
জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০টি ঈজজরায হপজয ঠিকানা             এফং আ-মভআর ঠিকানা। 

                                                               তাহযখঃ ১৪/০১/২০২১হি; 

 

                                                                                                          

ঢাকা হফবাগঃ মভাট ঈজজরা ১৬টি 
ক্র:নং কভ মকতমায নাভ ও দফী হপজয ঠিকানা 

মটহরজপান ও 

মভাফাআরনম্বয 
 -     

০১। 
                         

             
াবায, ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন 

(জগন্ডা),াবায, ঢাকা -১৩৪০। 
০১৭২৪৯৪৬৭৬৫ 

savar.jms@gmail.com 

০২।  
                         

             

ন্তাপুয মাঃনংহড/২/১ওয়াড ম-৭ 

খাদ্য গুদাজভয ঈত্তয াজ অভ 

ফাগান আরাভপুয, ধাভযাআ, 

ঢাকা। 

01753272153 jms.dhamrai@gmail.com 

০৩। 
             আ      

             
মাঃ-  পতুল্লা, নাযায়নগঞ্জ দয, 

নাযায়নগঞ্জ। 
01673191346 

jms.narayanganj.sador@gmail.c

om 

০৪। 
                  

             
মাঃমুড়াাড়া,  গঞ্জ, 

নাযায়নগঞ্জ-১৪৬০। 
01726924613 jms.rupganj@gmail.com 

০৫। 
                       

            

ঈজজরা হযলদ কাম মারয় মাঃ - 

বফজদ্যয ফাজায, মানাযগাঁ, 

নাঃগঞ্জ -১৪৪০। 

01948492857 jms.sonargaon@gmail.com 

০৬। 
     আ                

             
অড়াআাজায, নাযায়নগঞ্জ  

১৪৫০।  
01720292194 jms.araihazar@gmail.com 

০৭। 
                   

            
ঈজজরা হযলদ, ঘাটাআর, 

টাংগাআর - ১৯৮০। 
019৮৭৯৯০৬৬৮ 

jms.ghatail.u@gmail.com 

০৮। 
আ                     

             
াজফক মকাট বফন, ভুয়াপুয, 

টাংগাআর - ১৯৬০। 
01729890668 

jms.bhuapur@gmail.com 

০৯। 
                     

            
 চন্দন ফাড়ী, াাতার মযাড, 

ভজনাযদী,  নযহংদী- ১৬৫০। 
01741003208 

jms.monohordi@gmail.com 

১০। 
                   

            
ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন, 

যায়পুযা, নযহংদী-১৬৩০। 
01719574388 

jms.raypura@gmail.com 

১১। 
                 

             
ঈজজরা হযলদ, কাাহয়া, 

গাজীপুয-১৭৩০। 
01712507627 

jms.kapashia@gmail.com 

১২। 
                        

             
ঈজজরা কভজেক্স,কাহরগঞ্জ, 

গাজীপুয- 
01710920445 

jmskaliganj@gmail.com 

১৩। 
                  

             
ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন, 

হংগাআয, ভাহনকগঞ্জ-১৮২০। 
01716227601 

jms.singari@gmail.com 

১৪। 
                   

            
মাঃ-ফযাভগঞ্জ হফচয, 

ভাদাযীপুয-৭৯৩০। 
01716864833 

jms.shibchar.u@gmail.com 

১৫। 
                        

             
ঈজজরা হযলদ কজরানীয াজথ, 

শ্রীনগয, মুন্সীগঞ্জ-১৫৫০। 
01552552831 

jms.sreenagar.u@gmail.com 

১৬। 
               

            
ঈজজরা কভজেক্স, ববযফ, 

হকজাযগঞ্জ-২৬৫০। 
০১৯১৭৮৫৩৪৯৪ jms.bhairob@gmail.com 

 

ভয়ভনহং হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৪টি 

০১। 
                         

             

ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন, ১১৬ 

াইদ হবরা (১ভ তরা) গ্রাভ 

মগায়ার াড়া, হিার,  

ভয়ভনহং- ২২২০। 

01718038711 
jmstrishal@gmail.com 

০২।  
                 

             

ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন, ফাা 

নং-ফনানী-৪, মুক্তাগাছা, 

ভয়ভনহং-২২১০। 
01712858194 

jms.muktagachha@gmail.com 

mailto:jms.muktagachha@gmail.com


জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০টি ঈজজরায হপজয ঠিকানা             এফং আ-মভআর ঠিকানা। 

                                                               তাহযখঃ ১৪/০১/২০২১হি; 

 

০৩। 
       আ           

            
ঈজজরাহযলদ,বফন, নান্দাআর, 

ভয়ভনহং-২২৯০। 
01790186133 

jms.nandail@gmail.com 

০৪। 
                  

            
পুযাতন মকাট ম বফন, পুফ মধরা,  

মনিজকানা-২৪১০। 
01728177730 

jms.purbadhola@gmail.com 

 

চট্রগ্রাভ হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৭টি 
ক্র:নং কভ মকতমায নাভ ও দফী হপজয ঠিকানা 

মটহরজপান ও 

মভাফাআরনম্বয 
 -     

০১। 
                        

           
ঈজজরা কভজেক্স, কক্ষ নং -৮, 

াটাজাযী, চট্রগ্রাভ-৪৩৩০। 
01631790803 

jms.hathazari@gmail.com 

০২।  
                 

              
থানা মযাড, মুযাদনগয, কুহভরস্না-

৩৫৪০। 
01845185095 

jms.muradnagar@gmail.com 

০৩। 
     আ            

             
ঈজজরা প্রান মগট, মদহফদ্ধায, 

কুহভল্লা-৩৫৬০। 
01922804232 

jms.davidhar@gmail.com 

০৪। 
             

             

পুযাতন মকজী স্কুর, াাতার 

মযাড, মনফাগ, মনায়াখারী-

৩৮৬০। 
০১৮৫৮২২৮৬২২ 

jms.senbag@gmail.com 

০৫। 
                    

           
মকাট ম হফহডং, ভাটিযাঙ্গা,  

খাগড়াছহড়-৪৪৫০। 
01558883119 

jms.matiranga@gmail.com 

০৬। 
                   

           
ঈজজরা হযলদ এরাকা, 

ছাগরনাআয়া, মপনী-৩৯১০। 
01735368441 

jms.chhagalnaia@gmail.com 

০৭। 
                  

            
ঈজজরা গণ াঠাগায বফন, 

হফরাআছহড়, যাঙ্গাভাটি-৪৫৫০। 
01535107429 

jms.bilaichhari@gmail.com 

 

যাজাী হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৮টি 

০১। 
                   

             

ঈজজরা হযলদ, চত্বয, 

জয়পুযাট দয, জয়পুযাট-

৫৯০০। 
01701713889 

jms.sadar.joypurhat@gmail.com 

০২।  
                   

             

ঈজজরা হযলদ চত্বয, হশুাকম 

ংরগ্ন, কারাআ, জয়পুযাট-

৫৯৩০। 
01719542073 

jms.kalai.u@gmail.com 

০৩। 
                      

            
গ্রাভ+জাঃ-মদজফাত্তয, অটঘহযয়া, 

াফনা-৬৬১০। 
01740040441 

jms.atghoria.u@gmail.com 

০৪। 
                   

             
সুজানগয, াফনা-৬৬৬০। 01765645742 

jms.sujanagar@gmail.com 

০৫। 
                    

            

মহরভাফাদ ভল্লা ঈজজরা 

হযলদ, কযজতায়া-খ-

,হফগঞ্জ,চাাআনফাফগঞ্জ 
01724551364 

jms.shibganj@gmail.com 

০৬। 
                       

            
ঈজজরা দয মযাড, নন্দীগ্রাভ, 

ফগুযা-৫৮৬০। 
01725142611 

jms.nandigram@gmail.com 

০৭। 
                      

            

ঈজজরা হযলদ নাজটায ড়ক, 

মাঃ - াজযায়া, ফড়াআগ্রাভ, 

নাজটায-৬৪৩০ 
01714237504 

jms.baraigram@gmail.com 

০৮। 
     আ              

             
ঈজজরা হযলদ ংরগ্ন, 

ত্নীতরা,  নওগাঁ-৬৫৪০।  
01731338131 

jms.patnitala@gmail.com 

 

