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ফাাংরাদদদ অফস্থিত স্থফস্থবন্ন চাচ চ মূদয নাদভয তাস্থরকা
  

(ক) ঢাকায চাচ চমূ 
১. এ্যাদম্বরী অফ গড (এ্স্থজ) চাচ চ  

স্থনউ ইস্কাটন রযাড, যভনা 
ঢাকা-১০০০। 
 

 

২. রন্ট রথাভা চাচ চ  
স্থনউ ইস্কাটন, যভনা 
ঢাকা-১০০০।  

 

৩. স্থভযপুয ব্যাস্থিষ্ট চাচ চ  
স্থভযপুয-১০, ঢাকা-১২১৬। 

 

৪. চাচ চ অফ ফাাংরাদদ  
ফড়ফাগ, স্থভযপুয-২  
ঢাকা-১২১৬।  
 

৫. ধভ চ স্থফলয়ক ভন্ত্রণারয়  
ফাাংরাদদ স্থচফারয় 
ঢাকা।  
 

৬. রভযী কুইন অফ এ্দাষ্টদর কযাথস্থরক চাচ চ  
৬/২, ফড়ফাগ, স্থভযপুয-২ 
ঢাকা-১২১৬। 
 

৭. রন্ট রভযী কযাদথড্রার চাচ চর্  
১ নাং কাকযাইর রযাড, ঢাকা-১০০০। 
 

৮. রন্ট স্থিস্থষ্টনা’ চাচ চ  
৯২, আাদ এ্স্থবস্থনউ 
রভাাম্মদপুয, ঢাকা-১২০৭।  

 

৯. স্থড রভদজনড কযাথস্থরক চাচ চ  
প্রমদে-অফদরট পাদায’ 
রাোঃ ফক্স-৬১০৮, নয়ানগয 
গুরান, ঢাকা-১২১২।  
  
 

১০. স্থর ক্র কযাথস্থরক চাচ চ  
৮২, স্থভউস্থনস্থপ্যার অস্থপ স্ট্রীট 
রক্ষ্মীফাজায, ঢাকা-১১০০।  

 

 
১১. স্থর রযাজাস্থয কযাথস্থরক চাচ চ  

রাোঃ রতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫। 
  

 

১২. রন্ট রদযন্স কযাথস্থরক চাচ চ  
৩৭৭, দÿÿণ কাপযম্নর 
ঢাকা কযান্টনদভন্ট, ঢাকা-১২০৬।  
 

 

১৩. আওয়ায ররস্থড অফ পাস্থতভা কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ ফক্স-২৭, কুস্থভরস্না-৩৫০০। 

 
১৪. স্থর স্থিট রস্থভনাযী রচদর  

ফস্নক-এ্-১১২,রযাড-২৭ 
ফনানী, ঢাকা-১২১৩। 

 

১৫. রন্ট আগস্থষ্টন কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ রকওয়াচারা, 
রাোঃ রকওয়া ফাজায 
রজরাোঃ গাজীপুয।  

 

১৬. রন্ট রতদযী অফ চাইল্ড মীজাস্  
কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ পাউকর, রাোঃ স্থফ.ও.এ্প. 
রজরাোঃ গাজীপুয। 

 

১৭. উথরী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ও রাোঃ উথরী 
রজরাোঃ ভাস্থনকগঞ্জ। 

 

১৮. রন্ট রস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
১৩৫ ফঙ্গফন্ধু রযাড 
নাযায়নগঞ্জ-১৪০০। 

 
১৯. রদক্রড াট চ কযাথস্থরক চাচ চ  

(মীশু হৃদদয় গীজচা) 
রাোঃ যাঙ্গাভাটিয়া, থানাোঃ কাস্থরগঞ্জ 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৭২০।  

 
 

 

 

 
২০. রন্ট জন স্থদ ফাটাইষ্ট কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ তুস্থভস্থরয়া, রাোঃ কারীগঞ্জ 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৭২০। 
 

২১. চাচ চ অফ স্থর পযাস্থভরী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ দস্থযাড়া, রাোঃ কারীগঞ্জ 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৭২০। 
 

২২. রন্ট স্থনদকারা অফ টদরনটিদনা  
কযাথস্থরক চাচ চ 
গ্রাভোঃ নাগযী, রাোঃ কারীগঞ্জ 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৪৬৩। 
 

