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ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1.  †gmvm© DËi e½ cvIqvi 209, Kvw`iMÄ, `woLi †evbv, WvKNi-‡mbvwbevm, _vbv-

‡evqvwjqv, †Rjv-ivRkvnx| 

KLM 

2.  †gmvm© nvmvb †UªWvm© 810, ga¨ evÇv, ‡cvó Awdm †ivW, evÇv, XvKv-1212| KLM 

3.  †gmvm© GbvwR© wjsK BwÄwbqvwis 6/wm, †ivW bs-18, cøU-376, cjøex, XvKv| KLM 

4.  †gmvm© AvRv` †UªwWs GÛ K‡c©v‡ikb gwjK wfjv, mv‡q¯—vev` moK, AvgvbZMÄ, 

ewikvj| 

KLM 

5.  †gmvm©  †eó B‡jKwUªK †Kv¤úvbx Pvubcyi,& vwiPv †ivW, Avwgb evRvi, mvfvi, XvKv| KLM 

6.  ‡gmvm© wemwgj vn B‡jKwUªK¨vj †UK‡bvjwR K-42/11, Kvjv Pvu`cyi, ¸jkvb, XvKv-

1212| 

KLM 

7.  †gmvm©  eKm& KbóªvKkb eÜb we/7, †bvqvcvov, AvLvwjqv, wm‡jU| KLM 

8.  †gmvm©  B‡jK‡Uªv mvwf©‡mm B¼ ingvb †P¤^vi, 6ô Zjv, 12/13, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

9.  ‡gmvm© AKwk mvc vBqvm© 1173, cwj‡UKwbK¨vj K‡jR †ivW, c~e© bvwQivev`, Lyjkx, 

PÆMÖvg|  

KLM 

10.  †gmvm©  †mwjbv G›UvicÖvBR MÖvg-neyhviPvjv, WvKNi-eoBevox, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| KLM 

11.  †gmvm© bvnvi G›UvicÖvBR AvgvBZvov evRvi, avgBinvU, bIMuv| KLM 

12.  gvCkv †UªW B›Uvib¨vkbvj 63/1/G, KvUvmyi, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

13.  †gmvm©  wemwgj vn †UªWvm© c U bs-1, DËiv UvIqvi, †m±i-3, DËiv, XvKv| KLM 

14.  †gmvm©  †dqvi †UªwWs B›Uvib¨vkbvj 129, eo gMevRvi, XvKv| KLM 

15.  †Zvdv¾j †nv‡mb †PŠayix MÖvg-`w¶Y gvBR`x, WvKNi-‡bvqvLvjx miKvix K‡jR, _vbv I 

†Rjv-‡bvqvLvjx| 

KLM 

16.  †gmvm© miKvi †UªWvm© by›`xMvZx, WvKNi-Dj vcvov, Dc‡Rjv-Dj vcvov, wmivRMÄ| KLM 

17.  ‡gmvm© wbkvZ G›UvicÖvBR cvIqvi nvDR cvov, ˆcjvbcyi, cvebv| KLM 

18.  ‡gmvm© Gg Gm wW B›Uvib¨vkbvj 58/36/4, DËi gyM`vcvov, Iqvmv †ivW, XvKv-1214| LM 

19.  †gmvm©  wbD b¨vkbvj B‡jKwUªK BwÄwbqvwis IqvK©m ‡ókb †ivW, AvjgbMi, iscyi| KLM 

20.  †gmvm©  Gg Avi KbóªvKkb 571, AvRgcyi (miKvi evox), `w¶YLvb, XvKv-1230| LM 

http://www.eacei.gov.bd/


ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

21.  †gmvm© Ry‡qj G›UvicÖvBR 60/we, fMermvnv, k•Lwbwa †ivW, bvwi›`v, XvKv| KLM 

22.  †gmvm© Zvwmªbv wej vn GÛ BwÄwbqvm© 358/1, cwðg fyi“wjqv, Wy‡qU, Rq‡`ecyi, 

MvRxcyi| 

KLM 

23.  †gmvm© ZvbwRg BwÄwbqvim 1/16/3, c~e© evmv‡ev, XvKv| KLM 

24.  †gmvm© †gBR Gwj‡fUi wjt evox-11, †gBb †ivW, eK-we, ebkªx, ivgcyiv, XvKv-

1219| 

KLM 

25.  †gmvm© †gvt wgRvbyi ingvb kvgxg Lv`¨ ¸`vg †ivW, bmiZcyi, nweMÄ| KLM 

26.  †gmvm©  dvi“K †UªwWs K‡c©v‡ikb 28/wm/2, U‡qbwe mvK©yjvi †ivW, gwZwSj 3q Zjv, 

XvKv| 

KLM 

27.  †gmvm© Bgivb G›UvicÖvBR cvievûjx gv‡Kvi †Kvj, UvsMvBj| KLM 

28.  †gmvm© aª“e KbóªvKkb K…òcyi bvwRg DwÏb moK, cvebv| KLM 

29.  †gmvm©  we Gb wm cvIqvi BwÄwbqvwis nvDR bs-35, †ivW bs-09, †m±i-13, DËiv 

g‡Wj UvDb, XvKv-1230| 

KLM 

30.  †gmvm© wµ‡m›U cvIqvi †UK‡bvjwR nvZzovcvov, gnvRgcyi, †mvbviMvuI, bvivqbMÄ| KLM 

31.  †gmvm© AvB wm B Gj cÖvB‡fU wjwg‡UW evox bs-13/1, †ivW bs-4, avbgwÛ, XvKv-

1205| 

KLM 

32.  †gmvm©  g‡bvqvi G›UvicªvBR cj x feb, AvwU, wmw×iMÄ, bvivqbMÄ| KLM 

33.  †gmvm©  gvwbK G›UvicÖvBR b›`xevox, ga¨cvov, gy³vMvQv, gqgbwmsn| KLM 

34.  †gmvm© GbvwR©c¨vK B‡jKUªwb· wjt 79, knx` ZvR DwÏb Avn‡g` ¯§iYx, †ZRMvuI 

wk/G, XvKv-1208| 

KLM 

35.  †gmvm© Gm Gm G›UvicÖvBR 115/23, dwK‡iicyj, mvK©yjvi †ivW, gwZwSj, XvKv| KLM 

36.  ‡gmvm© cÖwgwRs BwÄwbqvm© 104, MÖxY †ivW, eo evRvi kwcs Kg‡c·, dvg©‡MU, XvKv| LM 

37.  ‡gmvm© i“Rex KbóªvKkb 11 bs evMgviv, †gBb †ivW, Lyjbv| KLM 

38.  †gmvm© †gvt †gvK‡k`yj †gv‡k©` AvivgevM, gwbKv moK, †bÎ‡Kvbv| KLM 

39.  ‡gmvm© cvi‡d± cvIqvi wm‡ógm evDwbqv evRvi, evDwbqv, ZzivM, WvKv| KLM 

40.  †gmvm© †eó cvIqvi BwÄwbqvwis c U bs-01, †ivW bs-05, †m±i-01, DËiv, XvKv-

1230| 

KLM 

41.  †gmvm©  BDwbg¨vK †UªW B›Uvib¨vkbvj 125/1/we-3, `w¶Y cx‡iievM, wgicyi, XvKv-

1216| 

KLM 

42.  †gmvm© g¨vwUª· BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjwR 47/1, Djb †ivW, cwðg ivgcyiv, XvKv-

1219| 

KLM 

43.  †gmvm© Hkx BwÄwbqvwis evox bs-39, knx` jwZd †ivW, †gvj vi †UK, `w¶YLvb, XvKv-

1210| 

KLM 

44.  †gmvm©  f~Bqv KbóªvKkb GÛ BwÄwbhvwis 18, Av`k© Qvqvbxo nvDwRs, wis †ivW, k¨vgjx, 

XvKv|  

KLM 

45.  ‡gmvm© wRjvbx †UªWvm© dvi“K Mv‡W©wbqv, 24-24/1, wm‡×k¦ix †jb, kvwš—bMi, igbv, KLM 
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XvKv|  

46.   †gmvm© cvIqvi wmwU BwÄwbqvwis wjt evox bs-GBP-69, B›Uvib¨vkbvj, Gqvi‡cvU© †ivW, 

AvgZjx, gnvLvjx, XvKv-1213| 

KLM 

47.   †gmvm© nvIjv`vi †UªWvm© 8/we, IqvBRNvU †ivW, XvKv| KLM 

48.   †gmvm© †e½j †UK‡bvjwRK¨vj K‡c©v‡ikb wjt, 40 Bbvi mvK©yjvi †ivW, bqv cëb, 

XvKv| 

KLM 

49.  †gmvm© Gg Gb BwÄwbqvm© ‡nvwìs bs-30, gwnjv K‡jR †ivW, nvwZgevM, `w¶YLvb, 

XvKv-1230| 

KLM 

50.  †gmvm© cvIqvi eªxR BwÄwbqvwis Wt bIqve Avjx UvIqvi, my¨U-501, 24/G, cyivbv 

cëb, XvKv-1000| 

KLM 

51.  †gmvm© myjZvb KbóªvKkb MÖvg-PwÛcyi, WvKNi-kªxcyi, Dc‡Rjv-weivgcyi, †Rjv-

w`bvRcyi| 

KLM 

52.  †gmvm©  AvBIwbK kw³ (wewW) wjt d¬¨vU-wm-4, nvDR we-255, gvwjevM †PŠayixcvov, 

XvKv| 

KLM 

53.  †gmvm© bKwk G›UvicÖvBR 17/G, kvwš—evM, d¬¨vU bs-we-1, (8g Zjv), XvKv| KLM 

54.  †gmvm©  b~ivbx †UªwWs K‡c©v‡ikb 125/10, †ZRKzbxcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

55.  †gmvm©  evey †UªWvm© 127, AvwRgcyi †ivW, jvjevM, XvKv| KLM 

56.  †gmvm© ivwRe †UªWvm© 1/G, LvMovKzwo, gyjRvb, gvwbKMÄ| KLM 

57.  †gmvm© Zvwbb G›UvicÖvBR 142, AvwRgcyi †ivW, jvjevM, XvKv-1205|  KLM 

58.  †gmvm© bvwejv Ki‡cv‡ikb 41, †kL iv‡mj ¯‹qvi (bZzb) 44/8, DËi avbgwÛ 

(cyivZb), nK c vRv, 3q Zjv, avbgwÛ, XvKv-1205| 

KLM 

59.  †gmvm© †mŠif †UªWvm© ‡m‡K›`vi gv‡K©U, `w¶YLvb, XvKv| KLM 

60.  †gmvm© †mvnvb B‡jKwUªK 132, bevecyi †ivW, XvKv-1100| KLM 

61.  ‡gmvm„ e„wó mvwg G›UvicÖvBR K‡jR †ivW, wgR©vcyi evRvi, UvsMvBj| KLM 

62.  †gmvm© wbjq G›UvicÖvBR 3 bs Kzjmyg gv‡K©U, imyjevM, mvbvicvo, wmw×iMÄ, 

bvivqbMÄ| 

KLM 

63.  †gmvm©  †gŠbZv G›UvicÖvBR 9/M-2, c~e© †MvnvBj Kvw›`, m`i, gqgbwmsn| KLM 

64.  †gmvm© FZz G›UvicÖvBR UvbKiv‰Ki, NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

65.  †gmvm© wcÖZg wcÖRb G›UvicÖvBR MÖvg-g_icvov, WvKNi-Dj v †mvbvZjv, mvNvUv, 

MvBevÜv| 

KLM 

66.  †gmvm© wmqvg G›UvicÖvBR eûwiqv †ivW, †`InvUx evRvi, wgR©vcyi, UvsMvBj| KLM 

67.  †gmvm© G †K cvIqvi BwÄwbqvwis 11/11-G, †K Gg `vk †jb, wUKvUzwj, XvKv| KLM 

68.  †gmvm© kvnv` BwÄwbqvm© MÖvg-wfUvcvov, WvKNi-‡eov, Dc‡Rjv-mvuw_qv, †Rjv-cvebv| KLM 

69.  ‡gmvm© wgg †UªWvm© evox bs-54, GwfwbD-5, eK-G, wgicyi-6, XvKv-1216| KLM 

70.  †gmvm© eÜb KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvwis evox bs-44, †ivW bs-11, eK-Gj, `w¶Y 

ebkªx, †Mvovb cÖ‡R±, XvKv| 

KLM 
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71.  †gmvm© byi“j nK cvIqvi wm‡óg GÛ wWRvB&b †UK‡bvjwR nvmbvev`, ïfvÇv, `w¶Y 

†KivbxMÄ, XvKv| 

KLM 

72.  †gmvm©  AvqvZ †UªW GÛ KbóªvKkb 182, gvwjevM, XvKv-1217| KLM 

73.  †gmvm© AvjZvd G›UvicªvBR 411/2, gvwjevM, ¸jevM, XvKv-1227| KLM 

74.  ‡gmvm© iƒcvjx G›UvicÖvBR ‡k‡i evsjv gv‡K©U, gmwR` †ivW, MvRxcyi| KLM 

75.  †gmvm© gvQ B‡iKUim wjwg‡UW K-26, wLj‡¶Z, XvKv-1229| KLM 

76.  †gmvm© ivq GÛ †Kvs evox-2, †ivW-5, eK-wR, †mKkb-2, wgicyi, XvKv| KLM 

77.  ‡gmvm© Rv‡n`v weìvm© 52, wbD B¯‹vUb †ivW, XvKv|  KLM 

78.  ‡gmvm© Gg Gm G›UvicÖvBR 14 mv‡ne Avjx †ivW, gqgbwmsn| KLM 

79.  †gmvm© UMi G›UvicÖvBR ‡k‡i evsjv moK, wSbvB`n| KLM 

80.  ‡gmvm© bvRgv G›UvicÖvBR C`Mvu Av/G (wm GÛ we Awdm msjMœ), w`bvRcyi| KLM 

81.  ‡gmvm© Wwg‡bR Kbmvj‡U›U wjwg‡UW 46, †R Avi K¨v‡m‡iv UvIqvi (11 Zjv), gnvLvjx 

Kgvwk©qvj Gwiqv, XvKv-1212| 

KLM 

82.  †gmvm©  Gg Avi G G›UvicÖvBR Av‡kKcyi, UvsMvBj-1900| KLM 

83.  †gmvm© Av‡qkv †UK‡bvjwRóm P-64, b~i gnj (1g Zjv), DËi evÇv, XvKv-1212| KLM 

84.  †gmvm©  gwRe G›UvicÖvBR 42-43, wm‡×k¦ix mvK©yjvi †ivW, (3q Zjv), XvKv| KLM 

85.  †gmvm©  Gg Gg KbóªvKkb 80/5/1, DËi hvÎvevox, XvKv-1204| KLM 

86.  ‡gmvm© iIkb Gwj‡fUim wjt avbgwÛ AwK©W c vRv, c U bs-399, evwo bs-02 (3q 

Zj), †ivW bs-28 (cyivZb), 15 (bZzb), avbgwÛ, XvKv| 

KLM 

87.  †gmvm©  wgw_jv G›UvicÖvBR ‡UvivMo, KvRxevox, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

88.  †gmvm©  kvIb G›UvicÖvBR ‡UvivMo, myjZvb mi`vi evox, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

89.  †gmvm©  wgRvb †UªWvm© MÖvg-‰e`¨ †ejNwoqv, WvKNi-‰e`¨ †ejNwoqv, _vbv-bjWv½v, 

†Rjv-bv‡Uvi| 

KLM 

90.  †gmvm© †mvnvBj G›UvicÖvBR gyKz›`cyi, KvjvDov, †gŠjfxevRvi| KLM 

91.  †gmvm©  Rvnvb G‡RÝx 244/1, †gvMjUzjx evRvi, AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 

92.  †gmvm©  ivgxg BwÄwbqvm© bqvwfjv, WvK-‡ZwjMÖvg, dzjevoxqv, gqgbwmsn| KLM 

93.  †gmvm©  gv G›UvicÖvBR kªx fj ecyi, WvKNi-Avn¤§`bMi, m`i `w¶Y, Kzwgj v| KLM 

94.  †gmvm© Avkv KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvm© 67, gwZwSj ev/G (3q Zjv), XvKv| KLM 

95.  †gmvm© †gvt iv‡k`y¾vgvb 4/698, c~e© cvov, jvj‡gvnb, ‡fvjv| KLM 

96.  †gmvm© Rvgvb †UªWvm© 24/1, cy®ú ivR mvnv †jb, jvjevM, XvKv-1211| KLM 

97.  †gmvm© Avwei KbóªvKkb eow`Nx (wUKix), Avw`gw`Nx, e¸ov| KLM 

98.  †gmvm© kªx Øxc G›UvicÖvBR 76/wm, †`ŠjZ gyÝx †ivW, gqgbwmsn| LM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

99.  †gmvm©  hgybv G›UvicÖvBR SbSwbqv, f~Tvcyi, UvsMvBj| KLM 

100.  †gmvm© bwQi BwÄwbqvwis 309, gqbvievM, DËi evÇv, evÇv, XvKv-1212| KLM 

101.  †gmvm©  wm‡óg BwÄwbqvwis wjt K`gZjv, nvievC`, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| KLM 

102.  Gm Gg ivCqvb eªv`vm© fvÛvi †Lvjv, †Kkecyi, h‡kvi| KLM 

103.  †gmvm© Lvb cÖ‡KŠkjx 24, knx` mvsevw`K †mwjbv cvifxb moK, †`vKvb bs-55, †mÂzix 

Av‡K©W, 2q Zjv, XvKv| 

KLM 

104.  †gmvm©  Zvmwdqv G›UvicÖvBR 16, gmwR` gv‡K©U (3q Zjv), KvIivb evRvi, †ZRMvuI, 

XvKv-1215| 

KLM 

105.  †gmvm© cÖevj BwÄwbqvm© c U bs-34, GBP Gg c vRv, K¶ bs-05 (9g Zjv), †m±i-3, 

DËiv, XvKv| 

KLM 

106.  †gmvm©  ˆmq` G›UvicÖvBR 192, dwKivcyj, XvKv| KLM 

107.  †gmvm© mgvavb cÖcvwU©R wjwg‡UW, evox bs-32/1, AvgZjx, gnvLvjx, XvKv-1212|  KLM 

108.  †gmvm© BDwbK G‡mvwm‡qkb 70, bqv cëb, XvKv-1000| KLM 

109.  †gmvm©  Gg G GBP †UªwWs K‡c©v‡ikb 63/we, wW AvB wU †ivW, gvwjevM †PŠayixcvov, XvKv|  KLM 

110.  ‡gmvm© Zv‡iK G›UvicÖvBRr 11/11/G/1, †K Gg `vm †jb, Iqvix, _vbv-m~Îvcyi, XvKv|  KLM 

111.  †gmvm© weR‡bm wmwÛ‡KU B›Uvib¨vkbvj evox bs-505, †ivW bs-3, gy‡Ýd cvov, 

eªvþYevoxqv|  

KLM 

112.  †gmvm© evW weR‡bm †W‡fjc‡g›U wjt 41 †kL iv‡mj ¯‹qvi (bZzb), 44/8, DËi 

avbgwÛ (cyiZb), nK c vRv, 3q Zjv, XvKv-1205| 

KLM 

113.  †gmvm©  Uvi‡ev BwÄwbqvwis wjwg‡UW evox-43, moK-4, eK-B, ebkªx, ivgcyiv, XvKv-

1219| 

KLM 

114.  †gmvm©  Zvwgg GÛ ZvbwRg G›UvicÖvBR gvwjZv (eo evox), WvKNi-Pi wm›`yi, 

Dc‡Rjv-cjvk, †Rjv-biwms`x| 

KLM 

115.  †gmvm© mgªvU weìvm© GÛ KbóªvKkb, Mªvg-nwikcyi, WvKNi-gwnlWv½v, _vev-bjWv½v, 

bv‡Uvi m`i, bv‡Uvi 

KLM 

116.  †gmvm© Gm G G›UvicÖvBR 1/1, meyRevM, P‡iinvU, †gBb †ivW, Lvwjkcyi, Lyjbv| KLM 

117.  ‡gmvm© †gvt wgRvbyi ingvb f~wUqviMvZx, wSbvB`n| KLM 

118.  †gmvm©  wm wc Gg †UªW B›Uvib¨vkbvj 55/wm, cwðg †ZRZzix evRvi, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

119.  †gmvm©  Gg we cvIqvi 35 eoevM, wgicyi, XvKv| KLM 

120.  ‡gmvm© cjvk G›UvicÖvBR ‡nvwìs bs-4, 130005 e½eÜy moK, wSbvB`n| KLM 

121.  ‡gmvm© DËiv cvIqvi 193, Kwe Rmwg DwÏb †ivW, cvMvi, UsMx, MvRxcyi|  KLM 

122.  †gmvm© BKevj weìvm© 36, DËi Kvdi“j, XvKv|  KLM 

123.  ‡gmvm© Lvb Iqvb evsjv‡`k Dj vcvov, wmivRMÄ& KLM 

124.  †gmvm©  Kw¤úDUvi Iqvì© wewW ‡`vKvb bs-836, gvwë c ¨vb †m›Uvi, 69-71, wgicyi KLM 
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†ivW, XvKv| 

125.  †gmvm© G¨v‡iv¯úxW 49, KvKivBj, XvKv| KLM 

126.  †gmvm© Gg Avi †UªW gvU© 24/3, Pv‡gjxevM (3h Zjv), XvKv-1217| KLM 

127.  †gmvm©  jvwgqv BwÄwbqvwis ‡eib, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

128.  †gmvm©  gvgv fv‡Mœ B‡jKwU&ªK I B‡jKUªwb· mwf©m ‡eib, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

129.  †gmvm©  gÛj BwÄwbqvwis ev‡RZvjyK, IqvW© bs-01, WvKNi-Lvjvmx, †`ŠjZcyi, 

gvwbKMÄ| 

KLM 

130.  †gmvm© cikx cvIqvi GÛ †UK‡bvjRx Avi Gm UvIqvi we-34, gwR`cyi, 3q Zjv, 

evRvi evm ó¨vÛ, mvfvi, XvKv| 

KLM 

131.  †gmvm© wigm& B›Uvib¨vkbvj 111/1, wbD Gwjd¨v›U †ivW, XvKv-1205| KLM 

132.  ‡gmvm© G‡iv evsjv 145, kvwš—bMi, B÷Y© c vm, 9g Zjv, i“g bs-06,. XvKv| KLM 

133.  †gmvm©  ivnvZ G›UvicÖvBR KjvLvjx, wc‡ivRyi m`i, wc‡ivRcyi| KLM 

134.  ‡gmvm© we G›UvicÖvBR 1 bs cv_iNvUv, iv½vgvwU| KLM 

135.  †gmvm© †mv‡nj GÛ eªv`vm© 225/G, `w¶Y Kvdi“j, XvKv| KLM 

136.  †gmvm©  G we Gg wmivRyj Bmjvg 32/1, myjZvbMÄ, nv‡mgLvb †ivW, iv‡qi evRvi, 

XvKv| 

KLM  

137.  †gmvm© †UªW wfkb wjt 15/17, gvwš—bMi evRvi, gwZwSj, XvKv| KLM 

138.  †gmvm© Avdbvj B‡jKwUªK¨vj GÛ BwÄwbqvwis 137/5, Avnv¤§`evM, meyRePvM, evmv‡ev, 

XvKv| 

KLM 

139.  †gmvm© Avj Avgxi B‡jKUªwb· 322/wm-1, c~e© bvLvjcvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

140.   †gmvm© mwRe G›UvicÖvBR 2899 gmwR` Kg‡c·, †Pqvig¨vbcvov, `w¶YLvb, XvKv-

1230| 

KLM 

141.  †gmvm©  Lvb †UªWvm© 86, c~e© †ZRZzix evRvi, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

142.  †gmvm©  BdvR †UªWvm© Avi Bmjvg (†P¤^vi 6ó Zjv), 91 AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 

143.   †gmvm© AvUjvw›Um BwÄwbqvwis 63, kvwš—bMi, wd‡ivRv wfD (wW-3, 4_© Zjv), XvKv|  KLM 

144.  †gmvm© wmwU KbóªvKkb evox-34/B, †ivW-17/G, ebvbx, XvKv| KLM 

145.  †gmvm© Avwgbv G›UvicÖvBR Rvnv½xi cyi, g`b, †bÎ‡Kvbv| KLM 

146.  †gmvm© Gm Bmjvg KbóªvKkb 58/M, cwðg ivRv evRvi, XvKv| KLM 

147.  †gmvm©  Gbv‡R©· BwÄwbqvwis wjt 152, `w¶Y Kgjvcyi, XvKv| KLM 

148.  ‡gmvm© gWvb© weìvm© mvs-Kvw`iMÄ, WvKNi-ivRkvnx, _vbv-‡evqvwjqv, ‡Rjv-ivRkvnx| KLM 

149.  †gmvm© Rvó‡UK wjwg‡UW M-103/2, ga¨ evÇv, cÖMwZ ¯§iYx, evÇv, XvKv| KLM 

150.  †gmvm© M¨vm I‡qj jvBbvm© wjt iƒcvqb Kwig UvIqvi, d¬¨vU-G-16, 80, KvKivBj, wf 

AvB wc, †ivW, XvKv| 

KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

151.  †gmvm© bvwmi eªv`vm© K`gZjx †ivW, wRbwRiv, †KivbxMÄ, XvKv| KLM 

152.  †gmvm©  †nvg Kbmvj‡U›U GÛ weìvm©, evox bs-14G, †ivW bs-10, ce‡bi‡UK, evDwbqv, 

DËiv, XvKv| 

KLM 

153.  †gmvm© †Wviv G›UvicÖvBR 9 bs Gm Gm †KvqvU©vi, ‰fie ó¨vÛ †ivW, Lyjbv| KLM  

154.  †gmvm© G wc G›UvicÖvBR 41 Beªvwng wgqv †ivW, wkeevwo, Lyjbv| KLM 

155.  †gmvm©  AvRMi GÛ †Kvs 202, cwðg nvB †j‡fj †ivW, jvjLvb evRvi, PÆMÖvg| KLM 

156.  †gmvm© wbnv` weìvm© GÛ mvc vqvm©, 105/G, wW we †ivW, kvnvi“hv, gqgbwmsn| KLM 

157.  †gmvm©  †nvg wóªU weìvm© wjwg‡UW, 98, ewki DwÏb †ivW (108 DËi avbgwÛ), bxP 

Zjv, KjvevMvb, XvKv| 

KLM 

158.  †gmvm© cviwgZv cÖcvwU©R wjt evox bs-60, †ivW bs-5/G, avbgwÛ, XvKv| KLM 

159.  ‡gmvm© ‡R we G›UvicªvBR 2 bs gvB‡ji gv_v, gv‡K©›UvBj e¨vsK msjMœ, `w¶Y nvwjkni, 

e›`i, PÆMÖvg| 

KLM 

160.  †gmvm©  Bb‡Rb †UK‡bvjwR wjwg‡UW ‡RAvi UvIqvi (2q I 3q Zjv), 46, gnvLvjx  

ev/G, XvKv| 

KLM 

161.  †gmvm© Kvgvj †UªWvm© 106/5, gwbcyixcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

162.  †gmvm©  gxg KbóªvKkb MÖvg-Kzgi“j, WvKNi-Avn‡¤§`cyi, eovBMÖvg, bv‡Uvi  KLM 

163.  †gmvm© wU Gb Gm BwÄwbqvwis wjt, 110, dwK‡iicyj, AvwjRv UvIqvi, 4_© Zjv, myU bs-

13, XvKv|  

KLM 

164.  †gmvm© b~i B‡jK‡Uªv †fbPvi 14/G, QB †ZRKzbxcvov, †m›Uvi c‡q›U, KbKW©, dvg©‡MU, 

XvKv-1215| 

KLM 

165.  †gmvm©  Gg Gg B›Uvib¨vkbvj GBP-15, ev‡` Kj‡gk¦i, RvZxq wek¦we`¨vjq, MvRxcyi| KLM 

166.  †gmvm©  †Qvqv G›UvicÖvBR MÖvg-ayjPi, WvKNi-gv‡Kvi ‡Kvj, UvsMvBj m`i, UvsMvBj| KLM 

167.  †gmvm©  mvgv` G›UvicªvBR i“g bs-152, (3q Zjv), †gvnv¤§w`qv mycvi gv‡K©U, 4, 

†mvenvbevM, XvKv| 

KLM 

168.  Zb¥q G›UvicÖvBR myeY©wLjv, †Nvovavc, Rvgvjcyi| KLM 

169.  ‡gmvm© wRnv` G›UvicªvBR b›`x evox, gy³vMvQv, gqgbwmsn| KLM 

170.  †gmvm©  †mwjgv G›UvicªvBR b¶Îwe_x, †nvwìs bs-100/1, †gvnbv AvevwmK GjvKv, 

†`weØvi, Kzwgj v| 

KLM 

171.  ‡gmvm© eveyj GÛ eªv`vm© 6/Gd, ‡K Gg `vm †jb, wUKvUzjx, XvKv-1203| KLM 

172.  †gmvm© Rvm weìvm© GÛ BbwRwbqvm© 341/2/M, ga¨ cx‡iievM, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

173.  ‡gmvm© †Kv‡qmv BwÄwbqvwis 2/7we-3, 2q Zjv, †UvjvievM, wgicyi-1, XvKv-1216| KLM  

174.  †gmvm© wn‡gj G›UvicÖvBR nvq`vi gwÄj, beve †ivW, KvRjkvn, wm‡jU|  KLM 

175.  †gmvm© dviRvbv BwÄwbqvi evwbqvRyix, wNIi, gvwbKMÄ| KLM 

176.  †gmvm© Zvwmb KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvm©, nix cvZjv, MveZjx, gy³vMvQv, gqgbwmsn  KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

177.  †gmvm© †md‡UK cvIqvi wjt 1/B, DËi Av`vei, Av`vei, XvKv| KLM 

178.  ‡gmvm© fvB fvB BwÄwbqvi evwbqvRyix evm ó¨vÛ, wNIi, gvwbKMÄ| KLM 

179.  †gmvm©  AvwkK weìvm© 117, †gŠjfx cvov, †MvcvjMÄ| KLM 

180.  †gmvm© †gŠmygx G›UvicÖvBR mv‡`Kcyi, eªvþYevwoqv| KLM 

181.  †gmvm©  eveyj GÛ eªv`vm© kvKZjv, m`i `w¶Y, Kzwgj v| KLM 

182.  †gmvm© mvBdzj KbóªvKkb 43/2/wW, Pv‡gjxevM (3q Zjv), XvKv| KLM 

183.  ‡gmvm© Avwjdv G›UvicÖvBR ‡nvwìs bs-‡gveviK Avjx †jb, KqvwbRcvov, ˆmq`cyi, 

bxjdvgvix| 

KLM 

184.  †gmvm©  †e½j cvIqvi wjt 10/G, †ivW bs-06, evt c U bs-01, wgicyi, XvKv| KLM 

185.  †gmvm©  Gm GÛ Avi BwÄwbqvi, 878, Beªvwngcyi, Kvdi“j, XvKv| KLM 

186.  †gmvm© weRq KbóªvKkb 3/3, wm‡×k¦ix †jb, XvKv| KLM 

187.  †gmvm© BwZ G›UvicÖvBR ‡UvivMo, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

188.  ‡gmvm© cvUIqvix G›UvicÖvBR ‡UvivMo, c~e©evRvi, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

189.  †gmvm© meyR GÛ eªv`vm© 982/1, c~e© †kIov cvov, wgicyi, XvKv-1216| LM 

190.  †gmvm©  Gm Gm †UªWvm© WvKNi I Dc‡Riv-UsMxcvov, †Rjv-‡MvcvjMÄ| KLM 

191.  †gmvm© wdwjcm K‡qj 8 bs †iqvR DwÏb †ivW, †iqvR DwÏb evRvi, Avj vi `vb 

Jmavjq wewìs (2q Zjv), PÆMÖvg| 

KLM 

192.  †gmvm© Rvwn`yj Bmjvg GÛ †Kvs j¶x‡Lvjv, gy³vMvQv, gqgbwmsn| KLM 

193.  †gmvm©  AvjgMxi G›UvicÖvBR ‡ókb †ivW, AvïMÄ, eªvþYevwoqv| KLM 

194.  †gmvm©  Kg‡dvU© BwÄwbqvwis 13/1, cyivbv cëb jvBb, XvKv-1000| KLM 

195.  †gmvm© nvB cvIqvi mwjDkb 6/wm, 8/11, wgicyi, cj ex, XvKv0| KLM 

196.  ‡gmvm© ZvwRg G›UvicªvBR we-15/†gBb †ivW, `w¶Y ebkªx, †Mvovb, XvKv-1219| KLM 

197.  †gmvm©  KmwgK cvIqvi wjt Avwid wewìs 2q Zjv, 58, ga¨g †MvmvBWv½v, PÆMÖvg| KLM 

198.  †gmvm©  Avi †bó B‡jKwUªK KbóªvKkb 104, MÖxY †ivW, 3q Zjv, †`vKvb-36/we, 

dvg©‡MU, XvKv-1215| 

KLM 

199.  †gmvm© GKm‡mj BwÄwbqvwis 166-167, knx` ˆmq` bRi“j Bmjvg ¯§iYx, cyivbv 

cëb, XvKv| 

KLM 

200.  †gvt †gv¯—vwdRyi ingvb cyivZb nvmcvZvj moK, bxjdvgvix| KLM 

201.  †gmvm©  kwn` B‡jKwUªK 35/G, DËi †e¸bevwo, †ZRMvuI wk/G, XvKv| M 

202.  †gmvm© mRxe G›UvicÖvBR ‡kLcvov †ivW, evBcvk moK, wc‡ivRyi| KLM 

203.  †gmvm©  dzjUb cvIqvi 76/2, †ZRKzbx cvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

204.  †gmvm©  Gm Gg G›UvicÖvBR isaby, †mvenvb cyj, cwðg KvDwbqv, ewikj| M 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

205.  ‡gmvm© †gvt Ave`yj jwZd ivRcvov, ivRkvnx †KvU©, ivRkvnx| LM 

206.  ‡gvt Avwgbyj nK cvi-bIMuv, bIMuv| KLM 

207.  †gmvm©  B‡jK‡Uªv †gKvwbK¨vj BwÄwbqvwis, 48/2, gqgbwmsn †ivW, (7 wjsK †ivW, 3q 

Zjv), evsjv gUi, XvKv| 

KLM 

208.  ‡gmvm© wÎf~R KbóªvKkb evox bs-1112/G, †ivW bs-1/G, evBZzj Avgvb nvDwRs 

†mvmvBwU, †gvnv¤§`cyi, XvKv| 

KLM 

209.  †gmvm© Bmjvg †UªWvm© 74/1, †PŠi½x †ivW, †MvcvjMÄ| KLM 

210.   †gmvm© ¯‹vB jvBU †mvjvi GÛ cvIqvi †Kv¤úvbx wjt 28, KvIivb evRvi, ZvR g¨vbkb 

(4_© Zjv), †ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

211.  †gmvm©  nvmvb GÛ †Kvs 53/1/G, evBk‡UK, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

212.  †gmvm©  dwKi eªv`vm© G¨vÛ †Kvs NvMi evRvi, †KvUvjxcvov, †MvcvjMÄ| KLM 

213.  ‡gmvm© G †K Gg dinv` †nv‡mb 350/1, w`jy †ivW, bZzb B¯‹vUb †ivW, eo gMevRvi, 

XvKv-1217| 

KLM 

214.  ‡gmvm© wcÖgv G›UvicÖvBR 248/1, we cwðg AvMviMvuI, XvKv-1207| KLM 

215.  †gmvm© wcÖgv KbóªvKkb 30/wm/1, †ZRKzbxcvov, †ZRMvuI, XvKv| LM 

216.  ‡gmvm© †mv‡nj G›UvicÖvBR gyjRvb, gvwbKMÄ| KLM 

217.  †gmvm© gvIjv wRqv Dj nK cÖavb moK, gvBR`x †KvU©, †bvqvLvjx| KLM 

218.  †gmvm© Zb¥q †UªWvm© cjvkcyi, WvKNi-awbqv, K`gZjx, XvKv| KLM 

219.  ‡gmvm© ¸WjvK BwÄwbqvwis ‡`vKvb bs-13, mv‡eiv, UvIqvi, c U bs-42, ¸jkvb, DËi, 

XvKv| 

LM 

220.  ‡gmvm© wmRv G›UvicÖvBR gyjRvb, gvwbKMÄ| KLM 

221.  †gmvm©  Avi GBP G›UvicÖvBR MÖvg-¸jwZqv, gyjRvb, gvwbKMÄ| KLM 

222.  †gmvm©  †d«Ûm G›UvicÖvBR 431, †iŠkb gwÄj, cywbqvDU †vW, eªvþYevwoqv| KLM 

223.  †gmvm© †m‡fb óvi B‡jKUªwb· nvwg`v gwÄj, _vbvcvov, UvsMvBj| KLM 

224.  †gmvm© ‡gvt dRjyi ingvb I‡qóvY© cvov, †fvjv m`i, †fvjv| KLM 

225.  †gmvm© Kgwc‡U›U BwÄwbqvwis †Kv¤úvbx 36, DËi Av`vei, XvKv-1207| KLM 

226.  ‡gmvm© mvBbviRx B›Uvib¨vkbvj evox bs-601, †ivW bs-30, `w¶Y †Mvovb, XvKv| KLM 

227.  †gmvm©  G Avi cvIqvi †UK BwÄwbqvwis wjt, c U-wm-20, †ivW-2/1, eK-K I L, 

†mKkb-6, wgicyi-2, XvKv| 

KLM 

228.   †gmvm© †R GBP Gg BwÄwbqvwis GÛ KwgDwb‡Kkb evmv-1, †ivW-13. wW AvB wU 

cÖ‡R±, †gi“j evÇv, XvKv| 

KLM 

229.  †gmvm©  Gm G †UªWvm© wbD †gwW‡Kj †ivW, gay knx` wm‡jU| KLM 

230.  †gmvm©  Gm Avjg BwÄwbqvwis 5/1, cvqiv `k©b †`Dox, `iMv gnj v wm‡jU| KLM 

231.  †gmvm© cÙv G›UvicªvBR K-28/B-3, Rvbœv_cyi, fvUviv, XvKv| LM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

232.  †gmvm©  nK †UªWvm© GÛ B‡jKwUªK BwÄwbqvwis IqvK©kc eveycyi, ga¨cvov, e¸ov| LM 

233.  †gmvm© Avbvd †UªwWsm 383, ga¨ gwbcyi, wgicyi-2, XvKv-1216| KLM 

234.  †gmvm© i“gvb B›Uvib¨vkbvj 20/1, c~e© gv`vi‡UK, XvKv| KLM 

235.  †gmvm© GbwUK G›UvicÖvBR 31/we-2, ¯^vgxevM, XvKv| KLM 

236.   †gmvm© G Avi nvIjv`vi GÛ †Kvs (cÖvt) wjt 12/1, cyivbv cëb, gwjK UvIqvi, 7g 

Zjv, XvKv| 

KLM 

237.  †gmvm© Lvb B›Uvib¨vkbvj 615, `w¶Y Lvb evRvi, `w¶Y Lvb, XvKv-1230| KLM 

238.  †gmvm© Avj Avwgb GÛ †Kvs 499/2, Avk‡Kvbv, `w¶YLvb, XvKv-1230| KLM 

239.  †gmvm© iv‡mj †UªWvm© wc‡K wek¦vm †ivW, MvBevÜv| KLM 

240.  †gmvm© fyTv G›UvicÖvBR AvDUcvov, Pv›`iv †PŠiv¯—v, MvRxcyi| KLM 

241.  †gmvm© †bm‡Kv cvIqvi BwÄwbqvwis wjt 68/1, Lxj‡¶Z †PŠayixcvov, (wW AvB wU †ivW), 

XvKv| 

KLM 

242.  ‡gmvm© Gg B›Uvib¨vkbvj M-12/2, kvnRv`cyi, ¸jkvb, XvKv|  KLM 

243.  †gmvm© g¨v· cvIqvi 42, AviRZcvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

244.  ‡gmvm© wgPzqvj †UªW wm‡óg 3/4-G, cyivb cëb, mvweŸi UvIqvi (4_© Zjv), XvKv-

1000| 

KLM 

245.  †gmvm©  miKvi G›UvicÖvBR b›`xMvZx, Dj vcvov, wmivRMÄ| KLM 

246.  ‡gmvm© B‡jKUªv cvIqvi GBP wfGwm wm‡óg 150/1, Avi †K wgkb †ivW, †MvcxevM, 

XvKv| 

LM 

247.  ‡gmvm© wW Gg Gd †Kv¤úvbx 98/2, MÖxY †ivW, dvg©‡MU, XvKv| KLM 

248.  †gmvm© Z¡vBwq¨ev KbóªvKkb evwbqvcvov, cÂMo| KLM 

249.  †gmvm© †bnvj BwÄwbqvwis cÖvt wjt 48/10/GBR evBm‡UKx, wgicyi, XvKv| KLM 

250.  †gmvm© Zb¥q G›UvicÖvBR U-124, ga¨ evÇv, XvKv| KLM 

251.  †gmvm© gyb cvIqvi BwÄwbqvwis 83/we, wm‡×k¦ix mvK©yjvi †ivW, †gŠPvK UvIqvi, 6ô 

Zjv, XvKv| 

KLM 

252.  †gmvm©  Gm G B›Uvib¨vkbvj 367/1, wd« ¯‹zj óªxU, avbgwÛ, XvKv| KLM 

253.  †gmvm©  G Avi †UªW nvDR 261/5, dwK‡iicyj, gwZwSj, XvKv| KLM 

254.  †gmvm© Rg Rg †UªW 421/K, bqv‡Uvjv, gMevRvi, XvKv-1217| KLM 

255.  †gmvm©  ivKve †UªW K‡c©v‡ikb 50 bqv cëb, i“g bs-10/8, 9 BóvY© wfD, wW AvB wU 

†ivW, XvKv| 

KLM 

256.  †gmvm© AvwbKv G›UvicÖvBR ‡UvivMo, gRyg`vi evox, nvRxMÄ,Pvu`cyi| KLM 

257.  †gmvm©  Lvb KbóªvKkb cvVvb cvov, (Lvb evox), K`gZjx, wm‡jU| LM 

258.  †gmvm©  cÖvBg B›Uvib¨vkbvj 120, ewki DwÏb †ivW (DËi avbgwÛ), KjvevMvb, XvKv| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

259.   †gmvm© cvIqvi †UK evsjv‡`k K-1, wLj‡¶Z, Uvbcvov, wLj‡¶Z, XvKv-1229| KLM 

260.  †gmvm© Bivb KbóªvKkb 4/G, Bw›`iv †ivW, dvg©‡MU, XvKv|  KLM 

261.  ‡gmvm© j¶x BwÄwbqvwis ‡`kIqvjx cwÆ, Kzwgj v| KLM 

262.  ‡gmvm© Gg Gg BwÄwbqvwis G›UvicÖvBR 166, Kwigyj vievM, †cv¯—‡Mvjv, XvKv| LM 

263.   †gmvm© †g K‡c©v‡ikb 93, cwðg †avjvBicvo, XvKv| KLM 

264.   †gmvm© wkK`vi G›UvicÖvBR MÖvg I WvKNi-avIov, _vbv-‰kjKzcv, †Rjv-wSbvB`n| KLM 

265.  ‡gmvm© B‡jK‡Uªv †Kqvi GÛ BwÄwbqvwis i“g bs-23, mgevq wecbx weZvb, Kvw›`icvo, 

Kzwgj v| 

KLM 

266.  ‡gmvm© Rvgvb G›UvicÖvBR Rvgvb K‡jvbx, K‡jR †ivW, gv`vixcyi| KLM 

267.  ‡gmvm© Avwgbyi G›UvicÖvBR ‡ivW bs-11, evox bs-2/1, `w¶Y wewkj, wgicyi-1, XvKv-

1216| 

KLM 

268.   †gmvm© gvndzR †UªWvm© DRqvj Lvb, KvDLvjx, wc‡ivRcyi| KLM 

269.   †gmvm© Gm Gg G›UvicÖvBR MÖvg-evgbMvuI, WvKNi-fvIqvj ivRvevox, _vbv-kªxcyi, 

†Rjv-MvRxcyi| 

KLM 

270.  ‡gmvm© gyb G›UvicÖvBR PKhv ỳ †ivW, PK myÎvcyi, WvKNi-e¸ov, _vbv I †Rjv-e¸ov| KLM 

271.  ‡gmvm© †gv¯—dv Kvgvj wbqvRcvK©, KvDZjx, eªvþYevwoqv| KLM 

272.  ‡gmvm© evsjv‡`k c¨vivgvD›U †UªWvm©, 108, wewmwm †ivW, XvKv| KLM 

273.  ‡gmvm© Avi GÛ Avi G›UvicÖvBR, VvKziMvuI †ivW, VvKziMvuI| KLM 

274.  ‡gmvm© ivRy G›UvicÖvBR 287, DËi kvnRvnvbcyi, XvKv-1217| KLM 

275.  ‡gmvm© ivwd G›UvicÖvBR AvMÖvev`, eûZjv K‡jvbxi cv‡k¦©, DËi †MvmvBj Wv½v, PÆMÖvg| KLM 

276.  ‡gmvm© Av‡bvqvi j¨vÛgvK© wjt 27, w`jKzkv ev/G, 14 Zjv, XvKv| KLM 

277.  ‡gmvm© ‡gvt iwk`yj Bmjvg eøK bs-3, evmv bs-Gg/1, Dc-kni, w`bvRcyi| KLM 

278.  ‡gmvm© kvgQzj G›UvicÖvBR wm-16, nhiZ kvn Avjx ¯‹zj GÛ K‡jR gv‡K©U, (3qZjv), 

wgicyi-1, XvKv-1216| 

KLM 

279.  ‡gmvm© jveb¨ †UªWvm© wm-1, Avb›`cyi wmwU †jb, mvfvi, XvKv| KLM 

280.  ‡gmvm© Rg Rg cvIqvi BwÄwbqvwis, WMvBi, bqvcvov, †Wgiv, XvKv-1361| KLM 

281.  ‡gmvm© AvBwmm G‡mvwm‡qUm wjt, evox-5, †ivW-2, eøK-wW, Kv‡`ivev` nvDwRs, 

†gvnv¤§`cyi, XvKv| 

KLM 

282.  ‡gmvm© Igivb B‡jKwUªK G‡·mixR BwÄwbqvwis ‡nvwìs bs-78/2/2, w`jLykvevR, 

mvfvi, XvKv| 

KLM 

283.  ‡gmvm© mywcÖg B›Uvib¨vkbvj wjwg‡UW, 19/2, B¯‹vUb Mv‡W©b, †Kwgó UvIqvi (4_© Zjv), 

XvKv-1000| 

KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

284.   †gmvm© dvi‡d± BwÄwbqvwis 3/4-G, cyivbv cëb, mvweŸi UvIqvi, 15Zjv, iæg bs-

307, XvKv-1000| 

KLM 

285.  ‡gmvm© b~i G›UvicÖvBR 99, gwZwSj ev/G, Kwig †P¤̂vi, 7g Zjv, iæg bs-702, XvKv| KLM 

286.  ‡gmvm© Bjv KbóªvKkb knx` †mvnivIqv`©x wecbx †K›`ª, †K¬ †ivW, Lyjbv| KLM 

287.  ‡gmvm© ZvjyK`vi †UªWvm© ‡cŠwj, G‡jsMv, KvwjnvZx, UvsMvBj| KLM 

288.  ‡gmvm© kvnwiqvi †UªW B›Uvib¨vkYvj, 317, KvRxcvov, Kvdiæj, XvKv-1216| KLM 

289.  ‡gmvm© Avj byi B‡jK‡Uªv cvIqvi 313, Gm †K gywRe †ivW, ˆmq` nvmbvb Avjx gmwR` 

Kg‡cø·, 2q Zjv, AvMÖvev`, PÆMÖvg| 

KLM 

290.  ‡gmvm© Ry‡qj G›UvicÖvBR nvDR bs-9, eøK-we, jvBb-5, †mKkb-13, wgicyi, XvKv| KLM 

291.  ‡gmvm© wR‡eK †UªwWs mvwf©‡mm 25, 26, 27, KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, n¨vwc 

ingvb cøvRv, evsjv †gvUi, XvKv| 

KLM 

292.  ‡gmvm© aªæe †UªW G‡RÝx ga¨‡kix, †kicyi-2100| KLM 

293.  ‡gmvm© AvRivd Ki‡cv‡ikb 4/3, `wÿY Kgjvcyi,& BóvY© nvDwRs, cÖ‡R±-2, XvKv-

1207| 

KLM 

294.  ‡gmvm© G GBP G›UvicÖvBR 79/2, c~e© ivgcyiv, XvKv-1219| KLM 

295.  ‡gmvm© cv‡Uvqvix BwÄwbqvwis evox bs-we-4, GKZv wbevm, k¨vgjx Av/G, kvwšÍevM, 

†QvUcyj, PÆMÖvg| 

KLM 

296.  ‡gmvm© mvbivBR G›UvicÖvBR 440, cwðg bvLvjcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

297.  ‡gmvm© ¸WDBj BwÄwbqvm© GÛ KbóªvKkb, 55, c~e© ivRvevRvi, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

298.  ‡gmvm© †Rgm KbóªvKkb 164/1, bevecyi †ivW, XvKv| KLM 

299.  ‡gmvm© †ejve †UªWvm© ‡ejve evRvi, †ejve biwms`x| KLM 

300.  ‡gmvm© Gg Gb Gm †UªWvm© 14/1, wis †ivW, k¨vgjx, XvKv-1207| KLM 

301.  ‡gmvm© ZvRyj G›UvicÖvBR Iqvc`v †ivW, eo evRvi, †g‡nicyi| KLM 

302.  ‡gmvm© Gd GBP B›Uvib¨vkbvj, cøU bs-61, k¨vgjx Av/G, DËi AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 

303.  ‡gmvm© KzBK mvwf©‡mm 167/B, kvwšÍbMi, XvKv-1217| KLM 

304.  ‡gmvm© †gvt mvB`yi ingvb 19/7/15/1, `wÿY Kgjvcyi, dwi`cyi| KLM 

305.  ‡gmvm© Zvwgg G›UvicÖvBR 56, cyivbv cëb jvBb wfAvBwc †ivW(12 Zjv), iæg-10, 

XvKv-1000| 

KLM 

306.  ‡gmvm© †nv‡mb GÛ eªv`vm© †Kvs 95, ivRvi evM, Kvjxevox, meyRevM, XvKv| KLM 

307.  ‡gmvm© AvB we Gg Gm †UK‡bvjRx evsjv‡`k wjt,  P75/2, weR‡Wj kwcs †m›Uvi, 

†`vKvb bs-112, cÖMwZ ¯§iYx, DËi evÇv, XvKv-1212| 

KLM 

308.  ‡gmvm© Rq G›UvicÖvBR Lvb UvIqvi (5g Zjv), G-50, gwR` ¯§iYx, wkeevox †gvo, 

Lyjbv| 

KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

309.  Rbve †gmvm© b~i G›UvicÖvBR `wÿY kvLv, evsjv evRvi, †`ŠjZLvb, †fvjv| KLM 

310.  ‡gmvm© cvi‡d± A‡Uv‡gkb BwÄwbqvwis 68-69, exi DËg †K Gg kwdDjøvn moK, Kÿ 

bs-303, Km‡mÞ UvIqvi, XvKv-1205| 

KLM 

311.  ‡gmvm© kvgxg G›UvicÖvBR 262, bexbevM, †MvcvjMÄ| KLM 

312.  ‡gmvm© diPybvi G›UvicÖvBR 2/wR, Afq `vm †jb, wUKvUzwj, XvKv| KLM 

313.  ‡gmvm© nK †UªWvm© GÛ B‡jKwUªK BwÄwbqvwis IqvK©m e¸ov, ga¨cvov, e¸ov| KLM 

314.  ‡gmvm© †nv‡mb †UªWvm© cøU bs-16, †gBb †ivW-1, †mKkb-10, †mbcvov ce©Zv, wgicyi, 

XvKv| 

KLM 

315.  ‡gmvm© d¨vkb B‡jKwUªK mvwf©m, ev‡qwR` †ev¯Ívgx †ivW, 1025 cye© bvwmivev`, PÆMÖvg| KLM 

316.  ‡gmvm©  Gm Avi Gj G›UvicÖvBR, 3 bs dwKinvU, e›`i, PÆMÖvg| KLM 

317.  ‡gmvm© gv‡K©vwj, 18, †gvwgb †ivW, Av›`iwKjøv, PÆMÖvg| KLM 

318.  ‡gmvm© GBP Gg KbóªvKkb wjwg‡UW, 1143 cøU bs-06, wmwWG cybe©vmb Gwiqv, c~e© 

bvwmivev`, PÆMÖvg| 

KLM 

319.  ‡gmvm© mycvióvi wiwbD‡qej GbvwR© wjt emwZ K‡Ûvwgwbqvg d¬¨vU G.3-4, evox-15, 

†ivW-17, ebvbx, XvKv-1213| 

KLM 

320.  ‡gmvm© Gd Avi B‡jKwUªK GÛ BwÄwbqvwis IqvK©m, w`evivwÎ nvDR, evox bs-476, cøU 

bs-1572, KvIjvi, wLj‡ÿZ, `wÿYLvb, XvKv-1221| 

KLM 

321.  ‡gmvm© wemwgjøvwn B‡jKwUªK¨vj IqvK©mc, 1 bs Kjgv evm ó¨vÛ, mvfvi, XvKv| KLM 

322.  ‡gmvm© g¨vM‡bU B‡jKUªwb· 12/G/1/155, AwbK cøvRv, wgicyi, XvKv| KLM 

323.  ‡gmvm© wmMgv BwÄwbqvim wjt, abvB`, Avïwjqv, XvKv| KLM 

324.  ‡gmvm© G Gm B‡jKwUªK IqvK©m, P-94, DËi evÇv, XvKv-1212| KLM 

325.  ‡gmvm© BKivg eªv`vm© divRx wfjv, Wvt kvnv Avjg (exi DËg) †ivW, gvBR`x †KvU©, 

†bvqvLvjx| 

KLM 

326.  ‡gmvm© †kL KÝUªvKkb ZvRnvU, eveycvov, AvjgbMi, iscyi| KLM 

327.  ‡gmvm© mvb‡UK GbvwR© wjt 68/4, MÖxY †ivW, 3q Zjv, XvKv| KLM 

328.  ‡gmvm© MvRx †gv¯ÍvwdRyi ingvb 65, †cŠimfv †ivW, ev‡MinvU| KLM 

329.  ‡gmvm© ingvb †UªWvm© 500/3/wm, wLjMvuI, XvKv| KLM 

330.  ‡gmvm© wdDkb KwgDwb‡Kkb 122 wW.AvB.wU G·‡Ukb †ivW(4_© Zjv), dwKivcyj, 

XvKv| 

KLM 

331.  ‡gmvm© mvb f¨vwj †UªWvm© 15/1/1, KvIivb evRvi †jb, cwðg †ZRZzix evRvi, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

332.  ‡gmvm© dv÷© wgwjwbqvg cvIqvi wjt, 74, ga¨ cvBKcvov, wgicyi-1, XvKv-1216| KLM 

333.  wg‡jwbqvg cvIqvi †Rbv‡ikb wjwg‡UW, 19/wR-3, †UvjvievM, wgicyi-1, XvKv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

334.  ‡gmvm© `wei B‡jKwUªK †óvi K-18, bÏv (miKvi evox), ¸jkvb, XvKv| KLM 

335.  ‡gmvm© wkgy KbóªvKkb B›Uvib¨vkbvj †UªWvm©, Zzjvwgqv mycvi gv‡K©U, `wÿYLvb, XvKv-

1230| 

KLM 

336.  ‡gmvm© gv gwb G›UvicÖvBR 12/4, ZvRgnj †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207| KLM 

337.  ‡gmvm© ZvRxg G›UvicÖvBR 197, Wt Kz`iZ-B-Ly`v †ivW (RRMwj), nvZxicyj, XvKv-

1205| 

KLM 

338.  ‡gmvm© iƒ‡c· G›UvicÖvBR 433, Avk‡Kvbv, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

339.  ‡gmvm© Bivbx KÝUªvKkb PKhv ỳ †ivW, PK m~Îvcyi, e¸ov| KLM 

340.  ‡gmvm© cÙv KbóªvKkb 38/4, Avjøvgv BKevj †ivW, bvivqbMÄ| KLM 

341.  wgbnvR BwÄwbqvwis GÛ _vB †dweª·, 122, cwðg Kvdiæj, GwjU gmwR`, mi`vi 

UvIqvi, †`vKvb bs-23/we, XvKv| 

KLM 

342.  ‡gmvm© mvKvAv †UªWvm© cwðg KvRjkvn, wm‡jU| KLM 

343.  ‡gmvm© L›`Kvi †UªWvm© ‡gvKvg †MvqvjMvuI, WvKNi-abcyi, m`i `wÿY, Kzwgjøv| KLM 

344.  ‡gmvm© dv‡Zgv †UªWvm© 459, cwðg ivgcyiv, wWAvBwU †ivW, XvKv| KLM 

345.   †gmvm© mvC` KbóªvKkb MÖvg I WvKNi-cjvkevox, exiMÄ, w`bvRcyi| KLM 

346.  ‡gmvm© kvw`` G›UvicÖvBR Av‡kKcyi, UvsMvBj| KLM 

347.  ‡gmvm© Aviwk cvIqvi B‡jKwUªK KbóªKkb wjt, †gŠPvK evRvi, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| KLM 

348.  ‡gmvm© †Mv‡ìb CMj †bUIqvK©m evsjv‡`k wjwg‡UW cøU bs-506, †ZRMvuI wk/G, XvKv-

1208| 

KLM 

349.  ‡gmvm© Kb‡UK wfkb wjt, 264/9, kvnRvnvbcyi, evwMPv gmwR`, evmv‡ev, †ij †MBU, 

XvKv| 

KLM 

350.  ‡gmvm© †Wj G›UvicÖvBR 285/5, c~e© †Mvovb, wLjMvuI, XvKv-1219| KLM 

351.  ‡gmvm© Gm cvIqvi B‡jKwUªK 6/G, †ivW-4, evt/cøU-2, wgicyi, XvKv| KLM 

352.  ‡gmvm© Inve GÛ mÝ eûZjv K‡jvbx, gmwR` gv‡K©U, AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 

353.  ‡gmvm© ie mÝ 43-Avi/5 Bw›`iv †ivW, cwðg cvš’c_, XvKv| KLM 

354.  ‡gmvm© cÖ‡MÖwmf G›UvicÖvBR 424, b~icyi, `wÿY `wbqv, XvKv-1236| KLM 

355.  ‡gmvm© Gg Gm weR‡bm mwjDkb, 33, KvIivb evRvi, kvn Avjx UvIqvi, †ZRMvuuI, 

XvKv| 

KLM 

356.  †gmvm© cÖwgwRs BwÄwbqvm© 2/wW, †Mv‡ìb óªxU, k¨vgjx, XvKv| KLM 

357.  ‡gmvm©  dv‡Zgv G›UvicÖvBR 1123/1960, bqvgvwU, cvMjv, dZzjøv, bvivqbMÄ| KLM 

358.  ‡gmvm© gyb †UªWvm© 611, cwðg bvLvjcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

359.  ‡gmvm© †mvjvi AvB wjt, 7-9, wU wU Gg wm feb, †j‡fj-4, KvIivb evRvi, XvKv-

1215| 

KLM 

360.  ‡gmvm© Gb †K G›UvicÖvBR 142, AvwRgcyi †ivW, jvjevM, XvKv| KLM 

361.  ‡gmvm© Rbbx B‡jKUªwb· GÛ BwÄwbqvwis, 83, mv‡R`v Avjx cøvRv, bevecyi †ivW, 

XvKv| 

KLM 

362.  ‡gmvm© †d«Ûm †UªwWs Ki‡cv‡ikb, evmv bs-46, †ivW bs-2, d¬¨vU bs-G-2, wcwm KvjPvi 

nvDwRs, eøK-L, †k‡Li †UK, Av`vei, XvKv| 

KLM 

363.  ‡gmvm© †gvdv¾j B‡jKwUªK †Kvs, †nvwìs bs-0, ‡`vKvb bs-0, †ejwUqv wUDe I‡qj 

cvo, Rvgvjcyi| 

KLM 

364.  ‡gmvm© Avbvg G›UvicÖvBR 53, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

365.  ‡gmvm© B‡¤úwiqvj Kbmvj‡U›Um GÛ †W‡fjc‡g›U wjt, my¨U-13/G, AvZvZzK© UvIqvi, 

22 Kvgvj AvZvZzK© GwfwbD, ebvbx ev/G, XvKv| 

KLM 

366.  ‡gmvm© jvBd cvIqvi BwÄwbqvwis, 363/wm, DËi cx‡iievM, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

367.  ‡gmvm© nwj weìvm© GÛ †W‡fvjcvim© wjt, 41/20, eøK-we, Pvub wgqv nvDwRs , 

†gvnv¤§`cyi, XvKv| 

KLM 

368.  ‡gmvm© †ebwRi KbóªvKkb 314, e¨vsK cvov, †MvcvjMÄ| KLM 

369.  ‡gmvm© iZœv G›UvicÖvBR febv_ cyi, Dc‡Rjv †ivW, evox bs-1, D×veMÄ, †mvbviMvuI, 

bvivqbMÄ| 

KLM 

370.  ‡gmvm© c~e©v G›UvicÖvBR 55, †meK, AvMcvov, wgivevRvi, wm‡jU| KLM 

371.  ‡gmvm© Iqvnw`Kv mvwf©‡mm, 631/1, †gvnv¤§`x wewìs (3q Zjv), Kgvm© K‡jR †ivW, 

AvMÖvev`, PÆMÖvg| 

KLM 

372.  ‡gmvm© ivBmv †UªWvm©  274, Avk‡Kvbv `wÿb Lvb, XvKv-1230| KLM 

373.  ‡gmvm© GwjRv †UªW B›Uvib¨vkbvj evox-32, †ivW-01, eøK-G, ebkÖx, ivgcyiv, XvKv-

1219| 

KLM 

374.  †gmvm© Aviv cvIqvi  wmi›`x, ivgMÄ, jÿxcyi| KLM 

375.  ‡gmvm© ¯‹vB G›UvicÖvBR 99, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

376.  ‡gmvm© †KvqvWi¨v›U cvIqvi wjwg‡UW, ¯^cœxj †ivR-2, d¬¨vU-we/4, 29 wSMvZjv, 

gyÝxevox †ivW, avbgwÛ, XvKv-1209| 

KLM 

377.  ‡gmvm© WvBbvwgK cvIqvi BwÄwbqvwis 581, Kvw`i Kg‡cø· (9g Zjv), KvRxcvov, 

wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

378.  ‡gmvm© wnqv Ki‡cv‡ikb 1 bs ZjøvevM, XvKv| KLM 

379.  ‡gmvm© b~i-B-Avjg †UªWvm© UvDb KvwjKvcyi, cUzqvLvjx| KLM 

380.  ‡gmvm© Rvwnb G›UvicÖvBR wR-22, eøK-B, RvwKi †nv‡mb †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

381.  ‡gmvm© gÛj BwÄwbqvm© 103/7/G, c~e© gvwbKbMi, XvKv| KLM 

382.  ‡gmvm© mvqgv G›UvicÖvBR dzjw`Nx (cyKzi cvo), e¸ov m`i, e¸ov| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

383.  ‡gmvm© Gd Gg †UªW B›Uvib¨kbvj,41, gwbcyixcvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

384.  ‡gmvm© cvIqvi g¨vwUª· wjwg‡UW, 148, MÖxY †ivW, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

385.  †gmvm© G Gm G›UvicÖvBR 53, gwZwSj ev/G, gW©vb g¨vbkb, XvKv| KLM 

386.  ‡gmvm© †md cvIqvi B‡jKwUzªK †Kv¤úvbx, Lvucvov, wLj‡ÿZ, XvKv-1229| KLM 

387.  ‡gmvm© wmqvg  KbóªvKkb Av‡jvqv fevbx, m‡šÍvl, UvsMvBj| KLM 

388.  ‡gmvm© nK G›UvicÖvBR AvgvbZMÄ, ewikvj| KLM 

389.  ‡gmvm© Gm Avi †UªWvm© 1/3, ¸njÿxcyi, dwi`cyi| KLM 

390.  ‡gmvm© mvBb‡UK BwÄwbqvwis GÛ mvwf©‡mm, 195/G, †ZRKzwbcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

391.  †gmvm© nvIjv`vi G›UvicÖvBR GÛ mvcøvB, `wÿY wkgywjqv, †gNyjv, †`vnvi, XvKv| KLM 

392.  ‡gmvm© wbD‡UK KbóªvKkb  †KwgK¨vjm †Kv¤úvbx wjt 24/we, knx` wgbvi †ivW, 112-

114, K…òPzov evwYwR¨K †¯úm, wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

393.  ‡gmvm© jvebx G›UvicÖvBR 671, cwðg †gÇv, bIqvcvov, eªvþYevwoqv| KLM 

394.  ‡gmvm© Øxc b¨vkbvj nwi`v Ljmx, bjWv½v, bv‡Uvi| KLM 

395.  ‡gmvm© AvÄy †UªWvm© ‡Ueywbqv evRvi, cvebv| KLM 

396.  ‡gmvm© wPUvMvs BwÄwbqvwis GÛ weìvm© wjt, †Mv‡ìb cøvRv, knx` ZvR DÏxb Avn‡g` 

¯§ibx, gnvLvjx, XvKv| 

KLM 

397.  ‡gmvm© wgR©v BwÄwbqvwis K‡c©v‡ikb, 1/B, DËi Av`vei, XvKv-1207| KLM 

398.  ‡gmvm© DËib †UK‡bvjwRm GcvU©‡g›U-402, 3/B, `wÿY Kj¨vYcyi, XvKv-1207| KLM 

399.  ‡gmvm© nvwbd BwÄwbqvwis kvn †gv Í̄dv †ivW, †gŠjfx evRvi| LM 

400.  ‡gmvm© Gm Gg B›Uvib¨vkbvj 24, wm‡×k¦ix †ivW, igbv, XvKv-1217| KLM 

401.  ‡gmvm© †mwjg GÛ eªv`vm© evox-506, †ivW-01, eøK-we, Pvu`MvuI AvevwmK GjvKv PUªMÖvg, 

evqZzkid gmwR` †ivW, AvivgevM, LvMovQwo|  

KLM 

402.  ‡gmvm© Avov †W‡fjc‡g›Um wjt, †nv‡mb †P¤̂vi (2q Zjv), 43, w`jKzkv ev/G, 

gwZwSj, XvKv-1000| 

KLM 

403.  ‡gmvm© †mŠw`qv G›UvicÖvBR ‡jBK †ivW, †gŠjfx evRvi| M 

404.  ‡gmvm© †e½j cvIqvi 34, evMevox, wgicyi, XvKv| KLM 

405.  ‡gmvm© g¨vmb G›UvicÖvBR 106/1, †mbcvov ce©Zv, wgicyi-10, XvKv-1216| KLM 

406.  ‡gmvm© DËiv †UªWvm© KvRx †gv¯Ídv moK, cvVKKvw›`, gv`vixcyi| KLM 

407.  ‡gmvm© Aveyj Lv‡qi Zv‡qev †Rbv‡ij †óvi, gv ª̀vmv †ivW, Kvw›`cvov, eªvþYevwoqv| KLM 

408.  ‡gmvm© G Gg †UªwWs DËi AvgvbZMÄ, ewikvj| KLM 

409.  ‡gmvm© gv-evev KbóªvKkb 22, †gŠjfxcvov, †MvcvjMÄ| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

410.  ‡gmvm© Gm G G›UvicÖvBR 223, eo gMevRvi, igbv, XvKv| KLM 

411.  ‡gmvm© dRjy G›UvicÖvBR ‡ókb evRvi, bIqvcvov, AfqbMi, h‡kvi| KLM 

412.  ‡gmvm© Gb we KbóªvKkb ‡ij evRvi, jvjgwbinvU| KLM 

413.  ‡gmvm© Gb Gm G›UvicÖvBR 311/3, Avn‡g`bMi, wgicyi, XvKv| KLM 

414.  ‡gmvm© Gg Avi †UªWvm© 302, Avn¤§`bMi, cvBKcvov, wgicyi-1, XvKv-1216| KLM 

415.  ‡gmvm© Avj Avwgb G›UvicÖvBR ‡gvjøvevox †ivW, †MvqvjPvgU, dwi`cyi| KLM 

416.  ‡gmvm© wbqvR KbóªvKkb 327, gqbvievM, DËi evÇv, Awdm-Q-21/2, XvKv-1212| KLM 

417.  ‡gmvm© Zv‡iK G›UvicÖvBR 235, †PŠayix evox Rv‡g gmwR` †ivW, gwncvj, †dbx| KLM 

418.  ‡gmvm© Avi Gm Avi G›UvicÖvBR 177/3, cv‡Uvqvix gwÄj, wdmvix †ivW, gwncvj, 

†dbx| 

KLM 

419.  ‡gmvm© ingvb B‡jKwUªK K-132/4, wLj‡ÿZ, DËi cvov, XvKv-1229| KLM 

420.  ‡gmvm© AwjwdÝ †UªW Ki‡cv‡ikb, 12/G/2, R‡q›U †KvqvU©vi gv`ªvmv †ivW, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv-1207| 

KLM 

421.  ‡gmvm© wMÖY †mvm© BwÄwbqvwis 26/G. Pv‡gjxevM, kvwšÍbMi, XvKv-1217| KLM 

422.  ‡gmvm© mRxe cvIqvi BwÄwbqvwis, ZvjZjv evRvi, †cvt gnRgcyi, _vbvt †mvbviMvuI, 

†Rjvt bvivqbMÄ 

KLM 

423.  ‡gmvm© wniæ weìvm© 53/54, G eøK, †ivW-1, jvBb-4, nvwjkni nvt/G, PUªMÖvg| KLM 

424.  ‡gmvm© kwdK GÛ eªv`vm© ‡eZzjx, KvuPKyov, DËi Lvb, XvKv-1230| KLM 

425.  ‡gmvm© mygb GÛ †Kvs 32/6, eøKÑL, †ivW-10, wcwm KvjPvi nvDwRs †mvmvBwU, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 

426.  ‡gmvm© XvKv Bb‡fwUf BwÄwbqvwis wjt we-25, gvbœvb cøvRv, wLj‡ÿZ, XvKv-1229| KLM 

427.  ‡gmvm© GBP Avi †UªWvm© 123, bZzb KvKivBj, kvwšÍbMi, XvKv-1000| KLM 

428.  ‡gmvm© †R †K †UªWvm© 344, bqv‡Uvjv, †Pqvig¨vbMwj, 3q Zjv, gMevRvi, XvKv| KLM 

429.  ‡gmvm© ûgvqyb G›UvicÖvBR ‡ókb †ivW, †eZvMx, ei¸bv| KLM 

430.  ‡gmvm© ’̄vcwZ¨K 5/6, msm` GwfwbD, 2q Zjv, gywbcyixcvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

431.  ‡gmvm© Gb Gb weìvm© 3/1, 3/2, weRqbMi, d¬¨vU-15/wW, mvivKv‡gU wewìs, XvKv-

1000| 

KLM 

432.  ‡gmvm© meyR †UªWvm© gviæqv`n, wKkvgZ‡LRy, mv`yj¨vcyi, MvBevÜv| KLM 

433.  ‡gmvm© Lvb Rvnvb Avjx BwÄwbqvwis †Kv¤úvbx wjt, 982, †kIovcvov, Kvdiæj, XvKv-

1216| 

KLM 

434.  ‡gmvm© BDbvB‡UW cvIqvi BwÄwbqvwis K‡c©v‡ikb  evox bs-1/B, evwYwR¨K cøU bs-43, 

wPwoqvLvbv †ivW, wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

435.  ‡gmvm© iƒcv G›UvicÖvBR Lvb G meyi †ivW, dzjevox †MU, Lyjbv| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

436.  ‡gmvm© MvRx G›UvicÖvBR 68, gnvLvjx ev/G, KwgDwbwU †m›Uvi gv‡K©U, †`vKvb bs-10, 

gnvLvjx, XvKv| 

KLM 

437.  ‡gmvm© bvBm cvIqvi GÛ AvBwU mwjDkb, 47, cyivbv cëb jvBb (cëb UvIqvi), iæg 

bs-201-we, XvKv-1000| 

KLM 

438.   †gmvm© B B B gvwë cvIqvi cøU-wR-1/7, (2q Zjv), DËi †MU, BóvY© cY¨we_x, `wÿY 

ebkÖx wLjMvuI, XvKv-1219| 

KLM 

439.  ‡gmvm© Gm Gm BwÄwbqvwis 22/6/2, b_© †MvjvcevM, XvKv-1203| LM 

440.  ‡gmvm© †mvbvjx BwÄwbqvwis G¨vÛ KbóªvKkb iƒcvqb Kwig UvIqvi, cøUbs-80, 10 Zjv, 

KvKivBj, XvKv-1000| 

KLM 

441.  ‡gmvm© mi`vi †UªWvm© K-25/2, Kzwoj cÖMwZ ¯§iYx fvUviv, XvKv-1229| KLM 

442.  ‡gmvm© gv G›UvicÖvBR ZzjkxNvU evRvi, MvBevÜv| KLM 

443.  ‡gmvm© wW Gb Gm BÄwbqvwis 11-K, wcwm KvjPvi nvDwRs ‡gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

444.  †gmvm© gvwjnv †UªWvm©,  myeY©mvov, †ejKzwP, wmivRMÄ| KLM 

445.  ‡gmvm© bvwn` G›UvicÖvBR mvZcvB †bÎ‡Kvbv| KLM 

446.  ‡gvt bRiæj Bmjvg K…òcyi, K‡jR †ivW, KzwoMÖvg| KLM 

447.  ‡gmvm© wbcv G›UvicÖvBR `wÿY ivgbMi, †PivWv½x, m`i, w`bvRcyi| KLM 

448.  ‡gmvm© iv` G›UvicÖvBR GIR evRvi, WvKNi-‡cqvicyi, gv`vixcyi| KLM 

449.  ‡gmvm© wnib †UªwWs G-1, Qvqvwe_x, BóvY© nvDwRs, ga¨ evmv‡ev, XvKv| LM 

450.  ‡gmvm© KvRx B›Uvib¨vkbvj 37/1, †m¸bevwMPv (345 †m¸bevwMPv), XvKv-1000| KLM 

451.  ‡gmvm© RvnivZ G‡mvwm‡qUm bZzb 33/1, mv‡eK 345, †m¸bevwMPv, XvKv-1000| KLM 

452.  ‡gmvm© Av ’̄v G‡mvwm‡qUm 70/wW, cwðg avbgwÛ, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

453.  ‡gmvm© †gvnbv G›UvicÖvBR G-146, `wÿYcvov, mvfvi, XvKv| KLM 

454.  ‡gmvm© †Rwib G›UvicÖvBR KjZvcvov, `kgvBj Avi wW G, †kicyi, e¸ov| KLM 

455.  ‡gmvm© Ave`yjøvn Avj gvgyb K‡jR †ivW, bZzb kni, gv`vixcyi| KLM 

456.  ‡gmvm© G Avi G›UvicÖvBR 3/wW, KvIivb evRvi, †`vKvb bs-20, Kve¨Km mycvi gv‡K©U, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

457.  ‡gmvm© kvnRvnvb G›UvicÖvBR evox-4, †ivW-3, eøK-‡R, ebkÖx, ivgcyiv, XvKv-1219| KLM 

458.  ‡gmvm© w` AiweUvj (evsjv‡`k) wjt, evmv bs-434, †ivW bs-30, wbD wWIGBPGm, 

gnvLvjx, XvKv-1206| 

KLM 

459.  ‡gmvm© bvwmi GÛ eªv`vm© DËi gbcvkv, WvKNi-`wÿY gbcvkv, SvjKvVx| KLM 

460.  ‡gmvm© †R Avi KbóªvKkb L-214/B, cÖMwZ UvIqvi, d¬¨vU-7/we, †giæj evÇv, XvKv-

1212| 

KLM 

461.  ‡gmvm© gv G›UvicÖvBR gvbœvb mycvi gv‡K©U, kÖxcyi, MYKevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

