
নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭

১ চট্রগ্রাভ মজরা দপ্তয

২ জনাফ কনফয আভদ 01824975093 বাই বাই ফীজ বান্ডায মদয়ানাট মেঁয়াজ আদা লুদ ভূট্টা

৩ জনাফ ইনরয়া  মচৌধযী 01748346642 ফনজ বান্ডায মদদীনি আদা ভনযচ

৪ জনাফ াফীফ যভান 01814452491 জান্নাত ফীজ বান্ডায ফাাংরাফাজায যসুন আদা ভনযচ ভূট্টা

৫ জনাফ আজভ দা 01824459974 দা ফীজ বান্ডায রতানয ফাজায ভাকরাই নচনাফাদাভ ভূট্টা

৬ জনাফ নুরুর মাসন 01881977861 নুরুর ফীজ বান্ডায াতকাননয়া মেঁয়াজ আদা ভনযচ ভূট্টা

৭ মভাোঃ ভান গনন 01819330756 ভান মটায কাচাযী মযাড, াটাজাযী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৮ মভাোঃ কাভার 01819533793 কাভার মটায কাচা ফাজায মযাড, াটাজাযী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৯ জাাঙ্গীয আরভ 01820167483 আফদুর শুক্কুয মটায আরীপুয মযাড, াটাজাযী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

১০ আরী আজগয 01715742093 নানদ মটায কসরজ মযাড, াটাজাযী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

১১ মভাোঃ ভান (২) 01814724227 ভান মটায কৃনপাভ য মযাড, াটাজাযী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

১২ আফদুর ভান্নান 01885137971 বাই বাই ফীজ বান্ডায নিভ বফরতরী আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৩ মভাযসদ 01829494437 মভাযসদ ফীজ বান্ডায নিভ বফরতরী আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৪ াভত আরী 01823809043 এ.এইচ মট্রডা য দনিণ মজায়াযা আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৫ আফদুর কাসদয 01864564278 কাসদয ফীজ বান্ডায দনিণ মজায়াযা আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৬ ইউনু নভয়া 01811137117 নভয়া এন্ড ন্স ফীজ বান্ডায াযরা আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৭ আবুর কাসভ 01861940635 বান্ডাযী ফীজ বান্ডায ভধ্য াযরা আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৮ মভাোঃ রুহুর আনভন 01817245271 আর আনভন মটায মানাযগাঁ, যাজানগয, যাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৯ মভাোঃ আব্বা  আরী 01815852628 আব্বা  মটায মানাযগাঁ, যাজানগয, যাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

২০ মভাোঃ জাভার  01814298431 জাভার মটায জানকযাফাদ, যাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

২১ মভাোঃ াননপ 01879548015 াননপ এন্টাযপ্রাইজ মানাযগাঁ, যাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

২২ মভাোঃ আনজজ 01645052266 আনজজ এন্টাযপ্রাইজ মফতাগী, যাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

২৩ জাাঙ্গীয আরভ 01814414356 মভা য জাাঙ্গীয এন্টাযপ্রাইজ চযনদ্বী, মফায়ারোরী, চট্টগ্রাভ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা নচনাফাদাভ

২৪ মভাোঃ নান ন উনিন 01319016223 াজী এন্টাযপ্রাইজ নয়াানজ, মফায়ারোরী, চট্টগ্রাভ আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা মোযী নচনাফাদাভ

২৫ ভাাবুবুর আরভ 01846559183 মভা য জাান এন্টাযপ্রাইজ কড়রসডঙ্গা, মফায়ারোরী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা নচনাফাদাভ

২৬ জয়ন্ত াা 01746942881 জয়ন্ত এন্টাযপ্রাইজ বজষ্ঠপুযা, মফায়ারোরী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা নচনাফাদাভ

২৭ আব্দুর ভাননক 01816007427 আননকা এন্টাযপ্রাইজ ফটতরা, মফায়ারোরী, চট্টগ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা নচনাফাদাভ

২৮ মভাোঃ মদসরায়ায 01829143643 মদৌরত বান্ডায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা ভনযচ

২৯ মভাোঃ আবুর াসভ 01628272306 ভান মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন

৩০ নজজত াা 01717147450 নজজত মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা আদা

৩১ মভাোঃ নফপ্লফ ভজুভদায 01793111708 ভজুভদায মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা মুগ ভসুয

৩২ মভাোঃ আরভগীয  মাসন 01727156009 মভা য  আরভগীয মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা নযলা

৩৩ মভাোঃ নভজানুয যভান 01708665466 নফল্লার মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা লুদ

৩৪ মভাোঃ আব্দুয াত্তায 01714297514 াত্তায মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা লুদ ভনযচ

৩৫ নযাজ মাসন 01717634467 নযাজ মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৬ ফাবুর নভয়া 01949287807 ফাবুর মটায যাজগঞ্জ, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৭ আনকুয যভান 01893015837 ভা জননী মট্রডা চকফাজায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন

৩৮ মভাোঃ জনভ উনিন 01850653287 মভা য  াজী মট্রডা চকফাজায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন

৩৯ আসনায়াযা মাসন 01830358202 আফদুযল্লা মটায চকফাজায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয

৪০ তাসয নভয়া 01726032008 তাসয মটায চকফাজায, কুনভল্লা যসুন

৪১ মভাোঃ েনরলুয যভান 01726335243 মভায এন্টাযপ্রাইজ নপুনরয়া, কুনভল্লা দয দনিণ, কুনভল্লা ভাকরাই ভূট্টা

৪২ মভাোঃ াইফুর ইরাভ ভজুভদায  01861421600 ভজুভদায ফীজ বান্ডায সুমাগাজী, কুনভল্লা দয দনিণ, কুনভল্লা নতর নযলা

৪৩ মভাোঃ াজ্জাদ মাসন াজাযী 01736778411 মভা য  সুভন এন্টাযপ্রাইজ ভধ্যভ নফজয়পুয, কুনভল্লা দয দনিণ, কুনভল্লা ভাকরাই ভূট্টা

৪৪ মভাোঃ নপক উনিন 01717959493 মভা য  নপক ীড মন্টায দুয়ায ফাজায, কুনভল্লা দয দনিণ, কুনভল্লা নতর নযলা

৪৫ মভাোঃ আসনায়ায মাসন 01796705271 আসনায়ায মট্রডা য মচৌয়াযা ফাজায,  কুনভল্লা দয দনিণ, কুনভল্লা আদা লুদ

৪৬ জনাফ আব্দুর ভান্নান 01870277051 আব্দুর ভান্নান মটায াকপুয,ফরুড়া,কুনভল্লা নযলা ভূট্টা

৪৭ জনাফ নাজমুর হুদা মচৌধুযী 01730288111 মভা য নাজমুর মট্রডার্সয আদ্রা,ফরুড়া,কুনভল্লা। আদা

৪৮ জনাফ ইব্রানভ মাসন 01684287270 মভা য নননযনফনর এন্টাযপ্রাইজ ঝরভ,ফরুড়া,কুনভল্লা। আদা নযলা

৪৯ জনাফ ার্থয ফড়ুয়া। 01304330832 রাাফ মট্রডার্সয আনযপপুয,ফরুড়া,কুনভল্লা আদা লুদ

৫০ জনাফ আবুর কারাভ 01999376476 মভা য কারাভ এন্টাযপ্রাইজ ভাননগা া,ফরুড়া,কুনভল্লা। ভাকরাই নতর

৫১ ভাননক ফাবু 01725801468 মৌযব মটায জাংন ফাজায, রাকাভ, কুনভল্লা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৫২ নযজবী আসভদ 01823157556 মভাসরভ মটায জাংন ফাজায, রাকাভ, কুনভল্লা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৫৩ মভাোঃ ইব্রাীভ েনরর 01826414986 মভা য  কৃনল নফতান
ভূনি পূফ যফাজায, কাননগয মযাড, 

রারভাই, কুনভল্লা
মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৫৪ মভাোঃ ারুনুয যীদ 01833854225 মভা য  া যান মটায আনযাড় ফাজায, ভসনাযগঞ্জ, কুনভল্লা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৫৫ মভাোঃ মভাযসদ আরভ 01718546895 মভা য  এসগ্রা ইনপুট মদৌযতগঞ্জ উয ফাজায, রাকাভ, কুনভল্লা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৫৬ মভাোঃ যনপক নভয়া 01790964967 যনপক মটায ভনইচায ফাজায, চানিনা, কুনভল্লা মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৫৭ আব্দুর ফাসতন মভাফাোঃ 01822807411 মুনন্স মটায কুটম্বপুয ফাজায, চানিনা, কুনভল্লা আদা নযলা ভূট্টা

৫৮ মাাগ মাসন 01996842170 মাাগ মটায কুটম্বপুয ফাজায, চানিনা, কুনভল্লা লুদ ভনযচ

৫৯ আব্দুর আনজজ 01830849456 ভাসুভ মটায কুটম্বপুয ফাজায, চানিনা, কুনভল্লা মেঁয়াজ আদা ভনযচ

৬০ মভাোঃ জাভার মাসন 01640631851 জাভার মটায আতাপুয ফাজায, নূযীকরা, চানিনা, কুনভল্লা আদা নযলা ভূট্টা

৬১ মভাোঃ নভজানুয যভান 01902883577 মভা য আব্দুল্লা মটায মদনফদ্বায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬২ মভাোঃমুনজবুয যভান 01819476502 নযনজক যকভানয  দ্মসকাট, মদনফদ্বায কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ 01765505805 নাজভা মটায ফল্লফপুয, মদনফদ্বায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৬৪ মভাোঃ ফাবুর মাসন 01829726902 ফাবুর মটায ফল্লফপুয, মদনফদ্বায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৬৫ মভাোঃ ভয়নার মাসন 01860113997 মভা য মোকন মটায বুনড়যাড়, মদনফদ্বায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৬৬ মভাোঃ আবুর োসয়য 01306594148 মভা য মোকন মটায বুনড়যাড়, মদনফদ্বায, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৬৭ মভাোঃ ভয়নার মসন 01852701612 মভা য ভয়নার মট্রডা য
ফাতাকানি নিভ ফাজায, আযভফাগ মযাড,

 নততা, কুনভল্লা
ভনযচ ভসুয নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৬৮ মভাোঃ নন আরী 01918672861 মভা য নন মট্রডা য ভান ভপুয ফাজায, ভান ভপুয, নততা, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৬৯ মভাোঃ  াত্তায আরী 01834603856 মভা য  াত্তায মট্রডা য ঐচাযচয ফাজায, ফাতাকানি, নততা, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৭০ ভনয মাসন ভূইয়া 01918508707 মভা য ভূইয়া মট্রডা য দূগ যাপুয ফাজায, ভান ভপুয, নততা, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৭১ মভাোঃ াইফুর ইরাভ 01816182229 মভা য াইফুর ব্রাদা য মট্রডা য নফপুয ফাজায, ভনজদপুয, নততা, কুনভল্লা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৭২ মভাোঃ োসরক জভািায 01818833760 মভা য  ফানণজযারয় ফাবুয াট ভধ্য ফাজায, চাঁদপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৩ মভাোঃ নভজানুয যভান 01816220357 মভা য  নভজান যাইচ মভইর ফাবুয াট ভধ্য ফাজায, চাঁদপুয নযলা

৭৪ মভাোঃ লুৎপয যভান (লুতু) 01715924322 মভা য ননউ মভিনা মট্রডা য ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৫ ইনরয়া মফাযী 01819074192 মভা য মফাযী মট্রডা য কুনভল্লা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ ভনযচ

৭৬ মভাোঃ আবুর মাসন ভজুভদায 01917885623 ভা ফাফায মদায়া  ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ ভনযচ

৭৭ আফদু াত্তায মফাযী 01816946592 মভা য ভাননক মট্রডা য ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৮ মভাোঃ  ারাভত োন 01718069032 া ান ফীজ বান্ডায ফাবুয াট ভধ্য ফাজায, চাঁদপুয নযলা ভূট্টা

৭৯ মভাোঃ ইভযান মাসন যাসদ 01810128999 মভা য আসয়া মট্রডা য  ারফাজায, চাদঁপুয আদা য়ানফন

৮০ ভাাবুফ তপাদায 01920243700 মভা য তপাদায ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয যসুন ভনযচ

৮১ আফদুয  াত্তায োন 01712628839 বুজ ফীজ বান্ডায ফাবুয াট ভধ্য ফাজায, চাঁদপুয লুদ ভনযচ
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৮২ মভাোঃ বয়দ আাম্মাদ 01882553050 মভা য ভা মট্রডা য কুনভল্লা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয আদা ভনযচ

৮৩ ভযহুভ মভাোঃ যসুর োন 01814906262 মভা য োন মট্রডা য ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয আদা ভনযচ

৮৪
আরাজ্ব মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

(স্বন)
01673539655 মভা য আভানত মট্রডা য  ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন

৮৫ মভাোঃ নভজানুয যভান ভূইয়া 01817450633 মভা য নজরুর মট্রডা য ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয নযলা য়ানফন

৮৬ মভাোঃ ফাচ্চু মৃধা 01815447240 মভা য মৃধা মট্রডা য ফকুযতরা মযাড, ারফাজায, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৮৭ মভাোঃ নরয়াকত াটয়াযী 01819486291 মভা য াজী এন্টযাযপ্রাইজ আড়ৎনট্ট, পুযানফাজায, চাঁদপুয যসুন লুদ ভনযচ

৮৮ মভাোঃ ভামুন নভয়াজী 01731746869 মভা য ননজ তাজ এন্টযাযপ্রাইজ আড়ৎনট্ট, পুযানফাজায, চাঁদপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ মুগ ভূট্টা

৮৯ মভাোঃ কত মাসন (মুক্তায) 01721323320
মভা য আরাজ্ব ইউনু  ভাঝী 

এন্ড ন্স
আড়ৎনট্ট, পুযানফাজায, চাঁদপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৯০ মভাোঃ াভছুউনিন মভাল্লা 01776667003 মভা য াভছুউনিন এন্ড ব্রাদা য আড়ৎনট্ট, পুযানফাজায, চাঁদপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৯১ াজী ফাবুর মফাযী 01711735021 মভা বুজ এন্টাযপ্রাইজ আড়ৎনট্ট, পুযানফাজায, চাঁদপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৯২ মভাোঃ কাউ ায মাসন গাজী 01853246828 মভা কাউ ায এন্টাযপ্রাইজ
নতুন যাস্তা ট্রাক মযাড, পুযান ফাজায, 