 

২৩. রন্ট আগস্থষ্টন অফ স্থদা কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ভঠফাড়ী, রাোঃ উলুদ ারা 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৪৬৩। 
 

২৪. রন্ট আগস্থষ্টন অফ কযান্টাযফাড়ী  
কযাথস্থরক চাচ চ 
গ্রাভোঃ ভাউছাইদ, রাোঃ উজাভপুয 
থানোঃ উত্তয ান, রজরাোঃ ঢাকা-১২৩০। 
 

২৫. পাদতভা যাণী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ বাদুন, রাোঃ পুফাইর 
রজরাোঃ গাজীপুয-১৭২০। 
 

 

২৬. ক্রাইষ্ট স্থদ স্থকাং কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ াগায, রাোঃ টঙ্গী,রজরাোঃ গাজীপুয। 

 
২৭. আওয়ায ররস্থড অফ লুদড চস্ কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ াযফাইদ, রাোঃ াযফাইদ 
রজরাোঃ গাজীপুয। 
 

২৮. রন্ট আন্নাস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ যাজাফাড়ী, রাোঃ উত্তযা 
থানাোঃ উত্তযা, ঢাকা-১২৩০। 
 
 

২৯. রন্ট রমাদপ’ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ধদযন্ডা, রাোঃ াবায 
ঢাকা-১৩৪০। 
 

 

 
৩০. রন্ট রমাদপ’ কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ রারপুয, রাোঃ াাযা 
মুন্সীগঞ্জ-১৫৫৩। 
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৩১. রন্ট ফ্রাস্থন্স রজস্থবয়ায’ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ রগারস্না, রাোঃ গস্থফন্দপুয 
ঢাকা-১৩২০।  
 

৩২. রন্ট আভত্মনী অফ াদুয়া কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ফকক্সনগয, রাোঃ রছাট ফকক্সনগয 
ঢাকা-১৩২০।  
 
 

 

 
৩৩. আওয়ায ররস্থড অফ স্থদ স্থর রযাজাস্থয কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ ানাফাদ, রাোঃ ানাফাদ 
ঢাকা-১৩২১।  

 

৩৪. স্থর স্থিস্থযট কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ তুইতার, রাোঃ দাউদপুয 
ঢাকা-১৩২২। 
 
 

৩৫. পাদতভা যাণী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ রানাফাজু, রাোঃ জয়কৃষ্ণপুয 
ঢাকা-১৩২২। 
 

৩৬. স্থড রভদজনড কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ফাহুফর, রাোঃ  াস্থদভনগয 
স্থদরট-৩১০৩।  
 

৩৭. রন্ট প্যাস্থিক’ কযাথস্থরক চাচ চ  
প্রমদে- অফদরট পাদায’ 
রাোঃ ফক্স-৮০, স্থদরট-৩১০০। 
 

 

৩৮. রন্ট রমাদপ’ কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ শ্রীভঙ্গর, ফক্স নাং-৪ 
রভৌরবীফাজায-৩২১০। 
 

৩৯. রন্ট টভা কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ মুগাইায, রাোঃ নাযায়নদটারা, 
সুনাভগঞ্জ-৩০০০। 
 

৪০. রন্ট  আভত্মনী’ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ঃোঃ যাজাই, রাোঃ রটদকযঘাট 
সুনাভগঞ্জ। 

 

 

 
৪১. ইম্মাদকাদরট কনদপন কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ রÿঃীপুয, রাোঃদকারাউড়া 
রভৌরবীফাজায-৩২৩০। 
 

৪২. ইম্মদকাদরট ভাযী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ফড়দর া, রাোঃদকারাউড়া 
রভৌরবীফাজায-৩২৩০। 

  
( ) চট্টগ্রাভ-এ্য চাচ চমূ 
 

৪৩. আওয়ায ররস্থড অফ স্থদ স্থর  
রযাজাস্থয কযাস্থথড্রার 
ব্যাদন্ডর রযাড, াথযঘাটা 
রাোঃ ফক্স-১৫২, চট্টগ্রাভ-৪০০০। 
 

 

৪৪. রন্ট রমাদপ কযাথস্থরক চাচ চ  
াাড়তরী স্থভন রন্টায 
াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 
 
 

 

