
ব্রাহ্মণফাড়িয়া জেলার জ াটেল ও আফাসন ব্যফস্থা 

 “হহোটেটের ছক” 

ক্র: 

নং 
হহোটেটের নোভ ও ঠিকোনো তোরকোভোন প্রততষ্ঠোকোে হভোফোইে ও ই-হভইে নোম্বোর 

রুভ 

সংখ্যো 

তসটেে হফটের 

সংখ্যো 

টুইন হফটের 

সংখ্যো 

েোফে হফটের 

সংখ্যো 

কভ মকতমো/কভ মচোরীর সংখ্যো 

পুরুষ ভতহেো 

১ হহোটেে উজোন বোটি এন্ড তরটসোে ম 

(আফোতসক), আশুগঞ্জ 
১ তোরকো ২০১৩ ০১৭১০-৭৫৫৪৯০ ১৮ ১৬ - ১০ ১০ - 

২  আর.হজ েোওয়োর হহোটেে  

(আফোতসক), আশুগঞ্জ 
১ তোরকো ২০১৬ ০১৬২৬৫৫৯৯৯৯ ২৬ ১৬ - ১০ ১২ ০১ 

৩ আতিক প্লোজো (আফোতসক)             

হকোে ম হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০৪ ০১৭১১০৩৯৯৭৪ ১৬ ০৭ ০৩ - ০২ ০১ 

৪ হহোটেে গ্যোন্ড এ ভোটেক,        

ভসতজদ হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭৮৮৬৫০৩৯৩ ১৩ ০২ ০৩ ০১ ০২ - 

৫ হহোটেে তততোস তবউ (আফোতসক) 

হক.দোস হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭৩০৮৮৫৭৪২ ৩০ ১৫ - ১৫ ০৫ ০১ 

৬ হহোটেে সীভোন্ত (আফোতসক)    

কুভোরিীে হভোি, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭২৭১৮০৮৮৯ ১৫ ০৭ - ০৮ ০২ ০১ 

৭ হহোটেে সুেতোন ইন্টোরন্যোিনোে 

(আফোতসক), হকোে ম হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭১০০৬৬৭৭১ ১৫ ০৮ - ০৭ ০২ - 

৮ হহোটেে তনউ অফকোি (আফোতসক)    

টি. এ হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭১০১৯৭২৯৭ ২৪ ১৫ - ০৯ ০৪ ০১ 

৯ হহোটেে অতকমে (আফোতসক)         

হকোে ম হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০২ ০১৭১৫৩৩৯২৯ ১০ ০৪ - - ০৪ ০ 

১০ হহোটেে আতেপ (আফোতসক)      

হেিন হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো  
১ তোরকো ২০১০ ০১৭৫৪৩৩০৭৪৮ ০৮ ০৬ - ০৩ ০২ - 

১১ হহোটেে তনরোদ (আফোতসক)      

হেিন হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০১ ০১৭১২৫৭৭৫৭৩ ১২ ০৬ - ০৩ ০২ - 

১২ হহোটেে আে আরোপোত (আফোতসক) 

হকোে ম হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০২ 

০১৭১১২৬৭৪২৪ 

০১৭৭১৩৩৯৩৩০ 
২০ ০৯ - ০৬ ০৩ - 

 



ক্র: 

নং 
হহোটেটের নোভ ও ঠিকোনো তোরকোভোন প্রততষ্ঠোকোে হভোফোইে ও ই-হভইে নোম্বোর 

রুভ 

সংখ্যো 

তসটেে হফটের 

সংখ্যো 

টুইন হফটের 

সংখ্যো 

েোফে হফটের 

সংখ্যো 

কভ মকতমো/কভ মচোরীর সংখ্যো 

পুরুষ ভতহেো 

১৩ হহোটেে সসকত (আফোতসক)         

জগৎ ফোজোর, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০১ 

০১৭৯৫২৪৪০২২ 

০১৭৭১৩৫৮১০৩ 
১৫ ০৯ - ০৪ ০২ - 

১৪ হহোটেে তফ. আর. হরে হোউজ 

(আফোতসক), হকোে ম হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০১ ০১৮১৮৩৪২৮২৩ ১০ ০৪ - ০৪ ০২ - 