চাঁদপুয
মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৯৩ এনাসয়ত উো 01306230679 াটয়াযী মটায উসজরা নযদ মগইট, াাযানস্ত, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৯৪ আব্দু ারাভ 01727882323 ভাসয়য মদায়া মটায কানরয়াাড়া ফাজায, াাযানস্ত, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৯৫ আোঃ ভান্নান 01838314972 কানরয়াাড়া কাচাঁফাজায, াাযানস্ত, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৯৬ নফল্লার মাসন 01818095826
মদায়াবাঙ্গা মগইট, কাচাঁফাজায, াাযানস্ত, 

চাদঁপুয
মেঁয়াজ ভনযচ

৯৭ নানয উনিন 01843991718 ভ্রাম্যভান মটায কানরয়াাড়া , াাযানস্ত, চাদঁপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৯৮ ভাসজদ নভয়া ০১৭৩৭৯৪৪৬৪৯ মভা য াজারার মট্রডা য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৯৯ আরাউনিন ০১৭৫৬১৩৬৮১৬ বাই বাই মট্রডার্র য, জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০০ ভনজবুয যভান ০১৮১৯৪২২৮৩৭ মভা য নয়াভ মট্রডার্র য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০১ য়ানভ ০১৯১৯৫৫১৫২৫ াজী মু া মট্রডার্র য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০২ মভাোঃ নভরন  ০১৭২৮১৩৫৩৩১ মযদয়ান এন্টাযপ্রাইজয জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৩ নরটন  ০১৭১৫৫২৮৮৪৫ মভা য ননউ জয়তাযা বান্ডায য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৪ তাজুর ইরাভ ০১৭১৮১১৫৯৬৮ মভা য তাননজন মটায য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৫ আবুর োসয়য  ০১৭৮২৮০১১৮৪ মভা য মাসন মটায য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৬ াীন আরী ০১৭১৫৬৯৫১৪০ মভা য ানন মটায য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৭ োসয় উনিন ০১৭৭৭৫৭৬১০২ মভা য োসয় মটায য জগৎ ফাজায, ব্রাহ্মনফাড়ীয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৮ মভা: আরী আজগয 01766555409 বাই বাই ফীজ ফান্ডায
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
আদা

১০৯ চিন াা 01726735124 চিন এন্ড ব্রাদা য
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
লুদ

১১০ মাাগ নভয়া 01757784490 মভা য কাউায মট্রডা
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
আদা

১১১ ফকুর 01942341787 মভা য ফকুর মটায
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
ভনযচ

১১২ াযাদন াা 01774925681 মভা য াযাদন াা মটায
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
লুদ

১১৩ ভসদফ াা 01757805076 মভা য নরী মগাার মটায
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
লুদ

১১৪ ভাননক াা 01818106074 মভা য  ভাননক াা মটায
কফা পুযাতন ফাজায, মানারী ব্যাাংক মযাড কফা, 

ব্রাহ্মণফানড়য়া
আদা

১১৫ তাজু মফাযী 01727505586 মভা য তাজু ফানণজযারয় যছুল্লাফাদ, নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া নযলা

১১৬ আনভয মাসন 01687632001 জভ জভ অসয়র নভর নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

১১৭ ভননরুজ্জাভান 01739053301 ভননয মটায  কাদদয ফাজায, নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া ম ারা নযলা ভূট্টা

১১৮ যাসদ নভয়া 01715975926 যাসদ মট্রডা য নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

১১৯ আবু তাসয 01682858263 মভা য তাসয ফানণজযারয় শ্রীিয ফাজায, নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া আদা ভাকরাই নতর

১২০ নরটন নভয়া 01927376137 নডরায অসয়র নভর যসুল্লাফাদ, নফীনগয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন আদা ম ারা ভূট্টা

১২১ মভাোঃ কাভার উনিন 0171560255 মভা য াজী ভনতন মট্রডা য ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া লুদ ভনযচ নযলা

১২২ মভাোঃ ভাসুদ যানা মভা য নল্পী মট্রডা য ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা ভূট্টা

১২৩ নফল্লার মাসন 01766190695 নফনভল্লা ফীজ িয  নরভাফাদ, ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া লুদ ভনযচ নতর নতন

১২৪ নুয মভাাম্মদ 01771784714 প্রতযাা ফীজ িয আ াদনগয, ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন নতর ভূট্টা

১২৫ মভাাম্মদ আর আনভন 01310730688 জনতা ফীজ বান্ডায মানাযাভপুয, ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ ভনযচ নতর নতন নযলা

১২৬ যনপকুর ইরাভ যকায 01729631821 যনপক এন্টাযপ্রাইজ দনযয়াসদৌরত, ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ লুদ ভনযচ ভূট্টা

১২৭ শুব 01323228952 যাজ ফীজ বান্ডায দনযয়াসদৌরত, ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ ভূট্টা

১২৮ আযাফুর ইরাভ 01953175947 আউয়ার মটায ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ নতর নতন

১২৯ ভযভ আরী 01408822115 ভযভ মটায ফাঞ্চাযাভপুয, ব্রাহ্মণফানড়য়া লুদ ভনযচ নযলা

১৩০ স্বন াা 01711164162 স্বন মট্রডা য কসরজ মযাড, দয ,রিীপুয লুদ ভনযচ য়ানফন

১৩১ াজাান 01825217769 াজাান মট্রডা য ফাঞ্ছাযাভপুয, দয ,রিীপুয ভনযচ

১৩২ আরানভন 01711953740 াধাযণ ব্যফায়ী কনভন এসজন্ট, দয ,রিীপুয লুদ ভনযচ নচনাফাদাভ

১৩৩ মভাোঃ ারুন 01711963653 নফনভল্লা মট্রডা য কসরজ মযাড, দয ,রিীপুয আদা লুদ ভনযচ

১৩৪ মভাোঃ আবু ননিক 01718460776 পারুক অসয়র নভর মগাডাউন মযাড, দয ,রিীপুয লুদ নতর নযলা নচনাফাদাভ

১৩৫ মভাোঃ ইয়ান ন 01740985109 মভা য আইয়ুফ আরী মটায মগাডাউন মযাড, দয ,রিীপুয লুদ নতর নযলা নচনাফাদাভ

১৩৬ মভাোঃ সুজন দাগয 01712704493 মভা য নযান মট্রডা য চক ভনজদ মযাড, দয ,রিীপুয মেঁয়াজ আদা লুদ

১৩৭ আবুর কাভার কনভনায 01712082167 মভা য তাসয মটায ভা  ফাজায মযাড, দয ,রিীপুয লুদ ভনযচ য়ানফন

১৩৮ মভাোঃ আবুর মাসন 01716668702 মভা য আবুর মাসন মটায ভা  ফাজায মযাড, দয ,রিীপুয মেঁয়াজ আদা লুদ

১৩৯ মভাোঃ জানকয মাসন 0171236067 কনযভ মটায ভা  ফাজায মযাড, দয ,রিীপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

১৪০ তন দা 01725268907 ইযানন মটায
মৌয কাঁচা ফাজায, বসক্তয গনর, 

দয ,রিীপুয
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

১৪১ মভাোঃ মারাইভান 01740548946 মভা য মারাইভান মটায
মৌয কাঁচা ফাজায, বসক্তয গনর, 

দয ,রিীপুয
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

১৪২ নভজানুয যভান 01774557725 মদ ফাাংরা মট্রডা য কুনভতপুয নয়াযাপুয, দয ,রিীপুয ভনযচ য়ানফন

১৪৩ নজাভ উনিন 0172117972 ানজ তনরভ মট্রডা য নয়াযাপুয, দয ,রিীপুয ভনযচ য়ানফন

১৪৪ মভাোঃ যায়ান 01852157485 যায়ান মট্রডা য আনফয নগয নয়াযাপুয, দয ,রিীপুয ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ

১৪৫ মভাোঃ নরটন মাসন 01716775807 ইযাদ মট্রডা য ায়দাযগঞ্জ, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন

১৪৬ জয়নার আসফনদন 01878297301 ইযান মট্রডা য ায়দাযগঞ্জ, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন

১৪৭ মভাোঃ সুভন 01712960517  সুভন মট্রডা য
উত্তয মদনাসয়তপুয, যায়পুয মৌযবা,

 যায়পুয, রিীপুয
ভনযচ নযলা য়ানফন

১৪৮ মভাোঃ ব য়দুজ্জাভান মভাল্লা 01811251021 আরী মট্রডা য চয কান য়া, মভাল্লায াট, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ

১৪৯ ভন্তাজ দ যায 01842614382 দ যায মট্রডা য কযাসেয াট, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন

১৫০ আউমৄফ আরী 01811842611 আউমৄফ আরী মট্রডা য চয কান য়া, মভাল্লায াট, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ

১৫১ ান য ভূইয়া 01820262475 বাই বাই মট্রডা য চয কান য়া, মভাল্লায াট, যায়পুয, রিীপুয

১৫২ জয়নার আসফনদন 01834421129 মফানয মট্রডা য চয কান য়া, মভাল্লায াট, যায়পুয, রিীপুয ভনযচ মুগ ভসুয য়ানফন

১৫৩ মভাোঃ জনফ উো 01788386777 মভা য জনফ উো মট্রডা য াজ পানজরনভয়ায াট কভরনগয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ
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নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

১৫৪ আফদুর াফ ফাঙ্গারী 01847315740 মভা য ফাঙ্গারী মট্রডা য
কযইতরা নচচভ ফাজায কভরনগয, 

রিীপুয
ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ

১৫৫ মভাোঃ ভাাফুজুয যভান 01734923683 মভা য ভাাফুজ মট্রডা য
ানজয াট দনিণ ফাজায কভরনগয, 

রিীপুয
ভনযচ মুগ নযলা য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১৫৬ নুযনফী মচৌধযী 01731535620 মভা য নুযনফী  মট্রডা য
ানজয াট দনিণ ফাজায কভরনগয, 

রিীপুয
ভনযচ মুগ নযলা য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১৫৭ যনপক উো 01740566160 মভা য যনপক  মট্রডা য ানজয াট দনিণ ফাজায কভরনগয, রিীপুয ভনযচ য়ানফন নচনাফাদাভ

১৫৮ মভাোঃ ইভাইর 01747223948 মভা য যনপক  মট্রডা য চযপরকন কভরনগয, রিীপুয ভনযচ মুগ নযলা য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১৫৯ মভাোঃ আরভগীয মাসন 01780061323 মভা য  আরভগীয মট্রডা য চয জাঙ্গারীয় কভরনগয, রিীপুয য়ানফন

১৬০ ভন উনিন ারাদায 01748503567 মভা য  আযাপাত মট্রডা য ভনতয াট কভরনগয, রিীপুয ভনযচ মুগ নযলা য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১৬১ মভা: সুভন 01811372556 মভ যা নভজান মটায সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬২ স্বন চন্দ্রীর 01711378456 আনল এন্ড হৃদয় মটায সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৩ আসনায়ায মাসন 01711324739 আসনায়ায মটায ভনার এ.এ. মক মযাড, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৪ মভা: ইউসুপ মটায 01829710563 ইউসুপ মটায সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৫ মভা: ননার 01745725558 মভ যা ননার ব্রাদ যা সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৬ যাসদুর ইরাভ 01840636253 নযাজ মটায সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৭ মভাোঃ ানকফ 01834069236 মভ যা ানকফ মটায সুরতান ভাামুদ মৌয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ কাসরানজযা ভটয ভাকরাই নচনাফাদাভ

১৬৮ মভাোঃ ননার 01745725558 মভা য ননার ব্রাদা য সুরতান ভাামুদ মীয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয নচনাফাদাভ

১৬৯ যাসদুর ইরাভ 01840636253 নযাজ মটায সুরতান ভাামুদ মীয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয নচনাফাদাভ

১৭০ মভাোঃ ানকফ 01834069236 মভা য ানকফ মটায সুরতান ভাামুদ মীয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয নচনাফাদাভ

১৭১ মভাোঃ সুভন 01813316616 মভা য সুভন মটায সুরতান ভাামুদ মীয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয নচনাফাদাভ

১৭২ মভাোঃ মাাগ মে 01837252844 পাইজা মটায সুরতান ভাামুদ মীয কযা ভাসকযট, মপনী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয নচনাফাদাভ

১৭৩ মভাোঃ জনভ উিীন 01756772186 জনভ মটায এয়াযসাট য প্লাজা াাতার মভাড়, মপণী যসুন আদা মুগ ভসুয ভটয

১৭৪ মকািায ফাদা 01819445111 ফাদা এন্টাযপ্রাইজ শুবপুয নতুন ফাজায,  াগনাইয়া, মপনী আদা লুদ ভনযচ

১৭৫ নগয়া উনিন 01814855254 াজী মটায শুবপুয নতুন ফাজায,  াগনাইয়া, মপনী আদা লুদ ভনযচ

১৭৬ কাজরুজ্জাভান মতৌনদ 01874330425 মতীনদ মটায শুবপুয াসফপুয নতুন ফাজায,  াগরনাইয়া, মপনী আদা লুদ ভনযচ

১৭৭ মভাোঃ নভনায 01817319853 নভনায মটায  াগরনাইয়া, মপনী আদা লুদ ভনযচ মোযী

১৭৮ মভাোঃ মভাস্তপা 01713603467 মভাস্তপা মজনাসযর মটায সুসফদাযী যাস্তায ভাথা,  াগরনাইয়া, মপনী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১৭৯ জনাফ  মভাোঃ হুভায়ন কনফয 01861222457 হুভায়ন মটায যশুযাভ, মপনী লুদ ভনযচ

১৮০ জনাফ মভাোঃ মদসরায়ায মাসন 01882922160 আর ভনদনা সয়র নভর যশুযাভ, মপনী নযলা

১৮১ জনাফ মভা াজাান 01814947936 াীন ফীজ বান্ডায যশুযাভ, মপনী মেঁয়াজ লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

১৮২ জনাফ নেতী চন্দ্র াা 01828515929 াা মটায যশুযাভ, মপনী যসুন আদা লুদ ভনযচ

১৮৩ জনাফ মু্ভনাথ 01827811655 অননন্দ্র মটায যশুযাভ, মপনী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১৮৪ জনাফ নফভূনত ভূলন াা 01856316362 ভাধফ াা মটায যশুযাভ, মপনী মেঁয়াজ আদা ভসুয

১৮৫ জনাফ জনািযন যায় 01817011971  জনািযন মটায যশুযাভ, মপনী মেঁয়াজ আদা ভসুয

১৮৬ মভাোঃ ইউসুপ উল্লযা মচৌধযী 01819005271 ইউসুপ মটায যশুযাভ, মপনী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১৮৭
আরাজ্ব াসপজ াভছুর 