462.  ‡gmvm© KvRx bvwmg DwÏb 27, myigv Av/G, †lvjNi, mybvgMÄ| KLM 

463.  ‡gmvm© †gNbv óªvKPvivj BwÄwbqvwis wjt, 131/2, wbD B¯‹vUb †ivW, 2q Zjv, XvKv| KLM 

464.  ‡gmvm© †fbvm B›Uvib¨vkbvj †Kvs wjt 79, wm‡×k¦ix mvK©yjvi †ivW, gvwjevM, XvKv| KLM 

465.  ‡gmvm© †nv‡mb G›UvicÖvBR 997/3, c~e© gwbcyi, wgicyi-2, XvKv| KLM 

466.  ‡gmvm© G·‡d¬vi BwÄwbqvm©, †gvKvg, †gvnv¤§`cyi evRvi, Dc‡Rjv-‡`weØvi, †Rjv-

Kzwgjøv| 

KLM 

467.  ‡gmvm© Gm Gm BwÄwbqvwis GÛ KbóªvKkb wjwg‡UW AvKivg †m›Uvi, 4_© Zjv, 212, 

knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯§iYx, cyivbv cëb, XvKv| 

KLM 

468.  ‡gmvm© AvRvnvi †UªW B›Uvib¨vkbvj, MÖvg-Pi Av½viæ WvKNi-Kv‡qgcyi, Dc‡Rjv-

kvnRv`cyi, †Rjv-wmivRMÄ| 

KLM 

469.  ‡gmvm© wgR©v †UªW B›Uvib¨vkbvj, Mªvg-c~e© eswKivU, WvKNi-c~e© eswKivU, Dc‡Rjv-

Djøvcvov, †Rjv-wmivRMÄ| 

KLM 

470.  ‡gmvm© Av ’̄v G›UvicÖvBR GIR evRvi, gv`vixcyi| KLM 

471.  ‡gmvm©  cvcox KbóªvKkb evox bs-280, †ivW bs-2, evqZzj Avgvb nvDwRs †mvmvBwU, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 

472.  ‡gmvm© miKvi †W‡fjc‡g›U K‡c©v‡ikb, 98, `wÿY gy`Mvcvov, XvKv-1214| KLM 

473.  Rbve LvRv †nvwìs wjt 66/G, bqvcëb, XvKv-1000| KLM 

474.  ‡gmvm© we GBP Avi BwÄwbqvwis IqvK©m ivR dzjevoxqv evm ó¨vÛ, †ngv‡qZcyi, 

ivRdzjevoxqv, _vbvt+Dc‡Rjvt mvfvi, †Rjvt XvKv| 

KLM 

475.  ‡gmvm© cÖ‡KŠkj I cÖhyw³ Dbœqb, evox bs-36, †ivW bs-1, †m±i-5, DËiv, XvKv| KLM 

476.  ‡gmvm© kvgxgv G›UvicÖvBR gmwR` evox moK, wSjUzjx, dwi`cyi| KLM 

477.  ‡gmvm© Gm G †UªwWs K‡c©v‡ikb, 89, gwZwSj ev/G (jvKx †P¤̂vi), 4_© Zjv, XvKv-

1000| 

KLM 

478.  ‡gmvm© †njvj G›UvicÖvBR 141, `wÿY gyM`v cvov, XvKv| KLM 

479.  ‡gmvm© mcœv KbóªvKkb 340, gvwjevM, ¸jevM, XvKv| KLM 

480.  ‡gmvm© evivKv BwÄwbqvm© wjwg‡UW, 58, Kvgvj AvZvZzK© GwfwbD, 2q Zjv, ebvbx ev/G, 

XvKv| 

KLM 

481.  ‡gmvm© †hvnvgwb G›UvicÖvBR NvmKzwjqv, †PŠnvjx, wmivRMÄ| KLM 

482.  ‡gmvm© wjevwU©  Ki‡cv‡ikb 218, Wt Kz`iZ-B-Ly`v †ivW, d¬¨vU bs-7, †d¬vi-8, Qv‡qiv 

UªwcK¨vj †m›Uvi, XvKv-1205| 

KLM 

483.  ‡gmvm© †Rvniv G›UvicÖvBR 103/7/G, c~e© gvwbKbMi, XvKv| KLM 

484.  ‡gmvm© b_© cvIqvi 10/G, GwfwbD-1/2, wgicyi, XvKv| KLM 

485.  ‡gmvm© weRqv G›UvicÖvBR 44 bs kir¸ß †ivW, XvKv| KLM 

486.  ‡gmvm© wmóvim G›UvicÖvBR, †Mvwe›`cyi GK‡PÄ cvov, AvjgWv½v, PzqvWv½v| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

487.  ‡gmvm© wbD‡UK B‡jKUªwb· evox bs-25, Av`k© Qvqvbxo nvDwRs, wis †ivW, k¨vgjx, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 

488.  ‡gmvm© Zix weìvm© 32/1/wm, `wÿY gyM`vcvov, XvKv-1214| KLM 

489.  ‡gmvm© †cÖv‡MÖm evsjv‡`k 1886, c~e© RyivBb  (Iqvmv †ivW), XvKv-1204| KLM 

490.  †gmvm© BD Gm G›UvicÖvBR cjvkevox, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

491.  ‡gmvm© ingvb KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvwis, 36, cyivbv cëb jvBb, †iv‡Kqv g¨vbkb,  

(8g Zjv), XvKv-1000| 

KLM 

492.  ‡gmvm© AMÖhvÎv †UªWvm© 72/2-we, DËi hvÎvevox, XvKv| KLM 

493.  †gmvm© Gb wc KbóªvKkb c~e© fwM evjvcvov, jvwKcvov, Dc-kni, iscyi| KLM 

494.  ‡gmvm© ‡evbvm B›Uvib¨vkbvj 230/we, wLjMvuI, wZjcvcvov, XvKv| KLM 

495.  ‡gmvm© †gvt wMqvm DwÏb 227, gvwjevM, evbvi B¯úvnvb, d¬¨vU-we-4, XvKv| KLM 

496.  ‡gmvm© dviæK Gg GÛ B KbmvjU¨v›Um 3/G, KvIivb evRvi, nvm‡b UvIqvi, †ZRMvuI, 

XvKv| 

KLM 

497.  ‡gmvm© G Gg wm G›UvicÖvBR 1/4, wm G wU I I‡qj †dqvi gv‡K©U, KvIjvi evRvi, 

`wÿYLvb, XvKv| 

LM 

498.  ‡gmvm© RvbœvZ B›Uvib¨vkbvj  6/wm, 13/7, wgicyi, XvKv| KLM 

499.  ‡gmvm© c¨vkb KbóªvKkb wjt 17 bs wc we Gj UvIqvi, ¸jkvb-2, XvKv-1212| KLM 

500.  ‡gmvm© ivR`~Z G›UvicÖvBR KvwvRcyi, UvsMvBj|  KLM 

501.  ‡gmvm© gvmyg G›UvicÖvBR 273/5, ga¨ cvBKcvov, wgicyi-1, XvKv-1216| LM 

502.  ‡gmvm© bexb BwÄwbqvm© nvwg`cyi, †cvt KvwjnvZx, _vbvt NvUvBj, †Rjvt UvsMvBj| KLM 

503.  ‡gmvm© Avwikv G›UvicÖvBR Lvm KvDwjqv, †PŠnvjx, wmivRMÄ| KLM 

504.  ‡gmvm© GBP Avi G›UvicÖvBR ‡WÛvei, mvfvi K¨v›Ut, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

505.  ‡gmvm© wmwfj GÛ B‡jKwUªK¨vj BwÄwbqvwis wjt (wmBBGj), 152/2/G-2, MÖxb †ivW, 

iIkb UvIqvi 8g Zjv, cvš’c_, XvKv-1205| 

KLM 

506.  ‡gmvm© gv`vi BwÄwbqvwis gybbx wbevm, Avwgi KzwUi †jb, `wÿb Av‡jKv›`v, eUZjv, 

ewikvj| 

KLM 

507.  ‡gmvm© Gd,Gd, BwÄwbqvm© GÛ KbóªvKkb ‡cvó Awdm †gvo, 5bs IqvW©, cwUqv, 

†cŠimfvt PUªMÖvg| 

KLM 

508.  ‡gmvm© Gb Gg K‡cv©‡ikb 66/1, meyR †mbv, eøK-wW, mvwgUzjv, wm‡jU| LM 

509.  ‡gmvm© wc Gm G›UvicÖvBR cvqiv-11, `iMv gnjøv, wm‡jU| KLM 

510.  ‡gmvm© gvnvdzRyj nK mvC` PK‡`e, m`i †ivW, bIMvu| KLM 

511.  ‡gmvm© Gjm cvIqvi BwÄwbqvwis 90/4/B, cjvk bMi, wgicyi-11, cjøex, XvKv-1216 KLM 

512.  ‡gmvm© UªwcK¨vj †Kv¤úvbx 131, †ZRKzbx cvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

513.  ‡gmvm© Gm Gb wW UªvÝdigvi GÛ mve †ókb †Kv¤úvbx 415, Beªvnxgcyi, Kvdiæj, 

XvKv| 

KLM 

514.  ‡gmvm© Avivd †UªWvm© LvMi evoxqv, dwi`cyi, cvebv| KLM 

515.  ‡gmvm© MvRx KbóªvKkb 1g †jb, hye msm` †ivW, UvDb KvwjKvcyi, cUyqvLvjx| KLM 

516.  ‡gmvm© AvL›` KbóªvKkb 1055/G, wLjMvuI, XvKv-1019| KLM 

517.  ‡gmvm© KvRx GÛ mÝ ‡UvivMo, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

518.  ‡gmvm© nvbœvb eªv`vm© AvjxMÄ NvU, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

519.  ‡gmvm© wmbvRx© BwÄwbqvwis 60/wR, DËi avbgwÛ, d¬¨vU-wW-5, XvKv| KLM 

520.  ‡gmvm© MÖxY †UK mvwf©‡mm 268, myjZvbMÄ, wSMvZjv, nvRvixevM, avbgwÛ, XvKv| KLM 

521.  ‡gmvm© †mvjvi evsjv‡`k evmv-415, †ivW-03, evqZzj Avgvb nvDwRs, Av`vei, XvKv-

1207| 

KLM 

522.  ‡gmvm© wbkvZ G›UvicÖvBR ‡UKcvov, K·evRvi| LM 

523.  ‡gmvm© mv` G›UvicÖvBR evox-26(2q Zjv), †ivW bs-08, wbKzÂ-2, wLj‡ÿZ, XvKv-

1229| 

KLM 

524.  ‡gmvm© BkdvK Avn‡g` †PŠayix eo kjv evRvi, Gqvi‡cvU© †ivW, wm‡jU| KLM 

525.  ‡gmvm© Gg B wc BwÄwbqvwis c‡q›U, 43, Avjg Av‡K©W, ¸jkvb-2, XvKv| KLM 

526.  ‡gmvm© G wU Gm cvIqvi GÛ †UK‡bvjRx, †Uwcievox, †ZjxnvwU, kÖxcyi, MvRxcyi| KLM 

527.  ‡gmvm© mxgvšÍ G›UvicÖvBR MÖvg+‡cvt b›`bcyi, _vbvt mvu_xqv, †Rjvt cvebv| KLM 

528.  ‡gmvm© AšÍi †UªWvm©  Nywo`n, mvNvUv, MvBevÜv| KLM 

529.  ‡gmvm© Gg †nv‡mb GÛ †Kvs 89/10, KvVvj evMvb, XvKv-1205| KLM 

530.  ‡gmvm© Wªxg †óªvb cÖcvwU©R wjt 1420, gmwR` †ivW, `wÿb Avb›` bMi, AvdZve bMi, 

eÇv, XvKv-1212| 

KLM 

531.  ‡gmvm© GbvwR© cvK© wjt 18, wWAvBwU GwfwbD, jvj feb, 5g Zjv, gwZwSj ev/G, 

XvKv| 

KLM 

532.  ‡gmvm© Mv‡qb dvD‡Ûkb wRivbx evRvi, wcwUwm, Rq‡`ecyi, MvwRcyi| KLM 

533.  ‡gmvm© cvIqvi †UªW BwÄwbqvwis evsjv‡`k RqgZ Lvb †ivW, cvMvo, UsMx, MvRxcyi| KLM 

534.  ‡gmvm© K¨v_I‡qì KbóªvKkb †Kvs wjt, 9bs b_© †ivW, KjvevMvb, avbgwÛ, XvKv| KLM 

535.  ‡gmvm© Ab© Lvb GÛ †Kvs  ‡bIqvi MvQv, Djøvcvov, wmivRMÄ| KLM 

536.  ‡gmvm© wjgb GÛ wjqvšÍ G›UvcÖvBR, bvwi‡Kj cvov, (evm ó¨Û), PvU‡gvni, cvebv| KLM 

537.  ‡gmvm© evsjv‡`k B‡iKUim GÛ UvIqvi mvwf©‡mm,  135/K, wcwm KvjPvi nvDwRs 

†mvmvBwU, k¨vgjx, XvKv| 

KLM 

538.  ‡gmvm© Zvwbkv G›UvicÖvBR cvVvbUzjx †ivW, bvwRi †WÛvi, 1g Mwj, PUªMÖvg| KLM 

539.  ‡gmvm© Gg Gb BwÄwbqvwis IqvK©m, wW wU †ivW, C`Mvn, PUªMÖvg| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

540.  ‡gmvm© Rvgvj B‡jKwUªK cwðg †mvbvcyi, ivqcyi, jÿxcyi| LM 

541.  ‡gmvm© ebv© KbóªvKkb mvb¨vj cvov, †kicyi, e¸ov| KLM 

542.  ‡gmvm© Zid`vi G›UvicÖv&BR MÖvgt evMavbv, †cvt mi¯^Zxcyi, _vbvt gn‡`ecyi, †Rjvt 

bIMvu| 

KLM 

543.  ‡gmvm© Avn‡g` G›UvicÖvBR DËiv-13 Av/G, bexbMi, mybvgMÄ| KLM 

544.  ‡gmvm© cvB †UK‡bvjwRm wjt  33, †ZvcLvbv †ivW, †g‡niev cøvRv, iæg-12, wc, 13 

Zjv, XvKv-1000| 

KLM 

545.  ‡gmvm© Gg Avi we G›UvicÖvBR,  ga¨ BPjx, bZzb evRvi, Pvu`cyi| KLM 

546.  ‡gmvm© AvwLu gwb KbóªvKkb ‡WÛvei, mvfvi K¨v›U, Avïwjqv, XvKv| KLM 

547.  ‡gmvm© Kzqvkv B›Uvib¨vkbvj 201/1, `wÿb †Mvovb, evMvbevox, XvKv-1219| KLM 

548.  ‡gmvm© wgZv BwÄwbqvwis †UªWvm© MÖvgt mvZwejv, †cvt ‡MxixMÖvg, _vbvt mvuw_qv, †Rjvt 

cvebv| 

KLM 

549.  ‡gmvm© Bbj¨vÛ weìvm©  Pi `vÿzKw`qv, evwniPi, †fovgviv, Kzwóqv| KLM 

550.  Rbve Gm †nvmvBb  wewmK †ivW, _vbvcvov, UvsMvBj| KLM 

551.  ‡gmvm© †UvUvj BwÄwbqvwis mwjDkb(cÖvt) wjt, 621/G, DËi kvnRvnvbcyi, XvKv| KLM 

552.  ‡gmvm© Gg wU weìvm©  310, †kL gywRe moK †ivW, SvjKvVx| KLM 

553.  ‡gmvm© mvm cvIqvvi 1248/1, c~e© †kIovcvov, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

554.  ‡gmvm© k¨vgj G›UvicÖvBR 36, cyivbv cëb jvBb, †iv‡Kqv g¨vbkb, 9g Zjv, 

XvKv-1000| 

KLM 

555.  ‡gmvm© wemwgjøvn B‡jKwUªK¨vj mvcøvBqvm©, †fvjvB Pvub mycvi gv‡K©U, †ngv‡qZcyi, 

mvfvi, XvKv| 

LM 

556.  ‡gmvm© Cmvbx G›UvicÖvBR MÖvgt iæ`vNiv, †cvt iæ`vNiv, _vbvt Wzgywiqv, †Rjvt cvebv| LM 

557.  ‡gmvm© gRyg`vi  G›UvicÖvBR ‡UvivMo, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

558.  ‡gmvm© †gvt Avkivdzj Kwei (evey), meyRcvov, Pvu`cyi| KLM 

559.  ‡gmvm© Zvwgg †UªW B›Uvib¨vkbvj, 8, wWAvBwU GwfwbD, G·t †ivW, gwZwSj, ev/G, 

XvKv-1000| 

KLM 

560.  ‡gmvm© weR‡bm wmwÛ‡KU, 84, Gbv‡qZMÄ, wbD gv‡KU© , XvKv| KLM 

561.  ‡gmvm© Ry‡qj G›UvicÖvBR gv`ªvkv cvov, AvkÖvdvev`, Kvgiv½xPi, XvKv| KLM 

562.  ‡gmvm© AvwRR GÛ eªv`vm 9/4, KvRx  Avt nvwg` †jb, XvKv-1000| KLM 

563.  ‡gmvm© Avi †K B›Uvib¨vkbvj 74, Wt Ky`iZ B †Lv`v †ivW, (Gwjd¨v›U †ivW), XvKv| KLM 

564.  ‡gmvm© Gg Gm BwÄwbqvwis GÛ mvwf©‡mm, 92, gwZwSj ev/G, myBU bs-501/G, XvKv| KLM 

565.  ‡gmvm© †mZz G›UvicÖvBR Lv‡qiPi evRvi, †cvt ajøv evRvi, _vbvt wmsMvBi, †Rjvt 

gvwbKMÄ| 

KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

566.  ‡gmvm© `vBb G›UvicÖvBR Kwig Djøv gv‡K©U, e›`i evRvi, (2q Zjv), 10 bs †`vKvb, 

wm‡jU| 

KLM 

567.  ‡gmvm© Gm Avn‡g` KbóªvKkb †Kvs, GBP-43/2, exi DËg wRqvDi ingvb moK, 

AvgZjx, gnvLvjx, XvKv| 

LM 

568.  ‡gmvm© †di‡`Šm weìvm©  70/K, wcwm KvjPvi nvDwRs †mvmvBwU, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

569.  ‡gmvm© kvIb †UªWvm©  jÿxbvivqbcyi, gvBR`x †KvU©, m`i, †bvqvLvjx| KLM 

570.  ‡gmvm© Avi Avi B›Uvib¨vkbvj  365/1/we, cwðg †kIovcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

571.  ‡gmvm© Igi nvq`vi AvK›` 79, `wÿb gyM`v, meyRevM, XvKv| KLM 

572.  ‡gmvm© †gvnv¤§` G›UvicÖvBR 241/1, DËiLvb, †njvj gv‡K©U, XvKv-1230| LM 

573.  ‡gmvm© BDwbK KbóªvKkb cÖvt wjt, evox bs-1, †ivW bs-30, Kwe †Mvjvg †gv Í̄dv moK, 

Avivccyi, evm ó¨vÛ, wSbvB`n| 

KLM 

574.  ‡gmvm© ‡Wj‡Kv weR‡bm G‡mvwm‡qU wjt, moK-17, evmv-19, wcÖq cÖv½Y, UvIqvi, 

ebvbx, XvKv-1230| 

KLM 

575.  ‡gmvm© weì‡UK G‡mvwm‡hU, 10 †g‡n`xevM, PÆMÖvg| KLM 

576.  ‡gmvm© †gvt mvgmy‡Ïvnv gwjøK nKcvov, PzqvWv½v| KLM 

577.  ‡gmvm© mvBdzj nvmvb †RvqvÏ©vi eo evRvi, PzqvWv½v| KLM 

578.  ‡gmvm© RvKvDjøvn GÛ eªv`vm© mvs-RxebbMi, †`ŠjZMÄ, RxebbMi, PzqvWv½v| KLM 

579.  ‡gmvm© Gm Gm weìvm© 368, cwðg bvLvjcvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

580.  ‡gmvm© wmwKDwiwU K¨v‡giv Iqvì©,67/4/G, cyivbv cëb, †`vKvb bs-09, mycvi gv‡K©U, 

evqZzj †gvKviig, XvKv| 

KLM 

581.  ‡gmvm© wmnve G›UvicÖvBR MÖvg-`k‡`vbv, WvKNi I _vbv-evÃvivgcyi, †Rjv-

eªvþYevwoqv| 

KLM 

582.  ‡gmvm© †gNbv cÖ‡KŠkjx evqMo, XvKv `wÿY, †MvcvjMÄ, wm‡jU| KLM 

583.  ‡gmvm© iv¾vK G›UvicÖvBR D`qcyi, WvKNi-wSbvB`n, _vbv I †Rjv-wSbvB`n| KLM 

584.  ‡gmvm© I‡qjKvg †óvi evqMo, XvKv `wÿY, †MvjvcMÄ, wm‡jU| KLM 

585.  ‡gmvm© BwÄwbqvi kvgxg weìvm© ‡ki-B-evsjv moK, Pûrcyi, ewikvj| KLM 

586.  ‡gmvm© wc Gb Gm KbóªvKkb GÛ Bb‡Uwiqi, 173/1, AvivgevM, gwZwSj, XvKv-

1000| 

KLM 

587.  ‡gmvm© Rq B›Uvib¨vkbvj 20, eoevM, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

588.  ‡gmvm© IfvimxR gv‡K©wUs Ki‡cv‡ikb(cÖvt) wjt 8, KvIivb evRvi, cvš’c_, XvKv| KLM 

589.  ‡gmvm© gvwnb G›UvicÖvBR ‡Uwcievox, kÖxcyi, MvRxcyi| KLM 

590.  ‡gmvm© ZvbwRg G›UvicÖvBR gyjvB`, kÖxcyi, MvRxcyi| KLM 

591.  ‡gmvm© iweDj G›UvicÖvBR M-23, gnvLvjx, ebvbx, XvKv| KLM 
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592.  ‡gmvm© AwK©W G›UvicÖvBR AvKzqv gv`ªvmv †KvqvU©vi, gqgbwmsn| KLM 

593.  ‡gmvm© †Rweb G›UvicÖvBR 24, we wm mwn` wgbvi †ivW, Kj¨vYcyi,wgicyi, XvKv| KLM 

594.  ‡gmvm© mv‡jn B‡jKwUªK nvDR Avwgb evRvi, mvfvi, XvKv| KLM 

595.  ‡gmvm© KvRx GÛ eªv`vm© 14, cyivbv cëb, `viæmmvjvg Av‡K©W, 6ô Zjv, Avb›`, XvKv| KLM 

596.  ‡gmvm© †dqvix‡Uj 16/G wbD B¯‹vUb, w`jy †ivW, igbv, XvKv| KLM 

597.  ‡gmvm© bvw`g G›UvicÖvBR ‡MvnvUªv, †gviMvcvov †PŠiv Í̄v, †mvbviMvuI, bvivqbMÄ| KLM 

598.   ‡gmvm© Iqvb cvIqvi wjt evox-672, †ivW-13, evqZzj Avgvb nvDwRs †mvmvBwU, 

Av`vei, XvKv-1207| 

 KLM 

599.  ‡gmvm© G Avi cvIqvi MvW© ‡dhvi cøvRv (7g Ziv), cøU-wm/3, †ivW-01, eøK-wW, 

†mKkb-1, wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

600.  ‡gmvm© Gwj‡fUi BwÄwbqvm© wjt, 7/1, myRvZbMi, wgicyi-12, XvKv-1216| KLM 

601.  ‡gmvm© Avmjvg ZvjyK`vi R‡ji KjmoK (gyKzj wm‡bgv †ivW), cUzqvLvjx| KLM 

602.  ‡gmvm© cvIqv‡i· BwÄwbqvwis wjt, 65/2, AvMvgvwm †jb, XvKv| KLM 

603.  ‡gmvm© Gg Gm GBP KbóªvKkb, IqvW© bs-03, kvšÍvnvi †cŠimfv, Av`g`xwN, e¸ov| KLM 

604.  ‡gmvm© Kmev nvDwRs wjwg‡UW ‡ivW bs-1, evwo-5, avbgwÛ, XvKv-1205| KLM 

605.  ‡gmvm© ivRv G›UvicÖvBR IqvW© bs-7, kvšÍvnvi †cŠimfv, Av`gw`Nx, e¸ov| KLM 

606.  ‡gmvm© †R GBP Avi G›UvicÖvBR, 10/G, GwfwbD-1, cøU-2,wgicyi, XvKv| KLM 

607.  ‡gmvm© wmqvg K‡c©v‡ikb cøU bs-104/1, eøK-a, †mKkb-12, cjøex, wgicyi, XvKv-

1216| 

KLM 

608.  ‡gmvm© dvwng KbóªvKkb DËi ivgcyi, WvKNi-Avn¤§`bMi, Kzwgjøv| KLM 

609.  ‡gmvm© kvnRvjvj G›UvicÖvBR DËi Rvjvmxcvov, cÂMo| KLM 

610.  ‡gmvm© wmivRyj Bmjvg 32, avbwmwo, †lvjNi, mybvgMÄ| KLM 

611.  ‡gmvm© Rvgvb G›UvicÖvBR 40, †ZRKzbxcvov, (dvg©‡MU), †ZRMvuI, XvKv| KLM 

612.  ‡gmvm© wgRvb KbóªvKkb wjt Avwgbv feb (9g Zjv), GBP-86, exi DËg wRqvDi 

ingvb moK, ebvbx, XvKv-1213| 

KLM 

613.  ‡gmvm© iZb G›UvicÖvBR ‡MŠwicyi, gqgbwmsn| KLM 

614.  ‡gmvm© Beªvwng †UªWvm© bv›`vBj †PŠiv Í̄v, bv›`vBj, gqgbwmsn| KLM 

615.  ‡gmvm© bvwej G›UvicÖvBR 140 exicyi, biwms`x| KLM 

616.  ‡gmvm© Bdv KbóªvKkb KvRx gv‡K©U, 3q Zjv, wmGÛwe †ivW, biwms`x| KLM 

617.  ‡gmvm© kvn †UK‡bvjwR 66, †hvMxbMi †ivW, Iqvix, XvKv| KLM 

618.  ‡gmvm© cvIqvi c¨vK BwÄwbqvwis wjt, 70/wW MÖxY †ivW, Gm Gmfeb, 6ô Zjv, XvKv-

1205| 

KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

619.  ‡gmvm© wgW G›UvicÖvBR 32, exi DËg G †K L›`Kvi moK, †j‡fj-5, gnvLvjx ev/G, 

¸jkvb, XvKv-1212| 

KLM 

620.  ‡gmvm© Rvgvb GÛ mÝ 50, bqv cëb, BóvY© wfD Kgvwk©qvj Kg‡cø·, iæg bs-2/8, 

XvKv| 

KLM 

621.  †gmvm© nvwg` G›UvicÖvBR ga¨ eoKzj, gmwR` evox, nvRxMÄ, Pvu`cyi| KLM 

622.  †gmvm© G wc Gm †UªW GÛ mvcøvB, 29/wW, c~e© bqv‡Uvjv, gMevRvi, XvKv| KLM 

623.  ‡gmvm© †gwUª· ms¯’v 2 bs DËi evmv‡ev, XvKv-1214| KLM 

624.  ‡gmvm© †kL G›UvicÖvBR MÖvg-nvmvbcyi, WvKNi-eyoxnvUx, †Kkecyi, h‡kvi| KLM 

625.  †gmvm© Avwiqvb G›UvicÖvBR K-27/wR, RMbœv_cyi, knx` AvwRR moK, fvUviv, XvKv| KLM 

626.  ‡gmvm© Gwjqvb KbóªvKkb m¾b Kv›`v, ivRevox| KLM 

627.  ‡gmvm© B wm Gg BwÄwbqvwis 60/wW, cyivbv cëb, XvKv| KLM 

628.  ‡gmvm© mygvBqv G›UvicÖvBR mvs-`w·Y mwjgcyi, dwKicvov, WvKMi-Rvdivev`, 

Dc‡Rjv-mxZvKzÛ, †Rjv-PÆMÖvg| 

KLM 

629.  ‡gmvm© †mZz G›UvicÖvBR wR-186, ivRevox, DËicvov, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

630.  ‡gmvm© Lvb G›UvicÖvBR 31/1, b‡e›`ª bv_ emvK †jb, XvKv| KLM 

631.  ‡gmvm© Gm wR Gm BwÄwbqvwis, 162, ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯^iYx, 3/3we, cyivbv cëb, 

†mv‡jgvb cøvRv, myBU bs-13/G, 6ô Zjv, XvKv-1000| 

KLM 

632.  ‡gmvm© evsjv‡`k weR‡bm Kb‡mvwU©qvg, 69/‡K, exi DËg KvRx byiæ¾vgvb moK, †K †K 

f~lY (beg Zjv), cvš’c_, XvKv| 

KLM 

633.  ‡gmvm© wcqvi‡jm †fÂvi wjt d¬¨vU-13/we, AvBwWqvj c‡q›U, 157, kvwšÍbMi, XvKv-

1217| 

KLM 

634.  ‡gmvm© AvRv` GÛ eªv`vm© MÖvg I WvKNi-AR©ybv, fzTvcyi, UvsMvBj| KLM 

635.  ‡gmvm© †e½j KbóªvKkb MÖgv-wcsMvBj, WvKNi-fevbxcyi, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| KLM 

636.  ‡gmvm© †d«Ûm G‡mvwm‡qUm 53, †Mvqvjcvov, Ryejx †ivW, PÆMÖvg& KLM 

637.  ‡gmvm© wµ‡m›U BwÄwbqvm© G¨vÛ weìvm©, 20/1, AR©b `vm AvMi Iqvjv óªxU, Kzwóqv| KLM 

638.  ‡gmvm© GWfvÝ cvIqvi BwÄwbqvwis, 69/1, exi DËg KvRx b~iæ¾vgvb moK, d¬¨vU-wR-

Gd, cvš’c_, XvKv-1205| 

KLM 

639.  ‡gmvm© PÂj G›UvicÖvBR 8/2-wm, kvwšÍevM, XvKv-1217| KLM 

640.  ‡gmvm© Iqvw` K‡c©v‡ikb wjwg‡UW, B‡iKUi nvDR (4_© Zjv), 18, Kvgvj AvZvZ zK© 

GwfwbD, ebvbx ev/G, XvKv-1210| 

KLM 

641.  ‡gmvm© kvi` cvIqvi 6bs IqvW©, Kvwkgcyi, MvRxcyi| KLM 

642.  ‡gmvm© †K †RW Lvb GÛ †Kvs 14/G, 31/G, †ZRKzbxcvov, †m›Uvi c‡q›U, KbKW©, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

643.  ‡gmvm© Gb Gb G›UvicÖvBR 140/122, gvnvZve DwÏb evB‡jb, bZzb †KvU©cvov, Kzwóqv| KLM 

644.  ‡gmvm© gw`bv G›UvicÖvBR 20, e½eÜy GwfwbD, XvKv-1000| KLM 
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645.   †gmvm© BD Gm G K‡c©v‡ikb ‡nvwìs bs-14, †`vKvb bs- evwjqv nvjU, wc AvB †ivW, 

cvebv| 

KLM 

646.   †gmvm© AvK© BwÄwbqvwis wjwg‡UW, evox bs-102/1, †j‡fj-6, cwðg AvMviMvI, †ki 

G evsjv bMi, XvKv| 

KLM 

647.  ‡gmvm© cvIqvi †mfvi BwÄwbqvwis, †nvwìs bs-52, †`vKvb bs-52, mv‡ne Avjx †ivW, 

gqgbwmsn| 

KLM 

648.  ‡gmvm© G we Lvb B›Uvib¨vkbvj, evox bs-344, eøK-wm, evBcvm †ivW, Pv›`bv, MvRxcyi| KLM 

649.  ‡gmvm© Gm we I G›UvicÖvBR DNvwiqv evRvi, kvnivw Í̄, Pvu`cyi| KLM 

650.  ‡gmvm© m¨vg cvIqvi BwÄwbqvwis, 135, bevecyi †ivW, XvKv| KLM 

651.  ‡gmvm© Gm Gg KbóªvKkb 501, nvRiv Mv‡W©b, Wv³vi cvov, †dbx| KLM 

652.  ‡gmvm© wmwjKb †UªW B›Uvib¨vkbvj, 416/13, †ZRMvuI wkí GjvKv, XvKv| KLM 

653.  ‡gmvm© †K.wm. K‡c©v‡ikb 30/G, bqv cëb, mvËviv †m›Uvi, 9g Zjv, XvKv-1000| KLM 

654.  ‡gmvm© L›`Kvi BwÄwbqvm© 711, U½x WvBfvikb †ivW, gM evRvi, †ij †MU, igbv, 

XvKv| 

KLM 

655.  ‡gmvm© †d«Ûm †gvRvBK GÛ KbóªvKkb,  37, we Avi wU wm gv‡K©U, Kj¨vYcyi, XvKv| KLM 

656.  ‡gmvm© kvšÍ G›UvicÖvBR 81/1/wm-1, DËi hvÎvevox, XvKv| KLM 

657.  ‡gmvm© jyebv BwÄwbqvwis KbóªvKkb, 191, biLvjx, ûjvinvU,-8501, wc‡ivRcyi| KLM 

658.  ‡gmvm© Kw›U‡b›Uvj †nvgm wjt 484/G, 1g Zjv, bqv †Uvjv, gMevRvi, XvKv-1217| KLM 

659.  ‡gmvm© mvwb G›UvicÖvBR ‡cvjNvU, gMivnvU, ev‡MinvU KLM 

660.  ‡gmvm© RvwKi G›UvicÖvBR 370/K, †Rv‡e`v g¨vbkb, Kzwgjøv| KLM 

661.  ‡gmvm© Lvb cvIqvi BwÄwbqvwis, †ngviw`R, kwn` g„av †ivW, UsMx, MvRxcyi| KLM 

662.  ‡gmvm© AcwUgvj Uª̈ vK A‡Uv‡gkb GÛ BwÄwbqvwis 86/1, cyivbv cëb jvBb, XvKv-

1000| 

KLM 

663.  ‡gmvm© ZvKexi G›UvicÖvBR knx` iwdK moK, gvwbKMÄ| KLM 

664.  ‡gmvm© Gg †nv‡mb KbóªvKkb jvgvcvov, KzZzecyi, dZzjøvn, bvivqbMÄ| KLM 

665.  ‡gmvm© †MÖW Iqvb G‡mvwm‡qUm, 83/we, wm‡×k¦ix mvK©yjvi †ivW, †gŠPvK UvIqvi, iæg 

bs-1007, (10g Zjv)., XvKv| 

KLM 

666.  ‡gmvm© ivwd BwÄwbqvwis MÖvg-wgjšÍx, weòycyi, WvKNi-Rq g½jcyi, †PŠÏMÖvg, Kzwgjøv| KLM 

667.  ‡gmvm© †gvnvt iwdKzj Avjg evwniPi, gm‡jgcyi, †fovgviv, Kzwóqv| KLM 

668.  †gmvm© †ivnvb nvB †UK B‡jKwUªK¨vj BwÄwbqvwis ‡nvwìs bs-148, †`vKvb bs- 

ivgP›`ªcyi, wc Gb †ivW, evB‡jb, cvebv| 

KLM 

669.  ‡gmvm© kvgxg G›UvicÖvBR ‡KvU© †ókb †ivW, nweMÄ| KLM 

670.  ‡gmvm© w` c~e©v wjwg‡UW 19, Bw›`iv †ivW, †ZRZzix evRvi PK, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

671.  ‡gmvm© Av`i G›UvicÖvBR 7/7, ZvRgnj †ivW, eøK-wm, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

672.  ‡gmvm© Rvnvbviv G›UvicÖvBR 87/G, myMÜv Av/G, wgR©vicyj, cvuPjvBk, PÆMÖvg| KLM 

673.  ‡gmvm© BDbvB‡UW wWRvBb  GÛ KbóªvKkb 18/9, †cÖvwgb¨v›U nvDwRs, Av`vei, XvKv| KLM 

674.  ‡gmvm© †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb MÖvg-KvwË©Kcvkv, WvKNi-‡jey Lvjx, _vbv-`ygKx, †Rjv-

cUzqvLvjx| 

KLM 

675.  ‡gmvm© KbK KvwšÍ `vm ‡nvwìs bs-04, 002,0011, †`vKvb bs-0, †k‡i evsjv moK, 

wSbvB`n| 

KLM 

676.  ‡gmvm© wgg †UªWvm© RMbœv_cyi, weAvLov ¯‹zj msjMœ, IqvW© bs-7, VvKziMvuI| KLM 

677.  ‡gmvm© nvmbv G›UvicÖvBR MÖvg-Bbyqv Kvjcxi evRvi, cxiMÄ, VvKziMvuI| KLM 

678.  ‡gmvm© Gg Gg weìvm© 64,66,67,68 B÷vY© Kgjvcyi Kg‡cø·, 4_© Zjv, Kgjvcyi, 

gwZwSj, XvKv-1000| 

KLM 

679.  ‡gmvm© KvRjx KbóªvKkb ga¨ eqov, fvZkvjv, †kicyi| KLM 

680.  ‡gmvm© Avjg G›UvicÖvBR Avqjv Pv›` Lvjx, †eZvMx, ei¸bv| KLM 

681.  ‡gmvm© nvRx G›UvicÖvBR 15/2, wm †K †Nvl †ivW, gqgbwmsn| KLM 

682.  ‡gmvm© wcªqšÍx †UªW B›Uvib¨vkbvj, 69/1, ¯^vgxevM, XvKv| KLM 

683.  ‡gmvm© Gwkqvb UªvwdK †UK‡bvjwRm wjt, 5/1/Gg †gvnbcyi, k¨vgjx, XvKv-1207| KLM 

684.  ‡gmvm© iv‡njv BwÄwbqvwis evwo bs-374, †ivW bs-08, cÙv AvevwmK-6207, †evqvwjqv, 

ivRkvnx| 

KLM 

685.  ‡gmvm© mvwe©K B›Uvib¨vkbvj bZzb kni, gv`vixcyi| KLM 

686.  ‡gmvm© Avmv`y¾vgvb †mwjg ebvbx gv‡K©U (2q Zjv), knx`, KvRj miYx, mvZÿxiv| KLM 

687.  ‡gmvm© ivwKe †UªwWs 150, kwšÍbMi, XvKv| KLM 

688.  ‡gmvm© dzwRrmy evsjv‡`k wjt G we mycvi gv‡K©U (8g Zjv), cøU-60, †ivW-2, †m±i-3, 

AvRgcyi, DËiv, XvKv| 

KLM 

689.  ‡gmvm© G¨vWfvÝW cvIqvi BwÄwbqvwis wjt K-12, wLj‡ÿZ, XvKv| KLM 

690.  ‡gmvm© GBP Avi BwÄwbqvwis MÖvg-ivbxevox, WvKNi-Pv`cyi, wkeMÄ, †Rjv-

PvcvBbeveMÄ| 

KLM 

691.  ‡gmvm© bIwib G›UvicÖvBR 87/2, †KIqvULvjx, Iqvc`v †ivW, gqgbwmsn| KLM 

692.  ‡gmvm© Bkv G›UvicÖvBR MoMwoqv, gvóvievox evRvi, kÖxcyi, MvRxcyi| KLM 

693.  ‡gmvm© Kwig GÛ †Kvs 26/we, gwbcyixcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

694.  ‡gmvm© Bwjqvm G›UvicÖvBR ‡Mvjvevox, gaycyi, UvsMvBj| KLM 

695.  ‡gmvm© AvqvZ †UªwWs K‡c©v‡ikb, 122, Avi Gg `vm †ivW, XvKv| KLM 

696.  ‡gmvm© Avi Gm G›UvicÖvBR 13/G, gqgbwmsn †ivW, cøvbvm© UvIqvi, 17 Zjv, iæg bs-

5, XvKv| 

KLM 

697.  ‡gmvm© Rvm‡Kv †UªwWs 40/2, BDwbKY© cøvRv, ¸jkvb-2 ev/G, XvKv| KLM 

698.  ‡gmvm© Lvb †UªWvm© cjvk evNvicvov, cjvk, biwms`x| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

699.  ‡gmvm© `vjvb weìvm© wjt wUGgwm wewìs (8g Zjv), 52 wbD B¯‹vUb †ivW, XvKv-1000| KLM 

700.  ‡gmvm© LvwjK Kvix G›UvicÖvBR cvwbkvBj, GbwRGdGd, ivRbMi, †gŠjfxevRvi| KLM 

701.  ‡gmvm© Szgyi GÛ †Kvs `wÿY ˆciZjv, eªvþYevoxqv| KLM 

702.  ‡gmvm© Gm wW †UªWvm© 320, Rwgi DwÏb †jb,cwðg gv`vievox, Wejgywis, PÆMÖvg| KLM 

703.  ‡gmvm© †Kqv weìvm© 13/wm, 3/34, wgicyi, XvKv| KLM 

704.  ‡gmvm© wkdv B›Uvib¨vkbvj 134/1, DËi gyM`vcvov, _vbv-gyM`v, XvKv-1214| KLM 

705.  ‡gmvm© nviæb G›UvicÖvBR 58/18, DËi gyM`vcvov, _vbv-gyM`v, XvKv-1214| KLM 

706.  †gmvm© Rvgvb G›UvicÖvBR MÖvg-‡Mvjov, ˆKÆv, mvUzwiqv, gvwbKMÄ| KLM 

707.  ‡gmvm© c¨vwmwdK G›UvicÖvBR 24, †kL mv‡ne evRvi, XvKv| KLM 

708.  ‡gmvm© weDwU mvcøvBqvm© GÛ KbóªvKkb, 97, kvwšÍbMi, XvKv| KLM 

709.  ‡gmvm© gnwmbv weìvm© ‡Nvbvi †`Djx, †cPvi AvUv, NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

710.  ‡gmvm© G Avi KbóªvKkb 22/5/wW, Kzwbcvov, †ZRMvuI wk/G, XvKv| KLM 

711.   †gmvm© UvP KbóªvKkb 22/5/wW, ga¨ Kzwbcvov, ‡ZRMvuI wk/G, XvKv| KLM 

712.   †gmvm© kvgxg weìvm© MÖvg I WvKNi-aywej, _vbv-mj½v, Dc‡Rjv-ivqMÄ, †Rjv-

wmivRMÄ| 

KLM 

713.   †gmvm© wU GÛ wU G›UvicÖvBR Rvwgiw`qv, mxW †óvi, fvjyKv gqgbwmsn| KLM 

714.  †gmvm© BmivZ G›UvicÖvBR evox bs-87, d¬¨vU-we/4, Mvjxe ¯^iYx, †ZRKzwbcvov, 

†ZRMvuI, XvKv-1215| 

KLM 

715.   †gmvm© iæwg KbóªvKkb AZzj PµeZ©x †ivW, gqgbwmsn| KLM 

716.  ‡gmvm© †kL G›UvicÖvBR m`i, kwiqZcyi| KLM 

717.  ‡gmvm© ivZzj G›UvicÖvBR cwðg ev›`ywUqv, gvwbKMÄ| KLM 

718.  ‡gmvm© ivdvZ G›UvicÖvBR 1283,gwbcyi, wgicyi, XvKv| KLM 

719.  ‡gmvm© f~uBqv G›UvicÖvBR Kvßvb evRvi, m`i, †KvZqvjx, Kzwgjøv| KLM 

720.  ‡gmvm© bvwej weìvm© 39/1, we we GwfwbD, XvKv| KLM 

721.  ‡gmvm© bIwkb G›UvicÖvBR 161/4, ga¨ cvBKcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

722.  ‡gmvm© gwgbyi iwk` (gvgyb) kvnxbvov, bxjdvgvix| KLM 

723.  ‡gmvm© wW wW cvIqvi BwÄwbqvwis, 574/1, c~e© KvRxcvov, Kvdiæj, XvKv-1216| KLM 

724.   †gmvm© GqviKzj wm‡ógm wjt, bZzb-29, knx` K¨v‡Þb gbmyi Avjx ¯§iYx (cyivZb), 

63, eo gMevRvi, XvKv| 

KLM 

725.   †gmvm© cvIqvi g¨v· BwÄwbqvwis wjt, cøU bs-21, AvKvk cøvRv, Kÿ bs-505, (5g 

Zjv), †m±i-01, DËiv, XvKv| 

KLM 

726.   †gmvm© gW©vb G›UvicÖvBR nvRx cvov, _vbv I †Rjv-VvKziMvuI| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

727.  ‡gmvm© mygx B‡jKwUªK †Kv¤úvbx, GBP/79, eøK-wR, 11/2, exi DËig wRqvDi ingvb 

moK, ebvbx, XvKv-1213| 

KLM 

728.  ‡gmvm© d‡qR B‡jKwUªK 131/1, we wm wm †ivW, bevecyi, XvKv-1000| KLM 

729.  ‡gmvm© Gm wU Avi †UªwWs c~e© cvBKcvov, eªvþYevoxqv| KLM 

730.   †gmvm© Gb GBP G›UvicÖvBR 17bs MMb †PŠayix, evB‡jb, gqgbwmsn| KLM 

731.  †gmvm© nvwme KbóªvKkb 119, c~e© †ZRZzix evRvi, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

732.  ‡gmvm© bvwn` G›UvicÖvBR BQvKvVx moK, Kvwkcyi, ewikvj| KLM 

733.  ‡gmvm© Aw`wZ G›UvicÖvBR Lvjcvo moK, cwðg KvDwbqv, ewikvj| KLM 

734.  ‡gmvm© AwbK G›UvicÖvBR M-1/1, kvnRv`cyi, ¸jkvb, XvKv-1212| KLM 

735.  †gmvm© wbweo G›UvicÖvBR ‡WÛvei, mvfvi K¨v›U, Avïwjqv, XvKv| KLM 

736.  ‡gmvm© ivwkK G›UvicÖvBR MÖvg-‡MvKY©, WvKNi-cvKwkqv, kvk©v,h‡kvi| KLM 

737.  ‡gmvm© †Zvwk G›UvicÖvBR wccyjKiv, WvKNi-evRvi RMZcyi, _vbv-KPzqv, †Rjv-

Pv`cyi| 

KLM 

738.  ‡gmvm© wbwk G›UvicÖvBR wccyjKiv, WvKNi-evRvi RMZcyi, _vbv-KPzqv, †Rjv-Pv`cyi| KLM 

739.  ‡gmvm© †g‡ni KbóªvKkb m~Îvcyi, e¸ov| KLM 

740.  ‡gmvm© wewW †UK‡bvjwR wjwg‡UW, evox bs-02 (wØZxq Zjv), 15 wbD †eBjx †ivW, 

XvKv-1000| 

KLM 

741.  ‡gmvm© c¨vKvW© BwÄwbqvwis wjt 3/4,3 cyivbvcëb, XvKv-1000| KLM 

742.   †gmvm© mykÖx ivbx mvnv ivq ivqnvÆv‡ivW, †bÎ‡Kvbv| KLM 

743.  ‡gmvm© †R Avi wW KbóªvKkb 476, DËi kvnRvnvbcyi, XvKv| KLM 

744.  ‡gmvm© GbvwR© †UK cøU-21, eøK-G, †gBb †ivW, AvdZvebMi, evÇv, XvKv| KLM 

745.   †gmvm© wbkvZ kviwgb nvRxcvov, VvKziMvuI| KLM 

746.  †gmvm© óvÛvW© GbvwR© mwjDkb 1/7/5, eoevM, wgicyi, XvKv| KLM 

747.  †gmvm©  ‰iZx G›UvicÖvBR 728, Lvb G meyi †ivW, mv‡jnv cøvRv, (2q Zjv), 

†`ŠjZcyi,Lyjbv& 

KLM 

748.  †gmvm© ¯§vU© BwÄwbqvwis †UK‡bvjwR 78, gwZwSj ev/G, 6ó Zjv, XvKv-1000| KLM 

749.   †gmvm© Rwmg †UªWvm© 158, knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg m¥iYx, cyivbv cëb,XvKv-

1000| 

KLM 

750.  †gmvm© GkvwZkv KbóªvKkb 101/5, `wÿY ivRvkb, mvfvi, XvKv| KLM 

751.  ‡gmvm© †Mv‡ìb G›UvicÖvBR fvIqvLvjx, iZbMÄ, bovBj-7500| KLM 

752.  ‡gmvm© UªvB cvIqvi wjwg‡UW 32, eoevM, wgicyi-2, XvKv-1216| KLM 

753.  ‡gmvm© Lvb †UªWvm© QqAvbx evRvi, UvsMvBj| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

754.  ‡gmvm© jvqÝ KbwµU GÛ óxj †UK‡bvjwRm wjt, 242-243, cvIqvi AvMviMvuI,‡k‡i 

evsjv bMi, XvKv| 

KLM 

755.  ‡gmvm© wR Gg G›UvicÖvBR cvuP Kvnwbqv, Uv½vBj m`i, Uv½vBj| KLM 

756.  ‡gmvm© GBP AvB cvIqvi †UK _vbvcvov, Uv½vBj| KLM 

757.  ‡gmvm© dqmvj G›UvicÖvBR MÖvg-wbwðšÍcyi, WvKNi-‡kLcyiv, _vbv-m`i, †Rjv-

w`bvRcyi| 

KLM 

758.  ‡gmvm© G Gj G›UvicÖvBR 31, †mb Iqvwjqv, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

759.  ‡gmvm© †gvt Beªvwng †LvKb ‡nvwìs bs-1298, †cŠi AvjMx, 2 bs IqvW©, MvRxcyi †ivW, 

†fvjv| 

KLM 

760.  ‡gmvm© nvdQv GÛ mÝ ‡nvwìs bs-459, ‡cŠi AvjMx, IqvW© bs-2, MvRxczi †ivW, XvKv| KLM 

761.  ‡gmvm©  gvwqkv †UªwWs ‡mKkb-10, eøK-we, †ivW bs-22, evmv-9, wgicyi, XvKv| KLM 

762.   †gmvm© G Avi Gm eªv`vm© evox bs-459, ‡cŠi AvjMx, IqvW© bs-2, MvRxczi †ivW, 

XvKv| 

KLM 

763.  ‡gmvm© wKD ‡U· mwjDkb evmv-18, †ivW-05, Kj¨vYcyi, wgicyi, XvKv-1207| KLM 

764.  ‡gmvm© K_v B‡jKwUªK¨vj BwÄwbqvwis MÖvg-g_icvov, WvKNi-Djøv †mvbvZjv, Dc‡Rjv-

mvNvUv, †Rjv-MvBevÜv| 

KLM 

765.  ‡gmvm© wic G›UvicÖvBR bvivbLvBqv,LvMovQwo m`i, LvMovQwo| KLM 

766.  ‡gmvm© GbvwR© mjy¨Dkb 43, Rvgvj Lvb †jb, PÆMÖvg| LM 

767.  ‡gmvm© wRqv` †UªwWs †Kv¤úvbx 44/8, evqZzj Avgvb †ivW, `wÿY UzUcvov, Lyjbv| KLM 

768.  ‡gmvm© myqv` KbóªvKkb evoxbs-73, ‡ivW-8/G, wgR©v †Mvjvg nvwdR moK, _vbgwÛ, 

XvKv| 

KLM 

769.  ‡gmvm© wicb †UªWvm© 376/325, cyivZb Av`vjZcvov, Pvu`cyi| KLM 

770.  ‡gmvm© Zvbfxi Kvgvj mvweŸi Kgjvcyi, dwi`cyi| KLM 

771.  ‡gmvm© Lvb †UªWvm© B›Uvib¨vkbvj, †mKkY-12, eøK-wW, †jb-10, evox bs-18, cjøex, 

wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

772.  ‡gmvm© iwgQv G›UvicÖvBR 792/2/G, cwðg KvRxcvov, d¬¨vU-3/G (3q Zjv), wgicyi, 

XvKv-1216| 

KLM 

773.  ‡gmvm© we Avi G›UvicÖvBR 147/K, gwbcyix cvov, †ZRMvuI, XvKv-1216| KLM 

774.  ‡gmvm© Gg mvBdz¾vgvb WvKMi-nvRxcyi, Dc‡Rjv-jvKmvg, †Rjv-Kzwgjøv| KLM 

775.  ‡gmvm© Rybv‡q` G›UvicÖvBR MÖvg-kixdcyi, WvKNi-wRGgnvU, Dc‡Rjv-dzjMvRx, †Rjv-

‡dbx| 

KLM 

776.  ‡gmvm© Gm weGm KbóªvKkb mvs-weòzcyi, WvKNi-`yjvB, Dc‡Rjv-mvuw_qv, †Rjv-

cvebv| 

KLM 

777.  ‡gmvm© Avi Avi †UªwWs  487, wmwWG AvevwmK GjvKv, †ivW-10, AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 

778.  †gmvm© Ave`yjøv LvBix G›UvicªvBR MÖvg-LvRbvMov, †cPviAvUv, NvUvBj| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

779.  †gmvm© mv`x GÛ eªv`vm© MÖvg-‡Nvbvi‡`Djx, †cPviAvUv, NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

780.  ‡gmvm© ie BwÄwbqvwis mwjDkÝ, 799/1,`wÿY kvnRvnvbcyi, XvKv| KLM 

781.  ‡gmvm© Kwei †UªWvm© 1/11, ûgvqyb †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

782.  †gmvm© A¨vw¤^kb †UªwWs, nvRxcvov gwnjv K‡jR †ivW, VvKziMvuI| KLM 

783.  ‡gmvm© Kbwd‡WÝ †UªW B›Uvib¨vkbvj cøU-4, †ivW-6, †mbcvov, ce©Zv, wgicyi, XvKv| KLM 

784.  †gmvm© D`qb BwÄwbqvm© 1136, Beªvwngcyi, XvKv| KLM 

785.  †gmvm© BLwZqvi DwÏb Lvb wjt, 24-25, w`jKzkv ev/G, XvKv| KLM 

786.  †gmvm© wmqvg †UªWvm© MÖvg-exi evN‡ei, Dc‡Rjv-‡ejve, †Rjv-biwms`x| KLM 

787.  †gmvm© mvewibv KbóªvKkb 70, exi DËi wm Avi `Ë †ivW, 9/11, BóvY© cøvRv, XvKv-

1205| 

KLM 

788.  †gmvm© Bw›U‡MÖ‡UW BwÄwbqvm© G¨vÛ G‡mvwm‡qUm, 2/wW, cøU/78, wPwoqvLvbv †ivW, 

wgicyi, XvKv| 

KLM 

789.  †gmvm© bex KbóªvKkb Rq‡`ecyi evRvi, MvRxcyi| KLM 

790.   †gmvm© `vk KbóªvKkb VbVwbqv (wn›`ycvov), e¸ov| KLM 

791.  †gmvm© †gvt gwReyi ingvb (gRby), †kicyi, e¸ov| KLM 

792.  ‡gmvm© †nvgj¨vÛ gvK© Elv Kg‡cø·, gvwSov, kvnRvnvbcyi, e¸ov| KLM 

793.  ‡gmvm© GbvwR© †mvm© (wewW) wjt, 87, cyivbv cëb jvBb, cëb UvIqvi, my¨U-407, 

XvKv| 

KLM 

794.   †gmvm© Kv‡kg KbóªvKkb dvg© K‡jR †ivW, KzwoMÖvg| KLM 

795.  †gmvm© kvgxg †UªW wjsK 1/3, ZjøvevM, wgicyi, XvKv| KLM 

796.  †gmvm© †mcwmdvBW KbóªvKkb 225, Avk‡Kvbv, `wÿYLvb, XvKv-1230| KLM 

797.   †gmvm© we wc BwÄwbqvwis 153/3/we, kvn Avjx evM, wgicyi, XvKv| KLM 

798.  ‡gmvm© †gv‡gb wmK`vi eªvDb K¤úvDÛ †ivW, ewikvj| KLM 

799.  ‡gmvm© wRqb †UªwWs GÛ †Kvs Pi AvBPv, WvKNi-Lvbcyi, ewikvj m`i, ewikvj| KLM 

800.  ‡gmvm© Awf G›UvicÖvBR Bmjvgcyi, avgivB, XvKv| LM 

801.  ‡gmvm© dvwiqv G›UvicªvBR g‡bvqviv kwcs Kg‡cø·, ev‰Ni, `wÿY †KivbxMÄ, XvKv| KLM 

802.   †gmvm© †iv`mx G›UvicÖvBR 584, KvigvB‡Kj †ivW, Lv›`vi, e¸ov-5800| KLM 

803.  ‡gmvm© dvwg©Uvm KÝUªvKkb 19/wR, †kL mv‡ne evRvi, XvKv| KLM 

804.  ‡gmvm© †bvfvjwU BwÄwbqvwis Ki‡cv‡ikb, cøU bs-22, bIqve g¨vbkb (3q Zjv), 

†m±i-11, DËiv, XvKv| 

KLM 

805.  ‡gmvm© mv¾v` weìvm© †Kvs 223, †ZRMvuI wkí GjvKv, XvKv-1208| KLM 

806.  ‡gmvm© †UªWe· B›Uvib¨vkbvj evmv-41, †ivW-7, eøK-wm, ebkÖx, ivgcyiv, XvKv-1219| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

807.  ‡gmvm© iæbv G›UvicÖvBR bviæjx, AvKvkZviv, †P‡jvcvov, e¸ov| KLM 

808.  ‡gmvm© Gm G›UvicÖvBR 125/G,KvKivBj †ivW, kvwšÍbMi cøvRv, (5g Zjv), XvKv| KLM 

809.  ‡gmvm© GBW cvIqvi BwÄwbqvwis AvgevM, †Kvbvevox, MvRxcyi| KLM 

810.  ‡gmvm© †cÖv‡UK B‡jKUªwb· wjwg‡UW, 136/1, cwðg Kvdiæj, †gvjøvcvov, XvKv-1216| KLM 

811.  ‡gmvm© g„av †UªWvm© evox bs-38, gv`vbx GwfwbD, WvKNi-¸jkvb, fvUviv, XvKv| KLM 

812.  ‡gmvm© bvwRqv †UªwWs ‡QvU KvÂbcyi, †evW©Ni, Kvwjqv‰Ki, MvRxcyi| KLM 

813.  ‡gmvm© AvK›` G›UvicÖvBR 3/12, wjqvKZ GwfwbD, wf‡±vwiqv cvK©, XvKv| KLM 

814.  ‡gmvm© gZjeMÄ †UªWvm© 98, Bw›`iv †ivW, †ZRZzix evRvi PK, XvKv| KLM 

815.  †gmvm© iæ`ªæ BwÄwbhvwis MÖvg-M`vevM, WvKNi-eªvþYwKËv, ‡KivbxMÄ, XvKv| KLM 

816.  ‡gmvm© gwgb BwÄwbhvwis nvmbvev`, WvKNi-XvKv RyU wgjm, `wÿY ‡KivbxMÄ, XvKv| KLM 

817.  ‡gmvm© G Gg BwÄwbqvwis nvmbvev`, WvKNi-XvKv RyU wgjm, `wÿY ‡KivbxMÄ, XvKv| KLM 

818.  ‡gmvm© mvwKe K‡c©v‡ikb,  MÖvg-wejajx, WvKNi-wkqvj‡Kvj, _vbv I †Rjv-wmivRMÄ| KLM 

819.  ‡gmvm© BdvR Bkvb G›UvicÖvBR, 253, RyivBb gyÝxevox, k¨vgcyi, XvKv-1204| KLM 

820.  ‡gmvm© Gm wc Gj cvIqvi wjt, 11/wm, GwfwbD-5/15-1/3, cjøex, wgicyi, XvKv| KLM 

821.  ‡gmvm© BwÄwbqvi GÛ mv‡cvU© mvwf©‡mm, evox bs-23, Av`k© Qvqvbwo, nvDwRs †mvmvBwU, 

k¨vgjx, Av`vei, XvKv| 

KLM 

822.  ‡gmvm© gvnx GÛ †Kvs 70, †MvqvjbMi †jb, XvKv-1000| KLM 

823.  ‡gmvm© †gvt BqvKze Avjx ‡WwfW †Kv¤úvwbcvov, MvBevÜv|  LM 

824.  ‡gmvm© ˆmq` G›UvicÖvBR 35/1, B¯‹vUb,w`jy †ivW, XvKv| LM 

825.   †gmvm© mvC` GÛ eªv`vm©, 24,wgR©vcyi, IqvW©bs-30, we‡bv`cyi evRvi, ivRkvnx| LM 

826.  †gmvm© cÖfvBU GbvR© wjdU †Kv¤úvbx 435/1/3, eo gMevRvi, Iqvi‡jm †ij †MU, 

XvKv| 

LM 

827.  ‡gmvm© ‡Møvevj cvIqvi †UK‡bjRx 2, nvRxMÄ,bvivqbMÄ| KLM 

828.  ‡gmvm© †RGg weìvm© G¨vÛ BwÄwbqvm© wjt, evox bs-20, †gBb †ivW, eøK-wR, ebkÖx, 

ivgcyiv, XvKv| 

KLM 

829.  ‡gmvm© AveŸvm †nv‡mb †gvjøv PiK‡jvbx, ei¸bv| KLM 

830.  ‡gmvm© wbg©vY Gd/136, DËi Qvqvwe_x, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

831.  †gmvm© m¨v‡Wv KbóªvKkb 96/1, c~e© Pv`KvwV, SvjKvVx| KLM 

832.  †gmvm© kivdZ wgqv Kvgjvcyi, dwi`cyi-7800| KLM 

833.  †gmvm© cvIqvi BwÄwbqvwis †UK‡bvjRx †Kv¤úvbx evsjv‡`k  wjwg‡UW (‡c‡Uj‡Kv), 83, 

gv‡R` moK †ivW (mvZ iIRv), XvKv 

KLM 

834.  ‡gmvm© ˆZqvweqv †UªWvm© 1367, nvRxcvov, AvMÖvev`, PÆMÖvg| KLM 
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835.  ‡gmvm© kvnivw¯Í †UªwWs †Kvs wbD †gwWK¨vj K‡jR †ivW, wiKvex evRvi, wm‡jU| KLM 

836.  ‡gmvm© †gv¯ÍvK Avn‡g` ‡Mvcvjcyi, KvPvwicvov, cvebv| KLM 

837.  wjRv †UªWvm© wm‡bgv nj cvov, K‡jR †ivW, PzqvWv½v| KLM 

838.  †gmvm© Avn‡g` †UªWvm© 1558, nvRxcvov, AvMÖvev`, wmjgcyi gv‡K©‡Ui cv‡k©¦, PÆMÖvg| KLM 

839.  ‡gmvm© evev AvgvbZ G‡mvwm‡qUm 469, bxjMÄ †ivW, ZvjyK`vi feb, ‡kvjvwKqv, 

wK‡kviMÄ| 

KLM 

840.  ‡gmvm© Avjdv G›UvicÖvBR DËi gvm`vBi, bvivqbMÄ& KLM 

841.  ‡gmvm© ivR B›Uvib¨vkbvj L-75, `wÿY evÇv, XvKv-1212| KLM 

842.  ‡gmvm© jywgbvm BwÄwbqvwis 632, KvRxcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

843.  ‡gmvm© gvZ…Qvqv G›UvicÖvBR L›`vKi wfjv, †i‡eKv ¯§iYx, cwðg mviæwjqv, †Wgiv, 

XvKv| 

LM 

844.   †gmvm© BDwbK B‡›Uwiqi GÛ G¨vWfvU©vBwRs wjt, 6,gwZwSj ev/G, XvKv-1000| KLM 

845.   †gmvm© gÛj B‡jKwUªK,  K‡iR †ivW, MvBevÜv| KLM 

846.   †gmvm© †bQvi †UªwWs 1838, cÖ‡MÖwmf UvIqvi, DËi AvMÖvev`, ev`vgZjx, PÆMÖvg| KLM 

847.  ‡gmvm© gwjøK G›UvicÖvBR ‡nvwìs bs-171, ga¨ gvwQgcyi, wgVvLvjx, gVevoxqv, 

wc‡ivRcyi| 

KLM 

848.  †gmvm© isaby †UªWvm© Kvcvwmqv, MvRxcyi| KLM 

849.  †gmvm© †ZŠwdK G›UvicÖvBR Nvwmcvov, evox bs-460, m`i, w`bvRcyi| KLM 

850.  ‡gmvm© wbnvj K‡c©v‡ikb 8 wm‡×k¦ix, XvKv| KLM 

851.  †gmvm©  mvBg G›UvicÖvBR MÖvg-nwicyi, WvKNi I Dc‡Rjv-KvwjnvZx, †Rjv-UvsMvBj| KLM 

852.   †gmvm© nhiZ BwÄwbqvm© GÛ KbóªvKkb 34, KvZvjMÄ, nvUnvRvix †ivW, _vbv-

cvuPjvBk, PÆMÖvg| 

KLM 

853.  ‡gmvm© †gUv‡dvi †UK‡bvjwRm wjt, 93, we‡ib †evm óªxU, PK †gvMjUzjx, 5g Zjv, 

XvKv| 

KLM 

854.  ‡gmvm© wmwfj‡UK óªvKPvivj mwjDkb wjt,398 (4_© Zjv), †ivW bs-29, gnvLvjx 

wWIGBPGm, gnvLvjx, XvKv| 

KLM 

855.  ‡gmvm© G¨v‡cv‡jv †UK‡bvjwR wjt, 1965, Kz`iZ B Ly`v †ivW, Gwjd¨v›U †ivW, XvKv| KLM 

856.   †gmvm© wd‡ivR †gvt Kvgiæj nvmvb mvšÍvnvi †cŠimfv, Av`gw`Nx, e¸ov| KLM 

857.  ‡gmvm© KvwiMi †W‡fjvc‡g›U †UK‡bvjRxm wjwg‡UW nvwg` cøvRv (7g 

Zjv),300/5/G/1, exi DËg wm Avi `Ë ‡ivW, evsjv gUi, XvKv-1205| 

KLM 

858.  ‡gmvm© Gg Gm KbóªvKkb ‡ij µwms, mvZcvB, ‡bÎ‡Kvbv| KLM 

859.  †gmvm©  gvwbK G›UvicÖvBR KvuPvmov, Rvgvjcyi| KLM 

860.  †gmvm© kvgx G›UvicÖvBR MÖvg I WvKNi-KvuPvmov, _vbv I †Rjv-Rvgvjcyi| KLM 

861.  ‡gmvm© Lmiæ GÛ mvnve G›UvicÖvBR MÖvg I WvKNi-KvuPvmov, _vbv I †Rjv-Rvgvjcyi| KLM 
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862.  †gmvm©  gv †UªWvm© 99,Kwig †P¤^vi,701, †ivW, (6ô Zjv), gwZwSj, XvKv| KLM 

863.  ‡gmvm© cvIqvi †bU G‡mvwm‡qUm 52/7, cwðg ivRvevRvi, d¬¨vU bs-Gwe-2, (3q Zjv), 

XvKv| 

KLM 

864.  ‡gmvm© †UKmj BwÄwbhvwis wjwg‡UW, wewWweGj feb  †j‡fj-19, 12, KviIqvb evRvi, 

XvKv-1215| 

KLM 

865.  ‡gmvm© LvbRvnvb Avjx GbvwR© †Kv¤úvbx wjt cøU bs-1216, †ivW bs-60, wWIGBPGm, 

wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

866.  ‡gmvm© Gg †Kv BwÄwbqvwis mvf©‡mm, 54, cyivbv cëb jvBb (3q Zjv), XvKv| KLM 

867.  ‡gmvm© nviæb KbóªvKkb abevox, evm ó¨vÛ, abevox, UvsMvBj| KLM 

868.   †gmvm© kkx †UªWvm© bMiPi, ivRdzjevoxqv, mvfvi, XvKv| KLM 

869.  ‡gmvm© wc‡Kvcøvm wjwg‡UW ‡PŠayix cøvRv (4_© Zjv), 96, c~e© bvwmivev`, cvuPjvBk, 

PÆMÖvg| 

KLM 

870.  ‡gmvm© cvIqvi mwjDkb (wewW), evox bs-30/G, †ivW-3, k¨vgjx, XvKv-1207| KLM 

871.  ‡gmvm© WvB‡gbkb KbóªvKkb, evox bs-16, †kL Kvgvj miYx, †ivW bs-16, ‡`vKvb bs-

7, ‡R‡bwUK cøvRv, avbgwÛ, XvKv| 

KLM 

872.  †gmvm© †mvnive G›UvicÖvBR MÖvg-P›`bcvU, WvKNi-KPzqv, Dc‡Rjv-mvNvUv, †Rjv-

MvBevÜv| 

KLM 

873.  †gmvm© Gm Gg †iRvDj Bmjvg, RvZ Avgiæj AvnmvbMÄ, AvÎvB, bIMuv| KLM 

874.  ‡gmvm© †gvt AvjgMxi †nv‡mb ‰mq`vievjx, bZzb kni, gv`vixcyi| LM 

875.  †gmvm© Awjf G›UvicÖvBR MÖvg-fevbxcyi, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| KLM 

876.  †gmvm© we Avi †UK‡bvjwR ‡WÛvei DËicvov, WvKNi-mvfvi K¨v›U, Avïwjqv, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

877.  ‡gmvm© mi`vi B›Uvib¨vkbvj 39,wmwU cøvRv, Kg‡cø·, 3q Zjv, †MvnvUv †ivW, h‡kvi| KLM 

878.  †gmvm© ˆmq` BwÄwbqvwis nvmbvev`, WvKNi-XvKv RyU wgj, `wÿY †KivbxMÄ, XvKv| KLM 

879.  †gmvm© gwn`yj G›UvicÖvBR cwðg AvjxbMi, Kvgiv½xiPi, XvKv| KLM 

880.  †gmvm© mywdqv GÛ †Kvs,  Avãyjøvcyi, DËiv, XvKv| KLM 

881.   †gmvm© G Avi †UªWvm© Avãyjøvcyi, DËiv, XvKv| KLM 

882.  ‡gmvm© mygvBqv G›UvicÖvBR  Wve cwÆ, bIMuv| KLM 

883.  ‡gmvm© Gm Avi G›UvicÖvBR K…òcyi, WvKNi-Gjvwncyi, †ejZjx, m`i, Kzwgjøv| KLM 

884.  †gmvm©  G Avi wkwcs GÛ †UªwWs, 17, we Gmbvnvi wewìs, ó¨vÛ †ivW,  PÆMÖvg| KLM 

885.  †gmvm© cÖvBg †UªWvm© wQwjgcyi, cwðgcvov, e¸ov| KLM 

886.   †gmvm© wWRvBb Ni wjt 68/1, nvwRcvov, wLjMvuI †PŠayixcvov, ivgcyiv, XvKv-1219| KLM 

887.  †gmvm© ZvR G›UvicÖvBR Avãyjøvcyi, DËiv, XvKv| KLM 

888.   †gmvm© Gfvi eªvBU BwÄwbqvwis †Kvs wjt c-64, ga¨ evÇv, XvKv| LM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

889.  †gmvm© Ckvbx G›UvicÖvBR MÖvg I WvKNi-iæ`vNiv, _vbv-Wzgywiqv, †Rjv-Lyjbv| KLM 

890.  ‡gmvm© wRbœvZ Avjx wRbœvn MÖvg-cvUKxqv evox, WvKNi-wngvBZcyi, _vbv I †Rjv-

cvebv| 

KLM 

891.  ‡gmvm© dviæK G›UvicÖvBR ‡WÛvei, DËicvov, Avïwjqv, XvKv| KLM 

892.  †gmvm©  cIqvi weìvm© K‡c©v‡ikb, 6/5, eøK-G, jvjgvwUqv, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

893.  ‡gmvm© †gvt Avãym mv‡jK 217, KvwRnvUv (2q ‡jb), ivRkvnx| LM 

894.  ‡gmvm© jvqjv weìvm© RW©b †ivW, ewikvj| KLM 

895.  ‡gmvm© A‰_ G›UvicÖvBR MÖvg I WvKNi-Pievwoqv, ewikvj m`i, ewikvj| KLM 

896.  ‡gmvm© mxgvšÍ G‡mvwm‡qUm 1111,kvwšÍ wb‡KZb, ewÎk, wK‡kviMÄ| KLM 

897.  ‡gmvm© Gb Gm KbóªvKkb GwcK D‡Ënv` c‡q›U,618, b~i Avn‡g`moK (Rywewj †ivW), 

PÆMÖvg| 

KLM 

898.  ‡gmvm© B‡qv‡jv UvP evox bs-488/1, c~e© KvRxcvov, (4_© Zjv), Kvdiæj, wgicyi, XvKv-

1216| 

KLM 

899.  ‡gmvm© Km‡gv cvIqvi BwÄwbqvwis wjt, †jb-28, evox-376, gnvLvjx wWIGBPGm, 

XvKv-1216| 

KLM 

900.  †gmvm© Avãyjøvn G›UvicÖvBR MÖvg-gayLvjx, WvKNi-cyjyg, _vbv-kvwjLv, †Rjv-gv¸iv| KLM 

901.  †gmvm© ivBU cvIqvi †Kvs Kv‡kg †gvjøv gv‡K©U, `wÿYLvb, ‡gvjøv evRvi, DËiv, XvKv| KLM 

902.  ‡gmvm© GbvwR© cvIqvi mvwf©m †Kv¤úvbx, 2/2, Avi †K wgkb †ivW, XvKv-1203| KLM 

903.  †gmvm© gybœx G›UvicÖvBR MÖvg-Pvu`cyi, WvKNi-Kb¨v`n, Dc‡Rjv-nwibvKzÛ, †Rjv-

wSbvB`n| 

KLM 

904.  ‡gmvm© kwdK G›UvicÖvBR 8/we-16, ga¨ cvBKcvov, wgicyi, XvKv| LM 

905.  ‡gmvm© gv‡R`v G›UvicÖvBR MÖvg-Pv`cyi, WvKNi-Kb¨v`n, Dc‡Rjv-nwibvKzÛ, †Rjv-

wSbvB`n| 

KLM 

906.  ‡gmvm© iwdKzj Bmjvg wgëb cvnvo DËi evj~Pov, kixqZcyi| KLM 

907.  MvwW©qvb nvDwRs GÛ weìvm© wjt, 72, bqv cëb, AviPvW© dviæK UvIqvi, 7g Zjv, 

XvKv| 

KLM 

908.  †gmvm© RwqZv KbóªvKkb 340, ¸jevM, gvwjevM, XvKv| KLM 

909.  †gmvm© kwid G¨vÛ mÝ 22, gaygwZ mycvi gv‡K©U, cvbPzwoqv, †MvcvjMÄ| KLM 

910.  †gmvm© meyR GÛ eªv`vm© MÖvg-fv½v‡gvo, KvšÍbMi, mv`yj¨vcyi, MvBevÜv| KLM 

911.  †gmvm© Rûiv G›UvicÖvBR 79, ïµvev`, avbgwÛ, XvKv| KLM 

912.  †gmvm© Zvweqv G›UvicÖvBR 186/9, †ZRKzbx cvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

913.  †gmvm© Gb Gb G›UvicÖvBR 106/1, c~e© KvRxcvov, Kvdiæj, XvKv| KLM 

914.  †gmvm© gvwiqv †UªWvm© 40/L, cwðg AvMviMvuI, XvKv-1207| KLM 

915.  ‡gmvm© nvwKg †UªWvm© 12/G,2/146, cjøex, wgicyi, XvKv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

916.  ‡gmvm© Zzwnb G›UvicÖvBR PibØxc, †evqvjLvjx, PÆMÖvg| KLM 

917.  †gmvm© gv G›UvicÖvBR PibØxc, †evqvjLvjx, PÆMÖvg| KLM 

918.  †gmvm© †invj †UªW B›Uvib¨vkbvj, 99,gwZwSj ev/G, Kwig †P¤^vi, XvKv-1000| KLM 

