ফার্নয়া াভায ফড় ভর্জদ, টজাড়া 

৪তরা, পূফ ম ফার্নয়া র্ভায, যাস্তায ভাথা, যাস্তায ভাথা

০২৪৭৭৭২৪৩১৩/

০১৭০০৭০৯৭৪১,৪২

০২৪৭৭৭২৩৮৭৭/

1700709739

০২৪৭৭৭২৪৭৬২/

০1700709737

র্বরমাে টকন্দ্র-

ফাংরারদ ব্যাংক,

ফাংরারদ ব্যাংক 

ংরগ্ন,যতন টন যণী

র্বরমাে টকন্দ্র-

টভৌরবীাড়া,

ভড মান পার্ন মচায টভাড়, 

 ান জাান অরী টযাড

র্বরমাে টকন্দ্র-অভতরা 

(ফার্নয়া াভায), 

অভতরা, টয-এ-ফাংরা 

টযাড

র্বরমাে টকন্দ্র-

ভধ্যভাড়া,

াজী ভীন টযাড

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

(An Enterprise of BPDB)

র্ফলয়- কর টন্টারযয (১৬১১৭) জন্য ারনাোদ তথ্য টেযণ েরে।

০২৪৭৭৭২৩৫৫০/

০1700709740

ারকমররয নাভঃ  ও  ারকমর , ওরজাার্ডরকার্রঃ , খুরনা।

র্ফর্ফর্ফ-১, খুরনা

৩৩/১১ 

টকর্ব র্টি টভআন 

ঈরকরন্দ্রয 

অওতাভূক্ত এরাকা।

শেখ হাসিনার 
উদ্দ্যাগ ঘদ্দর 
ঘদ্দর সিদ্যযৎ 

 



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৮ ফােভাযা

আকফার নেয, পুযাতন ন্ধ্যা ফাজায, টকর্ডএ এর্বর্িঈ, াজী টভরয অরী টযাড, ওাফ এরবর্নঈ, যায়াড়া, যায়াড়া ক্র টযাড, মুরভান 

াড়া,  মুরভান াড়া ক্র টযাড, জার্দুয যভান ড়ক,  জার্দুয যভান ড়ক ক্র টযাড, র্নযারা পুযাতন কাচা ফাজায, রপদাতরা 

টভাড়, েফ্পারযয টভাড়, টচয়াযম্যান ফাড়ী, ফােভাযা টভআন টযাড, ভতরররফয টভাড়, র্ভস্ত্রাড়া, টানাভর্ন স্কুর, টযাকন ঈর্িন ড়ক, 

র্ভস্ত্রাড়া  ারায, ীতরাফাড়ী।

৯ টপযীঘাে
রূা ট্রার্পক টভাড়, রূা স্টযান্ড টযাড, নতুন ফাজায চয, ওয়াদা টবড়ীফাধ, র্ঈয়াড টভআন টযাড, ভাষ্টায াড়া টযাড, 

রূভা কাচা ফাজায, টুোড়া টভআন টযাড, ডাক্তায ের্র, ঢাকাআয়া ের্র।

১০ র্জিাাড়া র্জিাাড়া টভআন টযাড, টভাল্লাাড়া, মুজার্দাড়া, ভর্তয়া ারী, চানভাযী, খৃষ্টান াড়া, গ্যাদন াড়া,

১১ র্যনোনা
ফান্দা ফাজায, আব্রার্ভ র্ভয়া ভাদ্রাা টযাড, অভতরা, আরাভাড়া, দর্িন টভাল্লাাড়া, টেত্র ারী, বাজাওয়ারা ের্র, ৮০ 

র্ফঘা, অভতরা ভর্ন্দয, দর্ক।লণ র্যণোনা, রফনচযা থানা, সুর্ড় ারী, পূফ ম টভার্ােদ নেয, র্েপাযী ভর্জদ।

১২ টতু ১নং সুআচ টেে, অর অভীন ড়ক, টভাাোদীয়া াড়া, মুক্তা ড়ক, র্ব্রজ টযাড, টভাক্তায টারন ড়ক, য যাফ-৬, 

যায়াড়া, ভাথাবাো, ভাথাবাো ভর্ন্দয, ভুরতয অড্ডা, পুটিভাযী ফাজায,

১৩ 11 †Kwf gyR¸wbœ 01700-709748
K¨v‡WU gv ª̀vmv, †MvqvjLvjx Rv‡g gmwR`, †jey Zjv †gvo, †kL cviv, †cUKv evRvi, gR¸wbœ †ivW bs- 

(16-24), AvdRv‡ji †gvo, ‣eKvjx †gvo |

১৪ 11 ‡Kwf †÷wWqvg 01700-709748
bZzb iv¯Ív, †MvqvjLvjx Rvnv‡Ri †gvo, †bQvwiqv gv ª̀vmv, †÷wWqvg, wRwcI, gwnjv K‡jR wU GÛ wU , 

eqiv evRvi, †k‡ii †gvo, c~Rv †Lvjv, k^kvb NvU, Bmjvwgqv K‡jR, fvsMv‡cvj|

১৫ 11 †Kwf Kwgkbvi 01700-709750
Avey bv‡m‡ii †gvo, wkï cvK©, ehiv cywjk 

jvBb,gyR¸wbœ †ivW bs- (01-15), dviæwKqv gmwR` µm †ivW, gwjøK evwo ,Avw›`i NvU|

১৬ 11 †Kwf iv‡qjgnj 01700-709750
eqiv nvDwRs, gw`bv evM gmwR`, MvwRi Ly‡Uv, igRv‡bi †gvo, iv‡qi gnj K‡jR, iv‡qi gnj eo 

gmwR`, KzjZjv,nvwg` bMi, g‡¯Ívi †gvo, eKzj Zjv|

১৭ 11 †Kwf †`qvbv 01700-709750
Kwei eU Zjv, KvwiKi cvov, KzÛz cvov, h‡kvi †gvo,†gvoj cvov, †`qvbv `wÿY cvov, Pzbyi eUZjv, 

‡gvjøv cvov , Avj AvKmv Rv‡g gmwR`, cvwLi †gvo|

১৮ 11 †Kwf K…wl K‡jR 01700-709752

‡`․jZcyi h‡kvi †ivW,AvÄygvb †ivW, †`․jZLvb †ivW,gnwmb †gvo,ebvbx cvov, †`qvbv DËi cvov, 

`dv`vicvov fvRvcwÆ, K…wl K‡jR †MU, MvBKzo †KwWG,MvBKzo,SvDZjv,AvosNvUv,AvosNvUv 

evBcvm,mi`viWv½v, AvosNvUv `wÿb cvov, KvIovcvov,jZv evBcvm,jZv|

১৯ 11 †Kwf cvejv 01700-709751

Lvb cvov, Avwcj DwÏb ¯‥yj †ivW, AvgRv` moK, cvejv bs µm †ivW, meyR msN gvV , eo evwo,‣eivMx 

cvovi †gvo, †W-bvBU K‡jR †ivo, Zid`vi cvov,‡gvjøvi †gvo,wZb †`vKv‡bi †gvo, webvcvwb ¯‥yj 

`Ëevwo †ivo,AvDqye Avjx †ivo,‡g․PvK UvIqvi †ivo, ewbKcvov ‡ivo, †iwRw÷ª Awdm †ivo ,†md Gb 

†md| 

২০ 11 †Kwf †`․jZcyi evRvi 01700-709751

Kvwkcyi GjvKv ,cÙv ,‡gNbv,hgybv †ivo,we. Gj. K‡jR †ivo ,‡`․jZcyi evRvi, †÷kb †ivo,‡iwj‡MU 

evRvi ,‡K`vibv_ †ivvo,cvjcvov, BmjvgevM,eDevRvi,‡Kvcvi wej, nvmvb Lvb †ivo,mv‡ne 

cvov,‡iwj‡MU cywjkdvwo †ivo, †cvovew¯Í ,‡`․jZcyi _vbvi †gvo,KzwjevMvb, †njvj evMvb-1,2,‡iwj‡MU 

‡ij K‡jvbx ,gvwbKZjv ,wmGmwW †MvWvDb|

২১ 11 †Kwf g‡nk^icvkv 01700-709753

g‡nk^icvkv evRvi, ga¨Wv½v, mvovWv½v gvV,g‡nk^icvkv  gywÝcvov, g‡nk^icvkv  gywÝcvov eD evRvi, 

wRqv K‡jR, ivbvi gvV, MvRxi †gvo, bqvcvov,g‡nk^icvkv mvnvcvov,mvnvcvov wR‡Z‡bi †`vKvb,mvnvcvov 

gw›`i, ewbKcvov miKvix miKvix cÖv_wgK we`¨vjq,DËi ewbKcvov, ‡MvjKavg †gvo,cjøx wZ_© ¯‥zj, 

‡Nvlcvov,  cwðgcvov, KzwVo NvU, †ZjxMvZx miKvix miKvix cÖv_wgK we`¨vjq, †ZjxMvZx mi`vi cvov, 

†ZjxMvZx eoBZjv NvU, eyPxZjv,  †ZjxMvZx `wÿb cvov|

০২৪৭৭৭২৪৭৬২/

০1700709737

র্বরমাে টকন্দ্র-রূা,

রূা ট্রার্পক টভাড়, 

রূা ষ্টযান্ড টযাড, খুরনা।

র্বরমাে টকন্দ্র-অভতরা 

(ফার্নয়া াভায), 

অভতরা, টয-এ-ফাংরা 

টযাড

র্ফর্ফর্ফ-১, খুরনা

৩৩/১১ 

টকর্ব র্টি টভআন 

ঈরকরন্দ্রয 

অওতাভূক্ত এরাকা।

৩৩/১১ 

টকর্ব রফনচযা 

ঈরকরন্দ্রয 

অওতাভূক্ত এরাকা।

০২৪৭৭৭২৩৫৬৯/

০1700709736

০২৪৭৭৭২৩৫৬৯/

০1700709738

wewewe-2,Lyjbv

eqiv MÖvnK †mev‡K› ª̀

Kwei eUZjv MÖvnK 

†mev‡K› ª̀

‡`․jZcyi MÖvnK 

†mev‡K› ª̀

‡iwj‡MU MÖvnK 

†mev‡K› ª̀

ওয়ান টস্টা 

ার্ব ম টন্টায-

02477761445



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 
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১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২২ 11 †Kwf GdAvBwWwm 01700-709752
dzjevox‡MU evRvi, Lvbvevox, gvBj‡cvó,‡mbcvov,is wgj †ivW, wUwf nvmcvZvj †ivW,wg‡iiWv½v, 

`v‡ivMv evRvi, ggZv wK¬wbK †ivW, Lvbvevwo

২৩ 11 †Kwf †ZwjMvwZ 01700-709753

Kz‡qU †gBb‡MU, Kz‡qU c‡KU‡MU, Kz‡qU †gBb‡ivW, ‡ZwjMvZx cvKvigv_v,  †ZwjMvZx ga¨cvov, 

†ZwjMvZx ivRvcyi, †hvMx‡cvj Kei¯’vb, †hvMx‡cvj wjwc dwK‡ii evox, †hvMx‡cvj Kz‡qU c‡KU‡MU,  

†hvMx‡cvj nvbœvb mi`v‡ii evox|

২৪ 11 †Kwf wMjvZjv Ifvi‡nW 01700-709753

†hvMx‡cvj BDwbqb cwil`,  Rvãxcyi, Rvãxcyi C` Muv,  Rvãxcyi K`gZjv, †hvMx‡cvj gv ª̀vmv/ miKvix 

cÖv_wgK we`¨vjq, 3q Avg©W cywjk e¨v‡Uwjqvb, ev`vgZjv, †mvbvjx †MU, dzjevox‡MU †KwWG AvevwmK 

GjvKv|

২৫ 11 †Kwf wk‡ivgwb MÖvg 01700-709755

wk‡ivgwb evRvi, wk‡ivgwb `wÿbcvov, wk‡ivgwb cwðgcvov, wjÛv wK¬wbK, wk‡ivgwb Dëicvov, cyivZb 

†ij÷vf K‡jvbx, †hvwM‡cvj, wej WvKvwZqv, evBcvk, wPswoLvjx evRvi, AvKivg †Pqvig¨v‡bi evox, 

†Mvjvg c‡ivIqv‡ii evox|

২৬ 11 †Kwf wMjvZjv MÖvg 01700-709755
gv ª̀vmv †ivW, cvKvigv_v, wMjvZjv `wÿbcvov, cvjcvov, evwjiNvU, gbZvR †g¤̂v‡ii evox, eoevox, 

wKmgZ BwÄwbqv‡ii evox, wgbvcvov, †gvjøvcvov, VvKzievox|
২৭ 11 †Kwf RyU w¯úbvm© 01700-709755 gvneye eªv`vm©, wewmK gmwR`, Ave`jøvn e¨vUvix|

২৮ 11 †Kwf AvUiv 01700-709755
MveZjv, MvRxevox, gwkqvjx, Bóvb©‡MU, Avwjg‡MU, †kKcvov, AvUiv 1 bs K‡jvbx, AvUiv 2 bs K‡jvYx, 

ivR‡e‡Mi bZzb evox, ivR‡e‡Mi cyivZb evox, M¨vwikb, Wv³vievox, ‡j‡U·, ¸jkvb|

২৯ ‡m›Uªvj †ivW ১৭০০৭০৯৭৬২ োডিপুর, পদ্মা কগট,ডচত্রাডল বাজার,এস এ ক্রস করাি, কগায়াল পাড়া কগট,ডপপলস পাচ তলা, মািডস ডবডডিং কমাড়  

৩০ gnwmb K‡jR ১৭০০৭০৯৭৫৬ িয়াবাটি,টিএিডত,মহডসি েখলজ, ডিডব অডফস,কমগার কমাড়, বািংলার কমাড়,পাে কার কমাড়, আইইডব

৩১
‡cÖgKvbb

১৭০০৭০৯৭৬৩

কজাড়াগর,োস্টমস অডফস, ১ িিং কিডভ কগট, গাব তলা,েডহনুর কমাড়, কিডভ কচে কপাস্ট, বায়তুল ফালা কমাড়, াডলিপুর 

ডিডিে কমাড়

৩২ mvMwiKv ১৭০০৭০৯৭৬০ হাউডজিং বাজার,ডিউজডিন্ট,আলম িগর,চখরর হাট,ভালুয়ার ডবল, ২ িিং কিডভখগট  

৩৩ ‡KAvBwUwm ১৭০০৭০৯৭৫৯ ভুই পাড়া,মডল্লে পাড়া, গাডজ পাড়া, বাডত ডভটা, পখথর বাজার, কমাডমি পুড়, রাঙ্গার কোয়ারটার

৩৪ nvRxMÖvg ১৭০০৭০৯৭৫৯ ২ িিং স্টার কগত, কদয়াড়া েখলাডি, সডরষা পারা,ফরমাখয়ি  ািা, ১ িিং স্টার কগট

৩৫ ‡`qvov I w`Nwjqv ১৭০০৭০৯৭৬১ কমাড়ল মাখে কট, বারােপুর, েযাবল ঘাট, ডদঘডলয়া উপখজলা কমাড়, োমার গাডত, লাখ া হাটি

৩৬
emycvov mvwf©m 

†m›Uvi
BmjvgevM

041-733384/

01700-709767

evbievZx evRvi GjvKv, knx` †mvnivIqv`x© K‡jR †ivW, eKzj evMvb †jb, AvivgevM, cwðg 

evwbqvLvgvi, Kv‡`iLvb †ivW, mrmsN wenvi †ivW, euvkZjv, kkx f~lY †ivW, †g‡U‡cvj, `viæm 

mvjvg gnjøv, ZwgR DwÏb moK, Avjvwgb gnjøv, becjøx

৩৭ `iMv wdWvi 041-724762/

01700-709772

nwiYUvbv, wiqv evRvi, evMgviv, wbivjv Av/G, cÖZ¨vkv Av/G, MÖxYwfD Av/G, cÖvwšÍKv Av/G-

1I2, Kv‡kg bMi moK-1,2,3,4,5, evjyi gvV, `iMv cvov GjvKv, meyRevM wbivjv Av/G, 

¸jkvbevM wbivjv Av/G,  AvjAvKmv Av/G| 

৩৮

wbivjv wdWvi

041-724762/

01700-709771

Mjøvgvix, ‡gvnv¤§`bMi,  wenvix K‡jvbx †gvo, emycvov GwZg Lvbvi †gvo, cyivZb Mjøvgvix, 

wbivjv †gBb †ivW †gvo, bvwRiNvU, AvRv` jÛªx, BDwbf©vwmwUi Avkcvk GjKv, AvgZjv I 

wbe©vPb Awdm †k‡i evsjv †ivW ch©šÍ|

৩৯
Lyjbv wek^we`¨vjq

041-724762/

01700-709771

Lyjbv wek^we`¨vjq| 

৪০
wR‡iv c‡q›U wdWvi

041-724762/

01700-709771

wR‡ivc‡q›U, AvivdvZ Av/G, ebjZv Av/G, BmjvgbMi, Rq evsjvi †gvo, AvivdvZ Av/G, 

gq~i eªxR 

৪১
evsjv‡`k ¯§vU© B‡jKwUªK †Kv¤úvbx wjt 

041-724762/

01700-709771
evsjv‡`k ¯§vU© B‡jKwUªK †Kv¤úvbx wjt 

wewewe-2,Lyjbv

‡iwj‡MU MÖvnK 

†mev‡K› ª̀

wk‡ivgwb MÖvnK 

‡mev‡K› ª̀

ওয়ান টস্টা 

ার্ব ম টন্টায-

02477761445

ডবডবডব-৩,খুলিা

উপ সহোরী িখেৌিলী 

কগায়ালপাড়া কগট

উপ সহোরী িখেৌিলী 

েডহনুর কমাড়

উপ সহোরী িখেৌিলী 

মড়ল মাখে কট

wewewe-4, 

Lyjbv|

Mjøvgvix 33/11 

†Kwf Dc‡K›`ª
AvgZjv mvwf©m 

†m›Uvi



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৪২
AvgZjv mvwf©m 

†m›Uvi ‡k‡i evsjv
041-724762/

01700-709766
h‡kvi †ivW, †kLcvov, †ki-B-evsjv †ivW, eKmxcvov, evMvbevox 

৪৩
emycvov mvwf©m 

†m›Uvi
nvRx BmgvBj wdWvi

041-733384/

01700-709767

‣c-cvov, eKmxcvov, emycvov, wmwÏKxqv gnjøv, †mvbvi evsjv Mwj, †mvjqgvb bMi, †MveiPvKv, 

