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িবআর e ক ক রিজে শন ত মাটর াiিভং িনং েলর নােমর তািলকা 
(ঢাকা জলা) 

ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

1|  াকাড াম াiিভং ল 
বাসা নং 9, রাড নং 25( তন) 3৯( রাতন), ধানমি  আ/e ঢাকা।  

ঢাকা 12/3121
25-12-21 

2|  iuেসপ ানন টকিনক াল ল 
পট নং 3, বক-i, বাuিনয়াবাদ পলবী, িমর র-22, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 13/3121
25-12-21 

3|  আরবান াiিভং ল, বাসা নং ৯/2, রাড নং 4, 
বক-i, eিভিনu নং 5, সকশন নং 7, িমর র, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 14/3121
25-12-21 

4|  র টকিনক াল  াiিভং ল 
7 নং িবeনeসিব ভবন, িমর র-2, ঢাকা-2327।  

ঢাকা 16/3121
25-12-21  

5|  eিশয়া াiিভং ল 
36, ঢােক রী রাড, লালবাগ, ঢাকা-2322।  

ঢাকা 17/3121
25-12-21 

6|  য না মটর াiিভং িনং স ার 
288, শহীদ ি েযা া ফা ক iকবাল e  তসিলম সড়ক রাম রা, ঢাকা-232৯।  

ঢাকা 18/3121
25-12-21  

7|  িবআর িস িনং iনি uট 
43, শহীদ তাজuি ন আহেমদ সরণী, তজগাo, ঢাকা-2319। 

ঢাকা 1৯/3121
25-12-21 

8|  িবআর িস িনং iনি uট 
ডবল ডকার বাস িডেপা, িমর র-23, ঢাকা।  

ঢাকা 25/3121
25-12-21 

9|  আi াiিভং ল 
254, ীন রাড, ঢাকা।  

ঢাকা 29/3121
27-19-21 

10|  তালতলা মাটর াiিভং িনং ল 
222, িখলগাo তালতলা িস  পার মােকট, ঢাকা-232৯।  

ঢাকা 31/3121
27-19-21 

11|   সােয়ব’স oয়ান ল aব াiিভং 
8৯, সাতমসিজদ রাড, ধানমি  ঢাকা-2318।  

ঢাকা 32/3121
22-21-21 

12|   েফশনাল টকিনক াল কেলজ 
395, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা-2325।  

ঢাকা 33/3121
22-21-21 

13|  াiেভট িনং স ার(িপ িস) 
2/22, ক-িব, মা ন রাড, মাহা দ র, ঢাকা-2318।  

ঢাকা 35/3121
21-22-21 

14|   সিনক মটর াiিভং টকিনক াল ল e  কেলজ, 2 নং িবিডআর পার 
মােকট, 42, লিলত মাহন দাস লন, িপলখানা রাড, ঢাকা-2322। 

ঢাকা 36/3121
41-23-21 

15|  িবজয় মটর াiিভং িনং স ার e  ল
9/2, মীর হািজরবাগ, গ ািরয়া, ঢাকা-2315।  

ঢাকা 37/3121
41-23-21  

16|  মা াiিভং স ার 
আ িলয়া, ঢাকা।  

ঢাকা 3৯/3122
21-14-22  

17|  দা ল iসলাম াiিভং e  টকিনক াল স ার
54/21, স জ কা ন, বাসােবা, ঢাকা-2325।  

ঢাকা 41/3122
21-14-22  

18|  aেটাড াম াiিভং স ার
বাসা-7, রাড-2, সকশন-8, িমর র, ঢাকা-2327।  

ঢাকা 42/3122
21-14-22  

19|  রাiট মাটর াiিভং e  িনং ল 
31/িড/2, মরািদয়া, িখলগ o, ঢাকা-232৯।  
 

ঢাকা 43/3122
21-14-22 
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ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

20|  িমকার াiিভং স ার
বাসা-533, রাড-3, সকশন-8, িমর র, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 44/3122
21-14-22  

21|  জালালাবাদ aেটােমাবাiল iি ঃ oয়াকসপ e  াiিভং ল
272, u র কাফ ল, ঢাকা-2317।  

ঢাকা 45/3122
21-14-22  

22|  িলজন টকিনক াল iনি uট 
হাি ং নং 65, সকশন-7, ক-e, eিভিনu-6, িমর র, ঢাকা।  

ঢাকা 46/3122
21-14-22 

23|  eমeআi  মাটর াiিভং িনং iনি uট
33/25(িব), ক-িব, িখলজী রাড, মাহা দ র, ঢাকা-2318।  