919.  ‡gmvm© Avn¤§` †UªWvm© 3/1/1, †ZvcLvbv †ivW, XvKv-1000| KLM 

920.  ‡gmvm© myRyKx †UªWvm© GÛ gvóvi BwÄwbqvwis 42bs †m¸bevwMPv, mv‡eK 338, 

†m¸bevwMPv, XvKv| 

KLM 

921.  ‡gmvm© †PŠayix GÛ †Kvs MÖvg I WvKNi-gywoqvDK, _vbv-jvLvB, †Rjv-nweMÄ| KLM 

922.  ‡gmvm© AwbK G›UvicÖvBR M-32, ga¨ evÇv, XvKv-1212| KLM 

923.  †gmvm© dviæK Avn‡g` 18, nvmcvZvj cvov, gv¸iv| KLM 

924.  ‡gmvm© ivRy †UªWvm© ‡gvKvg KvwP mvBi evRvi, †`weØvi, Kzwgjøv| KLM 

925.  ‡gmvm© c~e©vÂj †UªW cUzqvcvov, gv`ªvmv †gvo, bv‡Uvi| KLM 

926.  ‡gmvm© Gg GBP Lvb B›Uvib¨vkbvj                                                                                               

53, cyivbv cëb, XvKv| 

KLM 

927.   †gmvm© Zzwnb ‡UªWvm©, cjvkcyi, c~e© `wbqv, K`gZjx, XvKv-1236| KLM 

928.   †gmvm© gwnDwÏb Avn‡g`, nvDR bs-4/1, eøK-wW, d¬¨vU-38, jvj gvwUqv, XvKv-1207| KLM 

929.  ‡gmvm© Aveyj Kvjvg AvRv` AvRv` feb, gymwjg cvov, cUzqvLvjx| KLM 

930.  ‡gmvm© Gwkqvb †UªW 1/17, `wÿY gyM`v cvov, XvKv| KLM 

931.   †gmvm© B‡jK‡Uªv †Møve 17, wbD B¯‹vUb, igbv, XvKv| KLM 

932.  †gmvm© Rybv‡q` G›UvicÖvBR myivevox, Kvwkgcyi, MvRxcyi| KLM 

933.  †gmvm© BDbvB‡UW Kgvwk©qvj †m›Uvi wjwg‡UW 24/we/1, eªvþYwPiY, †MvjvcevM, XvKv| KLM 

934.  ‡gmvm© A¨vwj‡qÝ Kw¤úDUvim wjwg‡UW, 63/Gd, †jK mvK©vm KjvevMvb, XvKv| KLM 

935.   †gmvm© emyÜiv nvDR weìvm© gyw³i †gvo, bIMuv| LM 

936.  ‡gmvm© WvRwjs BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjwRm, evox-1629/G, dzwRi evZvb, gvRvi 

†ivW, DËiLvb, DËiv, XvKv-1229| 

KLM 

937.  †gmvm© †gvjøv GÛ mÝ 4 bs Lvb Rvnvb Avjx †ivW, ‡dixNvU, Lyjbv| KLM 

938.  ‡gmvm© ZvjyK`vi GÛ †Kvs 24-25, mvaviY  exgv m`b, w`jKzkv ev/G, (9g Zjv), 

XvKv-1000| 

KLM 

939.  ‡gmvm© Rqv KbóªvKkb 13/G, gqgbwmsn †jb, iæg bs-12, 14 Zjv, bZzb wm Avi `Ë 

†ivW, kvnevM, XvKv| 

KLM 

940.  ‡gmvm© Avi G G›UvicÖvBR MÖvg-`wÿY gyiv`cyi, WvKNi-Kgi Avjx, Dc‡Rjv-gximivB, 

†Rjv-PÆMÖvg| 

KLM 

941.  ‡gmvm© gybgyb G›UvicÖvBR 249/1/G, `wÿY hvÎvevox, XvKv| LM 

942.  ‡gmvm© wbiv G›UvicÖvBR 1/6, iv Í̄v, mvIivi †UK, †Mvwe›`cyi, DRvgcyi, XvKv-1230| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

943.   †gmvm© BbwdwbwU BwÄwbqvwis wjwg‡UW, 144, bs K¨v›U mycvi gv‡K©U, bexbMi, 

Avïwjqv, mvfvi, XvKv-1344| 

KLM 

944.  ‡gmvm© †U· Iqvì BwÄwbqvwis wjt, 191/1, `t wewkj, mg‡mi gv‡K©U, wgicyi-1, XvKv| KLM 

945.  ‡gmvm© wijv‡qÝ cvIqvi BwÄwbqvwis, evox-27/2/G, †ivW-03, k¨vgjx, XvKv| KLM 

946.  ‡gmvm© nK BwÄwbqvm©, 19, c~e© ivgcyiv, mv‡K©j Avw¤̂qv c‡q›U, 2q Zjv, XvKv-1219| KLM 

947.  ‡gmvm© IqvUmb BwÄwbqvwis GÛ Kbmvj‡U›U wjt, evox-27/1, †ivW-13/G, avbgwÛ, 

XvKv| 

KLM 

948.  ‡gmvm© ivwRe G›UvicÖvBR, ‡K›`yqv †ivW, abevox, Uv½vBj| KLM 

949.  ‡gmvm© gaygwZ †UªWjvBb, P-85/2, nvRx gv‡K©U, 3q Zjv, DËi evÇv, XvKv| KLM 

950.  ‡gmvm© gvwR©qv G›UvicÖvBR, 118, AvwRR †Kv Acv‡i‡Uf mycvigv‡K©U, bxPZjv, XvKv| KLM 

951.  g, g, KbóªvKkb, d¬¨vU-GBP-1, 21, ïµvev`, XvKv| KLM 

952.  ‡gmvm© †mwjg †iRv, evÂvbMi, 6bs IqvW©, jwÿcyi †cŠimfv, jÿxcyi| KLM 

953.  ‡gmvm© Km‡gv †UªwWs K‡cv©‡ikb, 193/wW-1, dwK‡ii cyj, gwZwSj, XvKv| KLM 

954.  ‡gmvm© †WKi Bb‡Uwiqi wjt, 40, †ZRKzbxcvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

955.  ‡gmvm© Gw›UK wi‡qj G‡óU wjt, evox bs-06(2qZjv), eøK-wm, †gBb †ivW, ebkÖx, 

ivgcyiv, XvKv-1219| 

KLM 

956.  ‡gmvm© ÷vi  cvIqvi mwjDmvbm,  136/1,ct Kvdiæj, †gvjøvcvov, wgicyi, XvKv|  KLM 

957.  Ikvb B‡jKwUªK¨vj  wjt Picv_iNvUv, AvwRgcvov, Kb©dzjx, PÆMÖvg,   KLM 

958.  ‡gmvm© ivbv G›Uvi cÖvBR  59/1 wRMvZjv, XvKv,               KLM 

959.   †gmvm© AvwZqv †UªWvm©  Rvwgj bMi, IqvW© bs-08 e¸ov m`i, e¸ov|  KLM 

960.   †gmvm© KvRx  kvn& wgivb G›UvicÖvBR, KsMvBk,AvjxMÄ nvRxMÄ, Pvu`cyi,   KLM 

961.   †gmvm© Gm †K BwÄwbqvm© GÛ weìvm© , MÖvg-cvPzwiqv , WvKNi-‰K‡Uvjv, Dc‡Rjv-‡eov 

†Rjv-cvebv|  

KLM 

962.  ‡gmvm© Bmjvg †UK‡bvjwRK¨vj mvwf©‡mm  MÖvg-cvPzwiqv, WvKNi-‰K‡Uvjv, Dc‡Rjv-

‡eov, †Rjv-cvebv  

KLM 

963.   †gmvm© kvšÍ G›UvicÖvBR   ‡WÛvei DËicvov, gv`ªvmv †ivW, Avïwjqv, XvKv|  KLM 

964.   †gmvm© Awj †UªWvm©  MÖvg-Picywjqvgvwi,   WvKNi-ivNecyi gv`ªvmv , Dc‡Rjv-m`i,  

†Rjv-gqgbwmsn |  

KLM 

965.   †gmvm© wiqv KÝUªvKkb| nwi‡`ecyi, ‡cvt Kvwkbv_cyi, Avwgbcyi, †eov, cvebv|  KLM 

966.  ivwdqv  Kb÷ªvKkb eªvþbKv›`v, dwi`cyi,  KLM 

967.  wWD‡iej weìvm© wjt 155,DËi †Mvovb, XvKv|  KLM 

968.  ‡gmvm© †bvnv wbnv G›UvicÖvBR   7bs-Kgjvcyi evRvi †ivW, XvKv|  KLM 

969.  G¨v‡_bv  B›Uvib¨vkbvj 135 eøK-K wcwmKvjPvi nvDwRs, ‡gvnv¤§`cyi, k¨vgjx, 

XvKv| 

KLM 

970.  gv BwÄwbqvwis IqvK©m,MÖvgt e›`vb, ‡cvt Kzgyb, _vbvt MvRxcyi m`i, †Rjvt MvRxcyi KLM 

971.  ‡gmvm© Gb Avi G›UvicÖvBR, bjvgcyi, fvMbvbMi Kvw›`, wmsov, bv‡Uvi| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

972.  ‡gmvm© Gg GBP wm †UªwWs, 8/wW AvBwU GK·‡Ubkb GwfwbD, 4_© Zjv, gwZwSj, XvKv| KLM 

973.  ‡gmvm© wcK‡Rj BwÄwbqvwis, ev‡Nvcvov, †MvKzj, e¸ov| KLM 

974.  ‡gmvm©  AvBwoqv BwÄwbhvwis, wfAvBwc UvIqvi, 3q Zjv, PUªMÖvg| KLM 

975.  ‡gmvm© A‡R`v GÛ †UªWvm©, 49/1, DËi gyM`v wSjcvo, XvKv| KLM 

976.  ‡gmvm© Gm Gm †K BwÄwbqvwis,  MÖvgt RywUqv, †cvt RywMqv, _vbvt+‡Rjvt Kzwóqv| KLM 

977.  ‡gmvm© gxi G›UvicÖvBR, iNyivgcyi, k¤¢yMÄ, m`i, MvRxcyi| KLM 

978.  ‡gmvm© wgRv© †UªWvm©, ‡Mvcvjcyi, UvsMvBj| KLM 

979.  ‡gmvm© wgZvjx G›UvicÖvBR, iNyivgcyi, k¤¢yMÄ, m`i, gqgbwmsn| KLM 

980.  ‡gmvm© Gm KbóªvKkb, 128, †LvRvi †Lvjv, wm‡jU| KLM 

981.  gv G›UvicÖvBR, 31, ZvjZjv nvmcvZvj µm †ivW, Lyjbv| KLM 

982.  Avi Avi G›UvicªvBR, 64, nvRx gnmxb †ivW, Lyjbv| KLM 

983.  ‡gmvm© Avbvm B›Uvib¨vkbvj, 54/5, cwðg gv`vi‡UK, XvKv-1214| KLM 

984.  G †R miKvi B›Uvib¨vkbvj, L-41, wLj‡ÿZ, XvKv| KLM 

985.  BfKb BwÄwbqvwis,d‡qR g¨vbkb, 6ô Zjv, evox-47, †ivW-17, ebvbx ev/G, XvKv| KLM 

986.  ‡gmvm© Hkx KbóªvKkb, 22, wfwU, wbD gv‡K©U, gVevoxqv, wc‡ivRcyi| KLM 

987.  wWwRUvj cvIqvi GÛ BwÄwbqvwis mvwf©‡mm, 154, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

988.  ‡gmvm© RvbœvZ †UªwWs, 60, AvMÖvev` ev/G, 4_© Zjv, PUªMÖvg| KLM 

989.  ‡gmvm© AvRv` G›UvicÖvBR, wbwk K‡UR, jÿx bvivqbcyi, gvBR`x †KvU, m`i, †bvqvLvjx KLM 

990.  ‡gmvm© Zb¥q †UªW B›Uvib¨vkbvj, 52/1, wbD B¯‹vUb †ivW, nvmvb †nvwìs, 7g Zjv, 

igbv, XvKv| 

KLM 

991.  ‡gmvm© ev`kv G›UvicÖvBR, ‡nvwìs-47, bqvinvU, dwi`MÄ, Pvu`cyi| KLM 

992.  ‡gmvm© Zzlvi G›UvicÖvBR, ‡WÛvei DËi cvov, gv`ªvmv †ivW, Avïwjqv, XvKv| KLM 

993.  ‡gmvm© û`v GÛ mÝ wjt, 121/3, †ZRKzwb cvov, 7g Zjv, weRq ¯^ibx UvIqvi, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

994.  G¨vWfvÝ wmm‡Ug BwÄwbqvwis, 730/5, KvRxcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

995.  ‡gmvm©  BD Gg †UªWvm©, Avb›` wenvi Gwiqv, ZejQwo, ivsMvgvwU| KLM 

996.  ‡gmvm© mi`vi †UªwWs K‡cv©‡ikb, 42/wm, †ZRZzix evRvi, PK (Bw›`iv †ivW), †ZRMvuI, 

XvKv| 

KLM 

997.  ‡gmvm© jv`xe BwÄwbqvwis, nvRx wbRvg cøvRv, cjøx we`y¨r, Avïwjqv, XvKv| KLM 

998.  gv G›UvicÖvBR, ‡QvU evRvi, †bÎ‡Kvbv| KLM 

999.  B‡jK‡Uªv cvIqvi †UªwWs, AvIovLvjx evRvi, KvjxMÄ, MvRxcyi| KLM 

1000.  ‡gmvm© w_ª ÷vi B›Uvib¨vkbvj, 31/ Gd †ZvcLvbv †ivW, bxP Zjv, XvKv| KLM 

1001.  ‡gmvm© Gfvi d«v÷ †UK‡bvjwR wjt, my¨U-301, ¸jkvb kwcs †m›Uvi, 4_© Zjv, ¸jkvb-

1, ¸jkvb, XvKv| 

KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1002.  ‡gmvm© gvwë exR B›Uvib¨vkbvj, 121, Rxeb exgv feb, gwZwSj, XvKv| KLM 

1003.  ‡gmvm© ¯̂‡`k wbgv©Y G›UvicÖvBR, ev›`y wgqv mycvigv‡K©U-2, †WÛvei, cjøx we`y¨r , 

Avïwjqv, XvKv| 

KLM 

1004.  ‡gmvm© G‡gBR K‡cv©‡ikb wjt, 94/95, UsMx wkí GjvK, UsMx, MvRxcyi| KLM 

1005.  ‡gmvm© we G †K KbóªvKkb, 8/1/G, †ZvcLvbv †ivW, wf-1, 2q Zjv, XvKv| KLM 

1006.  ‡gmvm© G Gg ingvb, ivRvinvZv, †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1007.  ‡gmvm© gwbi KbóªvKkb, 89, KvIjvi, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1008.  ‡gmvm© Gm G AvB †UªwWs, Zvive, Zvive, †cŠimfv, iæcMÄ, bvivqbMÄ| KLM 

1009.  ‡gmvm© Avi Gm G›UvicÖvBR, Wvqv‡ewUm nvmcvZvj †ivW, mvevwjqv, Uv½vBj| KLM 

1010.  ‡gmvm© wMqvm DwÏb B‡jKwUªK, K-40/4, bÏv, miKvi evox, ¸jkvb, XvKv| KLM 

1011.  b~i †UªwWs, 89/90/wU Gm Gb Kg‡cø·, 2q Zjv, AvMÖvev` ev/G, PUªMÖvg| KLM 

1012.   ‡gmvm© gxg G›UvicÖvBR, KvRx wfjv, evMevox, wm‡jU|  KLM 

1013.  ‡gmvm© A‡Uv‡gkb GÛ cvIqvi mwjDkb, evox-10, †ivW-05, eøK-we, ebkÖx, ivgcyiv, 

XvKv| 

KLM 

1014.  ‡gmvm© Avdbvb Kb÷ªvKkb †Kvt, m~h©`xNj   evox nvDR bs112/1 †ivW bs 2 eKPi 

h‡kvi|  

KLM 

1015.  G.Gg.G›Uvi cÖvBR  163 kvwšÍbMi, †`v-24 AvwgbevM, †KvAcv‡iwUf  mycvi gv‡K©U 

XvKv|  

KLM 

1016.   †gmvm© †gvt †mwjg †iRv,   Kj¨vbcyi, bqv‡MvjvnvU, PuvcvBbeveMÄ|  KLM 

1017.  ‡gmvm© Zvbwk G›UvicÖvBR  _vbvgwniv, kvwšÍinvU, Kvjvi‡cvj,  cwUqv, PÆMÖvg|  KLM 

1018.  wgKvšÍv †W‡fjc‡g›U wjt  cøU-Gm/9, GwfwbD-3, †mKkb-2, eøK-G  nvRx †ivW, 

wgicyi-2, XvKv| 

KLM 

1019.  ‡gmvm© G, AvB G›UvicÖvBR,   cwðg evwbqv  Lvgvi, ‡gBb †ivW, Lyjbv, KLM 

1020.   †gmvm© mv`gvb  G›UvicÖvBR, Rvwgj bMi, IqvW© bs-08, e¸ov m`i, e¸ov| KLM 

1021.  ‡gmvm© Ry‡qj KbóªvKkb,   UzsMxcvov, †MvcvjMÄ,  KLM 

1022.   †gmvm© Gg, Gg Lvb GÛ †Kvs MÖvg- ˆmq`cyi, †cv: ˆmq`cyi, _vbv- Avwgbcyi, Dc-

myRvbMi,  †Rjv -cvebv 

KLM 

1023.   †gmvm© †Møvevj wjdU  †Kv¤úvbx  wjt| 21/G, cyivbv cëb, 5g Zjv XvKv|  KLM 

1024.   †gmvm© †mv‡nj BwÄwbqvwis 11-wm, Gwf:5, †ivW-15, evox-1/9 wgicyi XvKv| KLM 

1025.   †gmvm© Avj  dv‡gv G›UvicÖvBR|  ZvRyi gyyyyjøyK moK, evnviQov, K·evRvi| KLM 

1026.   ‡gmvm© †Kvwnbyi G›UvicÖvBR|  75, myjZvb wMqvm DwÏb †ivW, bvivqYMÄ|  KLM 

1027.  ‡gmvm© mvwb B‡jKwUªK GÛ Kg, Avgvb miKvi evRvi, †nv‡mbcyi, wK‡kviMÄ|  KLM 

1028.   †gmvm© w`MšÍ G›UvicÖvBR|  MÖvg-P›`bcvU, WvK: P›`bcvU, iscyi m`i, iscyi| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1029.   †gmvm© mvBgyg G›UvicÖvBR| ‰mq`cyi †ivW, cvMjvcxi evRvi, iscyi m`i, iscyi| KLM 

1030.  ‡gmvm© Aw½Kvi G›UvicÖvBR|  cvMjvcxi evRvi, iscyi m`i, iscyi| KLM 

1031.  ‡gmvm© ivg evey| ¸`ix evRvi, VvKzi MvuI|  KLM 

1032.   †gmvm© Gg, Gm, ivbv  miKvi, VvKzi MuvI †ivW,  VvKzi MuvI| KLM 

1033.   †gmvm© Gg, Gm, †UªWvm©|  VvKziMuvI †ivW, VvKziMuvI| KLM 

1034.   †gmvm© G¨vwmDi BwÄwbqvwis  ‡mKkb-11,eøK-wm,Gwf:5,‡ivW-15/1 cøU-31/we, cjøex 

wgicyi, XvKv| 

KLM 

1035.  ‡gmvm©  wcªqv ‡Kqv KbóªvKkb, fv`yNi `wÿb (‡gvjøvevwo), fv`yNi, e&ªvþbevwoqv| KLM 

1036.  IqvbUb cvIqvi †cÖvWv±m|  10/G, †ivW-5 ev:cøU-1, wgicyi,XvKv|  KLM 

1037.   gvngy` Avjg,c~e© †k‡i evsjv †ivW, Kqv †MvjvnvU, ˆmq`cyi,bxjdvgvix| KLM 

1038.   †gvt Lv‡`gyj Bmjvg Ry‡qj|  wf-GBW †ivW, MvBevÜv| KLM 

1039.  gyweb G›UvicÖvBR| ‡gBb †ivW, †cŠimfv, gwbivgcyi evRvi,h‡kvi| KLM 

1040.  G.Avi. G›UvicÖvBR.  76,‡ZRKzbxcvov, †ZRMuvI, XvKv| KLM 

1041.  Ab©e G‡mvwm‡qUm,  40, ‡ijI‡q nvt/mvt  AvKei kvn, DËi cvnvoZjx, PÆMÖvg| KLM 

1042.    beve G¨vÛ †Kv¤úvwb d¬vU bs-G-3, †iW K¨v‡mj GcvU©g¨v›U, 584, †kIovcvov 

wgicyi, XvKv-1216 

 KLM 

1043.  ‡iv‡Kqv  weìvm© 913, c~e© †kIovcvov, wgicyi, XvKv-1216 KLM 

1044.  ‡gmvm© †gvt  iweDj nK| wSbvB`n evm óªvÛ cvov, †cv: I †Rjv-PzqvWv½v|  KLM 

1045.  ‡gmvm©  gv G›UvicÖvBR| KvÂb K‡jvbx (PvDwjqv †cvwU&ª)m`i, w`bvRcyi| KLM 

1046.   †gmvm© gvwni Avwmd G›UvicÖvBR, 31/32,  wc, †K ivq †ivW, evsjvevRvi, XvKv| KLM 

1047.  ‡gmvm© Avwgb GÛ †Kvs  18 MMb evey †ivW, 2q †jb, Lyjbv| KLM 

1048.  Avw`Z¨ †UªW B›Uvib¨vkbvj ZvivMÄ evRvi, ZvivMÄ, Kvcvwmqv , MvRxcyi| KLM 

1049.   †gmvm© wicb G›UvicÖvBR  26/1,5g Zjv, cwðg nvRxcvov ivgcyiv, XvKv| KLM 

1050.  Gg .Gm. Avi B›Uvib¨vkbvj  U-50, gnvLvjx, ebvbx, XvKv|  KLM 

1051.  ‡gmvm© †gvt Avãyj gwgb  ‡n‡Zg Lvu, †Mvqvj cvov,  _vbv: †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1052.  ‡gmvm© GbwU  KbóªvKkb|  58/90bscwðg †gÇv (‡gv`Kevwo) e&ªvþbevwoqv-

3400,e&ªvþbevwoqv|   

KLM 

1053.  ‡gmvm© Avi Gg KbóªvKkb 44/27, DËi avbgwÛ XvKv-1205|  KLM 

1054.  ‡gmvm©  gvqv G›UvicÖvBR  812,‡K, Avjx mi`vi †ivW(c~e©RyivBb) XvKv| KLM 

1055.  ‡gmvm© cÖvwß †UªWvm© 1/7 K‡jR †MU, gmwR` gv‡K©U  †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

1056.  ‡gmvm© Avi G B›Uvib¨vkbvj|  144/1, gwbcyix cvov, †ZRMuvI, XvKv|  KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1057.  ‡gmvm© †iRv B‡jKwUªK †Kv¤úvbx, wemwgjøvn mycvi gv‡K©U, AvdvRbMi, dZzyjøv, bv:MÄ|  KLM 

1058.  ‡gmvm© cÖvBg  G›UvicÖvBR|  120/G, (Avi ,Gm,feb), gwZwSj, ev/G, XvKv| KLM 

1059.  ‡gmvm© dvwng b¨vkbvj, gv ª̀vmv †gvo, Kv›`v, cywVqv, ivRkvnx|   KLM 

1060.  ‡gmvm© eyjeyj b¨vkbvj| nwi` Ljmx, bjWv½v, bv‡Uvi| KLM 

1061.  ‡gmvm© wn‡gj b¨vkbvj| gv ª̀vmv  ‡gvo, Kv›`v, cywUqv , ivRkvnx| KLM 

1062.  ‡gmvm© iwe BwÄwbqvwis gwjøKcyi, g‡njvnvU , PvU‡gvni, cvebv| KLM 

1063.  ‡gmvm© iv‡qkv weìvm©  MÖvg:¸RvgvwbKv, †cv:  Av`&ªv evRvi, †gjv›`n, Rvgvjcyi| KLM 

1064.  ‡gmvm© G, Avi Gwj‡fUi wjt 542 g„av cøvRv, awbqv, hvÎvevox , XvKv-1236  KLM 

1065.  ‡gmvm© †nvm‡b Aviv †U&ªwWs †Kv:, d¬vU-5we c&ªZ¨vkv UvIqvi, †e¸bevox, †ZRMuvI wkí 

GjvKv, XvKv|  

KLM 

1066.  gK&Kv G›UvicÖvBR,  KoBZjv Bmjvgcyi †cv: Mvcvj`xevRvi _vbv: AvovBnvRvi, †Rjv: 

bvivqYMÄ|  

KLM 

1067.  ‡gmvm© my-¯’vcbv wbg©vZv  evox bs-19,‡jb-5, 2q Zjv, cye©vPj †ivW, DËi evÇv, XvKv KLM 

1068.  Avj -‡dgvm  BwÄwbqvm©   evwo bs-26, †ivW bs-2, eøK bs G, ebkÖx, ivgcyiv, XvKv| KLM 

1069.  Zvj yK`vi Kb‡mvwU©qvg wjt  24/G/cjøex, wgicyi, XvKv|  KLM 

1070.  ‡gmvm© mvjvg GÛ e&ªv`vm©  MÖvg: †mvnvM`j, WvK: AvjwKi nvU, _vbv; †bQvivev`, 

wc‡ivRcyi|  

KLM 

1071.  Rxeb Gw·g B›Uvib¨vkbvj|  27/32, g`bcvj †jb, bevecyi, XvKv|  KLM 

1072.  ‡gmvm© gybv G›UvicÖvBR   2,e½eÜz GwfwbD ¸wj¯Ívb kwcs Kg‡cø· (9g Zjv),  my¨U bs-

8/12-XvKv| 

KLM 

1073.  ‡gmvm© †mBd GbvwR©  wm‡ógm| W&ªxg cøvRv (2q Zjv) kg‡micyi, KjvwZqv, XvKv|  KLM 

1074.  ‡gmvm© wiqv B‡jKwUªK|  ev‡bk¦ibxj KÚ̂, wQbvB, ivRvinvU, KywoMÖvg| KLM 

1075.  ‡gmvm© hywaôxi G›UvicÖvBR|  ev‡bk¦i,bxj KÚ, wQbvB, ivRvinvU, KzwoMÖvg| KLM 

1076.  ‡gmvm© GBP, Avi KbóªvKkb, 136 bsK¨v›U:mycvi gv‡K©U , bexbMi, Avïwjqv, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

1077.  ‡gmvm© †RW AviRy Kb÷ªvKkb  K-2 ,wLj‡ÿZ Uvbcvov, wLj‡ÿZ,XvKv| KLM 

1078.  ‡gmvm© Gm Gm B›Uvib¨vkbvj  6,  gwZwSj ev/G, XvKv-1000   KLM 

1079.  wiw_b  G›UvicÖvBR, evmv: `woNi †evbv WvKNi:wRwcI ,_vbv:‡evqvwjqv, ivRkvnx|  KLM 

1080.  Hkx Kb÷ªvKkb   bvwRg DÏxb †ivW, K…løcyi, cvebv|  KLM 

1081.  ‡dÛm weR‡bm, KwgDwb‡Kkb|106/1, †mbcvov ce©Zv, wgicyi-10, XvKv| KLM 

1082.  ‡gmvm©  we&ªKm GÛ we&ª‡RR wj:  7/wm/1 †ZRMuvI wk/G, XvKv| KLM 

1083.   †gmvm© Bkv BwÄwbqvm© | 35,Picvov †ivW,gqgbwmsn|  KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1084.  ‡gmvm© ZvbwRg †UK‡bvjwR GÛ †U&ªwWs| aywej, ivqMÄ, wmivRMÄ|  KLM 

1085.  wi‡RÝx  cvIqvi wjt|  ‡UKbMcvov, Pv›`bv †PŠiv Í̄v Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

1086.  bvwnqvb G›UvicÖvBR, wgwjwbqvg UvIqvi, 1558 G,‡K,wm †ivW, AvMÖvev`, PÆMÖvg|  KLM 

1087.  ‡gmvm© Avi GÛ Avi G›UvicÖvBR|  evox bs162, IqvW© bs-04, Rvwgiw`qv, nweievox, 

fvjyKv, gqgbwmsn 

KLM 

1088.  ‡gmvm© Bgvg   G›UvicÖvBR| 321, 3qZjv, Picvov †gvo, gqgbwmsn| KLM 

1089.   †gmvm© Gg, ingvb, evmv bs-364, †ivW bs-14,eøK-we Pv›`MuvI Av/G,Pv›`MuvI, PÆMÖvg KLM 

1090.  ‡gmvm© w`jiæev †U&ªWvm©|   MÖvg:eoevPov, †cv:‡cviRbv, _vbv:kvnRv`cyi, wmivRMÄ|  KLM 

1091.  ‡gmvm© G·K¬zwmf weìvm©, evox, 05, †ivW#02, eøK-we  AvdZvebMi,†giyjevÇv, XvKv KLM 

1092.  ‡gmvm© Bgb †U&ªWvm© |  267/1, Avnv¤§` bMi, wgicyi, XvKv|  KLM 

1093.  ‡gmvm© †gvt mvB`yj Bmjvg|  Avj gvngy` GwfwbD, †nv‡mbcyi, wmivRMÄ| KLM 

1094.  Avj-Avwgb B‡jKwU&ªK¨vj BwÄwbqvwis IqvK©m| 1-wW/6-Gd wgievM, bqv‡Uvjv, XvKv| KLM 

1095.  gaygwZ weìvm©   413/1/ we cvBKcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1096.  ‡MÖm cvIqvi  BwÄwbqvwis|  †WÛvei bZzb cvov, Avïwjqv mvfvi,XvKv| KLM 

1097.  ‡nvm‡b Aviv †U&ªWvm©  | 119/11, †ZRKzbxcvov, †ZRMuvI, XvKv| KLM 

1098.  b`©vb BwÄwbqvwis, 3/5 ,eøK-G, MÖvDÛ †d¬vi, jvjgvwUqv, XvKv| KLM 

1099.  `ye©v  †W‡fjc‡g›U|  Bóvb© g¨vbkb (2q Zjv), 67/9 cvBIwbqvi †ivW, KvKivBj 

,XvKv-1000|  

KLM 

1100.  dvwinv G›Uvi cÖvBR|  514/1-we, Be&ªvwngcyi, Kvdiæj, XvKv-1206|  KLM 

1101.  cvIqvi GÛ IqvUvi mwjDkb|  k-66¯v̂axbZv ¯§ibx †ivW, DËi evÇv , evÇv, XvKv| KLM 

1102.  ‡gmvm© Gb Gm †U&ªW wfkb| 3/4,cyivbv cëb (5g Zjv) XvKv-1000|  KLM 

1103.  ‡gmvm© n¨v‡fb KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvwis, 5/4, gwbcyix cvov, 1g Zjv, msm` GwfwbD, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

1104.  ‡gmvm© Gwjqvm KbóªvKkb GÛ wi‡qj G‡÷U†Kvs, 106/3, gwbcyix cvov, †ZRMvuI, 

XvKv| 

KLM 

1105.  ‡gmvm© Lvb mwjDkb, 168/1, cwðg AviRZ cvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

1106.  ‡gmvm© AvKb G›UvicÖvBR, MÖvgt+‡cvt ZwjLvjx, _vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| KLM 

1107.  wR Gg jvR B›Uvib¨vkbvj, GBP-15, we/3, †k‡i evsjv bMi, XvKv| KLM 

1108.  ‡gmvm© Rvnvbviv G›UvicÖvBR, mvevwjqv, UvsMvBj| KLM 

1109.  ‡gmvm© nweeyjøvn weìvm©, mvKivBj, Mwocvov, gvwbKMÄ| KLM 

1110.  ‡gmvm© Acmb †UªW, 67, `wÿY wLjMvuI, XvKv-1219| KLM 

1111.  ‡gmvm© kvn ReŸvwiqv KbóvKkb GÛ †Kvs, 69/7, †gvnv¤§``xqv cøvRv, †iqvRDÏxb KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

evRvi, PUªMÖvg| 

1112.  iwb G›UvicÖvBR, _vbv cvov, cUzqvLvjx| KLM 

1113.  ‡gmvm© LvRv wejwKm iveŸx, 126/G/we, cyivZb 73, gywbcyix cvov, XvKv| KLM 

1114.  iæûj Avwgb, kvwšÍevM, Kjvcvov, cUzqvLvjx| KLM 

1115.  mywß KbóªvKkb, bZzb kni, KzwoMÖvg| KLM 

1116.  ‡gmvm© wbD wek¦vm mÝ GÛ †Kvs, ivKkv cøvRv gv‡K©U, 1g Zjv, Avwidcyi nvwRi nvU, 

cvebv| 

KLM 

1117.  ‡gmvm© Avj Avwgb KbóªvKkb, ‡Mvcvjcyi, KvPvix cvov wcGb †ivW, cvebv| KLM 

1118.  ‡gmvm© †mvbvjx G›UvicÖvBR, `wÿYLvb, †bvqvcvov, AvgZjv, XvKv| KLM 

1119.  ‡gmvm© Bgb G›UvicÖvBR, cøU-1, `wjcvov, gv ª̀vmv GwfwbD, ZzivM, XvKv| KLM 

1120.  ‡gmvm© GbvwR© cvIqvi wewW, M-29/2, kvnRv`cyi, ¸jkvb, XvKv| KLM 

1121.  ‡gmvm© Gg Gm KbóªvKkb, `wÿbLvb evRvi, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1122.  ‡gmvm© Bqv K‡cv©‡ikb, miæcbMi, kvnxevM, PvucvBbevecyi| KLM 

1123.  ‡gmvm© Gm we B›Uvib¨vkbvj, Djøvcvov, `wÿYcvov, Djøvcvov, wmivRMÄ| KLM 

1124.  ‡gmvm© I‡qf Kb÷ªvKkb,  319/1, `: cvBKcvov , wgicyi, XvKv| KLM 

1125.  gwjøK G›UvicÖvBR| 515h‡kvi †ivW(ebvbx cvov), †`ŠjZcyi , Lyjbv|  KLM 

1126.  evW© Kb÷ªvKkb wjwg‡UW|   55/G, MÖxY †ivW,óvd K‡jvbx, KjvevMvb XvKv| KLM 

1127.  ‡gmvm© †K GÛ †K G›UvicÖvBR|  247/1, wd&ª ¯‹zj wóªU KvVvj evMvb, XvKv| KLM 

1128.  ‡gmvm© BdwZ G›UvicÖvBR|  ivRevox †ivW, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

1129.  ‡gmvm© ˆekvLx Ki‡cv‡ikb| 433,gwbcyi, wgicyi, XvKv-1216| KLM 

1130.  ‡gmvm© ‡gwibv BwÄwbqvwis| 976 ga¨ evÇv, †cvó Awdm †ivW, evÇv, XvKv| KLM 

1131.  ‡gmvm© gvneye G›UvicÖvBR|  212/5/2, Djb †ivW, ivgcyiv , XvKv-1219 KLM 

1132.  ‡gmvm© Avwid GÛ e&ªv`vm©|  1054 bs `vwZqviv, e&ªvþbevoxqv| KLM 

1133.  ‡UvKvB cvIqvi BwÄwbqvwis wjt| evox bs-08, †ivW bs-2/we, eøK-‡R,evoxaviv, XvKv| KLM 

1134.  ‡gmvm© Aaiv G›UvicÖvBR|  47 , `wÿY Kgjvcyi, XvKv| KLM 

1135.  ‡gmvm© QvweZ mybœvZ  G›UvicÖvBR †WÛvei D:  cvov, gv`&ªvmv †ivW,  Avïwjqv, mvfvi, 

XvKv|  

KLM 

1136.   †gmvm© myRb G›UvicÖvBR|  kvnevRcyi, we-evwoqv| KLM 

1137.  ‡gmvm© †gvt Av‡bvqviæj Bmjvg| Nvwmcvov, w`bvRcyi|  KLM 

1138.  kvgxg G›UvicÖvBR| cjvkevox, Avïwjqv, XvKv|   KLM 

1139.   †e½j weìvm© kvjMvoxqv, G,‡K L›`Kvi †ivW, cvebv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1140.  ‡mv‡nj G›UvicÖvBR| cvnvo cveBRvb, gy³vMvQv, gqgbwmsn| KLM 

1141.  iæ‡gj †U&ªwWs Ki‡cv‡ikb|  bjwPov, AvbmvibMi, MdiMuvI, gqgbwmsn| KLM 

1142.  ‡gmvm© eKzj  G›UvicÖvBR|  206/18, cwðg e&ªvþ›`x, biwms`x|  KLM 

1143.  ‡gmvm© mvweŸi G›UvicÖvBR, 117/3,wW, AvB, wU G·‡Ubkb †ivW dwKivcyj, XvKv| KLM 

1144.  ‡gmvm© Be&ªvwng G›UvicÖvBR|  ivRevox iv Í̄vi †gvo, e`icyi, dwi`cyi m`i, dwi`cyi| KLM 

1145.  GBP, Gg, wU BwÄwbqvwis   GÛ †UK‡bvjwR|evox-U-161/4(2qZjv), evÇv nvB ¯‹zj 

†ivW, ga¨ evÇv, ‡Mvjkvb-1, XvKv-1212| 

KLM 

1146.  ‡gmvm© †R.Gg. G›UvicÖvBR|  MÖvg: AvBPMvZx,†cv: †ejdywjqv,  _vbv:iƒcmv, Lyjbv KLM 

1147.  ‡gmvm© Gg, †K †U&ªWvm©| 32/2 mvK©yjvi †ivW KjvevMvb, XvKv| KLM 

1148.  ‡gmvm© †gŠjfx BwÄwbqvwis|  †jBK †ivW, †gŠjfx evRvi| M 

1149.  ‡gmvm© bvd BwÄwbqvwis|  16/1, KviIqvb evRvi †jb, †ZRMuvI, XvKv| KLM 

1150.  ‡gmvm© Iqvwn` KbóªvKkb wjt  Kwig †P¤^vi, gqiv cwU&ª, dwi`cyi| KLM 

1151.  ‡gmvm© iwngv †U&ªWvm©|  †gvjøvcvov, gv¸iv| KLM 

1152.   †gmvm© we _&ªx  Gm K‡cv©‡ikb| cøU bs89, mvC` Mª¨vÛ †m›Uvi  †m±i-07 DËiv, XvKv|  KLM 

1153.  ‡gmvm© gwZb G›Uvi cÖvBR ¸wRqvg (eMvi evRvi) wÎkvj, 2220, gqgbwmsn|  KLM 

1154.  ‡gmvm© †gŠmygx †U&ªWvm©   GBP-351, _vbv †ivW, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

1155.  ‡gmvm© Av‡iUv †U&ªWvm©   w`jvjcyi, k¨vgVvK zi,‡ivW, cvebv, KLM 

1156.  ‡gmvm© gywnZ GÛ e&ªv`vm© 71, imyjcyi, `wbqv , hvÎvevox. XvKv| KLM 

1157.  ‡gmvm© Zvbfxi  G›UvicÖvBR 37 Avi †K wgkb †ivW, gqgbwmsn| KLM 

1158.  ingvwbqv KÝU&ªvKkb †Kv¤úvbx ingvwbqv g¨vbkb,evwo bs-23, †ivW-1/wm wbKzÄ-2, 

wLj‡ÿZ,  XvKv-1229 

KLM 

1159.  B‡jKU&ª‡gK mwjDkbm 1103 Be&ªvnxgcyi Kvdiæj, XvKv|  KLM 

1160.  ‡gmvm© kwdK weìvm© GÛ †Kvs  474 cwðg  bvLvj cvov, XvKv-1215| KLM 

1161.  Gm, we ‡U&ªWvm©, e&ªvþbKv›`v (ivRevox iv¯Ívi †gvo) †cv: kÖxAsMb, dwi`cyi| KLM 

1162.  ‡gmvm© ivZzj Abb¨v 21. †KYx †ivW, †KvU©cvov, Kzwóqv, KLM 

1163.  UzBb e&ªv`vm©, 47/1 eøK-G, `wÿY KvRjv, `wbqv,  K`gZjx, hvÎvevox, XvKv| KLM 

1164.  g¨v· cvIqvi BwÄwbqvwis wjt  †ivW bs-16, evox bs-33/1(5g Zjv) iæcbMi Av/ G, 

wgicyi, XvKv-1216| 

KLM 

1165.  mc ivBU 16/DËi KzZzeLvjx. `wbqv, _vbv-K`gZjx, †Rjv: XvKv| KLM 

1166.  IwR Gwj‡fUi 177,‰mq` bRiæj Bmjvg ¯§iYx, gvnZve †m›Uvi, weRqbMi, 4_© Zjv, 

XvKv| 

KLM 

1167.   †gmvm© wc. Gd Ki‡cv‡ikb 19/1,DËi avbgwÛ, KjvevMvb XvKv-1205| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1168.   cvIqvi †mvm©  BwÄwbqvwis  29/we, ivRvevox, mvfvi XvKv| KLM 

1169.   †gmvm© bvwn` KbóªvKkb| 1116/1, cøU bs-72/we, kni wLjMuvI,XvKv| KLM 

1170.  ‡gmvm© mviRv †U&ªW B›Uvib¨vkbvj, 124/3, KvKivBj †ivW, kvwšÍbMi, XvKv| KLM 

1171.  ‡gmvm© eÜb †U&ªWvm©| kwVevox, wgVvcyKzi ,iscyi| KLM 

1172.  ‡gmvm© wbSzg G›UvicÖvBR|  †cuPviAvUv, NvUvBj, Uv½vBj| KLM 

1173.  ‡gmvm© fzBqv Kb÷ªvKkb|  †Nvbvi †`Djx, †cPvi AvUv, NvUvBj, Uv½vBj| KLM 

1174.  ‡gmvm© fvB fvB G›UvicÖvBR mvÞvi evB`,‡cPvi AvUv, NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

1175.  ‡gmvm© nvweŸDj¨v †ejvjx  G›UvicÖvBR|  LvRbvMov, †cuPviAvUv, NvUvBj, Uv½vBj| KLM 

1176.  ‡gmvm© wbQv  wbjq| Dcov,4 bskni MÖvg, weij,w`bvRcyi| KLM 

1177.   †gmvm© Aj‡UK mwjDkb wjt evwni‡UK,IqvW© bs04,  WvK: mviæwjqv, _vbv: †Wgiv, 

XvKv| 

KLM 

1178.   †nbv G›UvicÖvBR  341, `wÿb cvBK cvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1179.   †gmvm© RvbœvZ G›UvicÖvBR  MÖvg:  myjZvbcyi,  IqvW© bs9, WvKNi: cvbvwmcvov 

Dc‡Rjvt  evNv †Rjv:  ivRkvnx| 

KLM 

1180.  ‡gmvm© miKvi cvIqvi mwjDkb|  MÖvg: myjZvbcyi   IqvW© bs-09 WvK: cvbwmcvov, 

Dc‡Rjvt evNv, ‡Rjv:ivRkvnx| 

KLM 

1181.  Bb‡dv µvdU wjwg‡UW|  196, W: Kz`iZ-B-Ly`v-‡ivW, wbDgv‡K©U, XvKv| KLM 

1182.  wWªg UvP© AvwK‡U±m wjwg‡UW 94,exi DËg wm, Avi,`Ë moK wW, †K UvIqvi, †j‡fj-9, 

evsjvgUi, XvKv-1205| 

KLM 

1183.  wjsK Bb wjwg‡UW  evox bs-22, †ivW bs-13-wm eøK-B, (bxP Zjv), ebvbx,XvKv-1213|  KLM 

1184.   †gmvm© wek¦vm B‡jKwUªK IqvK©m| 43bs KvUvmyi, †gvt cyi, XvKv|  KLM 

1185.  ‡gmvm© Zvbfxi KbóªvKkb|  †gvt mvLvIqvZ  †nv‡mb,  imyjcyi, NvUvBj, UvsMvBj | KLM 

1186.  ‡gmvm© Aveyj †nv‡mb G›UvicÖvBR|KvMgviv, UvsMvBj| KLM 

1187.  ‡gmvm© g‡bvqvi jvBU nvDR,153, bevecyi †ivW. XvKv-1100 |  KLM 

1188.  ‡gmvm© wjevwU© B›Uvib¨vkbvj| ingvb wfjv-‡K-236/3 gÛj gv‡K©U ,e¨vsKvm© 

†ivW,MvRxcyi 

KLM 

1189.  ‡gmvm©  kvnRv`x  BwÄwbqvwis ‡Kvs, wbD gv‡K©U †ivW, UvsMvBj| KLM 

1190.  ‡gmvm© Gm G BwÄwbqvwis 52,‡ePvivg‡`Dix, eveyevRvi, eskvj, XvKv| KLM 

1191.  mwdK †U&ªwWs K‡c©v‡ikb 22,‡KvU© nvDR óªxU,‡KvZqvjx, XvKv-1100 |  KLM 

1192.  byiæ¾vgvb G›UvicÖvBR| ‡MvjvcbMi evRvi, †fovgviv, Kzwóqv| KLM 

1193.  G¨vsKi †nvgm wjt  cøU-Gg-1/3, †mKkb-14, wgicyyyyi, XvKv| KLM 

1194.  ‡gmvm© cÖZ¨q G›UvicÖvBR| Lvgvicvov, AvjgbMi, iscyi| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1195.  ‡gmvm© †gvt gvwneyj Bmjvg| †gBb †ivW, weij, w`bvRcyi| KLM 

1196.  ‡gmvm© mygx G›UvicÖvBR| cvnvocyi, w`bvRcyi| KLM 

1197.  ‡gmvm© cÖ‡KŠkj wbg©vb,  82/4-G DËi hvÎvevox, XvKv|  KLM 

1198.  ‡gmvm© cÖgv B›Uvib¨vkbvj|  54 beØxc emvK †jb, XvKv| KLM 

1199.  ‡K, Gm, G›UvicÖvBR  Gd-148 DËi Qvqvwe_x,  Rq‡`ecyi, MvRxcyi| LM 

1200.   gxgm&  BwÄwbqvwis, 770 Avwe` Avwj moK, DËi kÖxcyi gyÝxinvU, dzjMvwR, †dbx| KLM 

1201.  wcÖÝ G›UvicÖvBR  †QvU †ejvBj, e¸ov| KLM 

1202.  Avkivd G›UvicÖvBR 5bs wkí cøU, ZvRgnj †ivW, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207 KLM 

1203.  B IqvB. cvIqvi B‡jKwUªK †Kvs, 107/1 we.wm.wm †ivW. XvKv| KLM 

1204.  Gd Gg G›Uvi cÖvBR  3/9 wjqvKZ GwfwbD, XvKv| KLM 

1205.  ‡gmvm© †mvnvb G›UvicÖvBR mvsI †cv: mybœv,evmvBj, KvDjRvbx,UvsMvBj|  KLM 

1206.  ‡gmvm© byiæj GÛ mÝ, eywoi nvU evRvi, iscyi wmwU K‡c©v‡ikb,  iscyi| KLM 

1207.  ‡gmvm© wcÖqwšÍ KbóªvKkb  †nvwìs bs 1409-00 ‡`vKvb bs 0. †K Rvnvb  gv‡K©U Z…Zxq 

Zjv , m`i  †ivW, MvRxcyi ‡ivW, †fvjv| 

KLM 

1208.  Avjøvn&i `vb G›UvicÖvBR  RjQÎ  , gaycyi, UvsMvBj|  KLM 

1209.  BDwbfv‡m©j G›UvicÖvBR 291/5/2 cvBKcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1210.  Gg, Gm, we  175, ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯^iYx, XvKv|  KLM 

1211.  g¨vKm  †W‡fjc GÛ KÝUªvKkb wjt, GBP-81 exi DËg wRqvDi ingvb moK ebvbx 

ev/G, XvKv| 

KLM 

1212.  AvwK©‡UKPvivj GÛ  ÷ªvKPvivj KbmvjU¨v›Um&   wjt  . my¨U bs 801, Gm Gm w÷j 

wewìs , 17/ wm cvš’c_(ïµvev`). XvKv| 

KLM 

1213.  MvRx †U&ªWvm©  ‡kL Avqyi Avjx †ivW, cvejv, †`ŠjZcyi, Lyjbv| KLM 

1214.  Rveixb B›Uvib¨vkbvj, evox-2, †ivW-15, wgicyi †ivW, avbgwÛ, XvKv| KLM 

1215.  w`  kvnRvjvj weìvm© mvbivBR UvIqvi (Zq Zjv) cvVvb‡Uvjv, wm‡jU| KLM 

1216.  ‡gmvm© †mvnvbv K‡c©v‡ikb  335 `wÿb Lvb AvBbyQ evM `wÿbLvb, XvKv| KLM 

1217.  ivRy G›UvicÖvBR,   ûjvinvU, wc‡ivRcyi m`i, wc‡ivRcyi| KLM 

1218.  Ry‡qbv G›UvicÖvBR PvKjMÖvg, bqvinvU, Avïwjqv ,mvfvi, XvKv| KLM 

1219.  Av‡bvqvi B‡jKwUªK †Kv¤úvbx  AvjvDwÏb bMi, KzgviLvjx,  Kzwóqv| KLM 

1220.  Zgv G›UvicÖvBR 270/4-G, cwðg AvMviMuvI,  †k‡I evsjv bMi, XvKv| KLM 

1221.  Gg. we. Gb G›UvicÖvBR wbjq-61, bZzb cvov, mybvgMÄ| KLM 

1222.  ‡gvt m‡ivqvi †nv‡mb, L‡qicyi, Avgjv, wgicyi, Kzwóqv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1223.  ‡gmvm© eveyj G›UvicÖvBR| Pw›`ªcyi , jebmvi evRvi, eiæiv, Kzwgjøv| KLM 

1224.  ivMxe AvLZvi K‡c©v: 208, wd&ª ¯‹zj óªxU , KvVvjevMvb, XvKv|  KLM 

1225.  ‡gmvm© AsKzi G›UvicÖvBR  87knx` wg›Uz †ivW, Bmjvgcyi cvov, gv¸ov| KLM 

1226.  ‡gmvm© BmivZ BwÄwbqvwis  UvgUv †PŠayix  evwo kvn&ivw¯’ , Puv`cyi|  KLM 

1227.  ‡gmvm© Avwei G›UvicÖvBR,  w`jvjcyi  ,kvwšÍbMi, Avt nvwg` †ivW, cvebv| KLM 

1228.  ‡gmvm© iƒcK G›UvicÖvBR,  MÖvgt evbvNvUv, ‡cvt †`vnvi, _vbvt †`vnvi, †Rjvt XvKv| KLM 

1229.  Kb© †U&ªWvm©  G¨vÛ †Kvs  GiæBj evRvi, Kvnvj, e¸ov| KLM 

1230.  ‡gvt AvRvnviæj Bmjvg (ivRv) _vbv cvov, bxjdvgvix|  M 

1231.  BwWwm Ki‡cv‡ikb  85/1/ G, cyivbv cëb, XvKv|  KLM 

1232.  ‡gmvm© gvB‡µv BwÄwbqvwis, cvuPKvnwbqv, †`Icyi, †bÎ‡Kvbv| KLM 

1233.  ‡gmvm© wmm‡UK Kw¤úDUvim wjt, evox-18, †ivW-16, avbgwÛ, XvKv| KLM 

1234.  ‡gmvm© dvwenv G›UvicÖvBR, KIjv DËi cvov, †gvjøvevox, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1235.  ‡gmvm© wm wc wW Gj wjt,  81, Gm Gm Lv‡j` †ivW, †KvZqvjx, PUªMÖvg| KLM 

1236.  ‡gmvm© ivwn‡UªW B›Uvib¨vkbvj, 316/K/1, c~e© †Mvovb, wLjMvuI, XvKv| KLM 

1237.  ‡gmvm© jwZd weìvm©, 12bs ïµvev`, XvKv| KLM 

1238.  ‡gmvm© KvRvgv †UªWvm©, 12-13, gwZwSj ev/G, ingvb †P¤̂vi, 5g Zjv, XvKv| KLM 

1239.  ‡gmvm© AvL›` KbóªvKkb, 1055/G, wLjMvuI, XvKv| KLM 

1240.  ‡gmvm© G †K BwÄwbqvwis, niivcyKzi cvov, wewmK, Kzwóqv| KLM 

1241.  ‡gmvm© G Gg †RW Bb K‡cv©‡ikb, 54, Avi †K wgkb †ivW, XvKv| KLM 

1242.  ‡gmvm© Avi G †W‡fjvc‡g›Um KbóªvKkb, cvuwRqv, †Kkecyi, h‡kvi| KLM 

1243.  ‡gmvm© iv‡mj G›UvicÖvBR, 44/3, AwZk `xcsKi moK, gyM`v wek¦ †ivW, XvKv| KLM 

1244.  ‡gmvm© myenv †UªwWs K‡cv©‡ikb 124/2, Avn¤§`evM evmv‡ev, meyRevM, XvKv| KLM 

1245.  ‡gmvm© Gm Gd BwÄwbqvwis, 848/1, AvBwik cøvRv †cÖg evMvb, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1246.  ‡gmvm© nvIjv`vi Kb‡mvwUqvg wjt, 70/we, cyivbv cëb †jb, 4_© Zjv, XvKv| KLM 

1247.  ‡gmvm© dvnv` KbóªvKkb, eiæb evoxqv, gwiP eywbqv, _vbvt+‡Rjvt cUzqvLvjx| KLM 

1248.   †gmvm© mg&ªvU G›UvicÖvBR, 60, w`jKzkv ev/G, XvKv| KLM 

1249.  ‡gmvm© gv B‡jKwUªK IqvK©m, wbR Lvgvi, Qq Nwiqv, ewUqv LvUv, Lyjbv| KLM 

1250.  ‡gmvm© kvnbvR B›Uvib¨vkbvj, 1/wW, Avb›` bMi, wgicyi, XvKv| KLM 

1251.  ‡gmvm© †iv ª̀ †UªWvm© GÛ B‡jKwUªK dvg©, KvwRi nvU, KvjxMÄ, jvjgwbinvU| KLM 

1252.  ‡gmvm© bvwmgv G›UvicÖvBR, ‡WÛvei DËicvov, gv`ªvmv †ivW, Avïwjqv, XvKv| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1253.  ‡gmvm© Avkv †UªWvm©,  we-466, Dckni, mcyiv, †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1254.  ‡gvmvm© ebdzj Bb‡fó‡g›Um, mv‡ne evRvi, †Nvovgviv, †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1255.  ‡gvmvm© iæUm B›Uvib¨vkbvj G‡RwÝm wjt, UzBb UvIqvi KbKW©, d¬¨vU-19/we-5, 27 

Pv‡gjxevM, kvwšÍbMi, XvKv| 

KLM 

1256.  ‡gmvm© kvn †Rwib BwÄwbqwis GÛ KbóªvKkb, MÖvgt+‡cvt w`NjKvw›`, _vbvt gv`viMÄ, 

†Rjvt Rvgvjcyi| 

KLM 

1257.  ‡gmvm© †UªW wKs, 44, exi DËg wm Avi `Ë †ivW, 3q Zjv, nvwZicyj, kvnvevM, XvKv| KLM 

1258.  ‡gŠPvK BwÄwbqvwis †Kvs, gvZzqvBj DËi cvov, eoevox, gvZzqvBj-1362, hvÎvevox, 

IqvW©-3, XvKv| 

LM 

1259.  ‡gvmvm© gvneyev BwÄwbqvwis mvwf©m, k¨vgjvwk, jvwZqvcvov, k¨vgjvcyi, mvfvi, XvKv| LM 

1260.  ‡gmvm© g~Cb G›UvicÖvBR, jvjv w`Nxi DËi cvo, iæcvZjx, ewikvj| KLM 

1261.  ‡gmvm© ZvR KbóªvKkb, ‡m›Uªvj †ivW, †Nvc, h‡kvi| KLM 

1262.  ‡gmvm© †nv‡mb KbóªvKkb (cÖvt) wjt, cøU-16, cÖavb moK-1, †mbcvov, ce©Zv, †mKkb-

10, wgicyi, XvKv| 

KLM 

1263.  ‡gvt AvZvDi ingvb AvZv, evwniPi, 16 `vM, †fvovgviv, Kzwóqv| KLM 

1264.  ‡gmvm© †R Gm wc †UªwWs K‡cv©‡ikb, `wÿY evRvi, †PŠgynbx, †eMgMÄ, †bvqvLvjx KLM 

1265.  ‡gmvm© b~i bex G›UvicÖvBR, wg‡iiMvI, KvDjwZqv, MvRxcyi| KLM 

1266.  ‡gmvm© evbx K‡cv©‡ikb, kvwšÍbMi, cvjs, kixqZcyi| KLM 

1267.  ‡gmvm© wmqvg wmwÛ‡KU wjt, 6, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

1268.  ‡gmvm© GBmvi †nvwìsm wjt, 115, kvwšÍbMi, d¬¨vU-wR-5, †RW G UvIqvi, XvKv| KLM 

1269.  ‡gmvm© ¯§vU© cÖcvwU©R wjt, 156, BqvKze mvD_ †m›Uvi, †jK mvKv©m, KjvevMvb, XvKv| KLM 

1270.  ‡gmvm© Gg Gg †UªWvm©, we Gd AvB wW wm †ivW, †`ŠjZcyi, Lyjbv| KLM 

1271.  ‡gmvm© †R Avi G›UvicÖvBR, 1088, wbD cvK© wewìs, LvZzbMÄ, PUªMÖvg| KLM 

1272.  ‡gmvm© Zvwbkv G›UvicÖvBR, 809, `wÿY `wbqv, XvKv| KLM 

1273.  ‡gmvm© †`Iqvb Avjx miKvi,  PKwcqvi, bIMvu| KLM 

1274.  ‡gmvm© wek¦vm BwÄwbqvwis, 17/18, †nv‡mb nvDwRs †mvmvBwU, d¬¨vU-G-2, k¨vgjx, XvKv| KLM 

1275.  ‡gmvm© dviRvbv †UªWvm©, LvRZveK, cv_iNvUv, ei¸bv| KLM 

1276.  ‡gmvm© †RvqvÏvi KbóªvKkb, ‡RvqvÏvi gv‡K©U, Zvjv, mvZÿxiv| KLM 

1277.  ‡gmvm© ‡WmKg, evmv-40, moK-6, eøK-wm, ebkªx, ivgcyiv, XvKv| KLM 

1278.  ‡gmvm© fviPzqvj KbóªvKkb wjt,100/1, cwðg AvMviMvuI, †ki B evsjv bMi, XvKv| KLM 

1279.   †d‡iv‡UK cvIqvi (cÖvt) wjt,   d¬¨vU-G-2, evmv-4/2, eøK-we, jvjgvwUqv, XvKv| KLM 

1280.  gygy G›UvicÖvBR, RMavÎx cvov, gywÝMÄ| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1281.  †gmvm© GBP †K †UªW wjsK, 3737/1, mvMwiKv †ivW,Kvóg  GKv‡Wgx, cvnvoZjx, 

PUªMÖvg| 

KLM 

1282.  ‡gmvm© †gvt gybRyiæj nK (gbRy), mvs-mywnjv, †cvt `vcywbqv evRvi, m`i, gqgbwmsn| KLM 

1283.  ‡gmvm© †cøv‡i· cvIqvi BwÄwbqvwis, evox-34, †ivW-13, wcwm KvjPvi †ivW, XvKv| KLM 

1284.  ‡gmvm© dvBRv KbóvKkb wjt, cøU-34, GBP Gg cøvRv, 12 Zjv, iæg-08, DËiv ev/G, 

XvKv| 

KLM 

1285.  ‡gmvm© AvB Gd wW wm fjKvb GbvwR© (wewW) wjt,  Gbv UvIqvi,  11 Zjv, 57/3, 4, 5, 

†jK mvKv©m Kjv evMvb, cvš’c_, XvKv| 

KLM 

1286.  ‡gmvm© iwngv BwÄwbqvwis GÛ K‡›Uªvjm, K-228/6, c~e© bvgvcvov, wLj‡ÿZ, XvKv| KLM 

1287.  ‡gmvm© Kw¤úª‡nbwmf †nvwìsm wjt, wmgv †eøvRm, 13, 12, 8 Zjv, evmv-3, †ivW-16, 27 

(cyivZb), avbgwÛ, XvKv| 

KLM 

1288.  ‡gmvm© jywmwWwU (wewW), cøU-54, †ivW-04, eøK-we, wnjwfD †mvmvBwU, cwðg †lvjkni, 

cvuPjvBk, PUªMÖvg| 

LM 

1289.   †gmvm© Avnmvb G›UvicÖvBR, Kvwj`vmcyi, AvjgWv½v, PzqvWv½v| KLM 

1290.  m~Px KbóªvKkb dvg©, gvngy`cyi miKvi evox, †bÎ‡Kvbv| KLM 

1291.  ‡gmvm© dvBf óvi B‡jKUªwb·, c-2/2, `wÿY evÇv, XvKv| KLM 

1292.  ‡gmvm© †Rdvb †UªW wmwÛ‡KU, 123, ga¨ cvBKcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1293.  ‡gmvm© gxi Av‡bvqviæj Bmjvg, cyivZb nvmcvZvj moK, bxjdvgvix| KLM 

1294.  ‡gmvm© cvi‡fR Avn‡g`, K‡jRcvov, bxjdvgvix| KLM 

1295.  ‡gmvm© wfkb-2020, 62-63, gwZwSj ev/G, Avwgb †KvU©, 3q Zjv, XvKv| KLM 

1296.  ‡gmvm© †PŠayix weìvm© GÛ †Kvs, 29, Pv‡gjx evM, 2q Zjv, XvKv| KLM 

1297.  ‡gmvm© GBP GÛ Gb B›Uvib¨vkbvj, evmv-590/2, moK-7, M‡bkcyi, iscyi| KLM 

1298.  ‡gmvm© fv‡m©UvBj †UK‡bvjwR wjt, 123/1, cwðg bvLvjcvov, XvKv| KLM 

1299.  ‡gmvm© AvDU IqvKvi wewW, 137/12, G/13, wcÖqv½b Av/G,gvRvi †ivW,wgicyyi, XvKv KLM 

1300.  ‡gmvm© weì Gwkqv, 99, KvRx bRiæj Bmjvg GwfwbD, XvKv| KLM 

1301.  ‡gmvm© †ivRxbv G›UvicÖvBR, 550, gwbcyi, wgicyi, XvKv| LM 

1302.  Gd GÛ Gd G›UvicÖvBR, dwi`cyi m`i, dwi`cyi| KLM 

1303.  ‡gmvm© †gvt byiæj Bmjvg, K…òcyi, Piæqvcvov, KzwoMÖvg| M 

1304.  ‡gmvm© Gm Gg BwÄwbqvwis G›UvicÖvBR, 166, KwigyjøvievM, †cv Í̄‡Mvjv, XvKv KLM 

1305.  ‡gmvm© Gg Gm GbvRx©, ‡nvwìs bs-0639-00, gayMÄ evRvi, KvwjMÄ, wSbvB`n| KLM 

1306.  ‡gmvm© nviæb Ai iwk` G›UvicÖvBR, †Mvjvevox, gaycyi, UvsMvBj| KLM 

1307.  ‡gmvm© I‡qf BwÄwbqwis, 16/2, Iqvmv †ivW, cwðg hvÎvevox, XvKv| KLM 

1308.  ‡gmvm© Gwkqvb weìvm©, 78, gwZwSj ev/G, 9g Zjv, XvKv| KLM 

1309.  Gb Gd BwÄwbqvwis B›Uvib¨vkbvj, 848/1, †cÖgevMvb, †gvjøvi‡UK, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1310.  ‡gmvm© AvivdvZ †UªWvm©, 205 †cÖgevMvb, `wÿYLvb, XvKv-1230 KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1311.  G‡nmvb G›UvicÖvBR, 346, c~e© ivgcyiv, XvKv-1219  KLM 

1312.  ‡gmvm© †cqviæ mi`vi GÛ mÝ, 14/1, †nvmbx `vjvb †ivW, jvjevM, XvKv| KLM 

1313.  B‡jKwUªK¨vj BwÄwbqvwis †Kv¤úvwb, 30,kvwšÍbMi, XvKv-1217 | KLM 

1314.  G Bmjvg G›UvicÖvBR, 42/43 wm‡×k¦ix mvK©yjvi †ivW(5g Zjv) igbv, XvKv| KLM 

1315.  ‡gmvm© bvwgiv G›UvicÖvBR 88, meyRevM, XvKv-1214| KLM 

1316.  Kb‡UK BwÄwbqvm© wflb, evox-11,‡ivW-1,eøK-K,‡mKmb-6, wgicyi,XvKv| KLM 

1317.  GKwiÄ wjwg‡UW, 53 gwZwSj ev/G, gWvb© g¨vbkb(9g Zjv),XvKv-1000| KLM 

1318.  RwqZv cÖvB‡fU wjwg‡UW| ‡iwRtAwdmt 53 gwZwSj ev/G,(9g Zjv) XvKv-1000|  KLM 

1319.  A‡iviv BwÄwbqvm©, 53 gwZwSj  ev/G,gWvb© g¨vbkb(8g Zjv) XvKv| KLM 

1320.  gvjÂ weìvm©, ‡WÛvei, †cvt mvfvi K¨v›Ut Avïwjqv, XvKv| KLM 

1321.  Gg.Gg. G›UvicÖvBR, MÖvg-evBgvBj, ‡cvt ‡`InvUv, _vbv-wgR©vcyi, ‡Rjv-Uv½vuBj| KLM 

1322.  kvn&wib †UªWvm©, AvbvBZviv, WvKNi-AvwUqv gvgy`cyi, Dc‡Rjv-wgR©vcyi, †Rjv-Uv½vuBj| KLM 

1323.  `yR©q G›UvicÖvBR, eÜ RvjïKv, ‡K`vicyi, bvMicyi, Uv½uvBj| KLM 

1324.  ‡gmvm© ccyjvi G›UvicÖvBR, MÖvg-hyMx cyKzwiqv, †cvt cvU‡KjNvUv, _vbvÑcvU‡KjNvUv, 

Dc‡Rjv-Zvjv, †Rjv-mvZÿxiv| 

KLM 

1325.  wkDjx KbóªvKkb, 130-1,knx` gwkDi ingvb †ivW, Uvjx‡Lvjv, †KvZqvjx, h‡kvi-

7400| 

KLM 

1326.  wgbnvR G›UvicÖvBR, MÖvg-gvngy`cyi, †cvt fvo–Lvjx, _vbv+‡Rjv-mvZÿxiv| KLM 

1327.   bvwdmv †UªwWs †Kvs 19, ‡mbcvov ce©Zv, wgicyi-10, XvKv-1216| KLM 

1328.  ‡gmvm© kvnxb G›UvicÖvBR ‡WÛvei(Kei¯’vb ‡ivW),  mvfvi K¨v›Ut, Avïwjqv, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

1329.  nvIjv`vi †UªwWs B›Uvib¨vkbvj, 405,gyiv`cyi gv`ªvmv ‡ivW, K`gZjx, wW Gg wc, XvKv| KLM 

1330.  Gg Gg BwÄwbqvwis, ‡WÛvei DËicvov, mvfvi K¨v›Ut Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

1331.  ‡R Gm G›UvicÖvBR,  ‡`vKvb  bs-87,  10 bs-‡PŠayix NvU gv‡K©U,÷ª¨vÛ †ivW, Puv`cyi| KLM 

1332.  BbwdwbwU †UK‡bvjwR GÛ BwÄwbqvwis †Rvb, 77/1 wm‡×k¦ix †ivW,  iæg-111/G, 

AvbviKwj mycvi gv‡K©U, (5g Zjv), XvKv| 

KLM 

1333.  ‡dviwU BwÄwbqvwi s wjt, we wU G UvIqvi(bxP Zjv) cøU-29,‡ivW-17,ebvbx ev/G, XvKv-

1213| 

KLM 

1334.  ‡gmvm© †mdwU †mvm© wjwg‡UW, evox bs-05, †ivW bs-08, †m±i-06, DËiv, XvKv-

1230| 

KLM 

1335.  ‡gmvm© Gg. G. bex GÛ mÝ, bI`vcvov, ivRkvnx, IqvW© bs-17, ivRkvnx| KLM 

1336.  ‡gmvm© Av ’̄v cÖ‡KŠkjx,  we-343, Dc-kni mcyiv, ivRkvnx| KLM 

1337.  ‡gmvm© mviv B›Uvib¨vkbvj, cvK©‡MU, †ewZqv cvov, ivRkvnx| KLM 

1338.  ‡gmvm© cvIqvi jvBb †UK‡bvjwRm, 10/1 nviæbvev` wgicyi-12, cjøex, XvKv| KLM 

1339.  dvqvi †UªW, 154, Kvßvb evRvi Kg‡cø·, feb bs-1, 2q Zjv bevecyi †ivW, XvKv| KLM 

1340.  ‡gmvm© BDwbK †UªWvm©, wgicyi evRvi, WvK I _vbvt wgicyi, Kzwóqv| KLM 

1341.  AvwL wiqvb KbóªvKkb, ‰e`¨‡ej Nwoqv, bjWv½v, bv‡Uvi| KLM 

1342.  Kvjvg BwÄwbqvm© GÛ weìvm©, Avi Gd, cywjk cøvRv, 338/G GÛ 339/we, b›`b Kvbb, 

3q Zjv, PÆMÖvg|  

KLM 

1343.  Avi we Gm KbóªvKkb wjwg‡UW, 675, KvIjvi bvgvcvov,wLj‡ÿZ `wÿbLvb, XvKv| KLM 

1344.  byi wmwÛ‡KU, 52, KvZvjMÄ, PÆMÖvg| KLM 

1345.  ‡gmvm© Lv‡qi G›UvicÖvBR MÖvg-DËi AvjMx, †cvt AvjMx evRvi, nvBgPi, Puv`cyi| KLM 

1346.  ‡gmvm© Gb Gb †UªWvm©,  evox bs-3, †ivW bs-12, †k‡Li †UK Av`vei, XvKv| KLM 

1347.  Gg Rvgvb weìvm© GÛ ‡Kvs, 29, Pv‡gjxevM (2q Zjv), kvwšÍbMi, XvKv-1217| KLM 

1348.  Rq Kb÷ªvKkb, gyÝxcvov,  iscyi| KLM 

1349.  AvB‡Kv wjt, 16 Kvgvj AvZvZyK© GwfwbD, ebvbx ev/G, XvKv| KLM 

1350.  bvwmg G›UvicÖvBR, 1 bs cxi R½x kvn gvRvi, XvKv| LM 

1351.  bvwn` †UªWvm©, ev`vBj, `yN©vcyi, ivRkvnx| KLM 

1352.  fvi‡U· wjdUm& G¨v‡m‡¤̂wjs BÛvmwUª wjt, cøU-35364, gvZzqvBj iv‡qi evM, hvÎvevox, KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

XvKv| 

1353.  AvwRR wjdUm †UK‡bvjRx  wjt, 58, knx` ZvR DwÏb Avn‡¤§` ¯^ibx, gnvLvjx, XvKv| KLM 

1354.  fvi‡U· wjdUm& wjt, cøU-35364, gvZzqvBj iv‡qi evM, hvÎvevox, XvKv| KLM 

1355.  ‡gmvm© gv÷vim Kb÷ªvKkb, ivgcyi, weij, w`bvRcyi| KLM 

1356.  Gm, †K, G›UvicÖvBR, ivgcyi, weij, w`bvRcyi| KLM 

1357.  ‡R, Gm KbóªvKkb, AveŸvm DwÏb moK, e¨vcvixcvov, wSbvB`n| KLM 

1358.  ‡gmvm© Rvnv½xi †UªWvm©, wgRwgwR, Kv›`vcvov wmw×iMÄ, bvivqbMÄ| KLM 

1359.  Gjvnx G›UvicÖvBR,  ÔÔnvwg`vjqÓ 7/18 Zi½, LvQ`exi, wm‡jU-3100| KLM 

1360.  ‡gmvm© Avngv` eªv`vm©, 40 Beªvnxg wgqv †ivW, wkeevox, Lyjbv| KLM 

1361.  ‡gmvm© †PŠayix GÛ †Kvs,  Avjxcyi, dwi`cyi| KLM 

1362.  ‡gmvm© gv BwÄwbqvm©, 7/1, begMwj, c~e© evwbqv Lvgvi, Lyjbv| KLM 

1363.  ‡gmvm©  Gg, Gg, G›UvicÖvBR,  Piw`Nyjxqv, UvsMvBj| KLM 

1364.  ‡gmvm© Gm, Gg, G›UvicÖvBR, 441, dvq`vev`, DËiv, XvKv-1230| KLM 

1365.  wgqvRx †UªWvm©, 499/2, D”Pvi‡UK, Avk‡Kvbv, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1366.  ‡gmvm© iwngv †UªWvm©, ‡UvivMo g„`vevox, IqvW©-07,nvRxMÄ †cŠimfv, nvRxMÄ, Puv`cyi| KLM 

1367.  ‡gmvm© †e½j †UK‡bv G·‡cvU©, 733 cwðg bvLvj cvov,XvKv-1215| KLM 

1368.  mvw`` cvIqvi BwÄwbqvwis 930, Beªvwngcyi, Kvdiæj, XvKv-1206| KLM 

1369.  Avgj G›UvicÖvBR,  M-3, wm G G we I‡qj‡dqvi gv‡K©U KvIjvi, `wÿYLvb, XvKv| KLM 

1370.  weqÛ wgwWqv wjt, 57/5 †ZRZzix evRvi PK‡jb,(c~e© ivRvevRvi Z…Zxq Zjv) cwðg 

cvš’c_, XvKv|  

KLM 

1371.  ‡gmvm© bRiæj GÛ mÝ, gyKmy`cyi, _vbv+‡Rjv-wK‡kviMÄ| KLM 

1372.  ‡gmvm© Av½uyi dvg©, ‡ejxk¦i, WvK-mvnv‡ejxk¦i, Dc‡RjvÑavgivB, †Rjv-XvKv| KLM 

1373.  ‡gmvm© B‡gbm| ‡ejxk¦i, WvK-mvnv‡ejxk¦i, Dc‡Rjv-avgivB, †Rjv-XvKv| KLM 

1374.  ‡gmvm© wjRv G›UvicÖvBR, MÖvg-wbR cyevBj, WvKNi-eownZ, Ck¦iMÄ, gqgbwmsn| KLM 

1375.  ‡gmvm© dvwng G›UvicÖvBR ‡WÛvei, †cvót  mvfvi K¨v›Ub‡g›U,_vbv-Avïwjqv, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

1376.  ‡gmvm© gvmyg G›UvicÖvBR †RjLvbvi †gvo, biwms`x|  KLM 

1377.  ‡mvnvM BwÄwbqvwisIqvK©m ‡UsMv, †ZjxMvZx, AvUcvov, †bÎ‡Kvbv| KLM 

1378.  mygvBqv G›UvicÖvBR, Kvijx, Pwjøkv, †bÎ‡Kvbv|  KLM 

1379.  cjvk G›UvicÖvBR, nwei evox, fvjyKv, gqgbwmsn| KLM 

1380.  ‡Kqv G›UvicÖvBR, 193, 2q K‡jvbx, wgicyi, XvKv| KLM 

1381.  f~Bqv G›UvicÖvBR, MÖvgt evivKvw›`,‡cvt imyjcyi, Dc‡Rjv-KvgviL›`, †Rjv-wmivRMÄ| KLM 

1382.  Avj-i¨vBm& G›UvicÖvBR  †evqvwjqv, bIMuv| KLM 

1383.  ‡gmvm© Gg, Gb †UªW ejvixcvov, bv‡Uvi| KLM 

1384.  ‡gmvm© wgZz †UªWvm©, mwilv evox eo evRvi, mwilvevox, Rvgvjcyi| KLM 

1385.  A-Av KbóªvKkb, 18/4-we g‡bk¦i †ivW, ZjøvevM wSMvZjv, XvKv-1209| KLM 

1386.  ‡gmvm© byi Rvnvb K‡c©v‡ikb wjt, cøU-42, mv‡eiv UvIqvi, ¸jkvb-2,XvKv-1212| KLM 

1387.  ‡gmvm© ‡UKwbc Ki‡cv‡ikb, 101, exi DËg wm Avi `Ë †ivW,5g Zjv, XvKv-1205| KLM 

1388.  ‡gmvm© wewbgq KbóªvKkb †Kvs, 6 bs gwZwSj ev/G,7g Zjv, XvKv-1000| KLM 

1389.   G,‡R †UªW B›Uvib¨vkbvj  128, kvn-¯§„wZ gv‡K©U, 2q Zjv, wgicyi-1, XvKv-1216| KLM 

1390.  ‡gmvm© Gg, G weìvm©  †RjLvbv †ivW,  †Kvbvevox , MvRxcyi| KLM 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1391.  ‡gmvm© Avjg BwÄwbqvwis GÛ KbóªvKkb, AvDPKzwo, evMgviv, ivRkvnx| KLM 

