
                    : এর        

ক্রঃ নং ভফায় মভমতয নাভ ও ঠিকানা       র    র  

০১ ০২ ০৩ 

০১. ফাংরাদদ দুগ্ধ উৎাদনকাযী ভফায় আউমনয়ন মরঃ (মভল্ক মবটা)  

১৩৯ - ১৪০, ততজগাঁও মল্প এরাকা, ঢাকা- ১২০৮।  

১৯৭৩ 

০২. 

 

ফাংরাদদ ভফায় ব্াংক মরঃ। 

৯মড/, ভমতমির, ফামনমজিক এরাকা, ঢাকা। 

  

 

৩. ফাংরাদদ জাতীয় ল্লী উন্নয়ন ভফায় তপডাদযন 

 ২২,মদরকুা, ফা/এ ৩য় ঢাকা।   

 

০৪. ফাংরাদদ জাতীয় ভফায় আউমনয়ন।  

ভফায় দন ৯/মড, ভমতমির ফা.এরাকা, ঢাকা-১০০০।  

 

০৫. ফাংরাদদ জাতীয় ভৎস্যজীমফ  ভফায় মভমত মরঃ। 

আকফার তযাড, াথযঘাটা, থানা: তকাতয়ারী,তজরা: চট্টগ্রাভ  

ংদমাগ কাম যারয়: ভফায় দন, ৫ভ তরা, ৯মড ভমতমির ফা/এ ঢাকা।  

১২/০৩/১৯৬৪ 

০৬. ফাংরাদদ ভফায় ভাদকযটং তাাআট মরঃ।  

১২/১, ভমতমির ফা/এ, ঢাকা-১০০০।  

 

০৭. ফাংরাদদ জাতীয় ভফায় মল্প মমভমত মরঃ।  

ভফায়  দন, ২য় তরা, ৯মড/ভমতমির ফা/এ ঢাকা-১০০০।   

 

০৮. ফাংরাদদ জাতীয় ভমরা ভফায় মভমত মরঃ।  

২৭ ফঙ্গফন্ধু এমবমন, গুমরস্তান, ঢাকা।  

০১/০৫/১৯৭৭ 

০৯. ফাংরাদদ গণ মযফন চারক ভফায় মভমত মরঃ,  

ফাংরাদদ ভফায় ব্াংক বফন,৯/মড ভমতমির ফা/এ, ঢাকা। (ফায়দন ন্যস্ত) 

 

১০. ফাংরাদদ জাতীয় অখঁচালী ভফায় তপডাদযন মরঃ। 

ভল্লা-ামদয তভায, যাভচন্দ্রপুয, তঘাড়াভাযা যাজাী (ফায়দন ন্যস্ত) 

 

১১. মদ-কুমভল্লা আন্ডামিয়ার তকা-াদযটব তাাআট মরঃ, 

গ্রাভঃ-ধ যভপুয  তাঃ-কুমভল্লা, উদজরাঃ-অদ যদয তজরাঃ-কুমভল্লা ।     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         র        

ক্র নং ভফায় মভমতয নাভ ও ঠিকানা       র    র  

০১ ০২ ০৩ 

০১. মদ তকা-াদযটব তক্রমডট আউমনয়ন রীগ ফ ফাংরাদদ মরঃ (কারফ)। 

কারফ বফন,স্কুর তযাড, মিরফাড়ীযদটক,গুরান, ঢাকা।  

 

০২. ভফায় ফাজায কনদাট যয়াভ, 

ভফায় বফন, এপ-১০, অগাযগাঁও, ঢাকা। 

 

০৩. জনতা তকন্দ্রীয় ভফায় মভমত মরঃ 

 ১৬, নওদা াড়া, ডাকঘয -ফুযা ,থানা-াভিদুভ , তজরা যাজাী।  

 

০৪. ফাংরাদদ মুমিদমাদ্ধা ভফায় তপড়াদযন মরঃ  

বান্ডাযী ম্যানন  তদাতরা, ২১৭মফ,মনউাকুযরায তযাড, ভগফাজায, ঢাকা।  

  তযাড,ভগফাজায ,ঢাকা (ফায়দন ন্যস্ত) 

 

০৫. এপ অআ ম এর তকন্দ্রীয়  ভফায় মভমত মরঃ 

মফমফ ভতট তন্টায (৭ভ তরা), কামিযাড়, তাঃকুমভল্লা, উ: অদ য দয, তজরাঃ কুমভল্লা।  

 

০৬. ম্যামিভ তন্ট্রার তকা-াদযটব তাাআট মরঃ। 

৮৮/৩,জমন টাওয়ায, (৩য় তরা), উত্তয মাত্রাফাড়ী, ঢাকা।  

মরয়াদজা মপঃ  মরমর প্লাজা, ৩য় তরা, ৯৩, মনউ াকুযরায তযাড, তভৌচাক- ঢাকা- ১২১৭।  

 