আরভ
01716178572 মভা য দাউদ ব্রাদা য

23/এ মৌয সুায ভাসকযট। ভাইজদী মকাট য, 

দয, মনায়াোরী
মেঁয়াজ যসুন আদা

১৮৮ জানদুর কনযভ 01711002084 কনযভ ব্রাদা য মানাপুয, দয, মনায়াোরী মেঁয়াজ ভনযচ

১৮৯ ীদুর ইরাভ 01823583534 নাজনীন মট্রডা য মৌয ফাজায উত্তয গনর, দয, মনায়াোরী মেঁয়াজ ভসুয

১৯০ নভজানুয যভান 01716191383 ভাজা মট্রডা য মৌয সুায ভাসকযট, দয, মনায়াোরী নযলা য়ানফন

১৯১ মভাোঃ াজাান 01724741936 ভভতাজ এন্টাযপ্রাইজ মানাপুয ,দয, মনায়াোরী যসুন ভনযচ

১৯২ আাম্মদ উো 01719877503 আাম্মদ মটায ারু উনকসরয ফাা, দয, মনায়াোরী আদা লুদ

১৯৩ মভাোঃ আফদুল্লা পারূক 01927396726 যাজায এন্ড ব্রদা য মৌয সুায ভাসকযট, দয, মনায়াোরী আদা ভনযচ

১৯৪ াজী মভাোঃ াোসয়ত উো 01711051749 মভাা য ফানণজয নফতান ভাইজদী মৌয ফাজায, মনায়াোরী লুদ ভনযচ

১৯৫ মভাোঃ কাভার 01817790259 মৌয ফানণজয নফতান ভাইজদী মকাট য, দয, মনায়াোরী ভনযচ য়ানফন

১৯৬ মভাোঃ াচান ভাামুদ 01716309030 মভাা য নফ নভল্লা মটায দসত্তয াট, দয, মনায়াোরী নযলা য়ানফন

১৯৭ মভাোঃ জাসফদ মাসন োন 01712681998 মভা য োন ব্রদা য দসত্তয াট, দয, মনায়াোরী আদা লুদ

১৯৮ মভাোঃ ভননরুর ইরাভ 01814119052 ইনাপ মটায ভাইজদী মকাট য, দয, মনায়াোরী নযলা সূম যমূেী

১৯৯ যনফউর ইরাভ 01721910900 এনফএভ মট্রডা য মৌয সুায ভাসকযট, দয, মনায়াোরী যসুন ভনযচ

২০০ ইব্রানভ েনরর 01832103650 মভা য নততা মট্রডা য ভাইজদী মকাট য, দয, মনায়াোরী মেঁয়াজ আদা

২০১ যাজন াা 01711447346 মভা য াা মৌয ফাজায, দয, মনায়াোরী নযলা য়ানফন

২০২ নজয়াউর ক ইভযান 01629214904 মভা য কাজয এন্ড ন্স
18/এ মৌয সুায ভাসকযট, ভাইজদী মকাট য, 

দয মনায়াোরী
মেঁয়াজ যসুন আদা ভসুয

২০৩ নিনত চন্দ্র মদ 01816386691 মভা য োদ্য বান্ডায
মৌয ফাজায (নতুন েফন) ভাইজদী মকাট য, 

দয মনায়াোরী
লুদ ভনযচ য়ানফন

২০৪ ভনপজুয যভান (ভনপজ) 01716280571 এভ আয ফাননজযারয় নভনননটি ফাজায, দয, মনায়াোরী যসুন লুদ ভনযচ

২০৫ মভাোঃ ইয়ান ন 01826191887 ভক্কা ফাননয়ানত মটায
মৌয ফাজায য়ান ব্যাাংসকয াভসন ভাইজদী মকাট য, দয 

মনায়াোরী
নতর সূম যমূেী ভূট্টা

২০৬ মভাোঃ কাায 01864514009 নফনভল্লা ফাননজযারয় ভাইজদী মকাট য, দয মনায়াোরী মেঁয়াজ ভনযচ

২০৭ নুয মাসন সুজন 01845887641 ভা এন্টাযপ্রাইজ দনিণযাভপুয রানযযসটক মেঁয়াজ নচনাফাদাভ

২০৮ নাজমুর াান নফনভল্লা মটায দনিণযাভপুয রানযযসটক আদা ভনযচ মুগ ভসুয

২০৯ আকফয মাসন নপাত 01858656100 বুজসটায ফাভনী কসরজ মগট মুগ ভসুয নচনাফাদাভ ভূট্টা

২১০ মভাোঃ নভজান 01851948772 নভজান মটায ফাভনী কসরজ মগট আদা ভনযচ নযলা

২১১ মভাোঃ ইনরয়া 01861124490 ইনরয়া মটায ফাভনী কসরজ মগট ভসুয নচনাফাদাভ

২১২ যাজু ভূইয়া 01819338038 মভা য যাজু াা এন্ড ব্রাদা য ফড়ভনজদ মযাড, কনফযাট, মনায়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৩ ভনভনুর ক 01848200314 ভনভনুর ক মটায মরদু মকাোনীযাট, কনফযাট, মনায়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৪ মভাোঃ আপায মাসন 01876342494 আপায মটায নিভ মানানদয়া, কনফযাট, মনায়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৫ াাফ উনিন 01811843959 াাফ উনিন মটায কনফযাট, মনায়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৬ মভাোঃ রুসফর  01854869931 মভা য রুসফর মটায
কনফযাট ভধ্যফাজায, কনফযাট, 

মনায়াোরী
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৭ মভাোঃ তাসযক 01818194311 মভা য তাসযক এন্টাযপ্রাইজ
কনফযাট ভধ্যফাজায, কনফযাট, 

মনায়াোরী
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ

২১৮ মভাোঃ আবু তাসরফ 01866610613 তাসরফ মটায তরফ নড় ফাজায, যাঙ্গাভাটি আদা লুদ

২১৯ কাজর কানন্ত মদ 01868554977 অন যতা মটায তরফ নড় ফাজায, যাঙ্গাভাটি লুদ ভুট্টা

২২০ ভধু ভঙ্গর চাকভা 01827166294 মভ যা ভধু মটায ফনরুা ফাজায, যাঙ্গাভাটি লুদ

২২১ মদফ মজযানত চাকভা 01638876772 মভ যা মদফ মটায কতুফ নড় ফাজায, যাঙ্গাভাটি আদা লুদ

২২২ ফারুযাভ চাকভা 01824956153 যাভ বান্ডায োনযিযাং, যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি লুদ

২২৩ নভন্টু চাকভা 01827916672 নভন্টু মটায ফনরুা ফাজায, যাঙ্গাভাটি লুদ

২২৪ সুনভত্র চাকভা 01828934357 মভ যা সুনভত্র চাকভা কতুফ নড় ফাজায, যাঙ্গাভাটি আদা লুদ

২২৫ ভানসফন্দ্র চাকভা 01849922036 ভানসফন্দ্র মটায ফনরুা ফাজায, যাঙ্গাভাটি আদা লুদ

২২৬ পূন্য ফাবু চাকভা 01820427043 মভ যা পূন্য মটায ফনরুা ফাজায, যাঙ্গাভাটি লূদ

২২৭ নভনয চাকভা 01820318185 নভনয মটায োনযিযাং, যাঙ্গাভাটি দয, যাঙ্গাভাটি লুদ

২২৮ নফফতযন চাকভা 01879125086 নফফ যতন মটায কুতুক নড়, দয উসজরা, যাঙ্গাভাটি আদা লুদ

২২৯ জ্ঞান নফকা চাকভা 01553675345 জ্ঞান মটায ভতািাট, ফনরুা, যাঙ্গাভাটি লুদ

২৩০ সুীর চাকভা 01828855795 সুীর মটায ভতািাট, ফনরুা, যাঙ্গাভাটি লুদ
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

২৩১ ানন্ত নপ্রয় চাকভা 01827166280 ানন্তনপ্রয় মটায ভতািাট, ফনরুা, যাঙ্গাভাটি লুদ

২৩২ যজনী কুভায চাকভা 01552605587 যজনী মটায ভতািাট, ফনরুা, যাঙ্গাভাটি লুদ

২৩৩ নীর বদ্র চাকভা 01658559907 বদ্র মটায ভতািাট, ফনরুা, যাঙ্গাভাটি লুদ

২৩৪ পূন্যধন চাকভা 01552867790 পূন্য মটায ফনরুা ফাজায, যাঙ্গাভাটি লুদ

২৩৫ নফনয় নফকা তালুকদায নফনয় নফকা তালুকদায আড়ৎ যাইোরী ফাজায আদা ভনযচ ভুট্টা

২৩৬ যতন ভাযভা যতন মটায ফড়ই নড় ফাজায আদা লুদ ভনযচ

২৩৭ মভাোঃ কাভার উিীন কাভার আড়ৎ ফড়ই নড় ফাজায আদা লুদ ভনযচ

২৩৮ যসন্দ্র তনচাংগ্যা কাচাফাজায াইকাযী মদাকান কানযগড় াড়া আদা লুদ ভনযচ

২৩৯ ভনন তনচাংগ্যা কাচাফাজায াইকাযী মদাকান িাগড়া ফাজায আদা লুদ ভুট্টা

২৪০ অাংাই ভাং ভাযভা কাচাফাজায াইকাযী মদাকান িাগড়া ফাজায আদা লুদ ভনযচ

২৪১ নফশ্বনজৎ তনচাংগ্যা কাচাফাজায াইকাযী মদাকান ফড়ই নড় ফাজায আদা লুদ ভনযচ

২৪২ মভাোঃ চাঁন নভয়া 01829340834 মভ যা চান নভয়া মটায কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৩ উচানচাং ভাযভা 01516382373 নুভা মটায কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৪ রাভাং নচাং ভাযভা 01572070472 নুভা মটায কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৫ নচাংানু ভাযভা 01517028683 নুভা মটায কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৬ সুইানু ভাভ যা 01585477067 অাংসুইপ্রু ভাভ যা মটায ামুক নড়, কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৭ উসথায়াইভাং ভাভ যা 01828952780 অাংসুইপ্রু ভাভ যা মটায ামুক নড়, কাউোরী, যাঙ্গাভাটি াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৪৮ মভাোঃ ফকনতয়ায 01858840562 মভ যা াজী মটায ভনজদ মযাড োগড়া নড় লুদ ভনযচ

২৪৯ সুজন কানন্ত মদ রুারী মটড যা য ভনজদ মযাড োগড়া নড় লুদ নযলা

২৫০ অীভ মদফ 01623898408 মভ যা প্রাচুম য মটায কাচা ফাজায, োগড়া নড় আদা লুদ ভনযচ

২৫১ মভা: মারায়ভান 01866456755 মারায়ভান মটায োগড়া নড় দয উসজরা, োগড়া নড় আদা লুদ 

২৫২ মভাোঃ যভত উল্লা 01734586671 মভ যা যভত মটায োগড়া নড় ফাজায আদা

২৫৩ মভা: ইরাভ 01757950521 ইরাভ মটায োগড়া নড় ফাজায, োগড়া নড় আদা লুদ ভনযচ

২৫৪ মভা: ানফফ 01556559650 ানফফ মটায োগড়া নড় ফাজায, োগড়া নড় আদা লুদ 

২৫৫ মভাাম্মদ োসয়য 01556559650 োসয়য মটায োগড়া নড় ফাজায, োগড়া নড় আদা লুদ 

২৫৬ মভা: ননজাভ উনিন 01838416810 মভ যা ননজাভ মটায ভনজদ মযাড োগড়া নড় আদা ভনযচ

২৫৭ মভাোঃ জনয 01846836766 জনয মটায োগড়া নড় দয, োগড়া নড় আদা লুদ 

২৫৮ মভা: পারুক 01812977235 মভ যা পারুক মটায োগড়া নড় ফাজায, োগড়া নড় আদা লুদ 

২৫৯ আব্দুর গনন 01814771674 মভ যা আযাপাত মট্রড যা গযভ নড়, ভাননক নড়, োগড়া নড় আদা

২৬০ মভা: আব্দুর ভনজদ 01845943794 ভনন মট্রড যা গযভ নড়, ভাননক নড়, োগড়া নড় আদা

২৬১ মভা: মরাকভান মাসন 01818329944 নযপাত মট্রড যা গানড়টানা, ভাননক নড়, োগড়া নড় আদা

২৬২ মভা: আব্দুয যভান 01879410114 পূফ য গচ্ছানফর কাসরকন সয়ন্ট গচ্ছানফর, ভাননক নড়, োগড়া নড় লুদ

২৬৩ মভা: আয়নার 01849252115 আয়নার মটায াপ নড়,. ভাননক নড়, োগড়া নড় লুদ

২৬৪ জীফন নফকা চাকভা 01518308150 জীভ মটায মভানাধন াড়া, ভাননক নড়, োগড়া নড় লুদ

২৬৫ মভা: আব্দুয যাজ্জাক 01863408051 ইউনু মটায জাভতরা, ভাননক নড়, োগড়া নড় ভনযচ

২৬৬ মরাকভান ানকভ 01829697312 মভ যা ানকভ মট্রড যা ভার নড় ফাজায আদা লুদ

২৬৭ যজজু 01823845509 মভ যা যজজু মট্রড যা য ভার নড় ফাজায আদা
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

২৬৮ জারার 01843399322 জারার লুদ াউজ ভার নড় ফাজায লুদ

২৬৯ নুযনফী 01859337205 নুযনফী এন্টাযপ্রাইজ ভার নড় ফাজায আদা

২৭০ নজরুর 01828857930 নজরুর এন্টাযপ্রাইজ ভার নড় ফাজায আদা

২৭১ আনু নভয়া 01813275220 আনু আদািয ভার নড় ফাজায লুদ

২৭২ অাংাজাই 01862944988 অাংাজাই এন্টাযপ্রাইজ ভার নড় ফাজায লুদ

২৭৩ নাইিা 01538227434 নাইিা াইকাযী িয মচৌাংড়া নড় ভগ ফাজায লুদ

২৭৪ জনয 01834408233 জনয াইকায িয মভার নড় ফাজায আদা

২৭৫ জানকয 01882760000 জানকয াইকাযী িয ভাই নড় ফাজায আদা

২৭৬ জাান কুভায নত্রপুযা 01559648455 জনযচন্দ্র আড়ৎ াতা ড়া ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৭৭ মভাোঃ নুরুর হুদা 01536494732 শুক্কুয মট্রড যা যাভগড় ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৭৮ মভাোঃ কাভার উনিন 01554572898 যভান আড়ৎ যাভগড় ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৭৯ আসনায়ায মাসন ফাচ্চু 01884617289 ফাচ্চু আড়ৎ াতা ড়া ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৮০ নদুর ইরাভ 01559013684 নদুর আড়ৎ যাভগড় ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৮১ মভাোঃ যভত আরী 01534977059 যভত মট্রডা য যাভগড় ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৮২ মভাোঃ ভাইন উনিন 01880611217 গনন আড়ৎ াতা ড়া ফাজায, যাভগড় আদা লুদ

