
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 6 ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭

১ মভাোঃ মভাাযপ মাসন  ০১৮২৪৩০৭৪৩৫  মভা য সুজন এন্টাযপ্রাইজ  মভা য সুজন এন্টাযপ্রাইজ  মেঁয়াজ  যসুন  ভনযচ

২ মভাোঃ জাাঙ্গীয আরভ  ০১৭১৯৫৩৩১৬৫ মভা য জাাঙ্গীয স্য বান্ডায মকাট য ফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন আদা ভূট্টা

৩ মভাোঃ ভননয  ০১৮৩৬১০১১৭৮ মভা য যাজু এন্টাযপ্রাইজ  ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন লুদ

৪ মভাোঃ ানফফ োন  ০১৭১১২৪১৫০৬ মভা য োন মেডা য ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন আদা

৫ মভাোঃ ানবুর াান  ০১৭১৭৪৫০৭৩০ মভা য মভাোঃ ানবুর মেডা য  ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন আদা

৬ মভাোঃ নপউদ্দীন ০১৭১৩৫৭৮৫০৬ মভা য মানারী মেডা য ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন আদা

৭ মভাোঃ নভঠুন ০১৭১৮৫০৯১৪৯ মভা য আযাপাত মেডা য ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।   মেঁয়াজ  যসুন আদা

৮ নফশ্বনজত  ০১৭২১৮৭৫৭৭৫ মভা য মচৌধুযী অসয়র ভাষ্টাযাড়া, াসফফাজায, যাজাী।  কারনজযা নযলা

৯ মভাোঃ ফাচ্চু মে  ০১৭৩০৯৭১৪৭৫ ফাচ্চু ওসয়র নভর  নওদাাড়া ফাজায, যাজাী।  কারনজযা নযলা

১০ মভাোঃ াঈদ  ০১৭২৭২১৪৩০৮ মভা য আজীজ মেডা য  নওদাাড়া ফাজায, যাজাী।  মুগ ভসুয ম ারা ভকরাই নতন

১১ মভাোঃ মভাস্তপা কাভার 01725456424 মভাস্তপা কাভার মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১২ মভাোঃ আপাজ উনদ্দন 01713718002 মভা য আপাজ মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী ভসুয নযলা ভুট্টা

১৩ মভাোঃ ফাবুর মাসন 01725878888 ফাবুর গুদাভ মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী ভসুয নযলা ভুট্টা

১৪ মভাোঃ মরার যানা 01308511169 মরার মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী লুদ ভনযচ

১৫ মভাোঃ সুভন 01785929501 সুভন মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী লুদ ভনযচ

১৬ মভাোঃ সুভন 01735332333 আনুয়াযা মটায মকযাট, মভানপুয, যাজাী লুদ ভনযচ

১৭ মভাোঃ াীন আরী 01714500700 মভ যা াীন মেডা য নওাটা ফাজায, ফা, যাজাী মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই নযলা ভূট্টা

১৮ মভাোঃ ইনি 01714602423 মভ যা ভারুপ মেডা য নওাটা ফাজায, ফা, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৯ মভাোঃ ানবুর ইরাভ 01712670934 ননঝয এন্টাযপ্রাইজ েড়েনড় ফাইা, ফা, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

২০ মভাোঃ ভাইনুর ইরাভ 01733257605 মভ যা ইরাভ কাচা বান্ডা, েড়েনড় ফাইা, ফা, যাজাী মেঁয়াজ যসুন

২১ মভাোঃ ই া আরী 01723673507 মাফতীয় কাচাভাসরয ব্যফা েড়েনড় ফাইা, ফা, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

২২ মভাোঃ আনভরুর ইযাভ 01744746608 মভান্তাী এন্টাযপ্রাইজ আযাসপয মভাড়, ফা, যাজাী নযলা ভুট্টা

২৩ মভাোঃ ভকবুর মাসন 01736157332 ভকবুয মেডা য ভচভইন ফাজায, ফাগভাযা, যাজাী ভসুয নতর নযলা ভুট্টা

২৪ মভাোঃ আোঃ াভাদ 01730853335 মভ যা বাই বাই মেডা য ঝাড়গ্রাভ, ফাগভাযা, যাজাী ভুট্টা

২৫ মভাোঃ আোঃ ভাসরক 01731655472 মভ যা ভাসরক মেডা য বফানী ফাজায, ফাগভাযা, যাজাী ভসুয নযলা ভুট্টা

২৬ মভাোঃ মভাজাায আরী 01739062973 আদ য ফাননজযারয় ভচভইন ফাজায, ফাগভাযা, যাজাী নতর নতন ভুট্টা

২৭ মভাোঃ ানপজুয যভান 01733284637 মভ যা ানপজ মেড যা হুনরোনর ফাজায,ফাগভাযা, যাজাী নযলা ভুট্টা

২৮ মভাোঃ াসফ আরী 01729389667 মভ যা াসফ মেডা য বফানীগঞ্জ ফাজায, ফাগভাযা, যাজাী নতর নযলা ভুট্টা

২৯ মভাোঃ নজয়াউয যভান 01738507293 মভ যা ভুট্টা মেডা য ভীযপুয ফাগভাযা, যাজাী নযলা

৩০ মভাোঃ জুসয়র যানা 01585954238 জুসয়র মেডা য কানরগঞ্জাঁট, তাসনায, যাজাী যসুন আদা

৩১ মভাোঃ ভাসুদ যানা 01750454714 ভাসুদ যানা মেডা য কানরগঞ্জাঁট, তাসনায, যাজাী মেঁয়াজ যসুন

৩২ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01713787064 নদুর মেডা য দডাাংগা াঁট, করভা, তাসনায, যাজাী ভাকরাই ভূট্টা

৩৩ প্রদী কুভায দা 01719737805 প্রদী  মেডা য মগাল্লাাযা াঁট, তাসনায, যাজাী যসুন আদা

৩৪ মভাোঃ জুফাসয়দ 01601101830 জুফাসয়দ ভলরা বান্ডায মগাল্লাাযা াঁট, তাসনায, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা নযলা

৩৫ মভাোঃ যনফউর ইরাভ 01751177787 নযনভ মেডা য ফাঘা ফাজায, যাজাী যসুন আদা লুদ

৩৬ মভাোঃ নভঠুন আরী 01755237917 মভ যা নয়াভ মেডা য
মদফত্তয, নফসনাদপুয ল্লী নফদুৎ 

মভাড়, ফাঘা, যাজাী
যসুন লুদ ভনযচ

৩৭ মভাোঃ আরভ উদ্দীন 01929230501 আরভ মটায ফাঘা ফাজায,ফাঘা, যাজাী যসুন আদা লুদ

৩৮ শ্রী চন্দন াা 01721206417 চন্দন াা ফীজ বান্ডায ফাঘা ফাজায,ফাঘা, যাজাী মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৩৯ মভাোঃ ভাইনুর ক 01722361032 ভভ ফীজ বান্ডা াচাড়া. ফাঘা, যাজাী যসুন ভনযচ নতর নতন

৪০ মভাোঃ মভাস্তপা 01720536856 ভীভ ফীজ বান্ডা আড়ানী ফাজায ফাঘা, যাজাী মুগ ভসুয মোযী

৪১ মভাোঃ নাজমুর ক 01713702382 রুা ও যত্মা বান্ডা নন্দনগা ী ফাজায, চাযঘাট, যাজাী মেঁয়াজ লূদ ভসুয

৪২ মভাোঃ নগয়া উনদ্দন 01712602361 ভাী মেডা য নন্দনগা ী ফাজায, চাযঘাট, যাজাী লুদ ভসুয

৪৩ মভাোঃ নভঠুন 01764821390 নভঠুন মেডা য ফানরয়াডাংগা ফাজায, চাযঘাট, যাজাী লুদ

৪৪ মভাোঃ ানফরুর মেডা য 01705697376 ানযরুর মেডা য ল্লীনফদুযৎ মভাড়, চাযঘাট, যাজাী লুদ

৪৫ শ্রী অযনফন্দু াা 01733845181 অযনফন্দু মেডা য ননতাায মভাড়, চাযঘাট, যাজাী লুদ ভসুয

৪৬ মভাোঃ ভসয়ন উনদ্দন 01701582268 মভ যা ভাননক ফীজ বান্ডায ঝরভনরয়া ফাজায পুঠিয়া ভসুয ম ারা নযলা ভূট্টা

৪৭ মভাোঃ যনফন যদায 01791183539 মভ যা যদায এন্টাযপ্রাইজ ঝরভনরয়া ফাজায পুঠিয়া মুগ ভসুয নযলা ভূট্টা

৪৮ মভাোঃ সকত যায়ান (কার) 01875880069 মভ যা সকত মেডা য ফাসনশ্বয ফাজায পুঠিয়া মেঁয়াজ যসুন

৪৯ মভাোঃ নানয উনদ্দন 01744472692 মভ যা যনক এন্টাযপ্রাইজ ঝরভনরয়া ফাজায পুঠিয়া মেঁয়াজ যসুন

৫০ মভাোঃ যনকবুয াান 01716185611 মভ যা াান মেডা য ঝরভনরয়া ফাজায পুঠিয়া মেঁয়াজ যসুন

৫১ মভাোঃ আোঃ জব্বায 01719258120 ঝরভনরয়া ফাজায পুঠিয়া ফাসনশ্বয ফাজায পুঠিয়া আদা

৫২ মভাোঃ ান্টু আরী 01745134593 মভানভন মটায দূগ যাপুয, যাজাী মুগ ভসুয

৫৩ মভাোঃ ভজনু আরী 01750909900 ভজনু নয়াজ আড়ৎ দূগ যাপুয, যাজাী মেঁয়াজ

৫৪ মভাোঃ আোঃ জব্বায 01725955204 সুজন যসুন আড়ৎ দূগ যাপুয, যাজাী যসুন

৫৫ মভাোঃ ভকবুর মাসন 01719669834 ভকবুর নয়াজ আড়ৎ দূগ যাপুয, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৬ মভাোঃ াাবুয যভান 01791529688 াাবুয নয়াজ আড়ৎ দূগ যাপুয, যাজাী মেঁয়াজ যসুন আদা

৫৭ মভাোঃ ভনতয়ায যভান ভনতন ০১৭২১০৩৬৯৯৭ জুফাইদা ফাজায স্য বান্ডায নেঁনযজপুয,ফাগান াড়া,মগাদাগানড়,যাজাী  নেঁয়াজ যসুন ভনযচ ভসুয মোযী নতর নযলা

৫৮ মভাোঃআরোঃ ভনভন 01714722777 মভা য আদ য স্য বান্ডায নফনদযপুয , মগাদাগাড়ী নেঁয়াজ যসুন ভনযচ মুগ ভসুয নযলা