ঢাকা 47/3122
21-14-22  

24|  ামলী আiিডয়াল টকিনক াল কেলজ 
48/9, ামলীবাগ, িমর র রাড, মাহা দ র, ঢাকা-2318।  

ঢাকা 49/3122
21-14-22 

25|  প বী ল aব াiিভং 
বাসা-24, রাড-৯, প বী, িমর র, ঢাকা-2327।  

ঢাকা 51/3122
21-14-22 

26|  ঢাকা টকিনক াল কেলজ 
67, ব তজতরী বাজার, ফামেগট, ঢাকা।  

ঢাকা 52/3122
21-14-22  

27|  িনসচা াiিভং e  মকািনক াল িনং iনি uট
81, কাকরাiল, ঢাকা-2111।  

ঢাকা 55/3122
21-16-22 

28|  ক ািরয়ট াiিভং ল 
7/9, ক-eফ, লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 64/3123
19-14-23 

29|  রাজধানী iনি uট aফ াiিভং টকেনালজী, 
222, খাজা পার মােকট, 8 ক াণ র, িমর র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 65/3123
19-14-23 

30|  ীন টকিনক াল 
81/e, ীন রাড, পা পথ, ঢাকা। 

ঢাকা 69/3123
19-14-23 

31|  পাবনা াiিভং ল 
5/5, ক-িড, লালমা য়া, সাতমসিজদ রাড, ঢাকা।  

ঢাকা 6৯/3123
33-15-23 

32|  মািলহা ল aব াiিভং
28, 32 নং প বী িস  াব মােকট, ক-িব, মiন রাড, িমর র-23, ঢাকা।  

ঢাকা 71/3123
33-15-23 

33| আল-মিদনা ল aব াiিভং 
সরদার, সকশন-23, ক-িব, রাড-৯, িমর র, ঢাকা। 

ঢাকা 74/3123
36-15-23 

34|  মডাণ টকিনক াল স ার
প ট নং 21, সকশন 7/ক, িমর র, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 76/3123
41-15-23 

35|   মঘনা াiিভং িনং স ার 
854, সাতমসিজদ রাড, ধানমি , ঢাকা। 

ঢাকা 77/3123
41-15-23 

36| াক াiিভং িনং ল, 
u রা, ঢাকা।  

ঢাকা 78/3123
25-16-23 

37|  eম eস িড িনং স ার
2/িব, 2/3৯, কলoয়ালাপাড়া, িমর র-2, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 79/3123
25-16-23 

38| সৗরব মাটর াiিভং ল
7৯, িস  কেপােরশন মােকট চানখার ল, ঢাকা-2322। 

ঢাকা 82/3123
23-17-23 

39|  u রবংগ াiিভং ল,  
৯/31, শহীদ সিল াহ রাড, মাহা দ র, ঢাকা-2318। 
 

ঢাকা 83/3123
23-18-23 
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ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

40|  াশনাল াiিভং ল,  
81/িব, রাড নং-38, লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 85/3123
23-18-23 

41|  আল-বারাকা াiিভং স ার,  
প ট-24, ক-ত, লন-47, সকশন-23, িমর র, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 86/3123
23-18-23 

42|  eলeসিড িলবােরল ল aব াiিভং,  
248/21/e, রাড নং ৯/e, পি ম ধানমি , ঢাকা-231৯। 

ঢাকা 89/3123
33-21-23 

43|  িদ i ার াশনাল াiিভং িনং স ার, 
2 নং লক সাকাস, কলাবাগান, ঢাকা। 

ঢাকা 8৯/3123
33-21-23 

44|  ধানমি  াiিভং ল  
3৯6/জ-5, িসকদার িরেয়ল eে ট, বিড়বাধ, হাজারীবাগ, ঢাকা-231৯। 

ঢাকা 91/3123
33-21-23 

45|  oনাস াiিভং িনং স ার  
বাসা নং 221, রাড নং 26( রাতন), 9 e(ন ন),  পি ম ধানমি , ঢাকা-231৯।  

ঢাকা 92/3123
33-21-23 

46|  লাiফ সফ াiিভং িনং স ার   
বাসা নং 42/e,  ব রােয়র বাজার, ঢাকা-231৯।  

ঢাকা 93/3123
33-21-23 

47|  ঢাকা াiিভং িনং স ার  
৯/31, সিল াহ রাড মাহা দ র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 96/3123
42-23-23 

48|  িনরাপদ াiিভং িনং স ার,   
43/27-িস, লতানগ , রােয়রবাজার, মাহা দ র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 97/3123
42-23-23 