‡KwWG GwfwbD †ivW, emycvov, nvRx BmgvBj moK

৪৪
‡U·UvBj

02477723236/

01700-709772
‡KwWG G¨v‡cÖvP †ivW, wbD gv‡K©U, ‡Rvov‡MU cywjk †KvqvU©vi, eqiv †gBb †ivW, gwR` ¯^iYx, 

Beªvwng wgqv †ivW, †mvbvWv½v †gBb †ivW, †mvbvWv½v 1g †dR| 

৪৫
cjøxg½j

02477723236/

01700-709768
‡kLcvov, †MveviPvKv, bex bMi, nvRx BmgvBj †ivW, gwR` ¯§iYx, MveZjv, ga¨cvov, 

kvnevoxi †gvo Ges Avkcvk GjvKv|

৪৬ wmGÛwe 0412850234/

01700-709769

‡mvbvWv½v AvevwmK GjvKv (1g I 2q †dR) Ges gwR` ¯^iYx AvswkK GjvKv, eqiv µm †ivW, 

†Mvj`vicvov, bexbMi, eqiv †gBb †ivW, wmGÛwe K‡jvbx, mvËvi wek¦vm moK, Kwig bMi 

৪৭
meyRevM

0412850234/

01700-709769

b~ibMi, wek¦vmcvov, gywÝcvov, Wv³vicvov, 3q †dR Av/G, evmó¨vÛ, UªvK ó¨vÛ, †Luvovew¯Í 

GjvKv mg~n|

৪৮

†gwW‡Kj G·‡cÖm 0412850234/

01700-709771

Lyjbv †gwW‡Kj K‡jR, Lyjbv †gwW‡Kj K‡jR nvmcvZvj, `y`K feb, wnmve feb, cwi‡ek 

feb, wefvMxq Kwgkbvi feb, wWAvBwR feb, AvÂwjK †jvK cÖkvmb †K›`ª, kªg feb, we`y¨r 

feb |

৪৯
Av`-Øxb 0412850234/

01700-709771

Av`-Øxb AvwKR †gwW‡Kj K‡jR I nvmcvZvj|

৫০
LvbRvnvb Avjx 01700-618826/

01700-709766

Rveymv, wbD dzW GjvKv, †ckKvi wfUv, wmMgv mx dzWm, Rvnvbvev` Mwj, i‡ei †gvo, nvo 

†Kv¤úvbx

৫১ exi‡kÖô iæûj Avwgb
01700-618826/

01700-709767

gWvY© gvQ †Kv¤úvbx, exi‡kÖô iæûj Avwgb moK, gsjv ‡ivW, iƒcmv evmó¨vÛ, e¨vs‡Ki †gvo, 

iƒcmv evRvi, gvnveye mvsevw`‡Ki evoxi †gvo, XvKv †ivW, Av³viLvb †ivW, †g‡Uªvj cv¤ú, iƒcmv 

K‡jR, mvgmyi ingvb ¯‥zj †ivW, gw`bv moK, Avj-AvKmv †ivW, GK‡Uj U¨vIqvi, `wjj DwÏb 

moK, Avbmvi K¨v¤ú, GjvBcyi|
৫২ 1 bs kni wdWvi 01700-709775 LviØvi, evmvevwU, †ij †ivW, miæB, Avgjvcvov, wcwUB †ivW, †K Avjx †ivW BZ¨vw`|

৫৩ 2 bs kni wdWvi 01700-709776
evmvevwU,cvjcvov, bv‡Mi evRvi, `ovUvbv, ‡ewoeva, evRvi, ivnv‡Zi †gvo, cyivZb evRvi, K‡jR 

†ivW,gywbMÄ, gvwSWv½v BZ¨vw`|

৫৪ 3 bs kni wdWvi 01700-709777
wewmK, evm÷vÛ, †Mveiw`qv, mvnvcvov, †mvbvZjv, `kvbx, ev‡`Kvovcvov, nwiYLvbv, nvwoLvwj, 

byigmwR` †gvo BZ¨vw`|

৫৫

টভাংরা অফার্ক েরকৌরী/ 

টভাংরা গ্রাক টফা 

টকন্দ্র

৩৩ টকর্ব টরবন ারকমর ১৭০০৭০৯৭৭৮ টরবন ারকমর এর্ডফর রয়র

৫৬ ’’ ৩৩ টকর্ব ফসুন্ধ্যা র্রভন্ট ’’ ফসুন্ধ্যা র্রভন্ট পযাক্টযী

৫৭ ’’ ৩৩ টকর্ব টভঘনা র্রভন্ট ’’ টভঘনা র্রভন্ট পযাক্টযী

৫৮ ’’ ৩৩ টকর্ব টভাংরা র্রভন্ট ’’ টভাংরা র্রভন্ট পযাক্টযী

৫৯ ’’ ৩৩ টকর্ব দুফাআ ফাংরারদ র্রভন্ট ’’ দুফাআ ফাংরারদ র্রভন্ট পযাক্টযী

৬০ ’’ ৩৩ টকর্ব র্নঈ টাে ম ’’ টভাংরা ফন্দয

৬১ ’’ ৩৩ টকর্ব রুা এর্ডফর রয়র ’’ রুা এর্ডফর রয়র পযাক্টযী

৬২ ’’ ৩৩ টকর্ব টভাংরা টফজা ’’ টভাংরা থ মননর্তক ঞ্চর কর্রতমে

wewewe-4, 

Lyjbv|

‡Rvov‡MU 

33/11 †Kwf 

Dc‡K›`ª

‡KwWG mvwf©m 

†m›Uvi

বাগেরহাট

‡Rvov‡MU mvwf©m 

†m›Uvi

iƒcmv mvwf©m †m›Uvi
iƒcmv 33/11 

†Kwf Dc‡K›`ª

Dc-mnKvix 

cÖ‡K․kjx/evmvevwU



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৬৩ ’’ ৩৩ টকর্ব যাভার-১ ’’ যাভার তা র্ফদুযৎ টকন্দ্র

৬৪ ’’ ৩৩ টকর্ব যাভার-২ ’’ যাভার তা র্ফদুযৎ টকন্দ্র

৬৫

ঈ-কাযী 

েরকৌরী/ টভাংরা 

গ্রাক টফা টকন্দ্র

১১ টকর্ব র্দেযাজ র্পডায ১৭০০৭০৯৭৮০ র্ফর্র্,টরট্রাম্যাক্স,ওরভযা, ওর্যয়ন গ্যা, টনর্ব কযাম্প।

৬৬
’’ ১১ টকর্ব গ্রীড টযর্রডর্িয়ার র্পডায ’’ র্ফএপর্ডর্, র্দেযাজ ফাজায,যকায পুকুয াড়, ফালুয ভাঠ,মুর্রভ াড়া, ফন্দয ভারকমে, কাস্টভ 

াঈজ, টকাস্টোড ম, ফাস্টযান্ড।

৬৭ ’’ ১১ টকর্ব টারর্ভ র্পডায ’’ টারর্ভ র্রভন্ট

৬৮ ’’ ১১ টকর্ব এ,অআ,র্,এর র্পডায ’’ এ,অআ,র্,এর পযাক্টযী

৬৯

ঈ-কাযী 

েরকৌরী/ টভাংরা 

গ্রাক টফা টকন্দ্র

১১ টকর্ব কুভায ারী র্পডায ১৭০০৭০৯৭৭৯ টভরেযা টযাড,াআরলান টন্টায, নাযরকরতরা,অফান েকল্প, কুভায ারী, ভােভাযা, র্ভয়া াড়া, 

টিএপারুক স্কুর, র্কাযীয টভাড়, বাোয টভাড়, যরকে ঘাে, ভাদ্রাা টযাড, াভসুয যভান টযাড।

৭০
’’ ১১ টকর্ব ফাজায র্পডায ’’ ফাজায এরাকা, টিএন্ডটি, টপযীঘাে,থানা, টনর্ব কযাম্প, টকওড়াতরা, র্েনার োওয়ায, নাভায চয, 

টফৌর্দয ফার্ড়।

৭১
’’ ১১ টকর্ব টরাবুর্নয়া র্পডায ’’ ঈরজরা, বাানী ড়ক, ফারতন ড়ক, োড়া ফার্ড়, ফে তরা, মুর্ি াড়া, রর্দবুর্নয়া, কররজ টযাড, 

ভয়রা টাতা, ফান্ধ্াঘাে, াাতার, ভারোজী, জয়ফাংরা, াজারার াড়া।

৭২ dzjZjv we/m
AvevwmK 

cÖ‡K․kjxÕi `ßi
11 †Kwf dzjZjv Ifvi †nW 01700-709782

c‡_i evRvi, bZzb nvU, `v‡gv`i, dzjZjv evRvi, Dc‡Rjv, AvjKv, ZvRcyi, wmwKi nvU Ges Gi 

cvk¦©eZx© GjvKv mg~n|

র্যচারন ও ংযেণ ারকমর,মরায।

1 2 3 4 5 6 7

1

বফবফবফ-১, মশোয

 ওয়োন স্ট োবব ি
কর বপডোয

0421-66137

01709-208610
কর বপডোয, কর এরোকো

অবপশমোগ 

গ্রশনয জন্য অত্র 

দপ্তশয বনবদষ্ট 

ককোন করোকফর 

নোই

2
কভোোঃ নোবয উবিন চাঁচড়ো 01700-709788

চাঁচড়োভধ্যোড়ো, কগোরদোয ফোড়ী, কচকশোস্ট, ক োরোডোঙ্গো, চাঁচড়ো ফোজোয,গোজীয ফোজোয, গোফতরো, পোরুক 

ড়ক ইতযোদী।

3
কভোোঃ কতোপোজ্জর কোশন োওয়োয োউজ 01700-709787

আরতোশয কভোড়, আশ্রভশযোড, কযরফোজোয, লবিতরোোড়ো, বটিআই কযোড, কবোরোট্োাংক কযোড, বযনোথ 

দত্ত করন, কোস্ট অবপ োড়ো,ইতযোদী।

4
কভোোঃ কতোপোজ্জর কোশন এভশক 01700-709787

আশ্রভশযোড, কযর কযোড, কচৌযোস্তো, টিবফ বিবনক, বচরুবন কর কভোড়, চোয োম্বোয কভোড়, ভোইকবি, এভশক 

কযোড, োইবি, রোরবদবিয োয ইতযোদী।

কেবরশপোন নাং/

কভোফোইর নাং বপডোশযয আওতোধীন বফশল বফশল এরোকোয নোভ ভন্তব্য

বফবফবফ-১, মশোয

ক্রবভক

দপ্তশযয 

নোভ

কভ িকতিোয দফী/

ওয়োন স্ট োবব িশয 

নোভ বপডোশযয নোভ



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

5
কভোোঃ কোশর যোনো ককোে ি 01700-709789

মুবজফ ড়ক, লবিতরোোড়ো, দড়োেোনো, গবযফ ো ড়ক, কস্টবডয়োভ োড়ো,  ড়বক ফোভনোড়ো, কোযফোরো, 

ফশনোবফবথশরন, ভীযোড়ো, বভনোড়ো ইতযোদী।

6
কভোোঃ কোশর যোনো কযরশগে 01700-709789

ভোগুড় বি, ডোরবভর, যোয়োড়ো, কচোযভোযো বদবিয োড়ো, কততুর তরো, কযরশগে, মুবজফ ড়ক, ো 

আব্দুর কবযভ কযোড়,  ড়বক, এভএভ কশরজ, োবকিে োউজ, কজরো স্কুর ইতযোদী।

7
কভোোঃ বভরেন কোশন যোজোযোে 01700-709790

ন্ন্যোী বদিীয োড়ো, কভোফোযক কোঠী, মুড়রীয কভোড়, আভতরোশভোড়, কধোো োড়ো, যোভনগয, যোজোযোে 

ফোজোয, কচুয়ো, বতোযোভপুয, ভবনযোভপুয কযোড়, কোনোইতরো,ইতযোদী।

8 কভোোঃ কতোপোজ্জর কোশন কযোম্পো 01700-709787 ওশজোোবডশকো কযোম্পো, চাঁচড়ো মশোয।

9
ঞ্জয় যকোয বএন্ডবফ 01700-709784

কচোযভোযো দীবিয োড়ো, আরবগড় ভবজদ, োজোভোড়ো,  ড়বক ীযফোড়ো, কফযস্থোন কযোড, কোযফোরো, 

বতন োম্বোয কভোড়, আযফপুয, চুয়োডোঙ্গো ফো স্টযোন্ড, বফভোন ফন্দয কযোড ইতযোদী।

10
কভোোঃ নোবয উবিন সুজরপুয 01700-709788

ধভ িতরো, জোভতরোশভোড়, সুজরপুয, কবকুটিয়ো, যঘুযোভপুয, কশরোণী ফোজোয, যোচোড়ীোড়ো, ভোঠোড়ো, 

ইতযোদী।

11
মুযোবয কভোন যকোয কফজোড়ো 01700-709791

কফজোড়ো, কফজোড়ো কভইনশযোড,এভএটিব স্কুর,ফস্তোবি, নরডোঙ্গো কযোড়, আযএনশযোড, বুশনোোড়ো, 

কফজোড়ো পুজোয ভোঠ ইতযোদী।

12
মুযোবয কভোন যকোয াংকযপুয 01700-709791

াংকযপুয ফেতরো, কগোরোতো ভবজদ, কভবডশকর কশরজ, ফো েোযবভনোর, ইোক ড়ক, 

কচোকদোযোড়ো ইতযোদী।

13
কভোোঃ বভরেন কোশন ফকচয 01700-709790

ফকচয কফযস্থোন কযোড, হুতরো, ইভোভ ফোড়ী কযোড, হুতরো ফউ ফোজোয, আইবটি োকি আফোবক 

এরোকো,ইতযোবদ।

14 কভোোঃ বভরেন কোশন নীরগঞ্জ 01700-709790 নীরগঞ্জ তাঁতীোড়ো, সুোবয ফোগোন, ভবনোয পরবি, পুযোতন ফো েোযবভনোর, কচৌধুযীোড়ো ইতযোদী।

15
মুযোবয কভোন যকোয বটিব 01700-709791

টিটিব, োশোে অবপ, আইটিোকি, বজশযোশয়ন্ট কভোড়, োশদক দোশযোগোয কভোড়, তোরতরো 

কফযস্থোনশযোড, বনউশফজোড়োশযোড, আনচোযকযোম্প, নোজীয াংকযপুয ইতযোদী।

16

wewewe-2, 

I‡RvcvwW‡Kvwjt, 

h‡kvi Iqvb ÷c 

mvwf©m

LvRyiv ÷¨vÛ, †m±i-G, wbDUvDb, cvPevwoqv, 

eo evRvi, _vbv, nvmcvZvj, †Rj †ivW,  XvKv 

†ivW, bI`vMv, Aviecyi, wWIGBPGm, bIqvcvov 

†ivW, `ovUvbv, Avi Gb †ivW, wewmK, SzgSzgcyi

0421-65339

01700709800

c~e© evivw›`cvov, evivw›` evk Zjv, wewmK, mxZvivgcyi, K¬v‡ei †gvo, Kv‡Vi †cvj, Kvwjevox, 

KvcyoxqvcwÆ, cwðg eviv›`xcvov, _vbvi †gvo, eo evRvi, †Nvc †m›Uªvj †ivW, ivRyi †gvo, †RjLvbv, †Rj 

†ivo, KzBÝ nmwcUvj, cvjevox †gvo, wcweAvB Awdm, wegvb e›`i moK, wbwiwewj GjvKv, KvRxcvov, 

fv¯‥‡h©i †gvo, wenvix K‡jvbx, wWIGBP Gm, Aviecyi w`Nxi cvo, m`i nvmcvZvj, nvDwRs Awdm, cywjk 

jvBb, KvVvjZjv, wm ব্লক, we ব্লক, G ব্লক, weivgcyi, cwj‡UKwbK †ivW, wW AvB wR †ivW, †kLnvwU, 

BmnvK moK

`vwqZ¡cÖvß 

Kg©KZ©v: 