৫৯ মভাোঃ ভসুদ মাসন 01726434665 মভা য ভসুদ স্য বান্ডায নেঁনযজপুয,মগাদাগানড় নেঁয়াজ যসুন ভনযচ ভসুয নযলা

৬০ মভাোঃ নদুর ইরাভ ০১৭২৮৪৬০২৩৬ মভা য ভদীনা মেডা য নেঁনযজপুয,মগাদাগানড়,যাজাী নেঁয়াজ যসুন ভনযচ ভসুয নযলা

৬১ মভাোঃ াইরুর ইরাভ 01714238593 এ আয স্য বান্ডায নফনদযপুয ফাজায,মগাদাগাড়ী ভসুয ম ারা ভাকরাই নযলা

৬২ মভাোঃ পাইমুদ্দীন ০১৭০১০১১৮২২ পানভ স্য বান্ডায মেযাড়া,মগাদাগাড়ী ভসুয ম ারা ভাকরাই নযলা

৬৩ মভাোঃ আনারুর ইরাভ  ০১৭১০৯৬৮২৩৬ মভা য একতা স্য বান্ডায কদভতরাঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ।  মেঁয়াজ যসুন আদা

৬৪ মভাোঃ াাজাভার ইরাভ  ০১৭৩৭৫০৯৫৫২ মভা য জাভার এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৫ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01714258855 মভা য নুয এন্টাযপ্রাইজ  পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৬ আব্দুর কানযভ 01721874743 মভা য কানযভ এন্টাযপ্রাইজ  পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৭ মভাোঃ মভসরুর ইরাভ  01732621837 নয়াভ মেডা য  পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৬৮ মভাোঃ যানমুর ক ননদ্দকী ০১৭৪৬৭৩৪৮০১ মভা য যানমুর ক ননদ্দকী  দাউদপুয মযাড, চাঁাইনফাফগঞ্জ।  নযলা

৬৯ মভাোঃ তনযকুর ইরাভ  01727356733 ভা ওসয়র নভর নফতরা, চাঁাইনফাফগঞ্জ। নযলা

৭০ মভাোঃ ভনজবুয যভান  01718937868 মভা য ভাবুবুয যভান  যাভচন্দ্রপুয াট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মুগ ভকরাই নযলা ভূট্টা

৭১ মভাোঃ ইউসুপ আরী  01718616982 মভা য নভা এন্টাযপ্রাইজ  যাভচন্দ্রপুয াট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। মুগ ভসুয ভকরাই নযলা ভূট্টা
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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভ

যাজাী

মজরা দপ্তয

মভানপুয

ফা 

ফাগভাযা

তাসনায

ফাঘা

 চাযঘাট

ব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

পুঠিয়া

 দূগ যাপুয

মগাদাগাড়ী

চাঁাইনফাফগঞ্জ

মজরা দপ্তয



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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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

৭২ মভাোঃ মতারুর ইরাভ  মভা য মতারুর মেডা য  যাভচন্দ্রপুয াট, চাঁাইনফাফগঞ্জ। ভটয ভকরাই নযলা ভূট্টা

৭৩ মভাোঃ জানভরুর ইরাভ 01748117750 মভ যা জানভরুর এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৪ মভাোঃ কুতুবুর ইরাভ (ফাবু) 01749150001 মভ যা ানাউল্লা এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৫ মভাোঃ নজরুর ইরাভ আর পারা এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ মুগ ভসুয

৭৬ মভাোঃ ভসয়জ আরী 01789342973 ভসয়জ মটায পুযাতন ফাজায, দযঘাট, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৭৭ ভনদুয যভান 01770639589 তাননয়া মটায ভনপুয, চাঁাইনফাফগঞ্জ দয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৭৮ মভাোঃ পারুক আরী 01727249909 পারুক মটায ফটতরা াট,  চাঁাইনফাফগঞ্জ দয মেঁয়াজ যসুন আদা

৭৯ মভাোঃ নরটর ফাবু (টুটুর) 01733178013 নফগঞ্জ ফীজ বান্ডায নফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৮০ মভাোঃ গুভানী 01713551921 মভ যা ভীভ এন্টাযপ্রাইজ নফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ ভসুয ভটয ভাকরাই মোযী

৮১ মভাোঃ নভরন উদ্দীন 01733178008 মভ যা মভৌ এন্টাযপ্রাইজ নফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৮২ মভাোঃ আরাউনদ্দন 01768948742 যনজনা নটি মটায ভনাঘলা ফাজায, নফগঞ্জ, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ নতর নতন নযলা য়ানফন

৮৩ মভাোঃ ভনতন 01718744578 আক্কা ফীজ বান্ডায কানাট ফাজায, নফগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভূট্টা

৮৪ মভাোঃ মাসর যানা 01735791948 মাসর মেডা য মেফা মভাড় , নাসচার , চাঁাইনফাফগঞ্জ ভসুয নযলা

৮৫ নভরন কুভায 01733715588 নভরন মটায ফকুর তরা ফাজায, নাসচার, চাঁাইনফাফগঞ্জ মেঁয়াজ

৮৬ মভাোঃ আফদু াভাদ 01740845190 াভাদ মটায মবসযন্ডী ফাজায, নাসচার, চাঁাইনফাফগঞ্জ যসুন আদা লুদ

৮৭ মভাোঃ নানজভ ায়দায 01772883961 বাফনা মটায নিভ নভজযাপুয ফাজায, নাসচার, চাঁাইনফাফগঞ্জ মুগ ভসুয ভটয

৮৮ আব্দুয যনদ 01744555113 সুভন মটায নাসচার ফাজায ,চাঁাইনফাফগঞ্জ মুগ ভসুয ভাকরাই

৮৯ ীল মভাাম্মদ 01740079087 ডরায মটায মনজাভপুয ফাজায, নাসচার, চাঁাইনফাফগঞ্জ ভসুয নচনাফাদাভ

৯০ মভাোঃদুরার মাসন ০১৭১০১৮৯৪০৩ নযফুর বযাযাইটিজ মটায পূফ য ফাজায,দয,জয়পুযাট ভূট্টা

৯১ এভদাদূর মাসন ০১৭০৯২০১৯৪১ এভদাদূর নয়াজ ঘয পূফ য ফাজায,দয,জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন

৯২ মভাোঃাভসুর ইরাভ ০১৭০৭৭১৪৬৮৬ ান্না মতর কর পূফ য ফাজায,ধানভনন্ড,জয়পুযাট নতর নযলা

৯৩ মভাোঃ নভজানুয যভান ০১৭১৭১৩৯৬৭৯ মভা য দয়ার বান্ডায াসফ ফাজায,দয,জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৯৪ মভাোঃ ভামুন মাসন ০১৭১৩৮২০৬০০ যনপক মেডা য দূগ যাদ ফাজায,দয,জয়পুযাট ভসুয নতর নযলা ভূট্টা

৯৫ মভাোঃআব্দুর ভনজদ ০১৯৩৮৩৬৭৬৬০ ভনজদ ময়াজ ঘয পূফ য ফাজায,দয,জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা

৯৬ মভাোঃ এনামুর ক ০১৯৬৯৬৪৮১০৮ ভাসয়য মদায়া পূফ য ফাজায,দয,জয়পুযাট যসুন ভনযচ

৯৭ নজল্লুয যভান ০১৯৬৯৪৮১০৮ নজল্লুয যভান মেডা য পূফ য ফাজায,দয,জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা নযলা ভূট্টা

৯৮ মভাোঃযাইান মাসন ০১৭০৭৭৯১৭৬৪ যাইান বযাযাইটিজ মটায াসফ ফাজায,দয,জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন ভসুয নতর নযলা ভূট্টা

৯৯ মভাোঃযনপক ০১৭১৩৮২০৬০০ যনপক মেডা য দূগ যাদ ফাজায,দয,জয়পুযাট ভসুয নতর নযলা

১০০ মভাোঃ দুরার মাসন 01710189403 নযফুর বযাযাইটি মষ্টায জাভারগঞ্জ চাযভাথা ভূট্টা

১০১ এভদাদুর মাসন 01709201941 এভদাদুর নয়াজ ঘয পূফ য ফাজায দয, জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন

১০২ মভাোঃ াভসুর ইরাভ 01707714686 ান্না মতর কর পূফ য ফাজায ধানভনন্ড, জয়পুযাট নযলা

১০৩ মভাোঃ নভজানুয যভান 01717139679 মভা য দয়ার বান্ডায াসফ ফাজায, দয, জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

১০৪ মভাোঃ ভামুন মাসন 01713820600 যনপক মেডা দূগ যা ফাজায, জয়পুযাট দয, জয়পুযাট ভসুয নতর নযলা ভূট্টা

১০৫ মভাোঃ াইদুর ইরাভ 01735261935 াইদুর বযাযাইটি মটায কারাই, জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা

১০৬ মভাোঃ আব্দুর ানভদ 01768113888 আব্দুর নয়াজ ঘয কারাই, জয়পুযাট লুদ ভসুয মোযী

১০৭ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 01750907651 আব্দুয যাজ্জাক বযাযাইটি মটায কারাই, জয়পুযাট মেঁয়াজ আদা ভনযচ

১০৮ মভাোঃ বুয আরী 01740612661 মভ যা বুয বান্ডায কারাই, জয়পুযাট ভসুয

১০৯ মভাোঃ কাভরুজ্জাভান 01719302946 কাভরুজ্জাভান মেডা য কারাই, জয়পুযাট মেঁয়াজ যসুন আদা নযলা

১১০ শ্রী ফল্লফ াা 01712097648 ীযা বান্ডায াঁচনফনফ, জয়পুযাট ভসুয

১১১ মভাোঃ মযজাউর কনযভ 01962730827 াঁচনফনফ নকসচন মৌয ভাসকযট াঁচনফনফ, জয়পুযাট মেঁয়াজ

১১২ নূয নফী 01762977189 াঁচনফনফ নকসচন মৌয ভাসকযট াঁচনফনফ, জয়পুযাট যসুন

১১৩ নফল্পফ কুভায 017832139622 াঁচনফনফ নকসচন মৌয ভাসকযট াঁচনফনফ, জয়পুযাট আদা

১১৪ মভাোঃ ারুনসনায যনদ 01777492677 াঁচনফনফ নকসচন মৌয ভাসকযট াঁচনফনফ, জয়পুযাট লুদ

১১৫ মভাোঃ আজাায আরী  ০১৭২৯৫৯৯৪০০ মভা য আজাায এন্ড ন্স মেডা য াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  মেঁয়াজ যসুন

