
জলার নাম ঃ 
নং

িহমাগােরর নাম ও কানা ধারণ মতা
( মঃ টন)

পে র নাম সংর েণর সময়কাল পিরমাণ
( মঃ টন)

ম

1 ধেল রী কা  ােরজ, বতকা, টংগীবাড়ী, ি গ , মাবাইলঃ 
01710813716

10,000         কনা মিরচ ম হেত অে াবর 5,000          

2 টংিগবাড়ী কা  ােরজ প সার, ার র, ি গ  সদর, 
মাবাইলঃ 01819228457

7,500          কনা মিরচ এি ল হেত অে াবর 1,500           

3 দওয়ান আইস এ  কা  ােরজ প সার ার র, ি গ  
সদর। মাবাইলঃ 01724646709

13,852        কনা মিরচ মাচ হেত িডেস র 1,000           

মা া িতন মাস 15               

খ র ই মাস 30               

আেপল ই মাস 12               

আ র এক মাস 1                 

িচজ (পিনর) ছয় মাস 13               

মাছ ছয় মাস হেত এক বছর 20               

িসং করা হ স ছয় মাস হেত এক বছর 16               

ত ল ছয় মাস হেত নয় মাস 15               

বড়ই ছয় মাস হেত নয় মাস 30               

িডম িতন মাস ১৬.৮ ল

(4) টাংগাইল 6 মসাস িমজা র কা  ােরজ িলঃ হা ভা া রাড, গাড়াই 
উপেজলা-িমজা র, টাংগাইল। ানজার মাঃ শামীম, মাবাইলঃ 
01706951763, িমক মাঃ িসি ক আলী 01704950982

10,000         গাজর মাচ হেত অে াবর 2,000          

(5) ফিরদ র 7 ফিরদ র িহমাগার িলঃ, রাজবািড় রা ার মাড়, মাবাইলঃ 
ােনজার- 01893492709
ােনজার- 01893492710

1,500           কমলা, আেপল, 
মা া, খ র, আ র

12 মাস 3                 

3  চ ার রেয়েছ। 
1  চ ােরর 

ধারণ মতা 50 
মঃটন স েত মাছ ও 

মাংস রাখার হয়। 
অপর 2  চ ােরর 
ধারণ মতা 225 
মঃটন। স েত 

ফল ল রাখা হয়।

বসায়ীগণ কমলা, 
আেপল ও মা া 

সংর ণ কের থােকন।

(1) ি গ

(2) গাজী র 4 জ ইেনােভ ভ টকেনালিজ  , িখরাটী, কাপািসয়া। মাবাইলঃ 
01791447680, 01765206002

275             

(3) িকেশারগ এগারিস র কা  ােরজ, াঃ ইি ঃ মাঃ মীর হােসন, িখয়া, 
বড় আজলদী, পা ি য়া, িকেশারগ ।
মাবাইলঃ ০১৭৩২৪৮৪০৬৩

5 10,200         

িবষয়ঃ িহমাগাের আ  ছাড়া অ া  প  সংর েণর ত ।



জলার নাম ঃ 
নং

িহমাগােরর নাম ও কানা ধারণ মতা
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ম

িবষয়ঃ িহমাগাের আ  ছাড়া অ া  প  সংর েণর ত ।

8 িমলন কা  ােরজ, িবিসক িশ  নগরী, রাজশাহী, মাবাইলঃ 
01755675438

12,000         কমলা, আেপল, গাজর 15-45 িদন 80               

9 হাসান কা  ােরজ, কািলতলা, কশরহাট, রাজশাহী মাবাইলঃ 
01714837689

17,000         িডম, কমলা, আেপল 20-45 িদন 60               

10 রাজ কা  ােরজ, বড়গাছী, উপেজলা- পরা রাজশাহী। মাবাইলঃ 
01713163492

2,000          আেপল, গাজর 30-40 িদন 80               

11 িহমালয় কা  ােরজ, তােনার রাড, উপেজলা- পবা রাজশাহী 
মাবাইলঃ 01711866077

7,000           গাজর, কমলা, আেপল 30-60 িদন 80               

(7) িসরাজগ 12 আশা িফস, বািহরেগালা, িসরাজগ । মাবাইলঃ 01711330092 20               সামি ক মাছ বার মাস 2                 

13 খ কার বীজ িহমাগার, মািনকচক, রাজা র, ব ড়া সদর। 
মাবাইলঃ মা: মাহ র রহমান

01784726962

4,300          কনা মিরচ নয় থেক দশ মাস 80               

14 শাহ লতান কা  ােরজ, িকচক, িশবগ , ব ড়া, মাবাইলঃ 
মা: শাহীন আলম

01711875670

15100 কনা মিরচ নয় থেক দশ মাস 900

15 আর লাইজড কা  ােরজ িলঃ কাহার, ব ড়া, মাবাইলঃ 
মা: মা ন কিবর

01729425628

18000 কনা মিরচ নয় থেক দশ মাস 550

16 িনউ আফিরন কা  ােরজ (ইউ-1) কাহার, ব ড়া, মাবাইলঃ 
মা: আেনায়ার হােসন

01992099244

9000 কনা মিরচ নয় থেক দশ মাস 80

কনা মিরচ, মাচ হেত িডেস র 200

আেপল, কমলা, 
মা া, খ র, আ র

জা য়াির হেত িডেস র 200
150

(6) রাজশাহী

ন র কা  ার, কাহার ব ড়া,
মাবাইলঃ মা: জািহ ল ইসলাম 01718875198

4800

(8) ব ড়া

17
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(9) লালমিনরহাট 18 আলী টস এ  ভিজেটবলস কা  ােরজ, সাং ারহাট, 
কালীগ  লালমিনহাট। মাবাইলঃ 01841367367, 
01735664101