†gvt RvwKi 

†nv‡mb, †gvevBjt 

017007097958

17

`xb †gvnv¤§` gwng, 

Dc-wefvMxq cÖ‡K․kjx Avi Gb †ivW, wewmK, SzgSzgcyi
1700709792

c~e© evivw›`cvov, evivw›` evk Zjv, wewmK, mxZvivgcyi, K¬v‡ei †gvo

18

†gvt kvnv`vZ †nv‡mb 

mvweŸi, mnKvix 

cÖ‡K․kjx

LvRyiv ÷¨vÛ, †m±i-G, wbDUvDb, cvPevwoqv, 

eo evRvi, _vbv, nvmcvZvj, †Rj †ivW,  XvKv 

†ivW, bI`vMv, Aviecyi, wWIGBPGm, bIqvcvov 

†ivW, `ovUvbv

1700709798

Kv‡Vi †cvj, Kvwjevox, KvcyoxqvcwÆ, cwðg eviv›`xcvov, _vbvi †gvo, eo evRvi, †Nvc †m›Uªvj †ivW, 

ivRyi †gvo, †RjLvbv, †Rj †ivo, KzBÝ nmwcUvj, cvjevox †gvo, wcweAvB Awdm, wegvb e›`i moK, 

wbwiwewj GjvKv, KvRxcvov, fv¯‥‡h©i †gvo, wenvix K‡jvbx, wWIGBP Gm, Aviecyi w`Nxi cvo, m`i 

nvmcvZvj, nvDwRs Awdm, cywjk jvBb, KvVvjZjv, wm ব্লক, we ব্লক, G ব্লক, weivgcyi, cwj‡UKwbK 

†ivW, wW AvB wR †ivW, †kLnvwU, BmnvK moK

19

†gvt RvwKi †nv‡mb, 

Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx
Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi 1700709795 Iqvb ÷c mvwf©m †m›Uvi

20

evejy Kzgvi †P․‡e, 

Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx LvRyiv ÷¨vÛ, †m±i-G, wbDUvDb, cvPevwoqv
1700709793 wm ব্লক, we ব্লক, G ব্লক, weivgcyi, cwj‡UKwbK †ivW, wW AvB wR †ivW, †kLnvwU, BmnvK moK

বফবফবফ-১, মশোয

বফবফবফ-2, মশোয



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

21

†gvt gwRiyj Bmjvg, 

Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx eo evRvi, _vbv, nvmcvZvj, †Rj †ivW
1700709796

Kv‡Vi †cvj, Kvwjevox, KvcyoxqvcwÆ, cwðg eviv›`xcvov, _vbvi †gvo, eo evRvi, †Nvc †m›Uªvj †ivW, 

ivRyi †gvo, †RjLvbv, †Rj †ivo, KzBÝ nmwcUvj

22

†gvt dLiyj Avjg, 

Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx Avi Gb †ivW, wewmK, SzgSzgcyi
1700709794

c~e© evivw›`cvov, evivw›` evk Zjv, wewmK, mxZvivgcyi, K¬v‡ei †gvo

23

†gvt gvnveye, Dc-

mnKvix cÖ‡K․kjx XvKv †ivW, bI`vMv, Aviecyi, wWIGBPGm
1700709801

cvjevox †gvo, wcweAvB Awdm, wegvb e›`i moK, wbwiwewj GjvKv, KvRxcvov, fv¯‥‡h©i †gvo, wenvix 

K‡jvbx, wWIGBP Gm, Aviecyi w`Nxi cvo

24

†gvt iv‡mj †nv‡mb, 

Dc-mnKvix cÖ‡K․kjx bIqvcvov †ivW, `ovUvbv
1323174217

m`i nvmcvZvj, nvDwRs Awdm, cywjk jvBb, KvVvjZjv

25

োতক্ষীযো ওয়োন স্ট োবব ি
য,কভবডশকর,কভবডশকর,সুরতোনপুয,পুযোতন 

োত,কোটিয়ো,রোফো,কেক্সেোইর

0471-62225

01701-338892

রোশোর,ইেোগোছো,কোভোরনগয,জজিশকোে ি,বনউভোশকিে,ভধুশভোল্লোয 

ডোঙ্গী,ফকচযো,ফোকোর,ক ৌরতপুয, বড়বফর,যসুরপুয,ফোজুয়োযডোঙ্গী,আবরপুয 

কচকশোস্ট,োোোড়ো,কভশল্লকোড়ো,কুকযোরী,বঝরোড়ো,বটি আই,দ িোযোড়ো,ফোগোনফোবড়,আবতয 

আভফোগোন,কোবজোড়ো,দুোকুরো,ঘুবিযডোঙ্গী,বভয়ো োশশফয ডোঙ্গী,েোড়োয ডোঙ্গী,পুযোতন োত 

,যোভচন্দ্রপুড়,কিোলোড়ো,ফবিপুয 

কশরোনী,নোথোড়ো,যকোযোড়ো,মুনবজতপুয,যোজোযফোগোন,ভোছশ োরো,নোবযশকরতরো,ভোঠোড়ো,গদোইবফর,য

সুরপুয,কোশভপুয,কদভতরো,োবকিে োউজ,কভশদীফোগ,বভরফোজোয

26

রাজীব চন্দ্র রায়, উপ 

সহোরী িখেৌিলী

িহর 01700709810 পলািখপাল,ইটাগাছা,োমালিগর,জজকখোট ক,ডিউমাখে কট,মধুখমাল্লার িাঙ্গী

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১১,৫০৩১৯

27

রাজীব চন্দ্র রায়, উপ 

সহোরী িখেৌিলী

কমডিখেল 01700709810 বেচরা,বাোল,ক ৌলতপুর, ডড়ডবল,রসুলপুর,বাজুয়ারিাঙ্গী,আডলপুর কচেখপাস্ট

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১৭

28

কমাঃ িডফকুল 

ইসলাম,, উপ সহোরী 

িখেৌিলী

সুলতািপুর 01700109811
সাহাপাড়া,কমখল্লেপাড়া,কুেরালী,ডঝলপাড়া,ডপটি আই,সদ কারপাড়া,বাগািবাডড়,আডতর 

আমবাগাি,োডজপাড়া,দুহাকুলা,ঘুডিরিাঙ্গী,ডময়া সাখহখবর িাঙ্গী,টাপড়ার িাঙ্গী

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১০,৫০৩১৪

29

কমাঃ িডফকুল 

ইসলাম,, উপ সহোরী 

িখেৌিলী

পুরাতি সাত 01700109811 পুরাতি সাত ,রামচন্দ্রপুড়,কঘাষপাড়া,বডিপুর েখলািী,িাথপাড়া

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১৩,৫০৩১৮

30

রুখবল কহাসাইি,, উপ 

সহোরী িখেৌিলী

োটিয়া 01700709812 সরোরপাড়া,মুিডজতপুর,রাজারবাগাি,মাছখ ালা,িাডরখেলতলা,মােপাড়া,গদাইডবল

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১২

31

কমাঃ ইডলয়াস,, উপ 

সহোরী িখেৌিলী

লাবসা 01700709813 রসুলপুর,োখসমপুর,েদমতলা,সাডে কট হাউজ,কমখহদীবাগ

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১৫

32

রুখবল কহাসাইি,, উপ 

সহোরী িখেৌিলী

কটক্সটাইল 01700709812 ডমলবাজার

ডহসাব িম্বরঃ 

৫০৩১৬

33

নড়োইর ওয়োন স্ট োবব ি
য, োবকিে োউজ, 

কিোড়ো োরী, োেফড়ীয়ো

0481-62769

01753-536060

ভবলশ োরো, বওয়ো োরী, রুগঞ্জ ফোজোয, কুবড়গ্রোভ , ফযোশুরো, বোটিয়ো, দূগ িোপুয, ডুমুযতরো, ফোবযডোঙ্গো, 

বোদুরডোঙ্গো, ভোবছভবদয়ো, োেফোবড়য়ো, বফজয়পুয, ভথুযোপুয, উবজযপুয, বফড়গ্রোভ, াংকবফরো, রস্কযপুয, 

যঘুনোথপুয, ইতযোদী।

অবপশমোগ 

গ্রশনয জন্য অত্র 

দপ্তশয বনবদষ্ট 

ককোন করোকফর 

নোই

34 কভোোঃ ফদরুর আরভ য 01700-709816 ভবলশ োরো, বওয়ো োরী, রুগঞ্জ ফোজোয, কুবড়গ্রোভ ইতযোদী।

35 কভোোঃ োভসুর ক োবকিে োউজ 01700-709817 ভবলশ োরো, বওয়ো োরী, বডব অবপ, োোতোর এব অবপ, োবকিে োউজ,ইতযোদী।

বফবফবফ-2, মশোয

োতক্ষীযো বফ/

নড়োইর বফ/



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

36 কভোোঃ োভসুর ক কিোড়ো োরী 01700-709817 কজর োনো, ফযোশুরো, বোটিয়ো, দূগ িোপুয, ডুমুযতরো, যঘুনোথপুয দরবজৎপুয,ফোবযডোঙ্গো, ইতযোদী।

37
কভোোঃ কভযোফ কোশন োেফড়ীয়ো 01700-709818

বোদুরডোঙ্গো, ভোবছভবদয়ো, োেফোবড়য়ো, বফজয়পুয, ভথুযোপুয, উবজযপুয, বফড়গ্রোভ, াংকবফরো, রস্কযপুয, 

ইতযোদী।

ক্রঃ

 নং
দপ্তরযয নাভ

কভ মকতমায দফী/

ওয়ান স্ট ার্ব মরয 

নাভ

র্পডারযয নাভ টের্ররপান নং/ টভাফাআর নং র্পডারযয অওতাধীন র্ফরল র্ফরল এরাকায নাভ ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১

টভাঃ অরনায়ারুর 

আরাভ

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

এন এ,জেতী ০১৭০০-৭০৯৮৩০

এন এ টযাড,ফেফন্ধু চত্ত্বয,ফক চত্ত্বয,র্োয টভাড়,ফড়ফাজায,ফেনতর 

টভাড়,কবুযােফাজায,টদাস্তাড়া, াজানেয,ার্ন্তয টভাড়,ফল্লবপুয,ফারয়ার্া আতযার্দ এরাকামূ।

২

টভাঃ টদারয়তুর 

আরাভ

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

র্ডর্ টকাে ম,

ার্কমে াঈজ
০১৭০০-৭০৯৮২৮

পূফ মভজভপুয ফা র্ডররা,ািাভ ফাজায,ঈরজরা টভাড় আন্দ্রায টভাড়,ভর্তর্ভয়া টযর 

টেে,কাষ্টভরভাড়,ফুরতরা,টচৌড়া টভাড়,চকররে ফাবুয টদাকান,সুোয র্ভর টযাড,য যাফ ের্র,কররজ 

টভাড়,াাতার টভাড়,টজর ানা টভাড়,র্টির্অআ টযাড,টয়াযাতরা,র্ডর্ টকাে ম চত্ত্বয আতযার্দ 

এরাকামূ।

৩

টভাঃ টভাক্তায 

টারন

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

থানাাড়া ০১৭০০-৭০৯৮২৬

েয় যাস্তায টভাড়,পুর্র লাফ টভাড়,কুঠিাড়া টভাড়,পূণ মফাবুয ঘাে,টেৌতভচার্কয ফাবুয টভাড়,কুর্ষ্টয়া 

টট্রর্ডং টভাড়,ফস্তা র্ি টভাড়,চয র্ভরাড়া আতযার্দ এরাকামূ।

৪

সুজয় কুভায কভ মকায

ঈ-কাযী 

েরকৌরী




টকাে ম টষ্টন
০১৭০০-৭০৯৮৩১

অো আঈছুপ টযাড,তর্ভজ ঈর্িন ভারকমে,টকাে ম টষ্টন, সুকান্ত র্ফর্ণ,কুর্ষ্টয়া াআস্কুর ভারকমে, 

টকাে মাড়া,কররজ টভাড়, ঝাঈতরা টভাড়,টোারা টযাড,র্র্ রার্ড়ী টরন,ফেফন্ধু ভারকমে,কাোআ ানা 

টভাড়,টকর্ন টযাড আতযার্দ এরাকামূ।

৫

টভাঃ কাওোয জাভান

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

র্ত্ররভানী ০১৭০০-৭০৯৮২৭

র্ততুভীয ড়ক,টযনঈআক টভাড়,ররযি টরন,কভরাপুয,চয কভরাপুয,নতুন কভরাপুয,ার্জয ের্র, 

অরপা ের্র, ঈর্দফার্ড়,দ মায াড়া,র্িভ ভজভপুয আতযার্দ এরাকামূ।

৬ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া য 
অড়ুয়াাড়া,াঈর্জং র্ ও র্ড ব্লক,কাস্টভ টভাড়, অদ মাড়া,কার্র াড়া,টচৌড়া ,র্.টি.অআ 

টযাড,টজর ানা টভাড় ও ংর্িষ্ট এরাকা

৭ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া  াজানেয
টোযস্থান াড়া, ার্ন্তয টভাড়,চালী লাফ টযাড, াজানেয াে,কানা পুকুয,রন্তালপুয,অআরোড়া,চয 

অআরচাড়া ও ংর্িষ্ট এরাকা

৮ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া টেক্সোআর ফেনতর,কদভতরা,কবুযাে,র্ভয়াাড়া,র্শুতরা

৯ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া র্ফর্ক কুভাযোড়া ও ফেনতর ংরগ্ন এরাকা মূ

নড়োইর বফ/

ও ারকমর, ওরজাার্ডরকার্রঃ, কুর্ষ্টয়ায অওতাধীন র্প মূরয কর টন্টারযয তথ্য।

র্ফর্ফর্ফ-১,কুর্ষ্টয়া

টভাঃ টোরাভ 

টভাস্তপা,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৩৬

টভাঃ অর্তকুর 

আরাভ,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৩৭



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১০ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া কুভাযোড়া র্ফ.টি.র্ , কযানার াড়া ও ংরগ্ন এরাকা মূ

১১ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া

টভাঃ অব্দু োত্তায 

র্ভয়া,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

কররজ ০১৭০০-৭০৯৮৩৯

টোযস্থান াড়া, র্ারফয ের্র.োর্রাড়া, ভর্যয়ভ র্লর্নক ের্র,কররজ টভাড়,টানায ফাংরা 

টযাড,কার্রংকযপুয ও ংর্িষ্ট এরাকা

১২ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া ওয়াদা মূদ মা কররানী,টকাে মাড়া,কাোআ ানায টভাড়,কার্রংকযপুয,অড়ুয়াাড়া,র্নঈ টকাে মাড়া

১৩ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া যার্নী াঈর্জং-এ ব্লক,র্ফ ব্লক,র্-ব্লক,কযানার াড়া, টভাল্লা টতঘর্যয়া,রুনেয ও ংর্িষ্ট  এরাকা

১৪ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া রারন চয র্ভরাড়া, াঈর্জং এও র্ফ ব্লক,ফাো াড়া।

১৫ র্ফ.র্ফ.র্ফ-২,কুর্ষ্টয়া টভার্নী ফাাদুয র্ফশ্বাররন, াঈর্জং র্ড ব্লক, টষ্টন টযাড।

১৬
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাঃ অব্দুর ার্রভ, 

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

র্ডর্ টকাে ম 01700709850

াভদ, ােরাকানাআ, টফাযীাড়া, েরয়পুয, চুয়াডাো টযাড

১৭
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাঃ যর্পকুর 

আরাভ, ঈ-

কাযী েরকৌরী

াধুাটি 01700709851

াধুাটি, ডাকফাংরা ফাজায, বফডাো ফাজায, টোফযাাড়া, ভধুাটি

১৮
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভা: অবু বতয়ফ, 

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

াধুাটি 01640532010

াধুাটি, ডাকফাংরা ফাজায, বফডাো ফাজায, টোফযাাড়া, ভধুাটি

১৯
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

ঈত্তভ কুভায  নন্দী, 

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

য 01700709848

অদ মাড়া, টফাযীাড়া, য

২০
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাােদ একযামুর 

ক, ঈ-কাযী 

েরকৌরী

বােআ 01700709852

বােআ, ােরোারপুয, অদ মাড়া, কাঞ্চননেয, করাফাোন

২১
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাঃ অর্যফুর 

আরাভ, ঈ-

কাযী েরকৌরী

র্ফলয় ারী 01700709853

র্ফলয় ারী, টোে কাভাযকুন্ডু, রাঈর্দয়া, টকাযাাড়া

২২
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

আাযত  াঁ, ঈ-

কাযী েরকৌরী
ােরোারপুয 01312838303

টাড়াাটি, ভধুপুয, ােরোারপুয ফাজায

২৩
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভা: আয়ার্ন, ঈ-

কাযী েরকৌরী
ভর্রাকররজ 01700709854

কাঞ্চননেয, কার্রকাপুয, ভডান ম

২৪
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

ঈত্তভ কুভায  নন্দী, 

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

র্ল্পকরা 01700709848

অযাপুয, েীতাঞ্জরী ড়ক

টভাঃ অর্তকুর 

আরাভ,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৩৭

টভাঃ ভাসুদ যানা,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৪০

টভাঃ অর্দর টারন,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৪১



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২৫
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাােদ একযামুর 

