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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয 

৩৭/৩, ইস্কাটন গাদড েন রযাড, ঢাকা। 

 

হফলয়: হফবাগওয়াযী ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয স্থাফয ম্পহপ্তয হফফযণ। 

 

ঢাকা হফবাগ: 

 

রজরায নাভ উদজরা ম্পদদয হাফ 

ঢাকা রজরা  যভনা থানা 

ঢাকা 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয মূর বফদন জহভয হযভান হফ. আয. এ দাগ 

নাং-৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ এ রভাট ২.৩৯ (দুই দহভক ঊনচহি) একয জহভ 

যদয়দে।   

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয (মূর বফন), 

৩৭/৩ ইস্কাটন গাদড েন রযাড, ঢাকা 

ঢাকা রজরা ভহরা হফলয়ক  কভ েকতোয 

কাম োরয়, রারভাটিয়া। 

রভাাম্মদপুয 

থানা, ঢাকা 

ঢাকা রজরা ভহরা হফলয়ক  কভ েকতোয কাম োরদয়য ৫ভ তরা হফহষ্ট ১টি 

স্থানা যদয়দে মায  নীচ তরায ৭টি কক্ষ রজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয 

কাম োরয়াধীন। স্থানাটিদত ঢাকা হফবাগীয় ায়তা কভসূচী ও রড-রকয়ায 

রন্টায এফাং ঢাকা রজরা ভহরা হফলয়ক  কভ েকতোয কাম েক্রভ হযচাহরত 

দে। 

নযহাংদী রজরা রা নযহাংদী রজরায় রা উদজরায় উদজরা হযলদ কভদেদেয 

অবযন্তদয অফহস্থত দুই কক্ষ হফহষ্ট টিনদড বফনটি ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তদযয হনজস্ব বফন (কুটিয হল্প)।   

ভাহনকগঞ্জ রজরা  ভাহনকগঞ্জ রজরায় ০.৩২ তাাং জায়গা রজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয 

কাম োরয়, ভাহনকগদঞ্জয নাদভ ফযাদ্দ াওয়া হগদয়দে। 

পহযদপুয রজরা দযপুয উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয কাম োরয়, দযপুয, পহযদপুয 

অহধদপ্তদযয হনজস্ব বফন (কুঠিয হল্পঘয)।   

পহযদপুয রজরা চযবদ্রান উদজরা চযবদ্রান কুটিয হদল্পয অহপ বফন ১১৪৩ ফগ েফুট।   

পহযদপুয রজরা নগযকান্দা নগযকান্দা, পহযদপুয, ১৪৬ নাং রস্কযহদয়া রভৌজায় হফএ-৪নাং খহতয়াদনয 

১৭৩৭ নাং দাদগয ৪৪ তাাং নার রেণীয জহভ হতন হদদক াকা 

রদয়ার টিনদড ওয়ার ঘয। 

পহযদপুয রজরা রফায়ারভাযী ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয, রফায়ারভাযী, পহযদপুদযয নাদভ ৫০ তাাং 

জহভ অহধগ্রন কযা য়। 

মুহিগঞ্জ রজরা গজাহযয়া মুিীগঞ্জ রজরায গজাহযয়া উদজরায় ভহরা কুটিয হদল্পয নাদভ 

গজাহযয়া াফদযহজষ্ট্রীয রাদন্দীয অধীন ৪২১ নাং দাদগ ৪ (চায) তক 

জহভ যদয়দে। 

টাঙ্গাইর রজরা ভূঞাপুয টাঙ্গাইর রজরায ভূঞাপুয থানাধীন ঘাটান্দী রভৌজায় রজ.এর নাং-১৬১ দাগ 

নাং-১৩৪, ১৩৫, ও ১৩৮ রভাট ৫০ তাাং জহভ ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে।   
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যাজাী হফবাগ: 

রজরায নাভ উদজরা ম্পদদয হাফ 

যাজাী রজরা ফা যাজাী রজরায ফা থানাধীন ফসুয়া রভৌজায় রজ.এর নাং-৭৬, দাগ নাং-

৫৪৬, প্রস্তাহফত খহতয়ান ২৯১৭, নাভজাযী রক নাং-৬৪৩৭/৯-১/২০১৫-

১৬, এ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ ০.৬৬ তাাং জহভ যদয়দে। 

যাজাী রজরা তাদনায  যাজাী রজরায তাদনায উদজরা হযলদদয হবতদয অফলুপ্ত কুটিয 

হদল্পয রভযাভত রমাগ্য ০১ (এক) কক্ষ হফহষ্ট ০১ (এক) টি বফন আদে। 

বফনটি ফতেভাদন উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয কাম োরদয়য 

আওতাধীন। 

যাজাী রজরা দুগ োপুয যাজাী রজরায দুগ োপুয উদজরায় হনজস্ব বফদন উদজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ েকতোয কাম েক্রভ হযচাহরত দে। 