 

 



জাতীয় ভহরা ংস্থায ৫০টি ঈজজরায হপজয ঠিকানা             এফং আ-মভআর ঠিকানা। 

                                                               তাহযখঃ ১৪/০১/২০২১হি; 

 

যংপুয হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৪টি 
ক্র:নং কভ মকতমায নাভ ও দফী হপজয ঠিকানা 

মটহরজপান ও 

মভাফাআরনম্বয 
 -     

০১। 
           আ     

         

             

ঈজজরা হযলদ চত্তয, মফাচাগঞ্জ, 

হদনাজপুয। 
01773403155 

jms.bochaganj@gmail.com 

০২।  
                      

             

ঈজজরা প্রান বফন ংরগ্ন, 

মাঃ-মগাহফন্দগঞ্জ, গাআফান্ধা-

৫৭৪০। 
01733664434 

jms.gobindaganj@gmail.com 

০৩। 
আ                         

             
ঈজজরা হযলদ চত্তয মকম্পা, 

হভঠাপুকুয , যংপুয-৫৪৬০। 
01716246366 

jms.mithapukur@gmail.com 

০৪। 
                        

             
মজাতদ্রায াড়া, ঈহরপুয, 

কুহড়গ্রাভ। 
01748133673 

jms.ulipur@gmail.com 

 

খুরনা হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৬টি 

০১। 
                      

             

কাহভনী বফন, ঈজজরা কভজেক্স, 

মাঃ+ঈজজরা-তারা, 

াতক্ষীযা-৯৪২০। 
01720661571 

jms.taala.u@gmail.com 

০২।  
আ                 

             

মাঃ-নহকযপুয, শ্যাভনগয, 

াতক্ষীযা- 
৯৪৫০। 

01718846688 
jms.shyamnagar@gmail.com 

০৩। 
                       

              

রুারী ব্াংজকয নীচতরা, মাঃ+ 

ঈজজরা-মভাল্লাাট, ফাজগযাট-

৯৬৮০। 
01720154566 

jms.mollahat@gmail.com 

০৪। 
                         

             

মাজফদ অরীহবরা (২য় তরা) 

দহক্ষণ ভাথা ফা ষ্ট্যান্ট, 

        , মজায - ৭৪৪০। 
01911141861 

jms.manirampur@gmail.com 

০৫। 
                     

             

                

ঈজজরা হযলদ, শ্রীপুয, ভাগুযা-

৭৬১০। 
০১৭৮২৯৬২০৭০ 

jms.sreepur@gmail.com 

০৬। 
                         

             
ফলুপ্ত ঈজজরা হযলদ হফহডং 

মবড়াভাযা, কুহষ্ট্য়া-৭০৪০। 
01728124706 

jms.bheramara@gmail.com 

 

ফহযার হফবাগঃ মভাট ঈজজরা = ০৫টি 
০১। 

     আ                   

             
মবজটনাযী কজরজ খানপুযা মযাড, 

ফাবুগঞ্জ, ফহযার -  ৮২১০। 
01728353256 

jms.babuganj@gmail.com 

০২।  
                  

              
ঈজজরা হযলদ এরাকা, 

ঈহজযপুয, ফহযার-৮২২০। 
01734688327 

jmswazirpur@gmail.com 

০৩। 
                  

             
ঈজজরা হযলদ বফন (২য় 

তরা), মগৌযনদী, ফহযার-৮২৩০। 
01719938930 

jms.gouranadi@gmail.com 

০৪। 
     আ                

            
দহক্ষণ ফন্দয, াাতার মযাড, 

ভঠফাহড়য়া, হজযাজপুয-৮৫৬০। 
01818133701 

jms.mathbari@gmail.com 

০৫। 
                   

             
চায়না ড়ক, নরহছটি ফন্দয, 

নরহছটি, ঝারকাঠি-৮৪২০। 
01715442294 

jms.nalchhiti@gmail.com 

 

mailto:jmswazirpur@gmail.com