২৮৩ অননর চাকভা 01832774943 অননর এন্টায প্রাইজ ফািযফান দয, ফারাটা, ফািযফান আদা লুদ ভনযচ

২৮৪ ভাাভ 01553585838 যাার এন্টাযপ্রাউজ ফািযফান ফাজায, ফািযফন আদা লুদ ভনযচ নতর

২৮৫ স্বন মচীধুযী 01553747685 মচীধুযী মটায ফািযফান ফাজায, ফািযফন আদা লুদ ভনযচ

২৮৬ বাগ্যযাভ চাকভা 01865345787 বাগ্যযাভ মটায ফািযফান দয, ফািফান আদা লুদ

২৮৭ উসচপ্রু ভাযভা 01820404727 উসচপ্রু মটায ফািযফান দয ফািফান আদা লুদ

২৮৮ মভাোঃ আবু মু া 01856442888 আবু মু া মটায সুয়ারক, ফািযফান দয, ফািফান আদা লুদ

২৮৯ মভা: জনভ উনিন 01816441043 জনভ মটায ফািযফান দন, ফািফান আদা লুদ

২৯০ চাইহ্রা ভাং 01834644126 ভাং মটায কুারাং, ফািযফান দয, ফািযফান আদা লুদ

২৯১ নফভর কানন্ত মদ 01840486293 সুয়ারক, ফািযফান দয, ফািফান আদা লুদ

২৯২ মভাোঃ ভননয আম্মদ 01820431104 আম্মদ মটায সুয়ারক, ফািযফান দয, ফািফান আদা লুদ

২৯৩ মভাোঃ ভামুন 01836190120 রাাংগী াড়া, ফািফান দয, ফািযফান াফ যতয মজরা আদা লুদ ভনযচ

২৯৪ োইরু আসম্মদ 01822284497 বযাোরী, ফািফান দয, ফািযফান াফ যতয মজরা আদা লুদ

২৯৫ মভাোঃ আব্দুর ভাবুদ 01828951624 রাাংগী াড়া, ফািফান দয, ফািযফান াফ যতয মজরা আদা লুদ নচনাফাদাভ

২৯৬ মভাোঃ পনযদ দাগয 01812343077 ফািযফান ফাজায, ফািযফান াফ যতয মজরা আদা লুদ নচনাফাদাভ

২৯৭ আব্দুর যনভ 01820425320 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

২৯৮ া আরভ 01820425320 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

২৯৯ জয়নুর আসফদীন 01824824848 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

৩০০ াসফদ 01893008641 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

৩০১ নভজানুয যভান 01825070675 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

৩০২ অনজদ কানন্ত দা 01866424404 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা ভনযচ

৩০৩ াহ্ আরভ 01859679861 কাচাফাজায, ফািযফান দয ফািযফান াফ যতয মজরা আদা লুদ ভনযচ

৩০৪ আীল মদয়ানজী 01586132345 অননর আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান লুদ নচনাফাদাভ

৩০৫ নযরার চক্রফতী 01838140554 তয আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান আদা লুদ

৩০৬ মভা: াননপ 01864364961 আল্লায দান আড়ৎ ভনজদ মযাড মযাভা ফািযফান লুদ ভনযচ নতর

৩০৭ অধীয দা 01821514478 অনধয আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান লুদ ভনযচ নতর

৩০৮ ভদত্ত ফড়ুয়া 01882281588 নদব্য আড়ৎ রুভা ফাজায, রুভা, ফািযফান আদা নচনাফাদাভ

৩০৯ াযাধন দা 01872410134 অজয় আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান আদা লুদ নচনাফাদাভ

৩১০ আীল ধয 01814391616 তল্লী আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান আদা লুদ

৩১১ নভনয দত্ত 01856730705 নযভন আড়ৎ ইসডন মযাড, মযাভা, ফািযফান আদা লুদ নতর

৩১২ মভাোঃ ানরভ 01829927040 মযায়াাং নড় কাজাফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ ভনযচ

৩১৩ আফদুর আাাদ 01811112896 মযায়াাং নড় কাজাফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ ভনযচ

৩১৪ ভাংশুর ফড়ুয়া 01811616796 ফািভাযা কাঁচাফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ

৩১৫ কারাপু তঞ্চঙ্গযা 01880693413 কচ্ছতনর কাঁচা ফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ

৩১৬ উদয় ফড়ুয়া 01846107059 কচ্ছতনর কাঁচা ফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ

৩১৭ মুইানচাং ভাযভা 01880693421 কচ্ছতনর কাঁচা ফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ

৩১৮ মথায়াইহ্লাঅ যাোইন 01887658309 কচ্ছতনর কাঁচা ফাজায, মযায়াাং নড়, ফািযফান আদা লুদ

৩১৯ ানব্বয আসম্মদ 01818992820 মভা য ানব্বয ন্স ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২০ আরী মাসন 01824907197 ইভাইর মট্রডা য ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২১ মভাোঃ  াসদক 01869560314 মভা য আসয়া মটায ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২২ মভাোঃ নরটন 01838424220 নভনু মটায ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৩ মভাক্তায আসম্মদ 01817271288 মভাক্তায ব্রাদ যা ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৪ তন ফাবু 01812380231 মভা য তন এন্ড ব্রাদা য ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৫ মভাোঃ মভাস্তপা 01829322148 মভা য মভাস্তপা এন্ড ব্রাদা য ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৬ মভাোঃ ভঈন উনিন 01844173800 মভা য াজী াাদাত মট্রডা য ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৭ মাাইন ভাাবুফ 01832121436 মভা য ভাাবুফ মট্রডা য ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৮ মভাোঃ ইভাইর দাগয 01822745444 মভা য ানদভ ফানণজযারয় ভা  ফাজায াংরগ্ন, ফড় ফাজায, কক্সফাজায যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নচনাফাদাভ

৩২৯ চকনযয়া

৩৩০ ভান দায 01813672221 মভা য ভাভা বানগনা এন্টাযপ্রাইজ পনকযা ফাজায, যামু মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৩৩১ আব্দুর ভান্নান 01833508073 আল্লায দান ফািায পনকযা ফাজায, যামু মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৩৩২ মভাোঃ ইাক 01811596395 মভা য ভানভ মট্রডা য পনকযা ফাজায, যামু মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৩৩৩ মভাোঃ ভনবুল্লা 01712236062 মভা য নফম্বা এন্টাযপ্রাইজ পনকযা ফাজায, যামু মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৩৩৪ মভাোঃ ীদুল্লা 01818644004 মভা য াদ মট্রডা য পনকযা ফাজায, যামু মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৩৩৫ নুরুর আফ ায 01622137815 মভা য আফ ায মটায ফড়সিা ফাজায, কুতুফনদয়া, কক্সফাজায ভনযচ

৩৩৬ মভাোঃ আকতায মা াইন 01732710668 মভা য ানকফ মটায ফড়সিা ফাজায, কুতুফনদয়া, কক্সফাজায ভনযচ

৩৩৭ মভাোঃ  াসদক মাস াইন 01824466097 মভা য াজী জারার মটায ফড়সিা ফাজায, কুতুফনদয়া, কক্সফাজায ভনযচ

৩৩৮ কতুর ইরাভ 01829620628 মভা য যাসর মটায
ভনজদ মযাড, ফড়সিা ফাজায, কুতুফনদয়া, 

কক্সফাজায
ভনযচ

৩৩৯ ফাবু ধীসযন্দ্র রার দা 01815491095 মভা য ঈানী মট্রডা য ফড়সিা ফাজায, কুতুফনদয়া, কক্সফাজায ভনযচ
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নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৩৪০ মভা: জাপয মে  ০১৭১৭৮৮৮২৪৬ মভা য যীপ ফানণজযারয়  মৌয ফাজায, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৪১ মভা: াইফুর ইরাভ মভা য এরাী ফানণজযারয়  মৌয ফাজায, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন

৩৪২ মভা: নজয়াউয যভান  ০১৭১৮৬৪০৩৬৭ মভা য বাই বাই মট্রডা য  নটি ফাজায, যাংপুয লুদ ভনযচ

৩৪৩ মভা: াইফুর  ০১৭২৭৬২০১৪৩ মভা য য়াসে বান্ডায  নটি ফাজায, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৪৪ মভা: ভান্নান  ০১৯১৫৯৯২৬৯৪ মভা য ইভযান মট্রডা য ফাবু াড়া, যাংপুয নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৪৫ মু আসম্মদ  ০১৭১৮৫৪১৭৯৭ েনরর এন্ড ব্রাদা য ফাবুাড়া,আরভনগয, যাংপুয নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৪৬ শ্রী কারাচাঁন ভন্ত  ০১৭১৪৬৪৬৪৭৮ কারাচাঁন মটায নফাফগঞ্জ ফাজায,ভরানট্ট, যাংপুয লুদ কারনজযা ম ারা নযলা

৩৪৭ শ্রী সুফর চন্দ্র ০১৭১৪২৫৬৪৭৮ মভা য সুফর ফননক  নফাফগঞ্জ ফাজায, ভরানট্ট, যাংপুয লুদ কারনজযা নযলা নচনাফাদাভ

৩৪৮ মভা: যাাদ োন (যাজু),  ০১৭২৩২৬১৭০৪ মভা য জাপয ইভাভ এন্ড ন্স ফাবুাড়া, আরভনগয, যাংপুয ভূট্টা

৩৪৯ মভা: ভাফুজ ইভযান,  ০১৮৬০২৭০৩৮৫ মভা য চাঁদনী এন্ড ব্রাদা য  ফাবুাড়া, ভনজদ ভাসকযট, যাংপুয ভূট্টা

৩৫০ নযয়াজ আসভদ (টিপু) ০১৭১৬১৯৯৫৫০ মভা য য়াননয়া মট্রডা য ফাবুাড়া, আরভনগয, যাংপুয ভূট্টা

৩৫১ মগাার ফননক নয়ন  ০১৭১৮৪২৯৮১৪ মভা য মগাীনাথ ফননক ানড়নট্ট মযাড, নাংগাড়া াউ গনর, যাংপুয লুদ কারনজযা নতর নযলা

৩৫২ ানজ নু ০১৭১৫২০৪০৩৫  াইদ মট্রডা য ফাবুাড়া, আরভনগয, যাংপুয ভূট্টা

৩৫৩ মভা: াাদুর ইরাভ ০১৭২২১০০৪১২  মৌযব ফানণজযারয় মৌয ফাজায, যাংপুয ভনযচ

৩৫৪ মগারাভ মভাস্তপা 01722970427 মভান না ফাননজযারয় যাজা ননউভাসকযট, ীযগা া, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৫৫ মভাোঃ আব্দুয যনদ নভয়া 01927593913 নফদ্রযৎ কাচাভার আড়ৎ যাজা ননউভাসকযট, ীযগা া, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৫৬ মভাোঃ ভনতয়ায যভান 01300195794 নভনথরা মটায যাজা ননউভাসকযট, ীযগা া, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৫৭ মভাোঃ আাদুর ইরাভ 01737837252 নএভ কাচাভার মটায যাজা ননউভাসকযট, ীযগা া, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৫৮ মভাোঃ যাজীফ মুন্সী 01798911707 ফাযাকত মটায যাজা ননউভাসকযট, ীযগা া, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৫৯ মভাোঃ ভাননক নভয়া 01735077922 ভাইশ্যা মটায ীযগা া, যাংপুয মু ভসুয ভাকরাই মোযী

৩৬০ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01718933853 নুপুয মটায ীযগা া, যাংপুয মু ভসুয ভাকরাই মোযী

৩৬১ মভাোঃ নাফ উনিন 01892470437 াইফুর মটায ীযগা া, যাংপুয মু ভসুয ভাকরাই মোযী

৩৬২ মভাোঃ এসনয়াত নভয়া 01837539163 এসনসয়ত মটায ীযগা া, যাংপুয নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন

৩৬৩ মভা: হুভায়ন কনফয (নরজু) ০১৭১৮৬১৭৫২৪ নরজু মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া ভসুয ম ারা

৩৬৪ মভা: জয়নার আসফদীন  ০১৮৬৬৪০২৭৩৪ জয়নার কাঁচাভার মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া মেঁয়াজ যসুন

৩৬৫ মভা: রুসফর নভয়া ০১৭৪৩৬১০০৫১ রুসফর মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া কারনজযা নযলা

৩৬৬ মভা: ইয়ানয়া নভয়া ০১৭১৪৩৩৩২৮৩ তাভান্না মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া নচনাফাদাভ

৩৬৭ মভা: আনজজুর ইরাভ  ০১৭১৮৮৩৭৮৯১ আরাজ্ব মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া

৩৬৮ মভা: নরটন নভয়া ০১৭২১৭৬৪২৬১ নরটন মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া ভসুয ম ারা

৩৬৯ মভা: াননুয আরভ  ০১৭৬৪২০৭৫০৩ াীন মটায  গাংগাচড়া ফাজায, গাংগাচড়া যসুন আদা

৩৭০ মভা: াভসুর ক ০১৭৬১৭৫২৯৬১  াভসুর কাচাঁভার ব্যফা ভন্থনা ফাজায, গাংগাচড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৭১ মভা: জাদু নভয়া ০১৭৪৭৪৮৩২৩৩ জাদু নভয়া কাচাঁভার ব্যফা ভন্থনা ফাজায, গাংগাচড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৭২ মভা: ননজয নভয়া  ০১৭৯৬৬৯৯১৪৫৮ ননজয নভয়া কাচাঁভার ব্যফা ভন্থনা ফাজায, গাংগাচড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৭৩ মভা: রাবলু নভয়া ০১৭৯৪৭৯১৭১০ রাবলু ফনজ িয ীযগঞ্জ, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৭৪ মভা: োসরক ০১৭১৮৫৭১২৯৬৭ চদযী মটায াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৭৫ হুভায়ন াফীফ ০১৯৯১৫৪৯১২৩ অাংকন মট্রডা য াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয যসুন আদা নযলা ভূট্টা

৩৭৬ মভা: নযফুর ইরাভ ০১৭৪৫৫৯৬২১৮ মভা য নযফুর মট্রডা য াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয যসুন আদা নযলা ভূট্টা