৪৫. স্থভস্থযয়াভ কযাথস্থরক চাচ চ  
স্থভস্থযয়াভ আশ্রভ, স্থদয়াাং 
রাোঃ পাস্থজর াযাট, চট্টগ্রাভ-৪৩৭১। 
 

 

৪৬. চাচ চ অফ স্থদ ইম্মাদকাদরট কনদপন  
কযাথস্থরক চাচ চ 

১৮, জাভার ান রযাড, চট্টগ্রাভ-৪০০০। 
 
 

৪৭. চাচ চ অফ আওয়ায ররস্থড অফ স্থদ লুদড চস্  
রাোঃ রানাপুয, রনায়া ারী-৩৮০২। 

 

৪৮. চাচ চ অফ রন্ট রমাদপ  
ফন্ধু মীশু টিরা, রাোঃ যাঙ্গাভাটি 
রজরাোঃ যাঙ্গাভটি-৪৫০০। 
 

৪৯. পাদতভা যাণী কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ ফান্দযফান, রজরাোঃ ফান্দযফান-৪৬০০। 

 

৫০. রন্ট র’ কযাথস্থরক চাচ চ   
রাোঃ যম্নয়াাংছস্থড়, ফান্দযফান-৪৬১০। 

 

৫১. চাচ চ অফ আওয়ায ররস্থড অফ রপ্রদজনদটন  
কযাথস্থরক চাচ চ, রাোঃ ফস্থরাড়া ফাজায 
ফান্দযফান-৪৬২০। 

 

 
৫২. াস্থভত্ম যাজ কযাথস্থরক চাচ চ   

রাোঃ থানস্থচ, ফান্দযফান-৪৬৩০। 
 
 

 

৫৩. াস্থভত্ম যাণী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ আরীকদভ, রাোঃ আরীকদভ 
ফান্দযফান-৪৬৫০। 
 

 
৫৪. রন্ট জন’ কযাথস্থরক চাচ চ  

উায াড়াচযা,  াগড়াছস্থড়-৪৪০০  
 াগড়াছস্থড়, স্থর িযাক্স। 

 

৫৫. রন্ট স্থটায’ কযাথস্থরক চাচ চ   
৫, াদয রযাড, ফস্থযার-৮২০০। 
 

৫৬. চাচ চ অফ আওয়ায ররস্থড অফ গাইদডন্স  
কযাথস্থরক চাচ চ, াস্থিস্থফপুয 
রাোঃ াস্থিস্থফপুয, ফস্থযার-৮২৮২। 

 
৫৭. চাচ চ অফ স্থদ রদক্রড াট চ  

কযাথস্থরক চাচ চ, রগৌযনদী  
রাোঃ রগৌযনদী, ফস্থযার-৮২৩০। 
 

 

৫৮. রগাড়াযায কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ কাঠিযা, ফস্থযার-৮২৪০। 
 

 

৫৯. চাচ চ অফ রন্ট রতদযজা অফ স্থদ চাইল্ড মীজাস্ 

কযাথস্থরক চাচ চ, নাযদকরফাড়ী 

রাোঃ নাযদকরফাড়ী, রগাারগঞ্জ-৮১১০।  
 

(গ) স্থদনাজপুয-এ্য চাচ চমূ 
 

 
৬০. রন্ট ফ্রাস্থন্স রজস্থবয়ায কযাস্থথড্রার  

স্থফস্ াউজ, কফা 
রাোঃ ফক্স-৫, স্থদনাজপুয-৫২০০। 
 

 

৬১. ক্রাইষ্ট স্থদ রস্থবয়য কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ও রাোঃ ফরস্থদপুকুয 
যাংপুয-৫৪৬০। 
 

 

৬২. কযাথস্থরক চাচ চ  
সুরতান নগয, রক.স্থড.স্থ রযাড 
যাংপুয-৫৪০২। 
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৬৩. রন্ট জন স্থদ ফাটাইষ্ট কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ররাাস্থনাড়া, রাোঃ ররাাস্থনাড়া 
রজরাোঃ যাংপুয। 
 
 

৬৪. রন্ট ফ্রাস্থন্স অফ আস্থস্থ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ধানঝুস্থড়, রাোঃ যতনপুয 
স্থদনাজপুয-৫২৬৬। 
 