12000 পাির ন হেত িডেস র 3800

19 েদৗলত র আইস এ  ােরজ াঃ িলঃ, িশেরামিন, লনা। 
মাবাইলঃ 01712100853

5000 কনা মিরচ ই মাস 600

20 মাহ দ ড েসিসং এ  কা  ােরজ াঃ িলঃ িশেরামিন, 
লনা, মাবাইলঃ 01715568291

1680 কনা মিরচ ই মাস 200

21 লনা আইস এ  ােরজ াঃ িলঃ বয়রা লনা। মাবাইলঃ 
01711193190

1600 ফল ই মাস 250

আেপল 15-20 িদন 10

কমলা 15-20 িদন 6

খ র 02-03 মাস 11

23 যেশার কা  ােরজ িলঃ বকচর, যেশার সদর মাবাইলঃ 
042166408

2100 আেপল, মা া, 
খ র, কমলা

জা য়াির হেত িডেস র 3

24 রবন কা  ােরজ িলঃ শশা যেশার মাবাইলঃ 
01715308222

2240 েলর বীজ মাচ ও এি ল 1.5

25 এ, আর, এ কা  ােরজ, িলঃ রাজারহাট যেশার সদর। 
মাবাইলঃ 01711959113

2500 আেপল, মা া, 
খ র, কমলা

জা য়াির হেত িডেস র 1.5

(13) বিরশাল 26 সাবাহান মাি পারপাস এ  কা  ােরজ, পাতলী বটতলা, 
বিরশাল,  মাবাইলঃ 01712382390

13 আেপল, কমলা, 
মা া, আ র

জা য়াির হেত িডেস র 5

খ র 6 মাস 5

মা া 1 মাস 1.5

আেপল 1 মাস 75  কিজ

নাগফল 1 মাস 120  কিজ

টেমেটা - -

আ র 1 মাস 63  কিজ

4000

(10) লনা

(11) সাতি রা 22 সাত ীরা আইচ এ  কা  ােরজ, কা য়া সাত ীরা। 
01748923946, 01711250283

অ বিধ কউ 
টেমেটা রােখিন। 
তেব ফ ািসিল  

রেয়েছ

(12) যেশার

(14) ভালা 27 ফামাস শ িলঃ চরকালী, ভ িরয়া, ভালা, াঃ মাঃ মাই ল 
ইসলাম ( সােহল), মাবাইলঃ 01730431895, মাঃ িব ৎ 

ােনজার মাবাইলঃ 01946697383

6200
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28 কা ঘাট কা  ােরজ, াঃ মাহা দ সা কা ঘাট, চ াম, 
মাবাইলঃ 01819699304

2000 সবিজ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

1500

29 হাজী সােহেবর আহেমদ কা  ােরজ, াঃ হাজী সােহব 
আহেমদ িফসারীঘাট, চ াম, মাবাইলঃ 01818022306

1500 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

1300

30 হাজী দ য়ার কা  ােরজ, াঃ হাজী দ য়ার হাসাইন 
িফসারীঘাট,  চ াম, মাবাইলঃ 01819637246

1500 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

1300

31 এস এ কা  ােরজ, াঃ দ য়ার হােসন া, িফসারীঘাট,  
চ াম, মাবাইলঃ 01819390834

200 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

150

32 নাহার কা  ােরজ, াঃ মাহা দ শাহজাহান, িফসারীঘাট,  
চ াম, মাবাইলঃ 01753205720

200 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

180

33 জােভদ এ  নািহয়ান কা  ােরজ, াঃ জােভদ নজ ল 
ইসলাম, িফসারীঘাট,  চ াম, মাবাইলঃ 01711750308

250 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

200

34 রাইিজং কা  ােরজ ( াঃ) িলঃ, াঃ মাঃ আ  িসি ক, 
রাজাখািল চা াই,  চ াম, মাবাইলঃ 01675594022

300 টিক বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

250

35 জনতা কা  ােরজ, াঃ মাঃ জয়নাল আেবদীন, রাজাখািল 
চা াই,  চ াম, মাবাইলঃ 01819612368

80 টিক বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

50

36 িশকদার কা  ােরজ এ  িফসারীজ, াঃ মাঃ আ  সা 
িশকদার রাজাখািল চা াই,  চ াম, মাবাইলঃ 01815045999

