এক্সচেচের
নাম
মবিবিল

জেলা

বিল গ্রহণকারী
ব্াাংচকর নাম

শাখার নাম

েমা গ্রহণ
পদ্ধবি

ঠিকানা

জ াগাচ াগ নম্বর

ঢাকা

জিবিক ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল

টি এন্ড টি বুথ রমনা
জহড অব ি শাখা
বিলকুশা শাখা
প্রধান শাখা
িাংশাল শাখা
বিেয় নগর

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

জেবলচ ান ভিন, রমনা, ঢাকা
জিনাকল্যান ভিন, (৬ষ্ঠ িলা),১৯৫, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
১৪, বিলকুশা, িা/এ, মবিবিল, ঢাকা
িন বশল্প ভিন(নীে িলা), ৭৩,মবিবিল,িা/এ,ঢাকা
৩২,৩,মাবলচোলা, জরাড, নথ থ িাউথ জরাড, ঢাকা
আলরাে কমচেক্স (২য় িলা), ১৬৬-১৬৭, িবহি নেরুল ইিলাম
স্মরণী,পল্টন, ঢাকা

০২-৯৫৬৬০৪২
০২-৯৫৬৮১৯০, ৯৫৬৪৮৩০
০২-৯৫৬৩৭৯৩-৪
০২-৯৫৬৩০৬৮,৯৫৫৩৩২২
০২-৯৫৬২৫২০,৯৫৫৮১১২
০২-৪৭১১৯৩৮৫, ০১৭১৪১৬৭৪২৯

ইউবিবিএল
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল

বিলকুশা শাখা
চরন এস্কচেে শাখা
বপ্রবিপাল শাখা
নিািপুর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

৮২, মবিবিল, িা/এ, মবিবিল, ঢাকা
২০, বিলকুশা িা/এ, ঢাকা
৫৮, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
হােী ইচলকটিক মাচকথে (৩য় িলা), ১৩২, নিািপুর জরাড, ঢাকা

০২-৪৭১১৫৭০০,৭৪১২৩৫৪৬
০২-৯৫৬৩৯৬৫, ০১৭১৩০৩৪৩১২
০২-৯৫৫৫৭৩৩, ০১৭৬৬১০৬২৭৫
০২-৯৫৬৬৭৪৬, ০১৭১১৮০৯৭২৩

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: প্রধান শাখা

অনলাইন

৬১, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা

০২-৯৫৭১৬১৮, ০১৯৭৬০০২০৭০

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: মবিবিল শাখা

অনলাইন

মাচলক ম্যানশন, ১২৮, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

৯৫৬১১৭৮, ০১৭৩০৩২০২৮৪

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: ইবেবনয়াি থ ইনবিটিউশন অনলাইন
শাখা

আইইবি ভিন, ৮/এ, রমনা, ঢাকা

৭৪১১০৬৫১, ০১৭১৩১৯৯৮০১

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: নিািপুরচরাড শাখা

অনলাইন

এনবিবি োওয়ার, ২৪-২৫, নিািপুর জরাড, ঢাকা

১৭৫৫৬৩২৯১৭

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: জধালাইখাল শাখা

অনলাইন

৭২, লালচমাহন িাহা স্ট্রীে, জধালাইখাল, ঢাকা

৯৫৬০২৮৬, ০১৭৩০৭০৯৯৮৫

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: বিেয়নগর শাখা

অনলাইন

আকরাম জিন্টার, ৩/৩-বি এিাং ৩/৩-বড, পুরানা পল্টন নেরুল
ইিলাম স্মরণী, ঢাকা

৪৭১১৮৭৪২, ০১৭৩০০৭৬১২৩

ইিান থ ব্াাংক বল:
ইিান থ ব্াাংক বল:
ইিান থ ব্াাংক বল:
এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:

বপ্রবিপাল শাখা
ওয়ারী শাখা
মবিবিল শাখা
নিািপুরচরাড শাখা
চরন এক্সচেে শাখা
বপ্রবিপাল শাখা
কচপথাচরে শাখা
কাকরাইল শাখা
বপ্রবিপাল শাখা
কচপথাচরে শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

েীিনিীমা ভিন, ১০, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা
৪০/১, রযানবকন ষ্ট্রীে, সূত্রাপুর, ঢাকা
স্বাধীনিা ভিন, ৮৮, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
৮২, নিািপুরচরাড (২য় িলা), নিািপুর, ঢাকা
১৪১-১৪৩, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
১৫, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা
বিটি জিন্টার, ৯০/১, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
৮৯/৩, কাকরাইল, ইিাখা িবপাং কমচেক্স, রমনা, ঢাকা
১, বিলকুশা িা/এ, ঢাকা
ইউনুি জেড জিন্টার, নীে িলা, ৫২-৫৩, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা

৯৫৫৬৩৬০
০২-৯৫৬৯১৭০, ৪৭১১০১৩৭
৯৫৬৫০৭৩-৪
৯৫,৭৬৯,৪৮৯,৫৭৬,৯৫০
৯৫৭১২৫৪, ৯৫৭১১০০
৯৫৫০১৯৫, ৯৫৫৯২৪১

িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:

িাংশাল শাখা
মবিবিল শাখা
আরচক বমশন জরাড
শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

১৪/৩, নথ থ িাউথ জরাড, ঢাকা
১২৫, মবিবিল, িা/এ,(১ম িলা), মবিবিল, ঢাকা
নীর ছায়াবিবি োওয়ার, ৫৩,৫৩/১, আরচক বমশন জরাড, ঢাকা

৯৫৮৩৩৪২, ৯৫৮৩৩৪৩
৯৫৬৭২৮৬, ৯৫৬৭২০২
০১৯৩৪-৪৪৮৯১৯

৯৫৬৩১০১, ৯৫৫০০৮১
৯৫৬৭৭৬৪, ৯৫৫১৪৪৪

িযান্ডাড থ ব্াাংক

চরন এক্সচেে শাখা

অনলাইন

এনআইচক োওয়ার (১ম ও ২য় িলা), ৫৫, বিলকুশা িা/এ, ঢাকা

০২-৬৯৭১৯৩৩, ৯৫৭৪৩৫৬

িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক

বপ্রবিপাল শাখা
জিাপখানাচরাড শাখা
নিািপুর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

জেম্বার বিবি, ১২২-১২৪, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
বিচিন্ট জিন্টার, ৩৬, জিাপখান জরাড, ঢাকা
শাহী ভিন (১ম িলা), ১০৬, বিবিবি জরাড, ঠাোরী িাোর, ঢাকা

৯৫৬০২৯৯, ৯৫৫৯০৪৪
৭১৬৮৭৯৬
৯৫১২১৩৯

ওয়ান ব্াাংক বল:
ওয়ান ব্াাংক বল:

বপ্রবিপাল শাখা
মবিবিল শাখা

অনলাইন

৪৫, বিলকুশা িা/এ, ঢাকা
শবর ম্যানিন (নীে িলা)৫৬-৫৭, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

৯৫৬৪২৪৯, ০১৭১১-৪০৩৯২৮
৯৫৬৬৮৯৬, ৯৫৭০৫৪৪

ওয়ান ব্াাংক বল:

টিপু সুলিান জরাড শাখা

৫০, টিপু সুলিান জরাড, নিািপুরম, ঢাকা

৯৫৩৭৮৪৫-৪৭, ০১৭৬৬-৬৬৭০১৩

ওয়ান ব্াাংক বল:
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

িাংশাল শাখা
জধালাইখাল শাখা

অনলাইন
অনলাইন

২২, িাংশাল জরাড, িাংশাল, ঢাকা
২৫,েরপুল জলন,জধালাইখাল নতুন জরাড,ঢাকা।

৭১১১৬৭৭৭
৯৫৮৩৫৪২ ৯৫৮৩৮৯৫

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

বিলকুশা শাখা

অনলাইন

জহাচেল পূি থানী ইন্টারন্যািনাল বিিাং, ০১ বিলকুশা িা/এ, ঢাকা

৯৫৫১৬২৭, ৯৫৭৮৫৮০

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

ফুলিাবিয়া শাখা

অনলাইন

এচনচক্স োওয়ার, ৩, বনক্স জরাড, ফুলিাবিয়া, ঢাকা

৯৫৫৯৮৪২, ৯৫৫৬২৮৫

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

বপ্রবিপাল শাখা

অনলাইন

ডবিউ ডবিউ োওয়ার ৬৮, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

৪৭১১৩২৩৭-৩৮

প্রাইম ব্াাংক

এিবিবি োওয়ার শাখা

অনলাইন

িাধারণ িীমা োওয়ার, ৩৭/এ, বিলকুশা িা/এ, ঢাকা

৯৫৬১২২১, ৯৫৫১১৪৩

প্রাইম ব্াাংক

মবিবিল শাখা

অনলাইন

আিমেী জকাে থ এচনক্স বিবিাং-২, ১১৯-১২০ মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

৯৫৬৭২২৫, ৯৫৬২৯৮২

প্রাইম ব্াাংক
প্রাইম ব্াাংক
প্রাইম ব্াাংক

িাংশাল শাখা
অনলাইন
ওয়ারী শাখা
অনলাইন
আইবিবি বিলকুশা শাখা অনলাইন

৪৩-৪৪, মাবলচোল, নথ থ িাউথ জরাড, িাংশাল, ঢাকা
িাবনন জরাচিে , ৪৩, রযাাংবকাং ষ্ট্রীে,ওয়ারী, ঢাকা।
১৯, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা

৯৫৬১৫০১, ৪৭১২৩৪৮০
৯৫১২০৮৫, ৪৭১১৮৩১১
৯৫৮৭৪৯৪, ৯৫৭৭৫৮২

প্রাইম ব্াাংক

অনলাইন
অনলাইন

আলহাে, ৮২, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা
৫৮, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা

৯৫৫১৬৮২
৯৫৭০৭৯৫, ০১৭৫৫৫৫৬১০১

চরন এক্সচেে শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক ঢাকা জমইন শাখা
বল:
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক নিািপুর জরাড শাখা
বল:

অনলাইন

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক
বল:

অনলাইন

চরন এক্সচেে শাখা

েলুর রহমান োো (২য় িলা), ২১৮, নিািপুর জরাড, ঢাকা
মডান থ ম্যানশন (২য় িলা), ৫৩, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

৪৭১১৪৩৭৭, ০১৭৫৫৫৫৬২৭০
১৭৫৫৫৫৬১০৯

বখলগাঁও

ঢাকা

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক মবিবিল শাখা
বল:

অনলাইন

কবরম জেম্বর, ৯৯, মবিবিল, িা/এ, ঢাকা

০১৭৫৫৫৫৬১২২, ৯৫৬৩১৫৬

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক িড়ুয়াখালী শাখা
বল:

অনলাইন

িড়ুয়াখালী, হাইস্কুল মাচকথে (২য় িলা), ঢাকা

৯৫৬৩৬৮৬, ৯৫৬২৬১৫

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

মবিবিল শাখা

অনলাইন

বিএিবি বিবিাং, ৮ বডআইটি এবভবনউ, মবিবিল, ঢাকা

৯৫৬৩০১১-৫

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

নিািপুর শাখা

অনলাইন

নিািপুর োওয়ার, ১৯৮-২০২, নিািপুর জরাড, ঢাকা

৯৫৬৬০০৫, ৯৫৫১৫১১

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

নথ থ িাউথ জরাড শাখা

অনলাইন

৯/১, নথ থ িাউথ জরাড, িাংশাল, ঢাকা

৯৫৬২৮১৭, ৯৫৬৫৯৫৬

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

বপ্রবিপাল শাখা

অনলাইন

৩০-৩১, বিলকুশা, িা/এ, ঢাকা

৯৫৬০৩১২-৬

ইিন থ ব্াাংক বল:

িনশ্রী শাখা

অনলাইন

েে নাং_বি-১০, নীে িলা, িক-বি, িনশ্রী জপ্রাচেক্ট, রামপুরা, ঢাকা

৫৫১২৪১৫৪

ইিন থ ব্াাংক বল:

বখলগাও শাখা

অনলাইন

বরি কবমউবনটি জিন্টার, ৫৭৪/বি, বখলগাও, জচেেৌধূরীপািা, ঢাকা

এিআইবিএল
এিআইবিএল

িনশ্রী শাখা
রামপুরা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

েে নাং-২, জরাড নাং-১৩, িক-এল, িনশ্রী, ঢাকা
মবিনা োওয়ার, ৪৬৪/১, পবিম রামপুরা, বড আইটি জরাড, ঢাকা

৭৮১১৬১১, ৭৮১১৬১২

িাউথইি ব্াাংক বল:
ওয়ান ব্াাংক বল:

িনশ্রী শাখা
িনশ্রী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

টুইন োওয়ার, েে-১৩, িক-বি, িনশ্রী আ/এ, ঢাকা
আল কাওিার প্যাচলি, হাউে নাং-২, জরাড ন-৫,িক-বড, িনশ্রী,
িা/এ, ঢাকা

৮৩৯৯১৪১, ৮৩৯৯১৪৩
৫৫১২৪০৫৮, ০১৭৩০৩১৯৮৩০

ওয়ান ব্াাংক বল:
ওয়ান ব্াাংক বল:
প্রাইম ব্াাংক বল:
প্রাইম ব্াাংক বল:

িািাচিা শাখা
নন্দী পািা শাখা
িনশ্রী শাখা
িািাচিা শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ঢাকা কমচেক্স, প্রাইচভে বল:, ১/গ, মধ্য িািাচিা, ঢাকা
৩৪, মধ্য নন্দী পািা, িবিণগাও, বখলগাও, ঢাকা
আর জক বডয়া নীে িলা, ে নাং-১৪, িক-মি ,িনশ্রী, ঢাকা
িেীল (২য় ও ৩য় িলা), ৬০-৬১ িবিন িািাচিা, ঢাকা

৭৮১১৩৩৬-৩৮
৭৮১১৩৫০-২
৮৩৯৯৫৪৮, ৮৩৯৯৫৯১
৭২১৯২০১, ৭২১৯২০৬

৫৫১২১৯৩৩, ৫৫১২১৯৩৪

মগিাোর

ঢাকা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

কনকড থ গ্রাউন্ড (২য় িলা), ১৬৯/১, শাবিনগর জরাড, ঢাকা
ওয়াকথ ভিন (২য় িলা)৪, বনউ ইস্কােন জরাড, ঢাকা
মবিনা হাই্েি, ৩২, বনউ িাকুথলার জরাড, রমনা, ঢাকা
িাচকথল আলমি, হাইে, ৩৭৫, পবিম, রামপুরা, ঢাকা

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: মগিাোর শাখা

অনলাইন

নূর-ভযানডারী ডম-ইন-জনা, ২১৭/১, আউোর িাচকথলার জরাড, রমনা, ৮৩৩৩০১৭, ০১৭১১৬৪৩২৮১
ঢাকা

ইিন থ ব্াাংক বল:
ইিন থ ব্াাংক বল:

মগিাোর শাখা
শাবিনগর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

১/এ, পবিম, মগিাোর, বনউ িাকুথলার জরাড, রমনা, ঢাকা
আইবরশ নূরোহান (নীে িলা), ১০৪ কাকরাইল জরাড, ঢাকা

৯৩৬০১১৫
৮৩০০০১২, ৮৩০০০১৩

এিআইবিএল
এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:

বনউ ইস্কােন শাখা
জমেৌোক শাখা
বনউ ইস্কােন শাখা
মগিাোর জলবডি শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

২৭,বনউ ইস্কােন শাখা জরাড, রমনা, ঢাকা
এযাডভািড জমবলন্ডা(১ম িলা), ৭২, মাবলিাগ, ঢাকা
জেেৌধূরী জিন্টার, ২৩/ক, বনউইস্কােন, রমনা, ঢাকা
িািী নাং-৬৬, জরাড নাং-৫ (পুরািন) িি মগিাোর, ঢাকা