1392.  Lvb G‡mvwm‡qU, 275 byi gw`bv Rv‡g gmwR` †ivW,KvIjvi, `wÿbLvb, XvKv| KLM 

1393.  ‡nv‡mb G›UvicÖvBR, 99,gwZwSj ev/G, Kwig †P¤̂vi (7g Zjv) iæg bs-702, XvKv| KLM 

1394.  ‡gmvm© gRyg`vi †UªWvm© ‡UvivMo gRyg`vi evox, IqvW© bs-7, nvRxMÄ †cŠimfv, 

nvRxMÄ, Puv`cyi| 

KLM 

1395.  gvB‡µv d¬vm,  wc‡ivRcyi, ivbxbMi †ivW, bIMuv| KLM 

1396.  ‡gmvm© Bkv G›UvicÖvBR, MÖvg-‡Mvgv, WvKNi-‡Mvgv`yaj, Dc‡Rjv-ev‡KiMÄ, ewikvj| KLM 

1397.  ‡gmvm© wigb G›UvicÖvBR,  DËi †MŠixcyi,(‡LvIqvi cvo), †cvt †kicyi UvDb,  †kicyi|  KLM 

1398.  ‡gmvm© wmwU cvU©m  nvDm ‡nvwìs bs-346, ‡`vKvb bs-0,kni wc‡ivRcyi, cyivZb 

Kvcywiqv cwÆ, wc‡ivRcyi| 

KLM 

1399.  ‡gmvm© dinv` GÛ mÝ MÖvg+‡cvt Avwk¦bcyi, _vbvt gZje `wÿY, †Rjvt Puv`cyi| KLM 

1400.  ‡gmvm© wek¦vm G›UvicÖvBR  MÖvg-Bw`j KvVx, WvKNi-wkKvicyi,eveyMÄ, ewikvj| KLM 

1401.  ‡gmvm© fu~Bqv G›UvicÖvBR, 134, kvn Avjx gv‡K©U, (2q Zjv), b›`b Kvbb, PÆMÖvg| KLM 

1402.  ‡gvt Kvgiæ¾vgvb iZb,  wUDgj cvov, jvjgwbinvU| KLM 

1403.  Avj-gvngy` BwÄwbqvm©, evox-16,‡ivW-1, †gvnvt nvDwRs wjt, XvKv| M 

1404.  ‡gmvm© UªvÝ evsjv BwÄwbqvwis, †Rvocyj, XvKv AvwiPv, nvBI‡q ivRdzj evwoqv, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

1405.  AK© G›UvicÖvBR, ‡WÛvei, Avïwjqv, mvfvi, XvKv| KLM 

1406.  Kvbb G›UvicÖvBR, cveZ©xcyi, Dckni, m`i, iscyi| KLM 

1407.  ‡gmvm© AvjgMxi Lvb, cwj‡UKwbK †ivW, ewikvj| KLM 
1408.  w` BDbvB‡UW KbóªvKkb G‡RÝx, Kvjxevox †ivW, wmivRMÄ| KLM 
1409.  G Gg BwÄwbqvwis, ‡LvcovMv, GgbvMi evox, weij, w`bvRcyi| KLM 
1410.  Gm Gm BwÄwbqvwis, bvbvevox †ivW, weij, w`bvRcyi| KLM 
1411.  ‡gmvm© iwg iæ¤§vb eªv`vm©, ‡bIqviMvQv, Djøvcvov, Avi/Gm, Djøvcvov, wmivRMÄ| KLM 
1412.  gvwjnv †UªW B›Uvib¨vkbvj, evox-57, MvDQyj AvRg GwfwbD, †m±i-14, DËiv, XvKv KLM 
1413.  ‡gmvm© wbwa G›UvicÖvBR, cjvk evox, Avïwjqv, XvKv| KLM 
1414.  iwb G›UvicÖvBR, cøU-21, eøK-G, AveZvebMi, †gBb‡ivW, evÇv, XvKv| KLM 
1415.  mvwR` KbóªvKkb, MveZjx, gy³vMvQv, gqgbwmsn| KLM 
1416.  ‡gmvm© †gvt kvn dviæK, gymwjg cvov, †f`‡f`x, iv½vgvwU cveZ©¨ †Rjv KLM 
1417.  ‡gvt Avãyj AvwRR, AvjxbMi †ijcvov, PvucvBbeveMÄ| KLM 
1418.  gvniæg †UªWvm©, MÖvgt bv‡½jcvov, †cvt eywoNvU, bvwbqviPi, iv½vgvwU| KLM 
1419.  Gm Gb Gm KbóªvKkb, 34/1, DËi Av`vei, XvKv| KLM 
1420.  ‡gmvm© byiæj Avjg †PŠayix, 1236, eskvjcvov, †jBb Dt, cvVvbUzjx, PUªMÖvg| KLM 
1421.  ZvjyK`vi G‡mvwm‡qUm, 22bs ‰PZb¨ Mwj, wiqvR DwÏb †ivW, PUªMÖvg| KLM 
1422.  ‡gmvm© mv`vd †UªWvm©, ‰gbg, gv›`v, bIMvu| KLM 
1423.  ‡gmvm© Gg Gg †UªWvm©, ‡RvZ mvZbvj, wPwiie›`i, w`bvRcyi| KLM 

1424.  ‡gmvm© ¯úvK© B‡jKwUªK¨vj, †ejxk¦i, †cvt mvnv †ejxk¦i, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| KLM 

1425.  ‡gmvm© Av½yi †W‡fjc‡g›U, †ejxk¦i, †cvt mvnv †ejxk¦i, _vbvt avgivB, †Rjvt XvKv| KLM 

1426.  ‡gvt Gg`v`yj nK,  G/102, Dckni, mcyiv, †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1427.  ‡gmvm© Ryev‡qi G›UvicÖvBR, evox-15, †ivW-34, †m±i-7, DËiv, XvKv| KLM 

1428.  GBP wU weìvm© GÛ BwÄwbqvm©, evox-307, †ivW-2, evqZzj Avgvb nvDwRs, †gvnv¤§`cyi, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1429.  ‡gmvm© nvIjv`vi Kb÷ªvKkb, g Í̄Kvc yi, gv`vixcyi m`i, gv`vixcyi| KLM 

1430.  ‡gmvm© b~i Avjx BwÄwbqvwis, 44/1, cwðg †ZRZzix evRvi, ‡ZRMvuI, XvKv| KLM 

1431.  ‡gmvm© Rqv KbóªvKkb, 112/2, dwKivcyj, 3q Zjv, XvKv| KLM 

1432.  ‡gmvm© nvmvb G›UvicÖvBR, mcyiv, †evqvwjqv, Dckni, ivRkvnx| KLM 

1433.   †gmvm© †ng‡Kv wjt, 21/2, bev‡ei evM, wgicyi-1, XvKv| KLM 

1434.  ‡gmvm© óvi †WjUv BwÄwbqvwis, 412/3, bZzb wejwmgjv, †cvt wRwcI, _vbvt ivRcvov, 

†Rjvt ivRkvnx| 

KLM 

1435.  ‡gmvm© ï‡f”Qv KvwgDwb‡Kkb, Gbv UvIqvi, 37/3 , 4, 5 †jK mvKv©m KjvevMvb, 

XvKv| 

KLM 

1436.   D”Qj KbóªvKkb, K‡jRcvov, abevox, Uv½vBj|  KLM 

1437.  ‡gmvm© †Mv‡ìb KbóªvKkb, HwkK g¨vbkb, cvjvkevox, eUZjv, Avïwjqv,mvfvi, XvKv KLM 

1438.  ‡gmvm©  ivwKe G›UvicÖvBR, ïqvBKi, mwilvevox, Rvgvjcyi| KLM 

1439.  ‡gmvm© b~i BwÄwbqvwis GÛ †Kv, nwi‡`ecyi, Kvwkbv_cyi, †eov, cvebv| KLM 

1440.  ‡gmvm© Gwkqvb KbóªvKkb †Kv¤úbx, 1123, †kIovcvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1441.  ‡gmvm© Gg kIKZ Avjx, 14/2, †cÖgKvbb †ivW, b~ibMi, eqiv, Lyjbv| KLM 

1442.  ‡gmvm© Ckvb †UªWvm©, Avt AvwRR moK, cyivZb Kmev, KvRxcvov, h‡kvi| KLM 

1443.  ‡gmvm© †n‡W· cvIqvi mwjDkb, 213, gwblv, SvDZjv, Kzwgjøv| KLM 

1444.  ‡gmvm© wbD KvRx cvIqvi BwÄwbqvwis, 223/G, †ZRKzwbcvov, †ZRMvuI,XvKv|  M 

1445.  ‡gmvm© gvnv`x G›UvicÖvBR, PzbKzwUqv, Kvwjevox †ivW, myfv`¨v, †KivbxMÄ, XvKv| LM 

1446.  ‡gmvm© byi KbóªvKkb,  PKQvwZqvbx, cvebv| KLM 

1447.  ‡gmvm© Avi G G›UvicÖvBR, MÖvgt gnvb›`Lvjx, †cvt bInvUv evRvi, _vbvt cev, †Rjvt 

ivRkvnx| 

KLM 

1448.  ‡gmvm© wbnvb †UªWvm©, MÖvgt Djcyi, †cvt Djcyi, _vbvt †MvcvjMÄ m`i, †Rjvt 

†MvcvjMÄ| 

KLM 

1449.  kvnxi GÛ kvexe †UªW KwgDwb‡Kkb, 122, wW AvBwU G· †ivW, 4_© Zjv, dwKivcyj, 

XvKv| 

KLM 

1450.  ‡gmvm© kvšÍ G›UvicÖvBR, kwn` ¯§„wZ ¯‹zj gv‡K©U, Rq‡`ecyi, MvRxcyi| KLM 

1451.  ‡gvt wd‡ivR,  dvqvi mvwf©m †ivW, cUzqvLvjx| KLM 

1452.  j¨vgcm cvIqvi (wewW) wjt, evox-4, †ivW-6, eøK-wm, †mKkb-6, wgicyi, XvKv| KLM 

1453.  ‡gmvm© cøv‡bU, evox-2, †jBb-3, †ivW-1, eøK-Gj, nvwjkni Av/G, PUªMÖvg| KLM 

1454.  ‡K wc Gj KbóªvKkb GÛ †W‡fv‡jvcvim wjt, 78, gwZwSj ev/G, 9g I 11 Zg Zjv, 

XvKv| 

KLM 

1455.  ‡gmvm© †gvt Kvgiæ¾vgvb KbóªvKkb †Kvs wjt,AvRv`vev`, †KvU©‡ivW, †gŠjfxevRvi| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1456.  ‡gmvm© †mŠwgK G›UvicÖvBR, cÖ‡dmvi cvov, RqcyinvU| KLM 

1457.  ‡gmvm© Gg we Gg G›UvicÖvBR, †eZRyix, kÖxcyi, MvRxcyi| KLM 

1458.  ‡gmvm© Avãyjøvn G›UvicÖvBR, 15/wR wRMvZjv, XvKv| KLM 

1459.  AvdwZqv B‡jKwUªK BwÄwbqvwis, 23/4/wm, n¨vwc †nvgm, Kzwbcvov,†ZRMvuI, XvKv KLM 

1460.  Avi we B›Uvib¨vkbvj, evox-5, †ivW-6, eøK-N, wcwm KvjPvi nvDwRs †mvmvBwU, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 

1461.  Gwkqvb †UªW B›Uvib¨vkbvj, 168, gwnjv K‡jR cvov, wSbvB`n| KLM 

1462.  Lvb G›UvicÖvBR, ev`jcvov, ev‡KiMÄ, ewikvj| KLM 

1463.  cvIqvi 11 BwÄwbqvwis, 11/G, †gBb †ivW, cjøex, wgicyi, XvKv| KLM 

1464.  kvnxb †UªWvm©, ‡Nvbvi †`Djx, †cPviAvUv, NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

1465.  ‡gmvm© Avey eKi wmwÏK, Kgjvcyi, dwi`cyi| KLM 

1466.  ‡gmvm© Gbvi gvwbqv BwÄwbqvm©, evmv-05, †ivW-1, eøK-wm, ebkªx, ivgcyiv, XvKv| KLM 

1467.  ‡gmvm© nvwmg weìvm©, ‡Nvbvi †`Djx, †cPviAvUv, NvUvBj, Uv½vBj| KLM 

1468.  wemwgjøvn †UªWvm©, nvU †Mvcvjcyi evRvi, wSbvB`n| KLM 

1469.  i½b G›UvicÖvBR, miKvi cvov, VvKziMvuI| KLM 

1470.  ‡gmvm© f~Bqv B‡jKwUªK GÛ BwÄwbqvm©, †cvt e`j‡KvU©, _vbvt PvUwLj,†Rjvt †bvqvLvjx KLM 

1471.  mvjgvb G›UvicÖvBR,  cjvk evox, Avïwjqv, XvKv| KLM 

1472.  mywdqv G›UvicÖvBR, evukevox, Avïwjqv, XvKv| KLM 

1473.  wmbw_qv G›UvicÖvBR, cjvkevox, Avïwjqv, XvKv| KLM 

1474.  wc Gg BwÄwbqvm©, ‡nvwìs bs-0, †`vKvb bs-0, 67/wm, AvKzqv gv`ªvmv †KvqvUv©i, 

gqgbwmsn| 

KLM 

1475.  Bbmvd †UK‡bvjwR, mvwmqv UvIqvi, AvDUcvov, Pv›`bv, MvRxcyi| KLM 

1476.  gxg G›UvicÖvBR, K‡jRcvov, Djøvcvov, wmivRMÄ| KLM 

1477.  ‡gmvm© Av‡bvqviv G›UvicÖvBR, cwðg †ZNwiqv, mybvgMÄ| M 

1478.  mvBb BwÄwbqvwis wjt, evmv-22/G, †ivW-8, Avãyi iwdK nvDwRs, ‡k‡Li‡UK, 

†gvnv¤§`cyi, XvKv| 

KLM 

1479.  G¨v‡iv BwÄwbqvwis wjt, ‡PŠayix g¨vbkb, 4_© Zjv, 1bs mycvi gv‡K©U, wgicyi-1, XvKv| LM 

1480.  ‡gmvm© Gg ingvb GÛ G‡mvwm‡qUm, †nvwìs-498, Avwjd DÏxb †ivW, AvjgWv½v, 

PzqvWv½v| 

KLM 

1481.  we Avi †UªwWs, 69/G, eoevM, wgicyi-2, XvKv| KLM 

1482.  ‡gmvm© Gqvig¨vb weìvm©, 771, c~e© ga¨, eªvþYevoxqv| KLM 

1483.  ‡gmvm© Gg Avjg,  KvRxcvov, eªvþYevoxqv| KLM 
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cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

1484.  G Gb Gm †UªW jvBb, 76/B, bvqvcëb, 2q Zjv, XvKv| KLM 
1485.  ‡gmvm© bvwdD GÛ mvwgD G›UvicÖvBR, †`ŠjZcyi, mvuw_qv, cvebv|  M 
1486.  ‡gmvm© kvgm BwÄwbqvwis GÛ KbóªvKkb wjt, 30/G, bqv cëb, XvKv| KLM 
1487.  A‡iviv cvIqvi BwÄwbqvwis, myBU-35/we, BóvY© cøvRv,  9g Zjv, 70 exi DËg wm Avi 

`Ë †ivW, nvwZicyj, XvKv| 

KLM 

1488.  ‡gmvm© iæwbK BwÄwbqvm©, ‡mKv›`vi g¨vbkb, gvMjUzjx, Kzwgjøv| KLM 
1489.  miR B›Uvib¨vkbvj, 201, RMbœv_mvnv †ivW, jvjevM, XvKv| KLM 
1490.  ‡gmvm© b~b G›UvicÖvBR, Pih_v_©cyi, wZb iv Í̄v †gvo, Rvgvjcyi| KLM 
1491.  g¨vK cvIqvi wjt,  137/12/wm-14, 2q K‡jvbx, wgicyi-1, XvKv| KLM 
1492.  ‡gmvm© †mÂzix G›UvicÖvBR, 117/1, c~e© eªvþb`x, biwms`x| KLM 
1493.  ‡gmvm© gvgyb G›UvicÖvBR, 64, ivgevey †ivW, gqgbwmsn| KLM 
1494.  Avwgbyj G›UvicÖvBR, 82/K, †ZRZzix evRvi, PK (Bw›`iv †ivW), 4_© Zjv, PK, 

†ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

1495.  ‡gmvm© iægvb B›Uvib¨vkbvj, 20/1, c~e© gv`vi‡UK, XvKv| KLM 
1496.  Gg Rvnvb †UªWvm©, 354, eogM evRvi, w`jy †ivW, igbv, XvKv| LM 
1497.  ‡gmvm© Qv‡j Avn‡g`, 194/1, nK cøvRv, 2q Zjv, Gm Gm †K †ivW, †dbx| KLM 
1498.  GBP wc BwÄwbqvwis mvwf©m, I Avi wbRvg ‡ivW, PUªªMªvg| KLM 
1499.  BDwbfv‡m©j BwÄwbqvwis, evnv`yi feb, 2q Zjv, e›`iwUjv, PUªMÖvg| KLM 
1500.  gybxd gCb BwÄwbqvm© GÛ KbóªvKkb †Kvs, gy³evsjv kwcs Kg‡cø·, iæg bs-402, cøU-

04, wgicyi-1, XvKv| 

KLM 

1501.  wgKvBj BwÄwbqvwis GÛ KbóªvKkb wjt, 72, exi DËg G †K L›`Kvi moK,  d¬¨vU 

Gwewm, wW-8, gnvLvjx, XvKv| 

KLM 

1502.  Avwjd †UªW, eûZjv K‡jvbx, gmwR` Kg‡cø·, AvMÖvev`, PUªMÖvg| KLM 
1503.  B c¨vK BwÄwbqvwis, ‡mKkb-5, cøU-5, †mvbvi evsjv gv‡K©U, iƒcbMi ev/G, wgicyi, 

XvKv| 

KLM 

1504.  ivqnvb G›UvicÖvBR, 271/2, cwðg f~iæwjqv, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| KLM 
1505.  G Avi Gg KbóªvKkb, 16/Gd, ZjøvevM, †mvevnvbevM, XvKv| KLM 
1506.  ivqvZ G›UvicÖvBR, 08 bs IqvW©, bIcvov, wgicyi, Kzwóqv| KLM 
1507.  ¯îY GÛ wmMgv, g„av cvov †gvo, Rvgvjcyi| KLM 
1508.  ‡gmvm© gvwiqv BwÄwbqvwis dvg©, MÖvgt bI`v cvov, †cvt `vïwiqv, Ck¦i`x, cvebv| KLM 
1509.  ‡gmvm© gvgyb BwÄwbqvwis, k¤¢yMÄ evRvi, m`i, gqgbwmsn| KLM 
1510.   †gmvm© gvmy` B‡jKwUªK BwÄwbqvwisdvg©, 329, byiæj AvwgbLvb moK, DËi evRvi , 

‡MŠixcyi, gqgbwmsn| 

KLM 

1511.  ‡gmvm© Rq G›UvicÖvBR 63, bvwmivev` K‡jR †ivW, wgjbevM, gqgbwmsn| KLM 
1512.  ‡gmvm© †R Gg B‡jK‡Uªv‡UK, AvBPMvZx, †ejdzwjqv, iæcmv, Lyjbv KLM 
1513.  ‡gmvm© †KŠkjx wWRvBb GÛ KbóªvKkb wjt, 9/G, (3q Zjv) XvKv nvDwRs †mvmvBwU, 

Av`vei, XvKv| 

KLM 

1514.  ‡gmvm© dzqviv G›UvicÖvBR MÖvg- ajvi cvov, BDwbqb- ỳM©vcyi, Dc‡Rjv- wgVvcyKzi, 

†Rjv- iscyi 

KLM 

1515.  ‡gmvm© nvweeyi ingvb nveyj,0365 cÖZvc gRyg`vi †ivW, ga¨vBlv, gy³vMvQv, 

gqgbwmsn| 

KLM 

1516.  ‡gmvm© we †nv‡mb GÛ †Kvs, †mKmb-6/G, †ivW-5, evox-25, wgicyi, XvKv| KLM 
1517.  ‡gmvm© †ZŠdv G›UvicÖvBR ‡Rvwìs bs-; †`vKvb bs-; †gBb‡ivW, gwbivgcyi evRvi, 

h‡kvi| 

KLM 

1518.  ‡gmvm© ZvbwRgv †UªW B›Uvib¨vkbvj, 21/G, cyivbv cëb XvKv-1000| KLM 
1519.  ‡gmvm© ivwRqv †UªWvm©, 283/1, DËi †Mvovb, wLjMvuI, XvKv| KLM 
1520.  ivR B‡jK‡Uªv cvIqvi, Rqcyix 5/1, eiv‡ev, gvnbcyi, wis‡ivW, Av`vei, XvKv| KLM 
1521.  ‡gmvm© Gbvgyj nK, ivgbMi, ivRvinvU, m`i, h‡kvi| KLM 
1522.  ‡gmvm© Gm Gb G›UvicÖvBR, 26, e½eÜz GwfwbD, XvKv| KLM 
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1523.  ‡gvjøv †UªwWs GÛ K›UªvKwUs mvwf©‡mm, Avwjqv gv ª̀vmv moK, †fvjv ‡cŠimfv, †fvjv| KLM 
1524.  ‡gmvm© bvIqvi †UªW, 136/G, c~e© ivRvevRvi, †k‡ievsjv bMi, XvKv| KLM 
1525.  ‡gmvm© ingvb G›UvicÖvBR, cvuPwewe †ivW, RqcyinvU| KLM 
1526.  Gm we KbóªvKkb, evox-33, †ivW-21, d¬¨vU-401, GwfwbD-3, eøK-wW, wgicyi-11, 

XvKv| 

KLM 

1527.  ‡gmvm© †RW Avi KbóªvKkb, MÖvgt fevbxcyi, †cvt cvPzwiqv, _vbvt PvU‡gvni, †Rjvt  

cvebv| 

KLM 

1528.  miKvi G›UvicÖvBR, 73/3, †RvbvKx †ivW, c~e© Avnv¤§`bMi, wgicyi, XvKv| KLM 
1529.  KvRx BwÄwbqvwis,  20/9/1, c~e© gv`vi‡UK, evmv‡ev, meyRevM, XvKv| KLM 
1530.  ‡gmvm© óvi G›UvicÖvBR, ‡nvwìs-54/24, c~e© Rvgwms, mvfvi, XvKv| KLM 
1531.   cÖvBg †UK BwÄwbqvwis, evox-1634, 4_© Zjv, wmwWG GwfwbD, wRBwm, PUªMÖvg|  LM 
1532.  wemwgjøvn G›UvicÖvBR, ‡Zwjbv, wP‡Zk¦ix, wgRv©cyi, Uv½vBj| KLM 
1533.  ‡Zvive GÛ eªv`vm©, Pi fv½v evoxqv, wngvBZcyi, cvebv| KLM 
1534.  iweDj G›UvicÖvBR, 166/167, knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯^ibx, XvKv| KLM 
1535.  ‡R †K B‡jKwUªK¨vj GÛ BwÄwbqvwis, evox-25, †ivW-7, †m±i-12, DËiv, XvKv| KLM 
1536.  ‡gmvm© ingvb GÛ †Kvs,  ga¨ Aib‡Kvjv, cvebv †ivW, Ck¦i`x, cvebv| KLM 
1537.  AvwRR GÛ eªv`vm©, ‡nvwìs-401, †`vKvb-0, Kwe KvRx bRiæj Bmjvg moK, †óvi †ivW 

ct, gvKmy` gnj, ni`qvj †ivW, cvjcvov, Pvu`cyi| 

KLM 

1538.  ‡gmvm© gvK© G›UvicÖvBR, 1151/G, Kgvm© K‡jR †ivW, †gvMjUzjx, PUªMÖvg| KLM 
1539.  ‡gmvm© Gg iwk` G›UvicÖvBR, ‰mqw`qv g¨vbmb, 2q Zjv, 139, Kgvm© K‡jR †ivW, 

†gvMjUzjx, PUªMÖvg| 

KLM 

1540.  ‡gmvm© RyB G›UvicÖvBR, ‡nvwìs-278, †`vKvb-0, weivgPi, kv‡q¯ÍvMÄ, nweMÄ| KLM 
1541.  ‡gmvm© AvwbKv †UªWvm©, ‡nvwìs-328, †`vKvb-0, cyivb evRvi, kv‡q¯ÍvMÄ, nweMÄ| KLM 
1542.  cwj †UªwWs B›Uvib¨vkbvj, 258/G, cwðg †kIovcvov, wgicyi, XvKv| KLM 
1543.  ‡gmvm© gymvwdi †UªªWvm©, 28, KvIivb evRvi g¨vbkb, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

1544.  gRyg`vi cvIqvi Kg wm‡÷gm,  8, knx` mvsevw`K †mwjbv  cviwfb moK, 8g Zjv, 

gMevRvi, XvKv-1217| 

KLM 

1545.  ‡gmvm© †R Gg BwÄwbqvwis 277, c~e© bvLvjcvov(4_© Zjv) XvKv| KLM 

1546.  ‡gmvm© †RW we wW BwÄwbqvwis, wW/28-4, AvivgevM, †mKkb-7 wgicyi, XvKv| KLM 

1547.  AvwRRyj nK cv‡Uvqvix KbóªvKkb GÛ BwÄwbqvwis, 298, Bbvi mvK©yjvi †ivW, gwZwSj, 

XvKv| 

KLM 

1548.  Aby G›UvicÖvBR, 25/9, wRMvZjv, XvKv| KLM 

1549.  ‡gmvm© iwb G›UvicÖvBR, 86/64 †kL dwi` gv‡K©U, 3q Zjv, 2 bs †MBU, PÆMÖvg| KLM 

1550.  ‡gmvm© iv‡mj G›UvicÖvBR c` nvievB`, MvRxcyi m`i,MvRxcyi| KLM 

1551.  ‡gmvm© ivwRe G›UvicÖvBR MÖvg t †Kv`vwjqv, †cv t wks`vBi, Dc‡Rjv t bvMicyi, †Rjv t 

UvsMvBj| 

KLM 

1552.  ‡gmvm© gxg †UªWvm©, MÖvg-‡RvoMvQv, †cvó- †RvoMvQv,_vbv- mvw_qv, †Rjv-cvebv| KLM 

1553.  ‡gmvm© dviRvbv Lvb, cyivb evRvi, gv`vixcyi| KLM 

1554.  ‡gmvm© Gm Gj †UªWvm©, 152/K wcwm KvjPvi nvDwRs †mvmvBwU,k¨vgjx †gvt cyi, XvKv| KLM 

1555.  ‡gmvm© dvBiæR †UªWvm©,  d¬¨vU bs 9/we(11 Zjv), 37/2 cyivbv cëb ,XvKv-1000| KLM 

1556.  B‡j‡±ªv GbvwR© evsjv‡`k, cjI‡qj Kvi‡bkb †m›Uvi, myBU#13, †j‡fj #07, †m±i 

#08, DËiv, XvKv| 

KLM 
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1557.  wKDe‡qW Kb÷ªvKkbm wjwg‡UW, 158, MÖxb †ivW, bxPZjv, XvKv| KLM 

1558.  ‡gmvm© wKsm G›UvicÖvBR, 94, WMi‡gvov,mvfvi, XvKv| KLM 

1559.  Kg‡dvU© Kb÷ªvKkb wj t,  7/K wcwm KvjPvi nvDwRs †mvmvBwU k¨vgjx, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv| 

KLM 

1560.  ‡gmvm© ïf †UªWvm©, 67/G, ïµvev`, XvKv| LM 

1561.  ‡gmvm© RvbœvZ G›UvicÖvBR, 3/12, myjZvb MÄ, nv‡mg Lvb †ivW, †gv t cyi, XvKv| LM 

1562.  ‡gmvm©  mv¾vZ G›UvicÖvBR, 48, DËi Av`vei, Av`vei, XvKv| KLM 

1563.  ‡gmvm© wmqvg KbóªvKkb, MÖvg-ajvicvov, BDwbqb-`yM©vcyi, Dc‡Rjv- wgVvcyKzi, †Rjv-

iscyi| 

KLM 

1564.  Avj-gvgyb G›UvicÖvBR wjt, m`i †ivW, cwðg ei¸bv, ei¸bv| KLM 

1565.  ‡eBm †UK‡bvjwRm wj t, 106 †nvmbv †m›Uvi, exi DËg gxi kIKZ ¸jkvb GwfwbD, 

XvKv| 

KLM 

1566.  Av‡idxb †UªWvm©, m`icyi, wgicyi, Kzwóqv| KLM 

1567.  ‡gmvm©  iv‡njv Avjg GÛ G‡mvwm‡qU, `: dwi`cyi (‡MvqvjPvgU), dwi`cyi| KLM 

1568.  wd`v nvmvb B›Uvib¨vkbvj ‡nvwìs bs-40/O, nvwg` DwÏb †ivW, gqgbwmsn| KLM 

1569.  ‡gmvm© jywgbvm †UªW †Kv¤úvwb wj t, 42/43, cyivbv cëb, iweb UvIqvi, 4_© Zjv, 

XvKv| 

KLM 

1570.  ‡gmvm© Kíbv G›UvicÖvBR, ‡nvwìs bs;, †`vKvb bs ; PK‡`e,  bIMuv| KLM 

1571.  ivqnvb G›UvicÖvBR, ‡`Iqvb cvov, Rvgvjcyi| KLM 

1572.  Bwj G›UvicÖvBR, I‡qóvb© cvov, m`i †ivW, †fvjv| KLM 

1573.  ‡mg‡UK BwÄwbqvwis GÛ KbóªvKkb, 64 †ZRKzwbqvcvov, †ZRMuvI, XvKv| KLM 

1574.  ‡gmvm© Avi, wc, KbóªvKkb †Kvs, evox bs-32/G(6ô Zjv) bvfvbv Mv‡W©b Kj¨vbcyi, 

XvKv-1207|   

KLM 

1575.  K‡¤úvwRU óªxj óªvKPvi wjt, 484/G bqv‡Uvjv, †Pqvi g¨vbMwj, XvKv| KLM 

1576.  ‡gmvm© G¨vUg G›UvicÖvBR  AvgZjvi cvo, †cv t+_vbv+‡Rjv-ei¸bv| KLM 

1577.  ‡gmvm© Lvb G›UvicÖvBR, ‡eZvMx †cŠimfv, †eZvMx, ei¸bv| KLM 

1578.  ‡gmvm© †gv t BKevj †nvmvBb, fvsov, bM‡ii nvU,evDdj, cUzqvLvjx| KLM 

1579.  ‡gmvm© Gm Avjg G›UvicÖvBR, 1/3 Kj¨vbcyi, we Avi wU wm  gv‡K©U, †`vKvb bs-23, 

wgicyi,XvKv| 

KLM 

1580.  ‡gmvm© †gwibv KbóªvKkb G‡mvwm‡qUm wj t, e-37, `wÿb evÇv, evÇv, XvKv| KLM 

1581.  ‡gmvm© BDwb‡UK †Møvevj GbvwR©, 70 exiDËg wm,Avi,`Ë moK, 9/35 we, Bóvb© cøvRv, 

nvwZicyj, XvKv| 

KLM 

1582.  ‡gmvm© mvgm BwÄwbqvwis 92/2 †mbcvov ce©Zv, wgicyi-10, XvKv-1216| KLM 

1583.  ‡gmvm© †`vjb Puvcv G›UvicÖvBR, wPZjgvix evRvi, WvKNi+Dc‡Rjv-wPZjgvix, †Rjv- KLM 
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ev‡MinvU| 

1584.  wcKv‡mv G›UvicÖvBR, 0014 ZvR gv‡K©U, wek¦‡ivW, eviBqvinvU, PÆMÖvg| KLM 

1585.  Avi Gm B›Uvib¨vkbvj, 178 †mbcvov, ce©Zv, wgicyi, XvKv| KLM 

1586.  mvD_ †e½j BwÄwbqvwis, 116 †kIov cvov, wgicyi, XvKv| KLM 

1587.  Avwid GÛ Avwmd KbóªvKkb, Lvb g¨vbkb m`i †ivW, cwðg ei¸bv, ei¸bv| KLM 

1588.  Ry‡qj B›Uvib¨vkbvj, 1bs gaywgZv gv‡K©U, gaywgZv †ivW, MvRxcyi| KLM 

1589.  Bb‡dv‡bU G‡mvwm‡qU, 53/1, Wt Kz`iZ B †Lv`v †ivW, XvKv| KLM 

1590.  ‡gmvm© iæwn KbóvKkb, KzjcwÏ, gv`vixcyi| KLM 

1591.  ‡mvnvM †UªWvm©, 57, †ZRZzix evRvi PK‡jb, c~e© ivRv evRvi, XvKv| KLM 

1592.  ‡gmvm© bynvbv G›UvicÖvBR, myeiv m`i, w`bvRcyi| KLM 

1593.  wU Avi †UªWvm©, MÖvgt evRvicvov, _vbvt gvwUiv½v, †cvt ¸Bgviv, †Rjvt LvMovQwo| KLM 

1594.  dvi‡f›U †UªWvm©, 44/Gm wSMvZjv, XvKv| KLM 

1595.  G we wR B›Uvi wjsKm wjt, 377, eo gMevRvi, 3q Zjv, knx` ZvR DwÏb Avn‡g` 

¯îbx, igbv, XvKv| 

KLM 

1596.  ‡gvnv¤§`  G›UvicÖvBR, 241/1, DËiLvb, †njvj gv‡K©U, XvKv| KLM 

1597.  ‡gmvm© cÖvwšÍK G›UvicÖvBR, 40, ïµvev`, XvKv| KLM 

1598.  ‡gmvm© nv‡dR GÛ mÝ, DËi KvwjqvBk, ‡gŠjfx †`vKvb, mvZKvwbqv, PUªMÖvg| KLM 

1599.  ‡gmvm© BmivZ weìvm©, 12/P/2/1, DËi k¨vgjx, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

1600.  ‡gvt Ry‡qj G›UvicÖvBR, Kviæjx Pwjøkv, †bÎ‡Kvbv| KLM 

1601.  óxj wbgvY©, 315/3, †ecvixcvov, AvMÖvev`, G‡·m †ivW, nvwjkni, PUªMÖvg| KLM 

1602.  G‡·jwmIi, K‡cv©‡ikb, gv‡jvcvov, †Nvovgviv, †evqvwjqv, ivRkvnx| KLM 

1603.  
Rqx B›Uvib¨vkbvj, `viæm mvjvg UvIqvi, iæg-62 I 63, 5/wW, `viæm mvjvg wgicyi 

†ivW, XvKv| 

KLM 

1604.  ‡gmvm© iæU B›Uvb¨vkbvj, we Gb UvIqvi 7g Zjv  28/1/we U‡qbwe mvK©yjvi †ivW, 

gwZwSj, XvKv 

KLM 

1605.   †gmvm© Gb‡Wfvi †UK‡bvjwRm wjt, 8 bs kwn` mvsevw`K †mwjbv cvifxb moK, 

gMevRvi XvKv 

KLM 

1606.  B, Gg, G·, wjwg‡UW, 169, knx` ‰mq` bRiæj Bmjvg ¯^ibx, 6ó Zjv cyivbv cëb, 

XvKv| 

KLM 

1607.  mvD_ GwfwbD wjt,  44, ¸jkvb `wÿb GwfwbD, exi DËg gxi kIKZ moK, ¸jkvb, 

XvKv 

KLM 

1608.  ‡gmvm© Rvdi †UªWvm©, Rvn½xicyi, Rq‡`ecyi `iMvn evRvi, kÖxcyi MvRxcyi KLM 
1609.  Ckvb G›UvicÖvBR, b›`xevox, ga¨cvov gy³vMvQ, gqgbwmsn KLM 
1610.  nvwg`v G›UvicÖvBR, b›`xevox, ga¨cvov gy³vMvQ, gqgbwmsn KLM 
1611.  ‡gmvm© nvwee G›UvicÖvBR, wPÎmvBb, Avïwjqv, XvKv KLM 
1612.  iZbv KbóªªvKkb, G-28, Bmjvgcyi, avgivB, XvKv| KLM 
1613.  ‡gmvm© AvBdzj  G›UvicÖvBR, G-28, Bmjvgcyi, avgivB, XvKv KLM 
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1614.  ‡gmvm© †gvt Rvwgj BKevj, 28, eªþYcvov, †evinvbevM, wkeMÄ, wm‡jU| KLM 
1615.  gÛj †UªWvm©, PKevoxqv, bIMvu| KLM 
1616.  AvwRRyj †UªWvm©, ‡KvU© †ókb, evBcvm, ivRkvnx| KLM 
1617.  Avbgv †UªWvm©, 88, wmwWG GwfwbD,  3q Zjv, gyiv`cyi, cvuPjvBk, PUªªMÖvg| KLM 
1618.  ‡gmvm© †cvU© wmwU †gwkbvix cvU©m GÛ B‡jKwUªK,  315, †`Iqvb nvU, †`Iqvb †P¤̂vi, 

†`vKvb-29, PUªMÖvg| 

KLM 

1619.   †gmvm© c~ev©kv B›Uvib¨vkbvj, weKí UvIqvi, wkgyjZjx, MvRxcyi| KLM 
1620.  G Gb †RW cÖcvwUR wjt, evox-342, †ivW-114, ¸jkvb-2, XvKv| KLM 
1621.  ivbv G›UvicÖvBR, AvgZjv †gvo, mvMi`x, ewikvj| KLM 
1622.   Avi Gm KbóªvKkb, jvKzwUqv moK, cwðg KvDwbqv, ewikvj|  KLM 
1623.  ‡i‡UªvKb wjt, 57/5, c~e© ivRvevRvi, †ZRZzix evRvi, PK †jb, 3q Zjv, cwðg 

cvš’c_, XvKv| 

KLM 

1624.  ‡gmvm© BwÄwbqvwis KbóªvKkb, 119, cwðg †gvjøvi‡UK, `wÿYLvb, DËiv, XvKv| KLM 
1625.  kvšÍv B‡jKwUªK GÛ IqvK©m, Zvivcyi, Pv evMvb, †Mvqvevox †ivW, cvVvbUzjx, wm‡jU| KLM 
1626.  ‡gmvm© AvKvk BwÄwbqvwis B‡jKwUªK mvwf©m,wWGwR2807, by‡iiPvjv c~e©, ¸jkvb, 

XvKv| 

KLM 

1627.  ‡iv‡Kqv KbóªvKkb GÛ weìvm©, 166-167, knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯^ibx, Avj ivRx 

Kg‡cø·, 3q Zjv, XvKv| 

KLM 

1628.  ‡gmvm© ivwd †UªWvm© AvëvgWv©b B‡jKwUªK KbóªvKkb dvg©,  †LjvifxUv, †cvt †eiæevox, 

bv‡Mk¦ix, KzwoMÖvg| 

KLM 

1629.  Gj †K KbóªvKkb, mvnvcvov, nvRxcyi, eo`iMvn, cxiMÄ, iscyi| KLM 
1630.  ‡gmvm© ingvb weìvm©, 384/5, DËi kvnRvnvbcyi, XvKv| KLM 
1631.  ‡gmvm© L›`Kvi eªv`vm©, MÖvgt b›`bcyi, `vjvi evRvi, jÿxcyi m`i, jÿxcyi| KLM 
1632.  ‡gmvm© gvngy` BwÄwbqvwis Ae evsjv‡`k, we-78,  ¸jkvb cvK©, evRvi †ivW, mvfvi, 

XvKv| 

KLM 

1633.  ‡gmvm© Avwei GÛ eªv`vm©, Avgjvcvov, cv‡iinvU †ivW, wc‡ivRcyi| KLM 
1634.  ‡gmvm© bvqvR KbóªvKkb, ewjqvi evM, †cvt+‡Rjvt †gŠjfxevRvi| LM 

1635.  Gb MÖxY wjt, 13/5, AvIi½‡Re †ivW, 3q Zjv, eøK-G, †gvnv¤§`cyi, XvKv| KLM 

1636.  wggy KbóªvKkb,  IKov, †cvt AvKiMÖvg, weij, w`bvRcyi| KLM 

1637.  ‡Rbv‡ij B‡jKwUªK GÛ BwÄwbqvwis K‡c©v‡ikb,591, c~e© KvwRcvov, wgicyi XvKv| KLM 

1638.  ‡gmvm© †Kvi‡UK wjt, wmwU †m›Uvi wjsK †ivW, `wÿb m Í̄vcyi, dZzjøv, bvivqYMÄ| KLM 

1639.  Acmvb cvIqvi BwÄwbqvwis, evmv-20, eøK-G, Bm`vBievRvi, dZzjøv, bivqYMÄ| KLM 

1640.  ‡gmvm© f~uBqv GÛ †Kvs, 563, f~uBqv evox, KvIjvi `wÿb Lvb, XvKv LM 

1641.  ‡gmvm© Gg G GBP G›UvicÖvBR, MÖvg-fvZkvjv, WvK- fvZkvjv, Dc‡Rjv- †kicyi m`i, 

‡kicyi| 

KLM 

1642.  ‡gmvm© Kbwd‡WÝ KbmvjU¨v›U GÛ KbóªvKkb, 227/3, cwðg avbgwÛ, XvKv| KLM 

1643.  Gm G mÝ GÛ weìvm©, wW/491, cvBbv`x, wmwØiMÄ, bvivqYMÄ KLM 

1644.  wc‡·j †UK‡bvjwRm (wewW) wjt evox-5/2 fvlv‰mwbK Awj Avnv`moK †ivW bs-4, 

avbgwÛ Kmev †m›Uvi 6ô Zjv, XvKv| 

KLM 

1645.  we Gm G›UvicªvBR, 29/8, gyÝx evox †ivW, wRMvZjv, XvKv| KLM 

1646.  ‡gmvm© mvbmvBb G›UvicÖvBR, 36, bvwi›`v †ivW, XvKv| KLM 

1647.  ‡gvt Iqvwn`y¾vgvb, K‡jR †ivW, iZbMÄ, bovBj| KLM 

1648.  Gm Avn‡g` KbóvKkb †Kvs, evmv-2, †ivW-11, wbKzÄ-2, XvKv| KLM 

1649.  ‡gmvm© Gm Gg wc ‡UªWvm©, 657, KvIjvi , `wÿYLvb, XvKv| LM 

1650.  GBP †KwR KbóªvKkb wjt, 195, gwZwSj ev/G, mvBU-1701, 17 Zjv, †mbv Kj¨vb 

feb, XvKv| 

KLM 

1651.  ‡gvjøv †UªWvm©, ‡RjLvbv †gvo, †KvU©‡ivW, biwms`x m`i, biwms`x| KLM 

1652.  óªvB‡Wb BwÄwbqvwis wjt, 16, Kvgvj AvZvZy©K GwfwbD UvIqvi, nvm‡jU, 4_© Zjv, 

ebvbx, XvKv| 

KLM 
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1653.  Zvbfxi  †gUvj,gyRvwn`bMi †gBb †ivW, iv‡qievM, nvweebMi, K`gZjv, XvKv| KLM 

1654.  Gg Avi G›UvicÖvBR, meyRcvov, bxjdvgvix| KLM 

1655.  ‡gmvm© GBP GÛ Gm gv‡K©wUs †Kv¤úvbx, 24, i¨vswKb óxU, Iqvix, XvKv| KLM 

1656.  ‡gmvm© †Rvevq`v BwÄwbqvwis, 70, exi DËg wm Avi `Ë moK, 7/32wm, BóvY© cøvRv, 

XvKv| 

KLM 

1657.  gwjøKv G›UvicÖvBR, 16/3, gvbiv, gvwbKMÄ m`i, gvwbKMÄ| KLM 

1658.  bvmwib †UªW B›Uvib¨vkbvj, 146, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

1659.  ‡gmvm© ˆmKZ G›UvicÖvBR, Avjvgcyi, Kzwóqv m`i, Kzwóqv| KLM 

1660.  cvIqvi BwÄwbqvwis G‡mvwm‡qU, 04bs AvB B we gv‡K©U, †mvbvivgcyi, AvïMÄ, 

eªvþYevoxqv| 

LM 

1661.  ‡gmvm© Kvgiæj G›UvicÖvBR, 37, `wÿY UzUcvov, µm-2 †ivW, Lyjbv| KLM 

1662.  ‡gmvm© Lv‡jK G›UvicÖvBR, m`I †ivW, evgbv, ei¸bv| KLM 

1663.  ‡gmvm© mvMi G›UvicÖvBR, 1/8-we, `wÿY gyM`v cvov, XvKv| KLM 

1664.  cvi‡fR †UªwWs K‡cv©‡ikb,  94/G, MÖxY †ivW, dvg©‡MU, XvKv| KLM 

1665.  ‡RW Gg BwÄwbqvwis, P-83, DËi evÇv, XvKv| KLM 

1666.  ‡gvjøv †UªWvm©, gvgy`cyi, wnsMvbMi, †`j ỳqvi, UvsMvBj| KLM 

1667.  Zvbfxi G›UvicªvBR, ‡Lvi‡k` gv‡K©U, fvUcvov, bvMicyi, UvsMvBj| KLM 

1668.  mygb †UªWvm©, 146, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

1669.  ‡gv‡gb DwÏb Avn‡g` GÛ †Kvs wjt, evox-24, d¬¨vU-1/we, †ivW-71, ¸jkvb-2, XvKv| KLM 

1670.  b~i K‡cv©‡ikb cÖvt wjt, bxPZjv, myjZvb wewìs, 147, gwZwSj ev/G, XvKv| KLM 

1671.  wR Avi B Gb A‡Uv‡gkb mwjDkb, wdb‡j nvDR,bxPZjv 11 AvMÖvev` ev/G, PUªMvg| KLM 

1672.  mf‡iBb †UK‡bvjRx wjt, 2632, wLjevox‡UK, c~e©cvov, fvUviv, ¸jkvb, XvKv| KLM 

1673.  AwbZv G›UvicÖvBR, 115/1, Beªvwngcyi, Kvdiæj, XvKv| KLM 

1674.  Kb‡mÞ dvwb©Pvi wjt, cøU-20, cÖMwZ ¯̂ibx, eøK-‡R, evwiaviv, ¸jkvb, XvKv| KLM 

1675.  cvIqvi †UK mwjDkb wjt, 86, exi DËg wm Avi `Ë †ivW, Avi †K UvIqvi, 4_© Zjv, 

evsjvgUi, XvKv| 

KLM 

1676.  Gm G KbóªvKkb, 16/Gd ZjøvevM, 5g Zjv, XvKv| KLM 

1677.  B Gm †UK‡bvjwR, j-56, ga¨ evÇv, XvKv| KLM 

1678.  Bgc¨v± BwÄwbqvwis †Kvs wjt, 403, w`jy †ivW, wbD B¯‹vUb, igbv, XvKv| KLM 

1679.  ‡b‡bv‡UK mwjDkb GÛ Kbmvj‡UwÝ wjt, 49, KvIivb evRvi, RbZv UvIqvi, mdU 

Iqvi †UK‡bvjRx, cvK© †jb-09, †ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

1680.  ‡UK‡e B›Uvib¨vkbvj, 86, AvivgevM, gwZwSj, XvKv& KLM 

1681.  AvRgvBb BwÄwbqvm©, kxidcyi evRvi, Rvgvjcyi| KLM 

1682.  kvdxi G›UvicÖvBR, iwngv kwcs Kg‡cø·, h‡kvi †ivW, Lyjbv| KLM 

1683.  ‡eM †UªWvm©, †hvMx †cvj, ev`vgZjv, LvbRvnvb Avjx, Lyjbv| KLM 

1684.  G we G›UvicÖvBR, †hvMx‡cvj, ev`vgZjv, wk‡ivgwb, LvbRvnvb Avjx, Lyjbv| KLM 

1685.  ‡ivKwm G›UvicÖvBR, AvLvwjqv, †cvt nvwRi evRvi, fvjyKv, gqgbwmsn| KLM 

1686.  ‡gmvm© †K Gg G›UvicÖvBR, g‡nk¦icvkv (kvwšÍbMi), †`ŠjZcyi, Lyjbv| KLM 
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1687.  K¬vwmK B‡jK‡Uªv †UW, eøK-wm, †ivW-1, nvDR-5, ebkÖx, ivgcyiv, XvKv| KLM 

1688.  wcøqvwWm BwÄwbqvwi wjt, 24-25, w`jKzkv ev/G, 9g Zjv, XvKv| KLM 

1689.  kvšÍv G›UvicÖvBR, wkecyi cwðgcvov, †cvt+_vbvt wkecyi, †Rjvt biwms`x| KLM 

1690.  c¨vivWvBg AvwK©‡UKm GÛ BwÄwbqvm©, P-43/8, d¨vjKb †nvgm, d¬¨vU-G/7, gnvLvjx, 

XvKv| 

KLM 

1691.  ‡gmvm© iweDj Bmjvg bI`v, †Mvcvjcyi, Zvjevoxqv, wgicyi, Kzwóqv KLM 

1692.  ‡gmvm© mvqgb †UªW B›Uvib¨vkbvj, 166, gvwjevM 1g †jb gxignj, XvKv KLM 

1693.  BDwbfv‡m©j BwÄwbqvwis GÛ †UK‡bvjRx †Kvs wjt, 66/13, cwðg ivRvevRvi, (Bw›`iv 

†ivW), †ZRMvuI, XvKv| 

KLM 

1694.  wj‡MQx KbóªvKkb, 160, ¸jkvb GwfwbD, feb gv‡K©U, ¸jkvb, XvKv| KLM 

1695.  GjvBf evsjv‡`k, P-68, gnvLvjx, ebvbx, XvKv| KLM 

1696.  ‡gmvm© mygv BwÄwbqvm©, cøU-55, †ivW-150, †m›Uªvj eøK nvDwRs, Lvwjkcyi, Lyjbv| KLM 

1697.  ‡gmvm© AvRvwjqv †U·, 47/2, AvivgevM, gwZwSj, XvKv KLM 

1698.  wmK`vi KbóªvKkb, cøU-4, †gBb †ivW, †ivW-1, iæg-109, 6ô Zjv, gy³evsjv kwcs 

Kg‡cø·, wgicyi-1, XvKv| 

KLM 

1699.  ‡gmvm© wmjfvimvb B‡jKUªwb·, 218, knx` ˆmq` bRiæj Bmjvg ¯̂ibx, (24 †ZvcLvb 

†ivW, bxPZjv, †`vt-9, UªwcKvbv UvIqvi), XvKv| 

KLM 

1700.  ‡gmvm© wR wm G›UvicÖvBR, 38/2, gwbcyix cvov, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

1701.  ‡gmvm© b~i Avjg G›UvicÖvBR, 182/2, c~e© †ZRZzix evRvi, †ZRMvuI, XvKv| KLM 

1702.  ‡gmvm© kvw¤§ †UªWvm©, 31/4, kªxk `vm †jb, evsjvevRvi, XvKv| LM 

1703.  ‡gmvm© Gm ingvb BwÄwbqvwis K‡cv©‡ikb, 24/6, exi DËg †K Gg kwdDjøvn moK, 

avbgwÛ, XvKv| 

KLM 

1704.  ‡gmvm© wbgv©Y G‡mvwm‡qUm wjt, ‡ivW-28K, cøU-3, iƒcbMi, wgicyi, XvKv| KLM 

1705.  ‡gmvm© Avey mvC`, Pi LvRyiv, Kb¨v`n, wSbvB`n| KLM 

1706.  gvwjnv cvIqvi KbóªvKkb †Kvs, MÖvgt ivûZKvwV e›`i, †cvt wkKvicyi, eveyMÄ, 

ewikvj| 

KLM 

1707.  gnwmb GÛ eªv`vm©, Kv‡`i wfjv, 2q Zjv, 748, I Avi wbRvg †ivW, wR B wm †gvo, 

PUªMÖvg| 

KLM 

1708.  ‡gmvm© miKvi c¨v‡i›Um BwÄt KbóªvKkb, _vbv cvov, Qq Avbx evRvi, UvsMvBj| KLM 

1709.  XvKv †UªW Kb. evox-10, †ivW-1, eøK-we, AvdZve bMi, evÇv, XvKv| KLM 

1710.  ‡gmvm© dqmvj †UªwWs †Kvs, MÖvgt exi †kÖô gwZDi bMi, †cvt ivgbMi, Dct ivqcyiv, 

†Rjvt biwms`x| 

KLM 

1711.  ‡gmvm© wek¦vm ‡UªwWs GÛ KbóªvKkb, 44/1, K‡jR Gwiqv, wbD gv‡K©U, XvKv| KLM 

1712.  bvCg GÛ eªv`vm©, MÖvgt AvLvwjqv, †cvt nvwRi evRvi, fvjyKv, gqgbwmsn| KLM 

1713.  cvIqvi‡Rb BwÄwbqvwis wjt d¬vU-we-3,61, †jK mvK©vm KjvevMvb, XvKv| KLM 

1714.  ‡gmvm© I‡qwmm cvIqvi ‡UK‡bvjwR, 377/2 cye© ivgcyiv, Avi wc Gj feb, 6ô Zjv, 

ivgcyiv, XvKv| 

KLM 
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1715.  ‡gmvm© Gm Gm BwÄwbqvwis,fv‡Uvcvov, ‡cvt wcwiRcyi, ‡Mv`vMvox, ivRkvnx KLM 

1716.  ‡UKwfjv wjwg‡UW, nK UvIqvi,3/wm KvIivb evRvi, 6ô Zjv, XvKv KLM 

1717.  gvwg‡Kv wjt, 692, eo gMevRvi, igbv, XvKv-1217 KLM 

1718.  gvwg‡Kv †UK wjt, 692, eo gMevRvi,igbv, XvKv-1217| KLM 

1719.  ‡gmvm© wmm‡UK †Kv¤úvbx  wjt, evox bs-18, †kL Kvgvj ¯îbx, †ivW-16, 4_© Zjv, 

avbgwÛ, XvKv 

KLM 

1720.  GK&ªcvU© cvIqvi,  K-232, Kzwoj AvdQvi DÏxb †ivW, fvUviv, XvKv KLM 

1721.  ‡gvt bRiæj Kwig, AvwZqvi K‡jvbx, ˆmq`cyi, bxjdvgvix KLM 

1722.  GBP Avi BwÄwbqvwis,  †nvwìs bs ; †`vKvb bs ;  †Rjv cwil` mycvi gv‡K©U, †PŠiv Í̄v 

†eMgMÄ, †bvqvLvjx 

KLM 

1723.  ‡gmvm© Gm Avi G›UvicÖvBR, 69/2, DËi Pvlvpv, bvivqYMÄ KLM 

1724.  BDwb‡gK wjt, cøU -77, †ivW-11 exi DËg Lv‡`gyj evkvi moK, ebvbx XvKv-1213| KLM 

1725.  Gwkqvb †UªW wewW, 120/G, gwZwSj ev/G,  iæg bs 605/B, Avi Gm fveb, XvKv KLM 

1726.  Avwgb †UªWvm©, 1/10, eøK- Gd, R‡q›U †KvqvU©vi, †gvnv¤§` cyi ,XvKv KLM 

1727.  ‡gvnv¤§` weìvm©, 69, Bw›`iv †ivW,XvKv KLM 

1728.  ‡gmvm© Gg †RW Avi wWwR‡UK, 33, KviIqvb evRvi, kvn Avjx UvIqvi, (11Zjv), 

†ZRMvuI, XvKv 

KLM 

1729.  gv †UªWvm©, 2 bs Bw›`iv †ivW, dvg©‡MU, XvKv KLM 

1730.  GwK&ª‡jwÝ BwÄwbqvwis wjt cvKzw›`qv evRvi, wK‡kviMÄ KLM 

1731.  ‡gmvm© wc wc Gj G›UvicÖvBR, 15/1, Avnmvb Dj¨vn †ivW, LvbKv kixd gv‡KU© 

bxPZjv, ev`vgZjx, XvKv| 

KLM 

1732.  ‡gmvm© Gm we G›UvicÖvBR, 7/wm  wm‡×k¦ix †jb, XvKv-1217 KLM 

1733.  ‡gmvm© wewW cvIqvi c¨vK wiqvR DwÏb mycvi gv‡K©U gvIbv †PŠiv¯Ív, kªxcyi, MvRxcyi KLM 

1734.  ‡gmvm© Ab jvBb †UªWm&, 36 , wRMvZjv, XvKv| KLM 

1735.  ‡gmvm© gv BwÄwbqvwis ‰kjvU, wbRgvIbv, kÖxcyi,MvRxcyi KLM 

1736.  ‡gmvm© †R we KbóªvKkb, ‡MvcjvKv›`vBj (ga¨) f’jZv iæcMÄ bvqYMÄ KLM 

1737.  ‡gmvm© Awfjvl G›UvicÖvBR Av‡kKcyi, UvsMvBj m`i, UvsMvBj KLM 

1738.  ‡gmvm© GBP Gm †UªwWs B›Uvib¨vkbvj,  51/52., 8/wW/2, exi DËg ,†K Gg kwdDjøvn 

moK, XvKv-1205| 

KLM 

1739.  ‡gmvm© B‡bv‡fwUe cøvm  nvDR bs-5, eøK –wm, †ivW-01, ebkªx, ivgcyiv, XvKv| KLM 

1740.  ‡gmvm© we_x-hyw_ G›UvicÖvBR  ‡Nvvbvi †`Djx †cvt †cPvi AvUv NvUvBj, UvsMvBj| KLM 

1741.  ‡gmvm© †Rwib †UK&ª B›Uvib¨vkbvj,‡`vKvb bs 30, wgicyi UvIqvi ,4 bs `viæm mvjvg 

†ivW wgicyi-01, XvKv 

KLM 
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1742.  ‡gmvm© kwdK B‡jKwUªwd‡Kkb mvwf©m,  KzPwU, G‡j½v, KvwjnvZx, UvsMvBj KLM 

1743.   †gmvm© Avj Bgivb G›UvicÖvBR, †nvwìs bs ; †`vKvb bs ; ivRMÄ †ivW, †cŠimfv 

gwbivgcyi, h‡kvi| 

KLM 

1744.  ‡gmvm© gyiv` G›UvicÖvBR  ‡nvwìs bs ; †`vKvb bs  ; †f`‡f`x evRvi ivOvgvwU cve©Z¨ 

†Rjv| 

KLM 

1745.  ‡gmvm© wc wU Gm G›UvicÖvBR wkqvPi, _vbv- dZzjøv, †Rjv- bvivqYMÄ| KLM 

1746.  ‡gmvm© †Lv›`Kvi G›UvicÖvBR, Gwe mycvi gv‡K©U, 6ô Zjv, cøU-60, †ivW-02, †m±i-

03, DËiv, XvKv| 

KLM 

1747.  †gmvm© M¨vjv·x A‡Uv‡gkb BwÄwbqvwis, 81/370, Pv› ỳMvRx †ivW, DËi AvwiPcyi, †ókb 

†ivW, U½x, MvwRcyi| 

KLM 

1748.   †gmvm© jwRK cøvm BwÄwbqvwis, nvDm bs-214, †ivW-02, Pkgvwnj Av/G, c~e© 

bvwmivev`, PÆMÖvg| 

LM 

1749.  ‡gmvm© Gd Avi BwÄwbqvwis, 88, &DËi †Mvovb, XvKv-1219 KLM 

1750.  cÖvB‡gviwWqvj GbvR©x wjt, 133, Rvnvbviv Mv‡W©b MÖxb‡ivW XvKv KLM 

1751.  ‡gmvm© Gm Gb G›UvicÖvBR, 28,gvwjevM, †PŠayix cvov, XvKv KLM 

1752.  ‡gmvm© gvm‡Kv G›UicÖvBR (wewW), 277/4, DËi kvnRvnvbcyi, XvKv| KLM 

1753.  ‡gmvm© Bbmvd B‡jKwUªK¨vj IqvK©m, gmwR` gv‡K©U, KuvPcyi, †mvbviMuvI, bvivqYMÄ KLM 

1754.  ‡gmvm© GbvwR©+ B‡jKwUªK GÛ B‡jKwUªwbK&ª  cÖvt wjt, 805, Bmjvg bMi, †Pqvig¨vb 

evox †ivW, eoMÖvg, †PŠiv Í̄v Kvgiv½xiPi, XvKv-1211| 

KLM 

1755.  ‡gmvm© mvbv Avwgb b~i G›UvicÖvBR, 1115 †mvenvb mI`vMi †ivW, bZzb PvKZvB, 

PÆMÖvg| 

KLM 

1756.  ‡gmvm© RyevBi †UªWvm©, c~e© †gv³viKzj, wSjsRv, KK&ªevRvi  KLM 

1757.  ‡gmvm© MvRx KbóªvKkb c~e© †gv³viKzj, wSjsRv, KK &ªevRvi KLM 

1758.  ‡gmvm© Gm Gg cvUIqvix G›UvicÖvBR, †nvwìs-0126, †iŠkb Aviv gv‡K©U KweinvU‡ivW, 

emyinvU †cŠimfv †Kv¤úvbxMÄ 

KLM 

1759.  ‡gmvm© DWj¨vÛ †W‡fjc‡g›U wjt, B‡i±im nvDm, 18 Kvgvj AvZvZzK© GwfwbD, ebvbx 

ev/G XvKv-1213 

KLM 

1760.  ‡gmvm© XvKv gv‡K©bUvBj Ki‡cv‡ikb wjt, evox-1133/we, †ivW-1/G evqZzj Avgvb 

nvDwRs †mvmvBwU Av`vei, XvKv| 

KLM 

1761.  ‡gmvm© AvjgMxi G›UvicªvBR ‡nvwìs-07, †`vKvb bs-0, †K we BmgvBj †ivW, 

mywZqvLvjx m`i, gqgbwmsn| 

KLM 

1762.  ‡gmvm© kvgvDb †UK‡bvjwRm wjt, 123/1, cwðg bvLvj cvov, †ZRMvuI, XvKv-1215| KLM 

1763.  Bbd«v÷ªvKPvi KbóªvKkb GÛ weìvm©, 770, I Avi wbRvg †ivW, cvPjvBk, PÆMÖvg|  KLM 

1764.  ‡gmvm© AvUjvw›UK †UªWvm©, Lvb †gvt Kz`ivZ B †Lv`v, 7/3, cwðg fvlvb †UK, XvKv KLM 

1765.  ‡gmvm© †n`v‡qZ Dj¨vn GÛ †Kvs, 414/3, c~e© †Mvovb , wLjMvuI, XvKv-1219 KLM 

1766.  ‡gmvm© MÖxb †bwf‡MUim wjt, 229/2, iv‡qi evRvi c~e© (gayevRvi) †gvnv¤§` cyi, XvKv| KLM 
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1767.  ‡gmvm© XvKv KÝUªvKkb †Kv¤úvbx,  evox-03, †ivW-20, d¬vU-wm/3, ¸jkvb, XvKv-1212 KLM 

1768.  ‡µó wjdUm& wjt  17, eo gMevRvi (wbD B®‹vUb), XvKv KLM 

1769.   †gmvm© Gg Gg †UK, evjv bMi,LoLox, †evqvwjqv ,iRkvnx| KLM 

1770.  ‡gmvm© Wb G›UvicÖvBR, 161,enigcyi †gvo, (wmwU evBcvm), ivRcvov, ivRkvnx| KLM 

1771.  ‡gmvm© Avi dvBf B›Uvib¨vkbvj, 3 b cyivbv cëb XvKv-1000| KLM 

1772.  ‡gmvm© m¨vg BwÄwbqvwis GÛ †W‡fjc‡g›U, 154, cwðg avbgwÛ,XvKv KLM 

1773.  ‡gmvm© G¨vejyg wWRvBb wjt, 37, `wÿb m Í̄vcyi, Dc‡Rjv †ivW, dZzjøv, bvivqbMÄ KLM 

1774.  ‡gmvm© Gnmvb G›UvicÖvBR, 78(bZzb) 60(cyivZb), kvnmyRv †ivW cvBK cvov 

bvivqbMÄ 

KLM 

1775.  ‡gmvm© gwgZv weìvm©, ‡gvbni cyi †MvjvMÄ, iscyi| KLM 

1776.   †gmvm© G cøvm G KbóªvKkb MÖæc, 123 cwðg avbgwÛ, †gvnv¤§`cyi, XvKv-1207 KLM 

1777.  †gmvm© AvRv` cvIqvi BwÄwbqvwis †Kvs, 86, nvRx Av¯‹i Avjx †ivW, U½x, MvRxcyi KLM 

1778.  ‡gmvm© wU Gg Gj B wW cø¨v›U wjt, evox bbs-09, †ivW-01, Gwm gmwR‡`i cv‡k, eøK-

wR, nvwjkni, PÆMÖvg| 

KLM 

1779.  ‡gmvm© Gm G›UvicÖBR, Rq‡`ecyi evRvi, MvRxcyi KLM 

1780.  ‡gmvm© †Wj‡UK BwÄwbqvwis wjt, 21, †ZRZzix evRvi PKBw›`iv †ivW †ZRMvuI ,XvKv KLM 

1781.  ‡gmvm© GbvwR©wmwU Gwj‡fUi GÛ BwÄwbqvwis , (BBB), M-93, ga¨evÇ, 4_©Zjv, evÇv, 

XvKv-1212 

KLM 

1782.  ‡gmvm© Avkivd-web-Avmv` G›UvicÖvBR, 4/16, ivwRqv myjZvbv †ivW, †gvnv¤§`cyi, 

XvKv-1207 

KLM 

1783.  ‡gmvm© Zvwgg G›UvicªvBR, MÖvgt Lvl KvDwjqv, †cvt †PŠnvjx Dc‡Rjv- †PŠnvjx †Rjv-

wmivRMÄ 

KLM 

1784.  ‡gmvm© Gm, Gb, †KwgK¨vjm  ‡`Iqvwjqvevox, †Kvbvevox, MvRxcyi| KLM 

1785.  ‡gmvm© ZvjyK`vi G›UvicÖvBR MÖvg I WvKt- Lvl kvnRvbx  Dct-bvMicyi, †Rjv-

Uv½vBj| 

KLM 

1786.  ‡gmvm© Iqv`y` KbóªvKkb, 3/3/7, Av‡e`xb feb, (3qZjv) kwbi AvLov, `wbqv, 

K`gZjx, XvKv| 

KLM 

1787.  ‡gmvm© AvU© GÛ B‡d±, 66, †jKmvK©vm, KjvevMvb, 4_© Zjv, XvKv| KLM 

1788.  ‡gmvm© Avwidzi ingvb, MÖvg-jvnviKvw›`,  †cvt- jÿxcyi m`i , ‡Rjv-jÿxcyi| KLM 

1789.  ‡gmvm© cvIqvi †Kqvi BwÄwbqvwis, 30/4, AvBbyQevM, `wÿLvb, XvKv KLM 

1790.  ‡gmvm© Gm Gm wmqvg GÛ †Kvs  c-152, `wÿb evÇv, ¸jkvb, XvKv KLM 

1791.  ‡gmvm© dqmvj G›UvicÖvBR, ZvuZKzov, †MŠwicyi, gqgbwmsn KLM 

1792.  ‡gmvm© gvngy` BwÄwbqvwis †Kvs, 51/1 cwðg KvIjvi,  `wÿLvb, XvKv| KLM 
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1793.  ‡gmvm© Avj gviæd †UªWvm©, RqbMi evRvi, dzjevox, w`bvcyi KLM 

1794.  ‡gmvm© c¨vb‡UK mvwf©‡mm, 98, óªvÛ‡ivW, e›`i, PÆMÖvg| KLM 

1795.  ‡gmvm© BDwb wfkb KbóªvKkb, 57, cyivbv cëb, 3q Zjv, XvKv LM 

1796.  ‡gmvm© †UK‡bv w_ª, 112/113, diPzb UvIqvi, Kvcm †Mvjv,‡ivW PKevRvi PÆMÖvg KLM 

1797.  ‡gmvm© bvwmi †UªWvm© Av`gw`Nx, e¸ov KLM 

1798.  ‡gmvm© †dB_ MÖæc 82, cwðg †ZRZzix evRvi, ‡ZRMvuI, XvKv KLM 

1799.  ‡gmvm© b ©̀vb B‡jKUim, 164, bevecyi †ivW, XvKv KLM 

1800.  †gmvm© Ryg †UK, U-137/1, exi DËg G‡K L›`Kvi †ivW, ¸jkvb, evÇv,wjsK †ivW, 

evÇv, XvKv 

KLM 

1801.  ‡gmvm© Bqvwmb cvIqvi, BKzwiqv, wUjvevox, `wÿb †KivbxMÄ, XvKv KLM 

1802.  ‡gmvm© dviæK AvwRg K›UªvKwUs, evox bs-16, (1gZjv) †ivW bs-02, eoevM, ccyjvi 

nvDwRs- 2, wgicyi, XvKv 

KLM 

1803.   †gmvm© meyR G›UvicÖvBR, MÖvg-wKmgZ‡Nvbv, WvKt-‡`Iqvbxcvov, Zvjv evRvi 

mvZÿxiv| 

KLM 

1804.  ‡gmvm© †R GBP G›UvicÖvBR, ‡nvwìs bst ; †`vKvb bst ; w`D 8 bs IqvW© dyjcyi 

†cŠimfv, gqgbwmsn| 

KLM 

1805.  ‡gmvm© Avinvg †UªWvm©  32/13, Ckv Lvu †ivW,  bvivqb MÄ KLM 

1806.  ‡gmvm© AvwL BwÄwbqvwis  09,  dwKievox †jb ,nvRx gnwmb †ivW, Lyjbv| KLM 

1807.  ‡gmvm© ivqnvb BwÄwbqvwis  09,  dwKievox †jb ,nvRx gnwmb †ivW, Lyjbv| KLM 

1808.  ‡gmvm© GBP Gg wUªgm& wkgjv nvDwRs (3qZjv) 146/G, mv‡jn Avn‡g` ‡ivW, 

ev`vgZjx, PÆMªvg| 

KLM 

1809.  ‡gmvm© miKvi BwÄwbqvwis  c~e©‡kix,†kicyi m`i, †kicyi KLM 

1810.  ‡gmvm© †gvt wgRvbyi ingvb kvgxg, ‡nvwìs bst ; †`vKvb bst ;  Lv`¨ ¸`vg †ivW, 

nweMÄ| 

KLM 

1811.  ‡gmvm© kvn AvgvbZ G›UvicÖvBR, AvMÖvev`, †Xevi `wÿY cvo, PÆMÖvg| KLM 

1812.  ‡gmvm© Gg Gb G›UvicÖBR, 2001, AvMÖvev`, †QvUcyj (evûZjv) wewìs msjMœ, PÆMÖvg| KLM 

1813.  Bbóvi wjt,  213/G, †ZRMvuI wk/G, XvKv| KLM 

1814.  BdvZ G›UvicÖvBR, evox-1/G, †ivW-13, wmwU wjsK UvIqvi, 2q Zjv, avbgwÛ, XvKv| KLM 

1815.  B Gg cvIqvi BwÄwbqvwis, cwðg bqbcyi, iv‡R›`ªcyi, K¨v›Ut, MvRxcyi m`i, MvRxcyi| KLM 
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1864.  ‡gmvm© Gm Gd K‡c©v‡ikb  evgbvi †UK, ZzivM, XvKv KLM 

1865.  ‡gmvm© nvwdRyi ingvb †UªWvm© wjt, mvs †QvUivq cvov,  †cvt we‡Kivqcvov, _vbv-
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1880.  ‡gmvm© Wvbv B‡jKwUªK wjt UvIqvi n¨vg‡jU,( 4_©Zjv) 16, Kvgvj AvZvZzK© GwfwbD, 

ebvbx, XvKv-1213 

KLM 
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1926.  ‡gmvm© nK KbóªvKkb , 82, DwÏcb, wgivevRvi, wm‡jU| KLM 
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1930.  ‡gmvm© gbRyiæj Avjg †PŠayix, 20 bs †`Iqvb evRvi ,IqvW© Kvhv©jq feb, Av›`iwKjøv, 
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my¨BU-Gd, XvKv-1000 

KLM 
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বমসাস ড বরবর্এুান্ট কদপ ডাদরশি, পাকড ওদয়ষ্ট বলদভল-৫, ইউবিট বব/৪, ৩৭, বসাহরাওয়ােী 

এবভবিউ, বাবরধারা, ঢাকা। 

কখগ 

2042.  
বমসাস ড ইরা বেবর্াং এন্ড কুাবরাং, কাদের বভলা, বড়িগর বরার্, কাবলগি বাজার, কাবলগি, 

গাজীপুর 

কখগ 

2043.  বমসাস ড তিয় এন্টারপ্রাইজ, মাবসমপুর, বপদরাজপুর। কখগ 

2044.  
বমসাস ড ঢাকা বটক এন্ড কবমউবিদকশি বলিঃ, ২৮, কাওরাি বাজার, তাজ ম্যািশি, ২য় তলা, 

কাওরাি বাজার, ঢাকা। 

কখগ 

2045.  বমসাস ড শহীদ্যল্লাহ কিষ্ট্রাকশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ১৩১/১, বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরিী, ঢাকা। কখগ 

2046.  বমসাস ড বটাটাল ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী, েট-৮৭বব, এি এস বসন্টার, বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2047.  
বমসাস ড বশলদটক ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৬০, বশখ রাদসল স্কয়ার,  ির্তি, ৫৫, বলক সাকডাস 

কলাবাগাি, পুরাতি, পবিম পান্থপথ, ঢাকা। 

কখগ 

2048.  বমসাস ড বশবশর এন্টারপ্রাইজ, ৬৩, বড় মগবাজার, রমিা, ঢাকা। কখগ 

2049.  বমসাস ড কাজী এন্টারপ্রাইজ, রতিপুর, ঘাটাইল, টাাংগাইল। কখগ 

2050.  বমসাস ড রবি এন্টারপ্রাইজ, ২৮িাং বসবিক বাজার, ঢাকা। কখগ 

2051.  বমসাস ড চাঁদের হাট, তরা ববল্টু স্মৃবত হাট, মাবিকগি। কখগ 

2052.  
বমসাস ড এল এল বক ইবিবিয়াবরাং, দ্যববলয়া, োমীি ব্াাংদকর পবিম পাদশ, পাবিা সের, 

পাবিা। 

কখগ 

2053.  বমসাস ড স্যবপবরয়র বর্বষ্ট্রববশি বকাাং, ১৩৭, বলক সাকডাস, কলাবাগাি, ঢাকা। কখগ 

2054.  বমসাস ড মা এন্টারপ্রাইজ, ১৫, িীলদক্ষত, ঢাকা। খগ 

2055.  
বমসাস ড স্যবেয়া এন্টারপ্রাইজ, ববশ্ব ববদ্যালয় কদলজ বরার্, লক্ষী িারায়িপুর, মাইজেী সের, 

বিায়াখালী। 

কখগ 

2056.  
বমসাস ড পাওয়ার ইবিবিয়াস ড এদসাবসদয়ট, ৪িাং আইইবব মাদকডট, বসািারামপুর, আশুগি, 

ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। 

কখগ 

2057.  বমসাস ড মাবহ এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং-১৭২, জামগড়া, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2058.  বমসাস ড কাজী ইবিবিয়াবরাং বট্রবর্াং, কানুয়া, ভান্ডাবরয়া, বপদরাজপুর। কখগ 

2059.  
বমসাস ড বসস বটক প্রপাবট্রজ বলিঃ, বাড়ী-৮, বশখ কামাল স্বরিী, বরার্-১, ধািমবন্ড, ৩য় তলা, 

ঢাকা। 

কখগ 

2060.  বমসাস ড আবিদমট ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, বাড়ী-৩৯,বরার্ -৩, ব্লক-ই, বিশ্রী,রামপুরা, কখগ 
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ঢাকা 

2061.  বমসাস ড স্যাম ইবিবিয়াস ড, ২ বববসক বরার্, ব্লক-বর্, থািা পাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2062.  বমসাস ড বট্রর্ এদক্সাস, ১৭৩/১, আরামবাগ, ঢাকা। কখগ 

2063.  বমসাস ড মারসি পাওয়ার বলিঃ, ২৯, পূব ড রামপুরা, ফ্ল্ুাট/৪/এ, ৫ম তলা, ঢাকা। কখগ 

2064.  বমসাস ড রাদসদ্যল এন্টারপ্রাইজ, বাশবাড়ী, সাভার কুান্টিঃ, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2065.  বমসাস ড কামরুল হাসাি, ২৩৩, থািা পাড়া, বগাপালগি। কখগ 