ক, ঈ-কাযী 

েরকৌরী

অযাপুয 01700709852

 াজুযা, টর্রভ টচৌধুযী টযাড, অভতরা

২৬
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাােদ একযামুর 

ক, ঈ-কাযী 

েরকৌরী

কযারডে কররজ 01700709852

কযারডে কররজ, অযাপুয, েীতাঞ্জরী ড়ক

২৭
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাঃ অর্যফুর 

আরাভ, ঈ-

কাযী েরকৌরী

ার্কমে াঈ 01700709853

চাকরাাড়া, ভর্লাকুন্ডু

২৮
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

আাযত  াঁ, ঈ-

কাযী েরকৌরী
ফসুন্ধ্যা 01312838303

ভুটিয়াযোতী, টিররাড়া, টোর্ফন্দপুয

২৯
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভা: আয়ার্ন, ঈ-

কাযী েরকৌরী
করাফাোন 01700709854

করাফাোন

৩০
র্ফর্ফর্ফ, 

র্ঝনাআদ

টভাঃ অব্দুর ার্রভ, 

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

টজর ানা 01700709850

রেীরকার, ভথুযাপুয, টোর্নাথপুয

৩১ wewewe PzqvWv½v 
‡gvt nvwee Dল্লা  

   (wdWvi BbPvR©)
nvmcvZvj 01700709871

dvg©cvov, b~ibMi K‡jvbx, †ejMvwQ †ij cvov, †ejMvwQ C`Mvn cvov, †ejMvwQ nvwR cvov, 

gv`ªvmv cvov, gymwjg cvov, wmMbvj cvov, nK cvov, _vbv KvDwÝj cvov, `t nvmcvZvj cvov, 

kvwš— cvov, ¸jkvb cvov, eyRi“K MoMox, eyw×gvb cvov, eyRi“K MoMox ejvKv cvov, 

wd‡ivR †ivW, gwnjv K‡jR cvov, meyR cvov,eyRi“K MoMox gv`ªvmv cvov, gywÝ cvov, 

myywgiw`qv, wbjvi †gvo, ejvKv cvov, mywgiw`qv K‡jvbx, mywgiw`qv wVvKvbv †gvo, mywgiw`qv †ij 

cvov, ‡ejMvwQ eKPi|

৩২ wewewe PzqvWv½v 
†gvt রুহুল  

Avwgb         

(wdWvi BbPvR©)

K‡jR 01700709868

‡Mvi¯’vb cvov, nK cvov, K‡jR cvov, C`Mvn cvov, nvmcvZvj cvov, wm‡bgvnj cvov, Avivg 

cvov, K‡evix †ivW, †KvU cvov, gyw³ cvov, cjvk cvov, ¸jkvb cvov, mv‡`K Avjx gwjK 

cvov, KvU© †gvo, Rxeb bMi evmó¨Û, gv‡jv cvov, †K`viMÄ, bZzb evRvi, wmGÛwe cvov, 

nvUKvjyMÄ, gvV cvov, dwKi cvov, DwRicyi eUZjv,  DwRicyi ¯‥zj cvov,  DwRicyi w`wa cvov ,  

cvov|

৩৩ wewewe PzqvWv½v 

‡gvt iweDj 

Bmjvg    (wdWvi 
BbPvR©)

eoevRvi 01700709872

Avivg cvov, †g‡nicyi †ivW, †cvó Awdm cvov, †kL cvov, eo evRvi, gyw³ cvov, cyivZb 

nvmcvZvj cvov, †KvU© cvov, †dwiNvU †ivW, •`jZw`qvo Dëi cvov, •`jZw`qvo `w¶b cvov, 

dvqvi mvwf©m, ¯‥zj cvov, †Kvwiqv cvov, e½R cvov,_vbv †ivW, Rwg`vi evox|

৩৪ wewewe PzqvWv½v 

‡gvt iweDj 

Bmjvg    (wdWvi 
BbPvR©)

nvRivnvwU 01700709872

gmwR` cvov, †RvqvÏ©vi cvov, evMvb cvov, gv‡Si cvov, †kL cvov, gvóvi cvov, wR¡bZjv cvov, 

cyivZb cvov, Bmjvg cvov, cïnvU, ZvjZjv KzwV cvov, ZvjZjv †dwiNvU, Kvbv cvKzi cvov, 

‡c․i K‡jR cvov, nvRivnvwU gÛj cvov, nvRivnvwU wci cvov, nvRivnvwU ¯‥zj cvov, nvRivnvwU 

†kL cvov, nvRivnvwU †LqvNvU cvov, nvRivnvwU †Rvt cvov, nvRivnvwU nvwR †gvo, nvRivnvwU 

nvwR cvov, nvRivnvwU mvjvg ‡gvo|



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৩৫ wewewe PzqvWv½v 

 †gvt gvmyg 

cvi‡fR (wdWvi 

BbPvR©)
wewWAvi 01700709869

‡ij cvov, †ij evRvi, cyivZb wSbvB`n evmó¨Û cvov, wSbvB`n evm Uvwg©bvj, AvorcwUª, 

GwZgLvbv cvov, mvZMvox, KzjPviv, w`Mox, byibMi, VvKzicyi, Rvdicyi, nvq`vicyi, wW‡½`n 

nvU‡Lvjv, wW‡½`n, †eMbMi, myew`qv, 5-gvBj, RyMxiû`v, 6-gvBj, fvÛvi`n, m‡ivRMÄ, 

Rwjwejv m‡ivRMÄ, ‡evqvwjqv m‡ivRMÄ, kvvnvcyi m‡ivRMÄ, †f`ix|

৩৬ টভরযপুয র্ফ/ টকাে ম ০১৭০০৭০৯৮৮০

কররজ টভাড়, টোযস্থান ড়া, র্শু ফাোন াড়া, টাষ্ট র্প াড়া, টস্টর্ডয়াভ াড়া,টারের ফাজায 

টভাড়, চুরকানী টভাড়, টস্টর্ডয়াভ টভাড়, টকাে ম টভাড়, ফাভন াড়া, র্টিঅআ,,মাদফপুয টযাড, র্যন 

োওয়ায টযাড

৩৭ টভরযপুয র্ফ/ কররজ ০১৭০০৭০৯৮৮০ তারয র্লর্নক টভাড়, ভয়াভার্য টযাড, েরুয াে াড়া

৩৮ টভরযপুয র্ফ/ াাতার ০১৭০০৭০৯৮৮০ ওয়াফদা টভাড়,এর্ র্প, র্ডর্ র্প, যাআপুয টজর ানা,

৩৯ টভরযপুয র্ফ/ ফড় ফাজায
ওয়াফদা াড়া,টৌয ইদো, যকাযী ঈচ্চ র্ফদ্যারয়,  র্ভয়া াড়া, ভর্ল্লক াড়া, েড় পুকুয, টৌযবা, ফড় 

ফাজায, কাচা ফাজায,ভাররা াড়া,থানা াড়া

৪০ টভরযপুয র্ফ/ টারের ফাজায
ভর্ল্লক পুকুয টভাড়, যরভ র্লর্নক, ফা-স্টযান্ড, ভাকমা ভর্জদ াড়া,টোরাভ যসুররয ফাা,ফার্রকা 

র্ফদ্যারয় টযাড

৪১ টভরযপুয র্ফ/ কারাচাদপুয কারাচাদপুয, টৌয কররজ াড়া, তাতী াড়া,টফড় াড়া, কাথুরী টযাড, ট  ড়া, ঠাৎ াড়া

৪২ টভরযপুয র্ফ/ র্ফর্ক
র্ফর্ক এরাকা, ফন র্ফবাে, 

টিটির্, র্দঘীয ড়া

৪৩ kni wdWvi 01700-709833 Dc‡Rjv K¨v¤úvm, KvPvixcvov, K‡jRcvov, i_cvov

৪৪ nvmcvZvj wdWvi 01700-709833 bI`vcvov, 16 `vM nvmcvZvj GjvKv, dvivKcyi, 16 `vM ga¨cvov

৪৫ য বপডোয য বপডোযোঃ এরঙ্গী, কুন্ডুোড়ো, কুভোয োরী ফজোয, কুভোয োরী কৌযবো, কযকোবন্দ, আগ্রোকুন্ডো

৪৬ উশজরো বপডোয
উশজরো বপডোযোঃ বজরোীতরো, তরুন কভোড়, দূগ িোপুয, কতফোবড়য়ো,  শয়যচোযো, ভোঠোড়ো, োথযফোবড়য়ো, মুরগ্রোভ, ঝোউতরো, 

দবড়ভোবরয়োে, গশড়য ভোঠ, পুযোতন চড়োইশকোর, বজরোকয

৪৭ AvjgWv½v

Zzlvi KvwšÍ miKvi,       

      Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx, 

AvjgWv½v we`y¨r 

mieivn

1 bs †÷kb wdWvi 01700-709875

AvjgWv½v Dc‡Rjv cwil` GjvKv, †ij †÷kb GjvKv,‡Mvwe›`cyi,gv`ªvmvcvov, 

nvB‡ivW,‡`vqvicvov,dwi`cyi, bI`veÛwej, eÛwej †ij‡MU, Uvwg©bvj cvov, PzqvWv½v †ivW|

৪৮ AvjgWv½v

‡gvt †ivKb DwÏb 

wd‡ivR, Dc-

mnKvix cÖ‡K․kjx, 

AvjgWv½v we`y¨r 

mieivn

2 bs evRvi wdWvi 01700-709874

K‡jRcvov-2, i_Zjv, PviZjvi †gvo, AvjgWv½v evRvi GjvKv, Avwjd DwÏb ‡ivW, gvQ 

evRvi, †mvbvcwÆ, nvwdR †gvo, cïnvU, †e`cwjø,Kvgvjcyi, ea¨f‚wg, jvjeªxR|

৪৯ AvjgWv½v

Zzlvi KvwšÍ miKvi,       

      Dc-mnKvix 

cÖ‡K․kjx, 

AvjgWv½v we`y¨r 

mieivn

3 bs Avb›`avg wdWvi 01700-709875

K‡jRcvov-3, Gikv`cyi, Gikv`cyi K¨vbvjcvov,Avb›`avg, Wv‡gvm, nvDmcyi, nvDmcyi K¨vbvj 

cvov,nVvrcvov, AvmvbbMi, KvwjZjv|

টভাঃ ারাঈর্িন 

অরেদ,

 ঈ-কাযী 

েরকৌরী

অব্দুল্লা টর মুর্নয 

র্লু,  

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-

০১৭০০৭০৯৮৭৯

টভাঃ নুযনফী যকায,

 ঈ-কাযী 

েরকৌরী

০১৭০০৭০৯৮৮১

‡fovgviv we/ m

টভাঃ আয়ার্েন অরী,

Dc-mnKvix 

cÖ‡K․kjx

Awf‡hvM 

†K‡›`ªi bv¤̂vi              

          

কুভোয োরী বফ/

কভোোঃ পোরুক োোন,

উ-কোযী প্রশকৌরী, 

কুভোয োরী বফ/ 

01811216921



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৫০

ভোমুদুন-নূয-যবদ 

পবকয, 

উ-কোযী প্রশকৌরী

ফোজোয-1 ও 

ফোফযো ফোযফোজোয
01700-709856

ফবরদোোড়ো, ফড়যোয়গ্রোভ, দুরোরমুবন্দয়ো, বনবিন্তপুয, ভূলন োইস্কুর কযোড, ভধুগঞ্জ ফোজোয, কাঁঠোরফোড়োন, বফো ী কভোড়, 

নশযন্দ্রপুয, পয়রো, োইকোড়ো, কশরজোড়ো (আাংবক), আনন্দফোগ, কিোলনগয, ফোযোব য়ো, কোবভো, ফোশদবডব, বভঠোপুকুয, 

ভবলোোবি এফাং ফোযফোজোয ইতযোবদ।

৫১
কভোোঃ আরোবভন োোন

উ-কোযী প্রশকৌরী

ফোজোয-2 ও 

উশজরো
01700-709857

দবক্ষন আড়োড়ো, বফনগয, চাঁচড়ো, কোবপুয, ঈশ্বযফো, উত্তয আড়োড়ো, ভধুবোজো োড়ো, কশরজোড়ো, শুোোতোরোড়ো, 

কফজোড়ো, ভোশদফপুয,  শয়যতরো, ফোকুবরয়ো, বোেোড়ো, এফাং কোবদপুয  ইতযোবদ।

৫২ ফোজোয ১৭০০৭০৯৮৫৯ থোনো, ফোজোয

৫৩ দুধযো ১৭০০৭০৯৮৫৯ উশজরো, বেোর

৫৪ এরোবঙ্গ ১৭০০৭০৯৮৫৯

৫৫ ফাজায
থানারযাড, ঈরজরা টযাড, টি & টি টযাড, বরকুা ফাজায, াতোেী, চতুড়া, নেযাড়া, টকাে মাড়া, 

কাজীাড়া, ার্ভর্জদ াড়া, ানার্বো।

৫৬ োড়ােঞ্জ ফাযআাড়া,োড়ােঞ্জ ফাজায, োড়ােঞ্জ স্টযান্ড, োড়র ারা, ভরপুয, চর্ন্ডপুয।

৫৭ কর্ফযপুয ঈরজরা স্বাস্থয কভরেক্স কর্ফযপুয, ার্ফফপুয, ঝাঈর্দয়া।

৫৮ ঈরজরা ১৭০০৭০৯৮৬১

ভরপুয ফাজায, কররজ স্টযান্ড, থানাাড়া, ফারুআাড়া, টাষ্ট র্প াড়া, ভর্রা 

কররজ,ফার্রযেতম,টোারপুয, টোারপুয  দাাড়া, োড়াফার্ড়য়া, হুদায টভাড়, টফররভাঠ, চড়কতরা, 

ার্তর্ফরা,ার্ভদপুয, ঈরজরা াড়া, ফনানীাড়া, গুরান াড়া, জর্ভদায াড়া, টঘালাড়া, কযাম্প 

াড়া,ফো,সুম মর্দয়া, কুর্ড়রার,বকরাপুয, ার্ভদপুয আন্দ্রায াড়।

৫৯ জর্ররপুয ১৭০০৭০৯৮৬১

বারাআপুয,ারফদার্ড়,নওদাগ্রভ,বুর্চতরা,কুরতরা, টফায়ার্রয়া,াাতার াড়া, র্নর্যর্ফর্র াড়া, 

কররজ স্টযান্ড,টৌয ারদায াড়া, করাতাে টভাড়, জর্ররপুয,জর্ররপুয কাজীাড়া,জর্ররপুয 

টভাল্লাাড়া, জর্ররপুয  ানাড়া, জর্ররপুয ফাজায, জর্ররপুয াঁচভাথায, জর্ররপুয ার্জাড়া।

ারকমর: র্যচারন ও ংযেণ ারকমর পর্যদপুয

ক্রর্ভক নং দপ্তরযয নাভ

কভ মকতমায 

দফী/ওয়ান স্ট 

ার্ব মরয নাভ

র্পডারযয নাভ টের্ররপান/টভাফাআর নং র্পডারযয অওতাধীন র্ফরল র্ফরল এরাকায নাভ ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১ টচৌযেী

টচৌযেী টভাড়, র্ঝরটুর্র, দ:কারীফার্ড়, টকাে মাড়, র্ডঅআর্ফ ফেতরা, বফযােী স্কুর টভাড়, ার্ভদ র্ভয়া

টযাড, ভনুর্ভয়া টযাড, অর্রমুজ্জাভান টযাড, ভাটিয়া টোযস্তান, মৃধা াড়া, ারাড়া, র্এন্ডর্ফ কররানী,

যারজন্দ্র কররজ টযাড, চযরোর ারা, টোর ারা ফার্নয়াাড়া টযাড, ার্নয ট্াংক,টেঁতুর তরা, ার্রভা

োর ম স্কুর, যৎ াা ফাড়ী

২ ফায়তুর অভান
চযকভরাপুয ঘাে, চানভাযী, র্ফরভামুদপুয, টভাল্লাডােী, ঈ: াদীপুয, ািাদায ডােী, রাররয টভাড়,

বৃন্দাফার্ড়য টভাড়, র্যবা, রররেকর্নক টযাড, ফায়তুর অভান ফাজায, ফায়তুর অভান

৩ ঈ-কাযী েরকৌরী াাতার 01700709৮৯২

মুর্জফ টযাড, নীরটুর্র, ভর্জদ ফাড়ী টযাড, অরীপুয, ঈ: অরীপুয, পূফ ম অরীপুয, দ: অরীপুয,

অরাঈর্িন  া টযাড, কর্ফ জীভ ঈিন টযাড, যাজ্জারকয টভাড়, টকাফা ভর্জদ, অরীপুয  া াড়া,

টফর্য ফাঁধ

কোরীগঞ্জ বফ/

ককোেচোদপুয বফ/
কভোোঃ আশনোয়োয কোশন

উ-কোযী প্রশকৌরী

বরকুা র্ফ/

টভাঃ 

ারদুজজাভান, ঈ-

কাযী েরকৌরী

০১৭০০-৭০৯৮৬৩

ভরপুয র্ফ/ 

র্ভরন চন্দ্র যকায,

ঈ-কাযী 

েরকৌরী

র্ফক্রয় ও র্ফতযণ 

র্ফবাে-১, 

ওরজাার্ডরকার্র

:, পর্যদপুয
ঈ-কাযী েরকৌরী 0170070৯৮৮৯



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৪ টোর ারা

টোর ারা, ারফরী টোারপুয, র্এন্ডর্ফ ঘাে, টেপুযাকার্ন্দ, বাজন ডাো, টির্ফ র্লর্নক, চয

টোর ারা, মুনী ডার্ে, ফার্রয়াডার্ে,র্ র্দয র্ফশ্বারয ডার্ে, বাটি রক্ষ্মীপুয,  কুঠিফাড়ী, র্ভন াঈজ,

ধরায টভাড়

৫ টযররস্টন
টযররস্টন, গু রক্ষ্মীপুয, বাটি রক্ষ্মীপুয, ভরডর োঈন, অদভপুয, চুনাঘাে, ারাড়া, ভাস্টায কররানী,