৯৩৫৯৬২০, ৮৩১১৫৯২
৯৩৪১৬৭৯, ৯৩৪১৮৫৪
৯৩৬০৯৫৩, ৯৩৪০০০১
১৯৩৪৪৪৮৯০৫

িাউথইি ব্াাংক বল:

কােী নেরুল ইিলাম
শাখা

অনলাইন

১১৪, কােী নেরুল ইিলাম এবভবনউ, ঢাকা

৯৩৫২১২৩, ৯৩৫২১২৪

িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:
িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক
ওয়ান ব্াাংক বল:
ওয়ান ব্াাংক বল:

মাবলিাগ শাখা
কাকরাইল শাখা
জমেৌোক শাখা
বনউ ইস্কােন শাখা
মাবলিাগ শাখা
মগিাোর শাখা
বিেয় নগর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

এবভএন োওয়ার, ৪৫, বিচেশরী িাকুথলার জরাড, ঢাকা
িমা োওয়ার, ৭৭/১, বভআইবপ জরাড, কাকরাইল, ঢাকা
কন থফুবল পচয়ন্ট (১ম িলা), ৭০, মাবলিাগ, ঢাকা
ইস্কােন োওয়ার (১ম িলা), ১২৯, বনউ ইস্কােন জরাড, ঢাকা
জ ইথ োওয়ার, ৪৭৬/এ, বডআইটি জরাড, মাবলিাগ,ঢাকা
ইরা োওয়ার, ১/বি, আউোর িাকুথলার জরাড, ঢাকা
িাত্তার ভিন, ১৭৯, শহীি নেরুল ইিলাম এবভবনউ, ঢাকা

১৭৮৭৬৯৪৯৪৮
৯৩৫৬১১৫, ৯৩৫৬১১৬
৮৩৩৩৩৪৭, ৮৩৩৩৬৭৬
৯৩৪১৮৬৭, ৯৩৪১৯৮৪
৯৩৩১৭৯০, ০১৮১৯৪৩৪৮৫৮
৮৩১৯৫৬২, ৮৩১৯৫৭০
৫৮৩১৫৩৬৪, ৫৮৩১৫৩৬৫

জিবিক ব্াাংক বল:
ইউবিবি
ইউবিবি
মাচকথনোইল ব্াাংক বল:

শাবিনগর শাখা
বনউ ইস্কােন শাখা
শাবিনগর শাখা
রামপুরা শাখা

৮৩১৪০৫৭, ৯৩৪৮০৫৬
০১৭৩০-৩১৮৮৪৭
৮৩১২৮৮৭, ০১৭১১৮৮৩৭৬৪
৮৩৩৩৬৯৭, ০১৭৫৫৫৩৩১৪৯

নীলচিি

ঢাকা

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

মাবলিাগ জেেৌধুরীপািা
শাখা

অনলাইন

জকবিবে োওয়ার,বডআইটি জরাড, মাবলিাগ জেেৌধুরীপািা,ঢাকা

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

এমটিবি োওয়ার শাখা

অনলাইন

১১১, কােী নেরুল ইিলাম স্মরণী, িাাংলা মের,রমনা,ঢাকা

৮৩২১৫৯৯

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

কাকরাইল শাখা

অনলাইন

আইবরশ নূরোহান (নীে িলা), ১০৪ কাকরাইল জরাড, ঢাকা

৮৩০০১৭২, ৮৩০০১৭৩

প্রাইম ব্াাংক বল:
প্রাইম ব্াাংক বল:
প্রাইম ব্াাংক বল:

জমেৌোক শাখা
বনউ ইস্কােন শাখা
বিেয় নগর শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক মাবলিাগ জেেৌধুরীপািা
বল:
শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ম্যানহােন োওয়ার, ৮৩, বিচেশ্বরী িাকুথলার জরাড, ঢাকা
১৩৩, বনউ ইস্কােন জরাড, ঢাকা
আকরাম োওয়ার, ১৫/৫, বিেয়নগর, ঢাকা
৩৪/বি, বডআইটি জরাড, মাবলিাগ জেেৌধুরীপািা, ঢাকা

৯৩৪৭৭৫৭
৯৩৫৪০৪৪, ৯৩৫৪৭৩৮
৯৩৩৫৭৬২, ৯৩৩৫৭৩২
০১৭৫৫৫৫৬১৭৫, ৯৩৫৭৩১৭

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক ইস্কােন শাখা
বল:

অনলাইন

ইস্কােন যানোবিয়া, ১২২-১২৩, বনউ ইস্কােন, ঢাকা

৯৩৫৫৬৮১, ০১৭৫৫৫৫৬১৫৫

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক বিেয় নগর শাখা
বল:

অনলাইন

এমটিবি এযাবলি জিন্টার, ৪০, বিেয়নগর, ঢাকা

৯৩৩৫৭৭১, ০১৭৫৫৫৫৬১২৭
৮৩৩২২৩৫-৩৮

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

ইিলামী ব্াাংবকাং শাখা অনলাইন

৮২, কাকরাইল, রমনা, ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

কাকরাইল শাখা

অনলাইন

৮১, বভআইবপ জরাড, কাকরাইল, ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

মাবলিাগ শাখা

অনলাইন

এযাডভািড জমবলন্ডা(১ম িলা), ৭২, মাবলিাগ, ঢাকা

৯৩৫৪৬৩৮

জিবিক ব্াাংক বল:

ধানমন্ডী শাখা

অনলাইন

মান্না োওয়ার, িািী-৫৪, জরাড-৪/এ, িািমিবেি জরাড, ধানমবন্ড,
আ/এ, ঢাকা

৯৬৬৬৯১২, ৫৮৬১১৬৬৯

ইউবিবিএল
ইিন থ ব্াাংক বল:

এবল যান্ট জরাড শাখা
জিানারগাঁও জরাড শাখা

অনলাইন
অনলাইন

২৫, এবল যান্ট জরাড, ঢাকা
এ এইে োওয়ার, ১৩-১৫, িীর উত্তম বি আর িত্ত জরাড, ঢাকা

৯৬৬৭৩৭০, ৯৬৬৪৬২২

এিআইবিএল

গালীমপুর
এিএমই/কৃবি শাখা

অনলাইন

খান সুপার মাচকথে (২য় িলা), গালীমপুর িাোর, নিািগে, ঢাকা

৯৬১২০০১

এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:

গাউবিয়া শাখা
বনউ এবল যান্ট জরাড
শাখা

অনলাইন
অনলাইন

ইয়াকুি মাচকথে, ২/বি, এবল যান্ট জরাড, বনউমাচকথে, ঢাকা
কােী ভিন, ৩৯, বনউ এবল যান্ট জরাড, ধানমবন্ড, ঢাকা

৯৬১২০০২
৯৬৭৪৫৮৮, ৯৬৭৪৩২৭

িাউথইি ব্াাংক বল:
িাউথইি ব্াাংক বল:

কামরাাংবগরের শাখা
ধানমবন্ড মবহলা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

এলহাম স্কয়ার, রবন মাচকথে জরাড, কামরাাংবগরের, ঢাকা
রুপায়ন খান োো, ৫০০/এ, (পুরািন)/১৮,(নতুন), জরাড-৭,
ধানমবন্ড, আ/এ, ঢাকা

৯৬৬৭৪১০, ৯৬৬৭৩৯৩
৯৬৬৩২৪, ৯৬৬৩৯২৫

িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক
ওয়ান ব্াাংক বল:
ওয়ান ব্াাংক বল:
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

নিািগে শাখা
পান্থপথ শাখা
লালিাগ শাখা
এবল যান্ট জরাড শাখা
পান্থপথ শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

আধুবনক বিপনী, জেলা পবরিি মাচকথে, নিািগে, ঢাকা
বিলারা োওয়ার, ৭৭, িীর উত্তম,বিআর িত্ত জরাড, ঢাকা
৪৭, হরনাথ জ াি জরাড, লালিাগ, ঢাকা
জলাি জিন্টার, ২১৬, বনউ এবল যান্ট জরাড, ঢাকা
েন্দ্রবশলা, সুিাস্ত োওয়ার, ৬৯/১, পান্থপথ, ঢাকা

১৭১৬৩৩৯১১১
৯৬৬৬৫২১, ৯৬৬৭৮০১
৯৬৬৮৯৩৯, ৯৬৭২৭২৪
৫৮৬২৬৪৪৪
৯৬৪১০২৭, ৯৬৪১২৮১

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

বনউ এবল যান্ট জরাড
শাখা

অনলাইন

জপবন্টয়াম পচয়ন্ট, ১৬০, বনউ এবল যান্ট জরাড, ঢাকা

৯৬১১৫৯৬, ৯৬১১৫৯৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

কামরাাংবগরের শাখা

অনলাইন

পান্না োো, রসুলপুর, জমইন জরাড, সুলিানগে, আশ্রা ািাি,
কামরাাংবগরের, ঢাকা

৫৫১৬০২১৫, ৫৫১৬০২১৬

প্রাইম ব্াাংক বল:

বনউ এবল যান্ট জরাড
শাখা

অনলাইন

অনি োো, ১৩৬, বনউ এবল যান্ট জরাড, ঢাকা

৯৬৬২৭৭৬, ৯৬৭৩৭৮৩

অনলাইন
অনলাইন

মমিাে োো, হাউে-৭, জরাড-৪, ধানমবন্ড আ/এ, ঢাকা
মমিাে োো, হাউে-৭, জরাড-৪, ধানমবন্ড আ/এ, ঢাকা

৯৬৬২৭০৪
৫৮৬১৫১৩৮, ৬৮৬১১৭৩৮

প্রাইম ব্াাংক বল:

ধানমবন্ড শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক ধানমবন্ড শাখা
বল:
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক বনউ এবল যান্ট জরাড
বল:
শাখা

অনলাইন

াবহম ম্যানশন, ২৩, এবল যান্ট জরাড, বনউমাচকথে, ঢাকা

১৭৫৫৫৫৬১৯০

াত্রািািী

ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

বনউ এবল যান্ট জরাড
শাখা

অনলাইন

নচভরা স্কয়ার, িািী-৫, জরাড-২, ধানমবন্ড, ঢাকা

৮৬১৬১৩৭, ৯৬৭৪০০২

জিবিক ব্াাংক বল:
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

শাবিনগর শাখা
িবনয়া শাখা

অনলাইন
অনলাইন

কনকড থ গ্রাউন্ড ১৬৯/১,শাবিনগর, ঢাকা
ঢাকা শবপাং কমচেক্স, ৮৫২, বিেয় স্মরণী, শনীর আখিা, ঢাকা

৮৩১৪০৫৭,
৭৫৫১১৬৯, ৭৫৫১১৯৫

এিআইবিএল

িবনয়া রসুলপুর শাখা

অনলাইন

৩০৮, িবনয়া (কামাল খান োওয়ার), পূি থ রসুলপুর, াত্রািািী, ঢাকা ৭৫৪১৬৫৯, ৭৫৪১৬৫০

ইউবিবিএল
িবনয়া শাখা
মাচকথনোইল ব্াাংক বল: জডমরা এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন
অনলাইন

১০৬৮, নয়াপািা, শ্যামপুর,ঢাকা
মাতুয়াইল বনউ মাচকথে, জকানাপািা, জডমরা, ঢাকা

৭৫৫০১৬১, ৭৫৫০১৫১
৭৫৪২৯০৪, ০১৭১৪০৭৫৫৩৩

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: িবনয়া শাখা

অনলাইন

৬৬১, িবনয়া াত্রািািী, ঢাকা

৭৪৪৩৩০৬-০৭

িাউথইি ব্াাংক বল:

অনলাইন

জেেৌধুরী কমচেক্স, ৪৪০-৪৪১, নয়াপািা, িবনয়াম, াত্রািািী, ঢাকা

৭৫৪৭৯৫৫, ৭৫৪৮০৫৫

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

জকানাপািা জমাচমনিাগ জমাি, মাতুয়াইল, াত্রািািী, ঢাকা
নূর োওয়ার, ৭৬/গ, বিবিরিাবগো, াত্রিািিািী, ঢাকা
াচিমা মবেল, ৪৩৬, িবনয়া বিেয় স্মরণী, াত্রািািী, ঢাকা

৭৫৫৯১৪৭, ০৯৯১২৯৬৫৮৮৭
৭৫৫২১৫৮, ৭৫৫২১৭৮
৭৫৪৯৮৭৮, ০১৭৫৫৫৫৬১৮৩

িবনয়া শাখা (পল্লী)

িযান্ডাড থ ব্াাংক
প্রাইম ব্াাংক বল:

মাতুয়াইল শাখা
াত্রািািী শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক িবনয়া শাখা
বল:

জডমরা

ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

াত্রািািী শাখা

অনলাইন

েনী োওয়ার, ৩৩, শহীি ারুক িিক, াত্রািািী, ঢাকা

জিবিক ব্াাংক বল:

মাতুয়াইল শাখা

অনলাইন

এবশয়াটিক শবপাং মহল কমচেক্স, মবমনিাগ, পািাডগাইর,
াত্রািািী, ঢাকা

৭৫৫৯৭৯৭

ইউবিবিএল
এিআইবিএল

িারুবলয়া শাখা
জডমরা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

আউয়াল খান শবপাং কমচেক্স, িারুবলয়া, জডমরা, ঢাকা
হােী জহািাইন োো, িা জকায়াে থার, জডমরা, ঢাকা

১৭১২২৫৩৫৭৯
৭৫০২৯১৫, ৭৫০২৯১৬

িাউথইি ব্াাংক বল:
জগন্ডাবরয়া

েকিাোর

ঢাকা

ঢাকা

িারুবলয়া শাখা

অনলাইন

খন্দকার সুপার মাচকথে, জোংরা জরাড, িারুবলয়া, জডমরা, ঢাকা

১৭৫৫৫৫৬১৮২

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক জুরাইন শাখা
বল:

অনলাইন

জরবেয়া আলম শবপাং কমচেক্স, ৪১৪/২, বনউ জুরাইন, আলমিাগ
জরাড, কিমিলী, ঢাকা

১৭৫৫৫৫৬১৯৯

িযান্ডাড থ ব্াাংক
ওয়ান ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:

মুিীচখালা শাখা
াত্রািািী শাখা
িাবুিাোর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

বড এন জরাড, শ্যামপুর, ঢাকা
এিএ োওয়ার, ১০১, জধালাইপাি, শ্যামপুর, ঢাকা
হােী ইউসু ম্যানশন, ৫৬, বমেচ াড থ জরাড, িাবুিাোর, ঢাকা

৭৪৪৮৯৭৯
৭৪৪৪৪০৭-৯

জিবিক ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল
মাচকথনোইল ব্াাংক বল:

িাংশাল শাখা
জমেৌলভী িাোর শাখা
ইিলামপুর শাখা
ইিলামপুর শাখা
নয়ািাোর শাখা
জমেৌলভীিাোর শাখা
নয়ািাোর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

২৩০, নথ থ িাউথ জরাড, িাংশাল, ঢাকা
গুলিিন মাচকথে, ৪, জমেৌলভ িাোর, ঢাকা
৬-৭, ইিলামপুর জরাড(২য় িলা), ঢাকা
লায়ন োওয়ার, ১০৮, ইিলামপুর জরাড, ঢাকা
৯, িািীচলন (২য় িলা), নয়ািাোর, ঢাকা
৫, জমেৌলভীিাোর, গুলবিািন হাউে, ঢাকা
২৫/১, বেন্দািাহার (২য় জলন), নয়ািাোর, ঢাকা

