
হর্ট িকারচায সেন্টায েমুহহয নাভ ও সমাগাহমাহগয ঠিকানা 

কযাটাগরয - ১ (২৮র্ট) কযাটাগরয - ২ (২৫র্ট) কযাটাগরয - ৩ (২০র্ট) 

ক্র. 

নং 
হর্ট িকারচায সেন্টাহযয নাভ সপান নম্বয                                                               

১ হর্ট িকারচায সেন্টায, সোফহানফাগ, োবায, ঢাকা ০২-৭৭১০৬৪৬ হর্ট িকারচায সেন্টায, গুরান, ঢাকা ০২-৯৮৯৫১৪৯ হর্ট িকারচায সেন্টায, নাওহজায, গাজীপুয ০১৭১৪০৩৪৪৭৬ 

২ হর্ট িকারচায সেন্টায, নুযফাগ, গাজীপুয ০২৯২৯৮৫৩৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাজারাখ, োবায, ঢাকা ০২-৭৭১১৩৪৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, বফানীপুয, গাজীপুয ০১৭২৮৫৩০২৪২ 

৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, জাভারপুয ০৯৮১৬৩৪৯৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, পরফাগান, টাঙ্গাইর ০৯২১-৬২২৮৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, সাড়াফাড়ী, গাজীপুয ০১৭১২০২৮৯২১ 

৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, সকওয়াটখারী, ভয়ভনরেংহ ০৯১-৬১৭১৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, ধনফাড়ী, টাঙ্গাইর ০১৭১২৬৯৬২১৬ হর্ট িকারচায সেন্টায, হাজীগঞ্জ, নাযায়নগঞ্জ ০১৭১৩৫১৭১৪৪ 

৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, গাইটার, রকহাযগঞ্জ ০৯৪১-৬১৭৩৯ হর্ট িকারচায সেন্টায, সভহহদীফাগ, রেহরট ০৮২১-৭১৭৯৭১ হর্ট িকারচায সেন্টায, নযরেংদী,  ০৬৬২৮-৬২৬৭৮ 

৬ হর্ট িকারচায সেন্টায, বাজনডাঙ্গা, পরযদপুয ০৬৩১-৬৩২০৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, রংগদু, যাঙ্গাভার্ট ০৩৫১-৬৩৫৬১ হর্ট িকারচায সেন্টায, কুরাউড়া,  সভৌরবীফাজায ০১৭১৬৮৩১৭৫৭ 

৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, কল্যানপুয, চাঁাইনফাফগঞ্জ ০৭৮১-৫২৫৩৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাজাহী সকাট ি, যাজাহী ০৭২১-৭৭২৪৮১ হর্ট িকারচায সেন্টায, কারয়াডাঙ্গা, যাজাহী ০১৭২০৪১২৪৯৪ 

৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, নাহটায ০৭৭১-৬২৫৯৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, বাতুরযয়া, নাহটায ০৭৭১-৮৯০৫৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাভচনদ্রপুয,চাাইনফাফগঞ্জ ০৭৮১-৫৫৫৩৪ 

৯ হর্ট িকারচায সেন্টায, রঝরংজা, কক্সফাজায ০৩৪১-৬৩৫৪১ হর্ট িকারচায সেন্টায, ভাগুযা ০১৭১২০৯১৬৩৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, ফুররদঘী, ফগুড়া ০৫১-৬৬৭১৮ 

১০ হর্ট িকারচায সেন্টায, সটবুরনয়া, াফনা ০৭৩১-৬৫৬৫৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, ঈশ্বযদী, াফনা ০৭৩২৬-৬৩০৩৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, রঝনাইদহ ০৪৫১-৬২৩৭৬ 

১১ হর্ট িকারচায সেন্টায,  বুরড়যহাট, যংপুয ০৫২১-৬৬০৯৯ হর্ট িকারচায সেন্টায,  হাটহাজারয, চট্টগ্রাভ ০১৬৮১৯৩৯১৮৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, টাউন নাে িাযী খুরনা ০৪১-৭২১১০১ 

১২ হর্ট িকারচায সেন্টায, খহয়যতরা, মহাহয ০৪২১৬৫৬৯১ হর্ট িকারচায সেন্টায, ানছরড়, খাগড়াছরড় ০১৮৫০৫৯৩৮০৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, সভহহযপুয টাউন, সভহহযপুয ০১৭১৬৫১৪০৬০ 

১৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, সদৌরতপুয, খুরনা ০৪১-৭৭৪৬৫০ হর্ট িকারচায সেন্টায, ভার্টযাঙ্গা, খাগড়াছরড় ০৩৫১-৬১৫৪০ হর্ট িকারচায সেন্টায, সজরহযাড কুরিয়া ০৭১-৬১৯৬৫ 

১৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, ফাযারদ সভহহযপুয ০৭৯১-৬২৪৯৯ হর্ট িকারচায সেন্টায, দীরঘনারা, খাগড়াছরড় ০১৮৩৮৪৯১০০২ হর্ট িকারচায সেন্টায,চুয়াডাঙ্গা ০৭৬১-৬৩১৯৩ 

১৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, যহভতপুয, ফরযার ০৪৩১-২১৭৩৮৭৬ হর্ট িকারচায সেন্টায,আোভফ রেত্ম, যাঙ্গাভার্ট ০৯৪১-৬১৬৪২ হর্ট িকারচায সেন্টায, ইছাকাঠি, ফরযার ০১৭১৫৫৮৬৫৬৯ 

১৬ হর্ট িকারচায সেন্টায, ােনগাছা, কুরভরস্না ০৮১-৬৫৪০৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, কাপ্তাই, যাঙ্গাভার্ট ০৩৫২৯৩৫৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, টুয়াখারী ০৪৪১-৬২৪৪৩ 

১৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাততর, কারয়ানী, সগাারগঞ্জ ০৬৬৫২-৫৬২২৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, অরজজনগয, ফান্দযফান ০১৯৩২৫৩১৬৬০ হর্ট িকারচায সেন্টায, ফযগুনা ০১৮৫৫৮২১৫৫১ 

১৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাজফাড়ী ০৬৪১-৬৫৫৬৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, আড়াইহাজায, নাযায়নগঞ্জ ০৬৬৬৮/১৪৩৩৩০ হর্ট িকারচায সেন্টায, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ ০৩১-৭২৩২৪৭ 

১৯ হর্ট িকারচায সেন্টায,যামু, কক্সফাজায ০৩৪২-৫৫৬০৬৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, নাইখংছরড়, ফান্দযফান ০১৮১৪৪৬৪১৪৫ হর্ট িকারচায সেন্টায, সদওয়ানহাট, চট্টগ্রাভ ০১৮২৪৯৪১২২৩ 

২০ হর্ট িকারচায সেন্টায, াঁচগারছয়া, সপনী ০৩৩১-৭৩৪৭৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, নাযায়নখাইয়া, খাগড়াছরড় ০৭৫১-৬২৪১৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, টাঙ্গাইর ০৯২১৫৫৬২৪ 

২১ হর্ট িকারচায সেন্টায, যাভগড়, খাগড়াছরড় ০৪৪৩-৩৩৯৪৭ হর্ট িকারচায সেন্টায,ফালুখারী, যাঙ্গাভার্ট ০৩৫১-৬২৪৬১   

২২ হর্ট িকারচায সেন্টায, জাভারগঞ্জ, জয়পুযহাট ০৫৭১-৬২৯৪৯ হর্ট িকারচায সেন্টায, নারনয়াযচয, যাঙ্গাভার্ট ০১৮১৪৮৭৩৪৭০   

২৩ হর্ট িকারচায সেন্টায, সখজুযফাগান, খাগড়াছরড় ০৩৭১-৬২১২৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, সারারকয়া, রকহাযগঞ্জ ০৯৪১-৬১৬৪২   

২৪ হর্ট িকারচায সেন্টায, রদনাজপুয ০৫৩১-৬৪৭৪৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, সগৌযীপুয, ভয়ভনরেংহ ০৯০২৪৫৬০৪৮   

২৫ হর্ট িকারচায সেন্টায,  ফারাঘাটা, ফান্দযফান ০৩৭১-৬২৫৭৮ হর্ট িকারচায সেন্টায, পররফথী ,আোদহগইট,ঢাকা ০২৯১১৭৫৮৮   

২৬ হর্ট িকারচায সেন্টায, ফনযম্না, যাঙ্গাভার্ট ০৩৫১-৬৩৫৬১     

২৭ হর্ট িকারচায সেন্টায, ভাদারযপুয ০১৭১২২৮৯১১০     

২৮ হর্ট িকারচায সেন্টায,  ফনানী, ফগুড়া ০৫১-৬৯৯১৪     

 