১১৬ মভাোঃ মযজাউর কনযভ  ০১৭৩২১১৯৮০৪ মভা য জনতা বান্ডায াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  মেঁয়াজ যসুন

১১৭ মভাোঃ মুঞ্জুয যভান ০১৭১১০০৭১৮২ মভা য তারীমুন মেডা য  াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১১৮ মভাোঃ ফজলুয যভান ফাচ্চু ০১৭১২১০১২২৬ দয়ার বান্ডায াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১১৯ মভাোঃ যাসর উদ্দীন  01725796861 মভাাম্মদ আরী মেডা য  াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  আদা

১২০ মদ মাদ্দায ০১৬৩৭২৯৩০৮১ মভা য মাদ্দায মেডা য  াইকাযী কাচা ফাজায, নওগাঁ।  লুদ ভনযচ

১২১ আসরপ উদ্দীন ফাবু  ০১৭৪১৬৩৩৪৫ নদ নওগাঁ ওসয়র নভর ডাফনট্ট, নওগাঁ। নযলা

১২২ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 01711736317 ারাভ মষ্টায ডাফনট্ট, নওগাঁ। মুগ

১২৩ মগানফন্দ চক্রফতী  01718969917 মগৌযফ মষ্টায ডাফনট্ট, নওগাঁ। মুগ ভসুয ম ারা মোযী নচনাফাদাভ

১২৪ জগদী াা  ০১৮১৮৩৬৪০৩৭ যাজীফ মেডা য  ডাফনট্ট, নওগাঁ। ভসুয ম ারা ভকরাই মোযী

১২৫ মভাোঃ নদুর আরভ া (ফাবু) 01760645352 মভা য আরভ এন্ড ব্রাদা য ডারনট্ট, নওগাঁ মুগ ভসুয মোযী

১২৬ মভাোঃ ভয়নুর ক 01729319151
মভা য ভা ফাফায মদায়ায বান্ডায 

এন্ড ভয়নুর মেডা য
াইকাযী ফাজায, নওগাঁ লুদ ভনযচ

১২৭ নফদুযৎ 01733101142 মভা য  ভাভা বাসে মেডা য াইকাযী ফাজায, নওগাঁ মেঁয়াজ যসুন

১২৮ শ্রী ফিী াা 01711183603 মভা য নউ মেডা য ডারনট্ট, নওগাঁ নযলা ভূট্টা

১২৯ সুদ যকায 01716164186 মভা য নক মেডা য াইকাযী ফাজায, নওগাঁ মেঁয়াজ যসুন আদা

১৩০ মভাোঃ াাবুনদ্দন (োজা) 01733171694 মভ যা নযপ মেডা য মদলুয়াফাড়ী াট, ভান্দা, নওগা মেঁয়াজ

১৩১ মভাোঃ দুরার মাসন 01772871955 মভ যা ানরভা মেডা য মদলুয়াফাড়ী াট, ভান্দা, নওগা যসুন

১৩২ মভাোঃ আরতাপ মাসন 01705495027 মভ যা যায়ান মেডা য মদলুয়াফাড়ী াট, ভান্দা, নওগা লুদ

১৩৩ মভাোঃ  মভাসর ায যভান 01770637070 মভ যা মুক্তা আদায আড়ৎ মদলুয়াফাড়ী াট, ভান্দা, নওগা আদা

১৩৪ মভাোঃ নানজউনদ্দন 01748933875 মভ যা যানকফ মেডা য মদলুয়াফাড়ী াট, ভান্দা, নওগা ভনযচ

১৩৫ মভাোঃ ভসয়ন উনদ্দন 01740884660 মভা য ভারুপ মেডা য ভাসদফপুয ফাজায, নওগাঁ মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

১৩৬ আবুর কারাভ আজাদ 01706710542 মভা য নতন বাই মেডা য ভাসদফপুয ফাজায, নওগাঁ আদা লুদ ভনযচ

১৩৭ মভাোঃ আব্দুর ভনজদ 01776451816 মভা য ভনজদ মেডা য ভাসদফপুয ফাজায, নওগাঁ মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

১৩৮ শ্রী স্বন াা 01774781251 মভা য দুই মফান াা মেডা য ভাসদফপুয ফাজায, নওগাঁ আদা লুদ ভসুয

১৩৯ মভাোঃ াান আরী 01734812385 মভা য যাব্বী মেডা য ভাসদফপুয ফাজায, নওগাঁ মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৪০ নযসতাল 01761156260 মঘাল নফতান ভধইর মেঁয়াজ ভনযচ

১৪১ মভাোঃ মরার 01742022117 মরার মেডা য ভধইর আদা লুদ

১৪২ কাননাথ 01764903364 ভন্ডর মেডা য ভধইর নযলা

১৪৩ মভাোঃ মভাভতাজ 01722676570 মভা য মভাভতাজ মেডা য ভধইর যসুন

১৪৪ নদরী  01725788936 নদরী এন্টাযপ্রাইজ ভধইর মেঁয়াজ ভনযচ

১৪৫ আোঃ োসরক 01740935856 োসরক মেডা য ননজপুয ভূট্টা
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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

১৪৬ াভসুদ্দীন 01763254663 াভসুদ্দীন ননজপুয আদা

১৪৭ মভাোঃ নুরুউনদ্দন 01785968874 নুরু নয়াজ ঘড় ননজপুয মেঁয়াজ যসুন

১৪৮ আপায আরী 01793560541 আপায মেডা য ননজপুয লুদ ভনযচ

১৪৯ আযাফুর ইরাভ 01718281051 আয়া চাউর ঘড় ননজপুয নযলা ভূট্টা

১৫০ মভাোঃ জানকয মাসন  ০১৭২৪৭৭৪৯০১ জসফদা মেডা য  মষ্টন ফাজায, নাসটায। মেঁয়াজ যসুন আদ

১৫১ মভাোঃ জানদুর ইরাভ  ০১৭৮৫৭১৯০০২ মভা য জানদুর মেডা য  মষ্টন ফাজায, নাসটায। মেঁয়াজ যসুন আদ লুদ ভনযচ

১৫২ মভাোঃ দুরার কাজী  ০১৯১৫৯৯৫০৮৮ মভা য ততা বান্ডায  মষ্টন ফাজায, নাসটায। মেঁয়াজ যসুন আদ ভনযচ

১৫৩ মভসদী াান  ০১৭৪২০১৮১৪৮ মভসদী মেডা য  মষ্টন ফাজায, নাসটায। মেঁয়াজ যসুন আদ লুদ ভনযচ

১৫৪ মভাোঃ আাদুর ইরাভ  ০১৯৭২২৫৮১২০ বাই বাই মেডা য  মষ্টন ফাজায, নাসটায। আদ

১৫৫ মভাোঃ া আরভ ০১৭২২২৬২১৩০ যাহুর মেডা য  মষ্টন ফাজায, নাসটায। মেঁয়াজ যসুন

১৫৬ মভাোঃ যাসদুর ইরাভ মাবন 01764726565 এভ.এভ মেডা য  মতফানড়য়া াট, নাসটায। ভসুয ভকরাই নতর নতন সূম যমূেী ভূট্টা

১৫৭ মভাাম্মদ আরী  01743125576 মভা য এভ.নড মেডা য মতফানড়য়া াট, নাসটায। লুদ ভনযচ মোযী নতর নযলা ভূট্টা

১৫৮ মভাোঃ ইভাইর মাসন  01716439535 মভা য নভলু মেডা য মতফানড়য়া াট, নাসটায। লুদ

১৫৯ মভাোঃ রুসফর যকায 01718281997 মভা য বাই বাই এন্টাযপ্রাইজ মতফানড়য়া াট, নাসটায। লুদ ভনযচ নতর

১৬০ মভাোঃ মোকন মাসন  01714782178 বাই বাই মেডা য মতফানড়য়া াট, নাসটায। লুদ ভনযচ

১৬১ মভাোঃ াসদক আরী 01718936157 নফনভল্লা বান্ডায ননচাফাজায, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৬২ মভাোঃ াানুজ্জাভান 01752002350 মভ যা নুয বান্ডায ননচাফাজায, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা

১৬৩ মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 01707431750 মভ যা মভাস্তপা মেডা য পসতঙ্গাাড়া, নাসটায মেঁয়াজ যসুন

১৬৪ মভাোঃ মুনজুয কাজী 01719584122 মভ যা রুসফর মেডা য মটন ফাজায, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা

১৬৫ মভাোঃ ভঈন উনদ্দন কাজী 01750422009 নুয মভাাম্মদ মেডা য মটন ফাজায, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৬৬ মভাোঃ আবুর কাসভ 01728754232 মভ যা বাই বাই মেডা য পসতঙ্গাাড়া, নাসটায যসুন ভসুয ভুট্টা

১৬৭ মভাোঃ আাম্মদ আরী 01717156135 মভ যা আম্মদ মেডা য রযীপুয ফাজায, নাসটায ভসুয নচনাফাদাভ ভুট্টা

১৬৮ মভাোঃ আব্দুর ভাসরক 01714838968 মভ যা ভনভন মেডা য মটন ফাজায, নাসটায নতর নতন নযলা

১৬৯ মভাোঃ আযাফুর ইরাভ 01756084793 মভা য দুফাই এন্টাযপ্রাইজ কুভাযোরী ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায নযলা ভূট্টা

১৭০ মভাোঃ নাইভ মে 01733413997 মভা য ভাভাবাসে এন্টাযপ্রাইজ নানজযপুয ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায মেঁয়াজ যসুন

১৭১ মকফ কুন্ডু 01757816161 মভা য দাদাবাই মেডা য চাঁচককড় ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায লুদ ভনযচ

১৭২ মভাোঃ ভযভ আরী মে 01720582716 মভা য আজভীয বান্ডায চাঁচককড় ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায আদা

১৭৩ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ 01723295758 মভা য মভানা মেডা য চাঁচককড় ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায মুগ ভসুয মোযী

১৭৪ মভাোঃ ভসয আরী 01724776081 মভা য বাই বাই মেডা য চাঁচককড় ফাজায, গুরুদাপুয, নাসটায যসুন ভূট্টা

১৭৫ আ াদুয যভান আ াদ 01719532204 মভা য ততা মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ

১৭৬ মভাোঃ জাভার উনদ্দন 01718408319 মভা য জাভার মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায মুগ ভসুয মোযী নযলা নচনাফাদাভ

১৭৭ মভাোঃ মভাস্তাক মাসন 01711190715 মভা য টিকু মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা নচনাফাদাভ

১৭৮ মভাোঃ আরাভ উনদ্দন 01773947060 মভা য নফনভল্লা মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ

১৭৯ মভাোঃ মারায়ভান মাসন 01741388279 মভা য মারায়ভান মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা নচনাফাদাভ