৯৫৬৩৬৮৬, ৯৫৬২৬১৫
৫৭৩১৫৩৫৬, ৫৭৩১৬৯৯১
৫৭৩৯৪৪২২, ৫৭৩৯৪৭২২
৭৩৯২৩০৮, ০১৭১১৮০৯৭৩২
৮৩৯৩৩৭৯, ৮৩৯৬০৮২
৭৩১১৪০৭, ০১৭১১৮৮১০৪৭
৭৩৯৩৬৫৫, ০১৭১১৫৩৫৯৫৬

ইিান থ ব্াাংক বল:
ইিান থ ব্াাংক বল:

েক জমা লটুলী শাখা
ইাংবলশ জরাড শাখা

অনলাইন
অনলাইন

১৫০, েক জমা লটুলী, ঢাকা
৬৮, সিয়ি নেরুল ইিলাম স্মরণী, নথ থ-িাউথ জরাড, িাংশাল, ঢাকা

৭৩১৪৩৬৪, ৭৩৪৩৪৩৩
৭১১৬০১৯, ৭১২৫২৬৯

ইিান থ ব্াাংক বল:

আবেমপুর শাখা

অনলাইন

টিউবলপ ব চরাো ড্রীম, জহাবিাং নাং-১০৪, আবেমপুর জরাড,
হাোরীিাগ, থানা-লালিাগ, জেলা-ঢাকা

৯৬১২০০৪, ৯৬১২০০৫

এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল

ইিলামপুর শাখা
িাংশাল শাখা
িাবুিাোর শাখা
জমেৌলভীিাোর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

লায়ি োওয়ার (২য় িলা), ১০৮, ইিলামপুর জরাড, ঢাকা
িাংশাল জরাড, ৪৫, িাংশাল, ঢাকা
৩১, নিাি ইউসু জরাড, নয়ািাোর, ঢাকা
৭৭/৭, ওয়াবহি জিন্টার, জমেৌলভীিাোর, ঢাকা

৫৭৩৯২৩৩২, ৫৭৩৯৩২০৮
৭৩১৭১৭৫, ৭৩১৭৩৯৬
৫৭৩৯৫১১৮-১৯
৭৩১৬২২৫, ৭৩১৫৩২৩

িাউথইি ব্াাংক বল:
িযান্ডাড থ ব্াাংক
ওয়ান ব্াাংক বল:
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

ইমামগে শাখা
ইমামগে শাখা
ইমামগে শাখা
েক জমা লটুলী শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ভূইয়া মাচকথে, ১৬৩/২, বমেচ াড থ জরাড, ঢাকা
জিল্লাল মাচকথে, ৭৯, জমেৌলভীিাোর, ঢাকা
১৮, রায় ঈশ্বর েন্দ্রশীল, িাহাদুর ষ্ট্রীে ইমামগে, ঢাকা
৯৩, েক জমা লটুলী, লালিাগ, ঢাকা

৭৩১৪৮০১, ৭৩১৬৪২৩
৭৩১৬৮০২, ৭৩৪২৫২৫
৭৩১৬৪৭৭, ০১৭৩০৩২০৩০০
৫৮৩১৮৬৯৮, ৫৮৩১৮৪৩৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

িাবুিাোর শাখা

অনলাইন

আমানচকাে থ আরচমবন ষ্ট্রীে, আরমাবনচোল, ঢাকা

৫৭৩১৪৮২১-২

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

৭৭/৪, জমেৌলভীিাোর, ঢাকা
বিশাল হাব ে মাচকে থ, ১০, ওয়াইে াে জরাড, ঢাকা
২১৫/১, শহীি নেরুল ইিলাম স্মরণী, িাংশাল, ঢাকা

৫৭৩১৩৪০৭, ৫৭৩১১০১৭
৭৩৪৩৪৭৪, ০১৭৬৬৬৭৫৩৯৩
৯৫৫২৯২২, ০১৭৫৫৫৫৬১১৪

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক বমেচ াড থ শাখা
বল:

অনলাইন

১৭৩-১৭৪, বমেচ াড থ জরাড, ঢাকা

০১৭৫৫৫৫৬১০২, ৭৩১৫৫৩৩

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

ইমামগে শাখা

অনলাইন

৪০, ইমামগে, ঢাকা

৫৭৩১৫৪৮৪, ৫৭৩১৫৪৮৭

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

ইিলামপুর শাখা

অনলাইন

৩৮-৩৯, ইিলামপুর, ঢাকা

৭৩৯২৪৫৬, ৭৩৯৬০৬০

িাউথইি ব্াাংক বল:
জিবিক ব্াাংক বল:

ইিলামপুর শাখা
জকরাণীগে শাখা

অনলাইন
অনলাইন

আবিল কমচপ্রক্স, ৪০, ইিলামপুর, জকাচিায়ালী, ঢাকা
৫৭৩৯৪৫৩৮, ৫৭৩৯৪৫৮৯
জিঞ্চুরী বিটি ব্াাংক, শহীি জিচলায়ার জহাচিন জরাড, পূি থ আগানগর, ৭৭৬৪২৮৩, ৭৭৬৪২৮৪
িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা।

ইউবিবিএল

বেনবেরা শাখা

অনলাইন

স্টার জ য়ার শবপাং জিন্টার, বেনবেরা িাোর,ওয়াড থ নাং-৯,
ইউবনয়ন-বেনবেরা, থানা-জকরানীগে, জেলা-ঢাকা

ইউবিবি

জকরাণীগে শাখা

অনলাইন

এিআর শবপাং মহল, ওয়াড থ নাং-৪, ইউবনয়ন-আগানগর, থানা-িবিণ ৭৭৬৪০৮৫, ০১৮১১৪৮৭৮৫৬
জকরাণীগে, জেলা-ঢাকা।

অনলাইন

িমিায় সুপার মাচকথে, েয়পািা িাোর, জিাহার, ঢাকা

প্রাইম ব্াাংক বল:
প্রাইম ব্াাংক বল:

জমেৌলভীিাোর শাখা
পাটুয়াটুলী শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক িাংশাল শাখা
বল:

জকরাণীগে

ঢাকা

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: েয়পািা শাখা

৭৭৭২২০৮, ৭৭৭০৭৫৭, ০১৭১১৮৮৩৭৫৭

৭৭৬৮১৯৩, ০১৭১১৫৩৫৯৪৯

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: আব্দুলাহপুর শাখা

অনলাইন

িবেমউবেন োো কলাকাবন্দ, ইউবনয়ন-িচগাবরয়া, উপচেলাজকানাচকালা, থানা-িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা।

১৭৫৫৬৩২৯১৯

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: আটিিাোর শাখা

অনলাইন

হােী এডু মাচকথে ইউবনয়ন, িক্তা, ওয়াড থ নাং-০২, থানা-জকরাণীগে, ৫৫১০৩২৯০, ০১৭৫৫৬৩২৯১৬
জেলা-ঢাকা

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: আগানগর শাখা

অনলাইন

ইিান থ ব্াাংক বল:

জকরাণীগে এিএমই
শাখা

অনলাইন

জছাে মিবের জরাড (ইস্পাহাবন), আগানগর, িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা ৭৭৬৩৬৫৮, ৭৭৬৩৬৫৭
১৭৩০৩৪০৭৯৪
গ্রীন োওয়ার, আগানগর ইউবনয়ন পবরিি, িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা ৭৭৬৩৭২৫-২৬

ইিান থ ব্াাংক বল:

জিাহার শাখা

অনলাইন

আশরা আলী জেেৌধুরী োো, ৮৩, কচলে জরাড, েয়পািা জিাহার,
ঢাকা

৭৭৬২০৮

ইিান থ ব্াাংক বল:

জকরাণীগে শাখা

অনলাইন

োহানারা োো, িন্ধ্যা ডাক পািা, বেনবেরা, জকরাণীগে, ঢাকা

৭৭৬২২৩৬-৭

এিআইবিএল

হািনািাি শাখা

অনলাইন

হািনািাি সুপার মাচকথে, সুিাড্ডা, িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা জুে
বমল, ঢাকা

৭৭৬১৭২৩

এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:

জকরাণীগে শাখা
আগানগর শাখা (পল্লী)

অনলাইন
অনলাইন

পূি থ আগানগি. মিবেি মাচকথে, সুিাড্ডা, জকরাণীগে, ঢাকা
হািান মাচকথে, িাগ নাং-৫০৬, খবিয়ান-২৫, বেনবেরা আগানগর,
জকরাণীগে, ঢাকা

৭৭৬৩২৫৩, ৭৭৬৩৭৬৫
৭৭৭২৫১৬, ৭৭৬১১৩৩

িাউথইি ব্াাংক বল:

আটিিাোর শাখা (পল্লী) অনলাইন

জমেৌো-আটি, ইউবনয়ন-িক্ত, জকরাণীগে, ঢাকা

১৭৩০৭৮১২৭৫

িাউথইি ব্াাংক বল:

হািনািাি শাখা (পল্লী)

অনলাইন

রবক োওয়ার, হািনািাি, জমেৌো-ইকুবরয়া, সুিাড্ডা, জকরাণীগে,
ঢাকা

১৭৩০৭৮১২৭৭

িযান্ডাড থ ব্াাংক

আগানগর শাখা

অনলাইন

হােী আবলমুল্লা কমচেক্স, বেনবেরা, পূি থ আগানগর, িবিণ
জকরাণীগে, ঢাকা

১৯২৪৮২৭১০৬

িযান্ডাড থ ব্াাংক

ইচকাবরয়া শাখা

অনলাইন

োয়না বিবড জেন্ডবশপ বরিে-১, হািনািাি, ইচকাবরয়া, িবিণ
জকরাণীগে, ঢাকা

৭৭৬১১০০, ৭৭৬৩৭১২

জিাহার

ঢাকা

ওয়ান ব্াাংক

বেনবেরা শাখা

অনলাইন

হােী নূর বময়া োওয়ার, পূি থািন ডাকপািা, বেনবেরা, জকরাণীগে,
ঢাকা

১৭০৯৬৪৬০০৫

ওয়ান ব্াাংক

েয়পািা শাখা

অনলাইন

মচনায়ারা ম্যানশন, েয়পািা িাোর, জলাোচখালা, রায়পািা,
জিাহার, ঢাকা

৭৭৬৮১৬১, ০১৭১৩০০৫৮৬৮

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

আগানগর শাখা

অনলাইন

িাবুল োওয়ার-২, শহীি জিচলায়ার জহাচিন জরাড, ইি আগানগর,
জকরানীগে, ঢাকা

৭৭৬২২২৬, ৭৭৬২২২৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

হািনািাি এিএমই শাখা অনলাইন

মব ে উবেন ম্যানশন, িক-বড, কচন্টইনার জপাে থ জরাড, হািনািাি
হাউবোং, ইচকাবরয়া, িবিণ জকরাণীগে, ঢাকা

৭৭৬৩৯০৮
৭৭৬২২৯৩-৪, ০১৭৫৫৫৫৬১৩০

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক জকরাণীগে শাখা
বল:

অনলাইন

মা োো, (২য় িলা), শহীি নগর, জকরাণীগে, ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

বেনবেরা শাখা

অনলাইন

হােী কবরম মাচকথে, পূি থ আগানগর, গুিারা াে জরাড, জকরাণীগে,
ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

কামরাঙ্গীের শাখা

অনলাইন

আলআমীন সুপার মাচকথে, ১২০১, পবিম রসুলপুর, জকরাণীগে,
ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

কলাটিয়া শাখা

অনলাইন

সুব য়া োমান োো, কলাটিয়া িাোর, িমচশরপুর, জকরাণীগে,
ঢাকা

১৭৫৪১১৭৭৭৭

ইউবিবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:

হািনািাি শাখা
েয়পািা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

হািনািাি, নওয়ািগে, জিাহার, ঢাকা
জিগম আচয়শা িবপাং কমচেক্স, ২২২, েয়পািা, জিাহার, ঢাকা

১৭১১৮৮১০৫০
৬২২৩৫৬০৪০

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

েয়পািা শাখা

অনলাইন

আোহার আলী-মাোহার আলী িবপঙ কমচেক্স, েয়পািা,
জলাোচখালা, জিাহার, ঢাকা

৭৭৬৮০৫৫, ৭৭৬৮০৫৩

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক েয়পািা শাখা
বল:

অনলাইন

মচনায়ারা ম্যানশন, েয়পািা, জিাহার, ঢাকা

১৫৫৫৫৬২১০

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

অনলাইন

েয়পািা জিাহার, ঢাকা

৭৭৬৮১৬৪-৫

েয়পািা শাখা

িান্দুরা

ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

িান্দুরা শাখা

অনলাইন

িান্দুরা গভথচমন্ট সুপার মাচকথে, হািনািাি নিািগে, ঢাকা

০৩৮৯৪৬-৮৪০১৪, ০১১৯৯৮১৪৯২৩

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

িান্দুরা শাখা (পল্লী)

অনলাইন

পুরািন িান্দুরা িাোর, জমেৌো পুরািন িান্দুরা, নিািগে, ঢাকা

১৭৩০৭৮১২৭৮

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক িান্দুরা শাখা
বল:

অনলাইন

জরাকিানা িবপাং কমচেক্স এবলোচিথ হবল গােড থন, ৫৯২, পুরািন
িান্দুরা িাোর, নিািগে, ঢাকা।

১৭৫৫৫৫৬১৭৮

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

নওয়ািগে শাখা

অনলাইন

জহাচিন োো, কল্পনা কলাচকাপা ইউবনয়ন পবরিি, নওয়ািগহ্ে,
ঢাকা

৭৭৬৫২৬৪, ৭৭৬৫২৬৬

নওয়ািগে শাখা
শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক নওয়ািগে শাখা

অনলাইন
অনলাইন

বিকিার োো, িাগমারা িাোর, নিািগে, ঢাকা
ইছামবি োো, (২য় িলা), িাগমারা িাোর, কলাচকাপা নিািগে,
ঢাকা

১৭৩০০৮২৭৯৯
১৭৫৫৫৫৬১৭৯
১৭১৫৪০৯৮৭৯
৭৬৩১৮৬২, ৭৬৪৮৬০১

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

বলিঃ

নারায়নগে

নারায়রগে

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
জিবিক ব্াাংক বলিঃ

নওয়ািগে শাখা
োনিাোর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

বিচকএম পচয়ন্ট (১ িলা), কাবশমপুর, নওয়ািগে, ঢাকা
এিটিএি োওয়ার, ৫৫/২, এিএম মাচলক জরাড, োনিাোর,
নারায়নগে।

ইউবিবি

োিািা শাখা

অনলাইন

িাধন কবমউবনটি জিন্টার, ২৩১/৫, বিবি জরাড, োিািা, নারায়নগে। ৭৬৪৩৯৯১-২, ০১৭৩০০৭৬১৪০

ইউবিবি
ইউবিবি

কাঁেপুর শাখা
নারায়রগে শাখা

অনলাইন
অনলাইন

হােী জমািাচলিখান, সুপার মাচকথে, কােপুর, নারায়নগে।
পদ্মা বিটি োো, ৫৫/বি, এিএম মহল জরাড, োনিাোর,
নারায়নগে।

০১৭১৩২০৬৮৩৭, ০১৯১৫৪৭৭৯৩১২
৭৬৪৬৬২৮, ৭৬৪১২৬২

ইউবিবি
মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

পাগলা িাোর শাখা
বিমরাইল শাখা

অনলাইন
অনলাইন

বডএনচরাড, পাগলা িাোর, তুল্লা, নারায়নগে।
“এিএম োওয়ার, বি-১১/১, বিবেরগে, নারায়নগে।