৩৭৭ গুরান োন ০১৭৬১২১২৩৯১ নপউর মটায াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৭৮ যন নভয়া ০১৭১৮৭২২৪২০ মভা য যন মট্রডা য গুজীাড়া, ীযগঞ্জ, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৩৭৯ মভা: আনভনুয ০১৭৮০৬৪৭৯৮৪ মভা য আনভনুয মট্রডা য াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৮০ মভা: াউদ নভয়া ০১৭৬৫৯৭৬০৭৫ মভা য মযাভান মট্রডা য াসনযাট, ীযগঞ্জ, যাংপুয মুগ ভসুয নযলা ভূট্টা

৩৮১ মভা: নুরুর আনভন  01728970153 মভা য নুরুর আনভন মট্রডা য বীতয ফাজায, ফদযগঞ্জ নযলা ভূট্টা

৩৮২ মভা: জহুরুর ক 01750529167 মভা য জহুরুর মট্রডা য বীতয ফাজায, ফদযগঞ্জ আদা লুদ

৩৮৩ মভা: াভছুর ক 01745013354 মভা য াভছুর মট্রডা য, যাংপুয  বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৮৪ মভা: নযয়াজুর ইরাভ  01718898894 নযয়াজুর ফীজ বান্ডায তালুকদায ভাসকযট, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৮৫ মভা: আকতারুজ্জাভান মুকুর 01716481094 মুকুর ফীজ বান্ডায তালুকদায ভাসকযট, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৮৬  মভা: ইনরয়া  আরী 01754079724 মভা য ইনরয়া  মট্রডা য বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা

৩৮৭ মভা: ভনভনুর ইরাভ 01754079724 মভা য ভনভন মট্রডা য বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৩৮৮ মভা: আ: আরীভ 01772905469 মভা য আরীভ মট্রডা য বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ ভনযচ

৩৮৯ মভা: যনন নভয়া  01796987687 যনন ফীজ বান্ডায বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৯০ মভা: জুসয়র নভয়া 01738740161 জুসয়র ফীজ বান্ডায বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৯১ মভা: ভামুন নভয়া  01788169550 ভামুন ফীজ বান্ডায বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৯২ মভা: ভনউয যভান 01750831166 ভনউয ফীজ বান্ডায বীতযফাজায, ফদযগঞ্জ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৩৯৩ মভা: ানপজায যভান ০১৭১৯১৬৫৯০৯ মভা য মভসদী বান্ডায তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৯৪ মভা: নূয ইরাভ যাজু ০১৭২৩৩৭৮৬২৩ মভা য বাই বাই ফীজ বান্ডায তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ যসুন নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৯৫ মভা: যনপকুয ইরাভ ০১৭২৮৮৬০৭৮৭ ভা ফীজ বান্ডায তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৩৯৬ মভা: মতাপাজ্জর ক ০১৭২৪১৩৭৭০১ মভা য কৃনল আস্থা  তনকর ফাজায, কাউননয়া কারনজযা নতর নতন

৩৯৭ মভা: মভান্তাজ আরী  ০১৭১৯১৩৪৩৯৪ মভা য ফীজ বান্ডায  তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ যসুন নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৯৮ মভা: উনকর প্রাভাননক  ০১৭৪২৭৭৮৩৬১ মভা য পানভ এন্ড নানফর বান্ডায  তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৯৯ মভা: া আরভ মভা য ভাফাফা ফীজ বান্ডায  তনকর ফাজায, কাউননয়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪০০ মভা: নজরুর ইরাভ ০১৭১১০৫৫২৯৬  মভা য ভনজ ফীজ আড়ৎ কাউননয়া, যাংপুয যসুন আদা নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪০১ মভা: ানফবুয যভান  ০১৭১০৩৩৫৫৫৬ কৃনল বান্ডায  নদফাগ ফাজায, কাউননয়া নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪০২ মভা: আভত আরী  ০১৯৬০৭৩২৮৬৮ বাইসফান মটায তনকর ফাজায, কাউননয়া ভসুয ম ারা নযলা

৪০৩ মভা: ানপজুয যভান  ০১৭৫১৩০২২৪৪ ানপজুয মটায নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ যসুন

৪০৪ মভা: মভানারুর ইরাভ  ০১৭৩৭৩৬৯২৭৮ মভানারুর মটায নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয আদা লুদ

৪০৫ মভা: যনফউর ইরাভ ০১৮১২৬২১৯০৯ যনফউর কাচাঁভার ব্যফা  ঠিফাড়ী ফাজায,  নভঠাপুকুয, যাংপুয যসুন আদা

৪০৬ মভা: আনারুর ইরাভ  ০১৭৮৮১১৭৭৯১ আনারুর কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৪০৭ মভা: আকতারুর ইরাভ ০১৭৩৮৫০৪৫৩৩ আকতারুর কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয আদা কারনজযা

৪০৮ মভা: রুসফর নভয়া ০১৭৪৮৪১৫৬৫৯  রুসফর মটায  ঠিফাড়ী ফাজায,  নভঠাপুকুয, যাংপুয আদা ভসুয

৪০৯ মভা: াইফুর ইরাভ, ০১৭৮৬৪৩৬৩৬৯ াইফুর কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ আদা

৪১০ মভা: আতাউয যভান ০১৭৮৩০৯৬৩৭৪ আতাউয কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ আদা লুদ

৪১১ মভা: রার নভয়া ০১৭৭৩০৮০১৩৮ রার নভয়া কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৪১২ মভা: আব্দুয যভান  ০১৭৩৭৮৮৮০৪৭ যভান কাচাঁভার ব্যফা নভঠাপুকুয ফাজায, নভঠাপুকুয,যাংপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৪১৩ আ: ভাসরক  ০১৭২৮০৫২০২৩ নভজান ফীজ বান্ডায  তাযাগঞ্জ ফাজায আদা লুদ

৪১৪ মভা: ভয পারুক া ০১৭২৫৭৭০৯২৫ মভৌনভ মটডা য ভাসঝয াট, তাযাগঞ্জ ভূট্টা

৪১৫ াননজদ যভান (জুসয়র) ০১৭৩৭৭০৯৪৫৭ জনভ ফানণজযারয় তাযাগঞ্জ কাঁচাফাজায, তাযাগঞ্জ মেঁয়াজ আদা ভনযচ

৪১৬ নূরুর হুদা যকায ০১৭৯২৮১৬৮১১ ভাসয়য মদায়া বান্ডায তাযাগঞ্জ ফাজায, তাযাগঞ্জ আদা লুদ

৪১৭ মভা: আনতকুর ইরাভ ০১৭১৩৭০৮৪৫৫ আরাদ মট্রডা য সুযসঙ্গয ফাজায, তাযাগঞ্জ ভূট্টা

৪১৮ শ্রী অমূে চন্দ্র ফভ যন ০১৭১৩৭১৪৯৫৮ মভা য মগৌতভ ব্রাদা য তাযাগঞ্জ ফাজায, তাযাগঞ্জ আদা লুদ

৪১৯ শ্রী প্রফুে চন্দ্র যায় ০১৭৯৩৮৫৪৩৭৭ নভন্টু মটায তাযাগঞ্জ কাঁচাফাজায, তাযাগঞ্জ মুগ ভসুয মোযী

৪২০ ভুফতী ভন্ত ০১৭২৫১৯২৮৯৫ ভুফতী ভন্ত আদালুসদয আড়ৎ  তাযাগঞ্জ ফাজায, তাযাগঞ্জ আদা লুদ

৪২১ সয চন্দ্র ভন্ত ০১৭১৯৭৫২৮৭৭ াকুযতরা আড়ৎ  তাযাগঞ্জ ফাজায, তাযাগঞ্জ আদা লুদ

৪২২ আ: ফানয ০১৯২৯৬৪৮৪৮৬ ফানয কাঁচাভার মটায কানজযাট, তাযাগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪২৩ নানযউনিন সুভন ০১৭১২৯৯২৬৭৬ মভা য সুভন মট্রড যা ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয ভূট্টা

৪২৪ মভা: মক.এভ মজবুল্লা ০১৭১৮৯০০২৪৫ মভা য াফনা ফানণজযারয় ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪২৫ সদফ দা ০১৭১৪৬৯১৭৫১ মভা য নকযন বান্ডায ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয নেঁয়াজ যসুন
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নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৪২৬ আসনায়ায মাসন ০১৭১২৫৯৩৬৭৯ আসনায়ায মাসন মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয আদা লুদ ভনযচ

৪২৭ মভা: ানফ ০১৭৮৪৮৭২৪৬২ ানফ মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৪২৮ মভা: কাায মাসন ০১৭৮৪৮৭২৪৬২ কাায মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয আদা লুদ নযলা

৪২৯ মভা: আরী উচ া ০১৭১৩২৮৯৭৬২ নাফ এসগ্রা ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয নেঁয়াজ যসুন

৪৩০ মভা: আব্দুর কাইয়ুভ ০১৭২২৬৯২৫৪৮ মভা য মনায মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয আদা লুদ ভনযচ

৪৩১ মাসর যানা ০১৭০৪৮৮৮৫৫৩ মভা য মনায মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয নেঁয়াজ যসুন

৪৩২ মভা: নানয উনিন (সুভন ০১৭১৫৭৪৮৬৮৪ মভা য নানয মট্রডা য ফাাদুয ফাজায,নদনাজপুয নযলা ভূট্টা

৪৩৩ মভাোঃ আনজজুর ইরাভ   ০১৭৩৭৮২১৩৫৮ মভা য আয়া মট্রডা য  মৌযবা আড়ৎ,ফীযগঞ্জ নেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৪৩৪ মভাোঃ ানব্বয মাসন  ০১৭৪০৮১৫১৭৮ মভা য নজফ াযনভন মট্রডা য মৌযবা আড়ৎ,ফীযগঞ্জ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৩৫ মভাোঃ জাভার মাসন  ,নদনাজপুয ০১৭৩৭৪৭০৬২৭ ভনজদ ভাসকযট,াটসোরা,ফীযগঞ্জ মভা য বাই বাই মটায যসুন আদা লুদ ভনযচ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই নতর নতন নযলা

৪৩৬ মভাোঃ নভরাতুন নফী াগয  ০১৭৩৩২৫৮৯৪৫ মভা য ভারুপ মট্রডা য  ভূট্টা

৪৩৭ মভাোঃ আব্দুর রনতপ  ০১৭২৩৫৯৫৮৭৩ মভা য ভাসজদুর মট্রডা য কাজর,নকা,ফীযগঞ্জ নযলা  ভূট্টা

৪৩৮ মভাোঃ জানকয মাসন ০১৭৫৭৮৯০৫৯৫  রাভ,যানব্ব মটায াটসোরা , ফীযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৩৯ মভাোঃ মকাযফান মাসন    ০১৯৯০১৭৬৬০৭ আজনভনয বান্ডায কাঁচা ফাজায ফুরফাড়ী,নদনাজপুয মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৪৪০ মভাোঃ জাসফদ  ০১৭১৯১৪০০৩৮ জাসফদ বান্ডায কাঁচা ফাজায ফুরফাড়ী,নদনাজপুয মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৪৪১ মভাোঃ ানভদুর  ০১৭১৯০৪১৬৫৭ ততা  ব্যাননজযারয় কাঁচা ফাজায ফুরফাড়ী,নদনাজপুয মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৪৪২ মভাোঃ আসফদ  ০১৭১৮৮৩৫৪২২ মভা াগয বান্ডায কাঁচা ফাজায ফুরফাড়ী,নদনাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৪৪৩ মভাোঃ আতাউয যভান  ০১৭২২৭৫২৭০১ আনপ বান্ডায কাঁচা ফাজায ফুরফাড়ী,নদনাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৪৪৪ মভাোঃআব্দুয যভান ০১৭০৫৯৭৬০৮০  ভাফুজকাঁচাভারআযৎ  ভাদাযীযফাজায, ভাদাযডাাংগা, োনাভা নেঁয়াজ ভনযচ

৪৪৫ মভাোঃএনদাআরী  ০১৭৪৯৭৭১৪৫৬৪ ানব্ব কাঁচাভারবান্ডায প্লানফাজায, ভাযগাঁ, োনাভা নেঁয়াজ যসুন আদা

৪৪৬ মভাোঃ ইয়ান ন আরী  01728503407 ইয়ান ন মটায কাসযসন্টয াট, নচনযযফিয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৪৭ মভাোঃ যনফউর  01706348481 যনফউর মটায নফন্যাকুনড় াট, নচনযযফিয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৪৮ মভাোঃ আব্দু  াত্তায 01735821698   াত্তায মটায কাসযসন্টয াট, নচনযযফিয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৪৯ মভাোঃ তাসরফ আরী  01739771435 তাসরফ মটায কাসযসন্টয াট, নচনযযফিয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৫০ মভাোঃ ানফফ নভয়া 01717232735  ানফফ মটায   আকতায ফাজায, নচনযযফিয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৫১ যভনী কান্ত যায় । 01721459519 যভনী মটায িন্টািয াট, নচনযযফিয ভূট্টা

৪৫২ মভাোঃ মযজয়ানুর   ০১৭২২৮৪১১০৬ মযজয়ানুর মট্রডা য েসয়যপুকুয াট ভূট্টা

৪৫৩ মভাোঃ মযাজুর ইরাভ    ০১৭৪০০৮৩৫৪৮১  ভা ফাফায মদায়া ফনজিয েসয়যপুকুয াট মেঁয়াজ

৪৫৪ মভাোঃ ানফবুয      ০১৭৬২৬০৫৯৪৮ ানফবুয ফনজিয েসয়যপুকুয াট যসুন

৪৫৫ মভাোঃ জারার মাসন    01757994259 জারার ফনজিয েসয়যপুকুয াট আদা লুদ

৪৫৬ মভাোঃ ফায়দুর     01763768363  ফায়দুর ফনজিয মাই াট মেঁয়াজ যসুন

৪৫৭ মভাোঃ াসজদুর 01774564568 ভাফাফায মদায়া ফনজিয ফন য ফাননয়া াট  মেঁয়াজ ভনযচ

৪৫৮ মভাোঃআব্দুর াত্তায (ফাফলু)  ০১৭১০০৪৪৬৬৪ াাযীয়াফানণজযারয় মতাফগঞ্জ,মৌযভাসকযট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৫৯ মভাোঃযসয়র ইরাভ ০১৭১৭৩০৪৯৫৯ যসয়রআড়ৎ  মতাফগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৬০ মভাোঃরুসফর ইরাভ  ০১৭২১৪১৭২৬৯  মভ যা রুনবান্ডায  মতাফগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৬১ মভাোঃইয়ান ন আরী ৎ  ০১৭১২৭১৮১৪৮ ফাসফটা আড়  মতাফগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৬২ মভাোঃনপকুরইরাভ ০১৭৩৯২৯২৫৬৬ মভ যা  ানদয়া,মট্রডা য  কৃষ্ণপুয নযলা ভূট্টা