2066.  বমসাস ড জামাি এদসাবসদয়টস, ২৭৭, কাপ্তাি বাজার কমদেক্স, ভবি-১, িবাবপুর বরার্, ঢাকা। কখগ 

2067.  
বমসাস ড ববল্লাল ইবিবিয়াস ড, োমিঃ হববরবাড়ী, ওয়ার্ ড-০৭, বপািঃ হববরবাড়ী, ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2068.  বমসাস ড িাজিীি জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, কাঠালী ৯িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা বপৌরসভা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2069.  বমসাস ড ববশাখী এন্টারপ্রাইজ, োমিঃ পূব ড ভালুকা, ১িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2070.  বমসাস ড আদয়শা োদতমা এন্টারপ্রাইজ, ৫িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা বপৌরসভা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2071.  
বমসাস ড বাবা মা প্রদকৌশলী, োমিঃ বিশাইগি, ওয়ার্ ড-৩, বপািঃ বমাবেলী, থািািঃ ভালুকা, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2072.  বমসাস ড একরামুল হক,  বোকাি-৩৫, জান্নাত জাদম মসবজে বরার্, পবিম মজমপুর, কুবষ্টয়া। কখগ 

2073.  
বমসাস ড কমবপদটন্ট ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী প্রািঃ বলিঃ, ২৮, কাওরাি বাজার , তাজম্যািশি, 

বতজগাঁও, ঢাকা। 

কখগ 

2074.  বমসাস ড ইবর্ বেস বর্জাইি এন্ড বর্দভলপদমন্ট, গ-১০৩/২, মধ্য বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। কখগ 

2075.  বমসাস ড বমজাি বট্রবর্াং, বজাত সাতিালা, বচবররবির, বেিাজপুর। কখগ 

2076.  
বমসাস ড বাাংলাদেশ ট্রাসবমশি ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী বলিঃ, ১৭/২/২, বক এম োস বলি, ৭ম 

তলা, ভূইয়া ম্যািশি, টিকাটুলী, ঢাকা। 

কখগ 

2077.  বমসাস ড অথথ ইন্টারন্যাশিাল, ৮৭/৯২/বব, েীণ বরার্, রুম-৪২৯, োম ড বভউ সূপার মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

2078.  বমসাস ড ইবেবসদয়ন্ট পাওয়ার বলিঃ, ১/বর্, ৬ক, িয়াদটালা, বমরবাগ, ঢাকা। কখগ 

2079.  বমসাস ড োষ্ট ট্রাক ইবিবিয়াবরাং ওয়াডড, বাড়ী-৪০/২, বরার্-১১, কল্যািপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2080.  বমসাস ড এস এস এন্টারপ্রাইজ, ঘণশ্যামপুর, ভাাংগিপাড়, েবকরহাট, বাদগরহাট। কখগ 

2081.  
বমসাস ড বিহাি  ইবিবিয়াবরাং মাট ড, বকরালী মুবস মাদকডট, সাভার কুান্টিঃ, আশুবলয়া, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

2082.  
বমসাস ড মুসী বট্রর্াস ড এন্ড কিষ্ট্রাকশি, জাপাি টাওয়ার, কবমউবিটি বসন্টার, হাসািাবাে, েবক্ষণ 

বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 

2083.  বমসাস ড মমতা কিষ্ট্রাকশি, ৩৪০/১ বর্, শহীে িগর, লালবাগ, ঢাকা। কখগ 

2084.  বমসাস ড এস এইচ টি আর বট্রর্াস ড, োমিঃ কাবলঙ্গী, বপািঃ বঢালর্াাংগা,পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা কখগ 

2085.  
বমসাস ড বেউচার বটক কদপ ডাদরশি, বাড়ী-৩, বরার্-৪, বমাহাম্মবেয়া হাউবজাং, বমাহাম্মেপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

2086.  বমসাস ড বশখ এন্টারপ্রাইজ, োমিঃ বমশামুড়া, বপািঃ আহম্মেপুর, উপিঃ হাজীগি, বজলািঃ চাঁেপুর। কখগ 

2087.  বমসাস ড আর বক ইবিবিয়াবরাং, ৩৭৭/বর্/১, েবক্ষণ বগাড়াি, বখলগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2088.  বমসাস ড বসোত এন্টারপ্রাইজ, বাগরাকসা, বশরপুর টাউি, বশরপুর। কখগ 

2089.  
বমসাস ড মাদয়রদোয়া সািবজো এন্টারপ্রাইজ, বাড়ী-৪, বরার্-৩, ব্লক-বব, বমাহাম্মবে হাউবজাং 

বলিঃ, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

খগ 

2090.  বমসাস ড তাসতাম বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৭৪, বব বক বমইি বরার্, খুলিা। কখগ 

2091.  বমসাস ড বববডাং বকয়ার বটকদিালবজ বলিঃ, ছ-৬২/১, টিবব বগইট মহাখালী, ঢাকা। কখগ 

2092.  বমসাস ড বসাহা কিষ্ট্রাকশি, লক্ষী িারায়িপুর, মাইজীদকাট ড, সের, বিায়াখালী। কখগ 
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2093.  বমসাস ড বজ এম কিষ্ট্রাকশি, পূব ড স্ব বরার্, রাজপাশা, আমািতগি, ববরশাল। কখগ 

2094.  
বমসাস ড ওবরদয়ন্ট বট্রবর্াং এুান্ড ববর্ ডাস ড বলিঃ,  বাড়ী-৭৭, বরার্-৪, ব্লক-বব, বিদকতি, গুলশাি, 

ঢাকা। 

কখগ 

2095.  বমসাস ড বসকোর বট্রবর্াং ইন্টারন্যাশিাল, ১৫০, মবতবিল িাহার ম্যািশি, ঢাকা। কখগ 

2096.  বমসাস ড োহবম কিষ্ট্রাকশি, েিঃ কালীবাড়ী, েবরেপুর। কখগ 

2097.  বমসাস ড বজর্ এন্টারপ্রাইজ, বশখপাড়া, মুলাডুবল, ঈশ্বরগি, পাবিা। কখগ 

2098.  বমসাস ড পারদভজ এন্টারপ্রাইজ, পূব ড আোলত পাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2099.  বমসাস ড সরকার বলাংক বট্রর্াস ড, ১৪/১, বব-১, বমরপুর বরার্, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। কখগ 

2100.  বমসাস ড বজহাে এন্টারপ্রাইজ, বাগমারা, টাাংগাইল। কখগ 

2101.  বমসাস ড পাওয়ার বজাি, ৬২, পূব ড হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

2102.  বমসাস ড বচৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, এিাদয়তপুর, কপ্টাপাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2103.  বমসাস ড  বমািঃ নুহুোরুল হুো, মাতৃসেি সড়ক, মাগুরা। কখগ 

2104.  বমসাস ড বজ এস ইবিবিয়াবরাং, ১৬২, পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2105.  বমসাস ড আর বপ বট্রর্াস ড, সাবাবলয়া, টাাংগাইল। কখগ 

2106.  বমসাস ড আসাে কিষ্ট্রাকশি, পাকপাড়া, রাংপুর। কখগ 

2107.  বমসাস ড বিউ ওয়াডড বভশি, ৮৪৯/১, বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2108.  বমসাস ড মৃবত্তকা এন্টারপ্রাইজ, হাবববুর রহমাি োজা, পুরাতি বাসষ্টুান্ড, টাাংগাইল। কখগ 

2109.  বমসাস ড আরবাি বলবভাং বলিঃ, ৬২/৬৩, মবতবিল বা/এ, আবমি বকাট ড, ৮ম তলা, ঢাকা। কখগ 

2110.  বমসাস ড ঈশাত এন্ড ঈবশ এন্টারপ্রাইজ, ২িাং বাধঘাট, টাউি বজিকাঠী, পটুয়াখালী। কখগ 

2111.  বমসাস ড রবি এন্টারপ্রাইজ, বশরশাহ বরার্, ঈশ্বরেী, পাবিা। কখগ 

2112.  বমসাস ড ভূষি বট্রর্, ৭৮/২, িীচ তলা, বতজকুিীপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2113.  বমসাস ড বশখ এন্ড সস, শহর মাবছমপুর, উপদজলা এলাকা, বপদরাজপুর। কখগ 

2114.  বমসাস ড আর আর এন্টারপ্রাইজ, আদলায়া বিবকয়া, ভূঞাপুর, টাাংগাইল। কখগ 

2115.  বমসাস ড এস বর্ কদপ ডাদরশি, ৩১৭/১১/এ, বখলগাঁও বতলপাপাড়া, ঢাকা। কখগ 

2116.  বমসাস ড মুসকাি ববডাস ড, ১৯, বাউন্ডারী বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2117.  বমসাস ড জালাল এন্টারপ্রাইজ, চাবিয়ারা, চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

2118.  বমসাস ড বাসার এন্টারপ্রাইজ, বত্রববদ্যা, মাধাইয়া বাজার, বেববদ্বার, কুবমল্লা। কখগ 

2119.  বমসাস ড ম্যাক্স বরবিউ এুাবল এিাবজড বকাাং বলিঃ,  ২৭০, বব বতজগাঁও বশ/এ,  ঢাকা। কখগ 

2120.  বমসাস ড এদর্ক্স বসদেম বলিঃ, ৫৬, পুরািা পিি, ৪থ ড তলা, ঢাকা। কখগ 

2121.  বমসাস ড আজাে এন্টারপ্রাইজ,ববশ্বাত ববতকা, টাাংগাইল। কখগ 

2122.  বমসাস ড বোথ ড র্াইদমিশি, েট-৩৪, এইচ এম োজা, বসকশি-৩, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2123.  বমসাস ড ব্রাউি ব্রাোস ড, ২৮, কাওরাি বাজার, তাজ ম্যািশি, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2124.  বমসাস ড বসবম ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, বাইমহাটী, বমজডাপুর, টাাংগাইল। কখগ 

2125.  
বমসাস ড বেক্টা পাওয়ার বলিঃ, ৮৬, িগবরয়া বাড়ী, এস এম মুজদম্মল হক স্কুল বরার্, েবক্ষণখাি, 

ঢাকা। 

কখগ 

2126.  
বমসাস ড এইচ বক এন্টারপ্রাইজ, েট-১৪, গুলশাি শবপাং বসন্টার, রুম-৪০০/৪২, ৪থ ড তলা, 

গুলশাি, ঢাকা। 

কখগ 

2127.  বমসাস ড এ হাবে পাওয়ার বজাি বলিঃ, ৮৭-৯২, েীণ বরার্, রুম-৪২২, োম ডদগট, ঢাকা। কখগ 

2128.  বমসাস ড আইকুাি ২০১৭, ২০০/ এ, শাহ গরীবুল্লাহ হাউবজাং বসাসাইটি, বরার্২,খুলশী, চট্রোম কখগ 

2129.  বমসাস ড রাইয়ািদটক, ১০৭, েীণ বরার্, োম ডদগট, ঢাকা। কখগ 
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2130.  বমসাস ড অবিক এন্টারপ্রাইজ, েিঃ বজরা, বসািাইমুড়ী, বিায়াখালী। কখগ 

2131.  বমসাস ড মুবিদর্াো এন্টারপ্রাইজ, কাঁঠালী, ৯িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা বপৌরসভা,ময়মিবসাংহ। কখগ 

2132.  
বমসাস ড োরজািা এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং০, বোকাি িাং-০, ০৫ িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা 

বপৌরসভা,ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2133.  
বমসাস ড বিছা এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং০, বোকাি িাং-০, কাঁঠালী ০৯ িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা 

বপৌরসভা,ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2134.  
বমসাস ড তাবমম এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং০, বোকাি িাং-০, কাঁঠালী ০৯ িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা 

বপৌরসভা,ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2135.  
বমসাস ড বছাঁয়া এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং০, বোকাি িাং-০, কাঁঠালী ০৯ িাং ওয়ার্ ড, ভালুকা 

বপৌরসভা,ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2136.  
বমসাস ড বষ্টপ পাওয়ার এন্ড ইবিবিয়াবরাং,েট িাং ৩৪, এইচ এম োজা,কক্ষ-২৪/এ, ১৪তলা 

বসক্টর-০৩, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

2137.  বমসাস ড আবরে এন্টারপ্রাইজ, বগালিা, ডুমুবরয়া বাজার, খুলিা। কখগ 

2138.  বমসাস ড রাবজয়া এন্টারপ্রাইজ, বীচ পাকড মাদকডট, লাবিী, কক্সবাজার। কখগ 

2139.  বমসাস ড সারা ইদলকবট্রকুাল বকাাং বর্ বব বরার্,ওয়ার্ ড িাং-৩,শাপলা পাড়া, গাইবান্ধা। কখগ 

2140.  
বমসাস ড সাজ্জাে ইন্টারন্যাশিাল এন্টারপ্রাইজ, ক-২০৫/বব, বজায়ার সাহারা, ভাটারা, ঢাকা-

১২২৯। 

কখগ 

2141.  বমসাস ড আল-নূর পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ২১/২ িবাদবর বাগ, বমরপুর-১,ঢাকা-১২১৫।  কখগ 

2142.  বমসাস ড টি, এম এস ইবিবিয়াস ড, বঘািা বাজার, তালা, সাতক্ষীরা। কখগ 

2143.  
বমসাস ড ঢাকা পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বটকদিালবজ, চুিকুটিয়া, স্বপ্নধারা মদর্ল,  টাউি, েবক্ষি 

বকরািীগি,  ঢাকা। 

কখগ 

2144.  
বমসাস ড বেদর্বলটি বহাবডাং  বলবমদটর্, আওয়াল বসন্টার(১০ম তলা) ৩৪, কামাল আতার্তকড 

এবভবিউ, বিািী বা/এ, ঢাকা। 

কখগ 

2145.  বমসাস ড রাইয়াি কিস্ট্রাকশি, শঠিবাড়ী, বমঠাপুকুর, রাংপুর। কখগ 

2146.  
বমসাস ড পাওয়ার বলাংক ইবিবিয়াবরাং, শতাব্দী বসন্টার স্যইটদজ(১০ম তলা) ২৯২, ইিার সািঃ 

বরার্, েবকরাপুল, মবতবিল, ঢাকা। 

কখগ 

2147.  বমসাস ড এক্সদপ্রস এবলদভটর বলিঃ, ৭৭, বীর উত্তম বস, আর, েত্ত সড়ক, হাবতরপুল, ঢাকা-১২০৫। কখগ 

2148.  বমসাস ড আবরয়াি এন্টারপ্রাইজ, েবড়পাড়া, মাধবেী, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। কখগ 

2149.  বমসাস ড আল নুর ইন্ডাবষ্ট্রয়াল ইবিবিয়াবরাং সাবভ ডস,৩১৩ বশখ মুবজব বরার্, আোবাে, চট্টোম।  কখগ 

2150.  
বমসাস ড এস আর বটকদিালবজস বাাংলাদেশ, ৬৯/২ িয়াপিি, ২/ এে/২৩, পলওদয়ল স্যপার 

মাদকডট, ঢাকা। 

কখগ 

2151.  বমসাস ড তাবি এন্টারপ্রাইজ, ওয়ার্ ড-৯, সবকপুর, কাবলয়াথকর, গাজীপুর। কখগ 

2152.  বমসাস ড এিাবজড এইর্ ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৬৭৩, কাজীপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2153.  বমসাস ড এি আর এস ইবিবিয়ারস, ল-৫৮/১, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা। কখগ 

2154.  বমসাস ড বসািালী বট্রর্াস ড, েবকর বমাহাম্মে বরার্, জুম্মাপাড়া, রাংপুর। কখগ 

2155.  বমসাস ড মবমি বট্রর্াস ড, মাবহবেয়া, বপািঃ রুদ্রপুর চাচড়া, র্দশার। কখগ 

2156.  
বমসাস ড খাি ইবিবিয়াবরাং এন্ড সাোই, ৯৭-৯৮ বারখাো ক্ষুদ্র ব্বসায়ী বহুমুখী সমবায় সবসবত 

বলিঃ,কুবষ্টয়া। 

কখগ 

2157.  
বমসাস ড বসািার বাাংলা ইবিবিয়াবরাং এন্ড সাোই, মাবলহা স্যপার মাদকডট, আদিায়ার ইউস্যে 

সড়ক, বারখাো, বত্রমহিী, কুবষ্টয়া। 

কখগ 

2158.  বমসাস ড পাপ্পু এন্টারপ্রাইজ, খাল ইষ্ট, মুসীগি।  কখগ 
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2159.  বমসাস ড মুবিয়া বট্রর্াস ড, ১২১ (৮৬/১), ইউলসি বরার্, কেম রস্যল, বির, িারায়িগি। কখগ 

2160.  

বমসাস ড এম,এি, বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৯/এ,টদয়িবব সাকুডলার বরার্, মবতবিল বা/এ, ঢাক। কখগ 

2161.  বমসাস ড বমদট্রা বট্রবর্াং,  বাড়ী িাং-৩, বশখ কামাল স্বরিী, বরার্-১৬, ধািমবন্ড, ঢাকা। কখগ 

2162.  বমসাস ড আর এস, ইবিবিয়াবরাং  বর্ন্ডাবর সাভার কুান্টিদমন্ট, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2163.  বমসাস ড ভাই ববাি বট্রর্াস ড, শঠিবাড়ী, বমঠাপুকুর, রাংপুর। কখগ 

2164.  বমসাস ড সাবময়া এন্টারপ্রাইজ, কাঠুয়া বর্াবগিী, টাাংগাইল। কখগ 

2165.  বমসাস ড বরইিদবা োস ইবিিঃ এদসাবসদয়টস, ৭৪/বব/১ েীিদরার্, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2166.  বমসাস ড স্বাধীি এন্টারপ্রাইজ, ১৬৫ মীর হাবজর বাগ, ঢাকা। কখগ 

2167.  বমসাস ড এ বস মটরস বলিঃ, ২৪৫, বতজগাঁও বশ/এ, ঢাকা। কখগ 

2168.  
বমসাস ড বটকবম োয়ার এন্ড বসবকউবরটি সাবভ ডদসস বলিঃ, ১৪৬/ক, বপবসকালচার হাউবজাং 

বসাসাইটি, শ্যামলী, ঢাকা। 

কখগ 

2169.  বমসাস ড হাইকি পাওয়ার বসদষ্টম, ৩২, ববগুিবাড়ী, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2170.  বমসাস ড ববন্তা সবলউশি, ৪০, বতজকুিীপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

2171.  বমসাস ড আর টি এন্টারপ্রাইজ, ৬০২, কাওলার িামাপাড়া, বখলদক্ষত, েবক্ষণখাি, ঢাকা। কখগ 

2172.  
বমসাস ড মুি ষ্টার পাওয়ার এন্ড বটকদিালবজ,  মাহতাব বসাপ েুাক্টরী বরার্, শুভার্ুা, পূব ড পাড়া, 

েবক্ষণ বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 

2173.  বমসাস ড জিিী বট্রর্াস ড, োমিঃ িবড়য়াল, বপািঃ চিিদকাঠা, উপিঃ তাদিার, বজলািঃ রাজশাহী। কখগ 

2174.  বমসাস ড পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বাাংলাদেশ, জামালপুর, খািপুর, বেিাজপুর। কখগ 

2175.  বমসাস ড আপি এন্টারপ্রাইজ, ৯৩/১২/২৩/বব, কাজলার পাড়, েবিয়া, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। কখগ 

2176.  বমসাস ড জাবজে এন্টারপ্রাইজ, বাড়ী-১২, বরার্-৩১,ত বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2177.  বমসাস ড তন্ময় ইিফ্রাষ্ট্রাকচার বলিঃ, বাড়ী-১৯, বরার্-৪, বিকুি-১, বখলদক্ষত, ঢাকা। কখগ 

2178.  বমসাস ড এস কি বট্রবর্াং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, ৫৭/১৪, বতজর্তরী বাজার, ঢাকা। কখগ 

2179.  বমসার আর বব টি বলাবাল বলিঃ, ৯৭ (িীচ তলা), িাবজরা বাজার বলি, বাংশাল, ঢাকা। কখগ 

2180.  বমসাস ড আই আর বাল্ব বকাাং বলিঃ,  ২৫, বসগুিবাবগচা, ইউদসপ বচইিী টাওয়ার, ৪থ ড তলা, ঢাকা। কখগ 

2181.  বমসাস ড সাে এয়ারকি ইবিবিয়াবরাং, ক-৫/২, জগন্নাথপুর, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

2182.  
বমসাস ড বেরদেৌস লুব অদটা এন্ড সাোইয়াস ড,  ২০৪, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরণী, 

আবজজ বকা-অপাদরটিভ মাদকডট (৮৯ ববজয় িগর), ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2183.  বমসাস ড বর্ক্সটারাস ইবিবিয়াবরাং, ৭৪১, বশওড়াপাড়া, ববগম বরাদকয়া স্বরণী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2184.  বমসাস ড বমািঃ আবজজ আহদমে, কািগাছী, বশরপুর বরার্, বগুড়া। কখগ 

2185.  
বমসাস ড কিোইি ববডাস ড, এইচ-৯২৮, বশমুলতলী বরার্, আকুর টাকুর পাড়া, টাাংগাইল সের, 

টাাংগাইল। 

কখগ 

2186.  বমসাস ড তািহা এন্টারপ্রাইজ, আকুর টাকুর পাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2187.  বমসাস ড বভসতা ইন্টারন্যাশিাল, ৭৫, েীণ বরার্, বহাদসি টাওয়ার, ঢাকা। কখগ 

2188.  বমসাস ড বরাদকয়া এন্টারপ্রাইজ, বময়াজী বাড়ী, হবরিধরা, ময়িামবত, বুবড়চাং, কুবমল্লা। কখগ 

2189.  বমসাস ড অবব ডট বট্রর্াস ড,  োম-শ্রীপুর, র্াকঘর-বমাহাম্মেপুর, থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। কখগ 

2190.  বমসাস ড আবদ্যল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, বকাট ডবাড়ী, কুবমল্লা। কখগ 

2191.  বমসাস ড মুবি কিষ্ট্রাকশি, োম-হেগড়া, র্াকঘর-হাবলমািগর, আেশ ড সের, কুবমল্লা। কখগ 
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2192.  বমসাস ড মাি ইন্টারন্যাশিাল, ৩৫৪, আেশ ড িগর, মধ্য বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2193.  বমসাস ড সাখাওয়াত এন্টারপ্রাইজ, েবক্ষণ সালিা, সালিা বাজার, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

2194.  বমসাস ড বে প্যারামাউন্ড ইবিবিয়াস ড, বপািার বরার্, ববরশাল। কখগ 

2195.  
 বমসাস ড সাবির ইদলকবট্রক এন্ড ওয়াকডস, আজমপুর মুবিদর্াো বরার্, আজমপুর, েবক্ষণখাি, 

ঢাকা। 

 কখগ 

2196.  বমসাস ড র্ুাপ বাাংলা কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, বাড়ী-১/এ, বরার্-৪, বসক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2197.  বমসাস ড স্যবহািা এন্টারপ্রাইজ, ২২৪, েবকদররপুল, ১ িাং গবল, ঢাকা। কখগ 

2198.  
বমসাস ড স্মাটী এন্টারপ্রাইজ,  ৭ িাং কল্যাণপুর, বোকাি িাং-১১১, কল্যাণপুর খাজা স্যপার 

মাদকডট, োরুস সালাম, বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ 

2199.  বমসাস ড মুিতাহা ক্লথ এন্ড ববডাস ড  বট্রর্াস ড, ৬১/১, লুৎের রহমাি বলি, ঢাকা। কখগ 

2200.  
বমসাস ড ইর ুাম এন্টারপ্রাইজ, কাজলা, মবতহার, রাজশাহী ওয়ার্ ড িাং-২৮, বোকাি িাং-১৬৪/৩, 

রাজশাহী। 

কখগ 

2201.  বমসাস ড আর বক ইবিবিয়াস ড, ৪২০/২,েবক্ষণ পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2202.  বমসাস ড বশকোর এন্টারপ্রাইজ, োম-বেবপুর, র্াকঘর-সাোবির, মঠবাড়ীয়া, বপদরাজপুর। কখগ 

2203.  বমসাস ড সাববকুি এন্টারপ্রাইজ, বটারাগড়, হাজীগি, চাঁেপুর। কখগ 

2204.  বমসাস ড বক এম এন্টারপ্রাইজ, হাজীগি, পাইলট স্কুদলর উত্তর পাশ, হাজীগি, চাঁেপুর। কখগ 

2205.  বমসাস ড সামস্ মটর ওয়াকডস, ববায়াবলয়া, িওগাঁ। কখগ 

2206.  
বমসাস ড সাইফুল্লাহ ইবিবিয়াবরাং কিষ্ট্রাকশি বাাংলাদেশ বলিঃ, পুদলরহাট বাজার, পাকুবিয়া, 

বকদশারগি। 

কখগ 

2207.  
বমসাস ড এম ওয়াই বক ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী, োম-দ্যজ্জডিী মহল, র্াকঘর-দ্যজ্জডিী মহল, 

রূপসা, খুলিা। 

কখগ 

2208.  বমসাস ড বরাকসািা এন্টারপ্রাইজ, ধাদির গবল, বসািাইমুড়ী বাজার, বিায়াখালী। কখগ 

2209.  বমসাস ড এ এন্ড বজ কিষ্ট্রাকশি, আব্দুদলর বমাড়, দ্যজ্জডিী মহল, রূপসা, খুলিা। কখগ 

2210.  বমসাস ড বসরাজ বট্রর্াস ড, এম আর বরার্, (কদলজ বরার্), মাগুরা। কখগ 

2211.  বমসাস ড এস বক বট্রর্াস ড, ১ িাং নূরিগর মসবজে বরার্, বয়রা, খূলিা-৯০০০। কখগ 

2212.  বমসাস ড ইসলাম ব্রাোস ড, হাবলশহর বরার্, পাঠািটুলী, (দছাট পুল), আোবাে, চট্টোম। কখগ 

2213.  বমসাস ড তাশরীে ইবিবিয়াবরাং, পার বগাপালপুর, র্াকঘর-িাবড়য়া গোই, সাঁবথয়া, পাবিা। কখগ 

2214.  বমসাস ড আর এন্ড এন্টারপ্রাইজ, ক-২/এ, বখলদক্ষত, টািপাড়া, ঢাকা। কখগ 

2215.  বমসাস ড ঝুমুর এন্টারপ্রাইজ, বোকাি-১ জাতীয় ভবলবল বেবর্য়াম মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

2216.  বমসাস ড তানুরা এন্টারপ্রাইজ, ঘাটুরা, ব্রাহ্মিবাড়ীয়া। কখগ 

2217.  বমসাস ড পাওয়ার পদয়ন্ট,  সাাং-বসরুিী, বপািঃ ভাদ্যর,  থািািঃ রামগি, বজলািঃ লক্ষীপুর। কখগ 

2218.  
বমসাস ড এ োস ইদলকবট্রকুাল এন্ড ইদলকট্রবিক্স,  সাবকি, ৪িাং চর মকবুল  মন্ডল বাজার, 

ইসলামপুর, জামালপুর। 

কখগ 

2219.  বমসাস ড এ পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং সাাং-বসরুিী, বপািঃ ভাদ্যর, থািািঃ রামগি, বজলািঃ লক্ষীপুর। কখগ 

2220.  বমসাস ড আইবর্বলক বটকদিালবজ, বাড়ী-১৩/৫, বরার্-২, শ্যামলী, ঢাকা। কখগ 

2221.  বমসাস ড আর আর এন্টারপ্রাইজ, বতলকুবপ, বপািঃ ববদ্যদবল, খবড়য়া, িাদটার। কখগ 

2222.  বমসাস ড মাহমুে এন্টারপ্রাইজ, চবন্ডপুর, শ্রীপুর, ববরামপুর, বেিাজপুর। কখগ 

2223.  
বমসাস ড অপু এন্ড বকাাং, ১৩০-১, শহীে মবশউর রহমাি বরার্, টালীদখালা, বকাতয়ালী, র্দশার-

৭৪০০। 

কখগ 

2224.  বমসাস ড িীর্ত রীর্ত এন্ড বকাাং, ১৩০-১, শহীে মবশউর রহমাি বরার্, টালীদখালা, বকাতয়ালী, কখগ 
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র্দশার-৭৪০০। 

2225.  
বমসাস ড সাবজে এন্টারপ্রাইজ, োম-আবোর, র্াকঘর-বতবলহাটি, উপদজলা-শ্রীপুর, বজলা-

গাজীপুর। 

কখগ 

2226.  বমসাস ড তালুকোর বট্রর্াস ড, তালুকোর ম্যািশি, ববআইবর্বস বরার্, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

2227.  বমসাস ড এস আই এন্টারপ্রাইজ, কাটিার পাড়া, বগুড়া। কখগ 

2228.  
বমসাস ড ক্লাস ওয়াি বট্রর্াস ড, ১২৩/এ, বীর বেষ্ট বমাহাম্মে বমাস্তো কামাল বেবর্য়াম, কমলাপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

2229.  বমসাস ড ব্লু বিে,  ৬/১/এ, বতাখািা বরার্, বসগুিবাবগচা, িকশী বহামস্ ৩য় তলা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2230.  বমসাস ড প্রাচুর্য্ড ইবিবিয়াবরাং,৮৯, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2231.  
বমসাস ড বজর্ ই এস কিষ্ট্রাকশি, ৯৩, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, কাওরাি বাজার, ঢাকা-

১২১৫। 

কখগ 

2232.  
বমসাস ড এ বর্ এইচ পাওয়ার, বহাবডাং িাং-০৩, কববর ম্যািশি (বিচ তলা), ভাটি কাশর, বড় 

বাড়ী, ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2233.  বমসাস ড বশমু এন্টারপ্রাইজ, সকাল বাজার, জামালপুর। কখগ 

2234.  বমসাস ড তাবিম এন্ড বকাাং, পুদলরহাট, চাচড়া, র্দশার। কখগ 

2235.  বমসাস ড মাইশা কিষ্ট্রাকি এন্ড বকাাং, পুদলরহাট, চাচড়া, র্দশার। কখগ 

2236.  বমসাস ড বলাকা বট্রর্াস ড, চাপাইি, বস আর বপ, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2237.  বমসাস ড বশল কদপ ডাদরশি বাাংলাদেশ বলিঃ, ২৪-২৫, বেরকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2238.   বমসাস ড রায়ান্ট ইবিবিয়াস ড বলবমদটর্, ১০/১, কাজী আব্দুল হাবমে বলি, ঢাকা।  কখগ 

2239.  
বমসাস ড ইদিাদভটি স্কুই বরদয়ল ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, স্যুইট-বস-৬০৫, আর রাজী কমদপ্রক্স 

(৭ম তলা), ১৬৬-১৬৭, শহীেথসয়ে িজরুল ইসলাম সরণী, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2240.  বমসাস ড ট্রাসদর্ল ইবিবিয়াবরাং, ২৫/বর্, শুক্রাবাে, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

2241.  বমসাস ড আবশক এন্টারপ্রাইজ, ২১/৩, আকুয়া হাদমে আলী বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2242.  বমসাস ড এে আর ইন্টারন্যাশিাল, অবকাশ, ৪৫, মধ্য বাসাদবা, সবুজবাগ, ঢাকা। কখগ 

2243.  বমসাস ড িাবছর এন্টারপ্রাইজ, কবলদর্াগ, িগরপাড়, োউেকাবি, কুবমল্লা। কখগ 

2244.  বমসাস ড ইউবিদটক ইবিবিয়াবরাং, ২৬৫, ষ্টুান্ড বরার্, বাাংলা বাজার, চট্টোম। কখগ 

2245.  বমসাস ড ববন্তু বট্রর্াস ড, ৩৮,িয়া পিি, ঢাকা। কখগ 

2246.  বমসাস ড  লাকসাম কিষ্ট্রাকশি, বাকই, র্াকঘর-হাজীপুর, উপদজলা-লাকসাম, কুবমল্লা। কখগ 

2247.  
বমসাস ড আয়াি কিষ্ট্রাকশি, োম-কলবময়া, র্াকঘর-বছাট শরীেপুর, উপদজলা-সের েবক্ষণ, 

বজলা-কুবমল্লা। 

কখগ 

2248.  বমসাস ড এ টু এম  কদপ ডাদরশি, তারাবলয়া, বছাট ধবলয়া, লক্ষীয়ারা বাজার, বেিী সের, বেিী। কখগ 

2249.  
বমসাস ড বরয়ােরাহাত এন্টারপ্রাইজ, ওয়ার্ ড িাং-০৭, বহাবডাং িাং-এইচ-১৯৪/৫, চািরা 

কাবলয়াথকর বপৌরসভা, গাজীপুর। 

কখগ 

2250.  বমসাস ড তন্ময় এন্টারপ্রাইজ, সাাং-বাগাম্বর, বপািঃবাঁশতলী, উপিঃ কাবলয়াথকর, বজলা-গাজীপুর। কখগ 

2251.  বমসাস ড মামুি এন্টারপ্রাইজ, ১৫/এ, পবন্ডতপাড়া, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2252.  বমসাস ড এস টি বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, বাড়ী-৪০, বরার্-১১, কল্যাণপর, ঢাকা। কখগ 

2253.  বমসাস ড মাবি বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, ১১৩/২/১, বববসবস বরার্, ঢাকা। কখগ 

2254.  
বমসাস ড এলদকা বলবমদটর্, আরবর্ বস্কায়ার, বাড়ী-৩, ব্লক-এসই (এে), ১৪ তলা, গুলশাি 

এবভবিউ, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2255.  
বমসাস ড ট্রাইদটক বববডাং সাবভ ডদসস বলিঃ, ৪/এ বতজর্তরী বাজার চক (ইবিরা বরার্), রুম-

৪০৬/এ, ৪থ ড তলা, মাহবুব োজা, োম ডদগট, ঢাকা 

কখগ 
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2256.  
বমসাস ড বমাদমন্টাম ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ২৫৩/৫৪, রবহম বমটাল কমদপ্রক্স, বতজগাঁও বশ/এ, 

ঢাকা-১২০৮।। 

কখগ 

2257.  বমসাস ড বৃবষ্ট এন্টারপ্রাইজ, ছিা বসদিমা বরার্, ৪ িাং ওয়ার্ ড, পটিয়া, চট্টোম। কখগ 

2258.  
বমসাস ড মাবহম চদয়জ, বহাবডাং িাং-০, বোকাি িাং—০, শহর বপদরাজপুর, শহীে ওমর োরুক 

সড়ক, বপদরাজপুর। 

কখগ 

2259.  বমসাস ড বরে কিষ্ট্রাকশিব, কাবচজুবল, আবদ্যল মাদলক সড়ক, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2260.  
বমসাস ড ইদকা বহামস্ বলিঃ, আরবর্ বস্কায়ার বাড়ী-৩, ব্লক-এসই(এে), গুলশাি এবভবিউ, 

গুলশাি, ঢাকা। 

কখগ 

2261.  
বমসাস ড বমকাবিজম বট্রর্ এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, েট িাং-৫৯, বসািারগাঁও জিপথ, বসক্টর-৭, 

৩য় তলা, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

2262.  
বমসাস ড এ এইচ এম এস ইবিবিয়াস ড, োমিঃ মবরচারচর, বপািঃ মবরচারচর, থািািঃ উচাবখলা, 

ঈশ্বরগি, ময়মিবসাংহ 

কখগ 

2263.  
বমসাস ড খিকার এন্টারপ্রাইজ, ১৯৯, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরিী, আকরাম টাওয়ার, 

৪থ ড তলা, রুম-৩, ঢাকা। 

কখগ 

2264.  বমসাস ড বফ্রন্ডশীপ ন্যাশিাল কদপ ডাদরশি, হাউজ-৫০৫, মুদসে পাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। কখগ 

2265.  বমসাস ড জাদকর এন্টারপ্রাইজ, কক্সবাজার সরকারী কদলজ বগইট, বিলাংজা, কক্সবাজার। কখগ 

2266.  বমসাস ড বজ এন্ড বজ ইবিবিয়াস ড, মহাবলীপুর (বাঁদশর হাট), সের, বেিাজপুর। কখগ 

2267.  
বমসাস ড এম আর বসাহাগ এন্টারপ্রাইজ, োম-বাঘাদর্াবা, র্াকঘর-অবম্বকাগি বাজার, সের, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2268.  বমসাস ড বর্উক এন্টারপ্রাইজ, লক্ষীদকাল, টিিপবট্ট, রাজবাড়ী। কখগ 

2269.  বমসাস ড ওবায়দ্যল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, পূব ড সবেপুর, বামিা, বরগুিা। কখগ 

2270.  
বমসাস ড এইচ বক পাওয়ার এুান্ড ইবিবিয়াবরাং,  ২৪/এ, আলমগি বলি, েবরোবাে (বমল 

ব্ারাক), বগন্ডাবরয়া, ঢাকা-১২০৪। 

কখগ 

2271.  বমসাস ড সাবজে কিষ্ট্রাকশি, রস্যলপুর, মুিাগাছা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2272.  বমসাস ড জাবহে ববডাস ড, পল্লী ববদ্যুৎ বরার্,  বকাম্পািী গুন্ডুই, মুরােিগর, কুবমল্লা। কখগ 

2273.  বমসাস ড আর এি ইবিবিয়াবরাং, বাম্ধ বরার্, বসবভল সাজডি অবেস সাংলগ্ন, ববরশাল। কখগ 

2274.  বমসাস ড রাবকব এন্টারপ্রাইজ, োমিঃ বসাংগাইর, বপািঃ বল্লাবাজার,কাবলহাতী, টাাংগাইল কখগ 

2275.  বমসাস ড বেপ ইবিবিয়াবরাং, বাড়ী-১৩/৮, বরার্-২, শ্যামলী, ঢাকা। কখগ 

2276.  বমসাস ড আয়শা বট্রর্াস ড, আলীপুর, েবরেপুর। কখগ 

2277.  বমসাস ড রাদবয়া ইদলকবট্রক, খািদ্যয়া, বমৌরাট, পাাংশা, রাজবাড়ী। কখগ 

2278.  বমসাস ড অভ্র এন্টারপ্রাইজ, পূব ড আোলতপাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2279.  
বমসাস ড শামীম কিষ্ট্রাকশি, কাহাবরয়া বঘািা, ওয়ার্ ড িাং-৫, বহাবডাং িাং-৩২, বচবরাংগা, 

উপদজলা-চকবরয়া, কক্সবাজার। 

কখগ 

2280.  
বমসাস ড এদপাক্স পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, শাজাহাি স্যপার মাদকডট, বমৌচাক, কাবলয়াথকর, 

গাজীপুর। 

কখগ 

2281.  বমসাস ড সবজব ইন্টারন্যাশিার, ব-১১৮, েবক্ষণ বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2282.  বমসাস ড এস আর এন্টারপ্রাইজ, সাাং-রুহাই, র্াকঘর-ববলসা, গুরুোসপুর, িাদটার। কখগ 

2283.  বমসাস ড ও বপ এম এন্টারপ্রাইজ, ১১৭, আইনুছবাগ, েবক্ষণখাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2284.  বমসাস ড রায় বট্রর্াস ড, বাঙ্গাল পাড়া, অষ্টোম, বকদশারগি। কখগ 

2285.  
বমসাস ড িাজমুল এন্টারপ্রাইজ, ৪৪৫, কাওলার ববপারী বাড়ী, বখলদক্ষত বাজার, েবক্ষণ খাি, 

ঢাকা। 

কখগ 
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2286.  
বমসাস ড ইদলকদট্রাম্যাক অদটাদমশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ২৯২, েবকদররপুল, ইিার সাকুডলার 

বরার্, মবতবিল, ঢাকা। 

কখগ 

2287.  
বমসাস ড এিাবজড পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বকাাং, এস এম এস বভলা, কদতায়ালী চর, মাধবেী, 

িরবসাংেী। 

কখগ 

2288.  বমসাস ড বসেরার্তল মুিতাহা, বাবলজুড়ী বাজার, মাোরগি,জামালপুর। কখগ 

2289.  বমসাস ড বভ এক্স সাবভ ডদসস বলিঃ, হাউজ-৫৪৬/২, বরার্-১৩, বাবরধারা বর্ওএইচএস, ঢাকা। কখগ 

2290.  বমসাস ড তাসবিম এন্টারপ্রাইজ, র্দশার বরার্, বেৌলতপুর, খুলিা। কখগ 

2291.  বমসাস ড বে মাোরল্যান্ড কিষ্ট্রাকশি, েবক্ষণতারুয়া, আশুগি, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। কখগ 

2292.  বমসাস ড বমলদটক ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ১৪/৩, ইকবাল বরার্, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

2293.  বমসাস ড খাি ইবিবিয়াবরাং, বভাদজশ্বর, িবড়য়া, শবরয়তপুর। কখগ 

2294.  বমসাস ড মাবশয়াত এন্টারপ্রাইজ, ববলতলা, চিিাইশ, চট্রোম। কখগ 

2295.  বমসাস ড তামান্না সাবভ ডদসস, উত্তর বগায়াবলয়া, ের্তল্লা, িারায়িগি। কখগ 

2296.  বমসাস ড ইউবিদোর ইবিবিয়ার, ১১৪, স্যলতািগি, রাদয়র বাজার, ঢাকা। কখগ 

2297.  বমসাস ড বক এম এস ইবিবিয়াস ড, বাসা-১৫৯, বরার্-৬, ব্লক-ক, শ্যামলী, ঢাকা। কখগ 

2298.  
বমসাস ড বজদিাটিক পাওয়ার এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ১/১২/এ, বসবত প্রিঃ বড়বাগ, বমরপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

2299.  
বমসাস ড হক এন্টারপ্রাইজ, ওয়ার্ ড-৩, বহাবডাং-৩৩, মহল্লা-বগায়াল বাথাি, কাবলয়াথকর, 

গাজীপুর। 

কখগ 

2300.  বমসাস ড হান্নাি ইদলকবট্রক এন্ড ইবিবিয়াবরাং, উত্তর খাি মাজার বচৌরাস্তা, উত্তরখাি, ঢাকা। কখগ 

2301.  বমসাস ড  ইজাদবল কদপ ডাদরশি, পবিত বাড়ী, মার্তয়াইল মাদ্রাসা বাজার, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। কখগ 

2302.  
বমসাস ড বব এয়ারকুল, ১৬২, শহীে িজরুল ইসলাম স্বরিী, পুরািা পিি, সদলমাি োজা, স্যইট-

১৩/এ, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা। 

কখগ 

2303.  বমসাস ড আরাোত ইবিবিয়াবরাং, বহল বাড়ীয়া, বমরপুর, কুবষ্টয়া। কখগ 

2304.  
বমসাস ড বট্রপল এস ববজদিস হাব, ৪/এ, বতজর্তরী বাজার, চক ইবিরা বরার্, মহবুব োজা, ৬স্ঠ 

তলা, ঢাকা। 

কখগ 

2305.  বমসাস ড আইবসস, ১৩৮৬/এ, আশোরাবাে, র্বলমুবরাং, চট্রোম। কখগ 

2306.  বমসাস ড সামন্ত এদসাবসদয়টস, েট-৫২৫, বরার্-০৮, বমরপুর, বর্বওএইচএস, ঢাকা। কখগ 

2307.  বমসাস ড বেদরাজা ইন্টারন্যাশিাল, ২/এ, োরুস সালাম বরার্, ৪থ ড ও ৫ম তলা, বমরপুর-১, ঢাকা। কখগ 

2308.  বমসাস ড আয়শা ইন্টারন্যাশিাল, ১৫৩/১৩, পবিম রাজাশি, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2309.  বমসাস ড আব্দুর রশীে বট্রর্াস ড, ১১০, আগাসাদেক বরার্, বাংশাল, ঢাকা। কখগ 

2310.  বমসাস ড মান্নাি বট্রর্াস ড, ৬৬/১১, বসবিক বাজার, ঢাকা। কখগ 

2311.  বমসাস ড তহুরা এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং-৮৬৭-০০, কাবলিাথ রাদয়র বাজার, বভালা। কখগ 

2312.  বমসাস ড অিন্যা  এন্টারপ্রাইজ, বর্ন্ডাবর, সাভার কুান্টিঃ, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2313.  বমসাস ড ইিদিট বাাংলাদেশ, ২২৯/৩১০, বশখ মুবজব বরার্, বমদরাোজা, বেওয়ািহাট, চট্রোম। কখগ 

2314.  বমসাস ড এলাবহ ইন্টারন্যাশিাল, বাড়ী-২, বরার্-২, ব্লক-বক, হাবলশহর হা/এ, চট্রোম। কখগ 

2315.  বমসাস ড বাবুল এন্টারপ্রাইজ, টুাংগীপাড়া, বগাপালগি। কখগ 
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2316.  বমসাস ড বভিচুরা ইবিবিয়াস ড, ৪৬৩/১, পবিম রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

2317.  বমসাস ড তাসবিয়া এন্টারপ্রাইজ, মুকিবারী, বজ্রপুর, জামালপুর। কখগ 

2318.  বমসাস ড মদিাহরপুর বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি বলদভল-২,  বমাতাবলব টাওয়ার, ৮/২ পবরবাগ, ঢাকা। কখগ 

2319.  
বমসাস ড এস এ পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, চািবময়া মাদকডট, মাদ্রাসা বরার্, বোকািা-১, আবমি 

বাজার, ঢাকা। 

কখগ 

2320.  বমসাস ড বক্রদয়টিবভটি বলিঃ, ৩১৬/১, বড় মগবাজার, ফ্ল্ুাট-এ/এ, ঢাকা। কখগ 

2321.  বমসাস ড মাি ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৫০, েবকদররপুল, কসরউবিি বলি, মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

2322.  বমসাস ড রাইয়াি পাওয়ার বজাি পাট ডস ইন্টারন্যাশিাল,  বাড়ী-১/এ, বরার্-১৩, ধািমবন্ড, ঢাকা। কখগ 

2323.  বমসাস ড েরচুিা ববজদিস সলুুশি বলিঃ, বাড়ী-৭০৭, বরার্-১১, বর্ওএইচএস, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2324.  বমসাস ড আইকি, ২৭, বশখ মুবজব বরার্, আোবাে বা/এ, চট্রোম। কখগ 

2325.  বমসাস ড রজব এন্ড ব্রাোস ড, হড়োম বাজার, রাজশাহী বকাট ড, রাজপাড়া, রাজশাহী। কখগ 

2326.  বমসাস ড বসৌদমি বট্রর্াস ড, ১৪, বসরাজদেৌল্লা সড়ক, বিিাইেহ। কখগ 

2327.  বমসাদস ড এিবজদটক ইবিবিয়াবরাং, ৫০, পবিম আগারগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2328.  বমসাস ড বোকাস ইবিবিয়াবরাং, ১১/এ, বমইি বরার্-৩, েট-১০, বরমপুর, ঢাকা। কখগ 

2329.  বমসাস ড লুবম্বিী এন্টারপ্রাইজ, জীবতলী, বচয়ারম্যািপাড়া, রাঙ্গামাটি সের, রাঙ্গামাটি। কখগ 

2330.  বমসাস ড মাবহ এন্টারপ্রাইজ, োমিঃ বরকামতা, বপািঃ চাবিিা, থািািঃ বেববদ্বার, বজলািঃ কুবমল্লা। কখগ 

2331.  বমসাস ড এম এইচ ইবিবিয়াস ড, বশকারপুর, বপািঃ বিমসার, বুবড়চাং, কুবমল্লা। কখগ 

2332.  বমসাস ড বমখলা কদপ ডাদরশি, ৮৪৮, বরার্-১২, এবভবিউ-৩, বর্ওএইচ এস, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2333.  বমসাস ড বরমি এন্টারপ্রাইজ, ২৪িাং আবজমপুর বরার্, ঢাকা। কখগ 

2334.  বমসাস ড বজসবমি এন্টারপ্রাইজ, চালাোতা, জামালপুর। কখগ 

2335.  বমসাস ড ব্লুমুি ববডাস ড বলিঃ, েট-১৬৭/২৪, মাটিকাটা, ঢাকা। কখগ 

2336.  বমসাস ড রওর্াত বটকদিালবজস, তারাগাই সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2337.  বমসাস ড বিাশীি পাওয়ার ম্যাদিজদমন্ট এন্ড কিসালদটসী, ৬/৫, বব, ব্লক, লালমাটিয়া, ঢাকা। কখগ 

2338.  বমসাস ড তাহা পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ৮৭, পুরািা পিি লাইি, পিি টাওয়ার, ঢাকা। কখগ 

2339.  বমসাস ড এইচ বভ এ বস ইবিবিয়াস ড বলিঃ, ২৯০/১, পবিম ধািমবন্ড ফ্ল্ুাট-৬, ঢাকা। কখগ 

2340.  বমসাস ড বমািঃ জাবকর বহাদসি, োমিঃ কািাইখালী, বপািঃ+থািািঃ+দজলািঃ িাদটার। কখগ 

2341.  বমসাস ড গালে ইবিবিয়াবরাং এদসাবসদয়টস, হাউজ-১০১, উত্তর বাড্ডা, ওয়ার্-৭, ঢাকা। কখগ 

2342.  
বমসাস ড  এিাবজড প্যাক ইিফ্রাকচার এন্ড বর্দভলপদমন্ট বলিঃ, ৭৯, শহীে আজমউবিি আহদমে 

স্বরিী, বতজগাঁও, ঢাকা। 

কখগ 

2343.  বমসাস ড এম টি আর কদপ ডাদরশি, ৯৯/বর্ বড় মগবাজার, ঢাকা। কখগ 

2344.  বমসাস ড েরাজী এন্টারপ্রাইজ, বুকারবুবিয়া বাজার, বমিা, বরগুিা। কখগ 
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2345.  বমসাস ড ইশাি বট্রর্াস ড, চরমুগবড়য়া, বপয়ারপুর, মাোরীপুর। কখগ 

2346.  বমসাস ড মীম বর্দভলপদমন্ট ইবিবিয়াবরাং বলিঃ,  বিপাড়া, হাদরায়া, বড়াইগাম, িাদটার। কখগ 

2347.  

বমসাস ড আর এস এন্টারপ্রাইজ ১৬৩, স্যলতাি বচম্বার (৪থ ড তলা), বশখ মুবজব  বরার্, আোবাে, 

চট্টোম। 

কখগ 

2348.  
বমসাস ড চবিমা বরবফ্রজাদরশি, ৬৭, কলাবাগাি (২য় বলি), বাস ষ্টুান্ড এর সাদথ, কলাবাগাি, 

ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

2349.  বমসাস ড রওজা এন্টারপ্রাইজ পল্লী ববদ্যুৎ বমাড়, জয়পুরহাট। কখগ 

2350.  বমসাস ড আবশক এন্টারপ্রাইজ পল্লী ববদ্যুৎ বমাড়, জয়পুরহাট। কখগ 

2351.  বমসাস ড রাদশো এন্ড সস, হািাইল বামবু, জয়পুরহাট। কখগ 

2352.  বমসাস ড খাইরুল এন্টারপ্রাইজ বত্রদমাহিী বাজার, পলাশবাড়ী, খবললগি, কুবড়োম। কখগ 

2353.  বমসাস ড বমাল্লা কিষ্ট্রাকশি,  িলেহ, শ্রীপুর, স্যজািগর বরার্, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

2354.  বমসাস ড খাি পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ক-৫৩, কুবড়ল মসবজে গবল, ভাটারা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2355.  
বমসাস ড রায়হাি বট্রর্াস ড এ-২৮, (বিচ তলা), হাবিমুি টাওয়ার, বর্ টি বরার্, পাহাড়তলী, 

চট্টোম। 

কখগ 

2356.  
বমসাস ড হাবসিা কিষ্ট্রাকশি হাববব ম্যািশি (িীচ তলা), ৮৪১/এ, আরকাি বরার্, বাদ্যরতলা, 

গুলবাহার, পাঁচলাইশ, চট্টোম। 

কখগ 

2357.  
বমসাস ড গুরাবা বটবলকম বাাংলাদেশ বলিঃ, পদ্মা কমদেক্স (৪থ ড তলা), ৫৭/১৫, পবিম পান্থপথ, 

ঢাকা-১২১৫। 

কখগ 

2358.  বমসাস ড বটাটাল সাবভ ডস পদয়ন্ট (টিএসবপ), বলিঃ,  ম-৫৪, বমরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2359.  
বমসাস ড ম্যািবতসা বর্জাইি এন্ড কিসালদটন্ট, ৪৪১, বরার্-৩০, বিউ বর্ওএইচএস, মহাখালী, 

ঢাকা। 

কখগ 

2360.  
বমসাস ড এ এি এন্টারপ্রাইজ ২৫ িাং বলক ব্লকবস, উত্তর মাসোইর, ওয়ার্ ড িাং-৯, এিাদয়তিগর, 

ের্তল্লা, িারায়িগি। 

কখগ 

2361.  
বমসাস ড বজম বট্রর্াস ড,  ১৭৭, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরণী, ববজয় িগর, মাহাতাব বসন্টার, 

১৩তম তলা, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2362.  বমসাস ড রববি বট্রর্াস ড, ৭৬, মবজে স্বরণী, বসািার্াঙ্গা, খুলিা। কখগ 

2363.  বমসাস ড আবলে বট্রর্াস ড, ৪২, িয়া পিি, পিি শবপাং কমদেক্স, রুম িাং-২৬, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2364.  বমসাস ড উইলসি পাওয়ার বলিঃ, ২৯৪/১, (৫ম তলা), উলি ওয়াপো বরার্, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

2365.  
বমসাস ড পাওয়ার এন্ড অদটাদমশি ইবিবিয়াবরাং,  ১৩১ (৪থ ড তলা), পবিম রামপুরা, (ওয়াপো 

বরার্), ঢাকা-১২১৯। 

কখগ 

2366.  বমসাস ড মািহা এন্টারপ্রাইজ উপশহর, সপুরা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

2367.  
বমসাস ড পাওয়ার ববড এন্টারপ্রাইজ, আর এে কাইউম হাইটস, (২য় তলা), জাবকর বহাদসি 

বরার্, চট্টোম। 

কখগ 

2368.  
বমসাস ড আইকবিক ইবিবিয়াবরাং এন্ড বট্রবর্াং বকাম্পািী, বসকশি-১২, ব্লক-এ, বরার্-১, েট-

১৫৬, বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ 

2369.  বমসাস ড এস এন্ড সাদয়ম বট্রর্াস ড, ৬২, িাটার ভবি, পাঁচলাইশ, চট্টোম। কখগ 

2370.  বমসাস ড আর বব এল ইন্টারন্যাশিার, ১৫০, িাহার ম্যািশি, মবতবিল বা/এ, ৫ম তলা, ঢাকা।  কখগ 

2371.  বমসাস ড িাবসর বট্রর্াস ড উেয়পুর, স্যজািগর, পাবিা। কখগ 

2372.  বমসাস ড রূপায়ি কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, রূপার্ি বসন্টার (১০ম তলা), ৭২, বীর উত্তম এ বক খিকার কখগ 
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সড়ক, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। 

2373.  বমসাস ড এ বর্ কিষ্ট্রাকশি, ১১/বর্, বমইি বরার্-৩, েট-৯, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

2374.  
বমসাস ড আর এে এল ইদলকট্রবিক্স বলবমদটর্, গ-১০৫/১,মধ্য বাড্ডা, প্রগবত স্বরণী, বাড্ডা, 

ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2375.  
বমসাস ড একটিভ পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বসাস ড, ১/এ, োরুস সালাম বরার্, বোকাি িাং-৯৯, ৪থ ড 

তলা, মাজার বকা অপাদরটিভ মাদকডট, বমরপুর,ঢাকা। 

কখগ 

2376.  বমসাস ড প্যাদরন্টস বট্রর্াস ড সাাং-মধ্য ডুমুবরতলা, উপদজলা-বপদরাজপুর সের, বপদরাজপুর। কখগ 

2377.  বমসাস ড বমক পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ১০/১, কাটাস্যর, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। কখগ 

2378.  বমসাস ড পাওয়ার ট্রাসবমট,  ঘাটাইল বমইি বরার্, টাাংগাইল। কখগ 

2379.  বমসাস ড বমরি এন্টারপ্রাইজ, ৩/এ, েবক্ষণ কল্যািপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2380.  
বমসাস ড ইবর্এস বসটিবজ বলিঃ,  ১৩৯, বসয়ো ম্যািশি, কমাস ড কদলজ বরার্, বমাগলটুলী, 

আোবাে, চট্টোম। 

কখগ 

2381.  
বমসাস ড বজ বজ ইন্টারন্যাশিাল নুরুল হুো ম্যািশি, ১০, পূব ডাশা আবাবসক এলাকা, শাহজাহাি 

হাউবজাং বসাসাইটি, হামাদজরবাগ, চট্টোম। 

কখগ 

2382.  বমসাস ড এইচ কববর এন্টারপ্রাইজ ৯ িাং হাইদলদভল বরার্, লালখাি বাজার, খুলশী, চট্টোম। কখগ 

2383.  
বমসাস ড ভূ ূঁইয়া এন্টারপ্রাইজ ফ্ল্ুাট িাং-৯-ই, বলদভল-১০, খুলশী টাউি বসন্টার, ৪ িাং জাবকর 

বহাদসি বরার্, চট্টোম। 

কখগ 

2384.  
বমসাস ড টি বব আর পাওয়ার ইদলকবট্রক, ২/এ, হাবিমুি টাওয়ার, আব্দুল আলীহাট, বর্ টি বরার্, 

পাহাড়তলী, চট্টোম। 

কখগ 

2385.  বমসাস ড চক ইদলকবট্রকুাল ওয়াকডস, ৫১, ববগমবাজার, ঢাকা। কখগ 

2386.  
বমসাস ড এম এম এন্টারপ্রাইজ, খাজা গরীদবদিওয়াজ মাদকডট, কাশখালী বপাল, থািা বরার্, 

রাউজাি বপৌরসভা,  চট্টোম। 

কখগ 

2387.  
বমসাস ড হর্রত শাহ জালাল (রিঃ),  অনু বময়ার সড়ক, স্যবচউড়া, র্াকঘর-ব্রাহ্মণজুড়া, থািা-

শাদয়স্তাগি, বজলা-হববগি। 

কখগ 

2388.  
বমসাস ড সাি ফ্ল্াওয়ার কিষ্ট্রাকশি বলিঃ  হাউজ-৪, বরার্-৯/১,  ব্লক-বস, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-

১২১৯। 

কখগ 

2389.  বমসাস ড সালাম কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, োম-বগাপালপুর, থািা-েবরেপুর সের, বজলা-েবরেপুর। কখগ 

2390.  বমসাস ড সাবা এন্টারপ্রাইজ বর্ন্ডাবর উত্তর পাড়া, সাভার কুান্টিঃ, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2391.  বমসাস ড হাসাি এন্টারপ্রাইজ বজলা পবরষে মাদকডট, টি-এ, বরার্, বব. বাড়ীয়া। কখগ 

2392.  
বমসাস ড এম এ এস ইদলকবট্রকুাল ইবিবিয়াবরাং, পবিম মাইজপাড়া, বীরদমাহি, র্াসার, 

কালবকবি, মাোরীপুর। 

কখগ 

2393.  
বমসাস ড বরবমদয়ি কিষ্ট্রাকশি বলবমদটর্, েট িাং-৩৪, এইচ এম োজা, কক্ষ িাং-৩৮/এ, (১২ 

তলা), বসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

2394.  
বমসাস ড বর্ এ ইবিবিয়াবরাং এন্ড ববডাস ড,  মুকদসেপুর (পুবলশ লাইি সাংলগ্ন), সের, 

বকদশারগি। 

কখগ 

2395.  বমসাস ড নূর এন্টারপ্রাইজ, গাছবাবড়য়া, বমাস্তোপুর, মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। কখগ 

2396.  বমসাস ড হামজা বট্রর্াস ড, স্যবিী, শ্রীপুর, ধামদসািা, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2397.  বমসাস ড বশাভা কিসট্রাকশি, েুাি-২১, বাসা-৪৬, বরার্-৭/বস, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2398.  বমসাস ড বজ এন্ড এ ব্রাোস ড, আদিায়ারা সের, আদিায়ারা, চট্টোম। কখগ 

2399.  
বমসাস ড অবরি এন্টারপ্রাইজ ৩৭৭, বেলু বরার্, মগবাজার (ট্রবপকুাল রাহাত, টাওয়ার োজা), 

রমিা, ঢাকা-১২১৭। 

কখগ 
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2400.  
বমসাস ড ট্রবপকুাল বহামস বলবমদটর্,  োিাস ড টাওয়ার (৭ম তলা), ১৩/এ, বীর উত্তম বস আর েত্ত 

বরার্, বাাংলা মটর, র্াকঘর-শাহবাগ, থািা-শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2401.  বমসাস ড ওদয়ষ্টাণ ড কিষ্ট্রাকশি বহাবডাং িাং-০২৮৮, বোকাি িাং-০, বঙ্গবন্ধু সড়ক, বিিাইেহ। কখগ 

2402.  বমসাস ড েুাবমলী বাজার, ১২৮৬/১, মবিপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2403.  বমসাস ড ষ্টার ইিফ্রাষ্ট্রাকচার ১১বস, বক বঘাষ বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2404.  বমসাস ড র্ায়াদমর্ ২০৫, শহবে বসয়ে িজরুল ইসলাম সরণ, ঢাকা। কখগ 

2405.  বমসাস ড মাহমুে হক টুবঙ্গ পাড়া, বগাপালগি। কখগ 

2406.  
বমসাস ড হুাদভি কিষ্ট্রাকশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, বাবড়-৪৬, বশখ কামাল সরণী, বরার্-১৬, 

র ুাাংগস িাবসম স্কয়ার, ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

2407.  
বমসাস ড স্যপার ষ্টার বরবিউদয়বল এিাবজড বলবমদটর্, ৫৬/১, পুরাদিা পিি, বাইর্তল বভউ টাওয়ার 

(১৮ তলা), ঢাকা। 

কখগ 

2408.  বমসাস ডচারু কদপ ডাদরশি ১৯/এ, জামালখাি বরার্, চট্টোম। কখগ 

2409.  বমসাস ড বিউ বসঞ্চুরী পাওয়ার ইদলকট্রবিক্স, ১১/বর্, বরার্-২৫/বব, েট-এস/১০, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2410.  বমসাস ড আভা কিস্ট্রাকশি এন্ড ইবিবিয়াস ড, বপদরাজপুর, কাকরাইে, মধুপুর, টাাংগাইল। কখগ 

2411.  বমসাস ড রািা কিষ্ট্রাকশি, ববষ্ণপুর, বমৌলভীপাড়া, কুবমল্লা। কখগ 

2412.  বমসাস ড জুদয়ল এন্টারপ্রাইজ ৯৩, শাবন্তবাগ, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

2413.  
বমসাস ড আর এস ইন্টারন্যাশিাল বট্রর্াস ড, বাড়ী িাং-০৬, বলি-০৪, বরার্-ির্তি শুভাঢুা, 

আগািগর, বকরািীগি, ঢাকা-১৩১০। 

কখগ 

2414.  বমসাস ড খাি এন্টারপ্রাইজ, রাজবাড়ী উত্তর পাড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

2415.  বমসাস ড অেণী ববদ্যুৎ প্রদকৌশলী বাগােী বরার্, ির্তি বাজার, চাঁেপুর। কখগ 

2416.  বমসাস ড বময়াজী কিষ্ট্রাকশি বহাবডাং িাং-০০০১, বজ এম বসি গুপ্ত বরার্, উত্তর, চাঁেপুর। কখগ 

2417.  
বমসাস ড এম বর্ মঈিউিীি বাঁশী, বহাবডাং িাং-৭, বোকাি িাং-০, এইচ এম এম বরার্, েড়াটািা, 

বকাতয়ালী, র্দশার। 

কখগ 

2418.  বমসাস ড আকবর এন্টারপ্রাইজ েড়াটািা, সের হাসপাতাল বরার্, র্দশার। কখগ 

2419.  
বমসাস ড ইবজইি বোদটক (প্রাইদভট) বলিঃ, ২০৫/১-এ, বতজগাঁও বশ/এ, গুলশাি বলাংক বরার্, 

ঢাকা-১২০৮। 

কখগ 

2420.  
বমসাস ড বরবজয়া বাবর কিষ্ট্রাকশি এন্ড কিসালদটসী, ৭০, বীর উত্তম বস আর েত্ত সড়ক, ৬/২৩, 

ইষ্টাণ ড োজা, ঢাকা-১২০৫। 

কখগ 

2421.  বমসাস ড ই এন্ড বজ বটক বলবমদটর্, ২৮৯/৩/এ, পূব ড িাখালপাড়া বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

2422.  বমসাস ড বাোস ড পাওয়ার, ১০বর্, এবভ-১, েট িাং-১৭/এ, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2423.  বমসাস ড অন্তর প্রান্তর এন্টারপ্রাইজ মবহলা কদলজ বরার্, দূগ ডাপুর, িড়াইল। কখগ 

2424.  বমসাস ড ব্রাহ্মপূত্র ইন্টারন্যাশিাল ৬১, পবিম ধািমবন্ড, ঢাকা। কখগ 

2425.  বমসাস ড আর আর এন্টারপ্রাইজ চ-৮৬, উত্তর বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা-১২০১। কখগ 

2426.  
বমসাস ডএম.রহমাি ইবিবিয়াবরাং এন্ড কসট্রাকশি, ৫২১/১-এ, শহীেবাগ, মসবজে 

বরার্,উত্তরশাহজাহািপুর, ঢাকা 

কখগ 

2427.  
বমসাস ড এস এম আর ববশ্বাস ইবিবিয়াস ড বলিঃ, আমজাে কমান্ডার ম্যািশি, কাবলগি বাজার, 

বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 

2428.  বমসাস ড হােসা এন্টারপ্রাইজ িারায়িপুর, িবীিগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। কখগ 

2429.  বমসাস ড নূর এন্ড বকাম্পািী বর্-২৫, বাজার বরার্, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2430.  
বমসাস ড এস এি এন্টারপ্রাইজ, ১ িাং িবীিগর হাউবজাং ববড়ীবাে, ৭ িাং বরার্, বমাহাম্মেপুর, 

ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 
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2431.  
বমসাস ড আবরর্র্দটকসাভ ড বলবমদটর্,  ইউবিক হাইটস, বপ এন্ড বকউ বলদভল-১৯, ১১৭, কাজী 

িজরুল ইসলাম এবভবিউ, রমিা, ঢাকা। 

কখগ 

2432.  
বমসাস ড এবববজ ইবিবিয়াবরাং সাবভ ডদসস (প্রািঃ) বলিঃ, আবজজ ভবি, ৯৩, মবতবিল বাবণবজুক 

এলাকা, ঢাকা। 

কখগ 

2433.  
বমসাস ড বরবর্য়াস পাওয়ার বলবমদটর্, গ-২৫/৪, প্রগবত স্বরবণ (১০ তলা), শাহজােপুর, গুলশাি, 

ঢাকা। 

কখগ 

2434.  বমসাস ড িাবজম উবিি এন্টারপ্রাইজ, বকাটবাড়ীয়া বাজার, বসািাপুর, বসািাইমুড়ী, বিায়াখালী। কখগ 

2435.  বমসাস ড আটগাঁও বট্রর্াস ড, আটগাঁও, (খয়রাবাে), ব্রাহ্মণাসি, ওসমািীিগর, বসদলট। কখগ 

2436.  বমসাস ড রােসাি কিষ্ট্রাকশি বকাম্পািী, রায়গড়, ঢাকা েবক্ষণ, বগাপালগি, বসদলট। কখগ 

2437.  বমসাস ড বসলদকা এন্টারপ্রাইজ রায়গড়, ঢাকা েবক্ষণ, বগাপালগি, বসদলট। কখগ 

2438.  বমসাস ড তাহবমে-তািবজল এন্টারপ্রাইজ, মীরপুর, তালতলা, ওসমািীিগর, বসদলট। কখগ 

2439.  বমসাস ড সাদজো এন্টারপ্রাইজ বশাভারামপুর, অবম্বকাপুর, েবরেপুর সের, েবরেপুর। কখগ 

2440.  বমসাস ড স্যাম ইন্টারন্যাশিার,  ১৮৯, কাঠাল বাগাি (েীণ কণ ডার), ঢাকা। কখগ 

2441.  বমসাস ড বব আর বট্রর্াস ড, একলাশপুর, ববগমগি, বিায়াখালী। কখগ 

2442.  বমসাস ড সাে এন্টারপ্রাইজ, এইব-০৬, আর-১২, বসক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2443.  
বমসাস ড খাি এন্ড আলম এদসাবসদয়টস্, ১১১৫/বস, শাহ আমািত বসর্ত সাংদর্াগ সড়ক, ১ বক বম 

পূর্ ব দষালশহর, চট্টোম। 

কখগ 

2444.  বমসাস ড আজাে বট্রর্াস ড,  সের বরার্, বরগুিা। কখগ 

2445.  বমসাস ড বর্ কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, ১০৫/২, বতজকুিীপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2446.  বমসাস ড এম এি এন্টারপ্রাইজ ৪৪৮, ব্াাংকক, বসঙ্গাপুর মাদকডট (৪থ ড তলা, আোবাে, চট্টোম। কখগ 

2447.  বমসাস ড বশখ কিষ্ট্রাকশি, মাকডাস বরার্, বগাপালগি। কখগ 

2448.  
বমসাস ড আশা এন্টারপ্রাইজ আবাে টাওয়ার (৩য় তলা), বপাষ্ট অবেস পদয়ন্ট, প্রধাি সড়ক, 

ববয়ািী বাজার, বসদলট। 

কখগ 

2449.  বমসাস ড আমবরি বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৪২/১-এ, মধ্র মাোরদটক, বাসাদবা, ঢাকা। কখগ 

2450.  বমসাস ড বমািঃ ওবায়দ্যর রহমাি বহাবডাং িাং-২৬৪, বকাট সড়ক, িীলোমারী। কখগ 

2451.  বমসাস ড ইদলকবট্রক হাউজ, পূব ড মজমপুর, গণপূতড অবেদসর সামদি, কুবষ্টয়া। কখগ 

2452.  বমসাস ড এইচ  বক বট্রবর্াং, হাউজ িাং-১৪৪, বশরইল, বঘাড়ামারা, রাজশাহী। কখগ 

2453.  বমসাস ড বহাপ ওদয়  বটকদিালজী বলিঃ, ৪১৬/বর্, চািপাড়া বমবর্দকল, উত্তরখাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2454.  
বমসাস ড মর্ ডাণ কিষ্ট্রাকশি, বাড়ী িাং-১৭ (২য় তলা), বরার্ িাং-২, মহািগর প্রদজক্ট, রামপুরা, 

ঢাকা-১২১৯। 

কখগ 

2455.  বমসাস ড িাবেসা ববজদিসদকণ ডার, ৪৫/এ/৩-বব, আবজমপুরদরার্,লালবাগ, ঢাকা কখগ 

2456.  বমসাস ড আজাে কিস্ট্রাকশি, ১৯/৬, কাঠালবাগাি বাজার, ঢাকা। কখগ 

2457.  
বমসাস ড এস টি আর বট্রর্াস ড বাড়ী িাং-২১, বরার্ িাং-২, বখলবাড়ীরদটক বমইি বরার্, গুলশাি-২, 

ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2458.  
বমসাস ড এইচ এন্ড এইচ বট্রর্াস ড ২০৫/৫, ববগম বরাদকয়া স্মরণী (৪থ ড তলা), পবিম কােরুল, 

বশর-ই-বাাংলা িগর, ঢকা-১২০৭। 

কখগ 

2459.  বমসাস ড বববর্এক্স ইন্টারন্যাশিাল প্রািঃ বলিঃ, ৪৯, মবতবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2460.  
বমসাস ড এি আই বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ১৬৬/১৬৭, বসয়ে িজরুল ইসলাম স্মরণী, আলরাজী 

কমদেক্স (৮ম তলা), রুম িাং-৭০৪, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2461.  বমসাস ড বজািাকী এন্টারপ্রাইজ, কাওয়ালটি িয়াপাড়া, সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2462.  বমসাস ড হাবছনুর ইসলাম ইবিবিয়াবরাং, বর্-২৫, বাজার বরার্, সাভার, ঢাকা। কখগ 
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2463.  বমসাস ড বরোত এন্টারপ্রাইজ বঙ্গবন্ধু সড়ক, পাচুবরয়া, বগাপালগি। কখগ 

2464.  বমসাস ড প্রাথ ডণা এন্ড প্রতুয় বট্রর্াস ড, জামালগি বরার্, প্রদেসর পাড়া, জয়পুরহাট। কখগ 

2465.  
বমসাস ড ববিবেক্স ষ্টীল বববডাং বর্দভলপদমন্ট বলিঃ, উত্তর সালিা, ইপো, পুদরাবাড়ী, গাজীপুর 

সের, গাজীপুর। 

কখগ 

2466.  বমসাস ড  সাউোণ ড মাবি  বপ্রার্াক্টস বলিঃ, ৫০, মহাখালী বব টাওয়ার, ৫ম তলা, ঢাকা। কখগ 

2467.  বমসাস ড বপালাবরস পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ১৪৫, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা কখগ 

2468.  
বমসাস ড এম এি এন্টারপ্রাইজ,  োম-বলাহারপুল বাজার, র্াকঘর-মহাকালী, মুসীগি সের, 

মুসীগি। 

কখগ 

2469.  বমসাস ডি সাববি বট্রবর্াং এদজসী ৭০ বশখ ইয়াবসি বরার্, পূবৃ বমাল্লার বটক, েবক্ষণখাি, ঢাকা। কখগ 

2470.  বমসাস ড খাি এন্টারপ্রাইজ, গ-১/৭, শাহজােপুর, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2471.  বমসাস ড বজদিক্স পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ১০/এ, বরার্-৬, েট-১, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2472.  
বমসাস ড  জিিী এন্টারপ্রাইজ, োম-বাঘুটিয়া, চরকাটারীপাড়া, /পারুবরয়া, র্াকঘর-চর বাঘুটিয়া, 

থািা-বেৌলতপুর, বজলা-মাবিকগি। 

কখগ 

2473.  বমসাস ড বিয়ামুল এন্টারপ্রাইজ, বগৌতম পাড়া, েবক্ষণ স্যবহলপুর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। কখগ 

2474.  
বমসাস ড সাউথ বাাংলা গ্রুপ অব বকাম্পািী, িাবসর বট্রর্ বসন্টার, ৫মদফ্ল্ার, ৮৯, বীর উত্তম বস আর 

েত্ত বরার্, ঢাকা-১২০৫। 

কখগ 

2475.  বমসাস ড ব্লুদবল বাাংলাদেশ বলিঃ, ক-৪৯/এ, কুবড়ল, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

2476.  
বমসাস ড বে বজম ইন্টারন্যাশিাল আই-২৩/২, বব আই বর্ বস বরার্, উত্তর ববলাসপুর, 

জয়দেবপুর, গাজীপুর। 

কখগ 

2477.  
বমসাস ড বর্বজকম ইন্টারন্যাশিাল বলিঃ, বলাবরয়ািা টাওয়ার (১ম তলা), স্যট-১৩৬, ১৬, পুরািা 

পিি, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2478.  বমসাস ড বকউববক বটবলকবমউবিদকশি, ট-৯৫, মদধ্য বাড্ডা, বলাংক বরার্, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2479.  
বমসাস ড আরাে এন্টারপ্রাইজ, োম-চকপাড়া, র্াকঘর-বপাগলবেয়া, উপদজলা-সবরষাবাড়ী, বজলা-

জামালপুর। 

কখগ 

2480.  বমসাস ড শামু এন্টারপ্রাইজ, বেবিগড় বাজার, বেঁর্তবলয়া, পঞ্চগড়। কখগ 

2481.  বমসাস ড শাহবরয়া বট্রর্াস ড, বলায়ার র্দমার বরার্,ফুলবাড়ী বগট, কুদয়ট, খািজাহাি আলী, খুলিা। কখগ 

2482.  বমসাস ড আবলে এন্ড ব্রাোস ড মদহশ্বরপাশা (উত্তর ববণকপাড়া), বেৌলতপুর, খুলিা। কখগ 

2483.  বমসাস ড এইচ এন্ড এি ইন্টারন্যাশিাল, ১৬-১৭, বায়র্তল মামুর জাদম মসবজে মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

2484.  বমসাস ড এ বজ এন্টারপ্রাইজ ১৩-বর্, বাঁশবাড়ী, মবের বরার্, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। কখগ 

2485.  বমসাস ড ওয়াির্ার উর্ ল্যান্ড বববর্ প্রাইদভট বলিঃ, ৩০/বর্, পূব ড িয়াতলা, মগবাজার, ঢাকা। কখগ 

2486.  বমসাস ড বাঁধি এন্টারপ্রাইজ, পূব ড ববরামচর, র্াকঘর-শাদয়স্তাগি, শাদয়স্তাগি, হববগি। কখগ 

2487.  বমসাস ড পাওয়ার কিদসপট ইবিবিয়াবরাং, ১৮৮২, পূব ড জুরাইি, ঢাকা। কখগ 

2488.  
বমসাস ড বমহিাজ এন্টারপ্রাইজ, সাাং-বমৌচাক, র্াকঘর-বমৌচাক, উপদজলা-কাবলয়াথকর, 

গাজীপুর। 

কখগ 

2489.  বমসাস ড কামরুল এন্ড ব্রাোস ড ২৫৩, বমাহাম্মে পাড়া, বগাপালগি। কখগ 

2490.  
বমসাস ড লুব-বরে (বাাংলাদেশ) বলবমদটর্, েট-বব-৬ (অাংশ), ৯-১০ ও ২৩-২৪, বববসক বশল্প 

এলাকা, সাগবরকা বরার্, ব্লক-এ, কােম একাদর্মী চট্টোম। 

কখগ 

2491.  বমসাস ড ম্যাগ ইবিবিয়াবরাং বাবড়-২০, বরার্-১০, বর্ আই টি প্রদজক্ট, বমরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2492.  
বমসাস ড পাওয়ার বমইি ইবিবিয়াবরাং বাাংলাদেশ, খ-৯, শাহজােপুর, কিবেদর্স, বসক্টর-বজ 

এে-৭৭, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। 

 কখগ 

2493.  বমসাস ড আবিসা এন্টারপ্রাইজ পবিম ভাগ, েবক্ষণ ভাদেশ্বর, বগালাপগি, বসদলট। কখগ 
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2494.  বমসাস ড সাবরিা কদপ ডাদরশি ১৬/৩/এ, িয়াদটালা, মধুবাগ, ঢাকা। কখগ 

2495.  বমসাস ড কম োদয়স বববর্, ৩০, বিউ ইস্কাটি, বেলু বরার্, রমিা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2496.  বমসাস ড আটলান্টা ষ্টীল এন্ড বটকদিালবজস বলিঃ, বঙ্গবন্ধু সড়ক, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকা কখগ 

2497.  বমসাস ড বশখ সাগর এন্টারপ্রাইজ,  বর্ন্ডাবর, উত্তর পাড়া, সাভার কুান্টিঃ, আশুবলয়া, ঢাকা। কখগ 

2498.  বমসাস ড বশখ পাঁচ কুবড় এন্টারপ্রাইজ, বর্ন্ডাবর উত্তরপাড়া, সাভার কুান্টিঃ, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2499.  বমসাস ড বশখ সবলম এন্টারপ্রাইজ. বর্ন্ডাবর উত্তরপাড়া, সাভার কুান্টিঃ, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2500.   বমসাস ড মদিায়ার  ইবিবিয়াবরাং বছটকীবাড়ী, িাগরপুর, টাাংগাইল।  কখগ 

2501.  
বমসাস ড ওদয়ষ্টাণ ড ইবিবিয়াবরাং (প্রািঃ) বলিঃ, ১ িাং কাওরাি বাজার, টিবসবভ ভবি, ১১তলা, 

ঢাকা-১২১৫। 

কখগ 

2502.  
বমসাস ড এস এম আর ইদলকবট্রকুাল ইবিবিয়াবরাং কদরাল, ১৯৫৭, কালাবময়া ম্যািশি, আমীর 

বোভাষ বলি, বর্টি বরার্, চট্টোম। 

কখগ 

2503.  বমসাস ড কিস্যুল ইবিবিয়াবরাং, ১১৯, েবকদররপুল, বক ওয়াই োজা, ঢাকা। কখগ 

2504.  
বমসাস ড ব্রাইট ইবিবিয়াবরাং কদপ ডাদরশি, ১৪৪/২/বব (২য় তলা) বপদররবাগ, বমরপুর, ঢাকা-

১২১৬। 

কখগ 

2505.  
বমসাস ড রাবে ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিাষ্ট্রাকশি, বমাহাম্মেিগর, (ববসবমল্লাহ বষ্টার), বজদরা পদয়ন্ট, 

জলমা, হবরণতালা, খুলিা। 

কখগ 

2506.  বমসাস ড আবিস্যর রহমাি আটি বাজার, শান্তা, বকরািীগি, ঢাকা। কখগ 

2507.  বমসাস ড পালসার, ২৬, আরামবাগ, মবতবিল, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2508.  বমসাস ড আশরােী এন্ড জান্নাতী এন্টারপ্রাইজ, আদলকািা বপািার বরার্, ববরশাল। কখগ 

2509.  বমসাস ড বখাদশো এন্টারপ্রাইজ ৮০/২/বস, উত্তর র্াত্রাবাড়ী, ববববর বাবগচা, ঢাকা-১২০৪। কখগ 

2510.  বমসাস ড বিউ মা বষ্টার,  ৮০/২, চক বপলািপুর, পবিমপাড়া, পাবিা। কখগ 

2511.  
বমসাস ড ট্রাইদজাি এে বপ এস (বববর্) বলিঃ, এভার েীণ োজা (১ম তলা), ২৬০/বব, বতজগাঁও 

বশ/এ, ঢাকা-১২০৮। 

কখগ 

2512.  
বমসাস ড বেট ওদয়ষ্টাণ ড এিাবজড (বববর্) বলিঃ, েট িাং-৪১, এ বব স্যপার মাদকডট, বসক্টর-৩, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

2513.  