৭৯৮২২৩৪, ৭৭৬৮১২৬৬
৭৬৯১৫৬২, ৭৬৯১৫৬৩

অনলাইন

এইে আর োো, ৬৪, পুরািন, ৯০, নতুন, িঙ্গিন্ধ্ জরাড,
নারায়নগে।

৭৬৪৮২৪১, ৭৬৪৮২৪৩

মাচকথনোইল ব্াাংক বল: নারায়রগে শাখা

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

নারায়রগে শাখা
এিএমই শাখা

অনলাইন

এিএি োওয়ার, ৩০/১৪, লচয়ল থ্যাঙ্ক জরাড, ঢানিাোর,
নারায়নগে।

৭৬৪৪০৪৮, ৭৬৪৪৪৮০

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

নারায়নগে শাখা
পঞ্চিটি শাখা
জিানারগাঁও শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

৬৪,িঙ্গিন্ধু জরাড, নারায়নগে।
১০১-১০২, পঞ্চিটি জমাি , তুল্লা, নারায়নগে।
ভূইূঁ য়া োো, হাবিিপুর, জমা রা পািা, জিানারগাঁও, নারায়নগে।

৭৬৪৮৫৫৭, ৭৬৪৮৮৫৮
৪৭৬৭০২৩৭, ৪৭৬৭০৮৮৪
৭৬৫৬০৩০, ৭৬৫৬০৩৬

এিআইবিএল
এিআইবিএল
এিআইবিএল

তুল্লা শাখা
নারায়নগে শাখা
জিানারগাঁও শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

তুল্লা িাোর, তুল্লা, নারায়নগে
এিএম মহল জরাড, োনিাোর, নারায়নগে
হােী োলাল োওয়ার, জমা রা পািা, জিানারগাঁও, নারায়নগে

৭৬০২১৪৪, ৭৬০০৩৯৩
৭৬৪১৬২১-৩
৯৬১২০০১১২২

িাউথইি ব্াাংক বল:
িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক

নারায়নগে শাখা
িাবন্ট িাোর শাখা
নারায়নগে শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

২৬-২৯, এিএম মাচলহ জরাড, োনিাোর, নারায়নগে
মুিা োো, িাবন্ট িাোর, নারায়নগে
খান সুপার মাচকথে, ৪৭/৯, বিবি জরাড, বডআইটি , নারায়নগে

৭৬৪৮২০১, ৭৬৪৮২০২
১৮১২১৮৯৯২৮
৭৬৪৭০৮২, ০১৭১৪০৯৬১৫৮

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

নারায়নগে শাখা
নারায়নগে শাখা

অনলাইন
অনলাইন

হক োো, ৫ নাং বিবি জরাড, োিািা, নারায়নগে
৩১/১, লয়যাল ট্াাংক জরাড, োনিাোর, নূর ম্যানশন, নারায়গে

৭৬৪,৮৫৭,২০১,৭১৩,০৬৬,০০০
৭৬৪৮২০৯

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

বিএিবিআইবি শাখা

অনলাইন

আব্দুর রহমান োো, বিএিবিআইবি জগইে, এনাচয়ি নগর, তুল্লা, ৪৭৬৭১০৬২, ৪৭৬৭১০৬৩
নারায়নগে

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

নারায়নগে শাখা

অনলাইন

মডান থ মচডল কমচেক্স, ৫৭, এিএম িাচলহ জরাড, নারায়নগে

৭৬৪৬৮৯, ৭৬৩০১৫০

শাহোলাল ইিলাবম ব্াাংক নারায়নগে শাখা
বলিঃ

অনলাইন

ওিমান োওয়ার, ৫৬/১, এিএম িাচলহ জরাড, নারায়নগে

১৭৫৫৫৫৬১১৬

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

অনলাইন

আলহাজ্ব আ িার কবরম ভিন, বডএন জরাড, পাগলা, নারায়নগে

৭৬৯৬১৬০-৬১

পাগলা শাখা

বিবেরগে

িন্দর

জিানারগাঁও

রুপগে

নারায়রগে

নারায়রগে

নারায়রগে

নারায়রগে

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

নারায়নগে শাখা

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

অনলাইন

১০৯, বিবি জরাড, নারায়নগে

৭৬৪০১২৪, ৭৬৩৪৭০৭

আিমবে ইবপচেে শাখা অনলাইন

আিমবে ইবপচেে, ৪, বিবেরগে, নারায়নগে

৭৬৯২০২৫-০৬

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

বশমরাইল শাখা

অনলাইন

হােী এ রহমান সুপার মাচকথে এন্ড শবপাং োওয়ার, ৯৬, বশমরাইল
জমাি, বেোগাাংচরাড, বিবেরগে, নারায়নগে

৭৬৯১৬৭০, ৭৬৯২৯১২

িাউথইি ব্াাংক বল:

মিনপুর এিএমই কৃবি
শাখা

অনলাইন

একিা িমিায় সুপার মাচকথে, িাগ-৮৩, কাঁেপুর িন্দর, নারায়নগে

১৭০৫৪৩৩৭৯৫

মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

মিনপুর শাখা

অনলাইন

একিা িমিায় সুপার মাচকথে, িাগ-৮৩, কাঁেপুর িন্দর, নারায়নগে

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

জম না শাখা

অনলাইন

জম না ইন্ডাবষ্ট্রয়াল পাকথ, জিানারগাঁও, নারায়নগে

৪৪৭৮৫২৬২৬৮

ইউবিবিএল
িযান্ডাড থ ব্াাংক
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

জম না জগে শাখা
কাঁেপুর শাখা
জিানারগাঁও শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ইিলাম শবপাং জিন্টার, জম না াে, জিানারগাঁও,নারায়নগে
োবমরখাঁ কমচেক্স, কাঁেপুর, জিানারগাঁও,নারায়নগে
খন্দকার োো, থানা জরাড-জমা রাপািা, জিানারগাঁও, নারায়নগে

১৭০৯৬৩৫৯৫৬
১৬৭৬৯৮৯৫৮৭
৭৬৫৬৩৪৭

ইউবিবিএল
মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

কাঞ্চন শাখা
ভূলিা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

জমাল্লা সুপার মাচকথে, কাঞ্চন িাোর, রুপগে, নারায়নগে
হােী আবেে সুপার মাচকথে, জগালাকান্দাইল, ভুলিা, রুপগে,
নারায়নগে

১৮১১৪৫৬৭৫২
১৭৫৫৬৩৭৩৮৯

ইউবিবিএল
ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

ভূলিা শাখা
ভূলিা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

গাউবিয়া মাচকথে, ভুলিা, রুপগে, নারায়নগে
রাবিি আল হািান িবপাং জিন্টার, ভুলিা, রুপগে, নারায়নগে

১৭১১৮০৯৭২০
৯৬৬৬৭৭৭৩২৫

এিআইবিএল

ভূলিা এিএমই কৃবি
শাখা

অনলাইন

মীর মাচকথে, িালাম ম্যানশন, ভুলিা, রুপগে, নারায়নগে

৯৬১২০০১১২২

আিাই হাোর

নারায়রগে

মুবিগে

মুবিগে

শ্রীনগর

মুবিগে

বিরােিীখান

মুবিগে

মাধিিী

নরবিাংিী

িাউথইি ব্াাংক বল:

ভূলিা শাখা পল্লী

অনলাইন

ভূলিা িািিযান্ড,জগালাকান্দাইল, ভুলিা, রুপগে, নারায়নগে

১৭৫৫৬৩৭১৯৫

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বল:

ভূলিা শাখা

অনলাইন

হােী িবপাং কমচেক্স, জগালাকান্দাইল, ভুলিা, রুপগে, নারায়নগে

০১৭১২১৮৪৬৭২, ০১৭১১৯৭৮৬৬১

এিআইবিএল
ইউবিবিএল

জগাপালিী শাখা
জগাপালিী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

জগাপালিী িাোর, আিাই হাোর, নারায়নগে
জকা-অপাচরটিভ কমচেক্স জগাপালিী িাোর, আিাই হাোর,
নারায়নগে

৯৬১২০০১১২২
১৭৮৭৬৭৫৫৯২

িাউথইি ব্াাংক বল:

কাবলিািী শাখা

অনলাইন

িবুর মাচকথে, ডুপিারা, আিশথ িাোর, আিাই হাোর, নারায়নগে

১৯৩৪৪৪৮৯০১

িাউথইি ব্াাংক বল:
ইউবিবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:
এিআইবিএল
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
বমউচুয়াল োি ব্াাংক

জগাপালিী শাথা
মুবিগে শাখা
মুবিগে শাখা
শ্রীনগর শাখা
শ্রীনগর শাখা
শ্রীনগর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

জগাপালিী িাোর, িািািাবধ, আিাই হাোর, নারায়নগে
আব্দুি িাত্তার সুপার মাচকথে, ৫৮২, মুবিগে িিয়, মুবিগে
বি এম কমচেক্স, ৫৫,জুিলী জরাড, মুবিগে
শ্রীনগর পাইলে স্কুল মাচকথে, শ্রীনগর িাোর, মুবিগে
রহমান কমচেক্স, শ্রীনগর িাোর, মুবিগে
শ্রীনগর িাোর, মুবিগে

১৭৫৫৬৩৭১৯৪
৭৬২০৫৯৭, ০১৭১৪১৬৭৪১১
১৭৫৫৫৯৪১৯২
৯৬১২০০১১২২
১৭৩০৭৮১১৯১
৭৬২৭১৬৫

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

বিরােিীখান শাখা

অনলাইন

হােী জমাস্ত া োো, ২৮৪, িাোর জরাড, বিরােিীখান, মুবিগে

৭৬২৮৩২০, ৭৬২৮৩৩০

শাহোলাল ইিলাবম
ব্াাংক বলিঃ

জশখরপুর বনমিলা শাখা অনলাইন

ইোে উবেন জমাল্লা সুপার মাচকথে, ৫৭৩, বিরােিীখান, মুবিগে

০১৭৫৫৫৫৬১৬৫, ০১৮১৫৪০৫৯৯৭

জিবিক ব্াাংক বলিঃ
ইউবিবিএল
এিআইবিএল

মাধিিী শাখা
মাধিিী শাখা
মাধিিী এিএমই শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ব্াাংপািা, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী
মাধিিী িাোর, নরবিাংিী
মাধিিী োো, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী

৯৪৪৬৯৮৪, ৯৪৪৬৯৮৫
৬২৫৭৫৬৪০৫, ০১৭১১৮০৯৭৩১
৯৪৪৬৮৮৩, ৯৪৪৬৮৮২

িাউথইি ব্াাংক বল:

মাধিিী শাখা পল্লী

অনলাইন

পাি কাবশমপুর, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী

৯৪৪৬১২৫, ৯৪৪৬১২৭

নরবিাংিী

বশিপুর
মচনাহরিী

নরবিাংিী

নরবিাংিী
নরবিাংিী

িযান্ডাড থ ব্াাংক

মাধিিী শাখা

অনলাইন

এিএমচক োওয়ার, মাধিিী িাোর,, কচলে জরাড, মাধিিী িাোর, ০১৮১৯-৮৩০৮৩২
নরবিাংিী

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

মাধিিী শাখা

অনলাইন

৩৫৫, জরাড, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

মাধিিী শাখা

অনলাইন

এমবি োওয়ার, ২৫৬, পািকাবশমপুর মাধিিী, নরবিাংিী

৯৪৪৬৮৮৫-৮৭,
০১৭৩০-৭৩৬২৯৪
৯৪৪৬১০৭

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
শাহোলাল ইিলাবম
ব্াাংক বলিঃ

মাধিিী শাখা
মাধিিী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

েে নাং-১৭, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী
এম বি োওয়ার, ২৫৬, পািকাবশমপুর, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী

৯৪৪৬১৬৬, ০৭১৫৫৫৫৬১৩৭

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
জিবিক ব্াাংক বলিঃ
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল
মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

মাধিিী শাখা
নরবিাংিী শাখা
বেবনশপুর শাখা
নরবিাংিী শাখা
জভলা নগর শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

২৪২/১, আলবগ জরাড, মাধিিী িাোর, নরবিাংিী
সুিাপবি জরাড িির, নরবিাংিী
বেয়ান ভূইূঁ য়া োওয়ার, জভলা নগর, বেবনশপুর, নরবিাংিী
নরবিাংিী িাোর, নরবিাংিী
খাবিো ম্যানশন, নন্দীপািা, বেবনশপুর, নরবিাংিী

৯৪৪৬৯৯৫, ৯৪৪৬৯৭৮
৯৪৬৩১৪৫, ৯৪৫২৪৪৫
১৮৪৭০৫২২৭৪
১৭১১৮০৯৭৩০
১৭১৩২৭৯৫৫৮

এিআইবিএল
এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বল:

নরবিাংিী শাখা
অনলাইন
পাঁেচিানা শাখা
অনলাইন
নরবিাংিী এিএমই শাখা অনলাইন

৩৬০, রােলক্ষ্মী োো, জগবে পবি, নরবিাংিী
ইিপাি োওয়ার, পাঁেচিানা, নরবিাংিী
ইিলাম োো, ১ নাং মধ্যকান্দাপািা িিয় জরাড, নরবিাংিী

৯৬১২০০১১২২

শাহোলাল ইিলাবম
ব্াাংক বলিঃ

বেবনশপুর শাখা

অনলাইন

কব ল উবেন ম্যানশন, নন্দীপািা, জভলা নগর, নরবিাংিী

০১৭৫৫৫৫৬৪০৩, ৯৪৫১৯৬০

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
শাহোলাল ইিলাবম
ব্াাংক বলিঃ

বশিপুর শাখা
োলাকের শাখা

অনলাইন
অনলাইন

খান োওয়ার, বশিপুর িাোর, নরবিাংিী
োলাকের িাি িযান্ড, মচনাহরিী, নরবিাংিী

০৬২৫৬৭৫১৩০-৩১
১৭৫৫৫৫৬৪০২

১৭৩০৭২৭২৮৫

জশচর িাাংলা নগর

ঢাকা

জিবিক ব্াাংক বলিঃ

টি এন্ড টি বুথ জশচর িাাংলা
নগর

অনলাইন

জেবলচ ান রােস্ব ভিন, জশচর িাাংলা নগর, ঢাকা।

২৯১৪০৩০২

জিবিক ব্াাংক বলিঃ
ইউবিবি

কাওরান িাোর শাখা
ধানমবন্ড শা্খা

অনলাইন
অনলাইন

লবি োওয়ার,৪৭,কাওরান িাোর, ঢাকা-১২১৫
নাহার গ্রীন িাবমি (২য় িলা) ৩০৫ (পুরািন),৪৩ (নতুন) জরাড ২৭
(পুরািন),১৬ (নতুন) ধানমবন্ড আ/এ, ঢাকা।

২৮১,৮০২,০৮৯,১৪৬,২৯৪
০২৮১১৫৭৫৭,৯১৪১৫৭২,০১৭১১-৮৮৩৭৩৮

ইউবিবি

কাওরান িাোর শাখা

অনলাইন

১১, কাওরান িাোর, বিিাি গ্যাি ভিন, কাওরান িাোর, শাখা ।

০২৮১১৫৭৫৭, ৯১৪১৫৭২, ০১৭১১৮৮৩৭৩৮

ইউবিবি

জিজঁগাও শাখা

অনলাইন

রহমান এিাং বরেনাম, জিন্টার, ১৯১/বি, জিেগাও ১/এ,
জিেগাও,গুলশান বরাং জরাড,ঢাকা ।

১৭৩০৭০৫১৯৮

ইউবিবি
মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

জমাহাম্মিপুর শাখা
ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন
অনলাইন

১৪/২১, িক-এ, আিাি এবভবনউ, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা
িীমা িন্ঢিম,িািী-৩৯০, জরাড,১৬ ধানমবন্ড এ/আ, ঢাকা ।

