
ননত্রক োণো নেরোয ব্োাং মূ 

  

 

ননত্রক োণো দয উকেরো ও ননত্রক োণো নৌযবোয ব্োাং মূঃ 

 

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড ভোরনী নযোড, ননত্রক োণো ০৯৫১৬১৫২৯ br2810@bangla.net 

ইরোভী ব্োাং  ফোাংরোকদ, 

ননত্রক োণো 

োকভ প্লোেো, ১৬৬, ন োে ফোেোয 095162557 

01714038570 

netrokona@islamiba

nkbd.com 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, 

ননত্রক োণো োখো 

োতোই, ননত্রক োণো ০৯৫১৬১৫৫৯ 

০৯৫১৬১২২৫ 

০৯৫১৬১২৯৪ 

  

েনতো ব্োাং , প্রধোন োখো ননত্রক োণো ০৯৫১৬১৩০৯ 

০৯৫১৬১৩১০ 

  

েনতো ব্োাং , েমনগয োখো েমনগয, ননত্রক োণো ০৯৫১৬১২০৯   

উত্তযো ব্োাং  লরলভকেড, ননত্রক োণো 

োখো 

আেোদ সুোয ভোক েে (২ম তরো), 

নতযীফোেোয, ননত্রক োণো 

০১৭১১৪৩৫৩৯২ 

০৯৫১৬১৩৯৫ 

  

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, 

ঠোকুযোক োণো ফোেোয োখো 

ঠোকুযোক োণো ফোেোয, ননত্রক োণো ০১৭১৪১০৯৩৭৬   

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড,  

ভদনপুয োখো 

ভদনপুয, ননত্রক োণো ০১৭১৪১০৯৩৭৫   

  

  

  

নভোনগঞ্জ উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড, নভোনগঞ্জ োখো নভোনগঞ্জ ফোেোয, ননত্রক োণো ০১৭১৮৭৫৪২১০ br2810@bangla.net 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড,  

নভোনগঞ্জ োখো 

নভোনগঞ্জ, ননত্রক োণো ০৯৫২৪৫৬০২৩   

েনতো ব্োাং , নভোনগঞ্জ োখো নভোনগঞ্জ, ননত্রক োণো ০৯৫২৪৫৬০২১   

  

  

 

 

 

 

 

 



ফোযোট্টো উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড,  

রূগঞ্জ ফোেোয োখো 

রূগঞ্জ ফোেোয, ফোউী, 

ফোযোট্টো, ননত্রক োণো 

০১৭১৮৭৫৪২১০ br6163@bangla.net 

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড,  

পল কযয ফোেোয োখো 

পল কযয ফোেোয, ফোযোট্টো, 

ননত্রক োণো 

০১৭১২৮৭৬৪২৭ br9779@bangla.net 

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড,  

ফোযোট্টো ফোেোয োখো 

ফোযোট্টো ফোেোয, ফোযোট্টো, 

ননত্রক োণো 

০৯৫২৩৫৬০০৮ br9779@bangla.net 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড,  

ফোযোট্টো োখো 

ফোযোট্টো ০৯৫২৩৬১২৮০ 

০৯৫২৩৬১৬৮০ 

  

  

  

  

আেোডো উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড,  

আেোডো োখো 

আেোডো, ননত্রক োণো ০৯৫২২৬১৫৬৩, 

০৯৫২২৬১২০৪ 

  

েনতো ব্োাং ,  

নতলরগোলত োখো 

নতলরগোলত,  

আেোডো, ননত্রক োণো 

০১৭৩০০০৯৫৪৫   

  

  

  

 রভো োন্দো উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড,  

 রভো োন্দো োখো 

 রভো োন্দো, ননত্রক োণো ০৯৫২৭৬১২১৯ 

০৯৫২৭৬১৪১৯ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

৬। দূগ েোপুয উকেরোয ব্োাং মূঃ 

 

ব্োাংক য নোভ ব্ফস্থক য নোভ নভোফোইর নম্বয ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং , দুগ েোপুয োখো, 

ননত্রক োণো 

নভোঃ নূরুর   ব্ফস্থো  ০১৭৩৬৬৩৫৮৩৩ 

০৯২৫২৫৬০১৮ 

br6102@bangla.net 

অগ্রণী ব্োাং , দুগ েোপুয োখো, 

ননত্রক োণো। 

নভোঃ লদকরোমোয নোকন 

খোন, ব্ফস্থো  

০১৭৪৬৪৭৫২৪৩ 

০৯৫২৫৫৬০১১ 

br9172@bangla.net 

অগ্রণী ব্োাং , ঝোঞ্জোইর োখো, 

ননত্রক োণো। 

নভোঃ োকদ  নভোক েদ 

ব্ফস্থো  

০১৭১৫২০৯৩৯৩ br9562@bangla.net 

অগ্রণী ব্োাং , লফলযললয োখো, 

ননত্রক োণো 

নভোঃ এনোমূর   

তোলু দোয, ব্ফস্থো  

০১৮১৭০৪৮৫৮৪   

ফোাংরোকদ কৃলল ব্োাং , দুগ েোপুয 

োখো, ননত্রক োণো 

লদ  কুভোয নদফ ০১৭১৭৪৮৪৪৬২   

ফোাংরোকদ কৃলল ব্োাং , 

তোলতকয োণো োখো, ননত্রক োণো 

লযেবী আকভদ ০১৭১৮৬৪৭০১৫   

    

 ন ন্দুমো উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, ন ন্দুমো োখো ন ন্দুমো, ননত্রক োণো ০৯৫২৮৫৬০৩০   

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড, ন ন্দুমো োখো ন ন্দুমো, ননত্রক োণো ০৯৫২৮৫৬০২০ br8840@bangla.net 

   

  

 খোলরমোজুযী উকেরোয ব্োাং মূঃ 

   

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, খোলরমোজুযী 

োখো 

খোলরমোজুযী, ননত্রক োণো ০৯৫২৬৬১৬৮৮ 

০৯৫২৬৬১৬৮০ 

  

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, নরলমো 

ফোেোয োখো 

নরলমো ফোেোয, খোলরমোজুযী, 

ননত্রক োণো 

০১৭১৪১০৯৩৭৪   

  

 

 

 

 

 



 

 ভদন উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, ভদন োখো ভদন, ননত্রক োণো ০৯৫২৯৫৬০২২   

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড, লতমশ্রী ফোেোয 

োখো 

লতমশ্রী ফোেোয, ভদন, 

ননত্রক োণো 

০১৭১৮৯০০৯৪৩ br9856@bangla.net 

  

পূফ েধরো উকেরোয ব্োাং মূঃ 

  

  

ব্োাংক য নোভ ঠি োনো নভোফোইর নাং ও 

নেলরকপোন নাং 

ইকভইর 

নোনোরী ব্োাং  লরলভকেড, পূফ েধরো োখো পূফ েধরো, ননত্রক োণো ০৯৫৩২৬১৩৫২ 

০৯৫৩২৬১৮৫২ 

এক্সকেনন ৯ 

  

অগ্রণী ব্োাং  লরলভকেড, পূফ েধরো োখো পূফ েধরো ফোেোয, পূফ েধরো, 

ননত্রক োণো 

০৯৫৩২৫৬০১৭ br9100@bangla.net 

েনতো ব্োাং , ঝোঞ্জোইর োখো েোলযমো, পূফ েধরো, ননত্রক োণো ০১৭৩০০০৯৫৪০   

  

 