বমসাস ড বসদকা পাওয়ার,  ৬৬৩/৬৬৪, আশদকাি, এস এস টাওয়ার, হাজীকুাম্প বরার্, 

আশদকািা, েবক্ষণখাি, ঢাকা-১২৩০। 

কখগ 

2514.  
বমসাস ড স্যজািগর এন্টারপ্রাইজ, বলার শবপাং বসন্টার, স্যুট-২৯, ৩য় তলা, ২৪ বমরপুর বরার্, 

ঢাকা। 

কখগ 

2515.  বমসাস ড মাইশা এন্টারপ্রাইজ, বুড়ি বঘাষ বমাগলা বাজার, েবক্ষণ স্যরমা, বসদলট। কখগ 

2516.  বমসাস ড আদরবেি এন্টারপ্রাইজ, বোকাি-০১৮৮১, হাসাপাতাল বরার্, বেওয়ািগি, জামালপুর। কখগ 

2517.  বমসাস ড োরজািা পাওয়ার বর্বষ্টববউশি,  বববসক বমাড়, বশয়ালদকাল, বসরাজগি। কখগ 

2518.  বমসাস ড বমরা কিস্ট্রাকশি, ৯৫, েীণ বরার্, বব টি আই বসন্টার োজা, ৪থ ড তলা, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2519.  বমসাস ড মমতাজ এন্টারপ্রাইজ, ক-৪৯/৪/এ, বখলদক্ষত টািপাড়া, বখলদক্ষত, ঢাকা। কখগ 

2520.  বমসাস ড এস এস এন্টারপ্রাইজ, বগাপালপুর, মবিরামপুর, র্দশার। কখগ 

2521.  
বমসাস ড বে আর এম এি বসদষ্টমস বলিঃ,  ২০২/এ, ৫ম তলা, বরার্-৬, বমাহাম্মেী হাউবজাং বলিঃ, 

বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

2522.  বমসাস ড লাববব এন্টারপ্রাইজ, ৮, বর্ আই টি এক্সিঃ, মঞ্জুরী ভবি, ঢাকা। কখগ 
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2523.  বমসাস ড ওসমাি বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি,  বাড়ী-১১/৩, বরার্-১, কল্যািপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2524.  বমসাস ড এ বক এম সাহাবুবিি বশখ, ৭৬, িাহা বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2525.  
বমসাস ড ইদন্টবেটি কমাস ড বসন্টার,  বোকািা-২৮৮, হাজীপাড়া, বসঙ্গাপুর মাদকডট, এিক্স বরার্, 

আোবাে, চটোম। 

কখগ 

2526.  বমসাস ড বির্ত এন্টারপ্রাইজ, িরকবলকাতা, বভাদজশ্বর, িবড়য়া, শরীয়তপুর। কখগ 

2527.  বমসাস ড এস এে ইবিবিয়াস ড, পল্লী ববদ্যুৎ বরার্, চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

2528.  বমসাস ড কামাল ববডাস ড, স্যজা িগর, পাবিা। কখগ 

2529.  বমসাস ড প্রগবত ইদলকবট্রক, বসািাপুর বাজার, রামগি, লক্ষীপুর। কখগ 

2530.  বমসাস ড বপ এস ইবিবিয়াবরাং, ২৯, িাভািা গাদর্ ডি, কল্যািাপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2531.  বমসাস ড এ এইচ এস এন্টারপ্রাইজ, ১৯৫, মাস্যে বশখ, ১৯৫, িরখালী, বহালারহাট, বপদরাজপুর। কখগ 

2532.  
বমসাস ড আর আবমি বরবিউএবল এিাবজড বকািঃ প্রািঃ বলিঃ,  আর আই টাওয়ার, ৪থ ড তলা, ২৩/এ, 

এম এম আলী বরার্, বমদহেী বাগ, চট্রোম। 

কখগ 

2533.  বমসাস ড এইচ এস এন্টারপ্রাইজ, হবরিাতলা, গাবতলী, মুিাগাছা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2534.  বমসাস ড রাইয়ুাি ইইই র্ট বববর্, এওজ, বপয়ারপুর, মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। কখগ 

2535.  তাহবমে এন্টারপ্রাইজ, পূব ড মজমপুর, কুবষ্টয়া। কখগ 

2536.  বমসাস ড বর্পলু কিষ্ট্রাকশণ, ২িাং চাঁেপুর দ্যধসর, বশলপূপা, বিিাইেহ। কখগ 

2537.  বমসাস ড এস এি বট্রর্াস ড, কাদথায়া জাতীয় ববশ্ব ববদ্যালয়, গাজীপুর। কখগ 

2538.  বমসাস ড েত্ত কিষ্ট্রাকশি, মুসবলমাবাে, জামালপুর সের, জামালপুর। কখগ 

2539.  বমসাস ড োরুকী এন্টারপ্রাইজ, বসাকপাড়া, জামালপুর সের, জামালপুর। কখগ 

2540.  বমসাস ড বলয়াকত এন্ড বকাাং, ৫৯৭, আশদকািা, েবক্ষণখাি, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2541.  
বমসাস ড আলম পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং,  বসবব-২১১/৭, বজসবমি টাওয়ার, কচুদক্ষত বমইিদরার্, 

ঢাকা। 

কখগ 

2542.  
বমসাস ড আর এস পাওয়ার এন্ড ইদলকবট্রক,  আর আই বমাল্লা টাওয়ার, বজলখািার বমাড়, 

বভলািগর, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। 

কখগ 

2543.  
বমসাস ড স্যচিা এন্টারপ্রাইজ, ১৫২, বগাববিিগর, ঠাকুরগাঁও বরার্, ঠাকুরগাঁও বপৌরসভা, 

ঠাকুরগাঁও। 

কখগ 

2544.  বমসাস ড রহমাি বট্রর্াস ড, রহমাি মবিল, বাসা-৭০, বরার্-১, আহাবলয়া, র্তরাগ, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2545.  
বমসাস ড জাের এন্টারপ্রাইজ, ১৭০, বসরাজস্যপার মাদকডট, ২য় তলা, বাদয়াবজে ববাস্তাবম, 

চট্রোম। 

কখগ 

2546.  বমসাস ড এস এস এম বমাস্তো সারওয়ার, ইসলামবাগ, পঞ্চগড়। কখগ 

2547.  বমসাস ড রাবে এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং ১৩০/১, বোকাি িাং-০, মবরচাল হুলারহাট, বপদরাজপুর। কখগ 

2548.  বমসাস ড পূিভবা এন্টারপ্রাইজ, বাসা-৪১, কল্যািপুর, বরার্-১ া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2549.  বমসাস ড বপসদকাি, ৫, কল্যািপুর, বমইি বরার্, প্রথম তলা, ঢাকা। কখগ 

2550.  বমসাস ড রাবেি এন্টারপ্রাইজ, ১৯৫, িবীিবাগ, বগাপালগি। কখগ 

2551.  
বমসাস ড বলমি এন্টারপ্রাইজ, োমিঃ ববায়াবলয়া, বপািঃ আহাম্মেপুর, থািািঃ আবমিপুর, বজলািঃ 

পাবিা। 

কখগ 

2552.  বমসাস ড স্যইটিাং কদপ ডাদরশণ, বিজাম ম্যািশি, ৩৩৬১, বমালভী পাড়া, আোবাে, চট্রোম। কখগ 

2553.  বমসাস ড তাবক এন্টারপ্রাইজ, লবতে স্কুল বরার্, ২য় বলি, পটুয়াখালী। কখগ 

2554.  
বমসাস ড রুবব   ইবিবিয়াবরাং কিষ্ট্রাকশণ, োমিঃ শ্রীপুর, বপািঃ শ্রীপুর ির্তি বাজার, জামালপুর 

সের, জামালপুর। 

কখগ 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

2555.  বমসাস ড কামাল এন্ড সস, িাবসরাবাে, পবলদটকবিক, খুলশী, চট্রোম। কখগ 

2556.  
বমসাস ড ই এম বস ইবিবিয়াবরাং কিষ্ট্রাকশি, বশপ্তী শীদলর বববডাং, সাগবরকা, বববসক এলাকা, 

েবক্ষণ কাট্টবল, কদলজ বরার্, পাহাড়তী, চট্টোম। 

কখগ 

2557.  বমসাস ড ববসবমল্লাহ ইদলকবট্রক হাউজ, মাধবেী, িরবসাংেী। কখগ 

2558.  বমসাস ড স্যমি এন্টারপ্রাইজ ৮/এ, ৮/বব, িীলদক্ষত, গাওছুল আজম স্যপার মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

2559.  বমসাস ড আেসািা এন্টারপ্রাইজ বব-৭, বগন্ডা, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2560.  বমসাস ড এস এ এন্টারপ্রাইজ োম ও র্াকঘর-লক্ষীগি, বিত্রদকািা সের, বিত্রদকািা। কখগ 

2561.  বমসাস ড জুদবো এন্টারপ্রাইজ ২২৬, বষ্টশি বরার্, নুরজাহাি কমদেক্স, ময়মবিাংহ। কখগ 

2562.  বমসাস ড বমিহাজ এন্টারপ্রাইজ ৯৯, েীণ বরার্, পান্থপথ, ঢাকা। কখগ 

2563.  বমসাস ড সায়মা ইবিবিয়াবরাং ১০৩, আরাপপুর সড়ক, বিিাইেহ। কখগ 

2564.  বমসাস ড পাওয়ার বেইজ ইবিবিয়াবরাং, ৩৪, পুরাতি পিি, ঢাকা। কখগ 

2565.  বমসাস ড আবরয়াি এন্টারপ্রাইজ গদহরপাড়া, িাবরদকলী, জামালপুর। কখগ 

2566.  
বমসাস ড স্যবাস্তু ইবিবিয়াবরাংবলিঃ স্যবাস্তু ইমাম বসকাওয়ার, (৬ ষ্ঠ তলা), ৬৫, গুলশাি এবভবিউ, 

গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2567.  বমসাস ড ববশ্বাস কদপ ডাদরশি ১৮/এ, পূবৃ রাজাবাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2568.  বমসাস ড আল আবমি বট্রর্াস ড মঙ্গলবাড়ীয়া, কািাববদলর বমাড়, কুবষ্টয়া। কখগ 

2569.  বমসাস ড বহাসাইি এন্টারপ্রাইজ উত্তর মবল্লকপুর, স্যিামগি। কখগ 

2570.  
বমসাস ড আইবর্দয়ল কিষ্ট্রাকশি ইদরক্টস ড হাউজ-১৮, কামাল আতার্তকড এবভবিউ, বিািী বা/এ, 

ঢাকা। 

কখগ 

2571.  বমসাস ড রানু এন্টারপ্রাইজ, ৮২/৪-বস, েবক্ষণ র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। কখগ 

2572.  বমসাস ড মাহফুজ এন্ড ব্রাোস ড োম-পূব ড বগামেন্ডী, র্াকঘর ও থািা-ববায়ালখালী, চট্টোম। কখগ 

2573.  বমসাস ড এইচ এম লাইি, ৮/১, আরমাবিয়াি ষ্ট্রীট, ঢাকা। কখগ 

2574.  
বমসাস ড বরজওয়াি ইবিবিয়াবরাং এন্টারপ্রাইজ,  বহাবডাং িাং-৮৭, ির্তি ববলবসমলা, বসিাবিবাস, 

রাজপাড়া, রাজশাহী। 

কখগ 

2575.  বমসাস ড তামবজে বট্রর্াস ড উত্তর বেঘলেী, বভালা সের, বভালা। কখগ 

2576.  বমসাস ড লাবিী এন্টারপ্রাইজ োম-তাদিবার পাড়া, কাবলকাপুর, পাব ডতীপুর, বেিাজপুর। কখগ 

2577.  
বমসাস ড তাসবিম কিষ্ট্রাকশি োম-ধুরুয়া, র্াকঘর-রাম বগাপালপুর, থািা-বগৌরীপুর, বজলা-

ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2578.  বমসাস ড সাবময়া এন্টারপ্রাইজ ২৮৯/১, বড় মগবাজার, আম বাগাি, রমিা, ঢাকা। কখগ 

2579.  
বমসাস ড শাহ বমািঃ আদিায়ার বহাদসি,দহাবডাং িাং-০০০, বোকাি িাং-২০২/২০৩, বজলা পবরষে 

মাদকডট, িীলোমারী। 

কখগ 

2580.  
বমসাস ড স্যমাইয়া স্যলতািা বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, বর্/২৫, বাজার বরার্, বালক কদলািী, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪০। 

কখগ 

2581.  বমসাস ড শশী এন্টারপ্রাইজ, বভ এইর্ বরার্, গাইবান্ধা। কখগ 

2582.  বমসাস ড মা আদমলা এন্টারপ্রাইজ, বদহরারচালা, ির্তিবাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর। কখগ 

2583.  বমসাস ড বসিহা এন্টারপ্রাইজ বতবলিা, বচদতশ্বরী, বমজডাপুর, টাাংগাইল। কখগ 

2584.  বমসাস ড ইকরা এন্টারপ্রাইজ বতবলিা বচদতশ্বরী, বমজডাপুর, টাাংগাইল। কখগ 

2585.  বমসাস ড সাখাওয়াত বহাদসি কাগমারী বরার্, কদলজ পাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

2586.  
বমসাস ড বর্লা বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল,  জয়দেবপুর বপ  আই সাংলগ্ন, রাজবাড়ী বরার্, গাজীপুর 

সের, গাজীপুর। 

কখগ 



ক্রবমক 
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2587.  
বমসাস ড এি এি সাবভ ডদসস এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ২৪-২৫, বেলকুশা বা/এ (৭ম তলা), ঢাকা-

১০০০। 

কখগ 

2588.  বমসাস ড েবরেপুর জান্নাত কিষ্ট্রাকশি বলবমদটর্, পূব ড খাবাসপুর, েবরেপুর। কখগ 

2589.  বমসাস ড বোদয়ল এন্টারপ্রাইজ বসািাতলা, বগুড়া। কখগ 

2590.  বমসাস ড প্রীবত এন্টারপ্রাইজ বাঘাইছবড়, রাঙ্গামাটি পাব ডতু বজলা। কখগ 

2591.  বমসাস ড ইউবিবভশি কিষ্ট্রাকশি,  ৫৭, পুরািা পিি, ৩য় তলা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2592.  বমসাস ড বমশু এন্টারপ্রাইজ বান্ধ বরার্, ৩ িাং বষ্টমারদঘাট, ববরশাল। কখগ 

2593.  বমসাস ড বমািঃ জাহাঙ্গীর আলম ধরমপুর, ববদিােপুর বাজার, মবতহার, রাজশাহী। গ 

2594.  বমসাস ড ছামী বট্রর্াস ড, গজাবরয়া বাজার, উত্তর বেঘলেী, বভালা সের, বভালা। কখগ 

2595.  
বমসাস ড ইদলকদট্রাবিক্স এন্ড কবমউবিদকশি সলুুশাি,  বাড়ী িাং-১০৪,  ব্লক-বর্, বরার্-০৫, 

মহািগর প্রদজক্ট, রামপুরা, ঢাকা। 

খগ 

2596.  
বমসাস ড সাি রাইজ এন্টারপ্রাইজ ৭০/১, ইিার সাকুডলার বরার্, পুরািা পিি, জাতীয় স্কাউট 

ভবি, ১১ তলা, ঢাকা। 

কখগ 

2597.  বমসাস ড এস ওয়াি ইবিবিয়াবরাং বটকদিালবজ, বটদিগপাড়া, চািিা, গাজীপুর সের, গাজীপুর। কখগ 

2598.  বমসাস ড রবহমা এন্টারপ্রাইজ পুরাতি বাস বষ্টশি, স্যিামগি সের, স্যিামগি। কখগ 

2599.  বমসাস ড বেষ্ঠ বট্রর্াস ড,  আবেমপাড়া, মাইজেীপাড়া, বিায়াখালী। কখগ 

2600.  বমসাস ড আর বপ কদপ ডাদরশি রূপসা, খুলিা। কখগ 

2601.  বমসাস ড পাওয়ারদশল (প্রািঃ) বলিঃ,  ৯৫/৭, আবজজ মাদকডট, পল্লবী, ঢাকা। কখগ 

2602.  বমসাস ড এম ই হারুি বট্রর্াস ড ২৪/ই, বাঁশবাড়ী, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। কখগ 

2603.  বমসাস ড বকলবভ পাওয়ার,  খ-২২৫, প্রগবত সরণী, বমরুল বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2604.  বমসাস ড সাজ এন্টারপ্রাইজ, ১০৪/এ, বসদেশ্বরী সাকুডলার বরার্, ঢাকা। কখগ 

2605.  বমসাস ড এস বব ইবিবিয়াবরাং শািার পাড়, বসবেরগি, িারায়বিগি। কখগ 

2606.  বমসাস ড  আববে এন্টারপ্রাইজ ববায়াবলয়া, আহাম্মেপুর, পাবিা। কখগ 

2607.  বমসাস ড কাজল কৃষ্ণ বে র্তীশ বে সড়ক, মাোরীপুর-৭৯০০। কখগ 

2608.  বমসাস ড নূদর জান্নাত ইবিবিয়াবরাং, বহাবডাং িাং-১৩২, মবরচাল বাইপাস বরার্, বপদরাজপুর। কখগ 

2609.  বমসাস ড এম এস বশো এন্টারপ্রাইজ, ঠাকুরবিপাড়া, ববদ্যুজামদতি, কামারখি, বসরাজগি। কখগ 

2610.  বমসাস ড বশখ লুৎো কিষ্ট্রাকশি বব-৭, বগন্ডা, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2611.  
বমসাস ড এস বজ এন্টারপ্রাইজ, েট িাং-১১, বরার্ িাং-০৪, ব্লক-বস, আেতাবিগর, বাড্ডা, ঢাকা-

১২১২। 

কখগ 

2612.  
বমসাস ড বর্বজলগ বসদষ্টমস্ ১১৭/১১৮, খাজা স্যপার মাদকডট, ৭ িাং বোকাি কল্যাণপুর, বমরপুর 

বরার্, ঢাকা। 

কখগ 

2613.  
বমসাস ড এস আর বট্রর্াস ড ২৬/৩, সাউথ বিশ্রী, ৪থ ড তলা, মসবজদের পাদশ্বড, বগাড়াি,  বখলগাঁও, 

ঢাকা। 

কখগ 

2614.  বমসাস ড মহবসি এন্টারপ্রাইজ গুজাবেয়া বাজার, কবরমগি, বকদশারগি। কখগ 

2615.  
বমসাস ড বলটি হার্ ডওয়ুার এন্ড ইদলকবট্রক, কাবলহাতী বাস ষ্টুান্ড, সার্তটিয়া, কাবলহাবত, 

টাাংগাইল। 

কখগ 

2616.  
বমসাস ড প্রগবত বটকদিালবজকুাল সদলাসি’স বাড়ী-১০১৫, বরার্-১৭, বাইর্তল আমাি হাউবজাং 

বসাসাইটি, আোবর, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

2617.  বমসাস ড রাইে এন্টারপ্রাইজ ১১৯৪, োদতমা োজা, ববউটি বরার্, ববরশাল সের, ববরশাল। কখগ 

2618.  বমসাস ড আকতার বহাদসি কালীবাড়ী বরার্, বভালা। কখগ 
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2619.  বমসাস ড আস্থা কিষ্ট্রাকশিস্ বলবমদটর্, ৫০,কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, িীচতলা, ঢাকা। কখগ 

2620.  
বমসাস ড মা ইদলকবট্রক ইবিবিয়াবরাং পাওয়ার, পবিম র্গরী, বমজডাপুর বাজার, গাজীপুর সের, 

গাজীপুর। 

কখগ 

2621.  
বমসাস ড এক্সদটিবসভ ইবিবিয়াবরাং এন্ড সাবভ ডস, ৬১৩, (৭ম তলা)/এ) পূব ড কাজীপাড়া, বমরপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

2622.  বমসাস ড আেবরি এন্টারপ্রাইজ বলবমদটর্, ৬/বস, ১৮/৩৭৬, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

2623.  বমসাস ড  টি এস আর এন্টারপ্রাইজ, বচচুবরয়া, বক বব বাজার, বাঁশখালী, চট্টোম। কখগ 

2624.  
বমসাস ড মাহবুব বরদয়ল বষ্টট এন্ড কসট্রাকশি বলিঃ,  ১/২ িিডা (ক-৬/বিউ), ২য় তলা, গুলশাি, 

ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2625.  বমসাস ড রুদবল এন্টারপ্রাইজ ৭৩, িয়া পিি, ঢাকা। কখগ 

2626.  
বমসাস ড ববশ্বাস এন্টরপ্রাইজ মার্তয়াইল, কাদঠরপুল বাস ষ্টুাদন্ডর উত্তর পাদশ, র্াকঘর-

পাড়ার্গার, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। 

কখগ 

2627.  বমসাস ড বমদ্যল পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং,  িয়িপুর, রাদজিপুর, কুান্ট, গাজীপুর সের, গাজীপুর। কখগ 

2628.  বমসাস ড স্যমাইয়া বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল,  বসয়েপুর, পাবিা। কখগ 

2629.  বমসাস ড লাভলী এন্টারপ্রাইজ, ৮৪, জাবকর বহাদসি বরার্, পূবৃ িাবসরাবাে, চট্টোম। কখগ 

2630.  বমসাস ড জাবহদ্যল ইসলাম ৬৫, ির্তি ভাঙ্গা বাড়ী, বসরাজগি। কখগ 

2631.  বমসাস ড সাবকি কিষ্ট্রাকশি ৬১৩/৮, হারুয়া বচৌরাস্তা বমাড়, বকদশারগি। কখগ 

2632.  বমসাস ড ভাই ভাই কিষ্ট্রাকশি বগাপালপুর, র্াকঘর-খািপুর, মবিরামপুর। কখগ 

2633.  বমসাস ড বসয়াম এন্টারপ্রাইজ বর্ই বপ বজর্,নুরজাহাি োজা, ধামদসািা, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2634.  বমসাস ড মুসী ইন্টারন্যাশিাল, েবরে বময়া কমদেক্স, মুকস্যেপর, বগাপালগি। খগ 

2635.  বমসাস ড বমারদশে এন্টারপ্রাইজ প্রধাি সড়ক, মাইজেী বকাট ড, বিায়াখালী। কখগ 

2636.  বমসাস ড বশববল কিষ্ট্রাকশি, উোয়ি-১৩, ববলপাড়, বষালঘর, স্যিামগি। কখগ 

2637.  
বমসাস ড বব্রক ওয়াকডস বর্দভলপদমন্ট বলিঃ,  বাবড় িাং-৪৯/এ, ভাষা বসবিক, বতায়াহা সড়ক, 

বরার্ িাং-৯/এ, ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

2638.  বমসাস ড ওসবপশাস,  খ-৪৪, শাহজােপুর, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2639.  বমসাস ড বসমান্ত ইন্টারন্যাশিাল ইবিবিয়াবরাং, ৩৩৮/২ই,বততাস বরার্, বমরাবেয়া,বখলগাঁও, ঢাকা খগ 

2640.  বমসাস ড মারুে এন্টারপ্রাইজ বাড়ী িাং-২৪, বরার্ িাং-৮, বশদখরদটক, আোবর, ঢাকা। কখগ 

2641.  বমসাস ড এল এম এন্টারপ্রাইজ মদিারমা ম্যািশি, রামঘাট, লাকসাম বরার্, কুবমল্লা। কখগ 

2642.  বমসাস ড বমিি এন্ড ব্রাোস ড ১৭, বায়র্তল মামুর জাদম মসবজে মাদকডট, মবতবিল কদলািী, ঢাকা। কখগ 

2643.  বমসাস ড বাছাড় ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ইয়ারপুর, বজরাদবা, আশুবলয়া, ঢাকা। কখগ 

2644.  বমসাস ড অরন্য এন্টারপ্রাইজ, বিজদখামার, ছয়ঘবরয়া, বটিয়াঘাটা, খুলিা। কখগ 

2645.  
বমসাস ড মবি এন্টারপ্রাইজ, োম-বিজ খামার, র্াকঘর-ছয় ঘবরয়া, উপদজলা-বটিয়াঘাটা, বজলা-

খুলিা। 

কখগ 

2646.  বমসাস ড প্যাদরন্টস কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, েট িাং-ই-২, তাসবিম উপশহর, কাগমারী, টাাংগাইল। কখগ 

2647.  
বমসাস ড বট্রর্ অল ইন্টারন্যাশিাল, ৫৫, পুরািা পিি, আজাে বসন্টার, ১৪ তলা, রুম িাং-১৫বর্-

৩, ঢাকা। 

কখগ 

2648.  বমসাস ড ইসলাম কবম্পউটারস,  শওকত আলী তালুকোর স্যপার মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

2649.  
বমসাস ড মাহমুে এন্টারপ্রাইজ োম-বখািড বালুকা, র্াকগর-পাবন্ট, উপদজলা-কুমারখালী, বজলা-

কুবষ্টয়া। 

কখগ 

2650.  বমসাস ড আববর ইবিবিয়াবরাং বহাদসি মাদকডট (দমািার বাড়ী সাংদর্াগ রাস্তা), টাংগী, গাজীপুর। কখগ 
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2651.  
বমসাস ড িাবজম এন্ড িাবেজ এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং-৭৮-০১, বরার্-বমবর্দকল কদলজ বরার্, 

উত্তর আোেপুর, কুবমল্লা 

কখগ 

2652.  বমসাস ড আলী এন্ড সস, ৪৮৮, পাঠািটুলী বরার্, িাবজর বপাল, চট্টোম। কখগ 

2653.  
বমসাস ড ইদলকদট্রাপ্যাক ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, বাসা-২৮, বরার্-০২, ব্লক-বস (২য় তরা), বিশ্রী, 

রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। 

কখগ 

2654.  বমসাস ড আেিাি  শাবরি বট্রবর্াং টি বব বক্লবিক সড়ক, শুকিী, মাোরীপুর। কখগ 

2655.  বমসাস ড বমািঃ বেদলায়ার বহাদসি শহবে মহসীি সড়ক, ির্তি শহর, মাোরীপুর। কখগ 

2656.  বমসাস ড টাে সাবভ ডদসস বলবমদটর্, ৭৯, কাকরাইল, বদ্বতীয় তলা, কাকরাইল, ঢাকা। কখগ 

2657.  
বমসাস ড স্যবপবরয়র ইদলকদট্রা বমকাবিকুাল সাবভ ডদসস, ৪৯, ভগবৎসাহা শঙ্খবিবধ বরার্, 

(িাবরিা), ঢাকা। 

কখগ 

2658.  বমসাস ড োইক বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ২৪১/২, েবক্ষণ পীদররবাগ, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2659.  
বমসাস ড বরলায়ুাবল ইবিবিয়াবরাং এন্ড সলুুশিস বলবমদটর্, বাসা-২৮২-২৮৪, (৩য় তলা), বরার্-

০৪, বর্ ও এইচ এস, বমরপুর-১২১৬। 

কখগ 

2660.  বমসাস ড স্বপ্না এন্টারপ্রাইজ রিবজৎপুর, হাবকমপুর, বাদগরহাট। কখগ 

2661.  বমসাস ড টি বজর্ এন্টারপ্রাইজ ৩০, মাইল বমাড়, িগরগাটা, তালা, সাতক্ষীরা। কখগ 

2662.  বমসাস ড রবকব এন্টারপ্রাইজ বটারাগড়, হাবজগি, চাঁেপুর। কখগ 

2663.  বমসাস ড বশহাব ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিস্ট্রাকশি, ১০৮/১, স্বাধীিতা সড়ক, পটুয়াখালী। কখগ 

2664.  বমসাস ড এ বজ বট্রর্াস ড, কৃষ্ণপুর, পাইকপাড়া, কুবড়োম  বপৌরসভা, কুবড়োম। গ 

2665.  বমসাস ড আলী বট্রর্াস ড, ৩৫৮, সাটিরপাড়া (বকুলতলা), িরবসাংেী। খগ 

2666.  বমসাস ড বশকোর কিষ্ট্রাকশি ৬/বর্, বতাপখািা বরার্, েট িাং-২-এ, িকশী টাওয়ার, ঢাকা কখগ 

2667.  বমসাস ড সারজা ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, ৩২, পুরািা পিি (৭ম তলা), ঢাকা কখগ 

2668.  
বমসাস ড বসিদকা ইন্টারন্যাশিাল েট িাং-৬৯, রাজউক কম ডচারী কমাবশ ডয়াল কমদেক্স, বসক্টর-৭, 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

কখগ 

2669.  
বমসাস ড  বোর বক ইবিবিয়াবরাং, ৭৩, কাকরাইল, রুম িাং-৭/১, (৮ম তলা), ইষ্টাণ ড কমাবশ ডয়াল 

কমদেক্স, ঢাকা। 

কখগ 

2670.  বমসাস ড জাবক এন্টারপ্রাইজ এ-১৭৪, বববসক বশল্প এলাকা, রাজশাহী। কখগ 

2671.  বমসাস ড খাদরক এন্টারপ্রাইজ মথুরর্াঙ্গা, সপুরা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

2672.  বমসাস ড বমাল্লা বট্রর্াস ড এন্ড কিষ্ট্রাকশি, বসয়েপুর, আবমিপুর, পাবিা। কখগ 

2673.  
বমসাস ড বপয়াস ড হাউজ বকাম্পািী, ২৬৩, েবকদররপুল (২য় তলা), ওয়াবহে কমদেক্স, রুম িাং-

১০, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2674.  বমসাস ড হক ইদলকবট্রক বসদিমা হল বরার্, হববগি। কখগ 

2675.  বমসাস ড আরাোত এন্টারপ্রাইজ চকববরাম,িওগাঁ। খগ 

2676.  বমসাস ড বপি বটক,  প্রদগবসভ টাওয়ার, ১৮৩৭, বশখ মুবজব বরার্, আোবাে বা/এ, চট্টোম। কখগ 

2677.  
বমসাস ড বেবরদয়ন্ট ইন্টারন্যাশিাল, ৫৮৩, বশওড়া পাড়া (২য় তলা), বোকাি িাং-২০৫, 

বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। 

কখগ 
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2678.  বমসাস ড বরোতকিষ্ট্রাকশি স্যবড়া, সের, বেিাজপুর। কখগ 

2679.  বমসাস ড রওশিারা বট্রবর্াং আলাইয়পুর, িাদটার সের, িাদটার। কখগ 

2680.  বমসাস ড আই র ুামস বলবমদটর্ ৫২/৬, (দতজর্তরী বাজার চক, (পবিম পান্থপথ), ঢাকা-১২১৫। কখগ 

2681.  বমসাস ড রুমা বট্রর্াস ড োম ও র্াকঘর-খাসতবক, কাকবচড়া, পাথরঘাটা, বরগুিা। কখগ 

2682.  বমসাস ড মাবরয়াম এন্টারপ্রাইজ বর্ন্ডাবর, উত্তর পাড়া, সাভার কুান্ট, সাভার, ঢাকা। কখগ 

2683.  
  বমসাস ড বাাংলাদেশ পাওয়ার বটকদিালবজ বলিঃ (বববপটিএল), মািস্যবা টাওয়ার, ফ্ল্ুাট িাং-এ-

৪, হাউজ-২৮, ব্লক-এ, বমইি বরার্, আেতাবিগর, বমরুল বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা। 

  কখগ 

2684.  বমসাস ড এ এি ইবিবিয়াস ড, হাজী বমাহাম্মে কববর মাদকডট, ির্তি চাঁিগাঁও, বষালশহর, চট্টোম। কখগ 

2685.  
বমসাস ড ইউবিভাদস ডল পাওয়ার বটক এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৫/১, মহবসিা মাদকডট (১ম তলা), 

খগগ বরার্, িবাবপুর বরার্, ঢাকা-১২০৩। 

কখগ 

2686.  বমসাস ড বপদটলদকা ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ২৯, পূব ড রামপুরা, ফ্ল্ুাট িাং-৪/এ, ৫ম তলা, ঢাকা। কখগ 

2687.  বমসাস ড বট্টবন্ড কিষ্ট্রাকশি ২৭৫, বতজগাঁও বশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮। কখগ 

2688.  
বমসাস ড এম এ ইন্টারন্যাশিাল শাবন্তিগর োজা, প্রথম তরা, ১২৪/১, বিউ কাকরাইল, বরার্, 

মাবলবাগ, ঢাকা-১২১৭। 

কখগ 

2689.  বমসাস ড বকাদয়ষ্টদিট পাওয়ার ১৪৪, মবতবিল বস/এ, ৩য় তলা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2690.  বমসাস ড বমজডা ইবিবিয়াস ড, ১১/৬, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2691.  
বমসাস ড হৃেিী বট্রর্াস ড ফ্ল্ুাট িাং-এ-২, (২য় তলা, পূব ড বেদকর সামদির), ৭৭, মবিপুরী পাড়া, 

বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 

কখগ 

2692.  বমসাস ড ঊষার আদলা ৬৫/৪, বলাশপুর বরার্, েবক্ষণ বকওয়াটখাল, বম ডিপাড়া, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2693.  বমসাস ড মাহাবুব প্রপাটি ডজ বলবমদটর্, ১৫/২, বটালারবাগ, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2694.  বমসাস ড রুহাি এন্ড ব্রাোস ড পুদলর হাট বাজার, চাঁচড়া, র্দশার। কখগ 

2695.  বমসাস ড আইবর্য়া বটক কদপ ডাদরশি, ৬৬, িথ ড সাকুডলার বরার্, ৩য় তলা ধািমবন্ড, ঢাকা-১২০৫। কখগ 

2696.  বমসাস ড বমহিাজ বট্রর্াস ড ১৯৪৮, জাবকর বহাদসি বাই বলইি, খুলশী, চট্টোম। কখগ 

2697.  
বমসাস ড  বক্রৌবি ইবিবিয়াস ড বলবমদটর্, ক-১১১/৩/২, েবক্ষণ মহাখালী, বিদকতি বাজার বরার্, 

বিািী, ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2698.  বমসাস ড আলী ইবিবিয়াবরাং, ৯৫, বসিপাড়া, পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2699.  বমসাস ড আসমা কিষ্ট্রাকশি, বর্-২২৫, পাঠািপাড়া, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

2700.  
বমসাস ড মবিরুল এন্টারপ্রাইজ বহাবডাং িাং-৭৮৪, বোকাি িাং-০, কাবলিাথ রাদয়র বাজার, 

বভালা। 

কখগ 

2701.  বমসাস ড বহাদসি ইবিবিয়াবরাং এন্ড বকাাং, ১৭৮, বব বক বমইি বরার্, খুলিা। কখগ 

2702.  বমসাস ড বিউ বক্লয়ার এিাবজড বাড়ী িাং-৪৪, বরার্-৩, ব্লক-বর্, মহািগর পবিম রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

2703.  বমসাস ড র্তষার এন্টারপ্রাইজ, ১২৬১ কবমশিার বরার্, পূবৃজুরাইি, ঢাকা। কখগ 

2704.  বমসাস ড মুিতাহা ববডাস ড, ৩১৬, েবক্ষণ বগাড়াি, ঢাকা-১২১৯। কখগ 

2705.  বমসাস ড বমরাি শাহ এন্টারপ্রাইজ, দূগাপুর, চকবাজার, বাহাদ্যরপুর, আশুগি, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। কখগ 

2706.  বমসাস ড টিউবলপ এন্টারপ্রাইজ ৪৫/১/এ, গিকটুলী বলি, হাজারীবাগ, ঢাকা। কখগ 
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2707.  বমসাস ড তাবমম এন্টারপ্রাইজ প্রতাবপুর, র্াকঘর-কুাদর্ট কদলজ,ববরশাল, বাবুগি, ববরশাল। কখগ 

2708.  
বমসাস ড তাবাস্স্যম এন্টারপ্রাইজ পূব ড বহতাবলয়া, র্াকঘর-বহালগাবছয়া, থািা ও বজলা-

পটুয়াখালী। 

কখগ 

2709.  বমসাস ড মাস্যে পবরবহি সাংস্থা মার্তভূহা বাজার, োগি ভূঞা, বেিী। কখগ 

2710.   বমসাস ড বজ বপ এন্টারপ্রাইজ বময়া কমদেক্স মাদকডট, স্যোিিিপুর, বসরাজগি।  কখগ 

2711.  
বমসাস ড রাি পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৩৬/৩৭, প্রবাল হাউবজাং, বরাং বরার্, আোবর, ঢাকা-

১২০৭। 

কখগ 

2712.  বমসাস ড  এ এম বটকদিালজী, ২২/৬, বছাট বেওড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

2713.  বমসাস ড ইবন্টদেদটর্ বটকদিালজী এন্ড সাবভ ডদসস বপলবস, ১২-১৩, মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

2714.  বমসাস ড বমলি বট্রর্াস ড, বেওয়াি বাজার, িওগাঁ। কখগ 

2715.  বমসাস ড বপটুবপ ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশিস বলিঃ, ৬৮৭, বমদহেীবাগ, চট্টোম। কখগ 

2716.  বমসাস ড বতায়া এন্টার প্রাইজ, ১৩৪২/৬, নুরপুর,েবক্ষণ েবিয়া, েবিয়া, কেমতলী, ঢাকা। কখগ 

2717.  বমসাস ড ওয়াি োর ইবিবিয়াবরাং, বমজডাপুর বাজার, আদটায়ারী, পঞ্চগড়। কখগ 

2718.  বমসাস ড পাওয়ার েুাক্টর ইবিবিয়াবরাং, ৪৪/৬, র্ািার বাড়ী, গবল, িাবজরঘাট, খুলিা। কখগ 

2719.  বমসাস ড আল-আবমি বট্রর্াস ড ৩৩৪, েত্তপাড়া, চিগি, লক্ষীপুর। কখগ 

2720.  বমসাস ড মবেিা বট্রর্াস ড ৭/১, েবক্ষণ কাজলা, ধবিয়া, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬। কখগ 

2721.  বমসাস ড এম আর এইচ পাওয়ার বটক, পািশাইল, বমজডাপুর বাজার, গাজীপুর সের, গাজীপুর। কখগ 

2722.  বমসাস ড এ বক এস বট্রর্াস ড েরগাহ শরবে বরার্, রদকট ববড়ী, মাোরীপুর। খগ 

2723.  বমসাস ড রবক এন্টারপ্রাইজ ৫১, হাজী ইসমাইল ক্রস বরার্, বশখপাড়া, খুলিা। কখগ 

2724.  
বমসাস ড এইচদক বজ কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, ১৯৫ মবতবিল বা/এ, স্যুট িাং-১৭০১, (১৭ তলা), বসিা 

কল্যাণ ভবি, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2725.  
বমসাস ড েীণ বিটওয়াকড বলিঃ, আদবেীয়া শবপাং কমদেক্স, কদলজ বরার্, বামির্াঙ্গা, স্যিরগি, 

গাইবান্ধা। 

কখগ 

2726.  বমসাস ড বেশ বাাংলা ির্তি বজল বরার্, মাইজেী, সের, বিায়াখালী। কখগ 

2727.  বমসাস ড এস বজট এন্টারপ্রাইজ ১১২, েীণ বরার্, োম ডদগ ডট, ঢাকা। কখগ 

2728.  বমসাস ড আমািত ববডাস ড বষ্টশি বরার্, গাইবান্ধা। কখগ 

2729.  
বমসাস ড বমবর্দটক ইদমবজাং বলিঃ, ১৭৫, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম সরণী, স্কাইলাকড  পদয়ন্ট, 

রুম িাং-এে ২ (৫ম তলা), ববজয়িগর, ঢাকা। 

কখগ 

2730.  
বমসাস ড পাওয়ার গার্ ড ইবিবিয়াবরাং,  বব এম োজা, শ্যামপুর (চাপা বাজার), র্াকঘর-কািসাট, 

থািা-বশবগি, বজলা-চাঁপাইিবাবগি। 

খগ 

2731.  বমসাস ড ইভা এন্টারপ্রাইজ পার বহুলী, মাদকার বকাল, টাাংগাইল। কখগ 

2732.  বমসাস ড এম বক এন্টারপ্রাইজ কালীগি বাজার, উপদজলা-তারাকািা, ময়মিবসাংহ। খগ 

2733.  বমসাস ড এম. এে বট্রর্াস ড োম-মধ্য ববায়াবলয়া,  র্াকঘর-খিদজার, থািা-আত্রাই, িওগাঁ। কখগ 

2734.  বমসাস ড বব টি এল ইবিবিয়াবরাং ওয়াকড, বচৌয়ালা, িরবসাংেী সের, িরবসাংেী। কখগ 

2735.  বমসাস ড জহুরা এন্টারপ্রাইজ োম-বগাববি গুবিয়া, উপদজলা-বমরপুর, বজলা-কুবষ্টয়া। কখগ 

2736.  
বমসাস ড মাওলািা কাজী আব্দুল মাদলক এন্টারপ্রাইজ,  বহাবড িাং-চাবিিা বাজার, চাবিিা, 

কুবমল্লা। 

কখগ 

2737.  
বমসাস ড স্কার্া ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ৫২/৭, বতজর্তরী বাজার, চক পবিত, রাজাবাজার, 

ফ্ল্ুাট-এবব-২, তৃতীয় তলা, ঢাকা। 

কখগ 

2738.  
বমসাস ড ববটদকা পাওয়ার বলবমদটর্, বখজুরবাগ, সাতপাবখ বরার্, পারদগন্ডাবরয়া, েবক্ষণ 

বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 
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2739.  বমসাস ড নুহা এন্টারপ্রাইজ বারাহীিগর, আবমশাপাড়া, বসািাইমুড়ী, বিায়াখালী। কখগ 

2740.  বমসাস ড সরকার এন্টারপ্রাইজ, বমরাজিগর, শ্যামপুর, কেমতলী, ঢাকা-১৩৬২। কখগ 

2741.  
বমসাস ড মাবিকি বসদষ্টম, ২৮/বস-৩, টদয়িবব সাকুডলার বরার্, (২য় তলা), মবতবিল বা/এ 

ঢাকা। 

কখগ 

2742.  বমসাস ড রাবেে এন্টারপ্রাইজ পুরাতি বাহাদ্যর বাজার, বেিাজপুর। কখগ 

2743.  বমসাস ড বসাস ডদটক বলবমটর্, ৯৯/১, মবিপুরীপাড়া (১ম তলা), বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

2744.  বমসাস ড বতায়া এন্টারপ্রাইজ মধ্যপাড়া, বশলকুপা, বিিাইেহ। কখগ 

2745.  বমসাস ড োদতমা এন্টারপ্রাইজ, ৩৪১, আরামবাগ, বগাপালগি। কখগ 

2746.  
বমসাস ড সবজব ইদলকবট্রক ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডস,  পূব ড রহমতপুর, র্াকঘর-কুাদর্ট কদলজ 

ববরশাল, বাবুগি, ববরশাল। 

কখগ 

2747.  
বমসাস ড দৃবষ্ট কবমউবিদকশি, ২০৮, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্মরণী, ট্রবপকািা টাওয়ার, ১৩ 

তলা, ঢাকা। 

কখগ 

2748.   বমসাস ড জাহারািা এন্টারপ্রাইজ করমজাবুবিয়া, স্যরতািাবাে, বমজডাগি, পটুয়াখালী।  কখগ 

2749.  বমসাস ড ববড এরাদপ্রিার বলবমদটর্, ৫৫/১, পুরািা পিি, ইসলামপুর, ইদষ্টট (৩য় তলা), ঢাকা। কখগ 

2750.  বমসাস ড শবেকুল ইসলাম বসািাকুড়, বগাবরা, বগাপালগি। কখগ 

2751.  বমসাস ড রহমাি এন্টারপ্রাইজ, ৭৬৮, কামরুল, ঢাকা। কখগ 

2752.  বমসাস ড নূর এন্টারপ্রাইজ বমজাপুর বাজার, আদটায়ারী, পঞ্চগড়। কখগ 

2753.  বমসাস ড এম এম ববডাস ড, ির্তি বজল বরার্, মাইজেী, সের, বিায়াখালী। কখগ 

2754.  
বমসাস ড বজিাদরল এবলদভটর কদপ ডাদরশি বাাংলাদেশ, বাড়ী িাং-৬১৫, বরার্-১২, (বিচ তলা), 

বায়র্তল আমাি হাউবজাং বসাসাইটি, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

2755.  বমসাস ড শরীে এন্টারপ্রাইজ ৬৬, পবিম রাজা বাজার, বজগাঁও, ঢাকা। খগ 

2756.  বমসাস ড আেদরাজ কিষ্ট্রাকশি োম ড, ববনুঘাট, ময়িাকুটি, রাংপুর। কখগ 

2757.  বমসাস ড বজবসকা এন্টারপ্রাইজ ৩১৬/১/বর্-৩, পূব ড বগাড়াি, ঢাকা-১২০৯। কখগ 

2758.  বমসাস ড মা এন্টারপ্রাইজ মবরচাল হুলারহাট, বপদরাজপুর। কখগ 

2759.  বমসাস ড বমাহাম্মে মববশ্বর আহমে, বড় কাপি, বমৌলভীবাজার। কখগ 

2760.  
বমসাস ড ববঙ্গল ইন্টারন্যাশিাল এদজসীজ, ২৮, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, িাভািা জহুরা 

স্কয়ার, বলদভল-৮, স্যুইট-বর্৮, বাাংলা বমাটর, ঢাকা। 

কখগ 

2761.  বমসাস ড বকয়া এন্টারপ্রাইজ আমলাহার, মাগুড়া সের, পঞ্চগড়। কখগ 

2762.  বমসাস ড এিাবজড বলাংক ইবিবিয়াবরাং, ৬/বস, বরার্ ি-১৮, েট-৩৭৫, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2763.  বমসাস ড বপয়াল এন্টারপ্রাইজ োদশরকাঠি, কাউখালী, বপদরাজপুর। কখগ 

2764.  বমসাস ড শাহবরি হক মাবলক বিদিো বাস ষ্টুান্ড, চুয়ার্াঙ্গা। কখগ 

2765.  বমসাস ড মরদগি ইন্টারন্যাশিার, ১৭, বিোম বলি, ঢাকা। কখগ 

2766.   বমসাস ড ভারস্যুট ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, বাড়ী-২, বরার্-৬, বসকশণ-৭, উত্তরা, ঢাকা।  কখগ 

2767.  বমসাস ড খাি এন্টারপ্রাইজ ২/২, বক এম আবজম বলি, ঢাকা। কখগ 

2768.  বমসাস ড ঝুমুর এন্টারপ্রাইজ ১৪৩, েবক্ষণপাড়া, েবক্ষণ খাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2769.  বমসাস ড বসাদহল বট্রর্াস ড পূব ড লক্ষ িারায়িপুর,সের, বিায়াখালী। কখগ 

2770.  বমসাস ড বহম ইউবিকি বলিঃ,  েট িাং-৮৭, বব এি তম বসন্টার, বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2771.  বমসাস ড উইিদষ্টাি ইবি. এন্ড কন্টাক্টরস, িাটিয়াপাড়া বাজার বেলদ্যয়ার, টাাংগাইল। কখগ 

2772.  বমসাস ড জমজম বট্রর্াস ড েবক্ষণ বলিাপাড়া, শাদয়স্তাগি, হববগি। কখগ 

2773.  বমসাস ড পাশা ট্রাস েরমাস ড বলিঃ,  সাউথ এবভবিউ, টাওয়ার, ৩য় তলা, বাড়ী-৫০, সড়ক-৩, কখগ 
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গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২। 

2774.  বমসাস ড বরমবিমদট্রর্াস ড, জগেীশপুর, বকরািীর হাট, রাংপুর। কখগ 

2775.  
বমসাস ড আবকড বটকচার ইবিবিয়াবরাং বলিঃ,  ২৫৮/এ র্িঃ কুেরত-ই-খুো বরার্, ফ্ল্ুাট িাং-ই/২, 

এবলেুান্ট বরার্, ঢাকা। 

কখগ 

2776.  
বমসাস ড বততাস বাবণবজুক প্রবতষ্ঠাি,  ১০৮, এয়ার বপাট ড বরার্, বতজকুিী পাড়া, বতজগাও, 

ঢাকা। 

কখগ 

2777.  বমসাস ড এস রিি এন্ড বকাাং, ৩৯৫, শাবন্ত িীড়, মাতৃসেি বরার্, আেশ ড সের, কুবমল্লা। কখগ 

2778.  বমসাস ড কাউছার এন্ড বকাাং, রাজাবাড়ী, বাাংর্া, কাবলহাতী, টাাংগাইল। কখগ 

2779.  বমসাস ড লারা ইবিবিয়াবরাং এির্ বর্দভলপদমন্ট, কুবমল্লা কখগ 

2780.  বমসাস ড অদসারা এদসাবসদয়ট, ৪৯১, কবরস্থাি বরার্, মরকুি, টঙ্গী, গাজীপুর। কখগ 

2781.  
বমসাস ড এস এম এন্টারপ্রাইজ বহাবডাং িাং-১১৫/১, বোকাি িাং-০, টি এন্ড টি বরার্, ঈশ্বরগি 

বপৌরসভা, ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2782.  বমসাস ড মাওি এন্টারপ্রাইজ ভাটিরা বাজার, কবরমগি, বকদশারগি। কখগ 

2783.  বমসাস ড িাজমা পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ৭০, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম সরণী, ঢাকা-১১০০। কখগ 

2784.  বমসাস ড শবেক এন্টারপ্রাইজ, ২৩৪, হলাি, েবক্ষণখাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2785.  
বমসাস ড আবরশা এন্টারপ্রাইজ সাাং-আরবহুলী, র্াকঘর-মাদকারদকাল, টাাংগাইল সের, 

টাাংগাইল। 

কখগ 

2786.  
বমসাস ড আরদর্ন্ট বসদেমস  ১ িাং েবক্ষণ কল্যাণপুর, ফ্ল্ুাট িাং-এে-৪, (বরগ্যাল হাইটস), 

বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ 

2787.  বমসাস ড মামুি এন্ড বাোস ড হাই ো, বসটি কদলজ বরার্, মবহষ বখালা, িাড়াইল সের, িড়াইল। কখগ 

2788.  বমসাস ড এহসাি এন্টারপ্রাইজ, বসকত-৩, আর/এ, েবক্ষণ আরবপি িগর, স্যিামগি। খগ 

2789.  বমসাস ড ববলাল বট্রর্াস ড, েরবািী ইেগাঁ, জকবসি বাজার, সের, লক্ষীপুর। খগ 

2790.  বমসাস ড রাজু এন্টারপ্রাইজ, োম-ববরামচর, র্াকঘর-শাদয়স্তাগি, সের, হববগি। কখগ 

2791.  বমসাস ড রাি কিষ্ট্রাকশণ প্যাদরন্টস, িালী পব ডত, কাবশিাথপুর, সাবথয়া, পাবিা। কখগ 

2792.  বমসাস ড হােছা এন্টারপ্রাইজ, োর লাইি ফুর্ েুাক্টরী সাংলগ্ন, কাবশমপুর, পাঁচগাবছয়া, বেিী। কখগ 

2793.  বমসাস ড বিশাত এন্টারপ্রাইজ বজ-১৯০/৩, উত্তর রাজবাড়ী, গাজীপুর সের, গাজীপুর। গ 

2794.  বমসাস ড ই ই এস এন্টারপ্রাইজ, ১০২, চিিপুরা, চকবাজার, চট্টোম। কখগ 

2795.  বমসাস ড আবিশা বট্রর্াস ড, ববরামচর, শাদয়স্তাগি বপৌরসভা, শাদয়স্তাগি,হববগি। কখগ 

2796.  বমসাস ড আস্থা এন্টারপ্রাইজ ১৬১, ববাবপুর বরার্, ঢাকা। কখগ 

2797.  
বমসাস ড এস এস এন্টারপ্রাইজ বাড়ী িাং-৫৫ (োউন্ড বফ্ল্ার), বরার্-০৫, বমাহাম্মবেয়া হাউবজাং 

বসাসাইটি, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

2798.  বমসাস ড বসািালী এন্টারপ্রাইজ হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও। কখগ 

2799.  বমসাস ড এস টি আর বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল বলিঃ,  ৮১, রাদয়র বাজার, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2800.  
বমসাস ড এম এ এি এন্টারপ্রাই, োরুস সালাম আদকডর্ (৯ম তলা) ১৪ পুরািা পিি, ঢাকা-

১০০০। 

কখগ 

2801.  বমসাস ড জারা এন্টারপ্রাইজ ির্তি বজল বরার্, মাইজেী বকাট ড, সের, বিায়াখালী। কখগ 

2802.  
বমসাস ড বপিাকল কিস্ট্রাকশাি বকাম্পািী, নুরুল হক সড়ক, বপাষ্ট অবেস বরার্, বচৌমুহিী, সের, 

বিায়াখালী। 

কখগ 

2803.  বমসাস ড বজম প্রপাটি ডজ বলিঃ ৪৯৪/২, পবিম বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

2804.  বমসাস ড পাওয়ার আই টি এন্ড ইদলকট্রবিক্স, ৯৮/ই, বলক সাকডাস কলাবাগাি, ঢাকা। কখগ 

2805.  বমসাস ড তাদরক এন্টারপ্রাইজ ১১/১১/এ/১, বক এম োস বলি, ওয়ারী, ঢাকা। কখগ 
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2806.  
বমসাস ড আল মবেিা কদপ ডাদরশি, ম্যানুেুাকচাবরাং (প্রািঃ)  বকাাং বলিঃ, র্াকঘর-চুড়াইি, 

উপদজলা-িবাবগি, ঢাকা। 

কখগ 

2807.  বমসাস ড সরকার এন্টারপ্রাইজ, বাঘাবাড়ী ঘাট, শাজােপুর, বসরাজগি। কখগ 

2808.  বমসাস ড বজর্-২, কিসালদটবস সল্যুশি, কলদমশ্বর, ববার্ ড বাজার, জাতীয় বব বব গাজীপুর। কখগ 

2809.  
বমসাস ড বেদরাজ এন্টারপ্রাইজ োম-উত্তর চর বড়ালী, র্াকঘর ও উপদজলা-েবরেগি, বজলা-

চাঁেপুর। 

কখগ 

2810.  বমসাস ড বতহরীি পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ১৫২/২ এল, েীণ বরার্, িীচ তলা, পান্থপথ, ঢাকা কখগ 

2811.  বমসাস ড বীর মুবিদর্াো আলতাব এন্টারপ্রাইজ, মধ্য বর্ন্ডাবর, সাভার কুান্ট, আশুবলয়া, ঢাকা। কখগ 

2812.  বমসাস ড এম এি ইবিবিয়াস ড, আশাবাড়ী, শশীেল, ব্রাহ্মিপাড়া, কুবমল্লা কখগ 

2813.  
বমসাস ড সরোর এন্টারপ্রাইজ,  সরোর বভলা, ৩৯/৩(খ), বছাট বয়রা, শশাি ঘাট, বরার্, 

বসািার্াঙ্গা, খুলিা। 

কখগ 

2814.  বমসাস ড জান্নাত এন্টারপ্রাইজ সাবাসপুর, শাদয়স্তাগি, হববগি। কখগ 

2815.  
বমসাস ড বসয়ো সাবময়া এন্টারপ্রাইজ, োম-ববরামপুর, র্াকঘর ও উপদজলা-শাদয়স্তাগি, বজলা-

হববগি। 

কখগ 

2816.  বমসাস ড েীি পাওয়ার বট্রর্, ১১৮, কবরম উল্লুারবাগ, ঢাকা। কখগ 

2817.  বমসাস ড এম এম ববডাস ড, সজবরবখলা, বশরপুর টাউি, বশরপুর। কখগ 

2818.  বমসাস ড বসিাবজড আই এি বস  ২/এ, বরাং বরার্, শ্যামলী, আোবর, ঢাকা। কখগ 

2819.  বমসাস ড এম এম বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ১৩৪, পূব ড রাজাবাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2820.  
বমসাস ড বসিবথয়া ইবিবিয়াবরাং প্যাদরন্টস, িালী পব ডত, কাবশিাথপুর, উপদজলা-সাবথয়া, বজলা-

পাবিা। 

কখগ 

2821.  
বমসাস ড পাওয়ার বন্ড ইদলকবট্রক কদপ ডাদরশি, ৩৩, বতাপখািা বরার্, বমদহরবা োজা, পুরািা 

পিি, ঢাকা। 

কখগ 

2822.  
বমসাস ড বমগাষ্টার বাাংলাদেশ বলিঃ, খ-১৯৯/৩ এবাং ৪, বভিাস কমদেক্স, মধ্য বাড্ডা, বাড্ডা, 

ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

2823.  বমসাস ড বগাপালপুর এন্টারপ্রাইজ বগাপালপুর, মবিরামপুর, র্দশার। কখগ 

2824.  বমসাস ড পাওয়ার মাষ্টার ১০/এ, বরার্-৬, েট-১, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2825.  
বমসাস ড ওস মাি এন্টারপ্রাইজ বহাবডাং িাং-৩৭০,  বোকাি িাং-০৩, বাঁশবাড়ীয়া বাজার, গাাংিী, 

বমদহরপুর। 

কখগ 

2826.  বমসাস ড এস এম বট্রবর্াং, ১৪০৫, ইষ্ট পাড়া, ববরাইে, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2827.  বমসাস ড ইব্রাবহম এন্ড ব্রাোস ড ৮ িাং বঙ্গবন্ধু এবভবিউ, মবতবিল, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2828.  বমসাস ড আকাশ এন্টারপ্রাইজ েবক্ষণ আরবপি িগর, স্যিামগি সের, স্যিামগি। খগ 

2829.  
বমসাস ড িাববলা এন্টারপ্রাইজ,  বাড়ী িাং-৫৯, বজ এল রায় বরার্-১/২, েবক্ষণ কামাল কাছিা, 

রাংপুর। 

কখগ 

2830.  বমসাস ড মায়া এন্টারপ্রাইজ, এে-২৮/১, রাজবাড়ী, টাাংবকরপাড়, জয়দেবপুর, গাজীপুর। গ 

2831.  বমসাস ড টি এ ইসলাম বট্রর্াস ড, র্াত্রামুড়া তারাব, রূপগি, িারায়িগি। কখগ 

2832.  বমসাস ড বর্িা ববডাস ড,  োম-বতবলিা (দমাল্লাপাড়া), বচদতশ্বরী, বমজডাপুর,  টাাংগাইল। কখগ 

2833.  বমসাস ড বববর্ সাইি, েট িাং-২৪, রাজউক, বাবণবজুক কমদেক্স, বসক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2834.  বমসাস ড জাদি আলম বট্রর্াস ড, বস-১৬০, বসপাইপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী-৬০০০। কখগ 

2835.  বমসাস ড সাবের ইবিবিয়াস ড এন্ড ববডাস ড, রামচিপুর, বঘাড়ামারা,  য়াবলয়া,রাজশাহী কখগ 

2836.  
বমসাস ড অঙ্গি বট্রর্ বাাংলাদেশ, ৪৬-৪৮, র্ািঃ কুেরত ই খুো বরার্, ৭১৬, স্যবাস্তু আদকডল (৭ম 

তলা) বিউ এবলেুান্ট বরার্, ঢাকা। 

কখগ 
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2837.  বমসাস ড তূর্য্ড এন্টারপ্রাইজ,  মাবলগাঁও, রাধািগর, আদটায়ারী, পঞ্চগড়। কখগ 

2838.  বমসাস ড আতাউর  বট্রর্াস ড,  সাত বাড়ীয়া, বভড়ামারা, কুবষ্টয়া। কখগ 

2839.  
বমসাস ড আল-নূর এন্টারপ্রাইজ, োম-েবিসাইর, র্াকঘর-কামতা বাজার, উপদজলা-েবরেগি, 

বজলা-চাঁেপুর। 

কখগ 

2840.  
বমসাস ড খাদলক ইদলকদট্রা ম্যাগ ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, ভাবখালী, (কাচারী বাজার), 

সের, ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

2841.  বমসাস ড ওয়ালটি হাইদটক ইন্ডাবষ্ট্রজ বলবমদটর্, চিা, কাবলয়াথকর, গাজীপুর। কখগ 

2842.  বমসাস ডএ আই বব এিাবজড সাবভ ডদসস, বর্য়াবাড়ী, বিশাতিগর, র্তরাগ, ঢাকা। কখগ 

2843.  বমসাস ড আবিকা বট্রর্াস ড,  কাবলকাপুর, হাদরায়া, বড়াইোম িাদটার। কখগ 

2844.  বমসাস ড ইউবিভাদস ডল বটকপাকড বলিঃ গ-১৪৭, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2845.  বমসাস ড এ বক পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, মুোো কবলল মাদকডট, টাংগী,গাজীপুর। কখগ 

2846.  
বমসাস ড লবজক োস ইবিবিয়াবরাং, হাউস-২১৪, বরার্-০২, চশমাবহল আ/এ, ব পূব ড িাবসরাবাে, 

চট্টোম। 

কখগ 

2847.  বমসাস ড ববড বসেটি বিটিভ ল্যান্ড, ১২৮, বসিপাড়া, পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2848.  
বমসাস ড পারদটক্স ববডাস ড বলিঃ, শান্তা ওদয়ষ্টাণ ড টাওয়ার, বলদভল-১৩, ১৯৮, বতজগাঁও আই/’এ, 

ঢাকা। 

কখগ 

2849.  বমসাস ড বমটাদলক্স, বহাবডাং িাং-৬৯, বলক সাকডাস কলাবাগাি, ঢাকা। কখগ 

2850.  বমসাস ড নূর ববডাস ড, ১১৮/৩, বগাবপবাগ, ৫ম গবল, ঢাকা-১২০৩। কখগ 

2851.  বমসাস ড ইউনুছ আল মামুি, বাড়ী-৫৮৫/২, ২য় তলা, থািা বরার্,চর েুাশি, বভালা। কখগ 

2852.  বমসাস ড এবক্সদলন্ট ববডাস ড, বাড়ী-এইচ/১০, ফ্ল্ুাট-২০২, ববধ ডত পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2853.  
বমসাস ড বটক বাাংলা বমবরি এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ}, ১২৫, কাজী িজরুল ইসলাম বরার্, 

সেরঘাট, চট্টোম। 

কখগ 

2854.  
বমসাস ড স্ট্রাকচারাল সল্যুশি এলাদয়স (এসএসএ), বাসা-৭১২/১৯/৭০,  বরার্-১০, বায়র্তল 

আমাি হাউবজাং বসাসাইটি, আোবর, ঢাকা। 

কখগ 

2855.  বমসাস ড বটকদিা বভিচার বলিঃ, ির্তি িগর, শ্রীপুর,, সাভার, আশুবলয়া, ঢাকা। কখগ 

2856.  
বমসাস ড বমািঃ বমাজােের বহাদসি বেপু বহাবডাং িাং-০, বোকাি িাং-১৯৪, বঘাপ, বজল বরার্, 

বকাতয়ালী, র্দশার। 

কখগ 

2857.  বমসাস ড আব্দুল কবরম বট্রর্াস ড, রুদ্রপুর, সের, র্দশার। কখগ 

2858.  বমসাস ড সরকার এন্টারপ্রাইজ, চাঁেপুর জামালপুর সের, জামালপুর। কখগ 

2859.  বমসাস ড কদপাতাক্ষ এন্টারপ্রাইজ, ১২৩, কাকরাইল, বমৌবি স্যপার মাদকডট (৩য় তলা), ঢাকা। কখগ 

2860.  বমসাস ড বেপা ঢাকা বলিঃ, ১২৩, কাকরাইর,দমৌবি স্যপার মাদকডট, রুম িাং-১৭, (৩য় তলা) ঢাকা। কখগ 

2861.  
বমসাস ড টাচ পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং,  বাড়ী িাং-৩৬৮/৩, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর-১০, কােরুল, 

ঢাকা। 

কখগ 

2862.  বমসাস ড বাইর্তল মাল এন্টারপ্রাইজ, ২৭, ২৭/১-৭, চাদমলীবাগ, শাবন্তিগর, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

2863.  বমসাস ড বরেয় বিশাত এন্টারপ্রাইজ, সতীতলা, মবহমাগি, সাঘাটা, গাইবান্ধা। কখগ 

2864.  বমসাস ড ওয়াি প্যাক পাওয়ার বকাম্পািী,  র্গাইর পূব ড পাড়া, সারুবলয়া, বর্মরা, ঢাকা। কখগ 

2865.  বমসাস ড আকাশ বসালার, ২১, বশওড়াপাড়া, বমরপুর, কােরুল, ঢাকা। কখগ 

2866.  
বমসাস ড আর ওয়াই (প্রািঃ) বলিঃ, ৮৪, জালাল োজা, ষবর্এ এবভবিউ, মুরােগপুর, পাঁচলাইশ, 

চট্টোম। 

কখগ 

2867.  
বমসাস ড বৃত্ত বর্জাইি এন্ড বর্দভলপদমন্ট বলিঃ,  ৪০৭, (৯ম তলা), বেবিক্স টাওয়ার, বতজগাঁও, 

ঢাকা। 

কখগ 
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2868.  
বমসাস ড এ এম আর বটকদিালবজ, কাজী বাড়ী, বাড়ী িাং-০৯,  ব্লক-ই, বমইি বরার্, ৪থ ড তলা, 

রামপুরা, ঢাকা১২১৯। 

কখগ 

2869.  বমসাস ড এিবভস এিাবজড বলিঃ, ৪০৭, েবিক্স টাওয়ার বলদভল-৮, আগারগপাও বশ/এ, ঢাকা। কখগ 

2870.  বমসাস ড োবহম এন্টারপ্রাইজ, কাবশমপুর, কাবশমপুর বাজার, বাদগরহাট সের, বাদগরহাট। কখগ 

2871.  
বমসাস ড র্ুাদোবর্ল বহামস বলিঃ, বািঃ েট-৮, ব্লক-ক, বসকশণ-৩, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

2872.  
বমসাস ড এ র্বব্লউ আর বর্দভিঃ (বববর্)ব  বলিঃ, োট-৮৯, সাইে েুান্ড বসন্টার (১২ তলা), বসক্টর-

৭, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

2873.  বমসাস ড বশখ সােী কিষ্ট্রাকশি, ৬৩, বকশবপুর, রাজপাড়া,  রাজশাহী। কখগ 

2874.  বমসাস ড বশখা কিষ্ট্রাকশি, ৩১/১, বমলিবাগ, িাবসরাবাে কদলজ বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2875.  
বমসাস ড মামুি এন্টারপ্রাইজ, ১১/১, বালুচরা বাজার, উত্তরকুলগাঁও, জালালাবাে, হাটহাজারী 

বরার্, চট্টোম-৪২১৪। 

কখগ 

2876.  বমসাস ড মাবরয়া এন্টারপ্রাইজ, বখালার্াঙ্গা, বভকুটিয়া সের, র্দশার। কখগ 

2877.  বমসাস ড আকড ইবিবিয়াবরাং, ১২৭/১, পূব ড রাদয়র বাজার, বশদর বাাংলা বরার্, ঢাকা। কখগ 

2878.  বমসাস ড মুবিদর্াো আলাউবিি খাঁি, ঈেগাহ বরার্, হববগি। গ 

2879.  বমসাস ড বকর্ সবলউশি, বাড়ী-৫৬, বর্/২, ৪থ ড তলা, পান্থপথ, বলক সাকডাস, কলা বাগাি, ঢাকা। কখগ 

2880.  বমসাস ড ইদিাদভটিভ ইবিবিয়াবরাং, েট-বজ-১/৭, ইষ্টাণ ড পন্যবববধ েবক্ষণ বিশ্রী, বখলগাঁও, ঢাকা। কখগ 

2881.  বমসাস ড বসবলকি বট্রর্াস ড, ১১/৪, পবিম বাইশদটকী, বমরপুর-১৩, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

2882.  বমসাস ড বসেটি এিাবজড, ১১/১, পবিম বধালাইরপাড়,, ঢাকা। কখগ 

2883.  বমসাস ড মা ইবিবিয়াস ড, িারাবিয়া, বজয়িপুর, বেৌলতপুর, মাবিকগি। কখগ 

2884.  বমসাস ড বমাজাহার এন্ড সস, পুদলর হাট, চাঁচড়া, র্দশার। কখগ 

2885.  বমসাস ড গাজী কিস্ট্রাকশি, সাতাবিবখল বাজার, মহাকালী, মুসীগি সের, মুসীগি। কখগ 

2886.  বমসাস ড মীর এন্টারপ্রাইজ, েবক্ষণ বজল খািা বরার্, আবলমপাড়া, বাদগরহাট। কখগ 

2887.  বমসাস ড এম বট্রক এন্টারপ্রাইজ, ১২৪/১, আহম্মেবাগ, ঢাকা-১২১৪। কখগ 

2888.  বমসাস ড হাবিে ববডাস ড, পবিম জয়িগর, ১িাং ওয়ার্ ড, বেৌলতখাি, বভালা। কখগ 

2889.  বমসাস ড মা এন্টারপ্রাইজ, িারাবিয়া, বজয়িপুর, বেৌলতপুর, মাবিকগি। কখগ 

2890.  বমসাস ড বরোহ কিষ্ট্রাকশি, বষ্টশি বরার্, জামালপুর। কখগ 

2891.  বমসাস ড বিামাি আবদ্যল্লাহ কিস্ট্রাকশি, শাবন্তিগর, শরীয়তপুর সের, শরীয়তপুর। কখগ 

2892.  
বমসাস ড বমাস্তাবকম এন্ড ব্রাোস ড, বাঁশখালী (মহুরী প্রদজক্ট বাজার), আজমপুর, বজারারগহ্জ, 

বমরশ্বরাই, চট্টোম। 

কখগ 

2893.  বমসাস ড এইচ এন্ড এইচ কিষ্ট্রাকশি, মাোরপুর, বাবলয়া, ধামরাই, ঢাকা।  কখগ 

2894.  
বমসাস ড বসািালী কদপ ডাদরশি, আই বক বরার্, চরবসরকামারী, র্াকঘর-জয়িগর, উপদজলা-

ঈশ্বরেী, পাবিা। 

কখগ 

2895.  বমসাস ড বমািঃ হাবববুর রহমাি, বকুলতলা বরার্, হাজীগি বাজার, হাজীগি, চাঁেপুর। কখগ 

2896.  
বমসাস ড বিউদটক পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ১৩৪, উত্তর রাজাশি, র্াকঘর-রাজাশি, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

2897.  বমসাস ড বরোত এন্টারপ্রাইজ, বাগবাড়ী, বির, িারায়িগি। কখগ 

2898.  
বমসাস ড রাহাত কদপ ডাদরশি,  ব্রক-এইচ, ৫১/১, বেয়ার োজা, মসবজে বরার্, জয়দেবপুর, 