১৮০ মভাোঃ ইকফার মাসন 01714812878 মভা য ইকফার মেডা য রারপুয ফাজায, রারপুয, নাসটায মুগ ভসুয মোযী নযলা নচনাফাদাভ

১৮১ চাঁদ মভাাম্মদ 01717235474 চাঁদনী ফীজ বান্ডায ফড়াইগ্রাভ, নাসটায

১৮২ মভাোঃ নযাজুর ইরাভ 01717235474 মভৌসুভী এন্টাযপ্রাইজ ফড়াইগ্রাভ, নাসটায মুগ

১৮৩ মভাোঃ আরভ মাসন 01618076948 আরভ এন্টাযপ্রাইজ যড়াইগ্রাভ, নাসটায কারনজযা মুগ নযলা

১৮৪ মভাোঃ আবুর কাসভ ব্যাাযী 01318521695 ব্যাাযী ফীজ বান্ডা ফড়াইগ্রাভ, নাসটায কারনজযা ভসুয নযলা ভুট্টা

১৮৫ মভাোঃ আব্দুয যনভ 01728909761 যনভ এন্টাযপ্রাইজ ফড়াইগ্রাভ, নাসটায কারনজযা মুগ নযলা

১৮৬ শ্রী কৃষ্ণ াা 01713814319 মভা য ভা মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায নযলা

১৮৭ মভাোঃ নযন মভাল্লা 01716385500 মভা য জুসয়র মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায ভসুয ভুট্টা

১৮৮ মভাোঃ মাসর যানা 01753838441 মভা য ানজভ মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায মেঁয়াজ যসুন

১৮৯ মভাোঃ মভসদী াান 01768924307 মভা য যানকফ মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায নযলা ভুট্টা

১৯০ মভাোঃ াাদাত 01712166149 মভা য যানদা মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায ভসুয নযলা

১৯১ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01921480272 মভা য নদুর মেডা য নাংড়া ফাজায, নাসটায নযলা

১৯২ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01711282108 মভা য াফনা বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা

১৯৩ মভাোঃ আযাফুর ইরাভ 01734106079 বাই বাই ফনজ আড়ৎ এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৯৪ মভাোঃ আরাউনদ্দন 01715946075 আরাউনদ্দন বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন

১৯৫ মভাোঃ জনন 01754812855 জযন মষ্টায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন

১৯৬ মভাোঃ মযজাউর কনযভ 01714860119 াফনা জভ জভ বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা

১৯৭ মভাোঃ াইফুর ইরাভ 01977698318 ভাসয়য মদায়া বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

১৯৮ ঠান্টু 01741620776 ঠান্টু ফনজ বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

১৯৯ মভাোঃ চাদু মে 01729102494 ইয়াকুফ ফনজ বান্ডায এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

২০০ মভাোঃ ওভান গনন মে 01746183314 মে ফাননজযরয় এ আয ভাসকযট, ফড় ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা

২০১ সুবাল চন্দ্র মঘাল 01712076808 এ এ মেডা য
কাচানযাড়া (কদভতরা), াফনা দয, 

াফনা
ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০২ মভাোঃ সুরতান 01315546506 সুরতান মেডা য ানজযাট, াফনা দয, াফনা ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০৩ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান  01738127900 ভান্নান   মেডা য ানজযাট, াফনা দয, াফনা ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০৪ মভাোঃ ভসরভ উনদ্দন 01733186645 ভসরভ মেডা য ানজযাট, াফনা দয, াফনা ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০৫ মভাোঃ আনযপ মাসন 01719898825 আনযপ মেডা য ানজযাট, াফনা দয, াফনা ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০৬ মভাোঃ আব্দু মাফান 01712351088 মাফান মেডা য ানজযাট, াফনা দয, াফনা ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন ভূট্টা

২০৭ মভাোঃ নভন্টু ভন্ডর 01786481676 নভন্টু ফনজ বান্ডায আটঘনযয়া ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

২০৮ মভাোঃ আোঃ যাজ্জাক 01754782471 যাজ্জাক মটায আটঘনযয়া ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

২০৯ মভাোঃ আোঃ জনরর 01701959710 জনরর ফনজ ঘয আটঘনযয়া ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

২১০ মভাোঃ নানজভ উনদ্দন 01757959514 নানজভ মটায আটঘনযয়া ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

২১১ মভাোঃ ভনজবুয যভান 01745871065 ভনজবুয ফনজ আড়ৎ আটঘনযয়া ফাজায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

২১২ মভাোঃ তাসরফান প্রাভাননক 01733104982 তাসরফ মটায আটঘনযয়া ফাজায, াফনা ভনযচ

২১৩ মপ্রাোঃ মভাোঃ াা আরভ 01712998006 জননপ্রয় বান্ডায বাঙ্গুড়া ফাজায, বাঙ্গুড়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা

২১৪ মপ্রাোঃ মভাোঃ যনপকুর াান 01748902244 যভান মেডা য বাঙ্গুড়া ফাজায, বাঙ্গুড়া, াফনা মুগ ভসুয ম ারা

২১৫ ানজ মভাোঃ েনফয া 01789893003 োনদজা মষ্টায বাঙ্গুড়া ফাজায, বাঙ্গুড়া, াফনা কারনজযা নযলা

২১৬ মপ্রাোঃ মভাোঃ আাদ 01711066495 আাদ মেডা য বাঙ্গুড়া ফাজায, বাঙ্গুড়া, াফনা নতর নতন ভূট্টা

২১৭ মফগভ ানপজা মকয়া 01711854825 মভা য যকায এন্টাযপ্রাইজ বাঙ্গুড়া ফাজায, বাঙ্গুড়া, াফনা লুদ ভনযচ

২১৮ মভাোঃ ানভভ মাসন 01733192756 বাই বাই ফাননজযারয়  াইসকারা ফাজায, চাটসভায, াফনা মেঁয়াজ ভনযচ ভসুয ভুট্টা

২১৯ মভাোঃ নফপ্লফ মাসন 01780580098 ননা এন্টাযপ্রাইজ  াইসকারা ফাজায, চাটসভায, াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভুট্টা

২২০ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01745577274 ভারুপা এন্টাযপ্রাইজ নতুনফাজায, চাটসভায মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভুট্টা
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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

২২১ মভাোঃ পনযদুর ইরাভ 01704625319 পনযদ এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, চাটসভায াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভুট্টা

২২২ মভাোঃ মুনজুয যভান 01832755488 মুনুজয এন্টাযপ্রাইজ পুযাতন ফাজায, চাটসভায াফনা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভুট্টা

২২৩ মভাোঃ নভজানুয যভান 01756818427 মভা য নভজানুয যভান মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৪ মভাোঃ নযাজুর ইরাভ 01756501520 মভা য নযাজুর মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৫ মভাোঃ জয়নার আসফদীন 01734799949 মভা য জয়নার মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৬ মভাোঃ আযাপ আরী 01737583617 মভা য আযাপসেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৭ মভাোঃ আোঃ  ারাভ 01714864432 মভা য  ারাভ মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৮ মভাোঃ ভনয উনদ্দন 01718510139 মভা য ভনয মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২২৯ মভাোঃ আবু ফক্কায 01732053595 মভা য আবু ফক্কায মেডা য াঁনথয়া, াফনা মেঁয়াজ যসুন

২৩০ মভাোঃ নান য আরী 01761537500 মভা য নান য আরী মেডা য দাশুনযয়া ফাজায, ঈশ্বযদী যসুন আদা লুদ

২৩১ মভাোঃ ভননয মাসন 01756261025 মভা য ভননয মেডা য ফড়ইচাযা ফাজায, ঈশ্বযদী ভনযচ ভসুয

২৩২ মভাোঃ ানফবুয যভান 01742022743 মভা য ানফবুয মেডা য ঝাউনদয়া ফাজায, ঈশ্বযদী মেঁয়াজ যসুন

২৩৩ মভাোঃ যাসদুর ইরাভ 01775499739 মভা য যাসদুর মেডা য ফাজায, ঈশ্বযদী লুদ মুগ নযলা

২৩৪ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 01937547228 মভা য ভননয মেডা য ফাজায, ঈশ্বযদী যসুন আদা লুদ

২৩৫ মভাোঃ মভাজাভ আরী প্রাোঃ 01741430478 মভাজাভ মটডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ মভাজাভ আরী প্রাোঃ 

গ্রাভোঃ চকচনকয়া, ইউননয়নোঃ মডভযা, 

ডাকঘযোঃ মডভযা, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

নযলা

২৩৬ মভাোঃ যাসদুর ইরাভ 01718300347 যাসভদুর মটডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ যাসদুর ইরাভ 

গ্রাভোঃ মগাারনগয, ইউননয়নোঃ ফনওয়াযীনগয, 

ডাকঘযোঃ মগাারনগয, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

নযলা

২৩৭ মভাোঃ যনকবুর ইরাভ 01748167717 নাঈভ মটডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ যনকবুর ইরাভ 

গ্রাভোঃ মুধাাড়া, ইউননয়নোঃ মডভযা, 

ডাকঘযোঃ মগাারনগয, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

মেঁয়াজ

২৩৮ মভাোঃ আব্দুর ভনতন োন 01719534341 োন মটডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ আব্দুর ভনতন োন 

গ্রাভোঃ চকচনকয়া, ইউননয়নোঃ মডভযা, 

ডাকঘযোঃ মডভযা, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

যসুন

২৩৯ মভাোঃ যনকবুর ইরাভ 01710797457 যনকবুর মটডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ যনকবুর ইরাভ

গ্রাভোঃ নচথুনরয়া উওযাড়া, ইউননয়নোঃ পনযদপুয, 

ডাকঘযোঃ মফড়াউনরয়া, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

যসুন

২৪০ মভাোঃ াভসুর আরভ যকায 01797884141 যকায মেডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ াভসুর আরভ যকায

গ্রাভোঃ নচথুনরয়া দনযণাড়া, ইউননয়নোঃ পনযদপুয, 

ডাকঘযোঃ মফড়াউনরয়া, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

যসুন

২৪১ কৃষ্ণ কুভায নন্দী 01312306906 রতা মেডা য

মপ্রাোঃ কৃষ্ণ কুভায নন্দী

গ্রাভোঃ আগপুাংগরী, ইউননয়নোঃ পুাংগরী, 

ডাকঘযোঃ া পুাংগরী, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

নযলা

২৪২ মভাোঃ াইফুর ইরাভ 01735335554 মভাল্লা মেডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ াইফুর ইরাভ