টযরকররানী,টাস্ট র্প, টস্টন ফাজায,

৬ ঈর্করাড়া
র্ঝরটুর্র, র্িকা টযাড, দ: র্ঝরটুর্র, নারথয টভাড়, পূফ ম  াফাপুয, রঞ্চঘাে, ফযআতরা, তারতরা

ার্ন্তফাে, ভাকারী াঠারা, যাভকৃষ্ণ র্ভন,টযাড, চযকভরাপুয, থানা টভাড়, ভােযাো

৭ ফাজায

র্ঝরটুর্র, বাোযী র্ি, মুর্জফ টযাড, জনতায টভাড়, অরীপুয, কযস্থান, ার্কস্তান াড়া, চক ফাজায,

টফআরীব্রীজ, ভয়যা র্ি, থানা টযাড, র্নঈভারকমে, কাঠর্ি, পর্যদা টযাড, পুযাতন ারাে ম র্প

৮ র্ফর্ক-১ কানাআপুয র্ফর্ক র্ল্প এরাকা, টডাভযা কার্ন্দ

৯ র্ফর্ক-২

কানাআপুয , টডাভযা কার্ন্দ, ফদযপুয, মুযাযীদ, টততুর তরা, নচা, ভাযাজপুয, পূফ ম েোফদী, র্িভ

েোফদী, মৃেী, কানাআপুয ফাজায, টােরাকার্ন্দ,  াকার্ন্দ, কানাআপুয, বাটি কানাআপুয, ভারাো,

কর্যভ জুে

১০
‡MvqvjPvgU we`y¨r 

feb K¨v¤úvm|
1309522317

১১

‡gvt Avey ivqnvb,  

Dc-wefvMxq 
cÖ‡KŠkjx

‡Lv`ve·, †U·UvBj I  evwniw`qv 1700709894

১২

‡gvt wjqvKZ 

†nv‡mb, mnKvix 

cÖ‡KŠkjx

kni-1 I kni-2 1700709895

১৩

‡gvt Rwniæj 

Bmjvg, mnKvix 
cÖ‡KŠkjx

kni-3, evLyÛv I  †gwWK¨vj 1985417055

১৪

‡gvt mvB`yi ingvb,  

 Dc-mnKvix 
cÖ‡KŠkjx

kni-1 I  †Lv`ve· 1700709896
kwiqZzjøvn evRvi, nvDwRs GjvKv, †Lv`ve· †ivW, †gwWK¨vj K‡jR, ‡gvjøvevox moK, 

cyivZb evm÷¨vÛ, cwðg Lvevmcyi|

১৫
‡gvt Avãyjøvn,  Dc-

mnKvix cÖ‡KŠkjx
evLyÛv, †gwWK¨vj 1700709897

‡gwWK¨vj K‡jR, gyÝx evRvi, nviæKvw›` GjvKv, Pi Kgjvcyi, gvngy`cyi, nvwdR cwUª, 

•KRyix, ckiv, evLyÛv I †Mi`v|

১৬

Mvwje Avn‡g`,  

Dc-mnKvix 
cÖ‡KŠkjx

†U·UvBj I evwniw`qv 1700709899
‡Kvgicyi, wkeivgcyi, Lwjjcyi, ayj`x, j²x`v‡mi nvU, DRvbPi, Ckvb †Mvcvjcyi, 

†kvfvivgcyi|

১৭

 †gvt †gdZvDj 

Avjg, Dc-mnKvix 
cÖ‡KŠkjx

kni-3 1912329050
bZzb evm÷¨vÛ, Dc‡Rjv cwil`, i¨ve Awdm, †kvfvivgcyi, gnvwe`¨vjq †ivW, ivRevox 

iv¯Ívi †gvo, eªvþb KvÜv, Kweicyi, e`icyi I h‡kvi †ivW|

র্ফক্রয় ও র্ফতযণ 

র্ফবাে-১, 

ওরজাার্ডরকার্র

:, পর্যদপুয

ঈ-কাযী েরকৌরী 0170070৯৮৯০

ঈ-কাযী েরকৌরী 0170070৯৮৮৮

ঈ-কাযী েরকৌরী 0170070৯৮৯১

wewewe-2, 

dwi`cyi|



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১৮

 Avigvbyj Bmjvg, 

Dc-mnKvix 
cÖ‡KŠkjx

kni-2 1700709898 Aw¤^Kvcyi, Avjxcyi, `qvivgcyi, †Mvwe›`cyi|

১৯

কাযী েরকৌরী-

০১  (টভাঃ ভনজুরুর 

অান কারদযী)

নতুন য ও পুযান ফাজায 017007099০২

ার্নেত্র, অজভকার্ন্দ, কার্রর ারয়া টভাফাযকর্দ, টুর্ফয়া, বেয়দাযফার্র, ীদ ফাচ্চু টযাড, কার্রফার্ড়, 

ঈর্করাড়া, সুভন টারেররয টভাড়, ভাস্টায কররার্ন, কররজ টযাড, পুযান ফাস্টযান্ড,স্টার্ডয়াভ, 

টরকাড়, র্ফর্ক, াঠককার্ন্দ, তযমুের্যয়া, রেীেঞ্জ, াচর ারা, অর্ভযাফাদ,দযোর ারা, কুরর্ি, 

টচৌযাস্তা, যার্স্ত, টনৌকাঘাো, সুআরেআে, ভকদভফার্ড়,

২০

কাযী েরকৌরী-

০২  (টভাঃ 

টপযদাঈ অর 

জার্দ)

চযমুের্যয়া, আরেযরার ও টরাকার র্পডায 017007099০১
চযমুের্যয়া ফাজায, টোরাফার্ড়, থানতর্র, াকর্দ,  াের্দ, ঘেভার্ঝ, কুভাযরেক, র্টিয়াআ, জুর্রয়কুর্য, 

সুরতান ড়ক, ের্ন ড়ক, নতূন ফাস্টযান্ড, আরেযরার, কুকযাআর, ফারঘযাড়, য়না

২১

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০১  (টভাঃ 

র্যফুর আরাভ)

নতুন য ও আরেযরার 017007099০৪

ার্নেত্র, অজভকার্ন্দ, কার্রর ারয়া টভাফাযকর্দ, টুর্ফয়া, বেয়দাযফার্র, ীদ ফাচ্চু টযাড, কার্রফার্ড়, 

ঈর্করাড়া, সুভন টারেররয টভাড়, ভাস্টায কররার্ন, কররজ টযাড, পুযান ফাস্টযান্ড,স্টার্ডয়াভ, 

টরকাড়,আরেযরার, কুকযাআর, ফারঘযাড়, য়না

২২

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০২ (জয়ন্ত 

কুভায ার)

পুযান ফাজায 017007099০৩
র্ফর্ক, াঠককার্ন্দ, তযমুের্যয়া, রেীেঞ্জ, াচর ারা, অর্ভযাফাদ,দযোর ারা, কুরর্ি, টচৌযাস্তা, 

যার্স্ত, টনৌকাঘাো, সুআরেআে, ভকদভফার্ড়,

২৩

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০৩ (টভাঃ 

অবুর কারাভ 

অজাদ)

চযমুের্যয়া ও টরাকার র্পডায 017007099০৫
চযমুের্যয়া ফাজায, টোরানার্ড়, থাওতর্র, াকর্দ, াের্দ, ঘেভার্ঝ, কুভাযরেক, র্টিয়াআ, জুর্রয়কুর্য, 

সুরতান ড়ক, ের্ন ড়ক, নতূন ফাস্টযান্ড,

২৪ টোার চন্দ্র টঘাল াওয়ায াঈজ ০১৭০০৭০৯৯১২

জ্জনকান্দা, কার্জকান্দা, ব্যাংকাড়া, চড়াড়া, টগুনফাোন, চককৃষ্টপুয, তারতরা, যগুনাথপুয, যাভচন্দ্রপুয, 

াকুর্যকান্দা, টফড়াডাংো-১, -২, -৩, ফার্রয়াডাংর্ে, কাভারর্দয়াকার্ন্দ, নুয জাান স্কুর, াাতাররয র্েরন, 

ভাকমা ভর্জদ,

২৫ টোার চন্দ্র টঘাল ফাজায ০১৭০০৭০৯৯১২

র্ফরনাদপুয, কররজাড়া, ড্রাআ অআচ, ভার্েয়াঘাো, টততুরতরা, ধুনর্চ, টোদাযফাজায, র্ের্রভপুড়, ভার্পর ঘয, 

রর্েরকার, র্নঈ করর্ন, বাজনচারা, টরকাড়া, র্ফন্দুাড়া, চড়নাযায়নপুয, ফড়রর্েপুয, োর্েয়াদ, র্যবা, 

নুযপুয, টোে নুযপুয, ভাদফরর্েপুয, র্িভ বফর্দয়া, রাররোরা, যাজাযফার্ড়, কার্রফার্ড়, ারাড়া, 

টানাকান্দয, টভৌরবীয ঘাে, ২৮ কররার্ন, সুআাযকররার্ন, াকুর্যয়াকার্ন্দ।

২৬ শ্রী ফাপ্পী দা র্ফর্ক ০১৭০০৭০৯৯১১

জ্জনকান্দা, বফার্নপুয, দর্েন বফার্নপুয, শ্রীপুয, টােনাফাদ, ফার্রয়াডাংর্ে, যাভকান্তপুয, চয রর্েপুয, ফড় 

রর্েপুয, ভফায় ভারকমে, টৌয র্ভর্রর্নয়াভ ভারকমে, টবারকনার টভাড়, াাতার, ািা চত্তয, ফড় ভর্জদ, 

ারুন াররফয েকল্প, যাজফাড়ী টজর, কুর্ষ্টয়া টযাড, র্ফর্ক, ডাক ফাংররা, র্ডর্ র্প, নতুন ফাজায, 

ফার্রয়াকার্ন্দ টযাড, কাায াড়া, র্যফুআর্জ াযা, চান ভার্ড় (টর্রে), টফাভ পুর্র টযাড, রার র্ভয়া ড়ক, 

নাযায়ন ফাবুয চারা, বুজ ফাংরা, অপায কর্ভনারযয বাো, ড্রাআ অআচ, ফুড র্প, টচিায প কভাচ ম, 

অপায র্কভনারযয ফাড়ী, নুরু র্ভয়ায বাো, তারতরা, মৃধা কররজ, টনায়া ার্র াযা, টি.এন্ড.টি াযা, 

অরোজ্জারী, অভ ফাবুয চারা, পুর্র রাআন, টোর্নাথর্দয়া।

wewewe-2, 

dwi`cyi|

র্ফর্ফর্ফ, 

ওরজাার্ডরকা, 

ভাদাযীপুয ।

যাজফাড়ী র্ফদুযৎ যফযা



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

২৭ টভাঃ পর্যদুজ্জাভান সুম মনেয ০১৭০০৭০৯৯১৪

ফড়রর্েপুয, কার্করাদাআয, চড়নাযায়নপুয, দয়ারনেয, চন্দর্ন, যাভকান্তপুয, ভাটিাযা, টোযারান, কাঈর্যয়া, 

কার্রচযনপুয, ফাথ মা, কার্রফার্ড়, ফার্নফ, েণত্তা, টবল্লাফার্ড়, যারজন্দ্রপুয, কআডাংো, কানাডা ফাজায, অযফ 

ফাজায, ফাযরাহুর্যয়া, ডাংর্োড়া, চড়রর্েপুয, ফড় মুযার্যপুয, টফথুর্রয়া, যায়নেয, কার্জফাধা, দুে মাপুয, 

ফােভাড়া, চযফােভাড়া, নয়র্ন্দয়া, নাঈডুর্ফ, সুম মনেয, ারফক ভারদফপুয, ভারদফপুয, টফর্ননেয, যাভকৃষ্ণপুয, 

েোোদপুয, ফাযফাকপুয, টােরাডাংর্ে, ভর্লফাতান, ফসুাড়া, র্ফর্চত্রা, র্িভ মুরঘয, ।

২৮ তনয় কুভায দা টেক্সোআর ০১৭০০৭০৯৯১০

শ্রীপুয, আন্দনাযায়নপুয, দুরর্দ চককৃষ্টপুয, ধুর্রাড়া, কাভারর্দয়া, অর্রপুয, টভাােদপুয, র্ো, র্নজাতপুয, 

টোর্নাথর্দয়া, ফন্তপুয, ােজয়পুয, ফড়বফার্নপুয, ভাযাজপুয, এযান্দা, টকারা, টকারাযাে, যাজাপুয, ধভ মী, 

অল্লার্দপুয, ভর্ল্লকাড়া, কল্যাণপুয, দ মযানাযয়নপুয, কদভতরা, ব্রাকাড়া, টোয়ারন্দ টভাড়, অরার্দপুয, 

 ান ানাপুয, র্নভতরা, ঈদয়পুয, সুরতানপুয, াআরকাঠি, রেনর্দয়া, ফড় নুযপুয, ফার্জতপুয, পরতপুয, 

ভজর্রপুয, মুর্চদ, ারয়স্তাপুয

২৯ টভাঃ পর্যদুজ্জাভান াচুর্যয়া ০১৭০০৭০৯৯১৪

নুযপুয, ফকতাযপুয, ফাভর্নপুয, ঈযাকান্দা, র্ফরঝারডাংো, টোে ফাকরা, অন্দাযভার্নক, গুপ্তভার্নক, ভড়ডাংো, 

াচুর্যয়া, যাজাপুয, এরাআর, ফযােফাকরা, ভর্তয়ার্ে, রন্তাযরভাড়, ফযাে, াবায, টোারফার্ড়, যাধাকান্তপুয, 

র্িভ বফর্দয়া, বফর্দয়া, াঈর্র জয়পুয, জয়যাভপুয, ভাদফরর্েপুয, অেভাড়াআ, যঘুনাথপুয, দাদী, 

কাভারর্দয়াকার্ন্দ, াচুর্যয়া টস্টন ফাজায, ।

৩০ শ্রী ফাপ্পী দা ফার্রয়াকার্ন্দ ০১৭০০৭০৯৯১৩

র্দরারপুয, গুরাযচড়, ফযপুয, চযপর্যদপুয, কাঠুযাকার্ন্দ, আন্দযর্দ, টততুর্রয়া, ট াদযাভর্দয়া, বযযাভর্দয়া, 

টোয়াআরফার্য, নতুনচয, াকার্রয়া, যায়পুয, আর্ররকার, ফাবুরতরা, ফাবুাড়া, ফার্রয়াকার্ন্দ, ফার্রয়াকার্ন্দ 

র্িভাড়া, অভতরা, াআককার্ন্দ, ট াকার্ন্দ, ট ািরভেচার্ভ, শ্যাভসুন্দযপুয, অযকার্ন্দ, জাফযরকার, 

পুফ মরভৌকুর্ড়, ভধুপুয, জদুপুয, কুফর্দ, াযকুর টোয়াআরফার্ড়, বীভনেয, ফুরফার্ড়।

৩১ ওয়ান স্ট ার্ব ম র্ফর্ক,টভাােদাড়া,োঈন,ার্কমে াঈজ ২৬৬৮৫২৪২ র্ফর্ক,টভাােদাড়া,োঈন,ার্কমে াঈজ

৩২
টভাঃ টর্রভ টারন, 

ঈ-কাযী েরকৌরী
র্ফর্ক ১৭০০৭০৯৯১৯

র্ফর্ক, টফদগ্রাভ, পর্ড়োফাড়ী, টোরাফাড়ী, টজর ানা, টঘারলয চয, তারতরা, টেোড়া, র্ভয়াাড়া, পূফ ম 

র্ভয়াাড়া, কফযস্তান, টভৌরবীাড়া

৩৩
টভাঃ ভর্ন ঈিীন, 

ঈ-কাযী েরকৌরী
টভাােদাড়া ১৭০০৭০৯৯২০

ব্যাংকাড়া, টচচর্নয়াকার্ন্দ, নফীনফাে, র্নচুাড়া, কর্ভনায টযাড, ফােচীফার্ড়, ভান্দাযতরা, র্ফশ্বাফাড়ী, 

টতঘর্যয়া, ফেতরা, টভর্ডরকর কররজ, দয াাতার, ভৎস্য র্ডরোভা আিটিটিঈে।

৩৪

টভাঃ অর্যফুর 

আরাভ, ঈ-কাযী 

েরকৌরী

োঈন ১৭০০৭০৯৯১৭
টচৌযেী, রঞ্চঘাে, থানাাড়া, খ্রীস্টান কফযস্তান, াাাড়া, মৄের্ া স্কুর, র্ফর্ফ ব্রীজ, কাচাফাজায, পরর্ি, 

অর্রয়া ভাদ্রাা, ব্র্যাক ব্যাংক এয াভরন, স্যারন্ডর র্ি, কাড়িী, টের্ঞ্জিী, টিনিী, স্বণ ম িী

৩৫

টভাঃ অর্যফুর 

আরাভ, ঈ-কাযী 

েরকৌরী

ার্কমে াঈজ ১৭০০৭০৯৯১৭

চাাআর ব্রীজ, চাাআর টযাড, চয টানাকুড়, চয ভার্নকদা, টািারযয চয, ঠাকুযফাড়ী, এন ক কররজ, 

টঘানাাড়া, বার্ মটি, নীরায ভাঠ, ার্কমে াঈজ, ভাকমা ভল্লা, ঈরজরা র্প, ার্ন্তফাে, াচুর্যয়া, 