৬৫. রদক্রড াট চ অফ মীজাস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
হৃদয়পুয ( াস্থরপুয) 
রাোঃ ভার ফবানীপুয 
বায়া ফুরফাড়ী, রজরাোঃ স্থদনাজপুয। 
 

 
 

৬৬.  ইম্মাদকাদরট াট চ অফ রভযী কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ রকরস্নাফাড়ী, রজরাোঃ নীরপাভাযী। 
 

৬৭. আওয়ায ররস্থড অফ এ্াভন  
কযাথস্থরক চাচ চ 
রাোঃ রগাারপুয, রজরাোঃ যাংপুয-৫২৮২। 

 
৬৮. আওয়ায ররস্থড অফ দযা কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ ভাস্থযয়াভপুয, রাোঃ উভানপুয 
রজরাোঃ স্থদনাজপুয-৫২৯০। 
 

 

৬৯. রদক্রড াট চ অফ মীজা কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ সুইাযী, রাোঃ ফক্স-১ 
স্থদনাজপুয-৫২০০। 
 

 

৭০. ক্রাইষ্ট স্থদ স্থকাং কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ স্থনজাড়া, রাোঃ ফক্স-১ 
ফীযগঞ্জ, স্থদনাজপুয-৫২২০। 
 

 

৭১. রন্ট স্থটায এ্ন্ড র কযাথস্থরক চাচ চ  
াথযঘাটা, রাোঃ আতাপুয 
জয়পুযাট-৫৯০০। 

 

৭২. পাস্থতভা যাণী কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ যম্নস্থয়া, ঠাকুযগাঁও-৫১০৩। 

 

৭৩. রন্ট এ্ন্ড্রু স্থকভ কযাথস্থরক চাচ চ, বুটাড়া  
রাোঃ রাস্থযী, রজরাোঃ ঠাকুযগাঁও। 
 
 

৭৪. আওয়ায ররস্থড অফ লুদড চস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ অোঃ সয়দপুয  

        রজরাোঃ নীরপাভাযী-৫৩১০। 
 

 
৭৫. রফস্নদড বাযস্থজন রভযী কযাথস্থরক চাচ চ  

ঠাকুযগাঁও কদরজ রযাড 
রাোঃ ও রজরাোঃ ঠাকুযগাঁও-৫১০০। 
  

(ঘ) খুরনা-এ্য চাচ চমূ 
 
৭৬. রন্ট রমাদপ’ কযাস্থথড্রার  

কযাথস্থরক চাচ চ, ফাবু  ান রযাড 
খুরনা-৯১০০। 

 

৭৭. প্রভু মীশুয স্থগজচা  
স্থফস্ াউ, রানাডাঙ্গা রভইন রযাড 
খুরনা-৯০০০। 
 

 

৭৮. রন্ট রভযী কযাথস্থরক চাচ চ  
উত্তযাড়া রযাড, মুজগুন্নী 
খুরনা-৯০০০। 

 

 
৭৯. রন্ট ফ্রাস্থন্স রজস্থবয়ায কযাথস্থরক চাচ চ  

রাোঃ ফড়দর, রজরাোঃ াতÿঃীযা-৯৪৬১। 
 

৮০. ক্রাইষ্ট স্থদ স্থকাং কযাথস্থরক চাচ চ  

রাোঃ ও রজরাোঃ াতÿঃীযা-৯৪০০। 
 
 

 

৮১. রদক্রড াট চ কযাথস্থরক চাচ চ  
জযত রফাযান া রযাড 
মদায-৭৪০০। 
 

৮২. আওয়ায ররস্থড অফ রযাজাস্থয কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ও রাোঃ স্থমুস্থরয়া রগাস্থনাথপুয 
থানাোঃ স্থমুস্থরয়া স্থজকযগাছা, রজরাোঃ মদায-৭৪২০। 

 
 

৮৩. চাচ চ অফ আওয়ায ররস্থড অফ দযা  
কযাথস্থরক চাচ চ, রাোঃ বফযাড়া 
রজরাোঃ রভদযপুয-৭১০০। 
 

৮৪. রন্ট রস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
ররাবুস্থনয়া, রাোঃ ভাংরা রাট চ 
রজরাোঃ ফাদগযাট-৯৩৫০। 
 

 

 
৮৫. রভাষ্ট স্থর স্থযস্থডভায কযাথস্থরক চাচ চ  

ফাস্থনয়াযচয, রাোঃ জস্থরযাড় 
রজরাোঃ রগাারগঞ্জ-৮১০০। 

 