৪৬৩ মভাোঃপারুকসাসন  ০১৭১৩৭৭০৯১১ মভ যা সুরতানাযানজয়া  কড়ইফাজায ভূট্টা

৪৬৪ মভাোঃযনপকুরইরাভ ০১৭৪০৪৮৫০৫২  মভ যা যনপক মট্রডা য  কৃষ্ণপুয,নচরাাড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৬৫ মভা: ভজজু নভয়া ০১৭১৩৭০৬২৬৬ বাই বাই বান্ডায পুযাতন ফাজায,গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৬৬ মভা: ারুন নভয়া ০১৭৭১০০৬৪৫৫ দ যায মট্রডা য পুযাতন ফাজায, গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৬৭ আযাফুর ইরাভ ০১৭২২২৩১৪১৫ বাই বাই ফানণজযারয় পুযাতন ফাজায, গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৬৮ মভা: াইফুর ইরাভ ০১৭১৮২৭৪৩২২ াহ্ সুরতান আড়ৎ পুযাতন ফাজায, গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৬৯ মভা: আবুর মাসন ০১৭১৩৭১৭০৬৬  মভা য আবুর মাসন যকায  নব এইড মযাড,  গাইফান্ধা নযলা ভূট্টা

৪৭০ মভা: ভইদুর াান (নযন) ০১৭৪৩৯২৬২৬২ মভা য ভইদুর াান  ৯৫-নডনফ মযাড, গাইফান্ধা ভাকরাই নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪৭১ অনবনজত কুভায মদফ ০১৭১৬৩৫৭০৭৭ মভা য ীসযন্দ্র নাযায়ণ মদফ াকয মযাড, গাইফান্ধা ভাকরাই নযলা

৪৭২ মভা: াভীভ নভয়া ০১৭৩৫০২০১৫৮ মভা য াভীভ মটায পুযাতন ফাজায, গাইফান্ধা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৪৭৩ শ্রী প্লাফন কুভায যকায ০১৭৫৪০৩৪৯১৬ ভনন বান্ডায পুযাতন ফাজায, গাইফান্ধা লুদ

৪৭৪ অজয় কুভায যকায  ০১৭১২০৪৪৭৭৯ াধাযণ ব্যফায়ী  কনভন এসজন্ট নডনফ মযাড, গাইফান্ধা ভাকরাই নতর নতন নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪৭৫ মভাোঃ আবু ফক্কয ননিক 01713994240 মভ যা চয়ন কাঁচা ভার আড়ৎ কানরফাড়ী মযাড, রাফাড়ী, গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা

৪৭৬ মভাোঃ আোঃ যউপ প্রধান (আনজু) 01972615305 মভ যা যানকফ মট্রডা য কানরফাড়ী মযাড, রাফাড়ী, গাইফান্ধা নযলা ভুট্টা

৪৭৭ মভাোঃ আোঃ যনভ নভয়া 01719189903 যনভ স্য বান্ডায গসনপুয মযাড,রাফাড়ী, গাইফান্ধা ভুট্টা

৪৭৮ মভাোঃ াারুর ইরাভ 01785465990 মভ যা াারুর মটায কানয়াফাড়ী মযাড,রাফাড়ী, গাইফান্ধা নযলা ভুট্রা

৪৭৯ মভাোঃ কনফয প্রধান 01789253633 মভ যা  কনফয প্রধান মট্রডা য গসনপুয মযাড ,রাফাড়ী ,গাইফান্ধা নযলা ভুট্রা

৪৮০ মভা: ভাসুদ নভয়া ০১৭১৭৯২৯৩৬৯ ভাসুদ মটায াদুল্লাপুয, গাইফান্ধা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নযলা

৪৮১ মভা: াভীভ োন ০১৭৬২৯৩৩৫৩৩ বাই বাই আড়ৎ িয াদুল্লাপুয,গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৮২ মভা: ইয়ানন নভয়া 01716346335 দয়ার বান্ডায আড়ৎ াদুল্লাপুয,গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৮৩ মভা: ইয়াজর নভয়া ০১৭২৫৮২৩৭৯৯ ততা বান্ডায াদুল্লাপুয,গাইফান্ধা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৮৪ মভা: ান্ত নভয়া ০১৭৪৮৩৬৪০৮০ ান্ত মট্রডা য াদুল্লাপুয,গাইফান্ধা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নযলা ভূট্টা

৪৮৫ আ: আউয়ার  ০১৭৭৪৮১১৬৬৪ আযাফুর ফানণজযারয়,  ভীযগঞ্জ ফাজায, সুিযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৮৬ দুরার নভয়া ০১৭০৪৩৮২২৫৬ দুরার মট্রডা য ভীযগঞ্জ ফাজায, সুিযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৮৭ নজয়ারুর ক  ০১৭২২৭৭৩১০৭ নজয়া নফতান সুিযগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৮৮ মভা: ফাফলু নভয়া  ০১৯৩৫৮৭২২৭৫ ফাফলু মট্রডা য সুিযগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৮৯ আরভগীয নভয়া  ০১৭৮৩১১০২৭৯ আরভগীয কাচাঁভার মটায সুিযগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৯০ আ: ভান্নান ০১৭৩৩৭৮৪৩৪৬ ভান্নান কাচাঁভার মটায সুিযগঞ্জ কাঁচাফাজায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৯১ দুরা নভয়া  ০১৯৪৩২৭৫০৭৬ দুরা নভয়া কাচাঁভার মটায ভীযগঞ্জ ফাজায, সুিযগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৯২ আসক আরী ০১৭২৫৯৯৭০৫৬ আসক ফানণজযারয় ভীযগঞ্জ ফাজায, সুিযগঞ্জ মুগ ভসুয নতর নতন ভূট্টা

৪৯৩ মভা: বুজ নভয়া ০১৭২৫২৪৪২৪৯  মভা য মস্দা মট্রডা য নতুন াট,সুিযগঞ্জ ভটয ম ারা ভাকরাই নযলা ভূট্টা

৪৯৪ মভা: ভনভনুর ইরাভ ভনভন 01716834615 মভা য উভয আরী যকায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ কাসরানজযা নতর  নতন

৪৯৫ মভা: আবু াসয়ভ মচৌধুযী 01726863828 মভা য াসয়ভ মচৌধুযী মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ মুগ ভসুয ম ারা

৪৯৬ মভা: া আরভ 01774151222 আল্লায দান বান্ডায মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ ভাকরাই মোযী ভূট্টা

৪৯৭ মভা: মভাজাসম্মর ক 01734136543 মভা য জান্নাত বান্ডায মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা

৪৯৮ মভা: আতাউয 01799154703 ভা ভুনল িয পুযাতন চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ লুদ ভনযচ

৪৯৯ মভা: নুয আরভ  01716289756 নুয ফানননজযক বান্ডায নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ নতর নতন নযলা

৫০০ মভা: নভনাজুর ইরাভ  ০১৩১১৮৯৫২৩৮ নভনাজুর বযাযাইটিজ মটায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ কারনজযা সূম যমূেী

৫০১ মভা: আজভীয আরী ০১৭৬১৮৪৬৫১৩ আজভীয মটায নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। য়ানফন নচনাফাদাভ

৫০২ মভা: আবু ফকয ননিক ০১৭৩৪৭৩৩৪৬১ মভা য ননিক বান্ডায মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ মুগ ভসুয

৫০৩ মভা: ফাদা আরভ ০১৭১৩৭৭৩৫১২ মভা য উভয আরী মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ ভটয ম ারা মোযী

৫০৪ মভা: আসনায়ায মাসন ০১৯২৯২৯৩৮১৯ নচনত ফানননজযক বান্ডায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ ভাকরাই ভূট্টা

৫০৫ মভা: ভয পারুক ০১৭১২২৯০৩৬০ মভা য ততা ফাননজযারয় নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ যসুন আদা লুদ

৫০৬ মভা: এভদাদুর ক ০১৭১৪৫৬৫৫৩৯ মভা য পাসতভা ফাননজযারয় ীদ নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ আদা লুদ

৫০৭ মভা: েনরর নভয়া ০১৭২৮৩৩২২৯৬ সুভনা বান্ডায নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ আদা লুদ ভনযচ

৫০৮ মভা: যাহুর নভয়া ০১৭০৭৪২০১৯৭ মভা য যাহুর বান্ডায মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ যসুন নতর

৫০৯ মভা: আব্দু ারাভ ০১৯১৩৩৫৭৯৭৩ মভা য আদ য এন এ এন্টাযপ্রাইজ আদ য মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ নতন নচনাফাদাভ

৫১০ মভা: নুয ইরাভ ০১৭১৮০৭৭২৮০ মভা য নুযাত বান্ডায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ মোযী নযলা

৫১১ মভা: মুযাদ নভয়া ০১৭১৪১৩৭৫৬১ মুযাদ মটায নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ কারনজযা ম ারা
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নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা
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মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৫১২ মভা: কনযভ নভয়া ০১৭৮১৪১০০৭৬ জভজভ বান্ডায নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। ভাকরাই মোযী

৫১৩ মভা: একযামুর ক ০১৭৩৯৯০৬০৩২ ানদয়া ফানননজযক বান্ডায ীদ নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন ভসুয

৫১৪ মভা: আনভনুর ইরাভ ০১৭২৫৫৪৬৫৫৭ মভা য নমুর বান্ডায মৌয চাউর ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। আদা লুদ ভনযচ

৫১৫ মভা: নপকুর ইরাভ ০১৭৫৫২৫৫২০১ বুজ ীড মটায কাঁঠারফাড়ী ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। ভটয মোযী ভূট্টা

৫১৬ মভা: আব্দুর কাসদয 0171750771 মভা য মাাগ বান্ডায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। নতর নতন নযলা

৫১৭ মভা: নুরুজ্জাভান যকায 01925512278 মভা য নাঈভা বান্ডায মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা

৫১৮ মভা:াইফুয যভান 01770908235 মভা য াইফুয যভান। শুরকুয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। যসুন নতর নতন

৫১৯ মভা: নরাংকন নভয়া 01780718297 নরাংকন মটায কাঠারফাড়ী, দয, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৫২০ মভা:নরঠু নভয়া 01716223710 রানফফা মটায কাঠারফাড়ী, দয, কুনড়গ্রাভ। আদা লুদ

৫২১ মভা:ানজু নভয়া 01740964342 মভা য শুয়াইফ এন্টাযপ্রাইজ নজয়া ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫২২ মভা: নুয আরভ 01727662425 মভা য নুয মট্রডা য মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। মুগ ভসুয ম ারা মোযী

৫২৩ মভা:আসনায়ায মাসন 01713710566 মভা য াজী ফাননজযারয় মৌয ফাজায, দয, কুনড়গ্রাভ। কারনজযা নতর নতন নযলা

৫২৪ মভা: একযামুর ক ০১৩১০১৯৬৯৯৯ মভা য ততা ফীজ বান্ডায নতুন ফাজায, নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। আদা ভনযচ মোযী

৫২৫ মভা: নভজানুয যভান ০১৭৩৮১৪৪১৪৫ মভা য নভজান ফীজ বান্ডায নতুন ফাজায, নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৫২৬ মভা: আসনায়ায মাসন ০১৯৪৪২১৫২২৬ মভা য আরীপ ফীজ বান্ডায নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। আদা লুদ ভসুয

৫২৭ মভা: ানকর নভয়া ০১৭৩৪২২০১৫৫ মভা য ানকর ফীজ বান্ডায নতুন ফাজায, নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। যসুন লুদ ভনযচ

৫২৮ মভা: নজফ নভয়া ০১৯৯৯৪৩০৯২৯ মভা য নজফ ফীজ বান্ডায নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। আদা লুদ নযলা

৫২৯ মভা: যাসর নভয়া ০১৭০৭২১৪১৭৯ মভা য যাসর ফীজ বান্ডায নাসগশ্বযী, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন লুদ

৫৩০ মভা: া জারার নেয ০১৭০৯৭৮১৩৬৩ ব্যাাযী মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৩১ মভা: সুভন নভয়া ০১৭৮৪৭২৪৭১৯ সুভন মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৩২ মভা: আেরাকুয ইরাভ ০১৭৬২৯৫৩৬৬৯ আেরাকুয মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। নতর নতন নযলা ভূট্টা

৫৩৩ মভা: নপসযাজ নভয়া ০১৭৫১০৭৭৪৩০ নপসযাজ মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই মোযী

৫৩৪ মভা: ভনভনুর ইরাভ ০১৭০৬৮৭৬৫৪৭ মফরার মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৩৫ মভা: আব্দুর কনযভ ০১৭৬৮৯২০৪১৭ যায়ান মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৩৬ মভা: মারাইভান ০১৭১৩৭১১১০৫ ইভন মট্রডা য যাজাযাট, কুনড়গ্রাভ। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৩৭ মভাোঃ ভনতয়ায যভান 01981587161 ভনতয়ায এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৫৩৮ মভাোঃ রার নভয়া 01719545149 রার নভয়া এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৩৯ মভাোঃ সুজন নভয়া 01798936312 সুজন এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৪০ মভাোঃ েনরলুয যভান 01774385593 েনরলুয যভান এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৪১ মভাোঃ নুয ইরাভ 01745230939 নাজমুর হুদা এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন

৫৪২ মভাোঃ কায় ায আরী 01740923146 মভা য এভ মক এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৪৩ মভাোঃ রার 01734375226 মভা য রার মটায উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৫৪৪ মভাোঃ ইয়ান ন আরী 01710727134 যাতুর মটায উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ ভসুয নচনাফাদাভ ভূট্টা

৫৪৫ মভাোঃ ভহুফয যভান 01729612040 ভহুফয এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ ভসুয নচনাফাদাভ

৫৪৬ মভাোঃ মদসরায়ায মাসন 01774700828 মদসরায়ায এন্টাযপ্রাইজ উনরপুয ফাজায, কুনড়গ্রাভ মুগ ভসুয নচনাফাদাভ