ব্যাংকাড়া, ফুড েডাঈন, স্বন মকর্র স্কুর, এর্ র্প, এররের্ড র্প, েনপূতম র্প, শু াাতার, ইদো

যাজফাড়ী র্ফদুযৎ যফযা

টোারেঞ্জ র্ফদুযৎ 

যফযা



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৩৬

কাযী েরকৌরী-

০১  (তারযক 

অরভদ)

োঈন-০১ ও োঈন -০২ ও যাজেঞ্জ 01700709922

তুরাায, ারং, ঈত্তয ফালুচড়া, ধানুকা, ারং ফাজায, াকায ভাথা, টকাে ম এরাকা, টচৌযেী, তুরাায 

স্কুররয াশ্বম, ফালুচড়া, ঈরজরা ংরগ্ন, ঋর্লাড়া, যাজেঞ্জ ব্রীজ, ঈত্তয ভাথা, ঈত্তয ফাজায, র্যবা 

এরাকা, র্মুর ঈর্কর টযাড, নতুন ফাস্টযান্ড, ভরডর োঈন, র্িভ টকাোাড়া, টেভতরা,চয ারং, 

ঈত্তয ারং, ফার্ঘয়া, টকাোাড়া, ারং স্কুর টযাড, র্নযারা, টকাতারয়র ফার্ড় টযাড, ভধ্যারং, 

টফার্ড়াড়া, অর্ভন াড়া, ভাকমা ভর্জদ এরাকা, র্িভ টকাোাড়াস্বণ মরঘাল, যাজেঞ্জ ফাজায, 

দীর্ঘয ায, টাফানফার্ড়, চয াতার্নর্ধ, ফড়াআর, ঈযোঁও, অর্ড়োও, যকাযী কররজ টযাড, 

তালুকদায ফার্ড়য টভাড়, চযারং, টততুর্রয়া, অর্ড়োও, চয স্বণ মরঘাল, ার্তযকার্ন্দ, ারভ ভাদফয 

টযাড, র্রগ্যান র্প টযাড।

৩৭

কাযী েরকৌরী-

০2  (যাকীবুর 

াান)

অোর্যয়া ও অেং 01784386424

কাারবাে, নীরকার্ন্দ, ভধ্যাড়া, রুদ্রকয, ভরনায ফাজায, কার্পুয, দর্যচয দাতপুয, ফােদী ফাজায, 

পুর্র রাআন, ধানুকা, দঃ ভধ্যাড়া, ঈত্তয ভধ্যাড়া, অোর্যয়া, অোর্যয়া ফাজায, চয কাারবাে, 

যস্বর্ি, াজদর ারা, মুর্রভ াড়া, ভীযাকার্ন্দ,কােদী, ফালুচড়া,দর্েন অেং, টদওরবাে, ট রর্, 

র্ফরা  ান, দালাত্তা, পূফ ম টকাোাড়া, কানায ফাজায, দঃ ফালুচড়া, ঈত্তয র্ফরা  ান, দঃ র্ফরা  ান, 

দর্েন অেং, ঈত্তয অেং, কুড়ার্, নযফারা ানা, পূফ ম টকাোাড়া, াকায ভাথা, হুের্র

৩৮

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০১  

(জার্কয টারন)

োঈন-০১ ও োঈন -০২ 01700709925

তুরাায, ারং, ঈত্তয ফালুচড়া, ধানুকা, ারং ফাজায, াকায ভাথা, টকাে ম এরাকা, টচৌযেী, তুরাায 

স্কুররয াশ্বম, ফালুচড়া, ঈরজরা ংরগ্ন, ঋর্লাড়া, যাজেঞ্জ ব্রীজ, ঈত্তয ভাথা, ঈত্তয ফাজায, র্যবা 

এরাকা, র্মুর ঈর্কর টযাড, নতুন ফাস্টযান্ড, ভরডর োঈন, র্িভ টকাোাড়া, টেভতরা,চয ারং, 

ঈত্তয ারং, ফার্ঘয়া, টকাোাড়া, ারং স্কুর টযাড, র্নযারা, টকাতারয়র ফার্ড় টযাড, ভধ্যারং, 

টফার্ড়াড়া, অর্ভন াড়া, ভাকমা ভর্জদ এরাকা, র্িভ টকাোাড়া।

৩৯

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০৪ 

(র্ভযাজ টারন)

যাজেঞ্জ ও অেং 01700709924

স্বণ মরঘাল, যাজেঞ্জ ফাজায, দীর্ঘয ায, টাফানফার্ড়, চয াতার্নর্ধ, ফড়াআর, ঈযোঁও, অর্ড়োও, 

যকাযী কররজ টযাড, তালুকদায ফার্ড়য টভাড়, চযারং, টততুর্রয়া, অর্ড়োও, চয স্বণ মরঘাল, 

ার্তযকার্ন্দ, ারভ ভাদফয টযাড, র্রগ্যান র্প টযাড,কােদী, ফালুচড়া,দর্েন অেং, টদওরবাে, 

ট রর্, র্ফরা  ান, দালাত্তা, পূফ ম টকাোাড়া, কানায ফাজায, দঃ ফালুচড়া, ঈত্তয র্ফরা  ান, দঃ 

র্ফরা  ান, দর্েন অেং, ঈত্তয অেং, কুড়ার্, নযফারা ানা, পূফ ম টকাোাড়া, াকায ভাথা, হুের্র।

৪০

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০৩ 

(নার্ফদ অরী)

অোর্যয়া 01700709927

কাারবাে, নীরকার্ন্দ, ভধ্যাড়া, রুদ্রকয, ভরনায ফাজায, কার্পুয, দর্যচয দাতপুয, ফােদী ফাজায, 

পুর্র রাআন, ধানুকা, দঃ ভধ্যাড়া, ঈত্তয ভধ্যাড়া, অোর্যয়া, অোর্যয়া ফাজায, চয কাারবাে, 

যস্বর্ি, াজদর ারা, মুর্রভ াড়া, ভীযাকার্ন্দ

৪১

উ-কোযী 

প্রশকৌরী-১ 

(কভোোঃ ো োওয়োত 

কোশন)

দযপুয ০১৭০০৭০৯৯৩২

দযপুয ফোজোয, দযপুয উশজরো বযলদ, দযপুয উশজরো স্বোস্থয কভশেক্স, দযপুয থোনো, কোঠবি, 

শ্যোভপুয, কোবরশ োরো ফোজোয, ১৪ যব ফোজোয, ৭.৫ যব ফোজোয, ২.৫ যব,  ৯ যব, ৪ যব, নয়োয চয, 

আবভযোফোদ, ফোবুয চয, চযকুভোবযয়ো, বয়োজ োরী, কঢউ োরী, ভশধ্যযচয, ছশরনোভো, কভোল্লোডোঙ্গী, 

মুন্সীগ্রোভ, চন্দ্রোড়ো, আোন্ন্ো,  ১০ োজোয, কফোযী ডোঙ্গী,  োরোী ডোঙ্গী

যীয়তপুয 

র্ফদুযৎ যফযা, 

ওরজাার্ডরকা।

দযপুয বফদুযৎ 

যফযো



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৪২

উ-কোযী 

প্রশকৌরী-২ 

(জবরুর ইরোভ 

জবয)

ডোক্তোয ফোজোয ০১৭১২৭১৬৭৬৯

নুরুল্লোগঞ্জ, বোঙ্গোযবদয়ো, আকনফোযীয়ো, পবকযকোন্দো, মশোযকোন্দো, বভযোকোন্দো, ধভ িদী, বভয়োবনকদো, 

কফরতরো, বফরবযো, োদীপুয, কোবরফোড়ী, যোজোপুয, ভটুকচয, ডোক্তোযফোজোয, ফুর ভবল্লক, কাঁঠোরফোড়ী, 

যোনপুয

৪৩

উ-কোযী 

প্রশকৌরী-২ 

(জবরুর ইরোভ 

জবয)

বভর ০১৭১২৭১৬৭৬৯ ৮ যব, ১৭ যব, ফোকপুযো, ২২ যব, বফশ্ব জোশকয ভবঞ্জর দযফোয

৪৪ ফাজায
বাো ফাজায, কাপুর্যয়া দযদী,  কররজাড়, অভতরা, চন্ডীদাদী, টানা ট ারা, ামূরকদী,   

যায়াড়া, র্িভ দযদী,

৪৫  চুমুযদী বক-ডুর্ফ, পূফ মদযদী, ফাফরাতরা, চুমুযদী, ঘারুয়া, টচৌর্কঘাো, যীপাফাদ, েোধযদী,

৪৬ ঈরজরা
ঈরজরা, টকাে মাড়, ফাআা ারী, কুঠিফাড়ী, চযকান্দা, র্িভ াাভর্দয়া, াাভর্দয়া, পূফ ম াাভর্দয়া, 

টােরাকান্দী,  াড়াকান্দী, নুযপুয, বাযআডাো, নওাড়া, জানদী, েজার্যয়া, চযচান্দ্রা

৪৭ ভরশ্বযদী

পুখুর্যয়া,  পুখুর্যয়া নতুন াে, পুখুর্যয়া পুযাতন াে, ভরশ্বযদী, টচৌধুযীকান্দা, ানাডুর্ফ, াাাড়া, 

টনকান্দা,  ন্দকাযকান্দা, মুচকুযনী, মদুযর্দয়া, ডােী, ফাোরকান্দা, টানার ারা, ববুকর্দয়া, 

শ্রীযাভর্দয়া, ব য়া, টোয়াআররাতা,  টাড়ার্দয়া, কার্জকর্যয়ার, চকনাওডুর্ফ, কাঈয়ার ারা, চুকুয, 

যানাা, ফুরসুতী, ফাঈর্তাড়া, াকযাআর, র্ফিাতরী।

৪৮ নার্জযপুয নার্জযপুয, ধভ মদী, ভাধফপুয, ার্ভযদী, ভার্ঝকান্দা, মুনসুযাফাদ, কার্ন্দ, ীযাভর্ি।

৪৯  ভার্নকদা
  ব্রােণকান্দা,  া-কান্দা নার্জযয, জানপুয, ভার্নকদা, তুরীঘাো, অদভপুয, যাভরদফনেয, 

পার্জরপুয, রেীপুয।

৫০

 কভোোঃ আব্দুর ভবতন  

               (উ 

কোযী প্রশকৌোঃ)      

     / ভধু োরী 

অববশমোগ ককন্দ্র।

ভধু োরী য ১৭০০৭০৯৯৩৪
ভধু োরী ফোজোয, কগোন্দোযবদয়ো, ফনভোরবদয়ো, ফোমুবন্দ, ক োদোফোপুয, কভছড়বদয়ো, বনশ োবযয়ো, ভোকড়োইর, 

আরোভপুয, ভবলোপুয ,কোরশোো,ভীযোোড়ো।

৫১

আর আমভ             

       (উ কোযী 

প্রশকৌোঃ)/ভধু োরী 

অববশমোগ ককন্দ্র।

 কোভোয োরী ১৭০০৭০৯৯৩৫
আড়কোবন্দ, ফোগোে,ভোবঝফোবড়, কোভোয োরী,ভছরন্দপুয,আড়োড়ো, যোজধযপুয,বরক্ষ্মীপুয, ডুভোইন,  

বনবিন্তপুয,কবল্লোকোবন্দ।

৫২

 কভোোঃ আব্দুর ভবতন  

                (উ 

কোযী প্রশকৌোঃ-

১)/ভধু োরী 

অববশমোগ ককন্দ্র।

জোভোরপুয ১৭০০৭০৯৯৩৪ জোভোরপুয ফোজোয, আশরোকবদয়ো, বভজিোপুয, চযনওয়োোড়ো, আোপুয,ভথুযোপুয, মোদফপুয ,দুগ িোপুয।

দযপুয বফদুযৎ 

যফযো

বাো র্ফদুযৎ 

যফযা, 

ওরজাার্ডরকা।

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-  ০২ 

(অব্দু ারাভ) 

বাো গ্রাক টফা 

টকন্দ্র

01700709929

ঈ-কাযী 

েরকৌরী-০১  

(রুরফর টারন) 

পুখুর্যয়া গ্রাক 

টফারকন্দ্র

01700709930

ভধু োরী বফ/



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৫৩ কুড়াাড়া 

৫৪ াযনাযায়নপুয

৫৫ মৃেীডােী

৫৬ ারাড়া

৫৭ কররজাড়া

৫৮ কররজ টভাড়

৫৯ বভারা াান র্ফশ্বারয ফাড়ী

৬০ নাযায়নপুয

৬১ টদারর্বো

৬২ ফাবুাড়া টযাড

৬৩ বিাচার্য্মাড়া

৬৪ পুযাতন ফাজায 

৬৫ দযো তরা

৬৬ ভাোড়া টযাড (দরার্েরা)

৬৭ টঢর্কাড়া

৬৮ ফর্ল্ল টাযাফ

৬৯ বভারা

৭০ ডন টভাড় (ভাোড়া ফাষ্টযান্ড)

৭১ ডন টভাড় আরত অভতরা

৭২ ভাোড়া ফাজায

৭৩ টনবাকৃষ্ণপুয

৭৪ টনবাএনারয়তপুয

৭৫ জর্ররাড়া

৭৬ োড়ার

৭৭ ফরুর্রয়া

৭৮ পর্রভাযা

৭৯ যানপুয

৮০ ধানুর্যয়া

৮১ াআকাযা

৮২ র্ফষ্ণুপুয

৮৩ ফাংরারদ াে

৮৪ করকর্রয়া ফাজায

৮৫ ফড় ফাংরাে

৮৬ অরভনা র্ফদ্যাীঠ

৮৭ যাজায ফাড়ী

৮৮ টফায়ার্রয়া

াংা  র্ফদুযৎ 

যফযা

(টভা: হুভায়ন কর্ফয)

ঈ-কাযী েরকৌরী
ঈরজরা 1700709937

(টভা: হুভায়ন কর্ফয)

ঈ-কাযী েরকৌরী
ফাজায 1700709937

(টভা: হুভায়ন কর্ফয)

ঈ-কাযী েরকৌরী
ভাোড়া 1700709937

(টভা: াজ্জাদ অরী 

র্কদায)

ঈ-কাযী েরকৌরী

টােরাডােী 1700709937



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৮৯  ােজানা

৯০ াঁচ টিকড়ী

৯১ াকর্য়া

৯২ চযনাযায়নপুয

৯৩ টােরাডােী

৯৪ বফানীপুয

৯৫ তপার্দয়া

৯৬ ভার্রয়াে

৯৭ যতনর্দয়া/কালু ারী ফাজায

৯৮ ফয কালু ারী

৯৯ েোনন্দপুয

১০০ ভধ্যাড়া

১০১ যাভচন্দ্রপুয

১০২ রুা

১০৩ ের্ড়য়ানা

১০৪ রূা সুআচ টেে

১০৫ সূম মর্দয়া (ভজনুয ফাড়ীয এরাকা)

১০৬ সুন্দযকার্ন্দ

১০৭

টোয়ারন্দ

 র্ফদুযৎ যফযা, 

ওরজাার্ডরকা।

ঈ-কাযী 

েরকৌরী  

(ার্যয়ায আভন 

ভর্নয)

টোয়ারন্দ ০১৭০০৭০৯৯৩৯

টদৌরতর্দয়া টপর্যঘাে,ফাজায, টযররষ্ট,ব্ররথর,কযারনরঘাে,আঈর্নয়ন র্যলদ,ওভয অরী টভাল্লযাাড়া,২ 

নং টফাযীাড়া,টতনাচা,

টোয়ারন্দ টদওয়ানাড়া,ক্ষুর্দযাভ যকায াড়া, র্ফজয়ফাবু াড়া.জুড়ান টভাল্লাাড়া, ঘুনাাড়া,টোয়ারন্দ 

ফাজায,অড়ৎ িী,নতুনাড়া,ভরয়রেয ভাতুব্বয াড়া,আফাদঅরী  র্ভর্স্ত্রাড়া,অরভ 

টচৌধুযীাড়া,ফর্দঈজ্জাভান াড়া,ফাাদুযপুয,কায়ুভঈর্িনাড়া,র্ফরন যারয়যাড়া,ফার্রয়াডাো, র্িভ 

ঈজানচয,আঈর্রযাড,জাভতরা,র্নলুরর য াড়া,ঈরজরা, াঈর্র টকঈটির,র্িদাভদত্ত াড়া,চয ফার্রয়া 

কার্ন্দ,কদভতরী,নরডুর্ফ, চযরভৌকুর্য,রুাযচয,যভজান ভাতুব্বয াড়া, জানুর্কযায় াড়া, ভরয 

ভাতুব্বয াড়া,ভকবুররয টদাকান,

 ান ানাপুয জজমাড়া, ভর্ল্লকডাো,আকফার টচয়াযম্যান াড়া,োজী াড়া,কাজী াড়া, ান ানায 

ফাজায,াাাড়া, টদওয়ানাড়া,অরীপুয 

,কল্যানপুয,আজাযাাড়া,যাস্তাডাো,যসুরয,ভর্ল্লকাড়া,কুন্ডুাড়া, 

দর্েনাড়া,টফাযীাড়া,নার্জভঈর্িনাড়া,দত্তাড়া, ভধ্যডাো ও ব্যাযাকাড়া।

ক্রোঃ 

নাং
দপ্তশযয নোভ

কভ িকতিোয নোভ, 

দফী/ ওয়োন স্ট 

োবব িশয নোভ

বপডোশযয নোভ কেবরশপন নাং/ কভোফোইর নাং বপডোশযয আওতোধীন বফশল এরোকোয নোভ ভন্তব্য

াংা  র্ফদুযৎ 

যফযা

(টভা: াজ্জাদ অরী 

র্কদায)

