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সার িডলােরর নাম িনেয়গ া  মাকাম, হ ট বাজার, 
পৗরসভা/ইউিনয়েনর নাম 

মন  

১ ২ ৩ ৭ 

১ মাদারী র সদর উপেজলাঃ 
মসাস  বা ল চ  দাস, াঃ  বা ল চ  দাস, রান বাজার, মাদারী র।  

রান বাজার, মাদারী র পৗরসভা।  

২ মসাস  খান এ ার াইজ, াঃ  মাঃ আলমগীর খান, রান বাজার, মাদারী র।  কাজীরেটক ফরীঘাট, প চ খালা ইউিনয়ন।  
৩ মসাস  কয়া এ ার াইজ, াঃ  বার ন মার দাস, রান বাজার, মাদারী র।  গদী বাজার, ঘটমািঝ ইউিনয়ন।  
৪ মসাস  শরীফ এ  াদাস, নৗ-পিরবহন াঃ িলঃ, াঃ  মাঃ সাই র রহমান, রান 

বাজার, মাদারী র।  
ম চক ফরীঘাট, খায়াজ র ইউিনয়ন।  

৫ মসাস  ামল মার দ, াঃ  ামল মার দ, রান বাজার, মাদারী র।  মা া বাজার, ঝাউিদ ইউিনয়ন।  
৬ মসাস  তাপস মার দ, াঃ  ামল মার দ, রান বাজার, মাদারী র।  িছলারচর হাট, িছলারচর ইউিনয়ন।  
৭ মসাস  া টডাস, াঃ  আঃ ওহাব মাড়ল, চর িরয়া বাজার, মাদারী র।  দি ন ধ খািল, কািলকা র ইউিনয়ন।  
৮ মসাস  রােবয়া টডাস, াঃ  মাঃ কামাল খান, চর িরয়া বাজার, মাদারী র।  মােরর টক, পয়ার র ইউিনয়ন।  
৯ মসাস  িমজা র রহমান, াঃ  মাঃ িমজা র রহমান, চর িরয়া বাজার, মাদারী র।  এওজ বাজার, ধখালী ইউিনয়ন।  
১০ মসাস  জগদীশ টডাস, াঃ  মহােদব চ  , মস ফা র বাজার, মাদারী র।  মস ফা র বাজার, ম ফা র ইউিনয়ন।  
১১ মসাস  রািফদ এ ার াইজ, াঃ  মাঃ বলাল হােসন হাং, ামঃ কলাবাড়ী, 

উপেজলা+ জলা- মাদারী র।  
কলাবাড়ী বাস া  বাজার, ক য়া ইউিনয়ন।  

১২ মসাস  ফারজানা টডাস, াঃ  সতারা বগম, ামঃ আশাপাট, পাঃ গলী, 
উপেজলা+ জলা- মাদারী র। 

ি ভাগদী হাট, িনয়া ইউিনয়ন।  

১৩ মসাস  জাগরনী এ  কাং, াঃ  সয়দ িসরাজ, ামঃ আলগী, পাঃ কআলগী, 
উপেজলা+ জলা- মাদারী র। 

কািলর বাজার, বাহা র র ইউিনয়ন।  

১৪ মসাস  নাঈম এ ার াইজ, াঃ  হােফজ আঃ জিলল, ামঃ িমঠা র, পাঃ হিবগ  
উপেজলা+ জলা- মাদারী র।  

নদী বাজার, িশরখাড়া ইউিনয়ন।  

১৫ মসাস  মাঃ সেরায়ার হােসন, াঃ  মাঃ সেরায়ার হােসন,  
ামঃ মিহেষরচর,উপেজলা+ জলা- মাদারী র।  

রািস  বাজার, রািস  ইউিনয়ন।  

১৬ মসাস  শারিমন ড ই ার াশনাল  াঃ  আ ল কালাম আজাদ,  
িপং- ঃ নােদর আলী বয়াতী, ামঃ ম ফা র, উপেজলা+ জলা- মাদারী র। (িবএিডিসর বীজ িডলার সার 
িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

ম ফা র বাজার, মাদারী র।  

১৭ মসাস  ভাই ভাই ার, াঃ মাঃ নািসর উি ন( ),  িপং- আঃ কােদর হাং রান বাজার, মাদারী র।  
(িবএিডিসর বীজ িডলার সার িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

রান বাজার, মাদারী র।  

১৮ মসাস  ভালানাথ এ  াদাস, াঃ ভালানাথ বিনক,   িপং- শতীস চ  বিনক রান বাজার, 
মাদারী র।(িবএিডিসর বীজ িডলার সার িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

রান বাজার, মাদারী র।  

১৯ মসাস  িষ সবা বীজ ভা ার াঃ মাঃ রজাউল কিরম  
 িপং- মাহা দ আলী হাং রান বাজার, মাদারী র। (িবএিডিসর বীজ িডলার সার িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