৫৪৭ মভা: ানপজুয যভান ০১৭৫৫২৮০১১৪ মভা য নরভা বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৫৪৮ মভা: ভনসুয আরী ০১৭১৭২৬৮৬৭৭ আসর বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৫৪৯ মভা: আন য উনিন ০১৭১৬৬১০৩৮৮ এযাদ বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫০ মভা: আনারুর ইরাভ ০১৭৩৪০৬১৯৭৩ মভা য মুন্নী বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫১ মভা: াভছুর ক ০১৯২৪৩৭০৬৭৯ মভা য আকা বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫২ মভা: মযত আরী ০১৯৪১৭৬৭৭৭১ ানখুী ফাননজযারয় মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫৩ মভা: া আরভ  আরভ মে ০১৭১৮৯০৯৯৯৩ সুভাইয়া-নয়াভ বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫৪ মভা: আযাপ আরী ০১৭৩৪১২৫১৩২ মভা য দযদী ফাননজযারয় মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫৫ মভা: নযয়াজুর ০১৭১০৪৯০০৬০ লুন বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৫৫৬ মভা: ারুন অয যনদ ০১৯৩১১৭৩৯৪৫ নফক্রভপুয ফাননজযারয় মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। যসুন ভনযচ

৫৫৭ মভা: মতাপাজ্জর মান ০১৭০৪২২৭৬৫৬ আা ীড মটায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ ভনযচ নযলা

৫৫৮ মভা: ায়দায আরী োন ফাদর ০১৭১২৯৪৯৩০৭ োন মট্রডা য মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ ভনযচ মুগ ভসুয নযলা

৫৫৯ মভা: উল্লা ০১৭১৯২০৮৯৬২ রারভনন মটায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মুগ ভসুয মোযী ভূট্টা

৫৬০ মভা: আযাপ মাসন ০১৭১৬২৭৩৯৫৪ মভা য টাঙ্গাইর মটায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মুগ ভসুয ম ারা ভূট্টা

৫৬১ মভা: তাযাদ োন ০১৭১৬৯৮৬৩২৭ বুজ ফাাংরা ফাননজযারয় মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মেঁয়াজ ভটয ম ারা ভূট্টা

৫৬২ মভা: ানফফ মদাসয়ত ০১৭৭৩০১৩১২৯ ফীজ মভরা মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। মুগ ম ারা নযলা ভূট্টা

৫৬৩ আবুর কাসভ োন ০১৭১৭৫৪৫১৩০ এভ এর োন মটায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। ভটয ম ারা নযলা ভূট্টা

৫৬৪ মে লুৎপয যভান (যবু) ০১৮২৩৩০৯৯৪৮ যাতুর বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। ম ারা মোযী নযলা ভূট্টা

৫৬৫ মভা: াসজদুর ইরাভ ০১৭১৬0৪৫৭৩৭ গ্রাভীন বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। ভটয ম ারা নযলা ভূট্টা

৫৬৬ মভা: রুহুর আভীন ০১৭১২২৯৪৩৫৬ নসভর বান্ডায মগাারা ফাজায, দয, রারভননযাট। ভসুয ম ারা মোযী নযলা ভূট্টা

৫৬৭ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 01737960121 ফড়ফাড়ী কৃনল বান্ডায দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৬৮ মভাোঃ ভাবুফ ইরাভ 01734577584 ফড়ফাড়ী ফনজ বান্ডায দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৬৯ মভাোঃ ভনজদুর ইরাভ 01706856703 ভনজদুর কাচা আড়ৎ দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭০ মভাোঃ এযাদুর ক 01729595258 এযাদ বান্ডা ফড়ফাড়ী ফড়ফাড়ী, দয রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭১ মভাোঃ মসকিায আর 01773919380 বাই বাই কাচা আড়ৎ ফড়ফাড়ী দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭২ মভাোঃ আব্দুর ক নভয়া 01737624701 ক কাচাভার বান্ডায দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭৩ মভাোঃ ভনভনুর ইরাভ 01737493299 ভনভনুর বান্ডায মভাির াট দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭৪ আাদুর ইরাভ 01723363640 আাদুর বান্ডায, মভাগরাট দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭৫ মভাোঃ আউয়ার মাসন 01791886370 আউয়ার বান্ডায, মভাগরাট দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭৬ মভাোঃ আাংগুয মাসন 01734577864 ভাভা বাসগ্ন ফীজ বান্ডায দয, রারভননযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৭৭ মভা: জানদুর ইরাভ ০১৭১৬২৮০২৯৮ মভা য ানন ফাননজযারয়
ীদ মুনক্তসমাদ্ধা ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ

৫৭৮ মভা: যভজান আরী ০১৭৪৪৯৫২৭৯২ যভজান মটায
ফড়োতা নবতয ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৫৭৯ মভা: মফরার মাসন ০১৭৩৯৪৫১৯৯৬ নফনভল্লা ফাননজযারয়
ফড়োতা নবতয ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৮০ মভা: েনরর মাসন ০১৭১৯৪০২১৮৩ মভা য ততা ফাননজযারয়
ফড়োতা নবতয ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ নচনাফাদাভ

৫৮১ মভা: নুয আরভ ০১৭৭৪৩৮৯৪৩৪ মাভাইয়া কাঁচাভার আড়ৎ ফড়োতা ফাজায, ানতফান্ধা, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৮২ মভােসর ায যভান ০১৭৩৯৪৫১৪৭১ মভা য মযী বান্ডায
ীদ মুনক্তসমাদ্ধা ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৫৮৩ ভাাবুবুর ইরাভ ০১৭৭১৮০১৯৯২ ভাসুদ মট্রডা য মবাটভাযী ফাজায, ানতফান্ধা, রারভননযাট। নচনাফাদাভ ভূট্টা

৫৮৪ মভা: নাজমুর ইরাভ ০১৭৯১৮৯১৫২১ নাজমুর মট্রডা য
মকতকীফাড়ী ফাজায, ানতফান্ধা, 

রারভননযাট।
মুগ ভসুয নচনাফাদাভ ভূট্টা

৫৮৫ মভা: আসনায়ায মাসন ০১৭৬১৫৬৫৬৩৬ মভা য লুফাফা মট্রডা য ফড়োতা ফাজায, ানতফান্ধা, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৫৮৬ মভা: ভন্টু মে ০১৭৩৫-৪৩৯৭০৫ আবু ফক্কয ননিক ফড়োতা ফাজায, ানতফান্ধা, রারভননযাট। মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ মোযী

৫৮৭ মভা: যনপকুর ইরাভ ০১৭৮৬৯১৩০০০ নয়া নভয়া মড িয নামুড়ী ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট মুগ মোযী

৫৮৮ ভঞ্জু নভয়া ০১৭৯২৮০৮৪৩৪ ভঞ্জু মড িয আসভনা ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। আদা লুদ

৫৮৯ মভা: দুরার নভয়া ০১৭২৩৬৯৮৫৮১ দুরার মড িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। সূম যমূেী নচনাফাদাভ

৫৯০ ধযনী কান্ত ০১৭৭০৭২৭৮৫৩ ধযনী মড িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মুগ মোযী

৫৯১ ভনজফয যভান ০১৭৩৪৭১০৩৬৪ ভনজফয মড িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। আদা লুদ
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নাভ মভাফাইর

নম্বয
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নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৫৯২ মভা: মফরার মাসন ০১৭৮৭৭৪৩০৫৪ মফরার চারা িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মুগ মোযী

৫৯৩ ভনপজুর ইরাভ ০১৭৫৫৪৩৮৩৩০ ভনপজুর চারা িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৫৯৪ রিী কান্ত ফভ যন ০১৭৫৯৪৩৫৭২১ ভয বদরসজাড় চারা িয ভদনপুয ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মুগ ভসুয মোযী

৫৯৫ ভজমুর ক ০১৩১৪২৯২৫২৯ ভজমুর মড িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

৫৯৬ আনজজুর ইরাভ ০১৭৬৩৮৪০০৪৯ আনজজুর মড িয টিায ফাজায, আনদতভাযী, রারভননযাট। মুগ ভসুয মোযী

৫৯৭ মভা: আনভনুর ইরাভ ০১৭৯৯৬০৭০২৪ বাই বাই মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ য়ানফন

৫৯৮ মভা: আাদুজ্জাভান ফাবুর ০১৭৩৬২৩১৩১৮ াগয মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ নযলা

৫৯৯ মভা: ানন নভয়া ০১৭৮৮১৯৯৩৫৫ ানন মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ ভসুয

৬০০ মভা: নভলু ০১৭৫০৩৮৬২৬৪ ভানযয়া মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০১ মভা: জানদুর ইরাভ ০১৭৪৪৪৫৪৫৫৩ জানকয়া মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ ভূট্টা

৬০২ মভা: ানপউর ইরাভ ০১৭৫০৫৮৪২৪২ সুভাইয়া মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০৩ কাজর চন্দ্র যায় ০১৭১৯১০২৭৬৩ কাজর মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মোযী

৬০৪ মভা: মুকুর মাসন ০১৭৬৩২৪০৯৯৬ মুকুর মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০৫ মভা: জনয আরী ০১৭১৫০৮৬১০৯ জনয মটায তুলবান্ডায ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ য়ানফন

৬০৬ মভা: আ: ানভদ ০১৭৩৭৫৯৮২০৫ ানভদ মটায মবাটভাযী ফাজায, কানরগঞ্জ, রারভননযাট। মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০৭ মভা: ইনরয়া ০১৭১৯৭৪৯১১৬ নাফ বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০৮ মভা: ানফবুয যভান ০১৭৫৪৮৯২৩৩৯ ানফবুয বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬০৯ মভা: ইনরয়া ০১৭৫০৯৬৬৮৯০ বাই বাই বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬১০ মভা: মভাক্তায মাসন ০১৭৬৩০৮৫৩৩২ আরভ বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬১১ নজজত কুন্ডু ০১৭২৩৫৩৫৩৩৯ ইসচ্ছ মট্রডা য নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ নযলা ভূট্টা

৬১২ মভা: ভনতবুর ইরাভ ০১৭২৪০৮৬৯৪৩ মভা য নভযাজ মট্রডা য নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী নযলা

৬১৩ ফুর কুভায ০১৭৮০৯৬৬৭৯২ ভাসয়য মদায়া বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ

৬১৪ মভা: ভাাতাফ আরী ০১৭৯৬৭৭২৮১৯ ইনত বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬১৫ মভা: ভসনায়ায মাসন ০১৭২৮৪৬৪৫১৮ একতা বান্ডায নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬১৬ মভা: ফাবু  ০১৭২৫৪৯৫৯৫২ ফন্ধু কাচাঁ ভাসরয আড়ৎ নকসচন ভাসকযট, ফড় ফাজায, নীরপাভাযী মেঁয়াজ

৬১৭ মভা: আ: ফাসযক  ০১৭৩২০৯৫৯০০ ফাসযক কাচাঁভার মটায ফাবুয াট, নডভরা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬১৮ মভা: ভনপজায যভান ০১৭৩৭৪৯৪২৩৬  বাই বাই কাচাঁভার মটায ফাবুয াট, নডভরা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬১৯ শ্রী প্রদী কুভায যায় ০১৯২৮৭১২৬০৭ যতন কাচাঁভার মটায ফাবুয াট, নডভরা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬২০ মভা: মভাসরভ উনিন, ০১৭১৯৫৪১৭৭৪ লুকনা মটায ফাবুয াট, নডভরা নচনাফাদাভ

৬২১ মভা: মভাস্তানপজুয যভান ০১৭৮৬৭৯২২৯৪  ভাটায মটায ফাবুয াট, নডভরা মুগ ভসুয ভটয ভাকরাই মোযী নযলা

৬২২ মভা: নপসযাজ যভান,  ০১৯১৮৫৮২৩৫৫ নপসযাজ মটায ফাবুয াট, নডভরা মুগ ভসুয ভটয ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা

৬২৩ মভা: ফাফলু  ০১৭২৪১২৩৯০২ ফাফলু মটায যদায াট, নডভরা ভূট্টা

৬২৪ মভা: আভজাদ মাসন  ০১৭৬২৮৪৮৫৬২ আভজাদ মটায যাভডাঙ্গা, নডভরা য়ানফন ভূট্টা

৬২৫ মভা: োইরুর ইরাভ ০১৭৪০০৪৫১৪৯ োইরুর মটায  ফাবুয াট, নডভরা মুগ ভসুয ভটয ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা

৬২৬ আ: বুয ০১৭১৬৩০৮৪৫৮ বুয সয়র নভর তারতরা, ফাবুযাট, নডভরা নযলা

৬২৭ মভা: আব্দুয যনদ  ০১৭৬৮৯০৪৯৫৭ বাই বাই কাচাঁভার মটায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬২৮ মভা: ভনপজুর ইযাভ,  ০১৭১৩৭৩৫০১৩ ভনপজুর মটায মুগ ভসুয ভটয ভাকরাই মোযী নযলা

৬২৯ মভা: ভাসরক  ০১৭২৯৫৬৫৪৭১ ভাসরক মট্রডা য  বাটিয়াাড়া, নডভরা ভূট্টা

৬৩০ মভা: জনয়ায যভান ০১৭২৩২৭৯২৪২ মভা য নভনট ভনন ফানণজযারয়  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩১ মভা: আজারুর ইরাভ  ০১৭২২৬৪৭৯২৭ মভা য নানদ ফানণজযারয়  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩২ মভা: পজলুর ক  ০১৭৩৪৪৯৫৪৫৪ মভা য আদ য বান্ডয  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩৩ মভা: আব্দুর ভাসরক (ফাবু ০১৭৪৭৬১৪৮৩৭ মভা য যতন বান্ডয  কাচাঁফাজায, মডাভায যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৩৪ মভা: আনজারুর ক ০১৯৪৬৩০৬৭৫৭ মভা য ভাফাফায মদায়া ফানণজযারয়  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩৫ মভা: াবূর মাসন ০১৭৩১০১৫১২৪  মভা য োসরক ফানণজযারয়  মানাযায়, মডাভায নচনাফাদাভ ভূট্টা

৬৩৬ মভা: াাদত মাসন ০১৭১৪৯২৬১৯৫ মভা য নফনভল্লা বান্ডয  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৩৭ মভা: আবু যায়ান ০১৭৪১৪৫৬৯৪৫ আন্ধারুয মভাড় ফানণজযারয়  কাচাঁফাজায, মডাভায আদা লুদ

৬৩৮ মভা: মযজাউর ইরাভ, ০১৭৩৫৪২৭৪৯৫ মভা য ভাসয়য মদায়া বান্ডয  কাচাঁফাজায, মডাভায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৩৯ মভা: মভাজাফ্পয ক ০১৭২৪৫৪৬৭২৩ মভা য ইয়ানন বান্ডয  কাচাঁফাজায, মডাভায যসুন আদা ভনযচ