যাজাী রজরা চাযঘাট যাজাী রজরায চাযঘাট উদজরায় খহতয়ান নাং-২৫৯, ২৫৮, ২৬৪ দাগ 

নাং-৩২৩, ৩৭৩, ৩৬১ এ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ ০.১১ তাাং 

হরজ জহভ যদয়দে। হরজকৃত জহভয উয রহভ াকা বফন এফাং একটি 

টিদনয োড়া যদয়দে।   

যাজাী রজরা দয ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তয কর্তেক হযচাহরত যাজাীস্থ ভানফ ম্পদ 

উন্নয়ন প্রহক্ষন রকন্দ্র এয প্রায় ০৩ (হতন) একয জহভয উদয হফহবন্ন 

আয়তদনয রভাট ০৮ (আট) টি বফন যদয়দে। প্রহক্ষন রকদন্দ্রয 

কযাম্পাদয াদথই কভকতো/কভ েচাযীদদয হিতরা হফহষ্ট ০৪ (চায) 

ইউহনট আফাহক বফন যদয়দে। 

াফনা রজরা আটঘহযয়া াফনা রজরায আটঘহযয়া উদজরাধীন চাঁদবা ভহরা উন্নয়ন রকদন্দ্রয 

নাদভ ০.১২ তক জহভ যদয়দে। হফ. আয. এ নাং- ১০১২ দাদগ ২ (দুই) 

টিন রট বফন রযদয়দে। 

াফনা রজরা রফড়া াফনা রজরায রফড়া উদজরায় নয়াফাড়ী রভৌজায় উদজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ েকতোয নাদভ এর এ রক নাং-৪/৮১-৮২ এফাং ৭৪/১৯৮ দাগ 

নাং-৮৮/৩২৩ জহভয হযভান ০.৪৪ তক যদয়দে। 

চাঁাইনফাফগঞ্জ রজরা হফগঞ্জ চাঁাইনফাফগঞ্জ রজরায হফগঞ্জ উদজরায় হভঞাপুয রভৌজায় া: খ: নাং- 

১০৬ ার খহতয়ান নাং-১২ াদফক দাগ নাং-১৬ ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তদযয ০.৫০ তক জহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে।   

হযাজগঞ্জ রজরা দয হযাজগঞ্জ রজরায দদয রজএর নাং-০২/২০১১-১২ এয ৩৬৯, ৩৮০, ৩৮১ 

রভাট ৩ (হতন) টি দাগ ০.৫৫২৫ একয ভূহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয 

নাদভ যদয়দে। রজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয কাম োরদয়য নাদভ খহতয়ান 

নাং-৩২৩৭ রযকড েভূক্ত। 

হযাজগঞ্জ রজরা কাহজপুয হযাজগঞ্জ রজরায় কাহজপুয উদজরা হযলদদয ৫ তক জহভদত ভহরা 

হফলয়ক অহধদপ্তদযয অথ োয়দন অহপ হফহডাং কযা দয়দে। 

ফগুড়া রজরা  হফগঞ্জ ফগুড়া রজরায হফগঞ্জ উদজরায় রজএর নাং-১৫৩ খহতয়ান নাং-৪৫ দাগ 

নাং-৩৩, ৩৪ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ রভাট জহভয হযভান 

০.৩৩ তাাং যদয়দে।  

ফগুড়া রজরা  কাালু ফগুড়া রজরায কাালু উদজরায় ভহরাদদয কুটিয হল্প বফদন উদজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয কাম োরয় অফহস্থত।    
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চট্রগ্রাভ হফবাগ: 

রজরায নাভ উদজরা ম্পদদয হাফ 

চট্রগ্রাভ রজরা টিয়া চট্রগ্রাভ রজরায টিয়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয হনজস্ব ৫০ 

তাাং জহভ যদয়দে। হনজস্ব জহভদত ৫ কদক্ষয রহভাকা কক্ষ অহপ 

কাম েক্রভ হযচাহরত দে। 

চট্রগ্রাভ রজরা যাঙ্গুহনয়া চট্রগ্রাভ রজরায যাঙ্গুহনয়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয ২.৬৬ 

