
আঞ্চলিক কার্ যািয়-খুিনা 

২৭৭, খানজাহান আিী র াড, লিটিআই র াড়, খুিনা। 

Email: rmavubkhulna@gmail.com  

Contact: 01712-213952, 0412831927 

নওয়ািাড়া শাখা 

নূ বাগ র াড়,নওয়ািাড়া বাজা ,র্শশা । 

Email: avubnowapara@gmail.com  

Contact: 01729-486000, 42144232 

ডুমুল য়া শাখা 

রকার্ য লবলডিং, ডুমুল য়া উিশজিা িল ষদ, খুিনা। 

Email: avubdumoria@gmail.com  

Contact: 01915-520259, 0402556351 

 
 

বাঘা িাড়া শাখা 

জয়নাি আশবদীশন  বাসা, অলিসাস য ক্লাব এ  সা শন উিশজিা 

িল ষশদ  দলিন সিংিগ্ন। 

Email: avubbagharpara@gmail.com  

Contact: 01717-530563, 0422-356113 

 

 া িাি শাখা 

রকার্ য লবলডিং,  া িাি উিশজিা িল ষদ ,বাশগ হার্। 

Email: avubrampal@gmail.com  

Contact: 01713-689040, 0465756192 

রকশবপু  শাখা 

তৃষা প্লাজা, র ইনশ াড,রকশবপু  বাজা , র্শশা । 

Email: avubkeshobpur@gmail.com  

Contact: 01823-036023, 0422656637 

দাশকাি শাখা 

র ইশন র াড, চািনা বাজা , দাশকাি , খুিনা। 

Email: avubdakop@gmail.com  

Contact: 01715-212171, 0402356389 

রিাহাগড়া শাখা 

আল ন ম্যানসন, গ্রা +রিাষ্ট: িবীিাশা,  

উিশজিা: রিাহাগড়া, রজিা: নড়াইি। 

Email: avublohagora@gmail.com  

Contact: 01718-017876, 0482356143 

 

তািা শাখা 

তািা উিশজিা লশল্পকিা একাশড ী ভবন,তািা, সাতিী া। 

Email: avubtala@gmail.com  

Contact: 01741-746024, 0472756234 

খুিনা শাখা 

২৭৭, খানজাহান আিী র াড,লিটিআই র াড়,খুিনা। 

Email: avubkhulna@gmail.com  

Contact: 01716-679192, 0412831599 

র্শশা  শাখা 

উিশজিা িল ষদ লবলডিং ঝু ঝু পু , র্শশা । 

Email: avubjessore149@gmail.com  

Contact: 01770-234001, 042160106 

ফুিতিা শাখা 

রকার্ য লবলডিং ,ফুিতিা উিশজিা িল ষদ লবলডিং, খুিনা। 

Email: avubphultola@gmail.com  

Contact: 01818-428195, 041701017 

িলক হার্ শাখা 

উিশজিা িল ষদ লবলডিং,িলক  হার্, বাশগ   হার্। 

Email: avubfakirhat@gmail.com  

Contact: 01717-409408, 0465356356 

 

নড়াইি সদ  শাখা 

 াজ  াশকযর্, রহালডিং নিং- ৬৮৮, ওয়াড য নিং ০৬, আশ্র  র াড, 

রূিগঞ্জ ,নড়াইি ।সদ ,রিৌ সভা ও রজিা- নড়াইি। 

Email: avubnorail@gmail.com  

Contact: 01712-984568, 048162866 

 লন া পু  শাখা 

খানপু  ইউলনয়ন িল ষদ ভবন, গ্রা -খানপু , ডাকঘ - 

খানপু ,থানা/উিজিা- লন া পু , রজিা- র্শশা । 

Email: avubmonirampur@gmail.com  

Contact: 01717-515883, 0422778450 

 

 িংিা শাখা 

জনতা ব্ািংক ভবন, লদগ াজ, দাগ নিং-১৩২২,১৩২৩,  

খলতয়ান নিং৪-৬, র ৌজা-লবদ্যা  বাহন,  

ইউলনয়ন-বুলড়  ডাঙ্গা, থানা- িংিা, রজিা-বাশগ হার্। 

Email: avubmongla@gmail.com  
Contact: 01721-054582  

 

শ্যা নগ  শাখা 

উিশজিা িল ষদ ভবন, শ্যা নগ , রজিা সাতিী া। 

Email: avubshyamnagar@gmail.com  

Contact: 01718-852475  
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বাশগ হার্ সদ  শাখা 

হাশজ া ভবন, সুন্দ শঘানা, দাগ নিং-এসএ ৭৭৭৮, 

 খলতয়ান নিং-৩৪৮, র ৌজন্সুন্দ শঘানা,  

ইউলনয়ন-ষার্গমু্বজ, থানা বাশগ  হার্, রজিা বাশগ হার্। 

Email: avubbagerhat@gmail.com  

Contact: 01716-352388 

 

রবনাশিাি শাখা 

গ্রা - শাশ যা, থানা - শাশ যা, 

রজিা-র্শশা । 

Email: avubbenapole@gmail.com  

Contact: 01757-492515 

লিক গাছা শাখা 

গ্রা -হালড়য়া রদয়াড়া, ইউলনয়ন-লিক গাছা,  

রজিা-র্শশা । 

Email: jhikogacha@gmail.com 

Contact: 01757-492515 
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