রান বাজার, মাদারী র।  

২০ মসাস  হাওলাদার এ ার াইজ, াঃ মাঃ আলমগীর হাং,  িপং- ঃ হাজী এলাজউি ন রান বাজার, 
মাদারী র। (িবএিডিসর বীজ িডলার সার িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

রান বাজার, মাদারী র।  

২১ মসাস  নীপা বীজ ভা ার, াঃ জসিমন আ ার, ামীঃ শখ মাঃ িজ া   ামঃ পয়ার র, 
উপেজলা+ জলা-মাদারী র।(িবএিডিসর বীজ িডলার সার িডলার িহেসেব িনবি ত)। 

ধরীর পাড় পয়ার র।  

 কালিকিন উপেজলাঃ   
১ মসাস  আঃ রা াক, াঃ আঃ রা াক মা ববর, রঘাটা বাজার, কালিকিন পৗরসভা, কালিকিন, মাদারী র। রঘাটা বাজার, কালিকিন পৗরসভা।  
২ মসাস  দাস এ  স , াঃ সরজ র ন দাস, গাপাল র হ ট, কালিকিন, মাদারী র। পা িরয়ার পাড় বাজার, বািল াম ইউিনয়ন।  
৩ মসাস  শায়লা এ ার াইজ, াঃ কাজী শাহজাহান, গাপাল র হ ট, কালিকিন, মাদারী র। গাপাল র হ ট,  গাপাল র ইউিনয়ন।  
৪ মসাস  গেনশ চ  , াঃ গেনশ চ  , শশীকর বাজার, কালিকিন, মাদারী র। শশীকর বাজার, নব াম ইউিনয়ন।  
৫ মসাস  দাস এ  াদাস, াঃ ননী গাপাল দাস, ফািশয়াতলা বাজার, কালিকিন, মাদারী র। ফািশয়াতলা বাজার, এনােয়ত নগর ইউিনয়ন।  
৬ মসাস  লাল চ  দাস, াঃ লাল চ  দাস, কািলগ  বাজার, কালিকিন, মাদারী র। কািলগ  বাজার, আলীনগর ইউিনয়ন।  
৭ মসাস  পাল এ  াদাস, াঃ জয়েদব চ  পাল, খ েসরহাট বাজার কালিকিন, মাদারী র। খ েসরহাট বাজার, ব শগাড়ী ইউিনয়ন।  
৮ মসাস  নািহদ ডাস, াঃ মেহদী হাসান স জ, কালিকিন বাজার কালিকিন, মাদারী র। ফজলগ  বাজার, কাজীবাকাই ইউিনয়ন।  
৯ মসাস  রবী নাথ , াঃ রবী নাথ , খ েসরহাট বাজার, কালিকিন, মাদারী র। মিন বাজার, ল ী র ইউিনয়ন।  

১০ মসাস  শাহআলম এ ার াইজ, াঃ সয়দ শাহআলম, ডাসার, কালিকিন, মাদারী র। ডাসার বাজার, ডাসার ইউিনয়ন।  
১১ মসাস  মফেছর খ ন, াঃ মাঃ মফেছর খ ন, ভবানী র, িময়ারহ ট, কালিকিন, মাদারী র।  মা ােরর হাট, িসিডখ ন ইউিনয়ন।  
১২ মসাস  জিরন এ ার াইজ, াঃ কাজী জাহা ীর, ভবানী র, িময়ারহ ট, কালিকিন, মাদারী র। িময়ারহ ট, িশকারম ল ইউিনয়ন।  
১৩ মসাস  রােবয়া এ ার াইজ, াঃ মাঃ রাক ামান, উ র রমজান র, কালিকিন, মাদারী র। িডি র চর, হােমদখার হাট, রমজান র ইউিনয়ন।  



১৪ মসাস  বপারী  ডাস, াঃ মাঃ বা ল হােসন, ছাটচরকয়ািরয়,◌া কয়ািরয়া, কালিকিন, মাদারী র। কয়ািরয়া ল ঘাট, কয়ািরয়া ইউিনয়ন।  
১৫ মসাস  আকন এ ার াইজ, াঃ মাঃ শিহ ল আকন, আ ারচর, সােহবরাম র, কালিকিন, মাদারী র। আ ারচর, হােচনআকেনর হাট, সােহবরাম র ইউিনয়ন।   
১৬ মসাস  দ ডাস, াঃ অন  মার দ, াম-শিশকর, কালিকিন, মাদারী র। বীজ িডলার(সার িডলার িহেসেব 

িনবি ত) 
শিশকর বাজার, কালিকিন, মাদারী র।  

১৭ মসাস  নাজ ল এ ার াইজ, াঃ মাঃ মাশারফ হােসন, াম- সাদী র, কালিকিন, মাদারী র। বীজ 
িডলার(সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 