গ্রাভোঃ আগপুাংগরী, ইউননয়নোঃ পুাংগরী, 

ডাকঘযোঃ া পুাংগরী, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

নযলা

২৪৩ মভাোঃ ফানকনফল্লা 01734744364 নফল্লা মেডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ ফানকনফল্লা

গ্রাভোঃ নচথুনরয়া উওযাড়া, ইউননয়নোঃ পনযদপুয, 

ডাকঘযোঃ মফড়াউনরয়া, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

যসুন

২৪৪ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 01774720692 ভান্নান মেডা য

মপ্রাোঃ মভাোঃ আব্দুর ভান্নান 

গ্রাভোঃ াদর, ইউননয়নোঃ াদর, 

ডাকঘযোঃ ধানুয়াঘাট, উসজরাোঃ পনযদপুয, 

মজরাোঃ াফনা

মেঁয়াজ

২৪৫ মভাোঃ ভনছুয প্রাভাননক 01724068828 মেডা য তাঁতীফন্দ সুজানগয, াফনা মেঁয়াজ

২৪৬ মভাোঃ দুরার প্রাভাননক 01761546170 মেডা য জযতাপুয পূফাড়া, সুজানগয, াফনা যসুন

২৪৭ মভাোঃ এযাদ 01724448977 মেডা য কাভাযদুনরয়া, সুজানগয, াফনা মেঁয়াজ

২৪৮ মভাোঃ যনপক প্রাভাননক 01788224032 মেডা য তাঁতীফন্দ সুজানগয, াফনা মেঁয়াজ

২৪৯ মভাোঃ মভাস্তাপা মভাল্লা 01764787526 মেডা য উরাট সুজানগয, াফনা মেঁয়াজ

২৫০ মভাোঃ ভাসরক মাসন 01712177128 মেডা য জভদুনরয়া, সুজানগয মেঁয়াজ

২৫১ মভাোঃ নরভন মে 01734295248 নরভন বান্ডায এনফ পজলুর ক মযাড, নশুাকয ভাসকযট, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৫২ মভাোঃ মভাসরভ উনদ্দন 01711467574 ততা বান্ডায এনফ পজলুর ক মযাড, নশুাকয ভাসকযট, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৫৩ মভাোঃ নপকুর ইরাভ 01714550065 নফনভল্লা বান্ডায এনফ পজলুর ক মযাড, নশুাকয ভাসকযট, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৫৪ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01711013539 মুনদনা বান্ডায এনফ পজলুর ক মযাড, নশুাকয ভাসকযট, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৫৫ মভাোঃ নান্নু ভন্ডর 01712683472 বুজ ফানণজযরয় এনফ পজলুর ক মযাড, নশুাকয ভাসকযট, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৫৬ মভাোঃ রুসফর 01737160332 রুসফর মেডা য মাসনপুয, নযাজগঞ্জ দয, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ

২৫৭ মভাোঃ কালু ভন্ডর 01772653096 কালু মেডা য মাসনপুয, নযাজগঞ্জ দয, নযাজগঞ্জ যসুন

২৫৮ মভাোঃ আোঃ োসরক 01788171059 োসরক মেডা য ই াভনত, ফাগফাটি নযাজগঞ্জ দয, নযাজগঞ্জ যসুন

২৫৯ মভাোঃ াইফুর ইরাভ 01744584674 নজফ মেডা য গয়াো, উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ নযলা

২৬০ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01739972872 নজরুর মেডা য গয়াো, উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ নযলা

২৬১ অনবযাভ াা 01925178607 যসয়র মেডা য াসফগঞ্জ, রাংগা, নযাজগঞ্জ নযলা

২৬২ কানত্তক চন্দ্র াা 01716030422 মভা  ন মেডা য াসফগঞ্জ, রাংগা, নযাজগঞ্জ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা ভূট্টা

২৬৩ তয াা 01713736876 শুব্রত মেডা য াসফগঞ্জ, রাংগা, নযাজগঞ্জ ভসুয ভটয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা ভূট্টা

২৬৪ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ 01739082370 ভানন মেডা য কয়ড়া ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ নতর নতন নযলা ভূট্টা

২৬৫ মভাোঃ আরাজ আরী 01739915556 ভানন মেডা য কয়ড়া ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ নতর নতন নযলা ভূট্টা

২৬৬ মভাোঃ ভনজু নভয়া 01785433648 ভনজু মষ্টায ধযইর ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

য
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য
াজ

া
ী

াফনা

চাটসভায

াঁনথয়া

ঈশ্বযদী

 পনযদপুয

 সুজানগয

নযাজগঞ্জ

মজরা দপ্তয

উল্লাাড়া



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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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

২৬৭ মভাোঃ আব্দুর ান্নান 01726465164 ারভান মষ্টায ধাভাইকানন্দ ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৬৮ মভাোঃ জনভ উনদ্দন 01308918820 বাই বাই মষ্টায কয়ড়া ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৬৯ মভাোঃ জুরভত আরী 01764569485 বাই বাই মষ্টায কয়ড়া ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৭০ মভাোঃ যভজান আরী 01992472289 নপ মষ্টায রী ফনানী ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৭১ মভাোঃ া আরভ 01714461951 ানদয়া মষ্টায ধাভাইকানন্দ ফাজায উল্লাাড়া, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৭২ মভাোঃ ভাাবুবুয যভান 01711014072 যকায এন্ড ব্যাদা য
দ্বানযয়াযপুয ফাজায, াাজাদপুয, 

নযাজগঞ্জ
ভসুয ভাকরাই

২৭৩ মভাোঃ ভনউয যভান ভাসুদ এন্টাযপ্রাইজ
দ্বানযয়াযপুয ফাজায, াাজাদপুয, 

নযাজগঞ্জ
আদা ভনযচ

২৭৪ মভাোঃ  সভয উনদ্দন 01705105622  সভয এন্টাযপ্রাইজ
দ্বানযয়াযপুয ফাজায, াাজাদপুয, 

নযাজগঞ্জ
মেঁয়াজ যসুন

২৭৫ মভাোঃ আসনায়ায মাসন 01746115810 মভা আসনায়ায মষ্টায
দ্বানযয়াযপুয ফাজায, াাজাদপুয, 

নযাজগঞ্জ
নযলা

২৭৬ শ্রী মগৌড় চন্দ্র দা 01716587504 মগৌড় চন্দ্র দা এন্টাযপ্রাইজ
দ্বানযয়াযপুয ফাজায, াাজাদপুয, 

নযাজগঞ্জ
লুদ

২৭৭ মভাোঃ রুসফর মাসন 01717546665 রুসফর মষ্টায জাভকতর নিভ ফাজায, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা ভসুয

২৭৮ শ্রী নাযায়ন াা 01745802245 কানতযক মষ্টায জাভকতর নিভ ফাজায, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন ভনযচ মুগ

২৭৯ মভাোঃ মগারাভ মাসন 01701610722 মগারাভ আনম্বয়া মষ্টায জাভকতর নিভ ফাজায, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

২৮০ মভাোঃ মুা প্রভাননক 01754644177 এনামূর মষ্টায াফাজপুয, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ

২৮১ মভাোঃ জহুরুর ইরাভ 01749354310 জহুরুর মটায জাভকতর নিভ ফাজায, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

২৮২ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 01776096821  নুরুর মটায াফাজপুয, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ ভাকরাই নযলা

২৮৩ মভাোঃ আব্দুয যনভ 01740515533 াভীভ মষ্টায ফড়ধুর াট, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ আদা লুদ নযলা

য
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নযাজগঞ্জ

উল্লাাড়া

াজাদপুয

 কাভাযেন্দ



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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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

২৮৪ শ্রী সুভন াা 01719508736 সুভন মষ্টায জাভকতর নিভ ফাজায, কাভাযেন্দ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ

২৮৫ মভাোঃ রুসফর যকায 01716587244 মভা য জনতা মেডা য ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৮৬ মভাোঃ আকুর মাসন 01718649860 মভা য বাই বাই মেডা য ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৮৭ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01730837526 মভা য ানকফ মেডা য ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

২৮৮ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 01714514077 মভা য একতা ওসয়র নভর ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ ভাকরাই নযলা ভূট্টা

২৮৯ মভাোঃ ানফবুয যভান 01726256639 মভা য ানফবুয মেডা য ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ ভাকরাই নতর নযলা ভূট্টা

২৯০ মভাোঃ যনভ ফক্স 01744867912 মভা য বাই বাই ফীজ বান্ডায  চান্দাইসকানা ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ ভসুয ভাকরাই মোযী নতর নতন নযলা ভূট্টা

২৯১ মভাোঃ মগারাভ যাব্বানী 01745984569 মভা য বাই বাই ফীজ মষ্টায ধানগড়া ফাটযান্ড, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ ভাকরাই নযলা ভূট্টা

২৯২ মভাোঃ আোঃ আনজজ নভয়া 01741060248 মভা য নযপ মেডা য  চান্দাইসকানা ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ যসুন আদা লুদ

২৯৩ মভাোঃ জুন 01723822509 সুজন বযাড়াইটি মটায ধানগড়া ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

২৯৪ মভাোঃ ভাসুদ যানা 01733267928 মভা য তাননজর মেডা য পূফ যরযী মকারা ফাজায, যায়গঞ্জ, নযাজগঞ্জ ভাকরাই নতর নযলা ভূট্টা

২৯৫ মভাোঃ আোঃ কুদ্দু 01302861658 আোঃ কুদ্দু মেডা য তাড়া ফাজায, নযাজগঞ্জ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয নতর

২৯৬ মভাোঃ যাজু আসম্মদ 01780517947 যাজু মেডা য তাড়া ফাজায, নযাজগঞ্জ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয নতর

২৯৭ মভাোঃ মনরভ মযজা 01934166734 মনরভ মেডা য তাড়া ফাজায, নযাজগঞ্জ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয নতর

২৯৮ মভাোঃ ফাবু মে 01300562903 ফাবু মেডা য তাড়া ফাজায, নযাজগঞ্জ যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয নতর

২৯৯ মভাোঃ আনযপ যকায 01709501347 যকায মেডা য কৃলনাদীঘী ফাজায যসুন আদা লুদ মুগ ভসুয নতর

৩০০ মভাোঃ ফাবু নভয়া 01743218428 বাই বাই মেডা য মুকুন্দগাতী, মফরকুনচ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩০১ মভাোঃ সুভন ভূইঞা 01788412636 মভ যা চাচা বানতজা কাচাভার আযাৎ মুকুন্দগাতী, মফরকুনচ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩০২ মভাোঃ ারুনুয যনদ 01766752329 ভাসয়য মদায়া মটায মুকুন্দগাতী, মফরকুনচ যসুন লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই নযলা

৩০৩ মভাোঃ আোঃ  ারাভ 01757992689 আরী আরভ ভাটায চারা, মফরকুনচ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই

৩০৪ মভাোঃ বুজ মাসন 01798764552 বুজ মটায চারা, মফরকুনচ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই

৩০৫ মভাোঃ আরভ মাসন 01727637420 ভভতাজ মটায চারা, মফরকুনচ মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই

৩০৬ আরাজ্ব মভাোঃ যনভ উনদ্দন প্রাাং 01712021169 বাই বাই ফনজ বান্ডায পসত আরী ফাজায, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন

৩০৭ মভাোঃ ওফাইদুর ইরাভ 01711411150 মযাম্মান ফ্লাওয়ায াফগ্রাভ, ফগুড়া ভনযচ ভূট্টা

৩০৮ আরাজ্ব মভাোঃ  নভ উনদ্দন প্রাাং 01734356922 ভাভা বাসে চাইননজ মবনজসটফর পসত আরী ফাজায, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৩০৯ মভাোঃ েনরর যকায 01744891462 েনরর এন্টাযপ্রাইজ োন্দায, ফগুড়া আদা ভনযচ

৩১০ মভাোঃ আভজাদ নভয়া 01770357409 বান্ডাযী মেডা য োন্দায, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন লুদ

৩১১ মভাোঃ আরী আসম্মদ 01711962103 এ এ আরী এন্টাযপ্রাইজ পসত আরী ফাজায, ফগুড়া যসুন আদা ভনযচ

৩১২ মভাোঃ াভসুর প্রাাং 01756279000 নফনভল্লা ফনজবান্ডায পসত আরী ফাজায, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নতর

৩১৩ মভাোঃ আবুর কারাভ আজাদ 01714550794 আজাদএযাগ্রপাভ মফসজাড়াঘাট, কসরাণী, ফগুড়া সূম যমূেী য়ানফন ভূট্টা

৩১৪ মভাোঃ ভনন আযী যাজু 01736502620 যাজু কাঁচাভার াউজ ল্লীভঙ্গরাট, াোনযয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩১৫ মভাোঃ আর-আনভন 01757992842 আরআনভন কাঁচাভার াউজ ল্লীভঙ্গরাট, াোনযয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন

৩১৬ মভাোঃ যব্বনী নভয়া 01752551955 যব্বানী কাঁচাভার াউজ ল্লীভঙ্গরাট, াোনযয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৩১৭ মভাোঃ ভাফুজায যভান ভাফুজ কাঁচাভার াউজ যাজাফাজায, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন সূম যমূেী য়ানফন

৩১৮ মভাোঃ মপযসদৌ আরী 01724484911 মপযসদৌ কাচাঁভার ক্রয় নফক্রয় কাযী মকারাগ্রাভ ফাজায, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩১৯ মভাোঃ মযজাউর 01768824667 মযজাউর কাচাঁভার ক্রয় নফক্রয় কাযী মাথানে ফাজায, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া লুদ ভনযচ

৩২০ মভাোঃ ানপজায যভান 01733677106 ানপজায ক্রয় নফক্রয় কাযী মদাফরা াড়া, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩২১ মভাোঃ জানদুর ইরাভ 01732401696 জানদুর ক্রয় নফক্রয় কাযী দুচাঁনচয়া ফাজায, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া নযলা য়ানফন

৩২২ মভাোঃ আইফয 01726192880 আইফয ক্রয় নফক্রয় কাযী ঘযভ ফাজায, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩২৩ মভাোঃ ইয়াকুফ আরী 01713794984 ইয়াকুফ আরী ক্রয় নফক্রয় কাযী কাথারী ফাজায, দুচাঁনচয়া, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা

৩২৪ এ.এপ. এভ পজলুর ক 01745643859 মভ যা ভন্ডর মেডা য ধুনট ফাজায, ফগুড়া ভনযচ নযলা ভুট্টা

৩২৫ মভাোঃ আবু তাসয 01710793997 মভ যা তাননজরা মেডা য ধুনট ফাজায,ধুনট, ফগুড়া ভনযচ নযলা ভুট্টা

৩২৬ মভাোঃ জয়নার আসফদীন 01745564787 মভ যা ভানদুর মেডা য নিভ বযাী, ধুনট, ফগুড়া ভনযচ নযলা ভুট্টা

৩২৭ ফাদা আরভ 01713761296 ফাদা ভরা মটায ধুনট ফাজায,ধুনট, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভসুয ভাকরাই

৩২৮ াচ্চু ভনল্লক 01716844780 াচ্চু ভরা মটায ধুনট ফাজায,ধুনট, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভসুয ভাকরাই নতর

৩২৯ মভাোঃ াাদাত মাসন 01722437074 মভা য ানফফা মটডা য ফাইগুনী ফাজায, গাফতরী, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৩৩০ নভল্লাত মাসন 01626332595 নভল্লাত মষ্টায ীযগা া, গাফতরী, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩১ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01735583857 মভা য মযসজায়ান মটডা য মযীাট, ভনলাফান, গাফতরী, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নযলা ভূট্টা

৩৩২ প্রদ্দুৎ কুভায কনফযাজ 0175153772 প্রদ্দুৎ মটডা য কাগইর, গাফতরী, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৩ মভাোঃ মরার উনদ্দন 01752888211 মভা য ভসনায়াযা মটডা য আদুয ফাজায, গাফতরী, ফগুড়া মেঁয়াজ লুদ নযলা ভূট্টা

৩৩৪ মভাোঃ ানকর নভয়া 01966515008 ানকর বান্ডায াযনতত যর নয়া াড়া, ানযয়াকানন্দ, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৫ মভাোঃ যনপকুর ইরাভ 01731242125 আকন্দ বান্ডায াযনতত যর নয়া াড়া, ানযয়াকানন্দ, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৬ মভা াোঃ সুইটি মফগভ 01745762867 মফলু মেডা যাভচন্দ্রপুয, ানযয়াকানন্দ, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৭ মভাোঃ মাাগ 01776168817 মাাগ মেডা য মদফডাঙ্গা, ানযয়াকানন্দ, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৮ মভাোঃ জানদুর উরাভ 01755823892 ভন্ডর বান্ডায নন্দুকানন্দ, ানযয়াকানন্দ, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৩৯ মভাোঃ ফাবু নভয়া 017917337721 কাচা ভাসরয ব্যফা াটসোরা ফাজায, মযপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৪০ মভাোঃ আব্দুর োসরক 01746292663 কাচা ভাসরয ব্যফা াটসোরা ফাজায, মযপুয, ফগুড়া কারনজযা মুগ ভসুয নতন

৩৪১ মভাোঃ জাভার উনদ্দন 01725734443 কাচা ভাসরয ব্যফা
এনননডন ভাসকযট, আযনডএ, দভাইর,

 মযপুয, ফগুড়া
মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৩৪২ মভাোঃ আব্দুর যাজ্জাক 01706631513 কাচা ভাসরয ব্যফা
ভফায় নফনী-২, আযনডএ, দভাইর,

 মযপুয, ফগুড়া
মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ মুগ ভসুয

৩৪৩ মভাোঃ তাজউনদ্দন েন্দকায 01757993003 কাচা ভাসরয ব্যফা জাভারপুয, বফানীপুয,  মযপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৪৪ মভাোঃ ভাইনুয যভান 01741528046 ভাইনুয বযাযাইটিজ মষ্টায আভতরী, নফগঞ্জ, ফগুড়া আদা লুদ

৩৪৫ মভাোঃ াসভজ উনদ্দন 01752018792 াভীভা বযাযাইটিজ মষ্টায আভতরী, নফগঞ্জ, ফগুড়া আদা লুদ

৩৪৬ মভাোঃ নভরন প্রাভাননক 01725091785 আকফয বযাযাইটিজ মষ্টায আভতরী, নফগঞ্জ, ফগুড়া আদা লুদ

৩৪৭ মভাোঃ নুরুজ্জাভান প্রাভাননক 01723930275 মভা য নুপুয কাচাঁভার মটায আভতরী, নফগঞ্জ, ফগুড়া আদা লুদ

৩৪৮ মভাোঃ আযাফুর প্রাভাননক 01719609924  আযাফুর মটায আভতরী, নফগঞ্জ, ফগুড়া আদা লুদ

৩৪৯ মভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক 01729741616 মভা য ানদয়া মেডা য দুফরাগানড় াট, াজাানপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৫০ মভাোঃ নদুর ইরাভ 01741962059 মভা য ানব্বয মেডা য াজাানপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৫১ মভাোঃ নভজানুয যভান 01795298540 মভা য আফদুল্লা মেডা য াজাানপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৫২ মভাোঃ আব্দুর ান্নান 01719511041 মভা য ান্নান  মেডা য াজাানপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৫৩ মভাোঃ সুভন 01740213260 মভা য ানদক  মেডা য াজাানপুয, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৫৪ মভাোঃ রুহুর আনভন 01738189398 মভা য ভা ওসয়র নভর নিসভানী ফাজায, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া লুদ ভনযচ ভসুয ভটয নযলা ভূট্টা

৩৫৫ মভাোঃ ানন ওকত 01753244781 আরাজ্ব ওসয়র নভর াটকড়ই ফাজায, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া লুদ ভনযচ নযলা

৩৫৬ মভাোঃ যভজান আরী 01788952343 মভা য যভজান আরী মটডা য নন্ডতপুকুয ফাজায, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া লুদ ভনযচ নযলা

৩৫৭ মভাোঃ আান নফপ্লফ যনভ 01711039289 মভা য যদায চাউর কর ভাঝগ্রাভ, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া নযলা ভূট্টা
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নাভ মভাফাইর

নম্বয
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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

৩৫৮ মভাোঃ এনামুর ক 01740805846 মভা য এনফ অসয়র নভর ভুসকায, নন্দীগ্রাভ, ফগুড়া লুদ ভনযচ নযলা

৩৫৯ মপ্রাোঃ মভাোঃ াযসবজ মাসন 01745758381 াযসবজ মষ্টায নতননদঘী ফাজায, কাালু, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ কারনজযা নযলা

৩৬০ মপ্রাোঃ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী 01713721799 মভা য কাজী মেডা য কোণপুয ফাজায, কাালু, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নযলা

৩৬১ মপ্রাোঃ মভাোঃ মগারাভ যব্বানী 01735633813 মভা য মযজওয়ান মেডা য কোণপুয ফাজায, কাালু, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নযলা

৩৬২ মপ্রাোঃ মভাোঃ ানন মাসন 01793782911 মভা য ানন  মেডা য কোণপুয ফাজায, কাালু, ফগুড়া মেঁয়াজ ভনযচ নযলা