কাঠা হনজস্ব জহভ যদয়দে। রহভাকা ঘয আদে ১ কাঠায উয, মা কুটিয 

হল্প প্রহক্ষন রকন্দ্র হের (ফতেভাদন হফলুপ্ত প্রহতষ্ঠান)। কুটিয হল্প রকন্দ্র 

হফরপ্ত ওয়ায য উক্ত বফনটি উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয 

কাম োরয় এয অহপ হদদফ ব্যফহৃত দে। 

চট্রগ্রাভ রজরা চট্রগ্রাভ দয নাযী হনম োতন প্রহতদযাদধ ৫টি হফবাগীয় দয রবৌত সুহফধাহদ সৃহষ্টকযণ 

প্রকল্প ফাস্তফায়দনয জন্য রজরা প্রাক, চট্রগ্রাভ এয আদদ রভাতাদফক 

ভূহভ হুকুভ দখর কভ েকতো চট্রগ্রাভ কর্তেক হফ. এ দাগ নাং-৭১৭৭ (আাং) 

৭১৮৭ (আাং) রভাট ০.৩৮৬৮ একয ভূহভ দযজহভদন রজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ েকতো, চট্রগ্রাদভয হনকট স্তান্তয কদযন। 

যাাংগাভাটি াফ েতয রজরা কাপ্তাই যাাংগাভাটি াফ েতয রজরায কাপ্তাই উদজরায় ১০০ নাং ওয়াগ্গা রভৌজায় 

২৬৯ নাং রাহডাং এ ২৯৪৫ দাদগ ০.৯০ একয জহভ উয উদজরা ভহরা 

হফলয়ক কভ েকতোয অহপ বফন এফাং প্রহক্ষণ রকন্দ্র অফহস্থত। এোড়া 

কাপ্তাই উদজরায় ৩২১ নাং যাইখারী রভৌজায় ৮৯৯ রাহডাং এ ২৬ নাং 

ফদন্দ ০.০৬ একয জহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে।  

কুহভিা রজরা দাউদকাহন্দ কুহভিা রজরায দাউদকাহন্দ উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয হনজস্ব 

বফদন অহপ কাম েক্রভ হযচাহরত দে।    

চাঁদপুয রজরা াাযাহস্ত চাঁদপুয রজরায াাযাহস্ত উদজরায় ০১ কাঠা জহভয উয উদজরা 

ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয কাম োরয় অফহস্থত। 

কুহভিা রজরা ফরুড়া কুহভিা রজরায ফরুড়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয হনজস্ব 

বফদন অহপ কাম েক্রভ হযচাহরত দে। 

রপনী রজরা রপনী দয রপনী রজরায দয উদজরায় ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয আওতাধীন  

ভাহথয়াস্থ রভৌজায় অহধগ্রনকৃত ৫০ তক ভূহভ ও  েদী ইউহনয়দনয 

দহক্ষণ খাদন ফাড় রভৌজায় ৩০ তক ভূহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয 

নাদভ যদয়দে। 

রপনী রজরা দাগনভূইয়া রপনী রজরায দাগনভূইয়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয ০.৫০ 

তক জহভ যদয়দে। 

রনায়াখারী রজরা রফগভগঞ্জ রনায়াখারী রজরায রফগভগঞ্জ উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয ৩০ 

তক ভূহভ যদয়দে।   

রনায়াখারী রজরা রানাইমুহড় রনায়াখারী রজরায রানাইমুহড় উদজরায় উদজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ েকতোয কাম োরয়াধীন রট্রহনাং রন্টায ও রাদের হনভ োন প্রকদল্পয অধীদন 

০.৩৩ একয জহভয যদয়দে। 

রনায়াখারী রজরা রনফাগ রনায়াখারী রজরায রনফাগ উদজরায় উদজরা ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তদযয নাদভ খহতয়ান নাং-৬০৫ দাগ নাং-১৪৫১ এ রভাট ০.৩০ একয 

জহভ যদয়দে। এোড়া রকাযাদড় খহতয়ান নাং-৪, রাহডাং নাং-৩ এ ০.৪০ 

একয, খহতয়ান নাং-৬৮০, দাগ নাং-৪৪০৮ এ ০.৩০ তাাং এফাং খহতয়ান 

নাং-৫, দাগ নাং-৩৪১০এ ০.৭৯ একয জহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয 

নাদভ যদয়দে। 
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খুরনা হফবাগ: 
রজরায নাভ উদজরা ম্পদদয হাফ 

খুরনা রজরা  অহধগ্রদণয ভাধ্যদভ দাগ নাং- াদফক ৩৯২৮ ার দাগ নাং ৪৭০৬ রভৌজা ফাহনয়া খাভাদয 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ রভাট ২৭ তাাং। 