ঈ-কাযী েরকৌরী

টােরাডােী 1700709937
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ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

1
বফবফবফ-১, ফবযোর 

ওয়োন স্ট োবব ি
`ßi AvIZvaxb mKj wdWvi|

০43171733; 

০১৮১৬৭৯৬৮৮৮

২ কভবডশকর

রুোতরী, বোোনী ড়ক, কয এ ফোাংরো ড়ক, গোউবছয়ো ড়ক, োগযদী, আভতরো, কয এ ফোাংরো

কভবডশকর কযোড, ৩০ কগোডোউন কযোড, বফআইব ো ো ড়ক, ভোদ্রোো ড়ক, চাঁদভোবয কভোড়, ক য়ো িোে

ড়ক, ককবফব কযোড, ফোন্দ কযোড, বটি ভোশকিে কযোড, ভীন ভোশকিে কযোড, রঞ্চ িোে , রোরোয দীবি ।

3 ধোন গশফলণো
ধোন গশফলণো ইন্সটিটিঊে, দোযগো ফোড়ী, বজয়ো নগয, োকোয ভোথো, োওন বিক বপল্ড, ঢোকো কফকোযী

এরোকো।

4 কভবডশকর এক্সশপ্র কয এ ফোাংরো কভবডশকর কশরজ ও োোতোর।

৫ আশরকোন্দো

বরশেকবনক কযোড, কোলুো ড়ক, ব্যোবস্ট বভন কযোড, ফোাংরো ফোজোয,  োশরদোফোদ কশরোনী,

আভতরো কভোড়, বকদোয োড়ো,  োন ড়ক, কভবডশকর কশরজ করন, আিোদ আরী ড়ক, বনঊ োউজ

কযোড।

6 োবকিে োউজ
পজলুর ক এশববনঊ, কোকরীয কভোড়, িোউন কম্পোঊন্ড কযোড, কগোড়ো চাঁদ দো কযোড,পুফ ি ফগুড়ো কযোড,

পুবর রোইন, জব্বোয বভয়োয গবর।

7 ব এণ্ড বফ
ফেতরো, আবভয কুটিয, কগোযস্থোন কযোড, অক্সপড ি বভন কযোড, োকুিরোয কযোড, কচৌভোথো, ব এণ্ড বফ কযোড,

কোজীোড়ো, ইরোভ োড়ো, দযগো ফোড়ী, টিয়ো  োরী।

৮ োশতভ আরী
কশরজ এশববনঊ, কগোযস্থোন কযোড, বজয়ো ড়ক, ব এন্ড বফ কযোড, কবফ নজরুর ইরোভ ড়ক, নফগ্রোভ

কযোড, দ িোয োড়ো, নভশূদ্র োড়ো, কোনো বভয়োয ফোজোয, োশতভ আরী কশরজ, কচৌভোথো।

9 কোবরবজযো

কোবরবজযো ফোজোয, কচৌোো কোর, োথয ক োরো, কোবরবজযো কোচো ফোজোয, োজী োম্প, ঝোরকোঠী কযোড,

দযগো ফোবড় কোর, ভোজশফো, ফেতরো, দবক্ষণ জোগুয়ো কজোড়ো কোর, উবকর ফোবড় ড়ক, ফসুন্ধযো

োঊবজাং, আশেদ কভোল্যো ড়ক, িযোভী ফোড়ী কোর, দবক্ষণ োগযদী পবকয ফোবড়, কোযোফ োঊবজাং,

োগযদী ফোজোয, োগযদী োরোভ চযোয়োযম্যোন ফোবড়, দগ িো ফোবড় আর আকো ভবজদ, কোবযকয বফবড়

িোঞ্চ।

10 দদবয়ো

নতুন আফোবক এরোকো, ফোইতুর আভোন ড়ক, ল্লী বফদুযৎ অবপ এবযয়ো, কভবডশভে পযোক্টবয,

মুবক্তশমোদ্ধো ড়ক, আদ ি ড়ক, আবজবজয়ো োউবজাং, গ্যো েোযফোইন ফোজোয, োবভে োওয়োয এরোকো,

চোনোচুয পযোক্টবয,  োন ড়ক, োবি কোয োনো, গ্যো েোযফোইন উত্তয ো।

১১

কভোোঃ নুরুর ইরোভ 

বফশ্বো,              

উ-কোযী 

প্রশকৌরী

ব এণ্ড বফ ০1700709942
ফেতরো, আবভয কুটিয, কগোযস্থোন কযোড, অক্সপড ি বভন কযোড, োকুিরোয কযোড, কচৌভোথো, ব এণ্ড বফ কযোড,

কোজীোড়ো, ইরোভ োড়ো, দযগো ফোড়ী, টিয়ো  োরী।

12 কোবরবজযো

কোবরবজযো ফোজোয, কচৌোো কোর, োথয ক োরো, কোবরবজযো কোচো ফোজোয, োজী োম্প, ঝোরকোঠী কযোড, 

দযগো ফোবড় কোর, ভোজশফো, ফেতরো, দবক্ষণ জোগুয়ো কজোড়ো কোর, উবকর ফোবড় ড়ক, ফসুন্ধযো 

োঊবজাং, আশেদ কভোল্যো ড়ক, িযোভী ফোড়ী কোর, দবক্ষণ োগযদী পবকয ফোবড়, কোযোফ োঊবজাং, 

োগযদী ফোজোয, োগযদী োরোভ চযোয়োযম্যোন ফোবড়, দগ িো ফোবড় আর আকো ভবজদ, কোবযকয বফবড় 

িোঞ্চ।

বফবফবফ-১, 

ফবযোর

রুশফর কুভোয কদ,      

                 উ 

বফবোগীয় প্রশকৌরী

০1700709949

আবপ- আর- 

ভোমূদ,         

কোযী প্রশকৌরী

০1700709948

কভোোঃ বদুর 

ইরোভ,                

   উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০1700709945



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

13 দদবয়ো

নতুন আফোবক এরোকো, ফোইতুর আভোন ড়ক, ল্লী বফদুযৎ অবপ এবযয়ো, কভবডশভে পযোক্টবয, 

মুবক্তশমোদ্ধো ড়ক, আদ ি ড়ক, আবজবজয়ো োউবজাং, গ্যো েোযফোইন ফোজোয, োবভে োওয়োয এরোকো, 

চোনোচুয পযোক্টবয,  োন ড়ক, োবি কোয োনো, গ্যো েোযফোইন উত্তয ো।

১৪ কভবডশকর
রুোতরী, বোোনী ড়ক, কয এ ফোাংরো ড়ক, গোউবছয়ো ড়ক, োগযদী, আভতরো, কয এ ফোাংরো 

কভবডশকর কযোড, ৩০ কগোডোউন কযোড, বফআইব ো ো ড়ক, ভোদ্রোো ড়ক, চাঁদভোবয কভোড়, ক য়ো িোে 

ড়ক, ককবফব কযোড, ফোন্দ কযোড, বটি ভোশকিে কযোড, ভীন ভোশকিে কযোড, রঞ্চ িোে , রোরোয দীবি ।

15 ধোন গশফলণো
ধোন গশফলণো ইন্সটিটিঊে, দোযগো ফোড়ী, বজয়ো নগয, োকোয ভোথো, োওন বিক বপল্ড, ঢোকো কফকোযী 

এরোকো।

16 কভবডশকর এক্সশপ্র কয এ ফোাংরো কভবডশকর কশরজ ও োোতোর।

১৭

কভোোঃ আোনুর ক, 

                  

উ-কোযী 

প্রশকৌরী

োশতভ আরী ০1700709943
কশরজ এশববনঊ, কগোযস্থোন কযোড, বজয়ো ড়ক, ব এন্ড বফ কযোড, কবফ নজরুর ইরোভ ড়ক, নফগ্রোভ

কযোড, দ িোয োড়ো, নভশূদ্র োড়ো, কোনো বভয়োয ফোজোয, োশতভ আরী কশরজ, কচৌভোথো।

18 আশরকোন্দো

বরশেকবনক কযোড, কোলুো ড়ক, ব্যোবস্ট বভন কযোড, ফোাংরো ফোজোয,  োশরদোফোদ কশরোনী,

আভতরো কভোড়, বকদোয োড়ো,  োন ড়ক, কভবডশকর কশরজ করন, আিোদ আরী ড়ক, বনঊ োউজ

কযোড।

19 োবকিে োউজ
পজলুর ক এশববনঊ, কোকরীয কভোড়, িোউন কম্পোঊন্ড কযোড, কগোড়ো চাঁদ দো কযোড,পুফ ি ফগুড়ো কযোড,

পুবর রোইন, জব্বোয বভয়োয গবর।

২০
MÖvnK †mev †K›`ª, 

AvgvbZMÄ, ewikvj
`ßi AvIZvaxb mKj wdWvi|

‡Uwj‡dvb bs-65170

‡gvevBj bs-

01301351135
21 Kvwkcyi Kvwkcyi evRvi, wefvMxq Kwgkbvi Awdm, cvm‡cvU© Awdm, b_yjøvev` evm÷¨vÛ|

22 Mbcvov GwZgLvbv, †ZZzjZjv|

২৩ bZzbevRvi e¸ov cywjk dvwo, bZzbevRvi|

24 we. Gg K‡jR cÖ‡dmi Mwj, gaywgqvi Mwj|

25 KvDwbqv e¸ov ‡ivW, KvDwbqv cÖavb moK|

২৬ ‡Rbv‡ij nvmcvZvj ‡Rj Lvbvi †gvo, evRvi †ivW|

27 wewmK wewmK wkí GjvKv, cyivb cvov, nvDwRs|

28 fvwULvbv cvš’moK, P›`ªcvov|

২৯ AvgvbZMÄ AvgvbZMÄ, cjvkcyi|

30 ZvjZjx ZvjZjx evRvi, †ejZjv|

31 m`i m`i, PKevRvi|

৩২ ‡cvU©‡ivW wcqvR cwÆ, †cvU©‡ivW|

33 AvgvbZMÄ AvgvbZMÄ, cjvkcyi|

34 ZvjZjx ZvjZjx evRvi, †ejZjv|

‡gvt Rvwn` †nv‡mb

Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx

01700-709956

বফবফবফ-১, 

ফবযোর

কভোোঃ বদুর 

ইরোভ,                

   উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০1700709945

কভোোঃ জুশয়র যোনো,    

                

 উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০1700709946

বনভোই চন্দ্র যকোয,  

                 

উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০1700709944

wewewe-2

ewikvj

‡gvt kvwKj ivbv 

myBU
mnKvix cÖ‡K․kjx-2

01700-709952

‡gvt Rvwn` 

†nv‡mb(fvicÖvß)

mnKvix cÖ‡K․kjx-1

01700-709951



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৩৫ Kvwkcyi Kvwkcyi evRvi, wefvMxq Kwgkbvi Awdm, cvm‡cvU© Awdm, b_yjøvev` evm÷¨vÛ|

36 Mbcvov GwZgLvbv, †ZZzjZjv|

37 wWwRGdAvB -------

৩৮ bZzbevRvi e¸ov cywjk dvwo, bZzbevRvi|

39 we. Gg K‡jR cÖ‡dmi Mwj, gaywgqvi Mwj|

40 m`i m`i, PKevRvi|

৪১ ‡cvU©‡ivW wcqvR cwÆ, †cvU©‡ivW|

42 KvDwbqv ‡Rj Lvbvi †gvo, evRvi †ivW|

43
‡Rbv‡ij 

nvmcvZvj
wewmK wkí GjvKv, cyivb cvov, nvDwRs|

৪৪ wewmK wewmK wkí GjvKv, cyivb cvov, nvDwRs|

45 fvwULvbv cvš’moK, P›`ªcvov|

46 UvDb-1
Rbve Avwgi †nv‡mb Avgy, Ggwc g‡nv`q AvgZjv †ivW, ‡cv÷ Awdm †ivW, Wv³vi cwÆ, ‡÷kb 

†ivW, _vbv †ivW
৪৭ UvDb-2 RR ‡KvU©, Gmwc Awdm Pv`KvVx, nvmcvZvj †ivW, gwnjv K‡jR, †Z‡ji wWcy GjvKv 

48 cvjevox Kvcywoqv cwÆ, Kvkvix cwÆ, cvjevox, GjvKv

49 weKbv ûRy‡ii evox, cywjk jvBb, evm÷¨vÛ, evmÛv BDwbqb cwil` GjvKv

৫০
‡gvt RvwKiæj 

Bmjvg
cwðg SvjKvVx 1700709970 hyeDbœqb, MveLvb, bvwm©s K‡jR, †KIov BDwbqb cwil`, igvbv_cyi GjvKv, 

51

বশযোজপুয বফদুযৎ 

যফযো ওয়োন

 স্ট োবব ি

০৪৬১৬৩১৮৮ কর বপডোশযয জন্য, অববশমোগ ককন্দ্র। 

৫২ য
ফড়ফোজোয, ফড় ভবজদ কভোড়, দোশভোদয িীজ, ব ও অবপ, উশজরো, োধনো িীজ, ভধ্যযোস্তো, নড়োইর 

োড়ো, োশড়যোে কযোড, উবকরোড়ো।

53 োবনোেোই ব আই োড়ো, খুমুবযযো, আরভকোঠি, োবন োেোই,  োনোখুনোযী, বনভো।

54 নোভোজপুয ফশরশ্বয িীজ, ঝনঝবনয়ো, ভোইঠবোঙ্গো, ফোফোবড়য়ো, কভোযী ফোবড়,

৫৫ োবকিে োউজ
পুযোতন ফো স্তযন্ড, মৄফ উন্ন্য়ন, ভোবছম্পুয, কৃলন নগয, কোবরকোঠি, জজশকোে ি , তোলুকদোয ফোবড়, কছোে 

ক োবরো োরী, ফড়  বরো োরী,

56 পুবররোইন

কভোশ িদফোবড়, োবজিকোর বিবনক, ব ও অবপশয কভোড়, ফধ্যোড়ো, জয়শদবফ োড়ো, ভতুন কজর োনো, 

কুভোয োবর, পুবররোইন, যোশয়য োঠি স্কুর, কদভকোঠি, আবুবভয়োয কিয,  োরোড়ো।

৫৭ য
ফড়ফোজোয, ফড় ভবজদ কভোড়, দোশভোদয িীজ, ব ও অবপ, উশজরো, োধনো িীজ, ভধ্যযোস্তো, নড়োইর 

োড়ো, োশড়যোে কযোড, উবকরোড়ো।

58 োবনোেোই ব আই োড়ো, খুমুবযযো, আরভকোঠি, োবন োেোই,  োনোখুনোযী, বনভো।

59 োবকিে োউজ

পুযোতন ফো স্তযন্ড, মৄফ উন্ন্য়ন, ভোবছম্পুয, কৃলন নগয, কোবরকোঠি, জজশকোে ি , তোলুকদোয ফোবড়, কছোে 

ক োবরো োরী, ফড়  বরো োরী,

gwgbyj Bmjvg

Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx

01700-709954

‡gvt ‡mwjg nvmvb 

†P․ayix

Dc-mnKvix 

01700-709958

 কভোোঃ ভোইদুর 

ইরোভ,            

উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০17007099৬২

wewewe-2

ewikvj

‡gvt gb&Ryiæj Avjg

Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx

01700-709955

mvgPzj Avjg

Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx

01700-709957

weKvk Kzgvi wek¦vm

Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx

01700-709953

wewewe

SvjKvVx ‡gvt nvwg`yi ingvb 1700709969

‡gvt Av‡bvqvi 

†nv‡mb
1700709968

বশযোজপুয 

বফদুযৎ যফযো

জনোফ বয়দ যোয়োন 

কোশন,  কোযী 

প্রশকৌরী

০17007099৬০

কভোোঃ কযজওয়োন 

কোশন,         উ 

কোযী প্রশকৌরী

০17007099৬৩



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

৬০ পুবররোইন

কভোশ িদফোবড়, োবজিকোর বিবনক, ব ও অবপশয কভোড়, ফধ্যোড়ো, জয়শদবফ োড়ো, ভতুন কজর োনো, 

কুভোয োবর, পুবররোইন, যোশয়য োঠি স্কুর, কদভকোঠি, আবুবভয়োয কিয,  োরোড়ো।

61

নোবছয উবিন,         

            উ-

কোযী প্রশকৌরী

নোভোজপুয ০17007099৬১ ফশরশ্বয িীজ, ঝনঝবনয়ো, ভোইঠবোঙ্গো, ফোফোবড়য়ো, কভোযী ফোবড়,

৬২ দয উশজরো বযলদ, ফড়কোঠোবরয়ো, ফোস্টযোন্ড, বিভ আউযো,ফড়কোঠোবরয়ো।

63 আমুয়ো আমুয়ো উত্তয/পূফ ি/বিভ/দবক্ষন োড়, োোতোর, তোরতরো, ফেতরো, কজোড় োবর নতুন োে।

64 কচুয়ো কচুয়ো ফোজোয, বফনোোবন, কদোগনো, মুনবযোফোদ, কন্টোশযয োে, কোনোয ফোাংরো,কৌরজবরয়ো।

৬৫

বোন্ডোবযয়ো বফদুযৎ 

যফযো

বোন্ডোবযয়ো বফদুযৎ 

যফযো ওয়োন স্ট 

োবব ি

01749186306 

01700709973

66 দয 
টি এন্ড টি কযোড, কশরজ কযোড,কচয়োযম্যোন ফোড়ী কযোড, বফশ্বশযোড, ওবোয িীজ ঙরগ্ন এরোকো, পূফ ি 