৮৬. রদক্রড াট চ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ও রাোঃ কা চাডাঙ্গা 
রজরাোঃ চুয়াডাঙ্গা-৭২০০। 
 

৮৭. রন্ট ভাইদকরস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ আাদফায়া, রাোঃ চারনা ফাজায 
রজরাোঃ খুরনা-৯২৭০। 

 

৮৮. রফস্নদড ভাদায রতদযজা কযাথস্থরক চাচ চ  
ফাংগ্রান, নড়াইর-৭৫০১। 

 

(ঙ) ভয়ভনস্থাং-এ্য চাচ চমূ 
 

৮৯. রন্ট প্যাস্থিক কযাস্থথড্রার  
বাটিদকয, রাোঃ ফক্স-৩৭ 
ভয়ভনস্থাং। 
 

 

৯০. রন্ট রমাদপস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ যাণী াং, রাোঃ যাণী াং 
রজরাোঃ রনত্রদকানা-২৪২০। 

 
৯১. রন্ট রতদযজা কযাথস্থরক চাচ চ  

গ্রাভোঃ বালুকাাড়া, রাোঃ রঘাগাঁও 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২৪২০। 
 

৯২. রন্ট জন ফাটাইষ্ট চাচ চ, ধাইযাড়া  
গ্রাভোঃ ধাইযাড়া, রাোঃ স্থজক্কুয়া 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২৪২০। 
 

৯৩. স্থর রপস্থভরী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ াভাযী, রাোঃ মুস্থন্সযাট 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২৪২০। 

 

৯৪. রন্ট এ্স্থরজাদফদ’ কযাথস্থরক চাচ চ,   
স্থফযইড্ডাদকানী, রাোঃ যাাংযাাড়া 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২২৬০। 

 

৯৫. স্থর রনভ অফ মীজাস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ ঃোঃ রাোঃ বালুকাাড়া, রজরাোঃ রনত্রদকানা-২৪২০। 
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৯৬. রন্ট স্থজওযস্থজস্ কযাথস্থরক চাচ চ   
ভস্থযয়ভনগয, রাোঃ দুদনয়, 
রজরাোঃ রযপুয-২৪২০। 
  

৯৭. রন্ট স্থরওস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
ফাযভাযী, রাোঃ ফাযভাযী, 
রজরাোঃ রযপুয-২১১১। 
 
 

 

৯৮. কযা স্থক্রস্থষ্ট কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ  জরছত্র, রাোঃ জরছত্র 
রজরাোঃ টাঙ্গাইর-১৯৯৬। 
 

 

৯৯. ইম্মাদকাদরট াট চ অফ রভযী কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ + রাোঃ ফযম্নয়াদকানা  
রজরাোঃ রনত্রদকানা-২৪২০। 

 

 

১০০. রন্ট র’ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভ+রাোঃ ীযগাছা  
রজরাোঃ টাঙ্গাইর-১৯৯৬। 
 

১০১. রন্ট এ্ন্ড্রু স্থকভ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ জরজস্থরয়া, রাোঃ ফাগাইতরা 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২২৬০। 
 

 

১০২. রভযী আওয়ায রর কযাথস্থরক চাচ চ  
ডন ফদকা রন্টায, উত্রাইর  
রাোঃ স্থফস্থযস্থস্থয, থানোঃ দূগ চাপুয 
রজরাোঃ রনত্রদকানা-২৪২০। 

 

১০৩. ক্রাইষ্ট স্থদ স্থকাং কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ দগ চাযচারা, রাোঃ ফাবুদরয ফাজায 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২২০০। 
 

 

১০৪. রন্ট স্থটায কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ ডাক্কুয়া, রাোঃ ডাক্কুয়া 
থানাোঃ তাযাকাস্থন্দ 
রজরাোঃ ভয়ভনস্থাং-২২০০। 
 

 

 

 

 

 
(চ) যাজাী-এ্য চাচ চমূ 
 

 
১০৫. আওয়ায ররস্থড অফ াযস্থচুয়ার রর  

গ্রাভোঃ আন্দাযদকাটা, রাোঃ যাজাী রকাট চ (স্থযপুয)-৬২০১,রজরাোঃ 

যাজাী। 
 

১০৬. রদক্রড াট চ অফ মীজা কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ রফনীদুয়ায,  
রাোঃ স্থযটস্থকডাঙ্গা-৬৫৮০ 
রজরাোঃ নওগাঁ। 