গাজীপুর। 

কখগ 

2899.  বমসাস ড এ এস ইবিবিয়াবরাং, বাড়ী-৫৯৮/৮, মাবিকেী, ঢাকা কুান্টিদমন্ট, ঢাকা। কখগ 
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2900.  
বমসাস ড কুাবরয়ার হাট ডজ ইন্টারন্যাশিাল,   ১৫/বস, জহুরা মাদকডট, বোকাি িাং-বজ-২, বসক্টর-

১৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।  

কখগ 

2901.  
বমসাস ড মাদয়র  বোয়া সািবজো এন্টারপ্রাইজ, িবীিগর, হাউবজাং,দমাহাম্মেপুর, ঢাকা। বাড়ী 

িাং-৩৯, বরাপর্ িাং-০৯। 

কখগ 

2902.  বমসাস ড এে সাইোর এন্ড বকাাং বলিঃ, বাড়ী-৫১, বরার্-৪ ও আর বিজাম বরার্, চট্টোম। কখগ 

2903.  বমসাস ড ভূইয়া কিষ্ট্রাকশি, ৭ িাং বস বস গুহ বরার্, বকাতয়ালী, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2904.  বমসাস ড হান্নাি ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডসপ, বাঁদশরহাট, সের, বেিাজপুর। কখগ 

2905.  বমসাস ড বলাবাল ব্ান্ড (প্রািঃ) বলিঃ, ১৯/২, বতজর্তরী বাজার চক, পবিম, রাজা বাজার, ঢাকা। কখগ 

2906.  বমসাস ড চম্পা বট্রর্াস ড, োম-িবিববয়া, অষ্ট মবিষা, ভাঙ্গুরা, পাবিা। কখগ 

2907.  বমসাস ড িাভািা ইন্টারবলাংকস বলবমদটর্, ১২৫/এ, মবতবিল বা/এ, ঢাকা। কখগ 

2908.  বমসাস ড ইদমক, ক-১০৭, বজায়া সাহারা, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

2909.  বমসাস ড  মাহাববে বট্রর্াস ড,  পুদলর হাট, চাচড়া, র্দশাল। কখগ 

2910.  বমসাস ড  অপ ডি মৎস্য খামার, পুদলর হাট, চাচড়া, র্দশার। কখগ 

2911.  বমসাস ড বসক্স এম ইবিবিয়াবরাং এন্ড পাওয়ার, ৩৯, বেলকুশা বা/এ, ১০ম তলা, মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

2912.  
বমসাস ড বজ বক ইন্টারন্যাশণার, গ-১৩, বীর উত্তম রবেকুল ইসলাম সড়ক, শাহজােপুর, 

গুলশাি, ঢাকা। 

কখগ 

2913.  বমসাস ড বমঘিা প্রদকৌশলী, রবহমাবাে, উত্তর পাড়া, বর্মাজািী, শাহজাহািপুর, বগুড়া। কখগ 

2914.  বমসাস ড আবিেদকা বহলথ বকয়ার, ৩২/৩/বব, পূব ড িয়াদটালা, রমিা, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

2915.  বমসাস ড বলাব কিষ্ট্রাকশি, আলীয় বসন্টার (৮ম তলা), ৪০, ববজয়িগর, ঢাকা-১০০০। কখগ 

2916.  
বমসাস ড আরাোত কিস্ট্রাকশি, ির্তি-৯৯, বশখ রাদসল স্কয়ার, পুরাতি-১৩/২, শুক্রাবাে, ঢাকা-

১২০৭। 

কখগ 

2917.  বমসাস ড মর্ ডাি স্ট্রাচারস বলিঃ, ১৫/৪, বমরপুর বরার্, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

2918.  বমসাস ড স্যাম বট্রবর্াং এন্ড কসট, ৩৩/১, কাজীপাড়া, কােরুল, ঢাকা। কখগ 

2919.  বমসাস ড  বন্যা এন্টারপ্রাইজ, ৪৩/৪/বব, উত্তর মাবিকিগর, ঢাকা। কখগ 

2920.  
বমসাস ড  ম্যাকবসক্স (প্রািঃ) বলিঃ, বাড়ী িাং-১৫, বরার্ িাং-১৬, কমদোট ড হাউবজাং, আোবর, 

ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

2921.  বমসাস ড আজাে এন্টারপ্রাইজ, ৬৯৮, পবিম রস্যলপুর, কামরাঙ্গীরচর,  ঢাকা। কখগ 

2922.  
বমসাস ড কামরুল এন্টারপ্রাইজ, ৬৯, আদিায়ারবাগ, এস এম বমাজাদম্মল হক, কমদেক্স, 

েবক্ষণখাি,  ঢাকা। 

কখগ 

2923.  বমসাস ড বব আর আর কদপ ডাদরশি, ১০, বসরাল বরার্,  বিউ মাদকডট, ঢাকা-১২০৫। কখগ 

2924.  
বমসাস ড আলমগীর বট্রর্াস ড, বহাবডাং িাং-০৪-০১১-০২৩৪, বোকাি িাং-০, কবব স্যকান্ত সড়ক, 

বিিাইেহ। 

কখগ 

2925.  বমসাস ড আর এস এে এইচ কদপ ডাদরশি, খ-১৬৭/১, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2926.  বমসাস ড অবভ এন্টারপ্রাইজ,  ৯১,আোবাে বা/এ, চট্টোম। কখগ 

2927.  বমসাস ড রািা এন্টারপ্রাইজ, ৮৯২, পবিম বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2928.  বমসাস ড মা মবি এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-আদলাকবর্বহ, বচবররবির, বেিাজপুর। কখগ 

2929.  বমসাস ড আব্দুল মান্নাি বশখ, ির কবলকাতা, বভাদজশ্বর, িবড়য়া, শরীয়তপুর। কখগ 

2930.  বমসাস ড ওবলজা বর্দভালপার বলিঃ, েট-৬১/বস, িলদভাগ, বমইি বরার্, র্তরাগ, ঢাকা। কখগ 

2931.  বমসাস ড বজাহা এন্ড সস, বষ্টশি বরার্, গাইবান্ধা। কখগ 

2932.  বমসাস ড বমাল্লা কিষ্ট্রাকশি, েমা-চর বাগমারা, র্াকঘর-মাটিপাড়া, উপদজলা-রাজবাড়ী সের, কখগ 
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বজলা-রাজবাড়ী। 

2933.  বমসাস ড রাজ ইদলকবট্রক বট্রর্াস ড, েট িাং-৬০, এ বব স্যপার মাদকডট, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

2934.  বমসাস ড রাবজি বট্রর্াস ড,  োম-বেৌলতপুর, র্কাগর-কমরপুর, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা কখগ 

2935.  বমসাস ড বপ্রাবেবসদয়সী এন্ড বকাাং, ৬৮, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, োম ডদগট, ঢাকা। কখগ 

2936.  
বমসাস ড বট্রবলয়ি কসট্রাকশি বলিঃ, েট িাং-৩৪, এইচ িএে োজা (৮ম তলা), বসক্টর-৩, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

2937.  বমসাস ড অরবণ বসবকউবরটি এন্ড ববডাস ড, গৃেডািারায়িপুর, বশরপুর টাউি, বশরপুর। খগ 

2938.  বমসাস ড শায়লা এন্টারপ্রাইজ, বমাড়ল স্যপার মাদকডট, বাোমতলী, খাি জাহািআলী, খুরিা। কখগ 

2939.  বমসাস ড বমজডা বমাজােের বহাদসি, এম এম সড়কজ (ই বব বরার্), বসরাজগি। কখগ 

2940.  
বমসাস ড আবলে পাওয়ার এুার্ভাস এন্ড বসবভল ইবিবিয়াবরাং, নুরজাহাি ভীলা, বর্-২৫, বাজার 

বরার্, সাভার, ঢাকা। 

কখগ 

2941.  
বমসাস ড মৃধা ইবিবিয়াবরাং এন্ড ইদলকবট্রক বকাাং, নূজাহাি বভলা, বর্-২৫, বাজার বরার্, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

2942.  বমসাস ড বশখড় বববর্ বলবমদটর্, খ-৭১/বব, বখলদক্ষত, টািপাড়া, ঢাকা-১২২৯।  কখগ 

2943.  
বমসাস ড আল-মাহমুে ইবিবিয়াস ড, বাড়ী িাং-১৬, বরার্ িাং-০১, বমাহম্মবেয়া হাউবজাং বলিঃ, 

বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

খগ 

2944.  বমসাস ড নূর বট্রবর্ বলাংক, ৪/বব, কদলজ বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

2945.  বমসাস ড আর এম সাবভ ডদসস (প্রািঃ) বলিঃ, গ-৩২, মধ্য বাড্ডা, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2946.  বমসাস ড জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, আবলসারকুল, সাতগাঁও, শ্রীমঙ্গল, বমৌলভীবাজার। কখগ 

2947.  বমসাস ড রূপা বষ্টার, পবিম ভাইে, হববগি। কখগ 

2948.  
বমসাস ড পািগুবছ এন্টারপ্রাইজ, ১৩৯-৪০, েীণ বরার্, েীণ স্যপার মাদকডট, ৪থ ড তলা, রুম িঙ-১৭-

১৮,ঢাকা। 

কখগ 

2949.  
বমসাস ড জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, ১৭৭, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলামস্বরণী, মাহতাব বসন্টার, 

ববজয়িগর, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2950.  বমসাস ড রদয়ল সািব, ১৩১/বব, (৪থ ড তলা),েীণ বরার্, োম ডদগট, বতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

2951.  বমসাস ড আহাে ববডাস ড, ১৫১, আরামবাগ (১ম তলা), মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

2952.  
বমসাস ড বক্রিসলার বাাংলাদেশ বলবমদটর্,  ৩/৪-এ, পুরািা পিি, সাবির টাওয়ার, (৮ম তলা), 

রুম িঙ-৮০৪, ঢাক। 

কখগ 

2953.  বমসাস ড হক এন্টারপ্রাইজ, লবরবাগ বাজার, বুবড়চাং, কুবমল্লা। কখগ 

2954.  
বমসাস ড ক্রুামা ষ্টীল স্ট্রাকচার এন্ড কিসালদটবস, পাদিরী  বভলা (১ম তলা), বচৌরাস্তা, টাাংগাইল 

বরার্, জয়দেবপুর  বরার্, গাজীপুর। 

কখগ 

2955.  বমসাস ড রূপম এন্টারপ্রাইজ, বউ বাজার, বগুড়া। কখগ 

2956.  বমসাস ড মন্ডল বট্রর্াস ড, জাবমল িগর, বগুড়া সের, বগুড়া। কখগ 

2957.  বমসাস ড হাবীব এন্টারপ্রাইজ, মথরপাড়া, উল্লা বসািাতলা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। কখগ 

2958.  
বমসাস ড সািবজো ইবিবিয়াস ড, বচৌববাস, র্াকঘর-মিভাগ বাজার, উপদজলা-ব্রাহ্মণপাড়া, 

কুবমল্লা। 

কখগ 

2959.  বমসাস ড মা বট্রর্াস ড, মথরপাড়া, উল্লা বসািাতলা, সাঘাটা, গাইবান্ধা। কখগ 

2960.  বমসাস ড  ওপাল ইন্টারন্যাশিার, বাড়ী-৩৪, বরার্-৬, ব্লক-বস, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

2961.  বমসাস ড প্যাবসবেক ইবিবিয়াবরাং এন্ড সাোয়াস ড, ৮/২, পবরবাগ, বমাতাদলব টাওয়ার-২, ঢাকা। কখগ 

2962.  বমসাস ড মাহাথীর এন্টারপ্রাইজ, ২/১০, রুপিগর হাউবজাং এদষ্টট, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

2963.  বমসাস ড বমাল্লা বট্রর্াস ড, চর বাগমারা, মাটিপাড়া, রাজবাড়ী। কখগ 
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2964.  বমসাস ড এ আর এন্টারপ্রাইজ, মধুগুরিই, পাঞ্চুপুর, আত্রাই, িওগাঁ। কখগ 

2965.  বমসাস ড শাহী এন্টারপ্রাইজ, দূগ ডা িগর, শাবন্তর বাজার, বসক্কা সািাউড়া,শ্রীমঙ্গল,দমৌলভীবাজার কখগ 

2966.  
বমসাস ড মামুি এন্টারপ্রাইজ, ২১৬, আজমপুর, শাহকববর মাজার বরার্, আজমপুর, েবক্ষণ খাি, 

ঢাকা। 

কখগ 

2967.  বমসাস ড পাওয়ার সলুুশি বববর্, বাড়ী িাং-৫৯, বরার্-১১, বসক্টর-১০, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2968.  বমসাস ড আজম কিষ্ট্রাকশি, আলীপুর, েবরেপুর। কখগ 

2969.  
বমসাস ড মায়ামীর ববডাস ড, ১৭৭, মাহতাব বসন্টার (৫ম তলা), শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম 

সরণী, ববজয়িগর, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

2970.  

বমসাস ড সীমান্ত ইন্টারন্যাশিার ইবিবিয়াবরাং, ৩৩৮/২ই, বততাস বরাপর্,দমরাবেয়া,বখলগাঁও, 

ঢাকা 

কখগ 

2971.  বমসাস ড বসম বটক বববর্, ১২/বর্, বরার্-২৫/বব, েট-এস/১০, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

2972.  
বমসাস ড োইভ ষ্টার ইদলকবট্রকুাল ইবিবিয়াবরাং, নুরজাহাি ভীলা, বর্-২৫, বাজার বরার্, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

2973.  
বমসাস ড সািরাইজ বকবল এন্ড ইদলকবট্রক বকাাং, নুরজাহাি ভীলা, বর্-২৫, বাজার বরার্, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

2974.  
বমসাস ড  বসদভি ষ্টার ইদলকবট্রকুাল ইবিবিয়াবরাং, নুরজাহাি ভীলা, বর্-২৫, বাজার বরার্, 

সাভার, ঢাকা।  

কখগ 

2975.  বমসাস ড বখাকি এন্টারপ্রাইজ, ১০০, বিউ ইস্কাটি বরার্, ঢাকা। কখগ 

2976.  বমসাস ড বর্ ই সাবভ ডস এন্ড বেবব্রদকশি ওয়াকডস, স্যরমা হাউজ, জয়িগর, চক বাজার, চট্টোম। কখগ 

2977.  বমসাস ড িাবেম এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-পূণ ডমবত, বুবড়চাং, কুবমল্রা। কখগ 

2978.  বমসাস ড িাওলা বট্রবর্াং, োম ও র্াকঘর-পূণ ডমবত, বুবড়চাং, কুবমল্রা। কখগ 

2979.  বমসাস ড  বজািাবক এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-কাঁচাসড়া, উপদজলা ও বজলা-জামালপুর। কখগ 

2980.  বমসাস ড তরুণ এন্টারপ্রাইজ, ৬৮৯, পবিম রস্যলপুর, আোোবাে, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা। কখগ 

2981.  বমসাস ড আমু বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৪৪, বঙ্গবন্ধু এবভবিউ, ১৩ সাবলমাবা, ঢাকা। কখগ 

2982.  বমসাস ড আি-বিাবে বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, রািীরহাট, শাজাহািপুর, বগুড়া। কখগ 

2983.  
বমসাস ড  এ বর্ ইবিবিয়াস ড, োম-ধাবমি, র্াকঘর-বকাঠালীপাড়া, থািা-বমাহিপুর, বজলা-

রাজশাহী। 

কখগ 

2984.  
বমসাস ড ববল্লাল ব্রাোস ড এন্ড এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-ববজুয়া, থািা-ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-

কুবমল্লা। 

কখগ 

2985.  বমসাস ড  বিশাি এন্টারপ্রাইজ, ১০/১১, বরার্ ওয়াইজঘাট বরার্, ঢাকা। কখগ 

2986.  
বমসাস ড এম আর বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, সবন্ধপি স্যপার মাদকডট, আর এি বরার্, বকাতয়ালী, 

র্দশার। 

কখগ 

2987.  বমসাস ড  বেপু এন্টারপ্রাইজ, ৪৭/২, ৪৮/১, আর বক বমশণ বরার্, ঢাকা।  কখগ 

2988.  বমসাস ড োম বাাংলা এন্টারপ্রাইজ, ক-১০০/৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। কখগ 

2989.  
বমসাস ড আয়াত এন্টারপ্রাইজ, যুবথকা বভলা, বসবলম বচয়ারম্যাি বরার্, িাবজদররবাগ, শুভাঢুা, 

েবক্ষণ বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 

2990.  বমসাস ড  শাহজাহাি বট্রর্াস ড, ওয়াকডসপ এলাকা, শাদয়স্তাগি, হববগি। কখগ 

2991.  বমসাস ড এস টি বট্রর্াস ড, োউেিগর বাজার, শতাদয়স্তাগি, হববগি। কখগ 

2992.  
বমসাস ড এস আই বজ বাাংলাদেশ বলবমদটর্, ক-৪৯/১, জগন্নাথপুর, হাওলাোর টাওয়ার, ভাটারা, 

ঢাকা-১২২৯। 

কখগ 
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2993.  বমসাস ড ই এস এস এিাবজড েুাস ইবিবিয়াবরাং, বটক কাদথারা, সালিা বাজার, গাজীপুর। কখগ 

2994.  
বমসাস ড েীদিাদভশি ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি বলবমদটর্, স্যই-৫, িাহার ম্যািশি, ১৫০, 

মবতবিল, ঢাকা। 

কখগ 

2995.  বমসাস ড লক্ষী ববডাস ড বলবমদটর্, বসিাকল্যাণভবি (১৩তম তলা), ১৯৫, মবতবিল বা/এ, ঢাকা। কখগ 

2996.  বমসাস ড মুেতী এন্টারপ্রাইজ, ১৫, শাবন্তিগর, র্াকঘর-শাবন্তিগর, পিি, ঢাকা। কখগ 

2997.  বমসাস ড কািাবর্য়াি কিষ্ট্রাকশি, ২০১, বোবাবেয়া বাজার, উত্তরখাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

2998.  বমসাস ড তবিমা বট্রর্াস ড, ৬৬২, বরার্-১৪, বাইর্তল আমাি হাউবজাং বসাসাইটি, আোবর, ঢাকা। কখগ 

2999.  বমসাস ড জাের এন্ড কিষ্ট্রাকশি, ৩/৩, বসদেশ্বরী বলি, শাবন্তিগর, ঢাকা। কখগ 

3000.  বমসাস ড ওয়াি পাওয়ার বটকদিালবজ, ২৬৫/৭-এ, পবিম বমরাবেয়া, িবীিবাগ, ঢাকা। কখগ 

3001.  বমসাস ড  আর বব বট্রর্ এদসাবসদয়টস, ২৩২, িবী মাদকডট (৩য় তলা), খার্তিগি, চট্টোম। কখগ 

3002.  বমসাস ড এম এস ইন্টারন্যাশিাল, স্যবরা, সের, বেিাজপুর। কখগ 

3003.  বমসাস ড বসিদটক্স কিসাি ড বলিঃ, েট-১০, তাদহর টাওয়ার (১৩তম তলা), গুলশাি-২, ঢাকাা্ কখগ 

3004.  
বমসাস ড বর্ বজ পাওয়ার বলিঃ, ৬৮-৬৯, বীর উত্তম বক এম শবেউল্লাহ বরার্, কিদসপ্ট টাওয়ার, 

৪থ ড তলা, ঢাকা। 

কখগ 

3005.  
বমসাস ড ইসমাইল বহাদসি বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, বচৌরাগড়, আেসার উবিি হাজী বাড়ী, হাজীগি, 

চাঁেপুর। 

কখগ 

3006.  বমসাস ড  ইরা এন্টারপ্রাইজ, ১৪/৪, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3007.  বমসাস ড অরিী বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, ১৭৭, শহীেিজরুল ইসলাম স্মরণী, ববজয়িগর, ঢাকা। কখগ 

3008.  
বমসাস ড আমাি এন্টারপ্রাইজ, হাউজ িাং-১৩৪০, কবলমউল্লাহ হাউজ),  শহীে বশখ হাবববুল্লাহ 

বরার্, কাউতলী, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ 

3009.  বমসাস ড প্যারাগি এন্টারপ্রাইজ, ৬৮/১/এ, পূব ড বাসাদবা, ঢাকা-১২১৪। কখগ 

3010.  বমসাস ড বগৌমবত ইবিবিয়াস ড, োম-ববিয়াপাড়া, র্াকঘর ও থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। কখগ 

3011.  বমসাস ড এল আর খাি গ্রুপ অব বকাাং বাাংলাদেশ, পল্লী ববদ্যুৎ বরার্, ববলাশ্বর, চাবিিা,কুবমল্লা। কখগ 

3012.  বমসাস ড মাকডস ববডাস ড বকাম্পািী, ৯/৭, বমাহিপুর, আোবর, ঢাকা। কখগ 

3013.  
বমসাস ড আেসার স্যলতািা এন্টারপ্রাইজ, বাড়ী িাং-১৭, ভাসা বসবিক এম এ মবতি সড়ক, বরার্-

০৭, রুম -৫০৫, আরচাজড পদয়ন্ট, ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

3014.  বমসাস ড এস এি এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-পরমতলা, থািা-মুরােিগর, কুবমল্লা। কখগ 

3015.  বমসাস ড খাবেজা এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-পরমতলা, থািা-মুরােিগর, কুবমল্লা। কখগ 

3016.  বমসাস ড  এস এ বট্রইর্াস ড, োম ও র্াকঘর-পরমতলা, থািা-মুরােিগর, কুবমল্লা। কখগ 

3017.  
বমসাস ড বেশ বলাংক বলবমদটর্, বাড়ী িাং-৩৩, বরার্ ি  াং-১২২, বিউ বর্ওএইচএস, মহাখালী, 

ঢাকা। 

কখগ 

3018.  বমসাস ড এম র্াবব্লউ এইচ এন্টারপ্রাইজ, ৪১৪/৩, পূব ড বগাড়াি, বখলগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3019.  বমসাস ড বিপচুি এবলদভটর বকাম্পািী,  ৫৮৩/বস, বখলগাঁও বচৌধুরী পাড়া, বখলগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3020.  বমসাস ড শুভ এন্টাপ্রাইজ, ১১৩/২, বিউ ইস্কাটি বরার্, রমিা, ঢাকা। কখগ 

3021.  বমসাস ড  তামীম এন্টারপ্রাইজ, ৩০, চাদমলী বাগ, শাবন্তিগর, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

3022.  বমসাস ড অদন্নষা এোববলষ্টদমন্ট, ৭৩/এ, পূব ড কাজীপাড়া, কােরুল, ঢাকা। কখগ 

3023.  বমসাস ড িীল ইন্টারন্যাশিার, বাড়ী িাং-১২৩৭, এবভবিউ-১০, বমরপুর, বর্ও এইচএস, ঢাকা। কখগ 

3024.  বমসাস ড পারুমা কিষ্ট্রাকশি বলবমদটর্, বতবলরচালা, বমৌচাক, কাবলয়াথকর, গাজীপুর। কখগ 

3025.  বমসাস ড রাহাত বট্রর্াস ড, ৪৬, মদিশ্বর বরার্, বিগাতলা, ঢাকা-১২০৯। কখগ 

3026.  বমসাস ড নূর এন্টারপ্রাইজ, বেয়ারা, আহম্মেিগর, সের েবক্ষণ, কুবমল্লা। কখগ 
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3027.  বমসাস ড স্যজাত আলী এন্ড ব্রাোস ড, হবরপুর, আিিপুর, বকাতয়ালী, (আেশ ড সের,) কুবমল্লা। কখগ 

3028.  বমসাস ড বসল বট্রাক এদসাবসদয়টস (প্রািঃ) বলিঃ, ১৫, অন্তরঙ্গ, উত্তর কাজীদটালা, বসদলট। কখগ 

3029.  
বমসাস ড মা-মবি  ইদলকবট্রক এন্ড ইদলকট্রবিক্স, োম-হাবকমপুর, র্াকঘর-রামবল্লভপুর, থািা-

সের, বজলা-বিায়াকালী। 

কখগ 

3030.  
বমসাস ড রাদবয়া এন্টারপ্রাইজ, ৫৭১/১, পূব ড কাজীপাড়া, (৩য় তলা), কােরুল, বমরপুর, ঢাকা-

১২১৬। 

কখগ 

3031.  বমসাস ড  ইসলাম বট্রর্াস ড, বর্ন্ডাবর, সাভার কুান্টিদমন্ট, আশুবলয়া, সাভার, ঢাকািঃ। কখগ 

3032.  বমসাস ড জুদয়ল কিষ্ট্রাকশি প্রািঃ বলিঃ, ২৪৭, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3033.  বমসাস ড আল্লামা বট্রর্াস ড, সাদবক র্াাংগা, মগরাহাট, বাদগরহাট। কখগ 

3034.  বমসাস ড জােবরি এন্টারপ্রাইজ, পূব ড ইসোইর, ের্তল্লা, িারায়িগি। কখগ 

3035.  বমসাস ড হক এন্ড ব্রাোস ড, েবক্ষণ বাজার, বচৌমুহিী মাদ্রাসা বরার্, ববগমগি, বিায়াখালী। কখগ 

3036.  বমসাস ড ববসবমল্লাহ বট্রর্াস ড, বটারাগড়, হাজীবাড়ী, হাজীগি চাঁেপুর। কখগ 

3037.  
বমসাস ড আকড কিাসালদটন্ট এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ৪০, কামাল আতার্তকড এবভবিউ, বিািী 

বা/এ, ঢাকা। 

কখগ 

3038.  বমসাস ড মদিায়ারা কিস্ট্রাকশি, ১ বারো রায় বরার্, খুলিা। কখগ 

3039.  বমসাস ড বমািঃ ওয়াবহে বহাদসি (মস্তু),  োম ও র্াকঘর-বরবচ, উপ-হববগি৮সের, হববগি। খগ 

3040.  বমসাস ড র্িজি ইবিবিয়াবরাং, ১০৪/১/এ, মাটিকাটা, ঢাকা কুান্টিদমন্ট, ঢাকা-১২০৬। কখগ 

3041.  
বমসাস ড এস আর বর্ বলবমদটর্, বাড়ী িাং-১৪, ফ্ল্ুাট িাং-৯/বস, িদবােয় হাউবজাং বসাসাইটি, 

বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3042.  বমসাস ড ষ্টীলমাকড বববডাংস বলিঃ, ১৭/১৩, পরীবাগ, বসািারগাঁও বরার্, ঢাকা। কখগ 

3043.  বমসাস ড খিকার বট্রর্াস ড, িড়বালাখািা পালাং, শরীয়তপুর। কখগ 

3044.  
বমসাস ড বলাবাল হাইদটক ইবিবিয়াবরাং র্বলিঃ, ১১০৪, বায়র্তল আমাি হাউবজাং বরার্, িাং-১২/এ, 

আোবর, ঢাকা। 

কখগ 

3045.  বমসাস ড এম এইচ ইবিবিয়াবরাং, ৮৫/১/এ, পুরািা পিি লাইি, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3046.  
বমসাস ড র্ক্স ইবিবিয়ার্বরাং,  েট িাং-১০৭/এ, মাসকট োজা, কক্ষ িাং-১০২/১০৫, িীচতলা, 

বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

3047.  বমসাস ড স্যচিা এন্টারপ্রাইজ, ৯৬/১০৮, সাদলহ বববডাং, বেওয়ািহাট, চট্টোম। কখগ 

3048.  বমসাস ড আলী এন্টারপ্রাইজ,  ৩৭, বস বর্ এ মাদকডট, বরয়াজ উবিি বাজার, চট্টোম। কখগ 

3049.  বমসাস ড  বপ্রস এন্টারপ্রাইজ, বভালা কদলজ বরার্, বভালা। কখগ 

3050.  
বমসাস ড এস এস রহমাি ইন্টারন্যাশিার, ১১৬, বক্স কালভাট ড বরার্, িয়া পিি, বহাদসি স্যুট-

১০/বব, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3051.  বমসাস ড সাবাব এন্টারপ্রাইজ, ২১৩/১, বমবিপুর, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3052.  বমসাস ড ইবিবিয়াস ড হাউস বলিঃ, ১২৭/২, বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা১২১৬। কখগ 

3053.  
বমসাস ড বজ এস এন্টারাপ্রাইজ, খিকার মাদকডট, সাইি ববার্ ড, উত্তর খাইলকুর, জাতীয় 

ববশ্বববদ্যালর্, গাজীপুর বসটি কদপ ডাদরশণ, গাজীপুর। 

কখগ 

3054.  বমসাস ড সাবেয়া এন্টারপ্রাইজ,  চর পুবলয়ামারী, বাঘপুর, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3055.  
বমসাস ড চক্রবতী এন্টারপ্রাইজ, োম-বারই পুখুবরয়া, র্াকঘর-বাট্টাবভট পাড়া, থািা-তারাকািা, 

বজলা-ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

3056.  বমসাস ড ব্ািদমক বলবমদটর্, ৪৩, বসদেশ্বরী বরার্, ঢাকা। কখগ 

3057.  বমসাস ড বমধা এন্টারপ্রাইজ, খ-৩৭/১, বখলদক্ষত, মধ্যপাড়া, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

3058.  বমসাস ড রমজাি সস বলবমদটর্, ৯৪৭/১-৬, মবিপুর, বমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬। কখগ 
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3059.  বমসাস ড আবরে বট্রর্াস ড, বতবলগাতী, কুদয়ট, আড়াংঘাটা, খুলিা।  কখগ 

3060.  
বমসাস ড বাগোে বর্বজটাল ইদলকট্রবিক্স এন্ড কবম্পউটারস ড, বাড়ী-২৩৩, বরার্-০১, আলমিগর, 

খামার, রাংপুর। 

কখগ 

3061.  
বমসাস ড ববশ্বাস ইবিবিয়াবরাং এন্ড এবস ইকুইপদমন্ট,  ক-৪০/২ (২য় তলা), ফ্ল্ুাট-৩/১, প্রগবত 

স্বরণী, শাহজােপুর, গুলশাি। 

কখগ 

3062.  
বমসাস ড লাবময়া ইদলকবট্রক বকাাং, িাাংলা বাজার,  র্াকঘর-বয়রা র্াাংগা, উপদজলা-বমলািহ, 

জামালপুর। 

কখগ 

3063.  বমসাস ড আউয়াল ইন্টারন্যাশিার, ৪৩/১, ইবিরা বরার্, পবিম রাজা বাজার, ঢাকা। কখগ 

3064.  বমসাস ড কাবসে এন্টারপ্রাইজ, বলায়ার র্দশার বরার্, ফুলবাড়ী ঘাট, খুলিা। কখগ 

3065.  বমসাস ড আশা এন্টারপ্রাইজ, ১১/১-বস, মবজেপুর, সাভার, ঢাকা। খগ 

3066.  বমসাস ড বগজ কদপ ডাদরশি, ২৭০/বব, বতজগাঁও বশ/এ, ঢাকা-১২০৮। খগ 

3067.  বমসাস ড বসাহাগ এন্টারপ্রাইজ, ১৪/২, কাজী আিঃ রউে বরার্, সূত্রাপুর, ঢাকা। কখগ 

3068.  বমসাস ড োদতমা বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, বটারাগড়, আেসার উবিি হাজী বাড়ী, হাজীগি, চাঁেপুর। কখগ 

3069.  বমসাস ড বসটি বলেটস এন্ড ইবিবিয়াবরাং,  ২৯/৪, পুরািা পিি বলি, (৩য় তলা),, ঢাকা। কখগ 

3070.  বমসাস ড বমািঃ আব্দুল কবরম, কৃষ্ণপুর, বাবজতপুর বরার্, পাবিা। কখগ 

3071.  বমসাস ড আববে কদপ ডাদরশি, ১০৭, খাঁি ম্যািশি, ১১ তলা, মবতবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3072.  
বমসাস ড বেবিক্স োউদন্ডশি, উত্তর বাবিয়ারী, র্াকঘর-তারাবুবিয়া, উপদজলা-িাবজরপুর, 

বপদরাজপুর। 

কখগ 

3073.  বমসাস ড মাদসল কিষ্ট্রাকশি বলিঃগ, ৩৯/১, বঙ্গবন্ধু এবভবিউ, ফ্ল্ুাট-৪৩-৪৪, গুবলস্থাি, ঢাকা। কখগ 

3074.  বমসাস ড মাশাআল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-ববজুরা, থািা-ব্রাহ্মণপাড়া, বজলা-কুবমল্লা। কখগ 

3075.  
বমসাস ড েীর্ ইবিবিয়াস ড এুান্ড বটকদিালবজ, েট-৭১১/১-২, বরার্-১১, বায়র্তল আমাি হাউবজাং 

বসাসাইটি, আোবর, শ্যামলী, ঢাকা। 

কখগ 

3076.  বমসাস ড মর্ ডাি ইন্ডাবষ্ট্রীয়াল সবলউশি, ১২৫/এ বক বব আমাি আলী বরার্, বাকবলয়া, চট্টোম। কখগ 

3077.  বমসাস ড আলম বট্রর্াস ড, চাঁিপাড়া, উত্তরখাি, ঢাকা। কখগ 

3078.  
বমসাস ড এি এে এল কিষ্ট্রাকশি, বহাবডাং িাং-এ-৩/৩, ওয়ার্ ড িাং-০৩, বগায়াল বাথাি, 

কাবলয়াথকর, গাজীপুর। 

কখগ 

3079.  বমসাস ড এম আর এস এন্টারপ্রাইজ, বামিারদটক, র্তরাগ, ঢাকা। কখগ 

3080.  বমসাস ড কাজী বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ১১৫, বসদেশ্বরী সাকুডলার বরার্ (িীচ তলা), ঢাকা। কখগ 

3081.  বমসাস ড ভদয়জ অে আবকডিঃ এন্ড ইবিিঃ, ১৪, আবজজ স্যপার মাদকডট, ৩য় তলা, শাহবাগ, ঢাকা। কখগ 

3082.  
বমসাস ড রাদববসি বর্জাইি এন্ড কিসালট্যান্ট, নুরজাহাি শরীে োজা, (৯ম তলা), ৩৪, পুরািা 

পিি, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3083.  বমসাস ড ইাংদটক্টস কিদসারটিয়াম বলবমদটর্, ৮/৩, মালাকার বটালা বলি, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০। কখগ 

3084.  
বমসাস ড পূবালী ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি বকাাং বলবমদটর্, ৬৯/১, বীর উত্তম কাজী 

নুরুজ্জামাি সড়ক ৩/এ, চিবশলা স্যবাস্তু টাওয়ার, ঢাকা। 

কখগ 

3085.  বমসাস ড এবর্শি সাবভ ডদসস বলিঃ, ২৮৫, ১৮৫, র্াত্রামুড়া, রূপগি, িারায়িগি। কখগ 

3086.  
বমসাস ড স্মাট ড বসদষ্টম এন্ড কিসালদটন্টস বলিঃ, ১৪/এ, ৩১/এ, বতজকুিী পাড়া, বস্নটার পদয়ন্ট, 

কিকর্ ড,  ফ্ল্ুাট িাং-১৩বস, ১৩/ই, ১৩/ া্দ দে, ঢাকা 

কখগ 

3087.  
বমসাস ড গাজী বট্রর্াস ড, ওয়ার্ ড িাং-৩, র্াকঘর-মহাকালী, উপদজলা-মুসীগি সের, বজলা-

মুসীগি। 

কখগ 

3088.  
বমসাস ড রাংধনু বটকদিালবজ, ২২৭ বড় মগবাজার, বে েুান্ড োজা শবপাং মল, রুম িাং-২১০, 

রমিা,ঢাকা। 

কখগ 
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3089.  বমসাস ড আরবর্ ইিফ্রাস্ট্রাচার, ম-২৬/১, পবিম বমরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3090.  
বমসাস ড জাজ ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ৪৫, বব বব এবভবিউ, স্যুট িাং-১৭, রমিা ভবি, ৪থ ড তলা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3091.  বমসাস ড এইচ এন্ড টি বট্রর্াস ড, ৫৫/৬/১, পূব ড বাইশদটকী, বমরপুর-১৩, ঢাকা। কখগ 

3092.  
বমসাস ড ববশ্বাস ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডস, ৭২৬/১০/৯-এ, বরার্-১০, বায়র্তল আমাি হাউবজাং, 

আোবর, ঢাকা। 

কখগ 

3093.  বমসাস ড এস এস ইদন্টবরয়র, ৯ িাং বসবিক বাজার, ঢাকা। কখগ 

3094.  
বমসাস ড মৃধা বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৫১/১, বভ আই বপ টাওয়ার (৪থ ড তলা), িয়া পিি, ঢাকা-

১০০০। 

কখগ 

3095.  বমসাস ড অদ্রী কসট্রাকশি, মাইজেী বাজার, সের, বিায়াখালী। কখগ 

3096.  
বমসাস ড আিাস বট্রবর্াং ইন্টারন্যাশিার, ৩৭, বীর উত্তম বস আর েত্ত সড়ক, রুম িাং-১৫০৬, 

িাহার োজা, ঢাকা। 

কখগ 

3097.  বমসাস ড বপ্রস এন্টারপ্রাইজ, ১৮১, ববলাসপুর বরার্, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

3098.  বমসাস ড বেটবিক কিষ্ট্রাকশি বলবমদটর্, ৪৬/২/এ, বিগাতলা, ঢাকা। কখগ 

3099.  বমসাস ড বোহামবি এন্টারপ্রাইজ, মথরপাড়া, সাঘাটা, গাইবান্ধা। কখগ 

3100.  বমসাস ড মঈি এন্টারপ্রাইজ, বমািার কুবল, বিলাংজা, কক্সবাজার। কখগ 

3101.  বমসাস ড এ বজ এে ইবিবিয়াবরাং, বহাবডাং িাং-৩২০, বশরখালী, শাহজােপুর, বসরাজগি। কখগ 

3102.  বমসাস ড বপয়াস এন্টারপ্রাইজ, কলাতসূতী,বব বক এস বপ-১৩৪৯, আশুবলয়া, সাভার,  ঢাকা। কখগ 

3103.  বমসাস ড এিাবজড সবলউশাি, ৪০/২, ইউবিকি োজা, গুলশাি-২ বা/এ, ঢাক-১২১২। কখগ 

3104.  বমসাস ড সাবমরা বট্রর্াস ড, বামিারদটক, র্তরাগ, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

3105.  বমসাস ড রুপুসী বাাংলা ইবিবিয়াস ড, োম-বাবিয়াপাড়া, র্াকঘর ও থািা-বেববদ্বার, বজলা-কুবমল্লা। কখগ 

3106.  বমসাস ড বিািী বট্রর্াস ড, ৯৪/বর্, চাঁিমারী বরার্, লালখাি বাজার, চট্টোম। কখগ 

3107.  বমসাস ড বশাদয়ব কিস্ট্রাকশি, ৩৮/৪, বসদেশ্বরী বরার্, ৬ষ্ঠ তলা, ঢাকা। কখগ 

3108.  বমসাস ড িাইট পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, বাড়ী-৩৫২, সাতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা। কখগ 

3109.  বমসাস ড বজমস্ ইবিবিয়াস ড, বাড়ী িাং-১৫৩, ওয়ার্ ড-০৯, ববারহাি উবিি বপৌরসভা, বভািঃলা। কখগ 

3110.  
বমসাস ড এস এম বজ ইবিবিয়াবরাং,  ১৯, বতজর্তরী বাজার চক, (ইবিরা বরার্, ২য় তলা), 

বতজগাঁও, ঢাকা। 

কখগ 

3111.  বমসাস ড ববজ্ঞ বলবমদটর্, ১৬৬-১৬৭, শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরণী, পুরািা পিি, ঢাকা। কখগ 

3112.  বমসাস ড এদমল এন্টারপ্রাইজ, ঠাকুর বাখাই বাজার, ফুলপুর, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3113.  বমসাস ড হৃেয় কিষ্ট্রাকশি, আকুর টাকুর পাড়া, টাাংগাইল। কখগ 

3114.  বমসাস ড এম বজট পাওয়ার বলবমদটর্, সরকার  পাড়া, র্াক-জগেল, পঞ্চগড় সের, পঞ্চগড়। কখগ 

3115.  বমসাস ড বজসবমি ববডাস ড বলিঃ, ২৩৮, পূব ড িাখালপাড়া, বতজগাঁও,  ঢাকা-১২১৫। কখগ 

3116.  বমসাস ড প্রভা এন্ড এদসাবসদয়ট, ১৫/এ, হবল বলি, শ্যামলী, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3117.  বমসাস ড বশহাব এন্টারপ্রাইজ, ১ িাং বহয়ার ষ্ট্রীট, ঢাকা। কখগ 

3118.  বমসাস ড রাম কবম্পউটার, ৫২১, বজস টাওয়ার, র্দশার। কখগ 

3119.  বমসাস ড এস বকউ বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, বব-৪১, খুরবশে মাদকডট, বখলদক্ষত, ঢাকা। কখগ 

3120.  বমসাস ড এি ইসলাম ব ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ১২/বব, বরার্-৪, েট-৬০/১, ৫০/২, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3121.  বমসাস ড এস ই এদসাবসদয়টস, বাড়ী-১, ব্লক-ই, বরার্-২, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

3122.  বমসাস ড সাে-সারা এন্টারপ্রাইজ, ৯ িাং ওয়ার্ ড কাঠালী, ভালুকা বপৌরসবা, ভালুকা, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3123.  বমসাস ড  কমপ্যাক্ট পাওয়ার সবলউশি, বহাবডাং িাং-২১১, মহল্লা বাবলয়াপুকুর, র্াকঘর- কখগ 
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বঘাড়ামারা, থািা-ববায়াবলয়া, বজলা-রাজশাহী। 

3124.  
বমসাস ড আবহল ইবিবিয়াস ড এন্ড কিস্ট্রাকশি ১’৩১, ওয়াডড ববচ বরদসাট ড বাইপাস বরার্, 

কলাতলী, কক্সবিাজার। 

কখগ 

3125.  বমসাস ড এস টি ওয়াই পাওয়ার বসদষ্টম, ১৯৩, ভাষািদটক, ঢাকা-১২০৬। কখগ 

3126.  বমসাস ড হাজী বট্রর্াস ড, বসিবাগ, বিায়াখালী। কখগ 

3127.  বমসাস ড বসবিক বেদরাজ বলবমদটর্, ৪৫১, পবিম বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3128.  
বমসাস ড  আব্দুর রবশে খাি, বাবড় িাং-৭, বরার্-১১, ফ্ল্ুাট-৩/বব, বমাহাম্মবেয়া হাউবজাং 

বসাসাইটি, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3129.  
বমসাস ড এস আর ইদলকবট্রক এন্ড বট্রবর্াং এন্টারপ্রাইজ, স্বপদির িীড়, োমিঃ বাবিয়ারা, উপিঃ 

বমজডাপুর, বজলািঃ টাাংগাইল। 

কখগ 

3130.  বমসাস ড বমবর্দটর্, ৬৫/এ, চট্টশ্বরী বরার্, চকবাজার, চট্টোম। কখগ 

3131.  
বমসাস ড আল-কাবমল প্রপাটি ডজ বলিঃ, বাবড় িাং-১৪  (২য় তলা), বমইি বরার্, ব্লক-বস, বিশ্রী, 

রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। 

কখগ 

3132.  
বমসাস ড  এ বব বটকদিালবজ কদপ ডাদরশি বলিঃ, বাড়ী িাং-৫৭/এে, বরার্  িাং-০৫, বিািী, 

বর্ওএইচএস, বিািী, ঢাকা। 

কখগ 

3133.  
বমসাস ড শবরে ইদলকটিা্রক এন্ড ইবিিঃ ওয়াকডস, বটাংগুরী বব বক এস বপ, আশুবলয়া, সাভার, 

ঢাকা। 

কখগ 

3134.  বমসাস ড আশরাে বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, ৩৮, বপ বক রায় বরার্, বাাংলা বাজার, ঢাকা। কখগ 

3135.  বমসাস ড এম এম এন্টারপ্রাইজ, ৬/১, মালাকার বটালা বলি, সূত্রাপুর, ঢাকা। কখগ 

3136.  বমসাস ড শাোদয়ত বহাদসি বরাহাি বট্রর্াস ড, জাাংগাবলয়া, গাইবান্ধা। কখগ 

3137.  বমসাস ড  সাবম এন্টারপ্রাইজ, ববলতলী বাজার, বচবররবির, বেিাজপুর। কখগ 

3138.  বমসাস ড আল বজয়াম কদপ ডাদরশি, কাজীরগাও, শবষ্টতলা, হববগি। কখগ 

3139.  বমসাস ড ববসমবল্লাহ বট্রর্াস ড, চবন্ডপুর, শ্রীপুর, ববরামপুর, বেিাজপুর। কখগ 

3140.  বমসাস ড বমািঃ আব্দুল মান্নাে, ২০২, বাবলয়াপুকুর, বঘাড়ামাড়া,  ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

3141.  
বমসাস ড  আজমল ইবিবিয়াবরাং, বর্ন্ডাবর পূব ড পাড়া, কবরস্থাি বরার্, আশুবলয়া, সাভার কুান্টিঃ, 

ঢাকা। 

কখগ 

3142.  বমসাস ড ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ, পল্লী ববদ্যুৎ সসড়ক, টাউি কাবলকাপুর, পটুয়াখালী। কখগ 

3143.  বমসাস ড বলাকিাথ ইবিবিয়াবরাং বকাাং, কাঠপবট্ট, পটুয়াখালী। কখগ 

3144.  বমসাস ড এ বক এম েরহাে বহাদসি, ৩৫০/১, বড় মগবাজার, বেলু বরার্, ঢাকা। কখগ 

3145.  বমসাস ড তািবজম এন্টারপ্রাইজ, বোহাদখালা,  বাঘারপাড়া, র্দশার। কখগ 

3146.  
বমসাস ড  বলাবাল বরকুয়ারদমন্ট এন্ড সলুুশি, েট-২৪, রাজউক কাচা বাজার, বসক্টর-০৬, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০। 

কখগ 

3147.  বমসাস ড হক ইবিবিয়াবরাং, বশকোর ভবি, পবিম জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

3148.  বমসাস ড ই বকউ এম এস কিসালটিাং বলিঃ, ২০/এ, বশওড়াপাড়া েট-৫/ই/২, কােরুল, ঢাকা। কখগ 

3149.  বমসাস ড সাউথ বাাংলা কিষ্ট্রাকশি, ৪৯, মবতবিল বা/এ, শাপলা ভবি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০। কখগ 

3150.  বমসাস ড ওয়াই বর্িা ইিফ্রাস্ট্রাকচার বলিঃ, বফ্ল্ার-ই-৭, েট িাং-০২, বরার্-০৯, ধািমবন্ড, ঢাকা। কখগ 

3151.  
বমসাস ড বসালার ইদলকদট্রা বাাংলাদেশ বলবমদটর্,  বাড়ী-৫০৪, ব্লক-বস, গাদর্ ডি বভউ এপাট ডদমন্ট, 

১৯, গাদর্ ডি বরার্, পবিম কাওরাি বাজার, ঢাকা। 

কখগ 

3152.  বমসাস ড বব এস এল এন্টারপ্রাইজ, ৮/৩, চরকঘাটা, টাবল অবেস বরার্, ঢাকা। কখগ 
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3153.  বমসাস ড কাদশম এন্ড বকাাং, ১৫২/১, বতজর্তরী বাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3154.  বমসাস ড হক ইবিবিয়াবরাং এন্ড বটকদিালজী বলিঃ, ১০/৯, আরামবাগ, মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

3155.  বমসাস ড বসয়ো এন্টারপ্রাইজ, ২৫/৬, শুক্রাবাে, ঢাকা। কখগ 

3156.  বমসাস ড এয়ারদসল পাওয়ার এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ১০/৪/১/এ, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা। কখগ 

3157.  
বমসাস ড রাজ এন্ড ব্রাোস ড, বহাবডাং-৩৩১, শহর মাবছমপুর, শহীে েজলুল সড়ক, পাদররহাট, 

বপদরাজপুর। 

কখগ 

3158.  বমসাস ড  পায়রা ইবিবিয়াবরাং প্রাইদভট বকাাং, ৮৫১, ইব্রাহীমপুর, কােরুল, ঢাকা। কখগ 

3159.  বমসাস ড আসাে ইন্টারন্যাশিার, ৩৮, বপ বক রায় বরার্, বাাংলা বাজার, ঢাকা। কখগ 

3160.  বমসাস ড এবক্সম পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, চ-৬৩/৬ (২য় তলা), উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3161.  বমসাস ড  এি হাসাি এন্টারপ্রাইজ, ববপারী পাড়া, এবতমখািা  বরার্,  টাাংগাইল। কখগ 

3162.  বমসাস ড আর এম ইবিবিয়াবরাং বকাাং, েট িাং-১৬, ফ্ল্ুাট িাং-ই-১১, পুরািা পিি, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3163.  বমসাস ড এম এি ইবিবিয়াস ড, হাউজ-৪৫৯, বপীর আলগ, ব ২ িাং ওয়ার্ ড, গাজীপুর বরার্, বভালা। কখগ 

3164.  বমসাস ড কক্স হুাদভি ইন্টারন্যাশিাল, বহাদসি মাদকডট, বলঙক বরার্, কক্সবাজার। কখগ 

3165.  বমসাস ড সাবময়া এন্টারপ্রাইজ, ৩৬, উত্তর আোবর, আোবর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3166.  বমসাস ড আবজজ বমাদশ ডে, বারািীপাড়া, খালধার বরার্, র্দশার। কখগ 

3167.  বমসাস ড  আব্দুল আলী োউদন্ডশি, েট-১/এ, আর এ বক টাওয়ার, বসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা। কখগ 

3168.  
বমসাস ড মাস ড ইবিবিয়াবরাং, োগ িাং-১০২৩, বাসা-০৫, রাজা স্যখাা্র্, স্বরণী, নুদরর চালা, পবিম 

গুলশাি, ভাটারা, ঢাকা। 

কখগ 

3169.  বমসাস ড বন্ধি কিষ্ট্রাকশি, োম-চকছাবতয়ািী, র্াকঘর-পাবিা সের, পাবিা। গ 

3170.  
বমসাস ড অরপা বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, বাড়ী-১৯/২০, বরার্-০৪, িবীিগর হাউবজাং, আোবর, 

ঢাকা। 

কখগ 

3171.  বমসাস ড বজ এস আর এন্টারপ্রাইজ, ২৯, বসরাল বরার্, ঢাকা। কখগ 

3172.  বমসাস ড ববসবমল্লাহ এন্টারপ্রাইজ, মুোকা, বিশাতিগর, টাংগী, গাজীপুর। কখগ 

3173.  বমসাস ড হাসাি ব্রাোস ড, কাবলবাড়ী বাজার, বসরাজগি। কখগ 

3174.  
বমসাস ড কিকর্ ড এন্টারপ্রাইজ, ৭৮/বব/২১/৩বব, উত্তর র্াত্রাবাড়ী, ববববর বাবগচা, ৪ িাং বগট, 

ঢাকা। 

কখগ 

3175.  
বমসাস ড ইিপালস ইবিবিয়াবরাং এন্ড পাওয়ার বলবমদটর্, বাড়ী-১৪/১,  বরার্-৭, ব্লক-বস, 

রামপুরা, বিশ্রী, ঢাকা। 

কখগ 

3176.  
বমসাস ড ইউবিদটক বলাবাল ইবিবিয়াবরাং, ৭০, বীর উত্তম বস আর েত্ত সড়ক, স্যইট-১০/১৫, 

ইষ্টাণ ড োজা, ঢাকা। 

কখগ 

3177.  বমসাস ড বক বক ইদলকদট্রা বমকাবিকুাল ইবিবিয়বরাং, ১০/এ, বাইশদটকী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3178.  
বমসাস ড র ুািকি ইিফ্রাসট্রাকচারস এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ১১৭, বতজকুিী পড়াা, পুরাতি 

এয়ারদপাট ড বরার্, ববজয় স্বরণী, বতজগাঁও, ঢাকা। 

কখগ 

3179.  বমসাস ড আহদমে েীল ইন্ডাবষ্ট্রজ, কাপুবরয়া পবট্ট, মঠবাড়ীয়া, বপদরাজপুর। কখগ 
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3180.  বমসাস ড শামীম এিাবজড বসদষ্টম,  ১২৯, বরার্ বর্ আই টি এবভবিউ, েবকরাপুল, ঢাকা। কখগ 

3181.  
বমসাস ড েুান্ডার্ ড ইবিবিয়াস ড বলিঃ, তাদহর টাওয়ার শবপাং বসন্টার, েট িাং-১০, ফ্ল্ুাট-১২বস, 

(১২তম গুলশাি িথ ড বসএ, ঢাকা। 

কখগ 

3182.  বমসাস ড মজুমোর বট্রর্াস ড, ৪৬/৩, পুরািা পিি, ঢাকা। কখগ 

3183.  
বমসাস ড আবজজ বট্রর্ এন্ড ইবিবিয়াবরাং, বলিঃ, বাড়ী িাং-১৬, বরার্-১, ব্লক-বব, বিদকতি, 

গুলশাি-১, ঢাকা। 

কখগ 

3184.  বমসাস ড ববশর ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডস, কাবলয়াগি,ির্তি হাট, উপদজলা-ববাো, পঞ্চগড়। কখগ 

3185.  বমসাস ড টু ইসবব, বাড়ী-৪০, সড়ক-০৬, ব্লক-বস, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

3186.  
বমসাস ড বতশা এন্টারপ্রাইজ, ১৪৯/৩, বিউ ইউিাইদটর্ মাদকডট, বগালাপ বসাংহ বলইি, িিি 

কািি, চট্টোম। 

কখগ 

3187.  
বমসাস ড  টি ইসলাম এন্ড বকাাং, ফ্ল্ুাট িাং-এ-২, (২য় তলার পূব ড বেদকর সামন্রর), ৭৭, মবিপুরী 

পাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা১২১৫। 

কখগ 

3188.  বমসাস ড রবেক বট্রর্াস ড, বাড়ী িাং-৮৮, ধামাল বকাট ড, ঢাকা কুান্টিদমন্ট, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3189.  বমসাস ড  রাবে বট্রর্াস ড, বাড়ী-৫২, বরার্-০৭, ব্লক-বব, ইোণ ড পণ্য বকি, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

3190.  বমসাস ড  ববল বটকদিালবজ বলিঃ, ৫৫/১, পুরািা পিি ইসলাম এদেট (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। কখগ 

3191.  
বমসাস ড  বসমরাি মায়াি বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৩৩, বতাপখািা বরার্, টি-১৪,  বমদহরবা োজা, 

ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3192.  বমসাস ড সাদরায়ার এন্ড বকাাং, ৪০/বব-২, মদিশ্বর বরার্, হাজাবরবাগ, ঢাকা। কখগ 

3193.  বমসাস ড হাউজ বর্ আকড,  গ-১৩০/এ, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3194.  
বমসাস ড ইউদরাদয়বশয়াি কসট্রাকশি বর্দকাদরশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং  বকাাং,  ক-১০/১, (৫ম 

তলা), কালা চােপুর, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

3195.  বমসাস ড আরমাি সাোই এন্ড কিষ্ট্রাকশি, ক-১৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3196.  
বমসাস ড বর্জাইিদটক ইিদটবরয়র এন্ড োবণ ডচার ইন্ডাবষ্ট্রজ বলিঃ, ৩৬৩/১০, মধুবাগ, মগবাজার, 

রমিা, ঢাকঅ। 

কখগ 

3197.  
বমসাস ড এস এন্ড এম  ইবিবিয়াবরাং, ওয়ার্ ড িাং-০৭, বপৌরসভা, সান্তাহার, উপদজলা-আেমেীবঘ, 

বজলা-বগুড়া।  

কখগ 

3198.  বমসাস ড  পাইওবিয়ার মাদচন্ট ইবিবিয়াবরাং, বোকাি-182, কাপতাি বাজার কমদেক্স, ঢাকা কখগ 

3199.  
বমসাস ড মারসস পাওয়ার ইবিবিয়াবলাং বলিঃ, ১৪, িওয়াব,কাটারা (৪থ ড তলা), চািখারপুল, 

ঢাকা। 

কখগ 

3200.  
বমসাস ড শাহ ইবিবিয়াবরাংএন্ড কিষ্ট্রাকশি, বসকশি-১১, ব্লক-বস, এবভবিউ-৫, বলি-৫, বাড়ী-১৬০, 

পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3201.  বমসাস ড আর, বক ইবিবিয়াবরাং, ববটিএমবস ভবণ ( বলদভল-৬), ৭-৯ কারওরাি বাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3202.  
বমসাস ড পাওয়ার গার্ ড ইবিবিয়ারাং, শ্যামপুর(চামা বাজার)  বব,এম োজা র্াক: কািসাট ড-৬৩৪১, থািা: 

বশবগি  বজলা: চাঁপাই িবাবগি। 

কখগ 

3203.  এম/এস.এইচ এে খাি এন্ড বকাাং:, র্াওয়ার গাছা, উল্লাপাড়া আর/এস, উল্লাপাড়া, বসরাজগি। কখগ 

3204.  এম/এস মুসী ইন্টারন্যাশিাল, ৬ হাসমত উল্লাহ মুসে বলইি, চকবাজার,চট্টোম কখগ 

3205.  বমসাস ড রাদসল হাওলাোর, পবিম জয়িগর বাাংলাবাজার, বেৌওলতকাি, বভালা। কখগ 

3206.  বমসাস ড রাদসল বট্রর্াস ড, গুলশাি বমাড়, সের , জয়পুরহাট। কখগ 

3207.  বমসাস ড বাস্যদেব বঘাষ। পবিম আলীপুর েবরেপুর। কখগ  



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

3208.  বমসাস ড এবস এিাবজড করদপাদরশি,৬৮-৬৯ কিদসপ্ট টাওয়ার (২য় বফ্ল্ার) রুম-৩১৩, েীি বরার্, ঢাকা। কখগ  

3209.  বমসাস ড বসএস  ইবিবিয়াবরাং, ৪৯৬ পবিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯  কখগ 

3210.  বমসাস ড আহসাি  এন্ড বকাাং, থািাপাড়া, গাইবন্ধা।   কখগ 

3211.  বমসাস ড  আিাি ইদলকবট্রক এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ববায়াবলয়া বাজার, উল্লাপাড়া, বসরাজগি। কখগ 

3212.  বমসাস ড খাি বট্রবর্াং, উল্লাপাড়া আর/এস উল্লাপাড়া, বসরাজগি। কখগ 

3213.  ইউটি এস বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল , বা: েট-বস/১০ ব্লক কওখ বমইি বরার্ বসক: ৬ বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3214.  
বমসাস ড োমীি ইদলকবট্রক এন্ড ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডস, উল্লাপাড়া আর,এস, বাসেুান্ড, উল্লাপাড়া. 

বসরাজগি। 

কখগ 

3215.  বমসাস ড, এস এস এন্টারপ্রাইজ, পূব ড শালবি, রাংপুর। কখগ 

3216.  বরজাউল এন্টারপ্রাইজ, োম: পারিান্দুয়ালী মাগুরা, উপদজলা: মাগুরা, বজলা: মাগুরা। কখগ 

3217.  
কদন্টাল ওয়ুার পাওয়ার এন্ড অদটাদমশি ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ৬০/বস, পুরািা পিি, ৪থ ডতলা, 

ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3218.  বমসাস ড মহুয়া আহদমে োবরয়া বট্রর্াস ড, সাচিা বাজার, জামালগি, স্যিামগি। কখগ 

3219.  বমসাস ড আলাল উবিি আহদমে,সাচিা বাজার, জামালগি,স্যিামগি। কখগ 

3220.  বমসাস ড বাদহাত এন্টারপ্রাইজ,আদিাইলদপাতা,র্াক: বজাহুরপুর,সের, র্দশার। কখগ 

3221.  এে আর অরববট ইন্টারন্যাশিাল, ৫২/৫ বিউ ইস্কাটি বরার্,(২য় তলা),ঢাকা। কখগ 

3222.  এম এ জাদহর, পবিম বাবগচাগাঁও, কুবমল্লা।  কখগ 

3223.  বমসাস ড বকাবহনুর এন্টারপ্রাইজ, বড় বাহুলা, ঈেগাঁ বরার্. হববগি কখগ 

3224.  
মেসাস স মেস মেড ইন্টারন্যাশনাল, 

২৭১/৪৪,রায়ের বাজার, পূব সনননরনবনল হাউনজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3225.  খিকার ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশিস,১৪৫,শাবন্তিগর স্যুইট-০৫,বলদভল-০৮,ঢাকা-১২১৭ কখগ 

3226.  বমসাস ড লাবক এন্টারপ্রাইজ,বরবজয়া মিবজল, বগারস্থাি বরার্, টাউি কাবলকাপুর,পটুয়াখালী। কখগ 

3227.  বপ্রস ইদলকবট্রকুালস বলবমদটর্,ববরাব,রুপগি,িারায়িগি কখগ 

3228.  গাজী ববডাস ড, র্গাইর ির্তি পাড়া,বাদশর পুল বরার্,সারুবলয়া বর্মরা, ঢাকা-১৩৬১। কখগ 

3229.  বমসাস ড িাবেজা এন্টারপ্রাইজ, ২৪০, োয়োবাে মাদ্রাসা, েবক্ষণখাি, ঢাকা কখগ 

3230.  চয়ি ববকাশ বত্রপুরা, বমলিপুর, খাগড়াছবড় সের,খাগড়াছবড় পাব ডতু বজলা। কখগ 

3231.  টি আর বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল,ইসলামপুর, খাগড়াছবড় সের,খাগড়াছবড়। কখগ 

3232.  বমজাি এন্টারপ্রাইজ,কেমতলী, খাগড়াছবড় সের, খাগড়াছবড়। কখগ 

3233.  ববশাল কিষ্ট্রাকশি, বাগািবাবড় বরার্, বচড়াকাবি, হববগি। কখগ 

3234.  বমসাস ড বেোর ইদলকবট্রক সাোইয়াস ড,সিদগালা বরলক্রবসাং, ইশাি বমস্ত্রীর হাট, বির,চট্টোম। কখগ 

3235.  
মেসাস স এ.এইচ.নব.ইনিননোনরিং, এইচ-৮৪,(হাজী সাহাবুদ্দীন ম্যানসন) বীর উত্তে নজোউর রহোন 

সড়ক, বনানী ঢাকা। 

কখগ 

3236.  মেসাস স আনেন ইন্টারন্যাশনাল,জানকর ম্যানসন,(১ে মলার) ১৬৯৩ মশখ মুনজব মরাড, আগ্রবাদ, চট্টগ্রাে। কখগ 

3237.  মেসাস স ম্যাক্সওয়েল ইন্টারন্যাশনাল,১২৮/৬৩, কায়দর টাওোর জুনবলী মরাড,চট্টগ্রাে। কখগ 

3238.  
মেসাস স তালুকদার মেডাস স,   

বৃঘাগড়া, চরপাড়া,ইশ্বরগি, েেেননসিংহ। 

কখগ 

3239.  মেড গায়ড সন,৬৭,মলক সাকসাস, কলাবাগান, ঢাকা। কখগ 

3240.  মেসাস স োহী কনষ্ট্রাকশন,গ্রাে-ননোেতপুর,য়পৌ:ভাদুো,থানা-পীরগি,ঠাকুরগাওঁ কখগ 

3241.  মেসাস স নডটারনেয়নন্ট ইনিননোস স, ১১৪, সুলতানগি রায়ের বাজার মোহাম্মদপু,ঢাকা। কখগ 

3242.  মেসাস স এে আর আই ইনিননোনরিং ১০৭, আব্দুল হাই কেয়েক্স,বনশর মোোঃ সড়ক,য় াট মপাল চট্টগ্রাে। কখগ 

3243.  মেসাস স  মেনেক্স ইনিননোস স,১১৪, সুলতানগি রায়ের বাজার মোহাম্মদপুর,ঢাকা। কখগ 

3244.  মেসাস স রনবউল ইসলাে, োথাভাঙ্গা, জলঢাকা, নীলফাোরী কখগ 

3245.  মেসাস স তায়রক এন্টারপ্রাইজ,ভাটিলক্ষীপুর, ফনরদপুর কখগ 

3246.  মেসাস স ফুলকনল এন্টারপ্রাইজ,আশ্রাফ োয়কসট(২ে তলা)৫৫৩ নডটি মরাড,কদেতলী চট্টগ্রাে। কখগ 

3247.  মেসাস স কানরো এন্টারপ্রাইজ,গ্রাে-বন্দাপলশীো,য়পৌ:ঝনকা বাজার, থানা-মুক্তাগা া,েেেননসিংহ। কখগ 

3248.  ইব্রাহীে মেনডিং, েট-৩৪,মসানারগাও জনপথ মসক্টর-১১,উত্তরা, ঢাকা কখগ 
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3249.  নভসতারা এন্টারপ্রাইজ, ৩১৪/এ,কাজীপাড়া,নেরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3250.  মেসাস স খান এন্ড সন্স,পালিং বাজার শরীেতপুর। কখগ 

3251.  মেসাস স এইচ মক এন্টারপ্রাইজ,নন্দীবাড়ী, েধ্যপাড়া,মুক্তাগা া, েেেননসিংহ। কখগ 

3252.  মেসাস স মোোঃ শওকত আলী, মজলয়রাড, মঘাপ,য়কাতোলী,যয়শার।  

3253.  মেসাস স এস আর এন্টারপ্রাইজ, ২০/১,ইনন্দরা মরাড মতজতুরী বাজার চক মতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3254.  অনভ এন্টারপ্রাইজ, ইসলােপুর,ধােরাই,ঢাকা। কখগ 

3255.  মেসাস স শতরুপা এন্টারপ্রাইজ,য়খালাডাঙ্গা, মভকুটিো,সদর, যয়শার। কখগ 

3256.  মেসাস স এন.নব কনষ্ট্রাকশন, মখালাডঙ্গা মভকুটিো,সদর,যয়শার কখগ 

3257.  মেসাস স তাফসীর এন্টারপ্রাইজ, হাসপাতাল মরাড,পনিে োইজদী, মনাোখালী কখগ 

3258.  মেসাস স সােো এন্ড সাইে এন্টারপ্রাইজ,টুয়কর বাজার, মগৌরারিং, সুনােগি সদর, সুনােগি। কখগ 

3259.  মেসাস স নহলফুল পাওোর, ৭৪৭, যয়শার মরাড, মদৌলতপুর,খুলনা   কখগ 

3260.  মেসাস স আয়েনা ইনিননোস স, রঘুনাথনদ,য়পা: জনতা বাজার,বায়করগি বনরশাল  কখগ 

3261.  মোোঃ তনহদুল বাশার কনবর,  ৪০০/১, কাপুনড়ো পনট্টয়রাড েঠ বানড়ো, নপয়রাজপুর। কখগ 

3262.  মোোঃ আব্দুল কায়দর,নদলালপুর, পাবনা সদর, পাবনা। কখগ 

3263.  নিে পাওোর সনলউশন,১৩১,নড, আই,টি এক্সয়টনশন মরাড, ঢাকা কখগ 

3264.    রানফ এন্টারপ্রাইজ,েস্তফাপুর বাসষ্ট্যান্ড,োদারীপুর সদর োদারীপুর।   কখগ 

3265.  এস-ইনিননোনরিং এন্ড এফএে,২৭/নব,নদলু মরাড, ননউ ইষ্কাটন, ঢাকা। কখগ 

3266.  মেসাস স মোোঃ কাোল উনদ্দন,উদে সাধুর হাট,গ্রাে-ব্রহ্মপুর,য়পৌ:চরেটুো,সদর, মনাোখালী। কখগ 

3267.  নডজাইন নভয়লজ,৫১/৫১/এ পুরনাপল্টন নিতীে তলা,ঢাকা। কখগ 

3268.  
নব এন্ড এফ ইনিননোনরিং এন্ড কনষ্ট্রাকশন নলনেয়টড,রুপােন নেয়লননোে স্কাোর, চ-৬৯,উত্তর বাড্ডা 

প্রগনত স্বরণী, এযাপ-নবই-১০,ঢাকা-১২১২ 

কখগ 

3269.  টি.এন.য়জড ইনিননোনরিং,দনক্ষণ-২৪৭৩, বাসা ৪৩২/এ, আশয়কানা, মেৌজা- দনক্ষণ খান,ঢাকা-১২৩০ কখগ 

3270.  মেসাস স এ. জাোন এন্টারপ্রাইজ,নশকারপুর, ননেসার, বুনড়চিং, কুনেল্লা কখগ 

3271.  টিটিনস নলনেয়টড,লাকী মচম্বার,(৪থ তলা)৮৯ েনতনঝল বা/এ,ঢাকা-১০০০। কখগ 

3272.  নডফায়রন্ট টাচ,২৪,ডাোঃ নওোব আলী টাওোর, পুরানাপল্টন,ঢাকা কখগ 

3273.  
অনপ স ইনিননোনরিং নল: আল রাজী কেয়েক্স (৫ে তলা),নজ-৪০১-৪০৩,১৬৬-১৬৭, শহীদ সসেদ নজরুল 

ইসলাে স্মারনী,পুরানাপল্টন,ঢাকা-১০০০ 

কখগ 

3274.  
রােহান ইনিননোনরিং নল:,আল রাজী কেয়েক্স (৫ে তলা),নজ-৪০১-৪০৩,১৬৬-১৬৭, শহীদ সসেদ 

নজরুল ইসলাে স্মারনী,পুরানাপল্টন,ঢাকা-১০০০ 

কখগ 

3275.  
এস নব কনষ্ট্রাকশনস এন্ড ইনিননোনরিং, কনকড স আয়কসনডো(ষষ্ঠতলা),বাড়ী নিং-৫/১,ভাষা সসননক অনল 

আহাদ সড়ক, মরাড নিং-৪,ধানেনন্ড, ওোড স/োয়কসট-১৫, ঢাকা। 

কখগ 

3276.  নজে ইন্টারন্যাশনাল,শহীদ নগর, ঘাটার চর,শ্যােলাপুর,য়করানীগি, ঢাকা। কখগ 

3277.  অিংকুর এন্টারপ্রাইজ, চুনড়পনে,নদনাজপুর। কখগ 

3278.  েননর ইন্টারন্যাশনাল মেড নলনেয়টড,োনহর মোয়নে ভবন,উনকলপাড়া,য়ভালা সদর, মভালা। কখগ 

3279.  মেসাস স লিংগন এয়সানসয়েট,গ্রাে: লক্ষীপুর,উপয়জলা:নানসরনগর,য়জলা:ব্রাহ্মনবাড়ীো কখগ 

3280.  মেসাস স জালাল ইনিননোস স,চানন্দোরা, ডাক:চানন্দনা,উপজলা:চানন্দনা,কুনেল্লা কখগ 

3281.  
এ এ মক কয়প সায়রশন,৮,শহীদ সািংবানদক মসনলনা পারভীন সড়ক,লাট ৩, মলার-

৯,েগবাজার,রেনা,ঢাকা-১২১৭। 

কখগ 

3282.  
পাকস মটকয়নালনজ নলোঃ,য়লয়ভল-১২,ঢাকা মেড মসন্টার, ৯৯ কাজী নজরুল ইসলাে 

এয়ভননউ,কাওরানবাজার,ঢাকা 

কখগ 

3283.  তােজীদ এন্টারপ্রাইজ,  ৪৪/২, মতজতুরী  বাজার,  চক পনিে রাজাবাজার, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কখগ 

3284.  রসুল এন্টারপ্রাইজ, মডন্ডাবর,উত্তরপাড়া, োদ্রাসা মরাড, সাভার, ঢাকা।  কখগ 

3285.  নাজনীন এন্টারপ্রাইজ, গ্রােোঃ নিনবদ্যা, মপাোঃ োধাইো বাজার, মদনবদ্ধা, কুনেল্লা।  কখগ 

3286.  মসায়হল ইনিননোনরিং মডয়ভলপয়েন্ট, কন্দপ সপুর, মকশবপুর, যয়শার।  কখগ 

3287.  মবষ্ট্ ইনিননোনরিং, মখাদ নশবপুর, নবরল, আকারগ্রাে, নদনাজপুর। কখগ 

3288.  ইয়থন এন্টারপ্রাইজ (প্রাোঃ) নলনেয়টড,য়কন্দীে েসনজদ োয়কসট (২েতলা),চকয়দব মেইন মরাড, নওগাঁ। কখগ 
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3289.  এ নপ টি করয়প সায়রশন, ২৩/এ, মতাপখানা মরাড, ৩ে তলা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3290.  সানা এন্টারপ্রাইজ, রনফক সুপার োয়কসট, কাজী েন্তফা সড়ক, োদারীপুর।  কখগ 

3291.  মগাল্ড ফাোর ইয়কা এনানজস নলোঃ, ৩২/১০/এফ/এ, সুলতানগি, রায়ের বাজার, ঢাক।  কখগ 

3292.  মবষ্ট্ মটকয়নালনজ, গ্রােোঃ নগনরধরপুর,য়পাোঃ বাজনাহার, নবরল, নদনাজপুর।  কখগ 

3293.  অপটিোে সলুযশনস্, বাড়ী নিং-৩৮/৮, মরাড নিং- ০৪,শ্যােলী, ঢাকা।  কখগ 

3294.  ননউ ননরু মেডাস স,গা পাড়া বাজার, পাবনা সদর।  কখগ 

3295.  নব, এ, মক কনষ্ট্রাকশন, ৮৭, পুরানা পল্টন মলন, পল্টন টাওোর, ৪০৬,ঢাকা। কখগ 

3296.  
নাজো এন্ড সন্স, মহানল্ডিং নিং#৭৮/১, মরাড# ইনপয়জড মরাড, উত্তর আশ্রাফপুর, কুনেল্লা সদর দনক্ষণ, 

কুনেল্লা। 

কখগ 

3297.  বমসাস ড বোর ষ্টার কদপ ডাদরশি, চ-১১৯/২, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3298.  বমসাস ড ইউবিদট্রর্ ইবিবিয়াস ড, গ ২৯/২, প্রগবত স্বরণ,শাহাজােপুর, গুলশাি, ঢাকা। কখগ 

3299.  বমসাস ড মুন্না এন্টারপ্রাইজ, চরবাটা, খাদসর হাট, স্যবণ ডচর, বিায়াখালী। কখগ 

3300.  
বমসাস ড পাওয়ার বট্রর্ ইউবিোইর্ সবলউশি বলিঃ, বাসা-১২২/ক, বপবস কালচার হাউবজাং 

বসাসাইটি বলিঃ, শ্যামলী, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

3301.  বমসাস ড ববন্দু এন্টারপ্রাইজ, স্কাইবভউ মমতাজ, ইউবিট বস-৪, ৯৮/৬, েবক্ষণ বাসাদবা, ঢাকা। কখগ 

3302.  বমসাস ড বময়াে কিষ্ট্রাকশি, বগাকুলপুর, িামাপাড়া, পাগলাপীর, রাংপুর। কখগ 

3303.  বমসাস ড হক ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, বগাকুলপুর, িামাপাড়া, পাগলাপীর, রাংপুর। কখগ 

3304.  বমসাস ড বরবর্ক্স করদপাদরশি, ২/১, ির্তি আরামিাগ, (ইদর্ি কমদপ্রক্স), মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

3305.  বমসাস ড ওয়াবস বট্রর্াস ড, নুরপুর, বঘাড়াঘাট, বেিাজপুর। কখগ 

3306.  
বমসাস ড  েীণ ববঙ্গল ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ১/এ, বসিপাড়া পব ডতা, শাহআলী োজা, বমরপুর, 

ঢাকা। 

কখগ 

3307.  
বমসাস ড বসইে এিাবজড সবলউশিস, ২৩ বজ এ ভবি (ইউবিট-১), ৫ম তলা, আিরবকল্লা, 

চট্টোম। 

কখগ 

3308.  বমসাস ড  এবরদষ্টাদক্রটস  প্রপাটি ডজ বলিঃ, ২/৮ বটালারবাগ, োরুস সালাম, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3309.  
বমসাস ড বরইিদবা এন্টারপ্রাইজ, শাবহর বভলা, বাড়ী-১১,বরার্-১, বগইট-৪, ফ্ল্াট-৬/এ, হাবলশহর, 