৬৪০ মভা: নপসযাজ যান ০১৭৬২৪৪৩০০৭ ততা বান্ডায জরঢাকাসৌয কাঁচাফাজায,জরঢাকা মেঁয়াজ যসুন আদা

৬৪১ মভা: ভাফুজায যভান ০১৭১৪৫৬৫৮১৮ াগয বান্ডায জরঢাকা মৌয কাঁচাফাজায, জরঢাকা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৬৪২ মভা: তনদুর ইরাভ২ ০১৭৪৮৯৪৪৮১ মভা য তনদুর মটায  মৌযবা ভরানট্ট,  জরঢাকা মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী

৬৪৩ মভা: স্বন নভয়া ০১৭৭৩৯৯০৯৮৭ মভা য স্বন মটায মৌযবাভরানট্ট, জরঢাকা ভাকরাই মোযী নচনাফাদাভ

৬৪৪ মভা: ভামুন নভয়,নীরপাভাযী ০১৩১৭১১২২৩৬ মভা য ভামুন মটায মৌযবা ভরানট্ট, জরঢাকা ভসুয ভাকরাই মোযী

৬৪৫  মভা: নভন্টু নভয়া ০১৯১২৫৩৯০১৬ ক্রসট লুন ফাাংরাসদ নর জরঢাকা, নীরপাভাযী ভূট্টা

৬৪৬ মভা: াসযায়ায মাসন  ০১৭১৮৮৬৫০০৩ মভা য ভাসয়য মদায়া বান্ডায জরঢাকা মৌয কাঁচাফাজায, জরঢাকা মেঁয়াজ আদা লুদ

৬৪৭ মভা: আব্দুর োসরক ০১৭৪০৮৬৫০৪৮ মভা য ভামুন ফানণজযারয় জরঢাকা মৌয কাঁচাফাজায, জরঢাকা মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

৬৪৮ মভা: নভজানুয যভান (নরটন) ০১৭১৪৮৬৪১৮৬ নরটন মট্রডা য  বয়দপুয, নীরপাভাযী আদা ভনযচ নযলা ভূট্টা

৬৪৯ মভা: মতাপাসয়র আসম্মদ ০১৭৩৩১৮৯৩৮০ াজী ত নরভ এন্ড ন্স মট্রডা য  বয়দপুয, নীরপাভাযী আদা ভনযচ ভসুয নযলা ভূট্টা

৬৫০ াজী সুজন াসফ  ০১৯১৬২১৪৪৮৬ সুজন ফীজ বান্ডায  বয়দপুয, নীরপাভাযী মেঁয়াজ আদা ভনযচ ভসুয নযলা ভূট্টা

৬৫১ মভা: ফজরায যনদ (ফাফলু) ০১৭৬৭৪১৪৯৬৬ মভা য উনভ য মট্রডা য  বয়দপুয, নীরপাভাযী মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নযলা ভূট্টা

৬৫২ মভা: আযভান আরী ০১৭১২৫৭৩৫৮৩ মভা য অনুলা মট্রডা য  বয়দপুয, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ নতর নযলা ভূট্টা

৬৫৩ মভা: নজয়াউয যভান (নজয়া)  ০১৭২৪৫১০৯৯০ মভা য বাই বাই মট্রডা য বয়দপুয, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ নতর নতন নযলা য়ানফন

৬৫৪ মভা: তানযক ইকফার (নপ্রন্স),  ০১৭১৯৫১৫১৫৩ মভা য বুজ াথী ফানণজযারয় বয়দপুয, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ ভসুয নযলা নচনাফাদাভ

৬৫৫ মভা: আবু ফক্কয প্রাভাননক  ০১৯৪৬৮৩৪৫০৯ বয়দপুয ফানণজযারয় বয়দপুয, নীরপাভাযী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৫৬ আতাউয যভান  ০১৭১২৮৭২৫৫০ বাই বাই বান্ডায মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ আদা

৬৫৭ মভা: পজলুর যভান ০১৭৪০৯৭৭৮০১ নফাফ মট্রডার্ মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৫৮ মভা: আব্দুর াত্তায ০১৭৬৫৫৪২৫২ মভা য ফগুড়া বান্ডায মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ যসুন

৬৫৯ মভা: ফায়দুল্লা  ০১৭৭৪২২৯০৭১ মভা য ভামুন মট্রডা য মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ আদা লুদ ভনযচ

৬৬০ মভা: নুয ফক     ০১৭২৮৩১৭৩১৩ মভা য  াসয়ে মট্রডা য মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ যসুন আদা ভূট্টা

৬৬১ মভা: মনরভ ০১৭১২৭১০৭০৫৮ আর আনভন মট্রডা য মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ আদা নযলা

৬৬২ মভা: জানদ মাসন ০১৩১১২০৭২৬০  মভা য যাজধানী ফাননজযারয় মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ ভনযচ

৬৬৩  মাসর যানা ০১৭১২৮৬০৪৬৪ মভা য জুসয়র বান্ডায মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ যসুন আদা

৬৬৪ মভা: োসদমুর ইরাভ ০১৭১০৮৬৮৭৪৭ মভা য খুন মট্রডা য মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ লুদ

৬৬৫ মভা: নুযজ্জাভান মাসন ০১৭৮৩০৮৬৫১১ মপাসয়ত াান বান্ডয মগানফিনগয,ঠাকুযগাঁ মেঁয়াজ ভনযচ

৬৬৬ মভাোঃ এনামুর ক যকায ০১৭১৬৬৫২২২০  মভা য ঐী ফীজ বান্ডায ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয নযলা ভূট্টা

৬৬৭ মভাোঃ মাসন আরী  ০১৭১২৩১৫১৩৭ ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয মুগ ভসুয ভাকরাই

৬৬৮ মভাোঃ নয়াভ  ০১৭১৪৬৩৪৫৩ ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয মুগ ভসুয ভাকরাই

৬৬৯ মভাোঃ াইদুয    ০১৭৮৪৯৮৫৯৬৮ ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭০ মভাোঃ নদুর  ০১৯৩৬১১০৩৭ ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭১ মভাোঃ ভনতউয    ০১৭১৪৮৬২৩৮২ ফা টযান্ড আযৎ, ঠাকুযগাঁ দয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭২ মভাোঃ জাভার উিীন  ০১৭৩৮৪১৭৯৩৭  নজা মট্রডা য বযননয়া ফাজায, যানীাংদকর নযলা ভূট্টা

৬৭৩ মভাোঃ আসনায়ায মাসন  ০১৭৩৯১৪৯১৪০  ভাভাবাসগ্ন মট্রডা য ীফদীনি মৌয ভাসকযট, যানীাংদকর মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭৪ মভাোঃ আব্দুর জনরর ০১৭৩৪৭৪৩২০৭  জনরর মটায ীফদীনি মৌয ভাসকযট, যানীাংদকর মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭৫ মভাোঃ নদুর ইরাভ  ০১৭২৩৭১৩২৬২ নদুর মটায ীফদীনি মৌয ভাসকযট, যানীাংদকর মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৭৬ মভাোঃ আব্দুর কনযভ   ০১৭২১০০৯৩০৬ মভা য মাভারুভা মট্রডা য বযননয়া ফাজায, যানীাংদকর নযলা ভূট্টা

৬৭৭ মভাোঃ নযফুর ইরাভ ০১৭১৭১৫৯২৫৩  বাই বাই মট্রডা য বযননয়া ফাজায, যানীাংদকর মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ ভূট্টা
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রারভননযাট 
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কানরগঞ্জ



নাভ মভাফাইর

নম্বয

নাভ এরাকা/ইউননয়ন মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা সূম যমূেী য়ানফন নচনাফাদাভ ভূট্টা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭

নফবাগ পসরয নাভক্রভ

 নাং

মজরা

উসজরা

মক্রতায তথ্য ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ  ঠিকানা

৬৭৮ মভাোঃ রনতফুয যভান ০১৭৯২৯৫০০৮ রনতফুয মট্রডা য  নফযান ফাজায, মগাগয, যানীাংসকর আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৬৭৯ মভাোঃ নুরুর ইরাভ  ০১৭২৩৪৮৭০৫৭ মফসস্তী মট্রডা য কাউননর ফাজায, মুজানদাফাদ, যানীাংদকর আদা লুদ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৬৮০ মভাোঃভঞ্জয আরভ ০১৭৩৪৩৪৪৬৩৬ ভঞ্জয মটায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮১ মভাোঃকাভরুর ইরাভ ০১৭০৫৯৮৭৩৫৭ মভা য রুভা মটায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮২ মভাোঃ আব্দুর কুদ্দু  ০১৫৬৮৪৫২৩১০ কুদ্দু মটায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৩ মভাোঃ মভাজাসম্মর ক (মোকা)  ০১৩০০৫১৪৬৯৫ মোকা মটায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৪ মভাোঃ কনর  ০১৭৭৪৭৩০৫৬৮ কনর ফনজ বান্ডায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৫ মভাোঃ ননিকুয যভান ০১৩১৯১২৯৩৭৩  ফনজ বান্ডায াইরট স্কুর মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৬ মভাোঃ ভনরভ উনিন  ০১৭৯২৯৫০৬৪৯  ভনরভ ফনজ বান্ডায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৭ মভাোঃেনরলুয যভান ০১৭৭০৮৫৩৮২২ ফনজ বান্ডায   কসরজ  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৮৮ মভাকসদুয যভান  ০১৭৩৫১০৮৫০৮ মভা য  জানদ াান ফীজ বান্ডায মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী নযলা ভূট্টা

৬৮৯ মভাোঃফাফলু  ০১৭১৩৭৮২৯১৯ মভা য ফানরয়াডাঙ্গী ীড মট্টডা য মভইন  মযাড,ফানরয়াডাঙ্গী নযলা ভূট্টা

৬৯০ পযাদ মাসন   ০১৭১৭২৫৮০২১ তানবীয ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ লুদ

৬৯১ মভা: মভাস্তানপজুয যভান  ০১৭৮৩৪৮৭৫৩৩  ভা পাসতভা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ

৬৯২ মভা: আব্দুর োসয়য  ০১৭১২৫৪৩৬৮৫ নফনভল্লা  ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় যসুন আদা লুদ ভনযচ

৬৯৩ মভা: ননজাভ ০১৭২১৭১৯৫৪১  মভ যা ননজাভ  ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন

৬৯৪ মভা: নযপ উনিন ০১৭১২৫৯৩৬৭৯  ভাসয়য মদায়া ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা লুদ ভনযচ

৬৯৫ মভা: আসনায়ায মাসন     ০১৭৩৪৭০৮৭৪০ আরাভদুনরল্লা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় নচনাফাদাভ

৬৯৬ মভা: কনপর উনিন  ০১৭১৮৮৩৫৮৭৫ ভাসুদ যানা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা নতর নযলা

৬৯৭ মভা: াভসুর আরভ   ০১৭৭০৫১১৩৯৬  মভা য নভনা বান্ডায কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ ভনযচ

৬৯৮ মভা: যনফউর ইরাভ   ০১৭০৫৮৫৮২৮০  মভা য কাায ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় নতর

৬৯৯ মভা: আযাফুর ইরাভ   ০১৯২৪৮১৫০৬৩  মানায ফাাংরা কাচাভার বান্ডায কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ ভনযচ

৭০০ মভা: আাদুর ইরাভ    ০১৭১৬৪৫২৪৬১ মভা য জানদুর ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা লুদ

৭০১ মভা: ফায়দুয যভান    ০১৭১৬১০২৭৭৯৫  মভসনদ াান ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় যসুন নচনাফাদাভ

৭০২ মভা: দুরার নভয়া    ০১৭১৯৭৪৯৫৫২ মভা য আরআনভন ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় লুদ ভনযচ

৭০৩ মভা: নদুর ইরাভ   ০১৭১৭৬৯৯৪১১ মভা য ননাদ ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা লুদ

৭০৪ মভা: মভাস্তানপজুয যভান  ০১৭৮৩৪৮৭৫৩৩  ভা পাসতভা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ

৭০৫ মভা: আব্দুর োসয়য  ০১৭১২৫৪৩৬৮৫ নফনভল্লা  ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় যসুন আদা লুদ ভনযচ

৭০৬ মভা: ননজাভ ০১৭২১৭১৯৫৪১  মভ যা ননজাভ  ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন

৭০৭ মভা: নযপ উনিন 01761768341  ভাসয়য মদায়া ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা লুদ ভনযচ

৭০৮ মভা: আসনায়ায মাসন     ০১৭৩৪৭০৮৭৪০ আরাভদুনরল্লা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় নচনাফাদাভ

৭০৯ মভা: কনপর উনিন  ০১৭১৮৮৩৫৮৭৫ ভাসুদ যানা ফাননজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় আদা নতর নযলা

৭১০ মভাোঃ ভনয মাসন  ০১৭৭৪৭১৭৪২০  যায়ান ফানণজযারয় কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা

৭১১ মভাোঃ আযাদ ইনতয়াক (যাজু)   ০১৭৪০৬২৮১০৬ নফজসনজ প্লাসনট কাঁচাফাজায,ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা

৭১২  মভাোঃচান নভয়া ০১৬৩৩১৫০৮৪১ মভা য বাই বাই মট্রডা য মদফীগঞ্জ ফাজায মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৭১৩  মভাোঃনজয়া       ০১৭৭১৩৯০৯২০ মভা য নজয়া মট্রডা য মদফীগঞ্জ ফাজায মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৭১৪ শ্রী কনরন্দ্রনাথ  ০১৭৭৩৩৭৬২৮০ মভা য বাই বাই মট্রডা য মদফীগঞ্জ ফাজায মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৭১৫ মভাোঃআনজজুযযভান ০১৭২২২৬৭২৫৬ মভা য নরজা মট্রডা য মদফীগঞ্জ ফাজায মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৭১৬ মভাোঃভজনুনভয়া ০১৯৪৪২৮২৬৪১ মভা য বাই বাই মট্রডা য  যাভগঞ্জনফরাী ফাজায মেঁয়াজ লুদ ভনযচ

৭১৭ মভাোঃ  াভাউর ক  01725013298  াভাউর ফানণজযারয় মফাদা, ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৭১৮ মভাোঃ আনারুর কনফয   01720499482 নযা ফানণজযারয় মফাদা, ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৭১৯ মভাোঃ াননুয যভান  01774231100 ানন ফানণজযারয় মফাদা, ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৭২০ মভাোঃ দুরার মাসন  01774231100 দুরার ফানণজযারয় মফাদা, ঞ্চগড় মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই

৭২১ মভাোঃ আনেয উিীন      01767335902 আনেসযয গুদাভ মফাদা, ঞ্চগড় নতর নতন নযলা সূম যমূেী নচনাফাদাভ
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