বোন্ডোবযয়ো,নতুন বভবনষ্টোয ফোড়ী াংরগ্ন।

৬৭ রক্ষীপুযো উশজরো াংরগ্ন,যোজু কফকোযী াংরগ্ন,ভবল্লক ফোড়ী,স্টীভোয িোে।

68 চয োরী োোতোর কযোড,বরয়োকত ভোশকিে,গরুয োে এরোকো,কতোবরয়ো,চয োরী কপবযিোে,কশরোনী ফোজোয।

69 দয ফোজোয এরোকো,দবক্ষন বোন্ডোবযয়ো,ফোলষ্টযোন্ড,যদোয োড়ো,কোজী োড়ো,বভয়ো োড়ো।

৭০ রক্ষীপুযো
কফোযী ফোড়ী াংরগ্ন,বকদোয ফোড়ী,ভোজোয াংরগ্ন,যোয় ফোড়ী,ফেতরো,োজী ফোড়ী 

াংরগ্ন,কোনুদোকোঠী,বভবত ফোজোয ।

71 চয োরী বচাংগুড়ীয়ো, যদোয ফোড়ী,ভন্জজু ড়ক,ভোমুন পযোজী ফোড়ী াংরগ্ন,োবতভপুয,নদমূরো,স্টীভোয িোে।

৭২

†gvt wd‡ivR 

†nv‡mb mb¨vgZ  

Avt cÖ‡K․t 

(mnKvix cÖ‡K․kjx)

bjwQwU I `c`wcqv 01700709971

bjwQwUkni,gvwUfv½v,gvwjcyi,bvO&¸jx,‣ePÛx,bvw›`KvVx,wkZjcvov,cigcvkv,‡cv‡jinvU,gv‡jvqv

i,mvi`j,`c`wcqv,KygviLvjx,KvÛvcvkv,AbyivM,Kqv,‡M․wicvkv,fiZKvVx,wZwgiKvVx, 

wR‡ivc‡q›U,SyiKvVx

73

‡gvt AvwKe Rv‡f`   

  

 Dc-mnKvix 
cÖ‡K․kjx        

bjwQwU I `c`wcqv 01741644078

bjwQwUkni,gvwUfv½v,gvwjcyi,bvO&¸jx,‣ePÛx,bvw›`KvVx,wkZjcvov,cigcvkv,‡cv‡jinvU,gv‡jvqv

i,mvi`j,`c`wcqv,KygviLvjx,KvÛvcvkv,AbyivM,Kqv,‡M․wicvkv,fiZKvVx,wZwgiKvVx, 

wR‡ivc‡q›U,SyiKvVx

 কভোোঃ ভোইদুর 

ইরোভ,            

উ-কোযী 

প্রশকৌরী

০17007099৬২

কোঠোবরয়ো

 বফ/

বশযোজপুয 

বফদুযৎ যফযো

 তো কুভোয 

বফশ্বো   উ-

কোযী প্রশকৌরী

1700709975

কভোোঃ এনোশয়ত 

কোশন                 

উ-কোযী 

প্রশকৌরী ( বপডোয 

ইনচোজ)

01700709973

bjwQwU we`¨yr 

mieiv‡ni

ওশয়স্ট কজোন োওয়োয বডবিবফউন ককোম্পোবন বরবভশেড ( ওশজোোবডশকো )

WEST ZONE POWER DISTRIBUTION COMPANY LIMITED

 (An enterprise of Bangladesh power Development Board)

বনফ িোী প্রশকৌরীয দপ্তয, বফক্রয় ও বফতযণ বফবোগ, ওশজোোবডশকোবরোঃ, টুয়ো োরী-8600।

www.wzpdcl.org.bd, e-mail: wz.patuakhali601@gmail.com 

কভোোঃ কদশরোয়োয 

কোশন  োন           

    আফোবক 

প্রশকৌরী(োঃপ্র

ককৌোঃ)

01700709972



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

ক্রবভ

ক নাং
দপ্তশযয নোভ

কভ িকতিোয দফী/ 

ওয়োন স্ট োবব িশয 

নোভ

বপডোশযয নোভ কেবরশপোন নাং/ কভোফোইর নাং বপডোশযয আওতোধীন বফশল বফশল এরোকোয নোভ ভন্তব্য

১
কভশেন কন্টোয, 

টুয়ো োরী
দপ্তশযয অওতোধীন কর বপডোয ৪৪১৬২৯২৭ দপ্তশযয অওতোধীন কর এরোকো

২
কভশেন কন্টোয, 

টুয়ো োরী
দপ্তশযয অওতোধীন কর বপডোয ১৫৫৮৯১২৩২৩ দপ্তশযয অওতোধীন কর এরোকো

৩

বপডোয ইনচোজি,         

 (এ এভ আব্দুর 

কবযভ), উ কোযী 

প্রশকৌরী

কশরজ ১৭০০৭০৯৯৮০

বুজফোগ ৪,৫,৬,৭,৮,৯ নম্বয করন, দবক্ষণ বুজফোগ, বুজফোগ কদো ফোবড, োবন্তফোগ কভোড, োবন্তফোগ, 

নফোফ োডো, বমুরফোগ, যকোবয কশরজ কযোড, ফনোনীয কভোড, াংপ্তক, োোন আরী ডক, 

বরশেকবনক কশরজ, যকোবয কশরশজয বছশন, কোঠবি, কজরো বযলদ, কজরো বযলদ কযোড, 

যকোবয কশরশজয োভশন, পুযোন ফোজোয, করোোবরমো, ক মোিোে, পুযোন ফোজোয িোে, পুযোনফোজোয 

,আ ডোফোডী, বভঠোপুকুয, বপবাং ভল্লো, বমুরফোগ ডক,  চক্ষু োোতোর, কনোমোোডো োবন অবপ, 

আব্দুল্লো বিবনক কযোড, োোতোর কযোড, ফোভ িো কযোড, ফবণক বি, চক ফোজোয, ফেতরো ডক ,আরশযো 

একোশডভী, ফেতরো, কোনোরী ব্যোাংক কযোড,  টিএনটি,বফটিবএর।

৪

বপডোয ইনচোজি         

(এ এভ আব্দুর 

কবযভ) ,উ কোযী 

প্রশকৌরী

স্ববনব িয ১৭০০৭০৯৯৮০

োওমোয োউজ কযোড, ববডএ ভোশঠয দবক্ষণ োশ ও ভোশঠয বিভ োশ, বনউ ভোশকিে এরোকো, 

থোনোোডো, নতুন ফোজোয, চযোডো, স্ববনব িয, আদোরত োডো, কন্টোয োড়ো , ফড় ভবজদ ভল্লো, দয 

কযোড, রঞ্চিোে, কোস্ট অবপ কযোড।

৫

বপডোয ইনচোজি  

কভোোঃআজোদুর কোশন, 

                            

    উ কোযী 

প্রশকৌরী

ককোে ি ১৭০০৭০৯৯৮১

 কগোযস্থোশনয বছশন, বএন্ডবফ কযোড, পশযস্ট ককোশরোবন, বডব অবপ কযোড, করোতরো কযোড, যকোয 

কছোে কচৌযোস্তো,ফড় কচৌযোস্তো, আব্দুল্লো োই কশরজ কযোড, টুমো োরী কেোর, নতুন ফো 

স্টযোন্ড,মৃধোফোবড়/বজয়ো ড়ক, রুস্তভ মৃধোয কোোঃরবোে ি, শরভোন মৃধোয পুযোনফোবড় কযোড, ইতযোবদ ড়ক, 

বফবকবল্পনগযী, এক নম্বয বিজ, েোউন কোবরকোপুয দুগ িোপুয, একুশ ড়ক।

৬

বপডোয ইনচোজি          

আজোদুর কোশন ,      

  উ কোযী 

প্রশকৌরী

পুযোন য ১৭০০৭০৯৯৮১

োবকিে োউ কযোড, ব্যোমোভোগোয কভোড়, কশযফোাংরো ডক, বততো বশনভো র, আনোয কযোম্প, 

বরশেকবনক, ১,২,৩,৪,৫,৬ নাং বুজফোগ, কোজীোডো, বটিআই কভোড, মুবক্তয কভোড, পুযোন োোতোর 

কযোড, জুফবর স্কুর কযোড, বঙ্গোযো শমন্ট, কৌযবো কযোড, মুশন্সপোডো, মুবরভ োডো, কশরজ কযোড।

৭

বপডোয ইনচোজি 

(ইিোবভ) উ 

কোযী প্রশকৌরী

বজনকোঠী ১৭০০৭০৯৯৮২

কগোযস্থোন কযোড, পুযোতন কপবযিোে, পুযোতন ফো স্টযোন্ড, মুবক্তশমোদ্ধো ডক, নতুন ফো স্টযোন্ড, 

স্বোধীনতোড়ক, তোলুকদোয ফোডী ডক, কতোবরমো ফোধিোে, বদবফয়োপুয, গরুয ফোধিোে, এবতভ োনো, ২ নাং 

ফোধিোে, অউডো কোর, েোউন জন কোঠী।

৮
বপডোয সুোযবোইজোয 

(আব্দু োরোভ)
কশরজ, স্ববনব িয, ককোে ি, পুযোন য ১৭০০৭০৯৯৭৯ কশরজ, স্ববনব িয, ককোে ি, পুযোন য বপডোশযয এয আওতোভুক্ত এরোকো

৯

বপডোয সুোযবোইজোয 

(কভোোঃ তোনবীয 

োয়দোয)

বজনকোঠী ১৭০০৭০৯৯৭৮ বজনকোঠী  বপডোশযয এয আওতোভুক্ত এরোকো

১০ 44862225 দপ্তশযয অওতোধীন কর এরোকো

১১ বডশকব কশরজ কযোড, বডশকব কযোড, গোর ি স্কুর কযোড,ফেতরো, আভতরো, োই স্কুর কযোড

১৩ বরশেকবনক বরশেকবনক, কক্রোক, ঢলুয়ো

বফক্রয় ও বফতযণ 

বফবোগ, টুয়ো োরী

ফযগুনো বফ/

ফযগুনো ওয়োন স্ট োবব ি

অতীফ বফশ্বো, 

কোযী প্রশকৌরী 

(বপডোয 

সুোযবোইজোয),       

1700709985, 

1700709986



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

১৫ ফোবুবনয়ো ফোবুবনয়ো, কোবরযতফক, কউলুবুবনয়ো, ধোনববড় কযোড, বটিআই কযোড

১৭ দয দয কযোড, ফোজোয, চযকশরোনী, ভূতভোযো, ধূবত,কোনো োরী, বশফয  োর, নয়োকোেো

১৯ োোতোর োোতোর কযোড, পুবর রোইন কযোড,উবকর বি, েোউনর ভোড়ক

২১

`yjvj P›`ª †Nvl  

Dc- mnKvix 
c«‡K․kjx (wdWvi 

BbPvR©)

m`i I wkecyi 1700709991

m`i †ivW,DwKj cvov,hyMxi †Nvj,wc.wU AvvB,Av`©k cvov,byi gmwR` †ivW,gwnjv 

gv`ªvmv †ivW,PiRsjv,cvwb Dbœqb †evW©,Mbc~Z© wefvM,wek¦ †ivW,Avbmvi 

wewWwc,Avjx bMi,nvRxi nvU,KÛvUi evox, †iev ingvb,NyBsMvi 

nvU,eUZjv,†ecvox evRvi,evm Uviwgbvj,iycmx wm‡bgv,gnvRb cwÆ,ewikvj 

`vjvb,P¶y nvmcvZvj,gymwjg cvov,‡c․iKvVvjx,iZbcyi,kvwšÍi nvU evRvi,  †gNbv 

cvo,DËi `xNjw`,PvjZv Zjv,†g`yqv,ZvjZjx,wkecyi

২২

‡gv: gv‡R`  Dc- 

mnKvix c«‡K․kjx 

(wdWvi BbPvR©)
evßv 1700709992

miKvix ¯‥zj,wWwm Awdm, RR †KvU©, Gmwc Awdm,nvmcvZvj,bZzb 

evRvi,AvenvIqv Awdm †ivW,‡ówWqvg, Dc‡Rjv PZ¡i,‡fvjv K¬ve,Awdmvi 

cvov,MvRxcyi †ivW,wU GÛ wU,Kvjx gw›`i,Kvjx evox ,PvPov,†ev‡Wi 

Ni,gnvRbevox moK,Bwjkv evmóvÛ,Bwjkv †ivW,†WvgcwÆ †ivW,AvLov 

moK,‡P․ÏNi,cvwLi‡cvj,AvjMx ,bvwmi gvSx moK,kvcjv evRvi,awbqv,bex 

gmwR`,`wiivg ksKi,ZzjvZjx,gyQvKvw›`,dvwLi †cvj,evßv AvLov

২৩

‡mvjvqgvb  Dc- 

mnKvix c«‡K․kjx 

(wdWvi BbPvR©)
‡LqvNvU I wek¦‡ivW 1700709993

mvwK©U nvDR,wewmK,†Kvó MvW©,AvMvi ‡cvj,gv`ªvmv evRvi,mv‡n‡ei KvPvix,‡UKbv 

†P․gûbx,gmwR` gv‡K©U,uRvgvj †Pqvig¨vb evox,eÜzRb ,m`©vi evox, bvwRgywÏ 

cÖ‡dmi evox,†avcvevox,`yjvj wgqvi weªK wdì,A‡Uv weªKm / grm¨ Lvgvi,gb&Zx 

†Zvdv‡qj Avn‡g` †Mi,Avn‡¤§` WK© BqvW©,hyMx evox,KvRx dvg©,‡LqvNvU,kvwši 

nvU,Avíbv ivBm wgj,eveyj †gvjøv weR&¨,KjNvU evRvi

২৪

Bqvwmb KvDmvi  

 Dc- mnKvix 
c«‡K․kjx 

(wdWvi BbPvR©)

‡jvKvj 1700709995

I‡q÷vb cvov,weweGm †ivW,‡Mvj`vi evox,kvn evox,Av`©k  GKv‡Wgx,mvMi 

†eKvix,wgwS evox,PK evRvi,Lvjcvo,wkkgnj,nvU‡Lvjv gmwR`,Kvjx bv_ 

evRvi,cyivZb jÃLvU,Bmjvgx Kg‡cK¬,†jvKvj evDÛvix,eª¨vK Awdm,cywjk jvBb, 

KvivMvi,‡gvjøv cwÆ,Awdm K¨v¤úvm,RvwKi GbwRI,`iMv †ivW,Avwjqv gv`ªvmv,

২৫ ‡evinvbDwÏb 1700709997

Dc‡Rjv †ivW, jÂNvU, DËi evmó¨vÛ, `wÿb evmó¨vÛ, KzZzev, cvIqvi cøv›U 

†ivW, cwðg evRvi, _vbv †ivW, Rqv ‡ivW, ivwbMÄ †ivW, gv`ªvmv †ivW, iZbcyi, 

225 †g:I: cvIqvi cøv›U, cwj‡UKwbK K‡jR, Dc‡Rjv, _vbv

২৬ ‡gNbv 1700709997
Aveyj evRvi, gwbivg, M¨vmwdì †ivW, Kz‡ÄinvU †ivW, nvwKgywÏb, †jeyKvUv, 

ZRygwÏb †ivW, kvnevRcyi M¨vmwdì

Pid¨vmb we ỳ¨r 

mieivn
K‡jR wdWvi 1681788921

Pid¨vkb miKvix K‡jR,mv‡n‡ei nvU,ZvjyK`vi evRvi,RvjygywÝ †P․‡gvnbx,KvwjqvKvw›` evRvi,

Pid¨vmb evm÷¨vÛ

Pid¨vmb we ỳ¨r 

mieivn
Av ©̀kcvov 1681788921

weAviwWwe,kixd cvov,Av ©̀k cvov,Rvjvj ,gvnvR‡bi †P․gv_v,

‡fvjv we`y¨r 

mieivn

‡evinvbDwÏb 

 we/m

‡gv: 

†ivKby¾vgvb 

†ivKb Dc- 

mnKvix 
c«‡K․kjx 

meyR P› ª̀ ivq,         

Dc- mnKvix 

c«‡K․kjx (wdWvi 

BbPvR©)

ফযগুনো বফ/

অতীফ বফশ্বো, 

কোযী প্রশকৌরী 

(বপডোয 

সুোযবোইজোয),       

1700709985, 

1700709986

বযভর কুভোয 

বফশ্বো, কোযী 

প্রশকৌরী (বপডোয 

1700709984, 

1700709987



ক্র: নং দপ্তরযয নাভ
কভ মকতমায দফী/ওয়ান 

স্ট ার্ব মরয নাভ
র্পডারযয নাভ

টের্ররপান

নং/টভাফাআর নং

র্পডারযয অওতাধীন 

র্ফরল এরাকায নাভ
ভন্তব্য

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭

Pid¨vmb we ỳ¨r 

mieivn

‡gvt gywbiæ¾vgvb, 

Dc- mnKvix 

c«‡K․kjx (wdWvi 

BbPvR©)

evRvi wdWvi 1700709999

Pid¨vkb Dc‡Rjv,Pid¨vkb cyivZb evm÷¨vÛ,gvQ evRvi,GwZg Lvbv ,†P․gv_v,cv‡jvqvb moK,

‡Mv`v evwoi †P․gv_v,