৯১১৮৫১৭, ০১৭১১৮৮১০৪৮
৯১,৩০৫,০০৯,১৪২,৬৯১

মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

কাওরান িাোর শাখা

অনলাইন

ঢাকা জেড জিন্টার , ৯৯,কােী নেরুল ইিলাম এবভবনউ, কাওরান
িাোর ঢাকা ।

৫,৮১৫,১৬১,৪০১,৭১৩,০৪০,০০০

মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

িাি মিবেি জরাড শাখা অনলাইন

িািী-২২৫ (পুরািন), ৩৯/১ (নতুন) জরাড-২৫,১৪/এ, নতুন িাি
মিবেি জরাড, ধানমবন্ড এ/আ, ঢাকা ।

৯১৪,১১৪,৮০১,৭৩০,০৪৭,০০০

মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

আিািচগে শাখা

অনলাইন

ড্রীম িাই আইকন,িািী-২/এ, িক-এ জমাহাম্মিপুর ঢাকা।

৯১১৪৩৫০,৯১১৫৩২০,

মাচকথনোইল ব্াাংক
বলিঃ

বরাং জরাড শাখা

অনলাইন

েচয়ে এ.জে.জগাচিন োওয়ার,২/১, বরাং জরাড, মামলী, ঢাকা

৯১০,৩৩২,৯০১,৭৩০,৩৭৩,০০০

ইিান ব্াাংক বলিঃ
ইিান ব্াাংক বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা
অনলাইন
িািমিবেি জরাড শাখা অনলাইন

এইে-এি-২১,জরাড-৮,ধানমবন্ড আিাবিক এলাকা,ঢাকা ।
৪৮ (নতুন) , ৭৪৮ (পুরািন), িািমিবেি জরাড, ধানমবন্ড, ঢাকা ।

৮১৪,২৯৮,৭৯১,২৮৪,৬৯৯,০০০,০০০
৯১,৪৪৬,০৩৯,১০১,৭১৯

ইিান ব্াাংক বলিঃ

শ্যামলী শাখা

১৬-এ/৫, বরাং জরাড, শ্যামলী, ঢাকা ।

৮,১১৬,০১৫,৯১৩,২৫৪,৯৭০,০০০,০০০

অনলাইন

এিআইবি বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন

হাউে-৮৪ (পুরািন-১৭৬),জরাড-৭/এ িাি মিবেি জরাড,ধানমবন্ড
আিাবিক এলাকা,ঢাকা ।

৯১২,০০৮,৮০৯,৬১২,০০১,০০০

এিআইবি বলিঃ
এিআইবি বলিঃ

কাওরান িাোর শাখা
জমাহাম্মিপুর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

৩৭,কাওরান িাোর খানিি জিন্টার, ঢাকা ।
২০/১৫ িােমহল জরাড, িক-বি, ওয়ািথ-২৯, থানাজমাহাম্মিপুর,ঢাকা উত্তর বিটি কচপাচরশন,ঢাকা ।

৮১,৮০২,০৬৮,১৮০,২০৭
৮১,৪২৫,৭২৯,১৩২,৩৯৮

এিআইবিএল
িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

পান্থপথ শাখা
অনলাইন
কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

জলচভল-২, িক-এ, িসুন্ধ্রা বিটি,১২/ক/১,এ, ঢাকা ।
মুনা ভিন (১ম িলা), ২, কারওয়ান িাোর িা/এ, ঢাকা।

৯১,৩৬৮,১৯৯,১৩৫,২২৯
৯১৩৬১১২, ৮১৮৯৭৩৮-৪০

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন

হাউে নাং-২৩ (নতুন), জরাড নাং-১৬ (নতুন)/২৭ (পুরািন), ধানমবন্ড ৯১২০০১০, ৯১২৩৫১৮, ৯১২৩১৬৭, ৯১২৩১৮৩
এ/এ, ঢাকা।

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

আগারগাঁও শাখা

অনলাইন

েে-ই-৪/বি (১ম িলা), আগারগাঁও প্রশািবনক এলাকা, জশচর-িাাংলা ৮১৫১৭১৭, ৮১৫২৬৩৪, ৯১৩২৭৪৭, ৯১৩৪২৪৭
নগর, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

শ্যামলী শাখা

অনলাইন

আশ োওয়ার (২য় িলা), জহাবিাং ২৩/৩ এিাং ২৩/১৪, িীর উত্তম
আ, ন, ম, নুরুজ্জামান িিক, শ্যামলী, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

০২-৮১৪১৮২১, ৫৮১৫৭১৫০, ৯১২৮৯৮৮, ৫৮১৫৭১৫৫

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

িািমিবেি জরাড শাখা অনলাইন

এবডবি এমপায়ার োো (১ম ও ২য় িলা), েে নাং-১৮৩ (পুরািন)
৯১ (নতুন), জরাড নাং-২২ (পুরািন) ১২এ (নতুন), িািমিবেি
জরাড, ধানমবন্ড, ঢাকা।

৮১৯১১৬৭, ৮১৯১১৬৮, ৮১৯১১৭০, ৮১৯১১৭১

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

জমাহাম্মিপুর শাখা

অনলাইন

এবক্সে জডলবভস্তা (১ম িলা), জহাবিাং নাং-৭/১, িক-এ,
আওরঙ্গচেি জরাড, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

৮১২৯৬৪৯, ৮১২৯৬০৪, ৮১৫৮৫৭১, ৯১০১২৫৪

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

জরাচকয়া স্মরনী শাখা

অনলাইন

কুশবল ভিন, জহাবিাং নাং-২৩৮/১, পবিম কা রুল জরাচকয়া স্মরনী, ৯১০৩২৪৬, ৯১০৩২৪৭, ৯১০৩২৪৯
জশচর-িাাংলা নগর, বমরপুর, ঢাকা।

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন

িািী নাং-৪, জরাড নাং-২৭ (পুরািন)১৬ (নতুন), ধানমবন্ড এ/এ, ঢাকা। ০২-৮১৫৬৬২১, ৯১৪৫৭৩৭

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

বগ্রনচরাড শাখা

অনলাইন

বগ্রন কযাচিল, ১৪২, বগ্রনচরাড, ঢাকা।

০২-৯১০২৭৭১, ০২-৯১২০৩৬৬

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

বরাং জরাড শাখা

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

অনলাইন

প্রিল োওয়ার (১ম িলা), িাবি নাং-৪৫, বরাং জরাড, শ্যামলী
জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

০২-৯১০৩৪১৪, ৯১০৩৪১৩

কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

হািবন োওয়ার (১ম িলা), ৩/এ, কারওয়ান িাোর ক/এ, ঢাকা।

১৬৭৬৯৮৯৫৮৭

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

জমাহাম্মিপুর শাখা

অনলাইন

মানামা, তুরাগ (১ম িলা), ১৪/২৩, শাহোহান জরাড, ি-এ,
জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

৯১১০৬৩০, ৯১১০৭০৫

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন

হাউে নাং-২১, জরাড নাং-৮, ধানমবন্ড এ/এ, ঢাকা।

০২-৯১৩৯২২৪, ৯১২০৭৯০, ৮১২০৬৭২, ০১৭৩০৩২৯৮৯৯

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

বরাং জরাড শাখা

অনলাইন

শম্পা সুপার মাচকথে (১ম িলা), ৬/৭, আিশথ ছায়ানীি, বরাং জরাড,
শ্যামলী, ঢাকা।

(৮৮-০২) ৯১০৪৫৫১-৩, ০১৭৫৫-৫৯৪০৬০

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

এইেআরবি ভিন, ৪৬, কারওয়ান িাোর ক/এ, ঢাকা।

০২-৫৮১৫৬০৫৪, ৫৮১৫৫১৫৮, ০১৭১৪-০১৭৮২৮

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

িসুন্ধ্রা বিটি শাখা

অনলাইন

িসুন্ধ্রা বিটি শবপাং মল, জলচভল-৩, িক-এ, পান্থপথ, ঢাকা।

৯১২০৯৮২, ৯১১১৪৪২

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

ধানমবন্ড শাখা

অনলাইন

বগ্রনিাে জিন্টার, েে-৮১, বনউ জরাড-৮/এ, ধানমবন্ড , ঢাকা।

৯১৩৩১৪৮, ৫৮১৫৫৬০৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

জমাহাম্মিপুর শাখা

অনলাইন

৮০/বি, আিাি এবভবনউ, জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

৯১২৮৪৯৪, ৯১২৭৮৮৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

বমরপুর শাখা

অনলাইন

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

িািমিবেি জরাড শাখা অনলাইন

হাউে নাং-৯৯, জরাড নাং-১১/এ, ধানমবন্ড আ/এ, ঢাকা।

৯১২২৩৭৪, ৮১২৪২৫৮

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

পান্থপথ শাখা
আিািচগইে শাখা

ব চরাে োওয়ার, ১৫২/৩/বি, গ্রীনচরাড, পান্থপথ, ঢাকা ।
যাবমবল ওয়াি োওয়ার, ২/৬, িার সিয়ি জরাড, জমাহাম্মিপুর,
ঢাকা।

৯১৪২৮৭৯, ৮১২৮১০০
৯১২৫৪০০, ৮১৪২১০৬

অনলাইন
অনলাইন

াহাি োো, েে-১, জরাড-১, জিকশন-১০, কা রুল, বমরপুর, ঢাকা। ৯০২৬২৮৩

উত্তরা

ঢাকা

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

বরাং জরাড শাখা

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

অনলাইন

িাইতুল আমান োওয়ার, জহাবিাং-৮৪০-৮৪১, উত্তর আিাির,
জমাহাম্মিপুর, ঢাকা।

৮১৫১১৬৬, ৯১২৯০৯৩

কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

৫৪, কারওয়ান িাোর িা/এ, ঢাকা।

৮১৫৭২৮৮, ৯১২৪২৯৬

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

কচলে জগইে শাখা

ইউবনয়ন জিন্টার, ১/৫, জমাহাম্মিপুর হাউবোং এচিে, ঢাকা

০১৭৫৫-৫৫৬১৩৫

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

টিচক ভিন, ১৩, কােী নেরুল ইিলাম এবভবনউ, কারওয়ান িাোর ০১৭৫৫-৫৫৬১১১, ৯১১৪০৪৪
িা/এ, ঢাকা।

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

পান্থপথ শাখা

এনা োওয়ার, ৫৭/৩ ও ৫৭/৪, জলক িাকথাি জরাড, কলািাগান
ধানমবন্ড, ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬১৩৪, ৯১২৫৭৫৪

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

িািমিবেি জরাড শাখা অনলাইন

জখািািক্স াউচন্ডশন, হাউে নাং-৯৯, জরাড নাং-১১/এ, ধানমবন্ড
আ/এ, ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬১১৭, ৯১২৭৯৩১

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

িািমিবেি জরাড
প্রাইচরাটি ব্াাংবকাং
জিন্টার শাখা

হাউে নাং-৯৯, জরাড নাং-১১/এ, ধানমবন্ড আ/এ, ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬০১৬, ৯১২৭৯৩১

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক কারওয়ান িাোর শাখা অনলাইন

বিএিআইবি ভিন, ১০২, কােী নেরুল ইিলাম এবভবনউ,
কারওয়ান িাোর িা/এ, ঢাকা।

৯১২৮৫৩৭

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক শ্যামলী শাখা

অনলাইন

শ্যামলী স্কয়ার, জহাবিাং ২৪/১ ও ২৪/২ বখলবে জরাড, জমাহাম্মিপুর,
ঢাকা।

৯১০৩৩৬৯

জিবিক ব্াাংক বলিঃ
ইউবিবিএল
ইউবিবিএল

উত্তরা শাখা
উত্তরখান শাখা
জিানারগাঁও এবভবনউ
মবহলা শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

েে-৬৭/এ, রিীব্ন্দ্ন্দ্র স্মরনী, জিক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা।
১৪৩৮, শাহা কবির মাোর জরাড, উত্তরখান, ঢাকা।
২২, জিানারগাঁও েনপথ িিক, জিক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা।

৭৯১১৩০৩, ৪৮৯৫১০৩১
৮৯২১৫৮১, ০১৭১৪-১৬৭৪৩৮
০১৭৮৭-৬৭০৯৭৮

ইউবিবিএল

িবিনখান শাখা

অনলাইন

আইবরশ োো, ৮৪৮/১, গাচয়র জপ্রম িাগান, িবিণখান, আশচকানা, ০১৭৮৭-৬৭০৯৭৬
ঢাকা।

অনলাইন

অনলাইন

অনলাইন

ইউবিবিএল
ইউবিবিএল

বখলচিি শাখা
বনকুে শাখা

অনলাইন
অনলাইন

োলনা ভিন, িাবি-খ/৪৯/এ, িাোলা, বখলচিি, ঢাকা।
জমবরবডয়ান জহাচেল, ৭৯/এ, এয়ারচপাে থ জরাড, বনকুে-২, ঢাকা।

০১৭৩০-০৩৪৮৬৮, ৭৯১১৪৮৫
৫৫০৯৮৩২০

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ গবরি-ই- জনওয়াে শাখা অনলাইন

েে-২২, জিক্টর-১৩, গবরি-ই-জনওয়াে এবভবনউ, উত্তরা, ঢাকা।

৭৯১৪৪৪৪, ৭৯১১৪৩৫

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ উত্তরা শাখা

অনলাইন

িাবি-১০/এ, জরাড-৭/বড, জিক্টর-৯, উত্তরা, ঢাকা।

৪৮৯৩১৭২৯, ০১৭৮৭-৬৮১২৫৩

ইিান থ িাাংক বলিঃ

আশচকানা শাখা

অনলাইন

হােী কামাল উবেন োওয়ার, হাউে-২৭, আশচকানা, উত্তরা, ঢাকা।

৭৯১৪৬০৯, ৭৯১৪৬১৯

ইিান থ িাাংক বলিঃ

েবিম উবেন জরাড শাখা অনলাইন

েচয়ন্ট বিেচনি োওয়ার, েে-৩ ও ৩/এ, জিক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।,

৫৮৯৫৮১৬, ৫৮৯৫৯০৫১

ইিান থ িাাংক বলিঃ

গবরি-ই- জনওয়াে শাখা অনলাইন

েে-১৫, জিক্টর-১১, গবরি-ই- জনওয়াে এবভবনউ, উত্তরা, ঢাকা।

৭৯১৪৪৫৭

িাউথইি িাাংক বলিঃ
িাউথইি িাাংক বলিঃ

উত্তরা শাখা
িবিনখান শাখা পল্লী

িাবি-১, জরাড-১১, জিক্টর-১, উত্তরা, ঢাকা।
য়িাল ম্যানশন, শাহা কবির মাোর জরাড, উত্তরখান, আশচকানা,
ঢাকা।

৫৮৯২২৫৩৮, ৫৮৯২৩৬৮০
০১৭৫৫-৬৩৭১৯৩

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

কামার পািা শাখা
অনলাইন
আশচকানা শাখা
অনলাইন
উত্তরা মচডল োউন শাখা অনলাইন

এআর কমচেক্স, ৭৫, কামারপািা, উত্তরা, ঢাকা
ডানা োো, ২৪৭, আশচকানা, িবিনখান, উত্তরা, ঢাকা।
েে-১১৩/বি, জরাড নাং-৭, জিক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

৮৯৮১৫৯২
০১৮১৯-২৯৯৮৬৬
৮৯৫৫১৭২

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

জিানারগাঁও েনপথ শাখা অনলাইন

মুবক্তচ াদ্ধা জক এি োওয়ার, িাবি-১, জরাড-১৭/বি, জিক্টর-১২,
উত্তরা, ঢাকা।

৮৯৫৫১৫৮, ০১৭৮১-৪২৬৩৭০

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

িবিনখান শাখা
আশচকানা শাখা

২৯৮, িবিণখান িাোর, িবিনখান, ঢাকা।
সিয়ি োওয়ার, ৪৩২, আশচকানা িাোর, হােী কযাম্প জরাড,
িবিনখান, ঢাকা।