০৭. ফাংরাদদ তকা-াদযটব আন্স্যিদযন্স্ মরঃ 

৪৫,মফজয় নগয, ায়াভ স্কাআমবউ টাওয়ায, (১০তরা) , ঢাকা-১০০০। 

১০/১২/২০০৬ 

০৮. ফাংরাদদ দটামযিা চারক ভফায় তপডাদযন মরঃ 

গ্রাভ: তদরাড়া ফাজায, ডাক: কতুফপুয,থানা: পতুল্লা, তজরা: নাযায়নগঞ্জ।  

 

০৯. ফাংরাদদ তকা-াদযটব াউমজং তপডাদযন মরঃ 

ফাড়ী নং-৮৪৯, তযাড নং-৬, উত্তয অদাফয, শ্যাভরী, ঢাকা।  

 

১০. তানায ফাংরা  ভফায় কটন মভর মরঃ।  

গ্রাভ: ভাধফদী,ডাক:ভাধফদী,  উদজরা: দয নযমংদী,তজরা: নযমংদী ।  

২৭/০৩/১৯৭২ 

১১. ফাংরাদদ জাতীয় ভফায় মল্প ংস্থা (ীঃ)।  

গ্রাভ: তগাদনাআর, নাযায়নগঞ্জ, ঢাকা।  

 

১২. ফাংরাদদ তকা-াদযটব রাআপ আন্স্যিদযন্স্ তাাআট মরঃ ।  

ভফায় বফনএপ-১০, মমবক তক্টয, অগাযগাঁও তদযফাংরা নগয ঢাকা-১২০৭। 

(ফায়দন ন্যস্ত) 

১৯৮৪ 

১৩. মদ আর্স্যাণ তকা াদযটব জুট তাাআট মরঃ 

 ৫ভ তরা,১২-১৩-যভান তচম্বায,আস্পাানী মফমডং,   ভমতমির ফা/এ ঢাকা । 

১৭/০৫/২০০৬ 

১৪ ফাংরাদদ দটাদটদপা,দাট যাযকিাফ, তটমিকিাফ, মভমনফা ও  ফা চারক ভফায় মভমত মরঃ। 

৩৬/১১ গণকটুমর, াজাযীফাগ (মফমড অয ১নং তগট) ঢাকা । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          র        

ক্র নং ভফায় মভমতয নাভ ও ঠিকানা 
 

০১ ০২ 
 

০১. মকংশূক ফহুমূিী ভফায় মভমত মরঃ ৭৬৪/৩, ভমনপুয, ঢাকা-১২১৬।   

০২. গণস্বাস্থি  তক্রমডট তকা-াদযটব তাাআট মর:। ৩৩/২, াটদিারা তযাড, ঢাকা-১২০৩। 

    

  

 

 

০৩. এর. মজ. আ. মড কল্যাণ ভফায় মভমত মরঃ ।অযমডআম বফন, এর. মজ. আ. মড অগাযগাঁও, ঢাকা ।   

০৪. ফাংরাদদ তনৌফামনী তকা-াদযটব াউমজং তাাআট মরঃ । 

তনৌফামনী দয দপ্তয, াদ যানার ািা, কল্যাণ মযদপ্তয, ফনানী, ঢাকা।  

  

 

০৫ ফাংরাদদ তকা-াদযটব বুক তাাআট  মরঃ,জুফরী তযাড, চট্টগ্রাভ ।  

 

 

 

০৬. মনউ ষ্ট্িান্ডাড য কভা য এন্ড পাআন্যান্স্ ভামিাযা তকা-াদযটব তাাআট মরঃ। 

১২,পুযানা িন এর ভমল্লক টাওয়ায  (৭ভ তরা), ঢাকা।  

 

০৭. চন্দ্রদ্বী ভফায় মভমত মরঃ।  মফমজ অআ ম টাওয়ায, ৪থ য তরা, ৩৪ ততািানা তযাড, ঢাকা- ১০০০।  

 

 

 

 

০৮. নুবফ ফহুমুিী  ভফায় মভমত মরঃ ৮/এ,  মদলু তযাড (২য় তরা), মনউআস্কাটন, ঢাকা-১০০০।  

 

 

 

০৯. ভফায় মধদপ্তয ভমরা কভ যকতযা/কভ যচাযী ফহুমুিী ভফায় মভমত মরঃ ।  

ভফায় বফন, এপ-১০, অগাযগাঁও ঢাকা।  

 

 

১০. ফাংরাদদ মফদুিৎ উন্নয়ন তফাড য কভ যকতযা/কভ যচাযী  ফহুমূিী ভফায় মভমত মরঃ। মফদুিৎ বফন,১নং নফাফ 