৩৬৩ মপ্রাোঃ মভাোঃ মযজাউর মাসন 01787559541 মভা য ানন  মেডা য কোণপুয ফাজায, কাালু, ফগুড়া মেঁয়াজ যসুন ভনযচ

৩৬৪ মভাোঃ ইভাইর মাসন 01720448555 মভা য এরাী বান্ডায োরাড় মযাড, মবারা ভনযচ কারনজযা মোযী নযলা

৩৬৫ মভাোঃ ননদ্দক 01794298000 মভা য আকফয মেডা য োরাড় মযাড, মবারা ভনযচ কারনজযা মুগ মোযী নযলা

৩৬৬ মভাোঃ াাবুনদ্দন 01726011871 মভা য মুন এন্টাযপ্ররাইজ োরাড় মযাড, মবারা ভনযচ কারনজযা মুগ মোযী নযলা

৩৬৭ মভাোঃ ইভাইর মাসন সুভন 01924515655 মভা য তানভভ মষ্টায োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা নতর ভূট্টা

৩৬৮ মভাোঃ নাঈভ 01300893726 নাঈভ মেডা য োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা ভসুয নতর

৩৬৯ মভাোঃ জনভ 01316561670 নানজভ এন্টাযপ্রাইজ োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ নতর

৩৭০ মভাোঃ মরাকভান মাসন (ফাবুর) 01712279439 মভা ভা এসগ্রা মকনভকযার ভাজননট্ট, দযসযাড, মবারা মুগ ভাকরাই মোযী নযলা

৩৭১ মভাোঃ ভাইনুনদ্দন নভয়া 0177908838 মভা য মভসনদ মেডা য ভাজননট্ট, দযসযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৩৭২ মভাোঃ ভাস আরভ 01710385652 নয়াভ মেডা য োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ নতর

৩৭৩ মভাোঃ জুসয়র যানা 019242548881 যানা মেডা য োরাড় মযাড, মবারা আদা লুদ ভসুয মোযী নচনাফাদাভ

৩৭৪ মভাোঃ ইভাইর 01714664013 মভা য মবারা ফীজ বান্ডায ভাজননট্ট, দযসযাড, মবারা ভনযচ কারনজযা মোযী নযলা

৩৭৫ মভাোঃ ইভাইর মাসন সুভন 01924515655 মভা য তানভভ মটায োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা নতর ভূট্টা

৩৭৬ মভাোঃ জনভ 01316561670 ানচভ এন্টাযপ্রাইজ োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ নতর

৩৭৭ মভাোঃ মরাকভান মাসন (ফাবুর) 01712279439 মভা য ভা এসগ্রা মকনভকযার ভাজননট্ট, দযসযাড, মবারা মুগ ভাকরাই মোযী নযলা

৩৭৮ মভাোঃ ভাস আরভ 01710385652 নয়াভ মেডা য োরাড় মযাড, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ নতর

৩৭৯ াংকয ফননক 01716270387 নদাভ চন্দ্র ফননক মঘালনট্ট চকফাজায, মবারা আদা লুদ ভসুয নচনাফাদাভ

৩৮০ মভাোঃ মভাতাায উনদ্দন 01917929130 রাকী ফনজ পর বান্ডায রারসভান মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৩৮১ অনু দত্ত 01735375356 মভা য দত্ত মেডা য রারসভান মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা ভসুয

৩৮২ মভাোঃ নানজভ 01728937437 মভা য তুনন মষ্টায দয মযাড, রারসভান মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ নচনাফাদাভ

৩৮৩ ইভযান নকদায 01718755965 নকদায এন্টাযপ্রাইজ রারসভান মবারা মুগ ভসুয নযলা য়ানফন

৩৮৪ উত্তভ কুভায দত্ত 01716512870 দত্ত মষ্টায দয মযাড, রারসভান মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৩৮৫ মভাোঃ নাগয 01705857459 উদয়পুয যাস্তায ভাথা মফাযানউনদ্দন, মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৩৮৬ মভাোঃ ভনপজ 01715212956 তাননজরা মষ্টায মফাযানউনদ্দন, মবারা মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৩৮৭ মভাোঃ নভাদ 01743616941 মুনতাা মষ্টায মফাযানউনদ্দন, মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ নচনাফাদাভ

৩৮৮ মভাোঃ নজান 01760047368 নজান এফাং যাপান মটায মফাযানউনদ্দন, মবারা মুগ ভসুয নযলা য়ানফন

৩৮৯ মভাোঃ মোকন আব্দুল্লা 01831022322 ততা মেডা য মফাযানউনদ্দন, মবারা মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৩৯০ মভাোঃ আযাপাত 01787029332 োন ফানণজযরয় কাজ নজরুর ইরাভ ড়ক, ফযগুনা মেঁয়াজ লুদ ভনযচ মুগ মোযী

৩৯১ মভাোঃ নানয 01744882249 কাভার ফীজ বান্ডায ৫ াা নট্ট, ফযগুনা মেঁয়াজ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৯২ মভাোঃ ইউসুপ 01743071527 ততা ফীজ বান্ডায াা নট্ট, ফযগুনা মেঁয়াজ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৩৯৩ মভাোঃ ভাামুদ মাসন 01731648059 মভা ইয়ানন এন্টাযপ্রাইজ ফাজায ড়ক, ফাননয়া নট্ট, ফযগুনা মেঁয়াজ ভনযচ মোযী নযলা নচনাফাদাভ

৩৯৪ মভাোঃ কনফয মাসন 01775940284 মভা য মোকন মষ্টায কাজ নজরুর ইরাভ ড়ক, ফযগুনা মেঁয়াজ লুদ ভনযচ মুগ মোযী নচনাফাদাভ

৩৯৫ কৃষ্ণ কান্ত ভন্ডর 01934381422 রা এন্ড ব্রাদা য ফাজায ড়ক, ফাননয়া নট্ট, ফযগুনা মেঁয়াজ ভনযচ নযলা নচনাফাদাভ

৩৯৬ নভঠুন নভএ 01799885585 মভা য নযন এন্ড ব্রাদা য ফাজায ড়ক, ফাননয়া নট্ট, ফযগুনা লুদ ভনযচ মুগ মোযী নচনাফাদাভ

৩৯৭ মভাোঃ নাজমুর মাসন 01707648007 মভা ননদ্দক মেডা য ফাজায ড়ক, ফঙ্গফন্ধু ড়ক, ফযগুনা মেঁয়াজ আদা ভনযচ নযলা নচনাফাদাভ

৩৯৮ মভাোঃ জুসয়র নফশ্বা 01721048420 মভা য ইভাইর কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফযগুনা মেঁয়াজ ভনযচ মোযী নযলা

৩৯৯ মভাোঃ যাতুর 013166022584 মভা য ফানি মষ্টায কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফযগুনা লুদ ভনযচ মুগ মোযী নযলা নচনাফাদাভ

৪০০ জুসয়র নফশ্বা 01721048420 মভা য ইভাইর মষ্টায কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফনগুনা মেঁয়াজ ভনযচ মোযী নযলা

৪০১ যাতুর 01316602584 মভা য ফািী মষ্টায কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফনগুনা লুদ ভনযচ মুগ মোযী নযলা নচনাফাদাভ

৪০২ কনফয 01775940284 মোকন মষ্টায কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফনগুনা মুগ ভসুয ম ারা নচনাফাদাভ

৪০৩ মভাফাযক 01734617086 মভা য ানন মষ্টায কাজী নজরুর ইরাভ ড়ক, ফনগুনা মুগ মোযী নযলা নচনাফাদাভ

৪০৪ নাজমুর  01707648007 মভা য ননদ্দক মেডা য ফঙ্গফন্ধু ড়ক মেঁয়াজ যসুন কারনজযা নতর

৪০৫ মভাোঃ ইভযান মাসন 01727324138 মভা য ননা ভনন মষ্টায যভনা রঞ্চঘাট, ফাভনা, ফযগুনা আদা লুদ ভনযচ ভসুয

৪০৬ মভাোঃ ভঞ্জুযর আরভ মোকন 01732286404 মভা য মোকন মষ্টায ফাভনা দয, ফযগুনা ভনযচ মুগ সূম যমূেী

৪০৭ মভাোঃ কাভার মাসন 01724915583 মভা য মভাতাসরফ মষ্টায াসফ ফাড়ী ফাজায, ফাভনা দয, ফযগুনা আদা লুদ ভনযচ ভসুয

৪০৮ মভাোঃ কনফয মাসন 01735500535 মভা য পাযনজ মষ্টায
মোরটুয়া ফাজায, যভনা, ফাভনা দয,

 ফযগুনা
আদা লুদ ভনযচ ভসুয

৪০৯ মভাোঃ আইউফ আরী 01719227710 মভা য কাইউভ মষ্টায
মোরটুয়া ফাজায, যভনা, ফাভনা দয,

 ফযগুনা
আদা লুদ ভনযচ ভসুয

৪১০ মভাোঃ েযসদ 01728598050 মোযসদ মষ্টায ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১১ মভাোঃ আকন মফাযী 01712959591 মফাযী মষ্টায ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১২ মভাোঃ ইভন মাসন 01719847696 ইভন মষ্টায ননজাভ উনদ্দন ভাসকযট, টুয়াোরী আদা লুদ ভনযচ মুগ মোযী নযলা সূম যমূেী

৪১৩ মভাোঃ মভাতাসরফ োন 01715452125 মভা য াাজারার মেডা য মৌয ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১৪ আব্দু ারাভ নভয়া 01712105551 মভা য ততা ফানণজযারয় মৌয ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১৫ মভাোঃ পারুক াান 01926974913 মভা য মৃধা মষ্টায মৌয ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১৬ এভ ইয়ান ন 01714708707 এভ ইয়ান ন মষ্টায ননউ ভাসকযট, কাঁচাফাজায, টুয়াোরী মেঁয়াজ আদা লুদ ভনযচ মুগ নযলা সূম যমূেী

৪১৭ মভাোঃ আরতাপ াওরাদায 01739599487 বাই বাই ফানণজযারয় ভাাং নট্ট, ননউ ভাসকযট, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪১৮ অভর চন্দ্র ভানর 01740927212 ননউ ফাউপর ফীজ বান্ডায থানা াড়া দয মযাড, টুয়াোরী মেঁয়াজ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪১৯ মভাোঃ ভনজফয যভান 01718400140 মভা য কৃনল ঘয থানা াড়া দয মযাড, টুয়াোরী মেঁয়াজ ভনযচ কারনজযা মুগ ভসুয ম ারা ভাকরাই মোযী নতর নযলা নচনাফাদাভ ভূট্টা