চট্টোম। 

কখগ 

3310.  বমসাস ড এ ওয়াি এন্টারপ্রাইজ, ৫৯, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3311.  বমসাস ড মর্ ডাি ইবিবিয়াবরাং, ৯১, কেমতলা ব্রীজ, বাসাদবা, ঢাকা। কখগ 

3312.  বমসাস ড সােওয়াি বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল,  ২২, বকাট ড হাউজ বষ্ট্রট, ঢাকা-১১০০। কখগ 

3313.  বমসাস ড বববর্বর্ই প্রদজক্ট সবলউশি বলিঃ, ৪৩/২/৩, পূব ড রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। কখগ 

3314.  বমসাস ড এস এি ইবিবিয়াবরাং, বাড়ীিাং-৬৪/৩, বিপাড়া, বরালোম, িাদটার। কখগ 

3315.  বমসাস ড বহাম ল্যান্ড কিষ্ট্রাকশি, বাড়ী-০২, বরার্-০৩, ব্লক-বর্, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। কখগ 

3316.  বমসাস ড ইকবতয়ার উবিি খাি বলবমদটর্, ২৪-২৫, বেলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3317.  
বমসাস ড এম আর পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, বাড়ী-০৩, ব্লক-বব, বরার্-০৪, আলী এন্ড নূর বরদয়ল 

এদে,চাঁে বময়া হাউবজাং, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3318.  বমসাস ড এি বব কিষ্ট্রাকশি, ২০, বঙ্গবন্ধু এবভবিউ, ঢাকা।,  কখগ 

3319.  বমসাস ড বিক্সট বজিাবদরশি োবেকস বলিঃ, ১২-১৩, মবতবিল বা/এ, (২য় তলা), ঢাকা। কখগ 

3320.  বমসাস ড বে রদয়র বট্রবর্াং, পশু হাসপাতাল বরার্, মবিরামপুর, র্দশার। কখগ 

3321.  বমসাস ড শাহজালার কসট্রাকশি, রহমাি টাওয়ার, বসদমন্ট ক্রাবসাং, বির চট্টোম। কখগ 

3322.  বমসাস ড ধিী এন্টারপ্রাইজ, বঘওর বাজার, বঘওর, মাবিকগি। কখগ 

3323.  বমসাস ড রািা এন্টারপ্রাইজ, সাদহবগি, আত্রাই, িওগাঁ। কখগ 
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3324.  বমসাস ড মাবহনুর ববডার্ বকাম্পািী বলিঃ, ক-৮৫/৩, শাহজােপুর,গুলশাি, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3325.  
বমসাস ড  বমািঃ শবহদ্যল ইসলাম, আকুয়া মড়ল পাড়া, িাজীর বাড়ী, ময়মিবসাংহ সের, 

ময়মিবসাংহ। 

কখগ 

3326.  বমসাস ড আশোক এন্টারপ্রাইজ, বস বক বঘাষ বরার্, স্বপ্নিীড় টাওয়ার, ৫/ই, সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3327.  বমসাস ড আকড বষ্টাি, িাভািা জহুরা স্কয়ার, বলদভল-২, বেস-৭, বাাংলা মটর, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3328.  বমসাস ড রাংপুর ইবিবিয়াবরাং, জ-১১২, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা। কখগ 

3329.  
বমসাস ড বেশ ইবিবিয়াস ড, ৯৯, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, ঢাকা বট্রর্ বসন্টার, বতজগাঁও, 

ঢাকা। 

কখগ 

3330.  বমসাস ড বমাড়ল এন্ড বমাড়ল বকাঙ, ১২-১৩, মবতবিল বা/এ, রহমাি বচম্বার, ৯মতলা, ঢাকা। কখগ 

3331.  বমসাস ড এ এস ই কিষ্ট্রাকশি, ২/এইচ, নুরািী মসবজে মাদকডট, বমরপুর-২, ঢাকা। কখগ 

3332.  বমসাস ড বপাড়ার বর্ এম এ এি বববর্, ৮৫, সারো বঘাষ বরার্, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3333.  
বমসাস ড ট্রাষ্ট ইবিবিয়াবরাং পাওয়ার সবলউশি বববর্, বহাবডাং িাং-২৮, বরার্-৮, ব্লক-বর্, বিশ্রী, 

রামপুরা, ঢাকা। 

কখগ 

3334.  বমসাস ড বগালাম মিস্যর িান্নু, মধুখালী, েবরেপুর। কখগ 

3335.  
বমসাস ড োটেম ড সলুুশিস বলবমদটর্, বাড়ী-১৫৬, ব্লক-ই, কামাল আতার্তকড এবভবিউ, বিািী, 

ঢাকা-১২১৩। 

কখগ 

3336.  বমসাস ড মবেিা এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং-িাই, বোকাি িাং-সের, হাসপাতাল পাড়া, মাগুরা। কখগ 

3337.  বমসাস ড র ুাাংকস কিস্ট্রাকশি বলবমদটর্, ১১৭/এ, পুরাতি এয়ারদপাট ড বরার্, বতজগাঁও,  ঢাকা। কখগ 

3338.  বমসাস ড মবেিা কিস্ট্রাকশি, ২৫৬/বব, পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3339.  বমসাস ড  ইিবর্দগা বসাবস ডাং বলিঃ, ২৩৩/২, ফ্ল্ুাট িাং-বব-৪, পবিম ধািমবন্ড, ঢাকা। কখগ 

3340.  বমসাস ড নুসরাত এন্টারপ্রাইজ, ক-১০২, মহাখালী (েবক্ষণপাড়া), ঢাকা-১২১২। কখগ 

3341.  বমসাস ড ইউবিদকা পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী, ১৩, বাইশদটকী, বমরপুর-১৩, ঢাকা। কখগ 

3342.  বমসাস ড মবেিা বট্রর্াস ড, ২৯, রায়পাড়া, বমইি বরার্, খুলিা। কখগ 

3343.  বমসাস ড পাওয়ার বট্রর্ কদপ ডাদরশি, ৫৩১, পবিম িাখালপাড়া, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

3344.  
বমসাস ড বিরা ইবিবিয়াবরাং বববর্, েট-৮৭, বব এি এস বসন্টার, রুম-৯০২, বসক্টর-৭, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3345.  বমসাস ড বসৌবখি ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিসালদটন্ট, বমঘাগাছা বাজার, বগুড়া সের, বগুড়া। কখগ 

3346.  বমসাস ড সাি ইবিবিয়াবরাং বহাম, বপৌরসভা বগইট সাংলগ্ন, খাগড়াছবড় সের, খাগড়াছবড়। কখগ 

3347.  বমসাস ড বরশা এন্টারপ্রাইজ, কািাশাদখালা বাজার, বশরপুর সের, বশরপুর। কখগ 

3348.  বমসাস ড সরকার বট্রর্াস ড, ১৬৬, িাগরা, বিত্রদকািা। গ 

3349.  বমসাস ড বপউর বলে, জুবববল বরার্, বকাতয়ালী, চট্টোম। কখগ 

3350.  বমসাস ড প্যাদরন্টস এন্টারপ্রাইজ, ৫৯২/১, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3351.  বমসাস ড সাবজি কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, ৩৬৮/৩, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3352.  বমসাস ড বট্রক্স কসট্রাকশি, ৪০, ইউনুছ ভবি, বহলবভউ, পাঁচলাইশ, চট্টোম। কখগ 

3353.  বমসাস ড রাবে এন্ড বকাাং, হাবড়িাল বাজার, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

3354.  
বমসাস ড সারাহ ইউবিক বলবমদটর্, বাড়ী-৭৫, বরার্-৫/এ, িীলু স্কয়ার, েট১, ৩, ৫, সাত মসবজে 

বরার্, ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

3355.  বমসাস ড এইচ এম ববডাস ড, পুরাতিবাস টাবম ডিার, িড়াইল সের, িড়াইল। কখগ 

3356.  
বমসাস ড রুট বি বটক বলবমদটর্, ৪ িাং োরুসসালাম বরার্, বমরপুর টাওয়ার, ফ্ল্ুাট-৯/এ, বমরপুর-

১, ঢাকা-১২১৬। 

কখগ 
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3357.  বমসাস ড রহমাি ইবিবিয়াস ড, স্যলতািপুর, পািবসপাড়া, বাঘা, রাজশাহী। কখগ 

3358.  বমসাস ড প্রশান্ত বত্রপুরা, বমলিপুর, খাগড়াছবড় সের, খাগড়াছবড়। কখগ 

3359.  বমসাস ড বমাহিী কসট্রাকশি, বসবর্এ, েট-১০/এ, আোবাে বা/এ, চট্টোম। কখগ 

3360.  বমসাস ড মাবহো এন্টারপ্রাইজ, আেমপুর, বাকীগি, মধুখালী, েবরেপুর। কখগ 

3361.  
বমসাস ড ট্রাসপাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, বেদরাজা টাওয়ার (৪থৃ তলা), ৪২/এ/২, শহীে 

িজরুল ইসলাম সড়ক, হাটদখালা বরার্, ঢাকা-১২০৩। 

কখগ 

3362.  
বমসাস ড আইদসাদটক ইদলকবট্রবেদকশি বকাম্পািী বলবমদটর্, বাসা-৫৭, রাস্তা-৪, ব্লক-বস, 

বিািী, ঢাকা-১২১৩। 

কখগ 

3363.  বমসাস ড ট্রাে সবলউশি, ১১৬/২,িয়া পিি, বক্সকালভাট ড বরার্, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3364.  
বমসাস ড আদিষ্ট ইবিবিয়াবরাং ওয়াকডস (প্রািঃ) বলিঃ, বাসা-৪৩০, (৪থ ডতলা), বরার্-৩০, মহাখাল 

বর্ওএইচএস, ঢাকা-১২০৬। 

কখগ 

3365.  বমসাস ড মাহমুে এন্টারপ্রাইজ, গ-১৮৮/১, মহাখাল (স্কুল বরার্), ঢাকা। কখগ 

3366.  
বমসাস ড মাস ডি এিাবজড বাাংলাদেশ বলিঃ, রহমাি ম্যািশি (৬ষ্ট তলা), ১৬১, মবতবিল বা/এ, 

ঢাকা। 

কখগ 

3367.  
বমসাস ড ব্লুাক বহাল ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, বাসা-৩, বরার্-৭/এ, ব্লক-বস, িদবােয় 

হাউবজাং, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

3368.  
বমসাস ড জাবকর বহাদসি এন্ড বকাাং, আহদমে ম্যািশি, ১১২৮ বশখ মুবজব বরার্, বেওয়াি হাট, 

চট্রোম। 

কখগ 

3369.  
বমসাস ড মনু বময়া এন্টারপ্রাইজ, ২০৬, বজবু বিছা বরার্, বপাষ্ট অবেস গবল, বরয়াজ উবিি 

বাজার, চট্রোম। 

কখগ 

3370.  
বমসাস ড ঢাকা পাওয়ার এন্ড কিস্ট্রাকশি ওয়ুার এন্টারপ্রাইজ, ২৬, এইচ এম বসি বরার্, বির, 

িারায়িগি। 

কখগ 

3371.  বমসাস ড সারা কিষ্ট্রাকশি, বাড়ী-৩৩, ফ্ল্ুাট-এ/৪, বরার্-১, ব্লক-বস, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

3372.  বমসাস ড টুইি এন্টারপ্রাইজ, ঈেগাহ আবাবসক এলাকা, বেিাজপুর। কখগ 

3373.  বমসাস ড আবেতু এন্টারপ্রাইজ, হাজীপাড়া, স্যিামগি। কখগ 

3374.  বমসাস ড বমঘিা বট্রর্াস ড,  বহাবডাংিাং-১৮৫৩,  হকাস ড মাদকডট, মাইজেী, সের, বিায়াখালী। কখগ 

3375.  বমসাস ড তাবয়ুবা কিষ্ট্রাকশি, চক বপলািপুর, পাবিা। কখগ 

3376.  বমসাস ড মািহা বট্রর্াস ড, উবকল পাড়া, িওগাঁ। কখগ 

3377.  বমসাস ড মা বাবা কিষ্ট্রাকশি, চক ছাবতয়ািী, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

3378.  বমসাস ড এি এইচ এন্টারপ্রাইজ, ১৪/১-এ, আহাম্মেিগর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3379.  বমসাস ড ল্যান্ডেল কিস্ট্রাকশি, ১২৫৪/১, কাকরাইল, শাবন্তিগর োজা, ঢাকা। কখগ 

3380.  বমসাস ড মাহমুে এন্টারপ্রাইজ, ৭০২, হাদেজ োজা, ১ বলইি, বেওয়ািহাট, চট্টোম। কখগ 

3381.  বমসাস ড আই এম ই বপ সবলউশি, ১৫/এ, (িীচতলা), হবলদসি শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3382.  বমসাস ড তাদহর বট্রর্াস ড, বভ-এইর্ বরার্, গাইবান্ধা। কখগ 

3383.  বমসাস ড বব এম ইবিবিয়াবরাং, ১২/বর্ বরার্-২৫,  েট-এে/১০ বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3384.  বমসাস ড আর বর্ কিষ্ট্রাকশি, োম ও র্াকঘর-বশাভি, উপদজলা-ডুমুবরয়া, বজলা-খুলিা। কখগ 

3385.  বমসাস ড হাবিে কিষ্ট্রাকশি, সাাং-েবক্ষণ লবি বগালা, উপদজলা ও বজলা-বরগুিা। কখগ 

3386.  বমসাস ড তাজ এন্ড সস, েন্ডপাবি, আমেই, সের, জয়পুরহাট। কখগ 

3387.  বমসাস ড স্বণ ডা এন্টারপ্রাইজ, ২৫৯/২/৫, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3388.  বমসাস ড রাবকব বর্পাট ডদমন্টাল বষ্টার, সবুজিগর, জয়পুরহাট। কখগ 
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3389.  
বমসাস ড স্যপ্রীম ইদলকবট্রক এন্ড ইবিবিয়াবরাং, বমইি বরার্, বড় বাজার, সবরষাবাড়ী,  

জামালপুর। 

কখগ 

3390.  বমসাস ড ভাউদয়ল ইন্টারন্যাশিাল বলিঃ,  ৬০/বস, ৪থ ড তলা, পুরািা পিি, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3391.  বমসাস ড রাোত এন্টারপ্রাইজ, শহীে আব্দুস কুদ্দুস বলি, বাঁশবাড়ী, বসয়েপুর, িীলোমারী। কখগ 

3392.  বমসাস ড আরজু কিস্ট্রাকশিস, শহীে আব্দুস কুদ্দুস বলি, বাঁশবাড়ী, বসয়েপুর, িীলোমারী। কখগ 

3393.  বমসাস ড মারবলি বটক বলিঃ, ১৫, পুরািা পিি বরি, ২য় তলা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3394.  বমসাস ড বপয়াস ইবিবিয়াবরাং, বেিার চরকাউয়া, ববরশাল সের, ববরশাল। কখগ 

3395.  বমসাস ড ববজলাইি কদপ ডাদরশি, েট-৩৪, এইচ এম োজা, বসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

3396.  বমসাস ড কুলদটক বাাংলাদেশ, গ-৩০, (আবসয়া ভবি), িীচ তলা, শাহজােপুর, গুলশাি, ঢাকা। কখগ 

3397.  বমসাস ড রবেজ এন্ড ব্রাোস ড, েট-২, র্তলাবময়া স্যপার মাদকডট, েবক্ষণ খাি, ঢাকা। কখগ 

3398.  বমসাস ড বশখ বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, ৬/বর্, ২০/৪৭, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3399.  বমসাস ড মর্ ডাি এন্টারপ্রাইজ, হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও। কখগ 

3400.  বমসাস ড বজিদটক ইন্টারন্যাশিাল বলবমদটর্, ৮৬, মবিপুরীপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3401.  বমসাস ড হামীম কিষ্ট্রাকশি, চক ছাবতয়ািী, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

3402.  বমসাস ড রাবমম এন্টারপ্রাইজ, ছক ছাবতয়ািী, পাবিা। কখগ 

3403.  বমসাস ড বন্ধু কিষ্ট্রাকশি, চক ছাবতয়ািী, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

3404.  বমসাস ড বমৌ এন্টারপ্রাইজ, ২৭২/১, র্দশার বরার্, ববকালী, খুলিা। কখগ 

3405.  বমসাস ড বিউ আব্দুল্লাহ ভান্ডার, ৪০/১, বভরব ষ্টুান্ড বরার্, বড় বাজার, খুলিা। কখগ 

3406.  বমসাস ড জুবু এন্টারপ্রাইজ, বপবর্বব বরার্, মাোর পাড়া, গাইবান্ধা। কখগ 

3407.  বমসাস ড ইদলকদট্রা পাওয়ার এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ধম ডসভা ক্রস বরার্, খুলিা। কখগ 

3408.  বমসাস ড  বসািার বাাংলা বিবভদগশি, বাড়ী-৩০, বরার্-২০, ফ্ল্ুাট-এ/৪, গুলশাি-১, ঢাকা। কখগ 

3409.  বমসাস ড বমলি কিষ্ট্রাকশি, ইিারা বমাড়, শালবি, রাংপুর। খগ 

3410.  বমসাস ড বকলাশ কিষ্ট্রাকশি, িড়াইল শহর, িড়াইল। কখগ 

3411.  
বমসাস ড বমবর্য়া বজাি কিষ্ট্রাকশণ, কবব জীবিািি  োস, পূব ড বগুড়া বরার্, বকাতয়ালী, 

ববরশাল।  

কখগ 

3412.  
বমসাস ড ববজয় এন্টারপ্রাইজ, ৩৩, কাওরািবাজার, শাহ আলী টাওয়ার (২য় তলা), বতজগাঁও, 

ঢাকা। 

কখগ 

3413.  বমসাস ড মুসী এন্টারপ্রাা্জ, ১০৫৯/.৪/এ, বশওড়াপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3414.  বমসাস ড অপু এন্ড ব্রাোস ড, ২১১, খাি জাহাি আলী বরার্, খুলিা। কখগ 

3415.  বমসাস ড এস এম বজ োরুক, ইসলামপুর (হনুমাি তলা), রাংপুর। কখগ 

3416.  বমসাস ড আর আর বট্রবর্াং, ৪/বস, (বিচ তলা), মবিপুরীপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3417.  বমসাস ড স্যবপ্ত কিষ্ট্রাকশি, স্বপ্নীল, ৯২, উত্তর বগুড়া বরার্, শীতলা বখালা, ববরশাল। কখগ 

3418.  
বমসাস ড হােসা বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, উত্তর মবকরচর, র্াকঘর-সািিবাবড়, উপদজলা-

বেওয়ািগি, বজলা-জামালপুর। 

কখগ 

3419.  বমসাস ড এ বব এন্টারপ্রাইজ, থািা বরার্, বমাহিগি, বিত্রদকািা। কখগ 

3420.  বমসাস ড শান্নাজ ইন্টারন্যাশিাল, ২৭৩, পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3421.  বমসাস ড োকডলী কিষ্ট্রাকশি, স্যলতািপুর, পািবসপাড়া, বাঘা, রাজশাহী। কখগ 

3422.  বমসাস ড জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, স্যলতািপুর, পািবসপাড়া, বাঘা, রাজশাহী। কখগ 

3423.  বমসাস ড  বজ এম বস কিষ্ট্রাকশি, ১৫৮, বলক সাকডাস (৫ম তলা), কলাবাগাি, ঢাকা-১২০৫। কখগ 

3424.  বমসাস ড এি আকি ইন্টারন্যাশিাল, ৮৯/১, মকুরােপযুর, রাজ্জব আলী সে ডার বরার্, জুরাইি, কখগ 
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ঢাকা-১২০৪। 

3425.  বমসাস ড বভশি আইবর্য়াস বলিঃ, গ-৩/বব, শাহজােপুর, গুলশাি, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3426.  বমসাস ড িাবসব এন্টারপ্রাইজ,  েট িাং-১০৫, এস আর টাওয়ার, বসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

3427.  বমসাস ড ওয়াটমাস্ বসদেম, ৬৪২, বশখ মুবজব বরার্, আোবাে, চট্টোম। কখগ 

3428.  বমসাস ড  বজ এম বসাদহল পারদভজ, বহাদসিপুর, ভবািীগি, ফুলছবড়, গাইবান্ধা। কখগ 

3429.  বমসাস ড  ব্রাোস ড কিষ্ট্রাকশণ এন্ড সাোয়ার, চকদেব র্ািার পাড়া, িওগাঁ। কখগ 

3430.  বমসাস ড গুি এন্টারপ্রাইজ, মুবজব সড়ক, বসরাজগি। কখগ 

3431.  বমসাস ড মাসাবী বট্রর্াস ড, চক এিাদয়ত েয়াদলর বমাড়, িওগাঁ। কখগ 

3432.  বমসাস ড এ আর বক ইন্টারন্যাশিাল, ২৭৩, পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3433.  বমসাস ড  রাইসা বটকদিালজী বলিঃ, ১২৭৮/২, মবিপুর, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3434.  
বমসাস ড এ বক পাদটায়ারী এন্টারপ্রাইজ, সবেকুর রহমাি বচৌধুরী বববডাং, েবকর বমািঃ 

সিওোগর বরার্, বিউ মুবরাং, বসইবপদজর্, চট্টোম। 

কখগ 

3435.  বমসাস ড বারাকা পাওয়ার বলবমদটর্, ৬/এ/১, বতাপখািা বরার্, বসগুিাবাবগচা, ঢাকা। কখগ 

3436.  বমসাস ড আবিকা এন্টারপ্রাইজ, চক বপলািপুর, পাবিা। কখগ 

3437.  বমসাস ড সাবম এন্টারপ্রাইজ, চক ছাবতয়ািসী, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

3438.  বমসাস ড বমঘলা কিষ্ট্রাকশি, চক ছাবতয়ািী, পাবিা সের, পাবিা। কখগ 

3439.  বমসাস ড বমজবাহ এুান্ড ব্রাোস ড, ২০৪, র্ািঃ কুেরত-ই-খুো বরার্, ঢাকা। কখগ 

3440.  বমসাস ড েীম ঢাকা বপ্রাপাটি ডজ বলবমদটর্, ৪৭১/এ, েবক্ষণ পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3441.  বমসাস ড তালুকোর কিষ্ট্রাকশি, লবতেপুর, বগুড়া। কখগ 

3442.  বমসাস ড বেরদেৌস এন্টারপ্রাইজ, ১৪০/এ, স্বপ্ন ববলাস, বময়াপাড়া, সের, বসদলট। কখগ 

3443.  
বমসাস ড বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ফ্ল্ুাট-বব-১, বাসা-৩৫, বরার্-১২, বপবস কালচার হাউবজাং 

বসাসাইটি, আোবর, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

3444.  বমসাস ড ইিদভবরদয়ন্টস,  ১২/বর্, এবভবিউ-০২,  েট-আই/৩, পল্লবী,  ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3445.  বমসাদস ড ইদন্নাদভশি ইবিবিয়াবরাং, বাড়ী-৬, বরার্-১, ব্লক-ই, রামপুরা, বিশ্রী, ঢাকা-১২১৯। কখগ 

3446.  বমসাস ড বেৌলা এন্ড বকাাং, বজ এি বস বরার্, আরমিগর, রাংপুর। কখগ 

3447.  বমসাস ড এস বক পাওয়ার বটকদিালবজ, ববায়াবলয়া আহম্মেপুর, স্যজািগর, পাবিা। কখগ 

3448.  বমসাস ড েীপ্ত কসট্রাকশি এন্ড বকাাং, মুকস্যেপুর, বপববএস বগট, বকদশারগি সের, বকদশারগি। কখগ 

3449.  বমসাস ড হাওলাোর বট্রর্াস ড, ইছাকাঠি,  ওয়ার্ ড যুবক হাউবজাং, থািা-ববমাি বির, ববরশাল। কখগ 

3450.  বমসাস ড মাস্যে বট্রর্াস ড, মাস্যে বভলা, সাগর পাড়া, ওয়ার্ ড-৪, জয়পুরহাট বপৌরসভা, জয়পুরহাট। কখগ 

3451.  বমসাস ড রবি এন্টারপ্রাইজ, চরবসাংদ্যর, পলশা, িরবসাংেী। কখগ 

3452.  বমসাস ড রািা কিষ্ট্রাকশি এন্ড বর্দভলপদমন্ট, ৪৮/৭, েবক্ষণ ববগুিবাড়ী,দতজগাঁও বশ/এ, ঢাকা। কখগ 

3453.  বমসাস ড এম ইসলাম, সমবায় স্যপার মাদকডট, ধিবাবড়, টাাংগাইল। কখগ 

3454.  বমসাস ড আর আর এন্ড সস বলবমদটর্, ১০৫/৪, বফ্র স্কুল ষ্ট্রীট, কাঠাল বাগাি, ঢাকা-১২০৫। কখগ 

3455.  বমসাস ড আবিকা এন্টারপ্রাইজ, এইচ-১৬১/২, তালুকোর মাদকডট, জয়দেবপুর, গাজীপুর। কখগ 

3456.  বমসাস ড বব বক এম, বাসা-২৩/২, বরার্-২, কল্যাণপুর, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3457.  
বমসাস ড ওয়াড বসবভল ইবিবিয়াস ড বলিঃ, ঢাকা বট্রর্ বসন্টার, (৫ম তলা), ব্লক-বজ, ৯৯, কাজী িজরুল 

ইসলাম এবভবিউ, কাওরাি বাজার, ঢাকা। 

কখগ 

3458.  বমসাস ড বপিাকল এদসাবসদয়টস বলিঃ, ১৩, ৪থ ড আউটার সাকুডলার বরার্, রাজারবাগ, ঢাকা। কখগ 

3459.  
বমসাস ড এস এম কিষ্ট্রাকশি, রুম িাং-৪২৯/৩০, ৩য় তলা, অিন্যা শবপাং কমদেক্স, বর্ওএইচএস, 

বাবরধারা, কুান্টিদমন্ট, ঢাকা। 

কখগ 
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3460.  বমসাস ড কাজল এন্টারপ্রাইজ, ৩৫/১২, শ্যামলী বরার্, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3461.  বমসাস ড এ এইচ এস এন্টারপ্রাইজ, উত্তর খবহলকুর, জা, বব বব, গাজীপুর। কখগ 

3462.  
বমসাস ড বটকদিাবথম ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, বাড়ী-১৫ (৪থ ড তলা), ব্লক-বস, বমইি বরার্, বিশ্রী, রামপুরা, 

ঢাকা-১২১৯। 

কখগ 

3463.  বমসাস ড আবলে এন্টারপ্রাইজ, উত্তর বাজার, টিিপবট্ট সড়ক,পাতারহাট, বমদহবিগি, ববরশাল। কখগ 

3464.  বমসাস ড  সাবহো এন্টারপ্রাইজ, েবক্ষণ মজুপুর, সের, লক্ষ্মীপুর। কখগ 

3465.  বমসাস ড বট্রর্ বীজ ইন্টারন্যাশিার, ১২৭, বমাবমি বরার্, জামালখাি, চট্টোম। কখগ 

3466.  বমসাস ড একতা পাওয়ার বলবমদটর্, বড় ধম ডপুর, সের েবক্ষণ, লালমাই কুবমল্লা। কখগ 

3467.  
বমসাস ড উবম ড ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, েমা-বচিাইর, র্াকঘর-ভাতশালা, ব্রাহ্মণবাবড়য়া সের, 

ব্রাহ্মণবাবড়য়া। 

কখগ 

3468.  বমসাস ড বর্বভর্ কসট্রাকশি, বাবড় িাং-৫, বরার্ িাং-৩/১, মুবসপাড়া, রাংপুর। কখগ 

3469.  বমসাস ড োদতমা বট্রর্াস ড, র্াবলয়া বরার্, পাগলাপীর, সের, রাংপুর। কখগ 

3470.  বমসাস ড বটবলকম বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ফ্ল্ুাট িাং-এ-৫, ৪৮, ৪৯, কাকরাইল, ঢাকা। কখগ 

3471.  বমসাস ড সােবরল বট্রর্ বহাম, ১০২, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, ববএসইবস ভবি  (৪থ ড তলা), ঢাকা। কখগ 

3472.  বমসাস ড আল মবেিা বট্রর্াস ড, িবীিোর কদলজ পাড়া, িবীিগর, ব্রাহ্মণবাবড়য়া। কখগ 

3473.  বমসাস ড মববটিম বাাংলাদেশ বলবমদটর্, গ-১৫, বলদবল-০২, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3474.  বমসাস ড মাশাল্লাহ ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ১৬৯/এ/১, উত্তরখাি, বহলাল মাদকডট, উত্তরখাি, ঢাকা। কখগ 

3475.  
বমসাস ড মমতা কিস্ট্রাকশি, োম-মবরচাল, বহাবডাং িাং-০০৯৯-০১, র্াকঘর-হুলারহাট, বপদরাজপুর 

সের, বপদরাজপুর। 

কখগ 

3476.  বমসাস ড  স্যজি কসট্রাকশি, বকরািীপাড়া, রাংপুর। কখগ 

3477.  বমসাস ড  বব এস এন্টারপ্রাইজ,  বসিপাড়া, রাংপুর। কখগ 

3478.  
বমসাস ড  ইমাদজবস সাবভ ডস বববর্ র্ট কম বলিঃ, েট-১০৩, বহাদসি টাওয়ার বরার্-৮, বসক্টর-৭, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3479.  বমসাস ড সামছুি িাহার কিস্ট্রাকশি, কবরমপুর বরার্, বচৌমুহিী, বিায়াখালী। কখগ 

3480.  বমসাস ড বচৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, পবিম মাইজেী, বিায়াখালী কদলজ, থািা-সের, বজলা-বিায়াখালী। কখগ 

3481.  বমসাস ড বছবিক বট্রর্াস ড, চিগি পূব ড বাজার, থািা-ববগমগি, বিায়াখালী। কখগ 

3482.  বমসাস ড ইউবিসি এন্টারপ্রাইজ, ১/১, স্যখিগর, বর্বব বরার্, গাইবান্ধা। কখগ 

3483.  বমসাস ড এুার্ভাসর্ অদটাদমশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ১০/এ, বরার্ িাং-৮, বাড়ী-১৬, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3484.  বমসাস ড বববর্ পাওয়ার বটকদিালবজ, োগ-১১১৫, পবিম পেরবেয়া, সাতারকুল, বাড্ডা, ঢাকা। কখগ 

3485.  বমসাস ড এস এি বব ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিস্ট্রাকশি বলিঃ, ১৪৫, মবতবিল বা/এ, ঢাকা। কখগ 

3486.  
বমসাস ড রহমাি ইন্টারন্যাশিাল, আদিায়ারা মবিল, ১৩২/এ, আসকারাবাে, বচৌমুহিী উত্তর আোবাে, 

চট্টোম। 

কখগ 

3487.  বমসাস ড বসদমক্স ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ২৮, কারওয়াি বাজার, তাজ ম্যািশি, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3488.  বমসাস ড বমািঃ ইউনুছ আলী, বহাবডাং িাং-০, বোকাি িাং-০, বাটদকখালী, সাতক্ষীরা। কখগ 

3489.  বমসাস ড এম বপ এন্টারপ্রাইজ, পলাশদপাল, সাতক্ষীরা। কখগ 

3490.  
বমসাস ড িদভা এিাবজড ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, বাড়ী িাং-০৫, (তৃতীয় তলা), বরার্ িাং-৩/বস, বসক্টর-০৯, 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। 

কখগ 

3491.  বমসাস ড আশরাে বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ২৪৮, েবড়হাওলাপাড়া, পলাশ,িরবসাংেী। কখগ 

3492.  বমসাস ড এ বক এন্টারপ্রাইজ, ২২/গ, ইটাদখালা বরার্, কাবচঝুবল, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3493.  বমসাস ড রবহম বট্রর্াস ড, বস্যরহাট বরার্, োগিভূঞা, বেিী। কখগ 

3494.  বমসাস ড বঙ্গ কিষ্ট্রাকশি বটকদিালজী, বাড়ী-৩৩৬, বর্আইটি বরার্, পবিম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। কখগ 
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3495.  বমসাস ড শাহ আলম এন্টারপ্রাইজ, আদটাদমার, কচুয়া, চাঁেপুর। কখগ 

3496.  বমসাস ড শাওি এন্টারপ্রাইজ, পূব ড রহমতপুর, ববরশাল কুাদর্ট কদলজ, ববমাি বির, বাবুগি, ববরশাল। কখগ 

3497.  বমসাস ড জাস বটবলকম বলিঃ, ৯৫, র্িঃ কুেরত-ই খুো বরার্, ঢাকা। কখগ 

3498.  বমসাস ড স্মাট ড বর্বজটালদটকদিালবজস, ৫১ বমরপুর বরার্,৬০৮, আল্পিা োজা, বলদভল-৫, ঢাকা। কখগ 

3499.  বমসাস ড বে বহোদয়ত আল-হাববব ইবিবিয়াস ড, বটতলা, জলপাই তলা বরার্, রূপাতলী, ববরশাল। কখগ 

3500.  বমসাস ড ফ্রান্কবলি ইবিবিয়াস ড বলবমদটর্, ৫৫৩, পবিম িাখালপাড়া, শাহীিবাগ, ঢাকা। কখগ 

3501.  বমসাস ড রাবেে কিষ্ট্রাকশি, বাবণবজুক এলাকা, হববগি। গ 

3502.  বমসাস ড বিপুি এন্টারপ্রাইজ, মবহষদখালা, িড়াইল সের, িড়াইল। কখগ 

3503.  
বমসাস ড ইকদলকটিক বলবমদটর্, হাউজ িাং-১৮০, বরার্-২, বাবরধারা বর্ওএইচএস, ২য় তলা, ঢাকা-

১২০৬। 

কখগ 

3504.  বমসাস ড বমাস্তো এন্টারপ্রাইজ, গৃিািারায়িপুর, থািা বরার্, বশরপুর টাউি, বশরপুর। কখগ 

3505.  বমসাস ড  আর এি এন্টারপ্রাইজ, ২৩/২৪, ইবদ্রস টাওয়ার, বব-ব্লক, চাঁেগাঁও, চট্টোম। কখগ 

3506.  
বমসাস ড সেট টাচ বিটওয়াকড, ৯৩, ইবর্বব বট্রর্ বসন্টার, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, কাওরাি 

বাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। 

কখগ 

3507.  
বমসাস ড বগটআপ এন্টারপ্রাইজ, ২ িাং বতজর্তরী বাজার, চক ইবিরা বরার্, বোকাি িাং-২২১, বসভুাল 

পদয়ন্ট, ঢাকা। 

কখগ 

3508.  বমসাস ড খাি প্রদকৌশলী, ববায়াবলয়া, আহাম্মেপুর, স্যজািগর, পাবিা। কখগ 

3509.  বমসাস ড সাহীি এন্ড সস, বহমালয় লক্ষীিারায়িপুর, মাইজেী বকাট ড, সের, বিায়াখালী। কখগ 

3510.  বমসাস ড আের হার্ ডওয়ার, মাইজেী বাজার সের, বিায়াখালী। কখগ 

3511.  বমসাস ড ময়িামবত উন্নয়ি সাংস্থা, তালপুকুর পাড়, আেশ ড সের, কুবমল্লা। কখগ 

3512.  বমসাস ড মা-বাবা এন্টারপ্রাইজ, পালপাড়া বজ্রাপুর বরার্, জামালপুর। কখগ 

3513.  বমসাস ড বট্রববউট বলবমদটর্, িাবসর কমদেক্স কাঠাল বাগাি, বত্রশাল। কখগ 

3514.  বমসাস ড ববসবমল্লাহ বটর্াস ড, চরস্যবব, বেৌলতখাি, বভালা। কখগ 

3515.  বমসাস ড আিাববয়া বট্রবর্াং করদপাদরশি, ২/ক/১১, ময়মিবসাংহ বরার্, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3516.  বমসাস ড বপদট্রাপ্যাক পাওয়ার এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ১০/এ, বরার্-৫, েট িাং-১, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3517.  বমসাস ড  বমজাি এন্টারপ্রাইজ, ৬০-ই-১, পুরািা পিি, বেওয়াি কমদেক্স (৩য় তলা), ঢাকা। কখগ 

3518.  বমসাস ড বাবর এন্টারপ্রাইজ, ববড়াদর্ামা ইসলামবাগ, টাাংগাইল। কখগ 

3519.  
বমসাস ড এুার্িস বাাংলাদেশ বলবমদটর্, ৩/৪-এ (৮ম তলা), কক্ষ িাং-৮০৪, সাবির টাওয়ার, পুরািা 

পিি, ঢাকা-০০০। 

কখগ 

3520.  বমসাস ড িাইে ইবিবিয়াবরাং এন্ড ববডাস ড বলিঃ,  ৫৫৪/১, ইব্রাহীমপুর, কােরুল,  ঢাকা। কখগ 

3521.  বমসাস ড আরজু কদপ ডাদরশি, চ-৬৯, ৭০, ৭০/এ, রূপায়ি বমবলবিয়াম স্কয়ার, উত্তর বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3522.  বমসাস ড এ এস এম সাইফুল ইসলাম, আমাশু, খটখটিয়া, সের, রাংপুর। কখগ 

3523.  
বমসাস ড আলো কিসালদটবস এন্ড ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, েট িাং-৮৯, সাইে োন্ড বসন্টার, রুম িাং-

০৭৩২/বস, (৬ষ্ঠ তলা), বসকশি-০৭, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

3524.  বমসাস ড টি এে র্ট বকাাং, ক-৫৬/৩ (৪থ ড তলা), কুবড়ল, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

3525.  বমসাস ড হক কিষ্ট্রাকশি, বমািঃ নুরুল হক, মুকস্যেপুর, বকদশারগি। কখগ 

3526.  
বমসাস ড বট্রট্রাবলাংক ইবিবিয়াবরাং সাবভ ডদসস, বাড়ী িাং-১২, বরার্ িাং-৭, ব্লক-এ, বমরপুর-১০, ঢাকা-

১২১৬। 

কখগ 

3527.  বমসাস ড এস এস ইন্টারন্যাশিাল, ২৭/১/বব, বমরপুর বরার্, শ্যামলী, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3528.  
বমসাস ড  অপটিমাল বটকদিালবজ প্রািঃ বলিঃ, ১৮৬. শহীে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্বরণী, ববজয়িগর, 

ঢাকা-১০০০। 

কখগ 
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3529.  বমসাস ড এিাবজড পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং এন্ড বকাাং,  বগায়ালি বমাড়, রাজবাড়ী সের, রাজবাড়ী। কখগ 

3530.  বমসাস ড আবকব বট্রবর্াং করদপাদরশি, ৩৯/বস/২, শাহআলীবাগ, বমরপুর-১, ঢাকা। কখগ 

3531.  বমসাস ড জাহাি এন্টারপ্রাইজ, ৩১৪/৪, লক্ষ্মীপুর বরার্, গাজীপুর সের, গাজীপুর। কখগ 

3532.  
বমসাস ড র্ট্ বট্রর্ এন্ড কিসালদটবস, বাড়ী িাং-৩০, বরার্ িাং-২, জাবকর বহাদসি বরার্, েবক্ষণ খুলবশ, 

চট্টোম। 

কখগ 

3533.  বমসাস ড বসাহম এন্টারপ্রাইজ, ১৯৮, কাবলবাড়ী বরার্, মাবিকগি। কখগ 

3534.  বমসাস ড বচৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, সাতপাই, পূব ডধলা বরার্, বিত্রদকািা। কখগ 

3535.  বমসাস ড জাহাঙ্গীর আলম, বত্রশাল বাজার, বত্রশাল, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3536.  বমসাস ড এস এন্ড এম এন্টারপ্রাইজ, ৩৫/৯, বাইশদটকী, বমরপুর-১৩, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3537.  বমসাস ড বরাং বটক বলবমদটর্, ৩ িাং বলক সাকডাস, কলাবাগাি, ফ্ল্ুাট িাং-৪/এ, ঢাকা। কখগ 

3538.  বমসাস ড আিাম বট্রর্াস ড, বরার্-৩, বাসা-৮, মুবসপাড়া, রাংপুর। খগ 

3539.  বমসাস ড শাহ বমািঃ জাবহদ্যল ইসলাম (রাঙ্গা), ভাঙ্গা বমাড়, কান্তিগর, সাদ্যল্লাপুর, গাইবান্ধা। খগ 

3540.  বমসাস ড রুমা এন্টারপ্রাইজ, আরশীিগর ভবি, পূব ড মজমপুর, কুবষ্টয়া। খগ 

3541.  বমসাস ড বসট বাাংলা, ১/৫বব, টালী অবেস বরার্, চরক ঘাটা, ঢাকা-১২০৯। কখগ 

3542.  বমসাস ড োয়ার বসে বববর্ বলবমদটর্, ২২৯, লাল বমাহি সাহা ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা। কখগ 

3543.  বমসাস ড কদপ ডাদরট সাবভ ডদসস, হাউজ-১১২, বরার্-৬, বিউ বর্ওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। কখগ 

3544.  বমসাস ড ব্রাউি ইবিবিয়াবরাং, ম-৬০, পবিম বমরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3545.  
বমসাস ড আবমর খাি বশবপাং লাইবস, ৫/৮, ঢাকা ম্যাচ, কেমতলী, বরভারবভউ আ/এ, সাদবক চাঁি, 

বটক্সটাইলস বর্এি বরার্, েবরোবাে, কেমতলী, ঢাকা। 

কখগ 

3546.  বমসাস ড  এম আর এন্টারপ্রাইজ, বগাহাইল বরার্, সূত্রাপুর, বগুড়া। কখগ 

3547.  বমসাস ড কববর এন্টারপ্রাইজ, োম-নুরীতলা, র্াকঘর-নুরমাবিকচর, চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

3548.  বমসাস ড আবতক এন্টারপ্রাইজ, োম-নুরীতলা, র্াকঘর-নুরমাবিকচর, চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

3549.  বমসাস ড আউয়াল এন্টারপ্রাইজ, োম-নুরীতলা, র্াকঘর-নুরমাবিকচর, চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

3550.  বমসাস ড এম আর কদপ ডাদরশি, ৪৪৬/৩৯৮(খ), বাদ্যরতলা কুবমল্লা। কখগ 

3551.  বমসাস ড বশখা এন্টারপ্রাইজ, গ-৩৬/৪, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3552.  বমসাস ড বে ইবিবিয়াস ড বলিঃ, ৪৮, বেলকুশা বাবণবজুক এলাকা, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3553.  বমসাস ড বমািঃ আসলাম উবিি, েত্তবাড়ী বরার্, বসরাজগি। কখগ 

3554.  
বমসাস ড বমঘিা এন্টারপ্রাইজ, বাড়ী-১৩২, ব্লক-এে, বরার্-১০/৭, েবক্ষণ বিশ্রী, বগাড়াি, বখলগাঁও, ঢাকা-

১২১৯। 

কখগ 

3555.  
বমসাস ড আকড কিষ্ট্রাকশি বকাম্পািী, আশা টাওয়ার (দলদভল-১১), ২৩/৩, বীর উত্তম এিাম নূরুজ্জামাি 

সড়ক, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭। 

কখগ 

3556.  বমসাস ড অুাক্সি ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, ১২/৪, মবতবিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3557.  বমসাস ড বলমাস ড বর্জাইি হাউস, ১১২, বসিপাড়া পব ডতা, বমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3558.  
বমসাস ড তাবিয়া কিস্ট্রাকশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং, োম-মামুেকাটি, ববশ্বাস পাড়া, র্াকঘর-টাাংগামারী, 

মবিরামপুর, র্দশার। 

কখগ 

3559.  বমসাস ড আজমস, ১৫০/বব, আদিায়ারা ভবি, কাপাসদগালা, চক বাজার, চট্টোম। কখগ 

3560.  বমসাস ড ইউথ অব ইউবিটি, েবক্ষণ সবলমপুর, েবকরহাট, জােরাবাে, সীতাকুন্ড, চট্টোম। কখগ 

3561.  
বমসাস ড তমা কিস্ট্রাকমি এন্ড ইবিবিয়াবরাং,  োম-মামুেকাটি, ববশ্বাস পাড়া, র্াকঘর-টাাংগামারী, 

মবিরামপুর, র্দশার। 

কখগ 

3562.  বমসাস ড  ইউবিবভশি ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ৪৫/২, বোবাবেয়া, উত্তরখাি, ঢাকা। কখগ 

3563.  বমসাস ড  ওসাকা পাওয়ার সলুউশি, ১২/১৪, ব্াাংক টাউি,  সাভার, ঢাকা। কখগ 
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3564.  বমসাস ড  মন্ডল এন্টারপ্রাইজ, বহাবডাং িাং-২৩১, জুবগয়া বটতলাপাড়া, কুবষ্টয়া। কখগ 

3565.  বমসাস ড  বগাদডি সাি এন্টারপ্রাইজ, সালথা, েবরেপুর। কখগ 

3566.  বমসাস ড  জাস ইবিবিয়াবরাং বকাম্পািী, গ-৯৩, (৪থ ড তলা), বমবি োজা মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3567.  
বমসাস ড  িাবহয়াি এন্টারপ্রাইদজস বলবমদটর্, বাবড়-০২, স্যলতািা টাওয়ার, ১২ তলা, কলাবাগাি, 

ধািমবন্ড, ঢাকা। 

কখগ 

3568.  বমসাস ড  বরয়ার বাাংলাদেশ বলিঃ, ২২০/এ/১/২, পবিম কােরুল, বরাদকয়া স্মরণী, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3569.  বমসাস ড  লুিা এন্টারপ্রাইজ, জর্ ডাি বরার্, ববরশাল। কখগ 

3570.  
বমসাস ড  কমব্াট বট্রর্াস ড, বহাবডাং িাং-৮৩০, জবলল হাজী বরার্ বাই বলি, ওয়ার্-৫, পাবিা সের, 

পাবিা। 

কখগ 

3571.  বমসাস ড  োম ড বলবমদটর্, ৮৬, বীর উত্তম বস আর েত্ত সড়ক, আর বক টাওয়ার, বলদভল-১, ঢাকা। কখগ 

3572.  বমসাস ড  বপ্রবময়াম ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, জ-৫৯/৩, মধ্য বাড্ডা বলাংক বরার্, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3573.  বমসাস ড  কবমউবিদকশি বিটওয়াকড সবলউশি, ৩৭৬/২, ফ্ল্ুাট-বব-১, কাজীপাড়া, কােরুল, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3574.  বমসাস ড  বে ওয়াডড কিষ্ট্রাকশি, বাড়ী-৮২১, বরার্-৫, বায়র্তল আমাি হাউবজাং, আোবর, ঢাকা। কখগ 

3575.  বমসাস ড  শারবমি বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ২৩/এ, বস বক বঘাষ বরার্, সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3576.  বমসাস ড  শবহে কিষ্ট্রাকশি,  বাড়ী-৪৬, ব্লক-বব, মসবজে বরার্, পূব ড িয়ািগর, ওয়ার্ ড-৪, ভাটারা, ঢাকা। কখগ 

3577.  বমসাস ড  বলকবসটি কিষ্ট্রাকশি, ৯১১, শ্রীিগর, গাইটাল, বকদশারগি। কখগ 

3578.  বমসাস ড  তয়ি এন্টারপ্রাইজ, ২৮৩, পবিম  বান্দুটিয়া, মাবিকগি। কখগ 

3579.  বমসাস ড  এপলাইর্ অদটাদমশি, ২৪/বর্, বতাপখািা বরার্, ঢাকা। কখগ 

3580.  
বমসাস ড  মবরয়ম ইদলকবট্রকুাল সাবভ ডস এন্ড এন্টারপ্রাইজ, ২৭/বব, ধলপুর ির্তি রাস্তা, (১ম তলা), 

র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। 

কখগ 

3581.  বমসাস ড  বাবুই বলবমদটর্, ক-২৯, শাহজােপুর, গুলশাি, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

3582.  
বমসাস ড  বরহাি এন্ড ইমবতহা এন্টারপ্রাইজ, ৬৫/৪/ই-১, কেমতলা, ওয়াসা বরার্, বাসাদবা, সবুজবাজ, 

ঢাকা-১২১৪। 

কখগ 

3583.  বমসাস ড  মবির এন্ড বকাাং, পাঁচকাবি, চুলাবাজার, মদিাহরেী, িরবসাংেী। কখগ 

3584.  বমসাস ড  খাি ইন্টারন্যাশিাল, বহাবডাং িাং-৮৪, বোকাি িাং-০,িাটকাঠী, বপদরাজপুর। কখগ 

3585.  
বমসাস ড  এইচ আর এস কিষ্ট্রাকশি, বহাবডাং িাং-২৫৬, বোকাি িাং-০, শহর মাবছমপুর, শহীে েজলুল 

সড়ক, বপদরাজপুর। 

কখগ 

3586.  বমসাস ড  বরইিদবা বট্রর্াস ড, ৩০/৫, বজিাবাহার, ১ম বলি, ঢাকা। কখগ 

3587.  বমসাস ড  সাচ্চু এন্টারপ্রাইজ, েমা-গঙ্গািিপুর, উপদজলা-কালুখালী, র্াকঘর-রতিবেয়া, বজলা-রাজবাড়ী। কখগ 

3588.  বমসাস ড  স্কাইলা বলবমদটর্, ১০/৪, তল্লাবাগ, বসাবহািবাগ, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3589.  বমসাস ড  শাবকল এন্টারপ্রাইজ, ময়মিবসাংহ সের, ময়মিবসাংহ। কখগ 

3590.  
বমসাস ড  সািদকা বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, স্যলতাি আহদমে বববডাং, ২য় তলা, খুলশী বেঘী বরার্, েবক্ষণ 

হাবলশহর, ইবপদজর্ বগইট, বির,  চট্টোম। 

কখগ 

3591.  বমসাস ড  আবসে এন্টারপ্রাইজ, ২০৯, রস্যলপুর, ধবিয়া, র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। কখগ 

3592.  
বমসাস ড  রহমাি  বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, আব্দুল কাদের ভূঞা ভবি, বড় পুল মইন্যাপাড়া, উত্তর হাবলশহর, 

চট্টোম। 

কখগ 

3593.  
বমসাস ড  লী বসবন্ডদকট,  ১এে৭, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা-  এবাং ২৩এ/এ, ২য় কদলািী,  মাজার বরার্, 

বমরপুর,  ঢাকা-১২১৬। 

কখগ 

3594.  বমসাস ড  বব বস কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, ২২৩৪/২২৩৫, উত্তরখাি, বহলাল মাদকডট, উত্তরখাি, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

3595.  
বমসাস ড  বলাবাল বরবিউএবল এিাবজড বলিঃ, ২৩১, বীর বেষ্ঠ শহীে বসপাহী বমািঃ বমাস্তো কামাল 

বেবর্য়াম মাদকডট, কমলাপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3596.  বমসাস ড  ওশাি বমবরি সাবভ ডদসস, র্তলাতলী বরার্, বেৌজোরহাট, সীতাকুন্ড, চট্টোম। কখগ 
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3597.  বমসাস ড  বমািঃ রাবসদ্যল ইসলাম, উত্তর বালু বাড়ী, বেিাজপুর। কখগ 

3598.  বমসাস ড  এ এইচ এন্টারপ্রাইজ, রামচিপুর, বঘাড়ামারা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

3599.  বমসাস ড  সাগর ইবিবিয়াবরাং বকাাং, ২৭৫, উত্তর শাহজাহািপুর, ঢাকা-১২১৭। খগ 

3600.  বমসাস ড  এম এইচ এম প্রপাটি ডজ বলিঃ, ৪৭১/১, পাইকপাড়া, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3601.  বমসাস ড  এ এইচ এে ইন্টারন্যাশিাল, উত্তর রমজািপুর, কালবকবি,মাোরীপুর। কখগ 

3602.  বমসাস ড  মাওয়া ইন্টারন্যাশিাল, মবহদষরচর, মাোরীপুর সের, মাোরীপুর। কখগ 

3603.  
বমসাস ড  বন্ধি এন্টারপ্রাইজ,  বহাবডাং িাং-৬১৬, আপার  বপরাছড়া, খাগড়াছবড় সের, খাগড়াছবড়। কখগ 

3604.  
বমসাস ড  সাোব কিষ্ট্রাকশি ৪২/২/ক, বজগাতলা, ঢাকা। খগ 

3605.  
বমসাস ড প্যারাগি ইন্টারন্যাশিাল, ২৬,  ভজহরী সাহা ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা। কখগ 

3606.  
বমসাস ড  বসকোর বট্রর্াস ড, ১৭/১, বমরপুর বরার্, বিউ মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

3607.  
বমসাস ড  পূন্য পাওয়ার সলুুশি বলিঃ, ৬৭/১/এ , পলাশিগর, বমরপুর-১১, ঢাকা। কখগ 

3608.  
বমসাস ড  বেশ ইবিবিয়াবরাং, পাঁবজয়া, বকশবপুর, র্দশার। কখগ 

3609.  
বমসাস ড  বাাংলাদেশ পাওয়ার বকাম্পািী, পাঁবজয়া, বকশবপুর, র্দশার। কখগ 

3610.  
বমসাস ড  ব্রাোস ড ইন্টারন্যাশিাল, ২২, মবতবিল বা/এ, বববসআইবস ভবি, ঢাকা। কখগ 

3611.  
বমসাস ড  ইমা এদসাবসদয়টস ইবিবিয়াবরাং, ৬৭/থ/’বব, জােরাবাে, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3612.  
বমসাস ড  পারদেক্ট বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ৫০/এে ইিার সাকুডলার বরার্, বর্ আই বপ বরার্, িয়াপিি, 

ঢাকা। 

কখগ 

3613.  
বমসাস ড  হােসা এন্টারপ্রাইজ, বস-১১/১, মবজেপুর, সাভার, ঢাকা-১৩৪০। কখগ 

3614.  
বমসাস ড  ম্যালার্ কদপ ডাদরশি, ৬/বস, বরার্-১৮, েট-৩৭৬, বসকশি-৯, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3615.  
বমসাস ড  িি ডা এন্টারপ্রাইজ, ১৩, ধম ডসভা, ক্রস বরার্, খুলিা। কখগ 

3616.  
বমসাস ড  আবলে কিষ্ট্রাকশি, মাছুম বাজার, েবক্ষণ রাঘবপুর, বপএি বরার্, পাবিা। কখগ 

3617.  
বমসাস ড  বরবর্ক্স করদপাদরশি, ২/১, ির্তি আরামবাগ (ইদর্ি কমদেক্স), মবতবিল, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3618.  
বমসাস ড  এবব এন্টারপ্রাইজ, োম-বত্রববদ্যা, র্াকঘর-মাধাইয়া বাজার, বেবীদ্বার, কুবমল্লা। কখগ 

3619.  
বমসাস ড  বজ এম ইবিবিয়াস ড, চাবিয়ারা, র্াকঘর-চাবিিা, উপদজলা-চাবিিা, কুবমল্লা। কখগ 

3620.  
বমসাস ড  বটকদভি কিষ্ট্রাকশি বলিঃ, বাড়ী িাং-৯২/এ, মসবজে বরার্, বিািী পুরাতি বর্ওএইচএস, ঢাকা-

১২১৩। 

কখগ 

3621.  
বমসাস ড  রাজ এন্টারপ্রাইজ, ২২৭, ভাটাটিকর পদয়ন্ট সাংলগ্ন, টিলাগড়, বসদলট। কখগ 

3622.  
বমসাস ড  সােওয়াি এন্টারপ্রাইজ, ২/১, উলবতিগি, েরাশগি, ঢাকা। কখগ 

3623.  
বমসাস ড  পাওয়ার বলট, বাড়ী-১০, বরার্-০২, ব্লক-বর্, বিশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। কখগ 

3624.  
বমসাস ড  বক বজ এস বকায়াবলটি এুাকশি বলিঃ, বরার্ িাং-২০, বাসা-২৭৫/এ, বর্ওএইচএস,মহাখালী, 

ঢাকা 

কখগ 

3625.  
বমসাস ড  হুামারদটক, ৭/১, আলী এন্ড নূর বরদয়ল এদে, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। কখগ 

3626.  
বমসাস ড  জীমতাজ এন্টারপ্রাইজ, ৪২/১৫, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১২১১। কখগ 



ক্রবমক 

িাং  
cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv বেবণ 

3627.  
বমসাস ড  তালুকোর ইবিবিয়াবরাং এন্ড বিটওয়াকড, বরবমদটস সাবভ ডস, বাবহরদগালা বরার্, বসরাজগি। কখগ 

3628.  
বমসাস ড  সাইি বরাং এদসাবসদয়টস, বসবপবর্এল স্যাত, বফ্ল্ার-২ই, হাজী চাি বময়া বরার্, চাঁিগাঁও, 

চট্টোম। 

কখগ 

3629.  
বমসাস ড  হাওলাোর এন্টারপ্রাইজ, োম ও র্াকঘর-ইিকুল, উপদজলা-বাউেল, বজলা-পটুয়াখালী। কখগ 

3630.  
বমসাস ড  বচৌধুরী এন্টারপ্রাইজ, ৫৬, এ এইচ টাওয়ার, রুম-০৪, (৪থ ড তলা), বরার্-০২, বসক্টর-০৩, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3631.  
বমসাস ড  খাি বট্রর্াস ড, কলাদর্মা, কাবশপুর, ববরশাল। কখগ 

3632.  
বমসাস ড  গুবরগা ইবিবিয়াবরাং, ৪৬০/১, কােরুল, ঢঅকা-১২১৬। কখগ 

3633.  
বমসাস ড  বরইস বলবমদটর্, গ-৬৪, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3634.  
বমসাস ড  আর এস এ পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ৮২, রািা বভালা, বিশাতিগর, র্তরাগ, ঢাকা। কখগ 

3635.  
বমসাস ড  তালহা ইবিবিয়াবরাং, বাগািবাড়ী, কচুয়ার্াঙ্গা, টাাংগাইল। কখগ 

3636.  
বমসাস ড  সাবস ড কবমউবিদকশি বলিঃ, স্যইট আরমাি (৪থ ড তলা), চ-৯৫/৪/এ, উত্তর বাড্ডা, গুলশাি, ঢাকা-

১২১২। 

কখগ 

3637.  
বমসাস ড  ভূইয়া কিষ্ট্রাকশি, থািাপাড়া, পটুয়াখালী। কখগ 

3638.  
বমসাস ড  বিষ্ঠা কদপ ডাদরশি, ৩১৮, বতজগাঁও বশল্প এলাকা, ঢাকা। কখগ 

3639.  
বমসাস ড  হাবেজ এন্ড ব্রাোস ড, ২০, বশদর বাাংলা বরার্, হাজারীবাগ, ঢাকা। কখগ 

3640.  
বমসাস ড এইম এন্টারপ্রাইজ, মক্কা টাওয়ার আসকারাবাে, বেওয়াি হাট, বির, চট্টোম। কখগ 

3641.  
বমসাস ড  রাবেয়া এন্টারপ্রাইজ, ২৪৯/এ/৫, েবক্ষণ র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা। কখগ 

3642.  
বমসাস ড  জান্নাত ইন্টারন্যাশিাল, বহাবডাং িাং-০, বোকাি িাং-০, বিউ মাদকডট, বাদগরহাট। কখগ 

3643.  
বমসাস ড  এি এন্ড এি বট্রর্াস ড, ক-১২০/এ, কুবড়ল ববশ্ব বরার্, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯। কখগ 

3644.  
বমসাস ড  মাকডস অদটাদমশি বলবমদটর্, েট িাং-৪, ৬, ৩১, ৩৩, রাজউক বট্রর্ বসন্টার, োগ িাং-৩৯, ৪থ ড 

তলা, বিকুি-২, বখলদক্ষত, ঢাকা। 

কখগ 

3645.  
বমসাস ড  এর্ভাস পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং, ৬৯/১, বীর উত্তম কাজী নুরুজ্জামাি সড়ক, ফ্ল্ুাট-বজ এে, 

পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫। 

কখগ 

3646.  
বমসাস ড  ববব এন্টারপ্রাইজ, ১/২, রাজার বেউরী, রুম িাং-বস-২১, ২য় তলা, বকাতয়ালী, ঢাকা-১১০০। কখগ 

3647.  
বমসাস ড  এম ই বস ইবিবিয়াবরাং, ববলঘবরয়া, রাজশাহী। কখগ 

3648.  
বমসাস ড  মারসস ইদলকবট্রক ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ২/২, এে ইদর্ি কমদেক্স (২য় তলা), আরামবাগ, 

মবতবিল সাকুডলার বরার্, ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3649.  
বমসাস ড  মাকছুে কসট্রাকশি, োম-িাগবাড়ী, র্াকঘর-বাগবাড়ী, বপাড়াবাড়ী, ঘাটাইল, টাাংগাইল। কখগ 

3650.  
বমসাস ড সরকার মাদকডটিাং কদপ ডাদরশি, ১২৭, মবতবিল বা/এ, (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। কখগ 

3651.  
বমসাস ড  বব বস এস বট্রবর্াং, ২৪২, িওয়াবপুর বরার্ (১/১, পুরািা বমাগলটুলী), ঢাকা-১১০০। কখগ 

3652.  বমসাস ড  বত্রমাবত্রক আবকডদটক্ট এন্ড ইবিবিয়াস ড, ১২৫, বড় মগবাজার, বমদজাদিট বববডাং, ঢাকা। কখগ 

3653.  বমসাস ড  ইমদপ্রবসভ কিষ্ট্রাকশি, ৩১৪/২/এ, েবক্ষণ র্াত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪। কখগ 

3654.  বমসাস ড  তাজমা কিষ্ট্রাকশি, বাসা-১০৪, বরার্-৪, ব্লক-এে, শাহজালাল, উপশহর, বসদলট। কখগ 

3655.  বমসাস ড  বটকদিালজী বসাস ড, ফ্ল্ুাট-বসবর্-৪, র ুামস ইউবিটি, ৫২/৬, পবিম রাজাবাজার, বতজগাঁও, কখগ 
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ঢাকা। 

3656.  বমসাস ড  অিন্ত ইন্টারন্যাশিাল, ২৯২, েবকদররপুল, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3657.  বমসাস ড  বরদহিা এন্টারপ্রাইজ, চর পার্তলী, টাাংগাইল। কখগ 

3658.  বমসাস ড  বিদটাল কসট্রাকশি, ২৪/এ, কােরুল, মমতা কমদেক্স, ঢাকা-১২০৬। কখগ 

3659.  বমসাস ড  বমািঃ রুহুল আবমি, আবমি বভলা, মুসবলম পাড়া, বভালা। কখগ 

3660.  বমসাস ড  কাদের এন্টারপ্রাইজ, ভদকশিাল বমাড়, জামালপুর। কখগ 

3661.  বমসাস ড  জাহাি বট্রর্াস ড, ১৭৭, মাহতাব বসন্টার, শবহে বসয়ে িজরুল ইসলাম স্মরিী, ববজয়িগর, ঢাকা। কখগ 

3662.  বমসাস ড  এ আর বট্রর্ ইন্টারন্যাশিার, ৪১/১/এ, পবিম বতজর্তরী বাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3663.  বমসাস ড  এ আর কিস্ট্রাকশি, বাসা-০১, বরার্-১০/১, বজল বরার্, ধাপ, হাজীপাড়া, রাংপুর। কখগ 

3664.  বমসাস ড  এ আর টি এস করদপাদরশি, বহাবডাং িাং-১৯১, বোকাি িাং-০, র্ািার পাড়া, বেিী। কখগ 

3665.  বমসাস ড  হাসাি কসট্রাকশিস, বরার্-৩, ব্লক-বব-৩৪, পবিম বষালশহর, বাদয়বজে, চট্টোম। কখগ 

3666.  
বমসাস ড  ষ্টার বলাংক, গ-১৩০/এ, মধ্য বাড্ডা, আজহার কমদোট ড কমদেক্স, বলদভল-৬, রুম িাং-বব/৬. 

প্রগবত স্মরণী, ঢাকা-১২১২। 

কখগ 

3667.  বমসাস ড  এইচ এ খাি ইন্টারন্যাশিাল, ৮১, লাল বমাহি সাহা ষ্ট্রীট, বধালাইখাল, বরার্, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3668.  
বমসাস ড  মন্ডল এন্টারপ্রাইজ,  োম ও র্াকঘর-কলারদোয়াবিয়া, উপদজলা-িাবজরপুর, বজলা-

বপদরাজপুর। 

কখগ 

3669.  বমসাস ড  এস বক এন্টারপ্রাইজ, কাবজহাটা, রাজশাহী। খগ 

3670.  বমসাস ড  এবমদকা বট্রবর্াং কদপ ডাদরশি, ৩০, চাদমলীবাগ (৪থ ড তলা), শাবন্তিগর, ঢাকা-১২১৭। কখগ 

3671.  বমসাস ড  বসগিাস পাওয়ার কদপ ডাদরশি, বাড়ী-১১১, বরার্-৮, বিািী, ঢাকা-১২১৩। কখগ 

3672.  বমসাস ড  এ ওয়াি পাওয়ার বলিঃ, গ-৯৩, মধ্য বাড্ডা, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3673.  বমসাস ড  বে ষ্টার ইন্টারন্যাশিাল, ৩/এ, বসগুিবাবগচা, ইষ্টাণ ড ইদর্ি  (৪থ ড তলা), শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। কখগ 

3674.  বমসাস ড  এি বস আর ইদলকবট্রক, হাদতম আলী কদলজ, বচৌমাথা, ববরশাল। কখগ 

3675.  বমসাস ড বমািঃ উল্লাস খাি, খািপাড়া, মাগুরা। কখগ 

3676.  বমসাস ড  সরকার বট্রর্ ইন্টারন্যাশিাল, ক-৩০/এ, মহাখালী, বিািী, ঢাকা-১২১২। কখগ 

3677.  বমসাস ড  িাবেয়া এন্টারপ্রাইজ, ববায়ালখালী ির্তি বাজার, বেঘীিালা, খাগড়াছবড়। কখগ 

3678.  বমসাস ড  তাসবকি বট্রবর্াং করদপাদরশি, ববাসপাড়া, বঘাড়ামারা, ববায়াবলয়া, রাজশাহী। কখগ 

3679.  বমসাস ড  বমািঃ আবদ্যল হাবলম মন্ডল, বগারস্থাি পাড়া, গাইবান্ধা। কখগ 

3680.  
বমসাস ড  বশোর্ ড কিসালদটন্ট এন্ড ম্যাদিজদমন্ট বলিঃ, বাসা-৪৪১,রাস্তা-৭, বর্ওএইচএস, বাবরধারা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3681.  বমসাস ড  বজর্ ইবিবিয়াবরাং কদপ ডাদরশি, ৪৬/.এ, পুরািা পিি (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০। কখগ 

3682.  বমসাস ড  এম. এস হাসাি বট্রর্ বসন্টার, ৫৬/৫৭, বমটদোর্ ড বরার্, ঢাকা। কখগ 

3683.  বমসাস ড  বশোএন্ড রাো এন্টারপ্রাইজ, বগাড়াচাঁে োস বরার্, ববরশাল। কখগ 

3684.  বমসাস ড  বে রদয়ল ইবিবিয়াবরাং বকাাং, ১৮/.৮, পল্লবী, বমরপুর, ঢাকা। কখগ 

3685.  বমসাস ড  বিশাত এন্টারপ্রাইজ, এইচ-৫২, বীর  উত্তম বজয়াউর রহমাি সড়ক, মহাখালী, ঢাকা। কখগ 

3686.  বমসাস ড  এবরি কিস্ট্রাকশি এন্ড ইবিবিয়াবরাং, ৯৩, কাকরাইল, ঢাকা। কখগ 

3687.  বমসাস ড  বব বব বট্রর্াস ড, মহুরীপাড়া, গাইবান্ধা সের, গাইবান্ধা। কখগ 

3688.  বমসাস ড  মবমি বট্রর্াস ড, ১২/৫/ছ/২, শ্যামলী ২ িাং বরার্, ঢাকা। কখগ 

3689.  বমসাস ড  বসদভি ষ্টার, ৬৬/২, বসবিক বাজার, ঢাকা। কখগ 

3690.  
বমসাস ড  হাবিকম আইটি এন্ড অদটাদমশি (প্রািঃ) বলবমদটর্, ২/৪৭, লবতে বাওয়ািী জুট বমল বরার্, 

বর্মরা, ঢাকা। 

কখগ 
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3691.  বমসাস ড  এ বক বট্রর্াস ড, ৭২/১, বতজকুবিপাড়া, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3692.  বমসাস ড  এস এ এস বট্রর্াস ড, পবিম পাঠািটুলা লবতে ম্যািশি (লবতে মবিল), পল্লবী আ/এ, বসদলট। কখগ 

3693.  বমসাস ড  তাসিীম এন্টারপ্রাইজ, মুলাইে, শ্রীপুর, গাজীপুর। কখগ 

3694.  
বমসাস ড  প্যাদরন্টস ইবিবিয়াবরাং, রূপায়ি িওো োজা, ১১০৩, ইব্রাবহমপুর কচুদক্ষত বরার্, ঢাকা 

কুান্টিঃ, ঢাকা-১২০৬। 

কখগ 

3695.  বমসাস ড  এুাদফ্ল্ায়ুাস এন্টারপ্রাইজ, ঘাবসরবেয়া, শাষপুর, বশবপুর, িরবসাংেী। কখগ 

3696.  বমসাস ড  স্মাট ড বটক কদপ ডাদরশি, ৩/৩, বড়বাগ, বমরপুর, ঢাকা-১২১৬। কখগ 

3697.  বমসাস ড  বিভীক এন্টারপ্রাইজ, ১৮২/৭, পূব ড বতজর্তরী বাজার, বতজগাঁও, ঢাকা। কখগ 

3698.  বমসাস ড  আদিায়ারা এন্টারপ্রাইজ, পবিম বতঘবরয়া, স্যিামগি। খগ 

3699.  বমসাস ড  বলাকমাি আহদমে বলাটি, জাদম মসবজে বরার্, জামালপুর। কখগ 

3700.  বমসাস ড  কাব্ এন্টারপ্রাইজ, হক বচম্বার, ৮৯/২, পবিম পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫। কখগ 

3701.  
বমসাস ড  এ আর ইবিবিয়াবরাং এন্ড বটকদিালবজ, েট িাং-৫৬, এ-এইচ টাওয়ার কক্ষি িাং-৪বস, (৪থ ড 

তলা), বসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা। 

কখগ 

3702.  বমসাস ড  এস বব কদপ ডাদরশি, মুসবলমপাড়া, বজলা সের, বভালা। কখগ 

3703.  বমসাস ড  সাদয়ম এন্টারপ্রাইজ, কাবলিাথ রাদয়র বাজার, বভালা। কখগ 

3704.  বমসাস ড  হক ব্রাোস ড, যুগীর বঘাষ, কদলজ বরার্, বভালা। কখগ 

3705.  বমসাস ড  ইরা পাওয়ার, োম-ববহারীপুর, র্াকঘর-আহসািগি, উপদজলা-আত্রাই, বজলা-িওগাঁ। কখগ 

3706.  
বমসাস ড  বক বপ ই এস ইবিবিয়াবরাং বলবমদটর্, ঘাটারচর, বাড়ী িাং-এ৭, ইবিবিয়াবরাং বভলা, 

শ্যাদমলাপুর, বকরািীগি, ঢাকা। 

কখগ 

3707.  বমসাস ড  জান্নাত এন্টারপ্রাইজ, ১১৫/১, হাজী ওসমাি গবি বরার্, বাংশাল, ঢাকা। কখগ 

3708.  
বমসাস ড  েীম টাচ ইবিবিয়ারস, বরার্-২১, বাড়ী-৩১৬, ৬ষ্ঠ তলা, বিউ বর্ওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

কুান্টিদমন্ট, ঢাকা-১২০৬। 

কখগ 

3709.  বমসাস ড  কুলটাচ কদপ ডাদরশি, ৭৩/এইচ, েীণ বরার্, েীণ স্যপার মাদকডট, ঢাকা। কখগ 

3710.  বমসাস ড  মবজব এন্টারপ্রাইজ, ১/৩, আসাে এবভবিউ, ফ্ল্ুাট-বর্-৪, বমাহাম্মেপুর, ঢাকা-১২০৭। কখগ 

3711.  বমসাস ড  এিাম বট্রর্াস ড, ১/১, ৪থ ড তলা, িয়া পিি, ঢাকা। কখগ 

3712.  
বমসাস ড  আকডটিক এক্সদটবরয়র এন্ড ইদন্টবরয়র,  বাড়ী-৯/১১, বরার্-১,  বমাহাম্মেী হাউবজাং, 

বমাহাম্মেপুর, ঢাকা। 

কখগ 

3713.  বমসাস ড  বমবট্রক্স ইবিবিয়াবরাং, ৯৯, মবতবিল বাবিবজুক এলাকা, ঢাকা। কখগ 

3714.  বমসাস ড  বহউম এন্টারপ্রাইজ, ৭১, মুবিবরয়া কমদেক্স, কদলজ বরার্, চক বাজার, চট্টোম। কখগ 

3715.  বমসাস ড  হক বট্রর্াস ড, হাউজ-২৮, বরার্-০২, বলি-০৯, ব্লক-বব, হাবলশহর হাউবজাং বষ্টট, চট্রোম। কখগ 

3716.  বমসাস ড  স্যমি এন্টারপ্রাইজ, ১৭৩/১, আরামবাগ, মবতবিল, ঢাকা। কখগ 

3717.  
বমসাস ড  বলাবাল এন্টারপ্রাইজ, ১২৩, বিউ কাকরাইল বরার্, বমৌবি স্যপার মাদকডট (২য় তলা), শাবন্তিগর, 

ঢাকা-১০০০। 

কখগ 

3718.  
বমসাস ড  আউট অে দ্যা ব্লূ বর্জাইি ষু্টবর্ও বলিঃ, েট-১১৬, বরার্-১১, ব্লক-ই, বীর উত্তম খাদেমুল বাসার 

সড়ক, বিািী বা/এ, ঢাকা-১২১৩। 

কখগ 

3719.  
বমসাস ড  এে বব কিষ্ট্রাকশি, হাবেজ ম্যািশি (৩য় তলা), ৩৩, কাজী িজরুল ইসলাম এবভবিউ, 

কাওরাি বাজার, ঢাকা। 

কখগ 

3720.  
বমসাস ড  এসবব পাওয়ার ইন্টারন্যাশিাল, বহাবডাং িাং-০৭২১, বজার পুকুর পাড়া, বজ এম বসি গুপ্ত বরার্, 

চাঁেপুর। 

কখগ 

3721.  
বমসাস ড  বপক পাওয়ার ইবিবিয়াবরাং বলিঃ, বাড়ী িাং-৩০(এ), (২য় তলা), বরার্-০০২, বসক্টর-০৩, উত্তরা, 

ঢাকা। 

কখগ 

3722.  বমসাস ড  আমািত এন্টারপ্রাইজ, োম-রায়গড়, র্াকঘর-ঢাকা েবক্ষণ, উপদজলা-বগালাপগি, বসদলট। কখগ 
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3723.  বমসাস ড  বলাবাল এক্সদপা, বাড়ী-৪২, বরার্-১২, বসক্টর-০৪, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০। কখগ 

3724.  
বমসাস ড  বজ আর ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকশি, ১ িাং িয়াপাড়া, বাদসক-৪৩৮, আদবেীি মাদকডট, ৪থ ড 

তলা, েবিয়া, কেমতলী, ঢাকা-১২৩৬। 

কখগ 

3725.  বমসাস ড  বরাজলীি বট্রর্, ৪০, েড়গাপাড়া, রাজশাহী। কখগ 

3726.  বমসাস ড  ববপদরা ইবিবিয়াবরাং এন্ড কিষ্ট্রাকি, র্াকঘর-সাট্টালা, থািা-েবকরহাট, বজলা-বাদগরহাট। কখগ 

3727.  বমসাস ড  স্বণ ডময়ী এন্টারপ্রাইজ, দূগ ডাপুর, বপদরাজপুর। কখগ 

3728.  বমসাস ড  ইিদভক্স বববর্, ৪৮, আবজমপুর বরার্, ঢাকা। কখগ 

3729.  বমসাস ড  এম এি ইবিবিয়াস ড, , আশাবাড়ী, শশীেল, ব্রাহ্মণপাড়া, কুবমল্লা। কখগ 

3730.  বমসাস ড  বড় তাবকয়া কিষ্ট্রাকশি বকাাং, ৩৯০, েস্তগীর স্যপার মাদকডট, চট্টোম। কখগ 

      