500 কনা ও তাজামাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

450

37 মারহারা এ ার াইজ ও কা  ােরজ, াঃ মাঃ আ ল 
আিজজ, উ র হািল শহর,  চ াম, মাবাইলঃ 01816437790

200 সবিজ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

180

38 বাংলােদশ মৎসজীিব সমবায় সিমিত িলঃ, াঃ এম িড ফখ ল 
ইসলাম, িফসারীঘাট,  চ াম, মাবাইলঃ 01860383838

1500 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

1300

(15) চ াম
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39 ই এ  কা  ােরজ, াঃ রওনক জাহান িরয়াজ উি ন বাজার,  
চ াম, মাবাইলঃ 01714288462

1000 সকল কার ফল বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

950

40 এন আর িনং এ  কা  ােরজ, াঃ র মাহা দ 
আকবরশাহ,  চ াম, মাবাইলঃ 01776526668

200 সবিজ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

150

41 সাফা কা  ােরজ, াঃ মাঃ আিম ল হক, িফসারীঘাট,  
চ াম, মাবাইলঃ 01813913306

100 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

90

42 জাবাইদা কা  ােরজ, াঃ আলী নওয়াজ খ ন, িফসারীঘাট,  
চ াম, মাবাইলঃ 01819636591

300 তাজা মাছ বছর ািপ
জা য়াির হেত িডেস র

260

43 িস িরেসােসস িফসারী, াঃ মাঃ আ ল রব চৗ রী, সদরঘাট,  
চ াম, মাবাইলঃ 01711875364

1500 তাজা মাছ বছর ািপ
(জা য়াির হেত িডেস র

1400

44 এম, আহেমদদ কা  ােরজ, মাবাইলঃ 01715253687 1200 আেপল ও গাজর 1 মাস 4.8

45 িসেলট কা  ােরজ, মাবাইলঃ 01716753682 1900 আেপল, আ র, 
মা া ও খ র

1 মাস 11.2

(17) ফনী 46 মসাস মডান কা  ােরেজ িলিমেটড, িবিসক িশ  নগরী, ফনী, 
মাবাইলঃ 01711129617

4500 আেপল, কমলা, 
আ র, মা া ও 
খ র

জা য়াির হেত িডেস র 750

আেমর প ন হেত সে বর 2000

টেমেটা প জা য়াির হেত মাচ 1500

48 মসাস নদান কাঃ িলঃ, সয়দ র, নীলফামারী, মাবাইলঃ 
০১৭১৪৯০৯৯৮২

2000 ফল ল বছর ািপ
(জা য়াির হেত িডেস র

1000

49 সয়দ র কাঃ িলঃ, রং র রাড, সয়দ র, নীলফামারী, 
মাবাইলঃ ০১৭০৬৬১৩৩৬২

5880 ফল ল বছর ািপ
(জা য়াির হেত িডেস র

150

িতিদন গেড় 2-3 
মঃ টন ফল 

বসায়ীরা কা  
ােরেজ লাড-

আনেলাড কের থােক।

সংর ণ ত প  সারা 
বছর িপ জমা ও 

খালাস করা হেয় থােক।

ভগান এে া িলঃ ভড়ামারা ি য়া, মাবাইলঃ 01711959541

(19) নীলফামারী

(16) িসেলট

700047(18) ি য়া



জলার নাম ঃ 
নং

িহমাগােরর নাম ও কানা ধারণ মতা
( মঃ টন)

পে র নাম সংর েণর সময়কাল পিরমাণ
( মঃ টন)

ম

িবষয়ঃ িহমাগাের আ  ছাড়া অ া  প  সংর েণর ত ।

50 মসাস শািহন কা  ােরজ, ধমগ  ফ া নারায়নগ , 
মাবাইলঃ 01711-072420

4000 খ র িডেস র হেত ন 750

51 রহমান কা  ােরজ, িশমরাইল িচটাগাং রাড, নারায়নগ , 
মাবাইলঃ 01712-222284

12000 খ র িডেস র হেত ন 600

(21) মািনকগ 52 ম  উজালা কা  ােরজ, িসংগাইল মািনকগ , মাবাইলঃ 
01725180919

1850 গাজর ফ য়াির হেত মাচ 407

আেপল 1 মাস 20

কমলা 1 মাস 10

মা া 1 মাস 10

খ র ন হেত ম 28

কনা মিরচ ন হেত ম 300

আেমর স ন হেত ম 1800

টেমেটার প ন হেত ম 375

টিক মাছ 4 মাস 45

ক চা মাছ 4 মাস 30

53

54

5000

3500

 শালাইড কা  ােরজ িলঃ, বগালী শিরফ র, জামাল র। 
মাবাইলঃ ০১৭৬৭৪১৫৭৭৫

(23) জামাল র 55

(22) নােটার

(20) নারায়নগ

িব াস কা  ােরজ, বড় হিরশ র, নােটার সদর, মাবাইলঃ 
০১৭১৭৭৩৬২৯৭

এফ এন এ কা  ােরজ, খ র তলা, িসংড়া, নােটার সদর, 
মাবাইলঃ ০১৭১১৮৩৯৬৯৬

1500