৪২০ মভাোঃ এনাসয়ত মাসন 01718721233 রুক এন্টাযপ্রাইজ ঘূযচাকাঠী, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২১ মভাোঃ ানফবুয যভান 01712029832 ানফবুয যভান এন্টাযপ্রাইজ চাঁদকাঠী, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২২ মভাোঃ জনরুর ইরাভ 01710765050 াওরাদায কৃনল মন্টায কানরশুযী, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ
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ক্রভ

 নাং

নফবাগ মজরা উসজরা মক্রতায তথ্য পসরয নাভব্যফা প্রনতষ্ঠাসনয নাভ ও ঠিকানা

৪২৩ মভাোঃ নভরন াওরাদায 01719934705 মভাোঃ াননপ কৃনল মন্টায কানরশুযী, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৪ মভাোঃ কনফয দুয়াযী 01724271224 দুয়াযী কৃনল মন্টায কানরশুযী, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৫ মভাৎ নজরুর ইরাভ 01715613437 নফনভল্লা এন্টাযপ্রাইজ কাযোনা, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৬ মভাোঃ নানজভ উনদ্দন আরভ 01762535515 কারাইয়া ফীজ বান্ডায কারাইয়া, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৭ মভাোঃ াদ্দাভ মাসন 01887135777
মভঘরা এন্টাযপ্রাইজ এন্ড 

ফীজ বান্ডায
কারাইয়া, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৮ মভাোঃ াননপ াওরাদায 01735459319  াননপ এন্টাযপ্রাইজ নদ্বাা, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪২৯ মভাোঃ রুহুর আনভন 01716986774 জননী ফীজ বান্ডায নদ্বাা, ফাউপর, টুয়াোরী মেঁয়াজ যসুন আদা মুগ ভসুয ম ারা নতর নযলা নচনাফাদাভ

৪৩০ াসফর যায়ান ফাদর 01716200476 াসফর এন্টাযপ্রাইজ চযসানাফাদ দনভনা, টুয়াোরী ভনযচ মুগ ভসুয মোযী নতর

৪৩১ এনাসয়ত মাসন 01760426163 সুজন এন্টাযপ্রাইজ কাউননয়া, দনভনা, টুয়াোরী মুগ ভসুয মোযী নতর

৪৩২ াননা মফগভ 01703156406 আর নভয়াত ফীজ বান্ডায চযসানাফাদ দনভনা, টুয়াোরী ভনযচ মুগ ভসুয মোযী

৪৩৩ মভাোঃ কাভার মভাল্লা 01732890346 মভাল্লা এন্টাযপ্রাইজ ৭ ফড়সগাারদী, দনভনা, টুয়াোরী লুদ ভনযচ মুগ ভসুয মোযী নতর

৪৩৪ াাজাান েন্দকায 01798551445 মভা য এন্টাযপ্রাইজ ভদ যনা, ফড়সগাারদী, দনভনা, টুয়াোরী লুদ ভনযচ মুগ ভসুয মোযী নতর

৪৩৫ মভাোঃ নান্টু মে 01916249690 ম যা নান্টু মটায কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৩৬ সুনজত ীর 01611132964 মভ যা সুনজত মটায কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৩৭ মদফাীল 01724854145 মভ যা মদফাীল  মটায কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৩৮ উত্তভ কুভায 01716463842 মভ যা যানজফ বান্ডায কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৩৯ ভন্টু াা 01776785756 মভ যা নান্টু মষ্টায, কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ

৪৪০ ইউনুচ আরী 01712230747 মভ যা মানারী ফাননজয বান্ডায কাচাফাজায মযাড, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৪১ মভাোঃ নফল্লার মে 01753600070 মভ যা মে মটায ফাজায মযাড, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৪২ মভাোঃ ভাসুভ নফল্লা 01716423340 মভ যা নফল্লা বান্ডায কাচাফাজায মযাড, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৪৩ সুভন ভজুভদায 01716336640 মভ যা অপূফ য বান্ডায কাচাফাজায মযাড, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৪৪ আবুর কারাভ আজাদ 01775716239 মভ যা আজাদ বান্ডায কাচাফাজায, নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন আদা

৪৪৫ কাভার মাসন ০১৭০৬৫১১০৩৩ ভাসয়য মদায়া এন্টাযপ্রাইজ কদভতরা ফাজায যসুন নযলা

৪৪৬ াংকয ভন্ডর ০১৭৮১৮৮৩০০০ ভন্ডর মষ্টায াঁচাড়া ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৪৭ নযাজুর ইরাভ ০১৭১৬৮৪১১৪০  নযজুর মষ্টায াঁচাড়া ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৪৮ জগদী ভন্ডর 0174278367 ভন্ডর মষ্টায াঁচাড়া ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৪৯ আশ্মাফারী োঁ 01914312143 োঁ মষ্টায নকদায ভনল্লক ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৫০ যঞ্জন ফাইন 01956339642 যনন মষ্টায নকদায ভনল্লক ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৫১ যতন ভজুভদায 01926436298 ভা মষ্টায নকদায ভনল্লক ফাজায মেঁয়াজ যসুন নযলা

৪৫২ মভাোঃ নভরন মৃধা 01794369272 মভা য যায়ান মষ্টায তাপন য ভয়দান ফাজায,বান্ডানযয়া,নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা

৪৫৩ মভাোঃ আোঃ  ারাভ 01795717783 মভা য াইফুর মেডা য, তাপন য ভয়দান ফাজায,বান্ডানযয়া,নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা

৪৫৪ মভাোঃভাাবুফ াওরাদায ০১৭৭৪৭১৮৭৭০ মভা য মুযাদ মষ্টায তাপন য ভয়দান ফাজায,বান্ডানযয়া,নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা

৪৫৫ মভাোঃআসনায়ায াওরাদায 01795113428 মভা য আসনায়ায মষ্টায, তাপন য ভয়দান ফাজায,বান্ডানযয়া,নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা

৪৫৬ মভাোঃ নযন মভাল্লা 01717885992 মভা য নযন মভাল্লা মষ্টায তাপন য ভয়দান ফাজায,বান্ডানযয়া,নসযাজপুয মেঁয়াজ যসুন ভনযচ নযলা

৪৫৭ া আরভ ০১৭৭৮২৪৪২১৫ আরভ মটায ফয়ানতয াট,ম াট নাংড়া লুদ ভসুয ভূট্টা

৪৫৮ মভাোঃ ানফফ ০১৭৪০৯১৬০৫২ মভা য ানফফ মটায ভঠফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন আদা ভনযচ

৪৫৯ মভাোঃআরভগীয োন ০১৭১০৯৬৫৬৩৯ োন মটায ভঠফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৪৬০ মভাোঃ নরটন ০১৭১২৪৪৯৮৭৮ ভা মটায ভঠফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৪৬১ মভাোঃ যতন মভাল্লা ০১৭১৫২০৮০৮৪ মভাল্লা আড়ত ঘয ভঠফানড়য়া মেঁয়াজ যসুন লুদ ভনযচ

৪৬২ মভাোঃ আনরউর ইরাভ 01718669442 মভা য আকন মেডা য ঝারকাঠি মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মোযী

৪৬৩ মভাোঃ আনরভ েনরপা 01718686831 মভা য ততা ফীজ বান্ডায ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৬৪ মভাোঃ আব্দুর যনভ 01752549609 মভা য ভনদনা বান্ডায ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নযলা ভূট্টা

৪৬৫ মভাোঃ হুভায়ুন েন্দকায 01745425646 মভা য েন্দকায মেডা য ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নযলা ভূট্টা

৪৬৬ মভাোঃ কাভার মে 01913188080 ঝারকাঠি ফীজ বান্ডায ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৬৭ মভাোঃ ভনতন মাসন 01712939716 মভা য োজা মেডা য কাঠনট্ট, ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৬৮ ভীত ফনণক 01724852062 মভা য সূম য বান্ডায কাপুসযনট্ট, ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৬৯ মভাোঃ নজরুর ইরাভ 01715169102 মভা য ভাননক মেডা য কাপুসযনট্ট, ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৭০ মভাোঃ পারুক মাসন 01735405660 মভা য পারুক মেডা য কাপুসযনট্ট, ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মুগ ভসুয নতন নযলা ভূট্টা

৪৭১ মভাোঃ ভামুন যদায 01856401135 মভা য রুভন ফানণজযারয় কাপুসযনট্ট, ঝারকাঠি মেঁয়াজ আদা মোযী নতন নযলা ভূট্টা

৪৭২ মভাোঃ আরভ েনরপা 01718686831 মভা য ততা ফীজ বান্ডায ঝারকাঠি আদা কারনজযা মুগ ভসুয নতর নতন নযলা ভূট্টা

৪৭৩ মভাোঃ কাভার মে 01913188080 ঝারকাঠি ফীজ বান্ডায ঝারকাঠি আদা মুগ ভসুয নতর নতন নযলা সূম যমূেী ভূট্টা

৪৭৪ মভাোঃ আোঃ যনভ 01752549609 মভা য ভনদনা বান্ডায ঝারকাঠি মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মোযী

৪৭৫ মভাোঃ হুভায়ুন েন্দকায 01745425646 মভা য েন্দকায মেডা য ঝারকাঠি মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মুগ ভূট্টা

৪৭৬ মভাোঃ অনরউরা ইরাভ 01718669442 মভা য আঁকন মেডা য ঝারকাঠি মেঁয়াজ যসুন আদা লুদ ভনযচ মোযী

৪৭৭ মভাোঃ আব্দুল্লা 01714618962 আব্দুল্লা মটায ফাগযী ফাজায, ঝারকাঠী আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী নযলা সূম যমুেী ভুট্টা

৪৭৮ মভাোঃ কারাভ মাসন 01712730375 মভা য যাজাপুয মেডা য ননন্ডসকট ফাগযী ফাজায, ঝারকাঠী আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী নযলা সূম যমুেী ভুট্টা

৪৭৯ মভাোঃ নুরুর ইরাভ 01920195148 ভননয এন্টাযপ্রাইজ ফাগযী ফাজায, ঝারকাঠী আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী নযলা সূম যমুেী ভুট্টা

৪৮০ মভাোঃ আব্দুর আরীভ েনরপা 01718686831 মভা য ততা ফীচ বান্ডায 56, ফাসয মযাড ীতর মোরা, ঝারকাঠী আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী নযলা সূম যমুেী ভুট্টা

৪৮১ মভাোঃ সুরতান পযাজী 01718454872 মভা য বাই বাই মটায ফাইা মভাড়, উসজরা ড়ক, যাজাপুয, ঝারকাঠি আদা লুদ ভনযচ মুগ ভসুয ভাকরাই মোযী নযলা সূম যমুেী ভুট্টা
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