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বোাংলোরদি মেোড ট্রোন্সর্োটপ কর্পোরেিন 

 

্দবী ম োবোাআল নম্বে ানিস নম্বে 

মিয়োে যোন ০১৯৬৬৬২২২০০ ০২-৯৫৫৪৩৫০, ০২-
৯৫৬৩৫৪৩ 

্নেিোলক (মটকননকযোল) ০১৯৬৬৬২২২০১ ০২-৯৫৫৭৯৫২ 

্নেিোলক (প্রিোসন ও া্োরেিন) ০১৯৬৬৬২২২০২ ০২-৯৫৫১৯৪৪ 

্নেিোলক (নিনোন্স এন্ড একোউন্টস) ০১৯৬৬৬২২২০৩ ০২-৭১৬০৫৫৪ 

মেনোরেল  যোরনেোে (প্রিোসন ও ্োরসপোন্যোল) ০১৯৬৬৬২২২০৪ ০২-৯৫৫১৯৮৫ 

মেনোরেল  যোরনেোে (একোউন্টস) ০১৯৬৬৬২২২০৫ ০২-৯৫৫৫৮০৭ 

মেনোরেল  যোরনেোে (মটকননকযোল) ০১৯৬৬৬২২২০৬ ০২-৯৫৬৫৭৭৪ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (া্োরেিন) ০১৯৬৬৬২২২০৭ ০২-৭১৭৪৩৬২ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (একোউন্টস) ০১৯৬৬৬২২২০৮  

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (্োরিপে) ০১৯৬৬৬২২২০৯ ০২-৯৫৫৯৭১৩ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (প্ল্যোননাং) ০১৯৬৬৬২২২১০ ০২-৯৫৬৮৭৩৯ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (ন্ এন্ড এস) ০১৯৬৬৬২২২১১ ০২-৯৫৫০১৪৮ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (ওয়োকপস) ০১৯৬৬৬২২২১২ ০২-৯৫৭১৭০১ 

মড্ুনট মেনোরেল  যোরনেোে (ানডট) ০১৯৬৬৬২২২১৩ ০২-৭১৭৪৬৩০ 

সনিব ০১৯৬৬৬২২২১৪ ০২-৭১৬২২৫৭ 

নিি নসনকউনেনট ানিসোে ০১৯৬৬৬২২২১৫ ০২-৯৫৬৪৩৬১ 
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্দবী ম োবোাআল নম্বে ানিস নম্বে 

কনিউটোে া্োরেটে (াঅাআনসনট মসকিন) ০১৯৬৬৬২২২৫৫ ০২-৯৫৫৫৫৫৩(১৩১) 

 নতনিল বোস নডর্ো ০১৯৬৬৬২২২২৫ ০২-৯৩৩৩৮০৩ 

ন ে্ুে নিতল বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২২৬ ০২-৯০০২৩৯৫ 

কলযোণ্ুে বোস নডর্ো ০১৯৬৬৬২২২২৭ ০২-৯০০২৫৩১ 

মেোয়োেসোহোেো বোস নডর্ো ০১৯৬৬৬২২২২৮ ০২-৮৯১১৭৭৮ 

নেনসাংদী বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২২৯  

িট্রগ্রো  বোস নডর্ো ০১৯৬৬৬২২২৩০ ০৩১-৬৮৩৪২৩ 

বগুড়ো  বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩১ ০৫১-৬৬১৪৫ 

কুন ল্লো বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩২ ০৮১-৬১৯৮৮ 

বনেিোল বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৩ ০৪৩১-৬৩৭৯৩ 

্োবনো বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৪ ০৭৩১-৬৪৭৬৮ 

োং্ুে বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৫ ০৫২১-৬৪১১০ 

খুলনো বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৬ ০৪১-৭৮৬১৪৩ 

নসরলট বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৭  

মসোনো্ুে বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৮  

নোেোয়ণগঞ্জ বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৩৯ ৭৬৪৬৯১৫ 

উথনল বোস নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৪০  

ঢোকো ট্রোক নডর্ো ০১৯৬৬৬২২২৪১ ০২-৯১১২১০৩ 

িট্রগ্রো  ট্রোক নডর্ো ও মট্রননাং াআন্সাঃ ০১৯৬৬৬২২২৪২ ০৩১-৬৮৪০৫৮ 
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্দবী ম োবোাআল নম্বে ানিস নম্বে 

মকন্দ্রীয় প্রনিক্ষণ মকন্দ্র, গোেী্ুে ০১৯৬৬৬২২২৪৩ ৯২৫২৩০৭ 

াঅাআনসডনিউএস, গোেী্ুে ০১৯৬৬৬২২২৪৪ ৯২৫২৫৯৭ 

নসডনিউএস, মতেগোাঁও ০১৯৬৬৬২২২৪৫ ০২-৯১১০৫১৭ 

মতেগোাঁও মট্রননাং াআন্সনটনটউট ০১৯৬৬৬২২২৪৬ ০২-৯১২৫১৩২ 

যরিোে মট্রননাং াআন্সনটনটউট ০১৯৬৬৬২২২৪৭  

মগো্োলগঞ্জ মট্রননাং াআন্সনটনটউট ০১৯৬৬৬২২২৪৮  

নদনোে্ুে মট্রননাং াআন্সনটনটউট ০১৯৬৬৬২২২৪৯  

 