অব্দুর গমণ তযাড, ঢাকা-১০০০।   

    

 

 

১১. াআওমনয়ায  তক্রমডট তকা-াদযটব তাাআট মরঃ ৯৩,মনউ াকুযরায তযাড,মরমর প্লাজা ৪থ তরা,তভৌচাক-

ঢাকা ১০০০ 

 

১২. াজাভার আনদবষ্ট্দভন্ট এন্ড ভামিাযা তকাঃাঃদাঃমরঃ।ঠিকানা-ভধুপুয তযাড, 

তগআট, তাঃ-জাভারপুয,উদজরাঃ-জাভারপুয। 

 

১৩. কামযকা ফাংরাদদ স্তমল্প ভফায় তপডাদযন মরঃ ঠিকানাঃ- ২৭,মযফাগ সুায ভাদকযট (২য়তরা)যভনা  

১৪.                              -    র             ।        ৭/১               র   

(           ),     র-   র -১২০৩,     -   র ,     -    । 

 

১৫. মদ  ঢাকা ভাদকযন্টাআর তকা-াদযটব তাাআট (ব্াংক) মরঃ। ১৯, আমিযা তযাড, পাভ যদগট,দতজগাঁও, ঢাকা।  

১৬. াঠী ঞ্চয় ও ঋণদান ভফায় মভমত মরঃ,১৩৪, মিভ অগাযগাঁও, ডাকঘয-তভাাম্মদপুয-১২০৭, তয- 

আ-ফাংরানগয, ঢাকা।  

 

১৭. তকনা মততা ভৎস্যজীমফ ভফায় মভমত  মরঃ,গ্রাভঃ তকনা, তাঃ চান্দুযা, উদজরা- মফজয়নগয তজরাঃ 

ব্রাক্ষণফাড়ীয়া ।   

 

১৮. তডটমন ভামিাযা তকা-াদযটব তাঃ মরঃ।৫৬৩৮ কাকযাআর (৩য় তরা), ঢাকা-১০০০।   

১৯. মফযা ফহুমূিী  ভফায় মভমত মরঃ,৪ নং দারু ারাভ  তযাড, মভযপুয, ঢাকা।   

২০. ন্যানার আনদবষ্ট্দভন্ট  তকা-াদযটব তাঃ 

মরঃ।মএ বফন, ১০০, কাজী নজরুর আরাভ এমবমনউ , কাযওয়ান ফাজায, ঢাকা।   

 

২১. উত্তযা আনদবষ্ট্দভন্ট  ভামিাযা  তকা-াদযটব তাাআট মরঃ। 

১২, মফ. মফ এমবমনউ গুমরস্তান যভনা, ঢাকা।  

 

২২. মট  আনদবষ্ট্দভন্ট  তকা-াদযটব তাাআট মরঃ। ফাড়ী নং-মফ/১৫৬, তযাড নং-২২, মনউ মড ওএআচ এ, 

ভািারী , ঢাকা-১২১৬ । 

 

২৩.       এ.মড.এ ফহুমুিী ভফায় মভমত মরঃগ্রাভঃ-তফরটয়া ফাড়ী,তাঃ-মফ,এ,আউমনয়ন ভাদ্রাা,টাংগাআর দয, 

টাংগাআর । 

 

  ২৪. ফঙ্গফন্ধু স্মৃমত ংদ ও ফঙ্গফন্ধু স্মৃমত াঠাগায তকা-াদযটব মরঃ। তযমজঃনং- /০১,তামযি-

৪/০১/২০১৭,ফাড়ী নং-১০৮৮/এ, মুমন্স্ গাদড যন, তযাডনং-২১,মিরগাঁও,ঢাকা। 

 

   ২৫.    মদ াফমরক ামব য তকা-াদযটব তক্রমডট আউমনয়ন মরঃ। ২/এ আস্কাটন গাদড যন যভনা,ঢাকা ।  

   ২৬. মফস্মযনীয় আনদবষ্ট্দভন্ট  তকা-াদযটব তাাআট মরঃ। 

১/এ, (৫ভ তরা), মপ কভদপ্লি, মদ তমরনা াযবীন তযাড, ভগফাজায, যভনা, ঢাকা।    

 

   ২৭. জদয়ন্ট  আরাভী  পাআন্যান্স্ এন্ড কভা য ভাট যাযা তকা-াদযটব তাাআট মরঃ।  

ি তন্টায (৮ভ তরা), ৫৬, পুযানা িন, ঢাকা -১০০০।  

 

২৮. অমজজ তকা-াদযটব কভা য এন্ড পাআন্যান্স্ তক্রমডট তাাআট মরঃ। 

ায়াভ স্কাআমবউ টাওয়ায (৫ভতরা), ৪৫, মফজয় নগয , ঢাকা।   

 

২৯.                  -    র             :          র       ,       ,       

 