 

১০৭. রফাতাাযা কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ স্থনয়াভতপুয, রজরাোঃ নওগাঁ। 
 

 

১০৮. আওয়ায ররস্থড অফ লুদড চস্ কযাথস্থরক চাচ চ  
ফনাড়া, রাোঃ াযম্নয়া-৬৪৩০ 
রজরাোঃ নাদটায। 

 

 

১০৯. রন্ট ফ্রাস্থন্স রজস্থবয়ায’ কযাথস্থরক চাচ চ  
গ্রাভোঃ বফানীপুয, রাোঃ যাভাগাযী 

রজরাোঃ নাদটায। 
 

১১০. ক্রাইষ্ট স্থদ স্থযস্থডভায কযাস্থথড্রার চাচ চ  
ফাগানাড়া, রাোঃ ফক্স-৫৭ 
রজরাোঃ যাজাী-৬০০০। 

 
 

১১১. চাচ চ অফ স্থকাং অফ ীচ  
কযাথস্থরক চাচ চ, চাঁদপুকুয 
রাোঃ ফাকযইর-৬৫৪০ 
রজরাোঃ নওগাঁ। 

 

১১২. রন্ট ফ্রাস্থন্স রজস্থবয়ায কযাথস্থরক চাচ চ  
সপরজানা, রাোঃ সপরজানা-৬৬১০ 
রজরাোঃ াফনা। 

 

১১৩. কযাথস্থরক চাচ চ, রগারতা  
রাোঃ রগারতা ফাজায-৬৭৮০ 
রজরাোঃ স্থযাজগঞ্জ। 

 
 

১১৪. ভাস্থযয়া স্থফযদগা দটন্স কযাথস্থরক চাচ চ  
ভাস্থযয়াফাদ (ফণী), রাোঃ জুনাইর-৬৬৩০ 
রজরাোঃ নাদটায। 

 

 

 
১১৫. রন্ট আভত্মনী’ কযাথস্থরক চাচ চ  

ভস্থাড়া, রাোঃ রগারাফাড়ী-৬২৬০ 
রজরাোঃ যাজাী। 
 

১১৬. রন্ট স্থযতা’ কযাথস্থরক চাচ চ  
ভথুযাপুয, রাোঃ চাঁদভয-৬৬৩০ 
রজরাোঃ াফনা। 
 

১১৭. রন্ট রমাদপ’ কযাথস্থরক চাচ চ  
যম্নানপুয, যাঙ্গাভাটিয়া 
রাোঃ যম্নানপুয-৬৩২০ 
রজরাোঃ চাাই নফাফগঞ্জ। 

 

১১৮. মুন্ডুভারা কযাথস্থরক চাচ চ  
রাোঃ মুন্ডুভারা ফাজায-৬২১১ 
রজরাোঃ যাজাী। 
 

 

১১৯. রপ্রদজনদটন অফ আওয়ায রড চ  
কযাথস্থরক চাচ চ 
সুযশুনীাড়া, রাোঃ কাঁকনাট 
রজরাোঃ যাজাী। 

 

১২০. কযাথস্থরক চাচ চ, র ÿঃীকুর  
রাোঃ মাফাযীপুয-৬৫৭০ 
থানাোঃ ফাদরগাচী, রজরাোঃ নওগাঁ। 

 

১২১. কযাথস্থরক চাচ চ, কাটাডাঙ্গা  
রাোঃ কুাযাড়া, থানাোঃ যা 
রজরাোঃ নওগাঁ। 
 

১২২. রদক্রড াট চ অফ মীজাস্  
গাদযা (ভান্দী) রন্টায 
ধানফন্ধী, স্থনভতরা 
রাোঃ ও রজরাোঃ স্থযাজগঞ্জ। 
 

১২৩. আচ চস্থফস্ াউজ  
১ নাং কাকযাইর রযাড 
যভনা, ঢাকা-১০০০। 
 

১২৪.  ইম্মানুদয়র ব্যাস্থিষ্ট চাচ চ  
৭ গ্রীন কন চায, গ্রীনদযাড 
 ঢাকা-১০০০।  