খুরনা রজরা খুরনা দয গণপূতে অহধদপ্তদযয হনকট রথদক ২৩.৫১ তক জহভ ভাহক ৩৫২/- টাকা বাড়ায় রীজ 

রনয়া মা ১৯৭২ ার রথদক ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয রবাগ দখদর আদে। 

খুরনা রজরা ফুরতরা খুরনা রজরায ফুরতরা উদজরায় াদফক কুঠিয হল্প বফনটি উদজরা হযলদ চত্বদয 

অফহস্থত এফাং উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয তত্ত্বাফধাদন যদয়দে। 

খুরনা রজরা হদঘহরয়া খুরনা রজরায হদঘহরয়া উদজরায় ভদশ্বযাা রভৌজায় রজ. এর. নাং-৪ এ. এ. দাগ 

নাং-৫৯৪১, ৫৯৪০, ৫৯৩৭,৫৯২৮, ৫৯২৭, ৫৯২৬, ৫৯১৪, ৫৯৩৮ ও ৬১৮২ রভাট ০.৬৬ 

একয জহভ ভাহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয যদয়দে। 

ভাগুযা রজরা াহরখা ভাগুযা রজরায াহরখা উদজরায় কুঠিয হল্প বফনটি উদজরা ভহরা হফলয়ক 

কভ েকতোয কাম োরয় প্রহক্ষণ রকন্দ্র হাদফ ব্যফহৃত দে।  

রভদযপুয রজরা গাাংনী রভদযপুয রজরায গাাংনী উদজরায় াদফক কুটিয হল্প রথদক প্রাপ্ত ০.০৫ তক জহভয 

উয হতন রুদভয ১ (এক)টি টিন রদডয হফহডাং উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয 

তত্ত্বফধাদন যদয়দে।  

হিনাইদ রজরা ভদপুয হিনাইদ রজরায ভদপুয উদজরা হযলদ চত্ত্বদয ০৩ (হতন) রুভ হফহষ্ট াকা 

দারান ০১ (এক) কাঠা জহভয উদয  উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয অহপ বফন 

হযচাহরত দে। 

 রকাটচাঁদপুয হিনাইদ রজরায রকাটচাঁদপুয উদজরায় ৩ (হতন) কক্ষ হফহষ্ট ১ কাঠা জহভয উয 

রহভ াকা টিন রদড উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয অহপ কাম েক্রভ চরদে। 

কুহষ্টয়া রজরা রবড়াভাযা কুহষ্টয়া রজরায রবড়াভাযা উদজরায় রবড়াভাযা রভৌজায় হনজস্ব জহভয উয ৩ কক্ষ 

হফহষ্ট ১ (এক) তরা হনজস্ব হফহডাং যদয়দে। রবড়াভাযা উদজরায় রবড়াভাযা রভৌজায় 

খহতয়ান নাং-৪৮৭/১, দাগ নাং-১৩৬৪, ১৩৬৫, ১৩৬৯ রভাট ১ (এক) একয জহভ ভহরা 

হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে। এোড়া রগারানগয রভৌজায় খহতয়ান নাং-৯৪৯/১, দাগ 

নাং-৯৩৬৪ রভাট ০.৩৩  একয এফাং াতফাড়ীয়া রভৌজায় খহতয়ান নাং-৭০৭/১, দাগ নাং- 

৩০৯, ৩৩১, ৩৩০ রভাট ০.৩৩ একয জহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে। 

কুহষ্টয়া রজরা রদৌরতপুয কুহষ্টয়া রজরায রদৌরতপুয উদজরায়  রাগরফাড়ীয়া রভৌজায় খহতয়ান নম্বয ১৬২, দাগ 

নাং-১১৪, ১১৩, ১১৬, ১১১, ১১৯, ১১৫, ১১৭, ১১২ রভাট ১ (এক) একয জহভ ভহরা 

হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে। এোড়া রদৌরতপুয উদজরায় াদীপুয রভৌজায় 

খহতয়ান নম্বয ৫৫৮/২ দাগ নাং-৬০ রভাট ০.৩৩ একয এফাং হপহরনগয রভৌজায় 

খহতয়ান নম্বয ১৬ দাগ নম্বয ২৫২০, ২৯২৪ রভাট ০.৩৩ একয জহভ যদয়দে। 

কুহষ্টয়া রজরা কুহষ্টয়া দয কুহষ্টয়া রজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয তত্ত্বাফধাদন খহতয়ান নাং-১৩৫৪ দাগ নাং-৭২৫ 