৮৯৫৬০৫৬, ০১৯১২-৯৬৫৮৮৭
০১৭০৮-১৩৬৮৫২

অনলাইন
অনলাইন

অনলাইন
অনলাইন

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

উত্তরা শাখা
অনলাইন
জিানারগাঁও েনপথ শাখা অনলাইন

িাবি-১৪, জরাড-১৪৮, জিক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।
িাবি-২, জরাড-১৭/বি, জিক্টর-১২, জিানারগাঁও েনপথ , উত্তরা,
ঢাকা।

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

দুমবন শাখা

েপ সুপার মাচকথে, ১২, আনন্দ িাোর, দুমবন, বখলচিি, ঢাকা।

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

উত্তরা মচডল োউন শাখা অনলাইন

অকল্যান্ড জিন্টার, হাউে-১১, জরাড নাং-৬, জিক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

৫৮৯৫৪৩৭৯, ৫৮৯৬০৭২৪

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

শাহ মখদুম এবভবনউ
শাখা

অনলাইন

িাবি-৩৫, জিক্টর-১২, শাহ মখদুম এবভবনউ, উত্তরা, ঢাকা।

৫৫০৮৭০০৬, ৫৫০৮৫৮৮৩

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

উত্তরা শাখা
গবরি-ই- জনওয়াে
এবভবনউ শাখা

অনলাইন
অনলাইন

বিএম োওয়ার, িাবি-১৫, জিক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা।
জহাবিাং-১, জিক্টর-১১, গবরি-ই- জনওয়াে এবভবনউ, উত্তরা, ঢাকা।

৫৮৯৫০০১৬
৮৯৫০৯৯৭, ৮৯৯১৭৮১

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

আশচকানা শাখা

অনলাইন

বিটি জপাে থ, ৩৯৮, আশচকানা িাোর, হােী কযাম্প জরাড,
িবিনখান, ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬১৩৮

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

উত্তরা জলবডি শাখা

অনলাইন

জিালার জেড জিন্টার, েে-১৬, জিক্টর-১১, গবরি-ই- জনওয়াে
এবভবনউ, উত্তরা, ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬১৭৪

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

উত্তরা শাখা

অনলাইন

আচনায়ার কমচেক্স, িাবি-১২, জরাড-১৪/বি, জিক্টর-৪, উত্তরা,
ঢাকা।

০১৭৫৫-৫৫৬১১৩, ০৭১৫৫-৫৫৬২১৩

এিআইবিএল

গবরি-ই- জনওয়াে
এবভবনউ শাখা

অনলাইন

৫০, গবরি-ই- জনওয়াে এবভবনউ, জিক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা।

৮৯৫-৫৮৮৪, ৮৯৫-৫৮৮৬

এিআইবিএল

উত্তরা শাখা

অনলাইন

লবি ইচম্পবরয়র, ২৭, উত্তরা িা/এ, জরাড নাং-৭, জিক্টর-৩, উত্তরা, ৮৯৫৯৭৩১-৩২
ঢাকা।

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

গবরি-ই- জনওয়াে
এবভবনউ শাখা

অনলাইন

ভাবরিাে হাউে,০৮,গরীি-ই-জনওয়াে এবভবনউ,জিক্টর ১৩,উত্তর
পবিম, ঢাকা ।

অনলাইন

৮৯৫১৪৪৭, ০১৭৩০-০৭৪২৯২
৫৫০৮৬৭৩১-২

১১৯,৬০০,৭৬৮,৪০১,৯১৬,০০০,০০০

গুলশান

ঢাকা

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

উত্তর শাখা

অনলাইন

িািী-১১,জরাড ১৪-বড, জিক্টর ০৪,উত্তরা, ঢাকা ।

৫,৮৯৫,০৮৬,৫৫৮,৯৫২,২৫০

প্রাইম ব্াাংক

িসুন্ধ্রা শাখা

অনলাইন

িাইতুল আমান োও ার (১ম িলা), িসুন্ধ্রা প্রচেক্ট,িক-বি,েে২৩৬,বপএি- কযান্টচমন্ট, ঢাকা ।

৮৮,৪৫২,১৪৮,৮৪৫,২১৩

প্রাইম ব্াাংক
জিবিক ব্াাংক বলিঃ

ইব্রাবহমপুর শাখা
টিএন্ডটি বুথ গ্গুলশান
শাখা

অনলাইন
অনলাইন

সুমনা শাহািাৎ জিন্টার ,৮০,ইব্রবহমপুর কা রুল,ঢাকা ।
জেবলচ ান ভিন, গুলশান-১,ঢাকা ।

৮৮,৭২৫,৫৭৮,৮৭২,৫০৩
৯৮৪৯৮০৭

জিবিক ব্াাংক বলিঃ
জিবিক ব্াাংক বলিঃ

িনানী শাখা
গুলশান শাখা

অনলাইন
অনলাইন

৬,কামাল আিাতুক
থ এবভবনও,িনানী,ঢাকা ।
৩৩,গুলশান িাউথ কমাবি থয়াল এবরয়া ,গুলশান িাচকথল-১, ঢাকা।

৮৮,৩৩৪,০২৮,৮৩৩,৪০৩
৯৮৮,৩৫০,১২৯,৮৯৯,৯২৩

ইউবিবি ব্াাংক

প্রগবি স্বরনী শাখা

অনলাইন

ে-৮৯/১, উত্তর িাড্ডা প্রগবি স্মরনী, থানা-িাড্ডা,ঢাকা বিটি
কচপথাচরশন, জেলা-ঢাকা।

৯৮৯৪১৯২,০৭৮১১-৪৮৭৮৫৭

ইউবিবি ব্াাংক

িািাকুল শাখা

অনলাইন

১৩৮,আব্দুল িাগ, িাড্ডা-িািারকুল জরাড,উত্তর িাড্ডা, ইউবনয়ন
থানা-িাড্ডা, জেলা-ঢাকা।

৯৮৫৫০৭৪,০১৭১২-০৯০২৪৩

ইউবিবি ব্াাংক

কচপথাচরে শাখা

অনলাইন

েে-বিিবিউবড-(এ)-১, জরাড নাং-৩৪ গুলশান এবভবনউ,ঢাকা।

৮৮৫২৫০০,০১৭৩০-৩১৮৮৪৮

ইউবিবি ব্াাংক

গুলশান শাখা

অনলাইন

কনকড থ আই.জক. োওয়ার (২য় িলা),েে নাং-বিইএন (এ)-২ উত্তর
এবভবনউ , গুলশান-২,ঢাকা।

৮৮,২৪১,৯৮৮,৮২৪,৫৬৪

ইউবিবি ব্াাংক
মহাখালী শাখা
মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ গুলশান শাখা

অনলাইন
অনলাইন

জমচডানা োওয়ার, ২৮, মহাখালী িাবনবেযক এলাকা, ঢাকা।
জহািনা জিন্টার (২য়-িলা),সুইে নাং-১০৩-১০৯,গুলশান এবভবনউ,
ঢাকা।

৮৮,১৩০,২৭৯,৮৮৪,৮৮৩
৫৫০,৬৮৯,৬৫৮,০৬৮,৯৬৬

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ মহাখালী শাখা

অনলাইন

গ্রীন জডল্টা আমি োওয়ার (২য়-এিাং িয় িলা),৫১-৫২, মহাখালী
িাবনবেযক এলাকা,ঢাকা।

৯৮৬৩২১৫,৯৮৯১৫২০,০১৭৩০৩১৮১৮৮,০১৭৩০০৩৪৮৬৬

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ আিথোবিক
এয়ারচপাে থ জরাড শাখা

অনলাইন

এ আর এ ম্যানশন,৭৭-৭৮, এয়ারচপাে থ জরাড,আমিলী,ঢাকা বিটি
কচপথারশন,মহাখালী িাবনবেযক এলাকা, ঢাকা।

৯৮,৫৭৪,৮০৯,৮৫৭,৪৮১

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

গুলশান শাখা

অনলাইন

কনকড থ বরেমন্ড,৬৮, গুলশান এবভবনউ, েে-৮এ, িক-বিইএি
(এ ),গুলশান, ঢাকা।

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

গুলশান নথ থ শাখা

অনলাইন

কল্পনা হাউে,১৬৯,গুলশান এবভবনউ, গুলশান-২,ঢাকা।

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

প্রগবি শাখা

অনলাইন

আোহার কমচ াথ ে কমচেক্স, জহাবিাং নাং-১৩০/এ, জরাড প্রগবি
স্মরনী,মধ্য িাড্ডা,ঢাকা।

এিআইবি বলিঃ

িনানী শাখা

অনলাইন

৪৮,কামাল আিাতুক
থ এবভবনউ, (নীে ১ম িলা), িনানী, ঢাকা।

এিআইবি বলিঃ

মহাখালী শাখা

অনলাইন

এিআইবি বলিঃ
এিআইবি বলিঃ

গুলশান শাখা
িািারকুল জরাড শাখা

অনলাইন
অনলাইন

৮০,গুলশান এবভবনউ, জলচভল-৩,গুলশান, ঢাকা।
৯৮১৯১৩৭, ৫৮৮১৩৭৯৩
২৮৭,উত্তর িাড্ডা (আলীয়ার জমাি) িািারকুল জরাড িাড্ডা ইউবনয়ন ৯৮৫৮০৭২, ৯৮৫৮০৭৩
ঢাকা।

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

িনানী শাখা

অনলাইন

স্কাইলাকথ মাকথ ৮৫৪, িািী-৮৪,জরাড-১১,িক-বড,িনানী মচডল
োওয়ার, গুলশান, ঢাকা।

৯৮৬২৬৬৯, ৯৮৬২৫৭২

িাউথইি ব্াাংক
িাউথইি ব্াাংক
িাউথইি ব্াাংক
িাউথইি ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

গুলশান শাখা
িনানী শাখা
প্রগবি স্বরনী শাখা
মহাখালী শাখা
মহাখালী শাখা
গুলশান শাখা
গুলশান-১ শাখা
প্রগবি স্বরনী শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

হাউে নাং-৮২ বিইএি (এ ), ১, গুলশান এবভবনউ ঢাকা।
েে-৭১, িক-বি , কমল আিাতুক
থ এবভবনউ, িনানী, ঢাকা।
েে-গ-২৫/৫/১, শাহোিপুর প্রগবি স্বরবণ, গুলশান, ঢাকা
চিবি”(১ম িলা), ৫০, মহাখালী িা/এ, ঢাকা।
গ্রীন জডল্টা এইমি োওয়ার, ৫১-৫২, মহাখালী িা/এ, ঢাকা
৪/এ, কমল আিাতুকথ এবভবনউ, গুলশান-২, ঢাকা
উিয় োওয়ার, ৫৭/এ, গুলশান এবভবনউ, গুলশান-১,ঢাকা।
হােী আহচমি োো (১ম িলা) ক-৭০, প্রগবি স্মরনী, কুবিল,
িাড্ডা, ঢাকা।

৯৮৮৩৪৯১, ৯৮৮৩৪০১-৫
৫৫০৩৪১৯৭, ৫৫০৩৪১৬৪
৮৮০০২৩৮, ৮৮৯৯২৩৯
১৭৩০৭৮১২৭৬
৯৮৫৫৪৭৬-৯৮৫৫৪৭৮
৯৮৮১০১৫, ৮৮৫২৬৭৯
৮৮১১৬৪১
৮৪১০২২৫, ৮৪১০২২৭

৯৮৪৭১০১-২, ৮৮২৭২৫৪,
৯৮৯১৫৯৪
৯৮৯৬০৭৩, ৯৮৯৬০৩৮
৯৮৯৬৩১৬
৯৮৫৭৩৩৮-৯

৯৮২০৯৯৫, ৯৮২০৯৯৬,
৯৮২০৯৯৭
আম্বন োওয়ার,(১৬,িবরড বিবিাং),৯৯,মহাখালী, িাবনবেযক এলাকা, ৯৮৮৮৯৪৩, ০৯৬১২০০১১২২
ওয়াড থ-২০,ডাক র+থানা-গুলশান, ঢাকা।

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ
বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

িনানী শাখা
গুলশান শাখা
িনানী শাখা
েগন্নাথপুর শাখা
প্রগবি স্মরনী শাখা
িনানী শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

িাবি-১০৬,জরাড নাং-১১, িক-বি, িনানী ঢাকা।
৯৭,গুলশান এবভবনউ, ঢাকা ।
েে-১৫৮, িক-ই, িনানী আ/এ ঢাকা ।
ক-৪৩, েগন্নাথপুর নেথ, ঢাকা ।
বরে জডল, ে-৭৫/২, উত্তর িাড্ডা, ঢাকা ।
বলচন্টা জিন্টার, হাউে-৮২, জরাড-১১, িক-বড, িনানী, ঢাকা ।

৯৮৮৯৫৪৫, ৮৮২৯০২২
৯৮৯০১৩৮, ০১৭১১৮১২৬০৫
৯৮২২১১৬
৮৪১৫৬১২ , ০১৭৩০৭০৩৫৯২
৫৮৮১৩৭৫৫ ,৫৮৮১৪১৭৫
৯৮৮৩৮৩১, ৯৮৮৩৮৬১

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

গুলশান শাখা

অনলাইন

১২০, গুলশান এবভবনউ, ঢাকা ।

৯৮৮২৪৭৩ ,৮৮৩৭৮৪০

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

এমটিবি জিন্টার
কচপথাচরে শাখা
জিেগাঁও শাখা

অনলাইন

এমটিবি জিন্টার,২৬,েে – ৫, িক- এিই (বড), গুলশান-১ , ঢাকা ।

৮৮১৮৪৫৩, ৮৮২১৪৭২

অনলাইন

এমটিবি স্কয়ার,২১০/এ/১, জিেগাঁও কমাবশথয়াল এলাকা, ঢাকা

৮৮,১৭২,৭১৮,৮৩১,৮১৫

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

িাবরধরা শাখা

অনলাইন

কনকড থ ১-জক োওয়ার (১ম িলা), েে -০২, িক-বিইএন নথ থ
এবভবনউ,গুলশান-২

৯৮৫,০৩৭,৬০১,৭৩০,৭৮১,০০০

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

িনানী শাখা

অনলাইন

হাউে-৬২,িক-ই, কমল আিাতুকথ এবভবনউ, িনানী, ঢাকা ।

৮৮,১৫৭,৫৪৯,৮৮৯,৮৬৮

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

গুলশান শাখা

অনলাইন

েে নাং-০১,িক-বিইএন (এইে), জরাড নাং-১০৯, গুলশান এবভবনউ,
ঢাকা।

৯৮,৮৬১,৭১৮,৮১৫,৮৮৫

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

মহাখালী শাখা

অনলাইন

৬৯,মহাখালী কমাবশয়াল এলাকা, ঢাকা।

৯৮৫,০৩০,২৯৫,৮৮২,২৯১

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

প্রগবি স্বরনী শাখা
গুলশান শাখা

অনলাইন
অনলাইন

যাবিবলটিি োওয়ার,খ-১৯৯/২, মধ্য িাড্ডা,ঢাকা ।
৪০/৫,নথ থ এবভবনউ, গুলশান-২ ঢাকা ।

৯৮,৪০৬,৮৯৮,৮১৬,৯৩৮
১৭,১৫৫,৫৬১,০৮৯,৮৯০,৫০০

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

প্রগবি স্বরনী শাখা

অনলাইন

কনব চডি জিন্টার (২য় িলা), খ-৯,প্রগবি িরনী ঢাকা ।

১৭৫,৫৫৫,৬১২,৯০১,৭৫৫,০০০,০০০

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

িনানী শাখা

অনলাইন

আিাতুক
থ োওয়ার (২য় িলা), ২২, কামাল আিাতুক
থ এবভবনউ,
িনানী, ঢাকা ।

১৭,৫৫৫,৫৬১,১৮৯,৮২০,৬০০

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

গুলশান িাউথ শাখা

অনলাইন

উিয় িনে, েে (এ), ২/বি, গুলশান িাউথ এবভবনউ, গুলশান-১,
ঢাকা ।

০১৭৫৫৫৫৬১৫২, ৯৮৪৭৪২৭

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

মহাখালী শাখা

অনলাইন

জভঞ্চার োওয়ার (২য় ও ৩য় িলা), েে ০৩, িীর উত্তম এ জক
খন্দকার জরাড,মহাখালী িা/এ,ঢাকা ।