কালিকিন বাজার,  কালিকিন, মাদারী র ।  
১৮ মসাস  মা মিন বীজ ভা ার, াঃ ি য়াংকা ম ল, ামী-িব ল িব াস, াম-শিশকর, কালিকিন, মাদারী র। 

বীজ িডলার(সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 
শিশকর বাজার, কালিকিন, মাদারী র।  

 

 
রাৈজর উপেজলাঃ 

 

১ মসাস  পাব তী ডাস, াঃ ভাস চ  সাহা, টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। বরাগীর বাজার, পাইকপাড়া ইউিনয়ন।   
২ মসাস  টেকর হ ট অেয়ল কাং, াঃ আঃ বাকী িময়া, টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। টেকর হ ট উ রপাড়, হােসন র ইউিনয়ন।  
৩ মসাস  চায়না এ ার াইজ, াঃ শাি  র ন দাস, টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। পা া পাড়া বাজার,  কিবরাজ র ইউিনয়ন।  
৪ মসাস  শাপলা এ ার াইজ, াঃ কাম ল ইসলাম, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। টেকর হ ট, শংকরিদর পাড়, বদরপাশা ইউিনয়ন।  
৫ মসাস  ভাই ভাই ডাস, াঃ করামত আলী ফিকর, টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। টেকর হ ট দি নপাড়,  খািলয়া ইউিনয়ন।  
৬ মসাস  ল ী নারায়ন ভা ার, াঃ গৗরদাস সাহা, টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। রাৈজর বাস া  বাজার,  রাৈজর ইউিনয়ন।  
৭ মসাস  আন  চ  সাহা, াঃ আন  চ  সাহা , টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। আম াম বাজার,  আম াম ইউিনয়ন।  
৮ মসাস  সাহা াদাস, াঃ িম ন সাহা , টেকর হ ট, খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। সা র ীজ বাজার,  বািজদ র ইউিনয়ন।  
৯ মসাস  বাধন এ ার াইজ, াঃ মাঃ আ ল কালাম মা ববর, হিরদাসিদ, মেহ দী , রাৈজর, 

মাদারী র। 
কালীবাড়ী হ ট ও বাজার, হিরদাসিদ মেহ দী ইউিনয়ন।  

১০ মসাস  মা ববর ডাস, াঃ মাতােলব মা ববর, ইিশব র, রাৈজর, মাদারী র। সাতবাড়ীয়া বাড  ঘর,  ইিশব র ইউিনয়ন।  
১১ মসাস  সততা এ ার াইজ, াঃ শংকর িব াস, কদমবাড়ী, রাৈজর, মাদারী র। কদমবাড়ী বাজার, কদমবাড়ী ইউিনয়ন।  
১২ মসাস  তামা া ডাস, াঃ মাঃ শািক ল ইসলাম(ওমর), িপং- ত মাঃ আেলম শখ, াম- 

খািলয়া, রাৈজর, মাদারী র। িবএিডিসর বীজ িডলার (সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 
 টেকর হ ট বাজার, রাৈজর, মাদারী র।  

১৩ মসাস  হািফ র রহমান, াঃ মাঃ হািফ র রহমান, িপং- ত আঃ ছ ার ী, াম- টেকর 
হ টা, রাৈজর, মাদারী র। িবএিডিসর বীজ িডলার (সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 

 টেকর হ ট উ র পাড়, হােসন র  রাৈজর, মাদারী র।  

১৪ মসাস  হীরা এ ার াইজ, াঃ িমেসস শািহদা বগম, ামী- মাঃ হািফ র রহমান, খািলয়া, 
টেকর হ ট,  রাৈজর, মাদারী র।  

 টেকর হ ট উ র পাড়, হােসন র রাৈজর, মাদারী র।  

১৫ মসাস  জহাদ এ ার াইজ, াঃ মাঃ মাহ ল হাসান, টেকরহ ট দি ন পাড়,  রাৈজর, 
মাদারী র। িবএিডিসর বীজ িডলার (সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 

টেকরহ ট দি ন পাড় বাজার,  রাৈজর,  মাদারী র।  

১৬ মসাস   গ া বীজ ভা ার, াঃ িব  বাশী ভ  , টেকরহ ট শংকরিদর পাড়,  রাৈজর, মাদারী র। 
িবএিডিসর বীজ িডলার (সার িডলার িহেসেব িনবি ত) 

টেকরহ ট শংকরিদর পাড় বাজার,  রাৈজর, মাদারী র।  

  মাটঃ  
 
  