রভাট ০.১৫ একয খহতয়ান নাং-১৩৭৯ দাগ নাং-৭৩৬ রভাট ০.২৫ একয খহতয়ান নাং-

১১৬০ দাগ নাং-১৩৭৮ রভাট ০.৪৪ একয এফাং খহতয়ান নাং-৫৮০ দাগ নাং-১৩৬৫ রভাট 

০.১৬ একয ফ েদভাট ১.০০ (এক) একয জহভ ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ 

যদয়দে।  

াতক্ষীযা শ্যাভনগয াতক্ষীযা রজরায শ্যাভনগয উদজরায় ভহরা প্রহক্ষণ রকন্দ্র হনজস্ব বফদন অহপ 

যদয়দে। 
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ফহযার হফবাগ: 
রজরায নাভ উদজরা ম্পদদয হাফ 

ফহযার রজরা রগৌযনদী ফহযার রজরায রগৌযনদী উদজরায় পুযাতন কুঠিয হল্প বফন ফতেভাদন 

উদজরা ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয কাম েক্রভ হযচাহরত দে।  

ফহযার রজরা ফানাযীাড়া ফহযার রজরায ফানাযীাড়া উদজরায় কুহন্দায রভৌজায় খহতয়ান নাং-১৮৩, 

১৬৬, ৪৩০, ৩৬৩, এয দাগ নাং ৪৩৩, ৪৩৪, ৬৪০, ৪৩৫ এ রভাট ১(এক) জহভ 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে। 

িারকাঠি রজরা কাঠাহরয়া িারকাঠি রজরায কাঠাহরয়া উদজরায দদঘ েয ৪৯.৫৮৩ ফগ েফুট এফাং প্রস্থ ২১ 

ফগ েফুদটয একটি হনজস্ব বফদন উদজরা ভহরা হফলয়ক কভ েকতোয অহপ 

কাম েক্রভ হযচাহরত দে।  

িারকাঠি রজরা যাজাপুয িারকাঠি রজরায যাজাপুয উদজরায় কুঠিয হদল্পয প্রহক্ষণ বফদন  ফতেভাদন 

উদজরা ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয অহপ হযচাহরত দে।  

ফযগুনা রজরা আভতরী ফযগুনা রজরায আভতরী উদজরায় কুঠিয হদল্পয টিন রট হফহডাং এ উদজরা 

ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয কাম েক্রভ হযচাহরত দে। 

ফযগুনা রজরা রফতাগী ফযগুনা রজরায রফতাগী উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয ৫ তাাং জহভ 

যদয়দে। উক্ত জহভদত হনজস্ব টিন রট বফন যদয়দে। 

ফযগুনা রজরা াথযঘাটা ফযগুনা রজরায াথযঘাটা উদজরায় কভ েজীফী ভহরা রাদেদরয কভদেে 

বফন যদয়দে। ভহরা রাদের কভদেদেয খহতয়ান নাং-১, দাগ নাং-৮৬২/১০০৯ 

জহভয হযভান ০.৩৩ একয জহভয যদয়দে। 

টুয়াখারী রজরা করাাড়া টুয়াখারী রজরায করাাড়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয ০.০০৯ 

তাাং জহভ যদয়দে। 

টুয়াখারী রজরা হভজোগঞ্জ টুয়াখারী রজরায হভজোগঞ্জ উদজরায় ৫০ তাাং জহভ ভহরা হফলয়ক 

অহধদপ্তদযয নাদভ যদয়দে।   

হদযাজপুয রজরা নাহজযপুয হদযাজপুয রজরায় নাহজযপুয উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ 

জায়গায় হনজস্ব অহপ বফদন কাম েক্রভ হযচাহরত দে। ১৮ ফুট দদঘ েয এফাং ১৫ 

ফুট প্রস্থ হফহষ্ট এক তরা অহপ বফন। এোড়া ৪৫ ফুট দদঘ েয ও ৩০ ফুট প্রস্থ 

ওয়ার কযা টিন রট পুযাতন অহপ বফদন প্রহক্ষন এফাং কভ েচাযীদদয জন্য 

ব্যফহৃত দে। 

হদযাজপুয রজরা ভঠফাহড়য়া হদযাজপুয রজরায় ভঠফাহড়য়া উদজরায় ভহরা হফলয়ক অহধদপ্তদযয নাদভ 

রজ, এর ৪৮ নাং- গুহরাখারী রভৌজায় এ. এ ১৯৬ নাং খহতয়াদন ১৭৫২ নাং 

দাদগ রভাট ১ (এক) একয জহভ যদয়দে। 

 

 