০১৭৫৫৫৫৬১৬৯, ৯৮৮৮৫৮৬

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

গুলশান প্রাইরটি
ব্াাংকবকাং

অনলাইন

৪০/৫,নথ থ এবভবনউ, গুলশান-২, ঢাকা ।

০১৭৫৫৫৫৬৩২০, ৯৮৯০৫২০

জিন্টার শাখা
িনানী শাখা

অনলাইন

এি.আর. আর কমথাবশয়াল োওয়ার, িািী ৫০, জরাড ১১, িক বি,
িনানী, ঢাকা।

৯৮৯০৮৬৫, ৯৮৯১৬১৭

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

গুলশান শাখা

অনলাইন

জভনচুরা এবভবনউ, েে বি, ডবিউ এন, (বি) ৮(বি), জরাড-৩৪,
গুলশান মচডল োউন, ঢাকা

৯৮৮৭১৬৯, ৯৮৮৪৩৬৫

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

মহাখালী শাখা

অনলাইন

প্যাবিব ক জিন্টার, ১৪, মহাখালী িা/এ, ঢাকা-১২১২

৮৮০৯৮৪২৫৬৭৯

জিবিক ব্াাংক বলিঃ
িসুন্ধ্রা শাখা
মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ প্রগবি স্মরণী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

েে-১৩, িক-এ, জমইন জরাড, িসুন্ধ্রা, আ/এ, ঢাকা
গ্রীন ওরল্যা্চড, ৪২,/এ, প্রগবি স্মরণী, িাবরধারা, ঢাকা

৮৪১৯৬৫০, ৮৪১৯৬৫৭
৮৪১১৫০৩, ০১৭৬৬৬৭৮৫৭

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
এিআইবি বলিঃ
এিআইবি বলিঃ
িাউথইি ব্াাংক

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

েে-১৫, িক-এ, িসুন্ধ্রা, আ/এ, ঢাকা
১০/১, মািানী এবভবনউ, নতুন িাোর, থানা-ভাোরা, ঢাকা
হাইে-১৬, িক-এ, িসুন্ধ্রা এবভবনউ, িসুন্ধ্রা, আ/এ, ঢাকা
েে নাং-১৪২, িক-বি, িসুন্ধ্রা, আ/এ, িাবরধারা, ঢাকা

৫৫০৩৭৩৯১, ৫৫০৩৭৩৯২
০৯৬১২০০১১২২, ৮১১০১৭
৮৪০২৫০১, ৮৪০২৫০২
৮৪৩১০৩৪, ৮৪৩১০৩১

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

িসুন্ধ্রা শাখা
ভাোরা শাখা
িসুন্ধ্রা শাখা
িসুন্ধ্রা শাখা

বমরপুর

ঢাকা

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

প্রগবি স্মরণী শাখা

অনলাইন

১৫/৫, প্রগবি স্মরণী, ঢাকা

৮৪১১৮০৪, ৮৪১০৯৪৮

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

িসুন্ধ্রা শাখা

অনলাইন

হাউে-২৩৬, জরাড-২, িক-বি, িসুন্ধ্রা, আ/এ, ঢাকা

৮৪১৭৮২১, ৮৪১৭৮২২

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

িসুন্ধ্রা শাখা

অনলাইন

গ্রীন কনকড থ, েে-৭, িক-এ, িসুন্ধ্রা জমইন জরাড, ঢাকা

৮৪০২৯৯৪, ৮৪০২৯৯৩

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

প্রগবি স্মরণী শাখা

অনলাইন

এন.আ েওয়ার, ৭২, প্রগবি স্মরণী, ি-জে,িাবরধারা, ঢাকা

৮৮৩৬৩২৯, ৮৮৩৬৩০০

জিবিক ব্াাংক বলিঃ

ঢাকা কযান্টনচমন্ট শাখা অনলাইন

বিবি, ২১১/৪, বি,আই জরাড, কচুচিি,ভািানচেক, কযান্টনচমন্ট,
ঢাকা

৮৮৭১১৫৯, ৮৮৭১৮৫৭

জিবিক ব্াাংক বলিঃ

বমরপুর শাখা

অনলাইন

বি.এি,বি,আই,বি ইচলকেবনক্স কমচেক্স, ইন্ডাবস্ট্রয়াল, েে-১/১,
জরাড-৩, এবভবনউ-৪, জিক্টর-৭, পল্লিী, ঢাকা

৯০০৬২৪৯-৫০

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ বমরপুর শাখা

অনলাইন

রাবেয়া ম্যানশন, ১৮৪, জিনপািা পি থিা, জিগি জরাচকয়া স্মরণী,
বমরপুর-১০, ঢাকা।

৯০১৪৫৮২, ৯০০৮৮৫২

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ মাোর জরাড শাখা

অনলাইন

জহাবিাং#২/এ, বমরপুর িার উি িালাম, ওয়াড থ # ১২,
বমরপুর-১, ঢাকা
েে-১৭, জমইন জরাড-৩, িক-এ, জিক্সন-১১, বমরপুর, ঢাকা
‘োঁি োো’ জহাবি নাং-১০, বমরপুর িার উি িালাম জরাড,

৮০৩৫৫৩৯, ০১৭১৪১০০৯৬০

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

বমরপুর শাখা
অনলাইন
বমরপুর িার উি িালাম অনলাইন

এিআইবি বলিঃ

শাখা
বমরপুর শাখা

এিআইবি বলিঃ

জিগম জরাচকয়া স্মরণী
শাখা

অনলাইন
অনলাইন

ওয়াড থ নাং-১২, বমরপুর-০১, থানা-বমরপুর জেলা-ঢাকা
েে নাং-৩৩,রাচিয়া কমচেক্স, িক-খ, জমইন জরাড, (জগাল েত্বর১০), বমরপুর, ঢাকা

৯০০৮১১৫, ৯০১০৪৭৮
৯০০৩৪৬৫, ৯০২৫৩৩৮

৯০২৯৭২০, ৯০১৩৫৮৪

িাাংলাচিশ লায়ি াউচন্ডশন ভিন, ৩/বি, পবিম, আগারগাঁ, জিগম ৮১১৫৭৮৯, ৮১৪১৬৭১
জরাচকয়া স্মরণী, ঢাকা

োংগী

গােীপুর

িাউথইি ব্াাংক

রুপনগর শাখা

অনলাইন

রাংগন েে-১৪, জরাড নাং-১১,ওয়াড থ নাং-৭, রুপনগর, আ/এ,বমরপুর
হাউবোং এচিে, বমরপুর, ঢাকা।

৮০৫১৯৮১

িাউথইি ব্াাংক

বমরপুর শাখা

অনলাইন

বিম্পলবি, েে-১, জরাড-৮, িক-বি, জশকিন-৬, বমরপুর হাউবোং
এচিে, বমরপুর, ঢাকা।

৯০২৯৫৬৮-৬৯

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

বমরপুর শাখা

অনলাইন

নিান থ লায়ি আরবপ োওয়ার, েে-৪. িক-বড, বমরপুর-২, ঢাকা।

৯০১৪০৬০

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

বমরপুর শাখা

অনলাইন

েে-২, জরাড নাং-১১, জিকিন-৬ িক নাং-বি, বমরপুর, ঢাকা।

৯০১২৯৬৯, ৮০৩৫২৩২

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

পল্লিী শাখা

অনলাইন

১৪/১১, পল্লিী, বমরপুর, ঢাকা ।

৯০১৬২৭৩, ৮০৫৫৬৩০

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

আইবিবি বমরপুর শাখা

অনলাইন

মামবন োওয়ার, ১২৪৪, ইি মবনপুর, জিগম জরাচকয়া স্মরনী,
বমরপুর, ঢাকা

৮০৫৭৬৮১-২

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

বমরপুর -১ শাখা
পল্লিী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

রবিউল োো, েে-বি-১/খ, জিকশন-১, বমরপুর, ঢাকা
৮০৩৪১২৬, ৮০৩৪৫৯০
জিিারা’ি ড্রীম, জহাবিাং নাং-১/১১ এিাং১/১২, পল্লিী, বমরপুর, ঢাকা ৯০০৫৫৯, ৯০০১৯১৩

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

বমরপুর -১ শাখা

অনলাইন

২৩০, জিনপািা পি থিা, বমরপুর-১০, ঢাকা

১৭৫৫৫৫৬১২৩

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক জিগম জরাচকয়া স্মরণী
শাখা

অনলাইন

৯২৩, জশওিাপািা, জরাচকয়া স্মরণী, বমরপুর, ঢাকা

৯০১৪২৯০, ৯০১২৬০৭

ইউবিবি ব্াাংক

োংগী শাখা

অনলাইন

৮, জেরাগআলী মাচকথে, শাহোহান ম্যানশন, োংগী, গােীপুর

৯৮০২৩৩২, ০১৭১১৮৮১০৪৬

ইউবিবি ব্াাংক

োংগী জিশন জরাড শাখা অনলাইন

েম্পাকবল বিচনমা কমচেক্স, োংগী জিশন জরাড, োংগী, গােীপুর।

৯৮১৭৬৫০, ০১৭৬৮০১৩২০৬

ইউবিবি ব্াাংক

কামারপািা শাখা

হােী আব্দুর হাচশম মাচকথে, হবররামপুর, তুরাগ,গােীপুর

১৭০৮৪৫১৯৮৮

অনলাইন

গােীপুর

গােীপুর

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ জিাড থ িাোর শাখা

অনলাইন

জিাড থ িাোর, গােীপুর ।

৯২৯১৬০৪, ০১৭১৩০৬৭০১২

িাউথইি ব্াাংক
বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

োংগী শাখা পল্লী
োংগী শাখা

অনলাইন
অনলাইন

৮/বি, আনারকবল জরাড, োংগী িাোর, গােীপুর।
ইউনাইচেড শবপাং কমচেক্স, জহাচিন মাচকথে, োংগী গােীপুর

৮৯১৬৬৪৭, ৮৯১৬৬৪৮
৯৮১৬২৫০-৫১

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

োংগী শাখা

অনলাইন

জিনাকল্যান কমাবশথয়াল কমচেক্স, েে-৯, িক-এ , োংগী গােীপুর। ৯৮১২৮১১, ৯৮১৩৮৭৪

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

োংগী এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন

রুপালী োো, ২৪, আনারকবল জরাড, োংগী গােীপুর।

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক োংগী শাখা

অনলাইন

জিনাকল্যান কমাবশথয়াল কমচেক্স, েে-৯, িক-এ , োংগী গােীপুর। ১৭১০৯৬০৯৪০

এিআইবি এল
ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

োংগী শাখা
োংগী এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন
অনলাইন

৮/বি, আনারকবল জরাড, োংগী িাোর, গােীপুর।
৯৮১৭৭১০, ৯৮১৭৭১১
শাহোহাল শবপাং কমচেক্স, ১/১/এ, শাহাউবেন িরকার জরাড, োংগী ৯৮১৭৪০৭-৯, ০১৭৩০৭৩৬৩৪৮
গােীপুর ।

জিবিক ব্াাংক বলিঃ

গােীপুর জেেৌরাস্তা শাখা

অনলাইন

নূর োো, গােীপুর, জেেৌরাস্তা, ময়মনবিাংহ জরাড, গােীপুর

৪৯২৬৩১১৫, ৪৯২৬৩১৩৪

ইউবিবি ব্াাংক

জকানািািী শাখা

অনলাইন

েে-এ/১৩৯, বিএিআইবি,ইন্ডাবিয়াল জস্টে, জকানািাবি, গােীপুর।

৯২৯৭১৩২, ০১৭৩০০৭৬১২৯

ইউবিবি ব্াাংক

ভাওয়াল বমেথাপুর শাখা অনলাইন

হাবলমা োো, ভাওয়াল বমেথাপুর, িির গােীপুর

১৭০৯৬৩৫৯৫৭

ইউবিবি ব্াাংক
ইউবিবি ব্াাংক

গােীপুর শাখা
েয়ািিপুর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

ইউনুি োওয়ার, জিিন, েন্দ্রা, গােীপুর ।
িািবনম োওয়ার, জে/৫/৪, বি আই বড বি জরাড, েয়চিিপুর,
গােীপুর।

৯২৬৩৯৫১, ০১৮১৭০৩২৫৬৪
০১৭০৮৪৫১৯৮৭,

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ জকানািাবি শাখা

অনলাইন

মবিউর রহমান োো, জকানািাবি, েয়চিিপুর, গােীপুর

৯২৯৮৪৮৪, ০১৭১৩০৪৪৮৪৬

১৭১৫৫৫৫৬১৫৩

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ গােীপুর জেেৌরাস্তা শাখা

অনলাইন

শাে বেরাবন োওয়ার, িািী-৩৪, িক-এ, আউেপািা, িির গােীপুর ৪৯২৬১২৪৩৯, ০১৭০৯৬৩৩৭৩৮

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
এিআইবি এল
িাউথইি ব্াাংক

জিাড থ িাোর শাখা
েয়চিিপুর শাখা
জকানািািী শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ওমর োো, িািী-১, িক-বি, জিাড থিাোর, গােীপুর।
রাব ো ভিন, িািী-২৩/৩, িক-বি, েয়চিিপুর, গােীপুর
েে-এ/১৪৭-১৪৮, বিএিআইবি,ইন্ডাবিয়াল জস্টে, জকানািাবি,
গােীপুর।

৯২৯৩৮৯৫-৬
৯৬১২০০১১২২
৯২৯৮৮৪০

িাউথইি ব্াাংক

েয়চিিপুর শাখা

অনলাইন

জহাবিাং-২৩৫, িাক-জক, বশিিািী জমাি, েয়চিিপুর, গােীপুর।

১৭৫৫৫৯৪১৯৪

িাউথইি ব্াাংক

মবনরামপুর িাোর শখা অনলাইন

আিা জেেৌধুরী োওয়ার, ,মবনপুর, িাহুলগি, গােীপুর।

১৯৩৪৪৪৮৯২০

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ

গােীপুর এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন

মাহাবুবেন কমচেক্স, েয়চিিপুর িাোর, গােীপুর।

৯২৬৪২৬৩, ০১৯২১৮৫৫৬২৫

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

িাচগর িাোর শাখা

অনলাইন

িিিাবি সুপার মাচকথে, িাচগর িাোর, গােীপুর।

৮৮০ ৬৮২৫৫৫১৮০,

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

মবনপুর িাোর শাখা

অনলাইন

বশকিার মাচকথে, মবনপুর িাোর, নুহািপবল্ল জরাড, গােীপুর।

৮৮০ ৬৮২৫৫৫১৭০

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

গােীপুর শাখা

অনলাইন

আহছাবনয়া কমচেক্স, জভাগিা ইিান থ গােীপুর ।

৯২৯,৩৩০,৫৯২,৯৬৪,১০৩

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

েয়চিিপুর জেেৌরাস্তা
শাখা

অনলাইন

শাপলা ম্যানিন, েয়চিিপুর জচেেৌরাস্তা, েন্দনা, গােীপুর।

৯২,৬৪১,৩৫৯,২৬৪,১০৩

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

েয়চিিপুর জেেৌরাস্তা
শাখা

অনলাইন

খাচলক কমচেক্স, েয়চিিপুর জেেৌরাস্তা, গােীপুর।

১৭৫,৫৫৫,৬১১,০০১,৭৫৫,০০০,০০০

অনলাইন

ওয়াড থ ৩৫, গাছা, জোন ০১, েয়চিিপুর থানা, গােীপুর।

৯২,৯১৮,০০৯,২৯১,৮০১

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক জিাড থ িাোর শাখা

কাবলয়াককর

কাবলগে

কাপাবিয়া

শ্রীপুর

গােীপুর

গােীপুর

গােীপুর

গােীপুর

আরি িাাংলাচিশ ব্াাংক েন্দ্রা শাখা

অনলাইন

আলহাজ্ব খবি উবেন সুপার মাচকথে (২য় িলা), কাবলয়াককর িাোর ৫১৪,৪৮৫,১৪৬,৬০১,৭১৩,০০০,০০০
জচপেৌরিভা, কাবলয়ককর, গােীপুর।