ঃ 
নং 

সার িডলােরর নাম িনেয়গ া  মাকাম, হ ট বাজার, পৗরসভা/ইউিনয়েনর নাম মম  

১ ২ ৩  
১ িশবচর উপেজলাঃ 

মসাস  কাজী ডাস, াঃ হাজী মাঃ হােরজ কাজী, িশবচর বাজার, িশবচর, মাদারী র। 
বরহামগ  বাজার,  িশবচর পৗরসভা।  

২ মসাস  সাথী ডাস, াঃ মাঃ আলা উি ন খিলফা, ি তীয় খ , িশবচর, মাদারী র। নদীরপাড় বাজার, ি তীয় খ  ইউিনয়ন।  
৩ মসাস  মাঃ শামীম খান, াঃ জাহানারা বগম, সাতারপাড় বাজার, িশবচর, মাদারী র। সাতারপাড় বাজার, বেহরাতলা ইউিনয়ন।  
৪ মসাস  বলরাম  এ  াদাস, াঃ কমল  , পা র বাজার, িশবচর, মাদারী র। পা র বাজার, মাদবেরর চর ইউিনয়ন।  
৫ মসাস   ডাস, াঃ িবমল  , পা র বাজার, িশবচর, মাদারী র। পা র বাজার, পা র ইউিনয়ন।  
৬ মসাস  ু  সাহ া, াঃ ু  সাহা িনলখী, িশবচর, মাদারী র। িনলখী ব র, িনলখী ইউিনয়ন।  
৭ মসাস  আকবর আলী ডাস, াঃ মাঃ আকবর আলী খান, উৎরাইল হ ট, িশবচর, মাদারী র। উৎরাইল হ ট, িশ য়াইল ইউিনয়ন।  
৮ মসাস  মাল◌া াদাস  এ  এ ার াইজ, াঃ মাঃ রিফ ল ইসলাম(নািসর), ব র বাজার, 

িশবচর, মাদারী র। 
ব র বাজার, ব র ইউিনয়ন।  

৯ মসাস  মাওলা এ ার াইজ, াঃ মাঃ গালাম মাওলা, চাে রচর বাজার, িশবচর, মাদারী র। চাে রচর বাজার, উেমদ র ইউিনয়ন।  
১০ মসাস  রহমান এ ার াইজ, াঃ মাঃ আতাউর রহমান, ভ াসন বাজার, িশবচর, মাদারী র। াকচর বাজার, ভ াসন ইউিনয়ন।  
১১ মসাস  মাল া ্ডাস, াঃ মাঃ  িময়া মাল◌া, িমজা কাি  , ছেলনামা বািজত র, িশবচর, 

মাদারী র। 
 শখ র বাজার, ব শকাি  ইউিনয়ন।  

১২ মসাস   ্ডাস, াঃ বা েদব , পা র, িশবচর, মাদারী র। মােলর কাি  িনউ িশকদার হ ট, স ািসর চর ইউিনয়ন।  
১৩ মসাস  মাহা াদ ফার ক িময়া,  াঃ মাহা াদ ফা ক িময়া বািঘয়া, চরচা া, িশবচর, 

মাদারী র। 
বাংলা বাজার,  ক ঠাল বাড়ী ইউিনয়ন।  

১৪ মসাস  আলহা  দেলায়ার ্ডাস, াঃ মাঃ আলহা  মাঃ দেলায়ার হােসন সরকার, আিজজ 
সরকার কাি  , চরজানাজাত, িশবচর, মাদারী র। 

খ েসর হ ট বাজার, চরজানাজাত ইউিনয়ন।  

১৫ মসাস  ইিলয়াছ এ ার াইজ, াঃ মাঃ ইিলয়াছ িময়া, াকচর, ভা ারী কাি , িশবচর, 
মাদারী র। 

াকচর ন ন বাজার, ভা ারী কাি  ইউিনয়ন।  

১৬ মসাস  মাদবর এ ার াইজ, াঃ মাঃ লাল মাদবর, মািনক মাদবেরর কাি , ী কািদর র,  
িশবচর, মাদারী র। 

 সানাই চাে র হ ট, কািদর র ইউিনয়ন।  

১৭ মসাস  আই ব আলী মাল◌া, াঃ আই ব আলী মাল◌া, চতাই মাল◌া কাি , মাদবেরর চর,  
িশবচর, মাদারী র। 

িশকদার হাট, ব রেখালা ইউিনয়ন।  

১৮ মসাস  আলা উি ন ্ডাস, াঃ মাঃ ছেরায়ার হােসন উ র বাখেরর কাি , পা র, িশবচর, 
মাদারী র। 

চর ামাইল, িশবচর ইউিনয়ন।  

১৯ মসাস  হাওলাদার ্ডাস, াঃ মাঃ িসরা ল ইসলাম, বােজহারচর, দ পাড়া,  িশবচর, মাদারী র।  নগর হ ট, দ পাড়া ইউিনয়ন।  
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