49|  পন িনং স ার 
26/িজ, িজগাতলা, ধানমি , ঢাকা-231৯। 

ঢাকা 98/3123
42-23-23 

50|  বিরশাল াiিভং িনং স ার  
2/2, ীন িভu হাuিজং, মাহা দ র, ঢাকা-2318। 

ঢাকা 99/3123
42-23-23 

51|  iস াiিভং স ার,  
243/4 থম কেলানী, মাজার রাড িমর র, ঢাকা-2327। 

ঢাকা 9৯/3123
42-23-23 

52|  সােয়ব’স oয়ান ল aব াiিভং,   
বাসা নং ৯8/e, রাড-8, স র-5, u রা, ঢাকা-2341।   

ঢাকা ৯1/3124
19-16-24 

53|  ডলাক াiিভং িনং স ার,  
ক-e, 248, আগারগ o তালতলা বাজার, ঢাকা-2318।   

ঢাকা ৯2/3124
19-16-24 

54|  িবসিম াহ াiিভং স ার,  
54/38, স জকা ন, বাসােবা, স জবাগ, ঢাকা ।   

ঢাকা ৯6/3124
37-17-24 

55|  খান াiিভং িনং স ার 
i াহীম র, িমর র, ঢাকা। 

ঢাকা ৯9/3124
29-23-24 
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িবআর e ক ক রিজে শন ত মাটর াiিভং িনং েলর নােমর তািলকা 
গাজী র/টাংগাiল/ নারায়নগ / িম া/ নায়াখালী/ ল ী র/ময়মনিসংহ/িকেশারগ /নরিসংদী 

ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

1|  িবআর িস স াল িনং iনি uট 
টকনগপাড়া, জয়েদব র গাজী র।  

গাজী র 19/3121
25-12-21  

2|  িদ মাটর াiিভং িনং স ার 
কািলয়াৈকর, গাজী র। 

গাজী র 87/3123
42-18-23 

3|  আরমান াiিভং িনং স ার 
নলজািন, চৗরা া, জয়েদব র, গাজী র। 

গাজী র 88/3123
42-18-23 

4|  নািপজা টকিনক াল  িনং স ার 
িব াস বতকা, ঢাকা রাড, টাংগাiল ।   

টাংগাiল 56/3122
29-16-22 

5|  িবআর িস িনং iনি uট 
খান র, নারায়নগ ।  

নারায়নগ  21/3121
25-12-21  

6|  িবআর িস িনং iনি uট 
িবআর িস িমল◌া বাস িডেপা, িমল◌া।  

িমল◌া 23/3121
25-12-21 

7|  িম া মাটর াiিভং e  মকািন  িনং ল
224, গাংচর, িম া-4611।    

িম া 57/3122
19-19-22 

8|  নায়াখালী াiিভং িনং iনি uট  
কিরম র রাড, চৗ হনী, নায়াখালী। 

নায়াখালী 94/3123
24-22-23 

9|  ামলী আiিডয়াল টকিনক াল কেলজ 
iসলাম ভবন, ঢাকা-ল ী র রাড, ল ী র। 

ল ী র 68/3123
19-14-23 

10|  িসমেবাসাiস (বাংলােদশ) মাটর াiিভং িনং স ার
3 নং িমশন রাড, ভা কাশর ময়মনিসংহ। 

ময়মনিসংহ 67/3123
19-14-23 

11|  পলাশ টকিনক াল িনং স ার 
হাি ং নং ৯93, কমল র, ভরব, িকেশারগ ।  

িকেশারগ  5৯/3122
31-22-22 

12|  ঢাকা টকিনক াল কেলজ (িকেশারগ ) 
কমল র, ভরব, িকেশারগ ।  

িকেশারগ  38/3122
23-12-22  

13|  িনটল-টাটা মটরস াiভার িনং ল 
কািলয়াচাপরা, মাiজহা , পা ি য়া, িকেশারগ ।  

িকেশারগ  63/3122
31-22-22 

14|  িবআর িস িনং iনি uট 
িবআর িস নরিসংদী বাস িডেপা, নরিসংদী।  

নরিসংদী 27/3121
25-12-21 

15|  মােশদ মাটর াiিভং িনং e  টকিনক াল কেলজ
শাহিরয়ার, কাট রাড, িবলাসিদ, নরিসংদী। 

নরিসংদী 59/3122
19-19-22 
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িবআর e ক ক রিজে শন ত মাটর াiিভং িনং েলর নােমর তািলকা 
(চ াম/ ক বাজার/ িসেলট / রাজশাহী/ রং র/ মৗলভীবাজার/ লনা / যেশার / মা রা / য়াডাংগা) 

ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

1|  িবআর িস িনং iনি uট 
৯8, বােয়ািজদ বা ামী, নািসরাবাদ, চ াম।  

চ াম 22/3121
25-12-21  

2|  ি -e াiিভং িনং স ার 
478, আ াহ খান লiন, কাতালগ , প চলাiশ, চ াম।  

চ াম 53/3122
21-16-22  

3|  ামলী আiিডয়াল টকিনক াল কেলজ 
461/e, eিসিডe রাদ র, চ াম।  

চ াম 62/3122
31-22-22 

4|   eমআi  মটর াiিভং িনং ল 
2/িড, লশী ি ন সাসাi , রাড নং 9, লশী, চ াম। 

চ াম 66/3123
19-14-23 

5|  গণ া  মিহলা মাটর াiিভং িনং ল
িনয়া পালং, রা , ক বাজার 

ক বাজার ৯8/3124
1৯-18-24 

6|  িবআর িস িনং iনি uট 
আলম র, িসেলট।  

িসেলট 26/3121
25-12-21 

7|  জনেসবা াiিভং ল 
কনার ানশন, সাuথ বাগবািড়, সদর, িসেলট। 

িসেলট 73/3123
33-15-23 

8|  সবা াiিভং ল 
মৗবন পার মােকট, টািমনাল রাড, িসেলট। 

িসেলট 81/3123
23-17-23 

9|  আল-িবর মাটর াiিভং ল 
াম-বািলয়া, ডাকঘর-হাজী র, থানা- লাuড়া, জলা- মৗলভীবাজার।  

মৗলভীবাজার 2৯/3121
27-19-21 

10|  বড়েলখা মাটর াiিভং িনং স ার,  
পািখয়ালা চৗ হনী, বড়েলখা মৗলভীবাজার। 

মৗলভীবাজার 75/3123
41-15-23 

11|  iিজ াiিভং ল,  
ড. সয়দ স ফা আলী রাড,  oয়াড নং-5, মৗলভীবাজার।    

মৗলভীবাজার ৯4/3124
19-16-24 

12|  সবা াiিভং ল 
মংগল রাড, মৗলভীবাজার। 

মৗলভীবাজার ৯7/3124
1৯-18-24 

13|  িবআর িস িনং iনি uট 
িশেরামিন, লনা।  

লনা 28/3121
25-12-21 

14|  াশনাল মাটর াiিভং e  িনং ল 
দ ীণ জ ী, খান-e-স র রাড, খািলশ র, লনা-৯111।   

লনা 39/3122
21-14-22  

15|  রানার াiিভং িনং স ার 
ড়লীর মাড়, লনা রাড, যেশার।  

যেশার 54/3122
21-16-22 

16|  eমeআi  মটর াiিভং িনং ল 
স র # 8, e/5, eন.eস. টাuন, যেশার। 

যেশার 58/3122
19-19-22 

17|  আজাদ মটর াiিভং ল
প  হাসপাতাল রাড, মা রা।  

মা রা 15/3121
25-12-21 

18|  য়াডাংগা াiিভং িনং ল 
কাট রাড, য়াডাংগা। 

য়াডাংগা ৯3/3124
19-16-24 
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িবআর e ক ক রিজে শন ত মাটর াiিভং িনং েলর নােমর তািলকা 
(রাজশাহী / রং র / িদনাজ র/ ঠা রগ o / ব ড়া / নoগ  / পাবনা / গাiবা া) 

ঃ 
নং 

াiিভং েলর  নাম o কানা জলা রিজে শন 
ন র o তািরখ

1|  রাজশাহী মাটর াiিভং e  মকািনক িনং ল
 িবলিসমলা, টার রাড, রাজশাহী।  

রাজশাহী 48/3122
21-14-22 

2|  িবথী মটর াiিভং িনং স ার 
পীরগাছা, রং র। 

রং র 84/3123
23-18-23 

3|  ামলী আiিডয়াল টকিনক াল কেলজ(রং র)
আর, ক, রাড, রং র।  

রং র 4৯/3122
21-14-22 

4|  রানার াiিভং িনং স ার 
মডাণ মাড়, গেণশতলা, িদনাজ র।  

িদনাজ র 7৯/3123
25-16-23 

5|  রানার াiিভং িনং স ার 
হািমদ পার মােকট, ব ব  সড়ক, ঠা রগ o।  

ঠা রগ o 72/3123
33-15-23 

6|  িবআর িস িনং iনি uট 
শন রাড, ব ড়া।  

ব ড়া 24/3121
25-12-21  

7|  রানার াiিভং িনং স ার 
কাজীর মাড়, মiন রাড, চক ার, নoগ ।  

নoগ  61/3122
31-22-22 

8|   iছামিত াiিভং িনং ল 
হাি  নং 3৯৯, িপ eন রাড(ঢাকা রাড), পাবনা।   

পাবনা 34/3121
22-21-21 

9|  a ণী াiিভং িনং ল 
গাপাল র,  টকিনক াল মাড় ঢাকা রাড, পাবনা। 

পাবনা 95/3123
42-23-23 

10|  আিলফ-লাম-মীম মাটর াiিভং িনং ল
বাস া , গাiবা া।   

গাiবা া ৯5/3124
19-16-24 

 