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

েন্দ্রা শাখা

অনলাইন

জিওয়ান োো, েন্দ্রা পল্লী বিদুযৎ কাবলয়াককর, গােীপুর।

০৬৮২২-৫১৯৬৮

িযান্ডাড থ ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

শব পুর শাখা
কাবলয়াককর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

স্বপ্নেয় োওয়ার, শব পুর িাোর, কাবলয়াককর, গােীপুর।
আচহাচমি আলী োো (১ম িলা), কচলে জরাড, কাবলয়াককর,
গােীপুর।

০৬৮২২-৫১০৫৮, ৫১০৫৯
০৬৮২২-৫১৬২২

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

শব পুর শাখা

অনলাইন

হােী ওিমান মাচকথে, জহাবিাং-এ-৬২, শব পুর িাোর,
কাবলয়াককর, গােীপুর।

০১৭৫৫ ৫৫৬১৫১, ০১৭৫৫ ৫৫৬২৫১, ০২-৪৯২৭১২০৩-৫

ইউবিবি ব্াাংক

কাবলগে শাখা

অনলাইন

মবিনা ভিন, কাবলগে িাোর, ওয়াড থ নাং-৪, থানা-কাবলগে
গােীপুর।

০১৮৩৩ ১৪৭৯১৪, ০১৯৬৬ -৬০২২৪১, ০১৭১৬ ৯৯৩৮৪৪

বমউচুয়াল োি ব্াাংক
বলিঃ

কাবলগে এিএমই/
নাগরী শাখা

অনলাইন

আোি মাচকথে (২য় িলা), কাবলগে িাোর, থানা-কাবলগে
গােীপুর।

০৬৮২৩-৫২১৯৪

ইউবিবি ব্াাংক
িাউথইি ব্াাংক

কাপাবিয়া শাখা
কাপাবিয়া শাখা (পল্লী)

অনলাইন
অনলাইন

কাপাবিয়া িাোর, উপচেলা জরাড, কাপাবিয়া, গােীপুর।
আক্তার মাচকথে, কাপাবিয়া জমইন জরাড, জমেৌো-িানর হাওলা,
কাপাবিয়া, গােীপুর।

০১৮৩৩-১৪৭৯১৩, ০১৭১১৪৮৮৭৬৫
০১৭৬৬-৬৭৩৫৯৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

কাপাবিয়া শাখা

অনলাইন

থানার জমার, কাপাবিয়া, গােীপুর-১৭৩০।

০৬৮২৪-৫২২২০, ০৬৮২৪-৫২২২২

জিবিক ব্াাংক
ইউবিবি

মাওনা শাখা
মাওনা শাখা

অনলাইন
অনলাইন

হাবমিা কমচেক্স, জিবলহাটি, শ্রীপুর, গােীপুর।
আব্দুি িবহি সুপার বভউ, মাওনা জেেৌরাস্তা, জিবলহাটি, শ্রীপুর,
গােীপুর।

০১৬৮২-৫৫১১৫৫
০৬৮২৫-৫২৯০৫, ০৬৮২৫-৫২৯০৪, ০১৭১৪-১৬৭৪০৬,

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ

মাওনা শাখা

অনলাইন

বিচয়টিভ ভিন (নীে িলা), মূলাইি, মাওনা জেেৌরাস্তা, শ্রীপুর,
গােীপুর।

এিআইবিএল

মাওনা শাখা

অনলাইন

রাজ্জাক োো (১ম িলা), ডাক র-িন্দ্রা, থানা- শ্রীপুর, গােীপুর।

৮.৮০৯৬৭E+১২
এক্স. ৭৯০ হচি ৭৯৬
০৯৬১২০০১১২২,
এক্স. ৮০১০১ ৮০১০২

িাভার

ঢাকা

িাউথইি ব্াাংক

মাওনা এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন

জহাবিাং নাং-১৪৯৭, মাওনা িাোর জরাড (১ম িলা), শ্রীপুর
জপেৌরিভা, গােীপুর।

০১৭৩০-৭২৭২৮৬

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

মাওনা শাখা

অনলাইন

িালাম বকর সুপার মাচকথে, মাওনা িাোর, শ্রীপুর গােীপুর।

০১৭০৯-৬৪৬০০৩

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

িরবম শাখা গােীপুর

অনলাইন

খান োো, িরবম িাোর, শ্রীপুর, গােীপুর।

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

মাওনা শাখা

অনলাইন

এন এি ভিন (২য় িলা), মাওনা জেেৌরাস্তা, শ্রীপুর, গােীপুর।

০১৭৫৫-৫৫৬১৫৬, ০১৭৫৫-৫৫৬২৫৬, ০৬৮২৫৫২৯০৬-৭

জহমাচয়িপুর শাখা
নিীনগর শাখা

অনলাইন
অনলাইন

ডায়মন্ড োওয়ার, ইউবনয়ন-জিতুলজুরা,থানা-িাভার, ঢাকা।
হােী বনোম োো (২য় িলা), গ্রাম- জডনডািার, ডাক র- িাভার
কযান্টনচমন্ট,িাভার ঢাকা।

১৭,০৮৪,৫১৯,৮৬০,১৯৫,১০০,০০০
১৭৩,০৩২,৯৭১,৬০১,৮১১,০০০,০০০

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ িাইপাল শাখা

অনলাইন

েবহর োো, উত্তর গােীরোে,ইউবনয়ন,িনবভর আশুবলয়া, ঢাকা।

৭৭৮,৯৩২,২০১,৭০৯,৬৫২,০০০

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ জগেৌবরপুর শাখা

অনলাইন

রাজু োো, জগেৌবরপুর আশুবলয়া ইউবনয়ন, কউবিল আশুবলয়া, ঢাকা। ০১৭০৮-৪৫৪৩৯৪, ০১৭০৮-৪৯৪১৩২

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ জহমাচয়িপুর শাখা

অনলাইন

হাবিম আলী কমচেক্স, বিঙ্গার জরাড, জহমাচয়িপুর, িাভার, ঢাকা।

৭৭৪১৫৩২, ৭৭৪১৫৩৩ এক্স. ১০১ ০১৭১৩-৪৫২৯৯৫

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ আশুবলয়া শাখা

অনলাইন

ভূইয়া কমাবশথয়াল কমচেক্স, োমগিা জেেৌরাস্তা, আশুবলয়া, িাভার,
ঢাকা।

৭৭৮৮৭৫৭, ৭৭৯০৭০৮ এক্স.১০১ ০১৭১১-৫৩৫৯৪৮

ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
ইিান থ ব্াাংক বলিঃ
এিআইবি বলিঃ

বডইবপচেে শাখা
িাভার শাখা
আশুবলয়া শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

মবেি োওয়ার, িাইপাইল, আশুবলয়া, িাভার, ঢাকা।
বৃবি বভলা, ই/এ, িল্লািাগ, জমেৌো-আনন্দপুর, িাভার, ঢাকা।
েে নাং-৮২, ৯৯, িাইপাইল, িসুন্ধ্রা, িক- বি, িা ািািী িাোর,
আশুবলয়া, িাভার, ঢাকা।

৭৭৯০৯২৬
৭৭৪৪৭৫৭-৮
০৯৬১২০০১১২২, ৮০৮০১, ৮০৮০২

এিআইবি বলিঃ

িাভার শাখা

অনলাইন

ইউসু োওয়ার (২য় িলা), ৩৫, োটি বিলখুশা িাগ, িাভার িাি
িযান্ড, িাভার, ঢাকা।

৭৭৪৩৭০৭, ৭৭৪৫৫৮৫

ইউবিবি
ইউবিবি

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

আশুবলয়া শাখা

অনলাইন

শহীি জিানা বময়া োো, িঙ্গিন্ধু জরাড, আশুবলয়া, িাভার, ঢাকা।

০১৭৫৫-৬৩০৩৫৮

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

িাবলভদ্র শাখা (পল্লী)

অনলাইন

িাবলভদ্র লবি সুপার মাচকথে, িাবলভদ্র িাোর, গণকিাবি,
িমচিানা, আশুবলয়া, ঢাকা।

৭৭৮৯৯৯৪, ৭৭৮৯৯৯৩

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

অ চশার ব্াাংবকাং
ইউবনে, বডইবপচেে

অনলাইন

জোন িাবভথি বিবিাং নাং-১, রুম নাং-৭৭ (৩য় িলা), ঢাকা ইবপচেে, ০১৭১৩-০৬৫৯১৫
গণকিািী, িাভার, ঢাকা।

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

আশুবলয়া শাখা (পল্লী)

অনলাইন

জহবলম শবপাং কমচেক্স (াাপবেে যান্টাবি বকাংডম), আশুবলয়া,
িাভার, ঢাকা।

৭৭৮৮৪৪০, ৭৭৮৮৪২০, ০১৭৩০০১৩৪৪৯

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

িাভার শাখা (পল্লী)

অনলাইন

েে নাং-এ-১০৯, িাোর জরাড (১ম িলা), িাভর, ঢাকা।

৭৭৪৩৬৯১, ৭৭৪৩৬৯২, ৭৭৪৩৬৯৩, ৭৭৪৩৬৯৪

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

জহমাচয়িপুর শাখা
(পল্লী)

অনলাইন

জহমাচয়িপুর সুপার মাচকথে (২য় িলা), জহমাচয়িপুর, জমেৌোকুলাশুর, জিতুবলওরা, িাভার, ঢাকা।

১৭৫৫৫৯৪১৯০

িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক
িযান্ডাড থ ব্াাংক

আশুবলয়া শাখা
জহমাচয়িপুর শাখা
িাভার এিএমই/কৃবি
শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

ভাই ভাই োো (১ম িলা), িাইপাইল, িমচিানা, আশুবলয়া, ঢাকা।
মাওলানা শব াং কমচেক্স, জহমাচয়িপুর, িাভার, ঢাকা।
বি-৬৬, িাোর জরাড, িাভার, ঢাকা।

০১৭৩১-৬৩০০৯৪
১৭১৯৯৮৮৪২৮
৭৭৪৫৯৯১

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

গনকিাবি (ইবপচেড)
শাখা

অনলাইন

শমচির োো (২য় িলা),গনকিাবি, িাভার, ঢাকা।

৭৭৮৯৬৫৩

ওয়ান ব্াাংক বলিঃ

জহমাচয়িপুর শাখা

অনলাইন

মািাবন সুপার মাচকথে, জহমাচয়িপুর িাি িযান্ড, িাভার, ঢাকা।

১৭০৮১৩৬৮৫৭

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

িািইপারা শাখা

অনলাইন

িািইপারা িাোর, বশমুবলয়া, আশুবলয়া, ঢাকা।

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

জহমাচয়িপুর শাখা

অনলাইন

লালন োওয়ার এন্ড শব াং কমচেক্স,জহমাচয়িপুর, ঢাকা।

ধামরাই

মাবনকগে

ঢাকা

মাবনকগে

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

িাভার শাখা

অনলাইন

ইউনাইচেড সুপার মাচকথে,িাভার িাোর, িািিযান্ড, িাভার।

বমউচুয়াল োি ব্াাংক

আশুবলয়া শাখা

অনলাইন

রবেি োো, োমগিা,আশুবলয়া, ঢাকা।

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

আশুবলয়া শাখা

অনলাইন

শবর ম্যানশন (১ম িলা), বিয়াখাবল, োমগিা, িাোর, ঢাকা।

৭৭,৮৮২,৯০৭,৭৮৮,৩২৬

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ
প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

জহমাচয়িপুর শাখা
জহমাচয়িপুর শাখা
িাভার শাখা

অনলাইন
অনলাইন
অনলাইন

মধু ভিন, বিাংগাইর জরাড, জহমাচয়িপুর, িাভার, ঢাকা।
মধু ভিন, বিাংগাইর জরাড, জহমাচয়িপুর, িাভার, ঢাকা।
জক জক োো (১ম িলা), জহাবিাং নাং-এ-৯১, ওয়াড থ-৫, িাভার,
ঢাকা।

৭৭৪,২০৯,৬০১,৭৩০,৭৮১,০০০
৭৭,৪৪৮,৬২৭,৭৪৪,৮৬১
৭৭,৮৯৩,৭৯৭,৭৮৮,১০০

প্রাইম ব্াাংক বলিঃ

গনকিাবি শাখা

অনলাইন

শমচির োো, (১ম িলা), িাবলভদ্র িাোর িাি িান,
গনকিাবি,ঢাকা।

১৭৫,৫৫৫,৬২২,৫৭৭,৪২৮,০০০

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

িাভার শাখা

অনলাইন

বিিবমল্লাহ সুপার মাচকথে,৭১/১ ও ৭২/১, িাোর জরাড, ঢাকা।

১৭৫,৫৫৫,৬১১,৫০১,৭৫৫,০০০,০০০

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

িাইপাইল ইবপচেে শাখা অনলাইন

স্বেীল োওয়ার, িাইপা্ইল,আশুবলয়া, ঢাকা।

৯৬,১২০,০১১,২২৭,৬১০,১০০,০০০

এিআইবি বলিঃ

ধামরাই এিএমই/ কৃবি অনলাইন
শাখা

এ-৬ গ্যাপ নগর (১ম িলা এিাং ২য় িলা) ধামরাই িাোর, ঢাকা।

৭১৯,০৮৭,১৯০,৯০৯,৬১২,০০০,০০০

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

কালামপুর শাখা

অনলাইন

কালামপুর, ধামরাই, িাভার, ঢাক।

১৯৭২৩৭৮০২৪

মাচকথন্টাইল ব্াাংক বলিঃ বিেকা িাোর শাখা

অনলাইন

বিটি মাচকথে গ্রম: বিেকা িাোর, থানা-হবররামপুর, মাবনকগে।

১৭৩,০৭৯,৭৭২,০০১,৭১৩,০০০,০০০

িাউথইি ব্াাংক বলিঃ
িাউথইি ব্াাংক বলিঃ

অনলাইন
অনলাইন

জমেৌো-ইউবনয়ন- বগওর, উপবেলা-বডািক-মাবনকগে
বিনগাইর বনউ মাচকথে, জহাবিাং নাং-২/২ কানশা জরাড, ওয়াড থ নাং০৪, জপেৌরিভা,মাবনকগে।

১৭০৫৪০৩৭৯৯
১৯৩৪৪৪৮৯১৮

ব ওর শাখা (পবল্ল)
বিনগাইর শাখা

৭৭,৪১৪,৫২৭,৭৪১,৪৫৩

শাহোলাল ইিলামী
ব্াাংক

মাবনকগে শাখা

অনলাইন

িালাম োওয়ার (২য় িলা), ১৬৮, শহীি রব ক জরাড, মাবনকগে।

১৭৫৫৫৫৬১৯২

আরি িাাংলাচিশ
ব্াাংক বলিঃ

জপবরল শাখা

অনলাইন

জপবরল নো, বুলধারা, বিনগাইর, মাবনকগে।

০১৯১১৭৭৪২৪৫, ০১৫৫২৩০৩০৪২