১৫ চতিভো হহোটেে (আফোতসক)       

হেিন হরোে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০৭ ০১৯২৪৮০২৮০৪ ১৬ ০৮ - ০৪ ০২ - 

১৬ হহোটেে রহভোন (আফোতসক)       

দতিণ কোতেফোতি হভোি, ব্রোহ্মণফোতিয়ো  
১ তোরকো ২০০৮ ০১৮১৯৪৫৬৫২৩ ১২ ০৬ - ০৪ ০২ ০১ 

১৭ তনউ গুেিোন, (আফোতসক)       

তফশ্বটরোে হভোি, সরোইে, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৮ ০১৭১২৯৭৬০৮৭ ১৬ ০৬ - ০৫ ০২ - 

১৮ খোটদভ হরে হোউজ (আফোতসক) 

খিভপুর, আখোউিো, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০২০ ০১৭১১২০০৩৮২ ১৫ ০৮ - ০৪ ০২ - 

১৯ সীভোন্ত আফোতসক হহোটেে, সীভোন্ত 

কভটপ্লক্স, কসফো, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০১৭ ০১৭১১৩৯২৫১৭ ১৮ ০৮ - ০৬ ০২ ০১ 

২০ ভোতে মন হরে হোউজ              

নফীনগর, ব্রোহ্মণফোতিয়ো 
১ তোরকো ২০০৭ ০১৭০৫৭০৬৫০৮ ১২ ০৪ - ০৪ ০২ - 

২১ জ াটেল ড় টভল (আফাড়সক) 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০২ ০১৭৩২৯৭২১৩১ ১৪ ০৪ - ০৬ ০১ ০১ 

২২ জ াটেল দীড়ি (আফাড়সক)         

আখাউিা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০২ ০১৭১৫২৪৭৫১৪ ০৪ ০২ - ০২ ০১ - 

২৩  বাই বাই জরস্ট  াউে (আফাড়সক) 

আখাউিা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০২ ০১৭৩৯৫৬১৯২১ ১০ ০৪ - ০৪ ০২ - 

২৪ ফনানী জরস্ট  াউে (আফাড়সক),   

সিক ফাোর, আখাউিা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০৫ ০১৭১৫৫৬২২৫৮ ০৮ ০৪ - ০৪ ০২ - 

২৫ জ াটেল নাইন স্টার (আফাড়সক)      

আখাউিা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০৭ ০১৭১৫৫১১৮৫৫ ১০ ০৪ - ০৪ ০২ - 

২৬ জ াটেল ড়লভন (আফাড়সক)         

জস্টশন জরাড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০১৩ ০১৭১২৩৯১৬৮৮ ০৮ ০৭ - ০১ ০২ - 

 



ক্র: 

নং 
হহোটেটের নোভ ও ঠিকোনো তোরকোভোন প্রততষ্ঠোকোে হভোফোইে ও ই-হভইে নোম্বোর 

রুভ 

সংখ্যো 

তসটেে হফটের 

সংখ্যো 

টুইন হফটের 

সংখ্যো 

েোফে হফটের 

সংখ্যো 
কভ মকতমো/কভ মচোরীর সংখ্যো 

২৭ জ াটেল রেনী গন্ধা                  

সিক ফাোর, আখাউিা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
১ তোরকো ২০০৩ ০১৭১১১২৯২৬৫ ১০ ০৩ - ০২ ০২ - 

২৮  ােী সুলতান আফাড়সক জ াটেল, 

জভাটেল এন্ড কড়ভউড়নটি জসন্টার, 

জসানারাভপুর, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 

১ তোরকো ২০১৬ ০১৭১২১৬২৯৩৯ ১০ ০৪ - ০৪ ০২ - 

  



“হরটতোরাঁর ছক” 

ক্র 

নং 
হরটতোরাঁর নোভ ও ঠিকোনো ধরণ প্রততষ্ঠোকোে হভোফোইে ও ই-হভইে নোম্বোর আসন সংখ্যো 

কভ মকতমো/কভ মচোরীর সংখ্যো খোফোটরর ধরণ 

(ফোংেো/থোই/চোইতনজ) পুরুষ ভতহেো 

১ খাওয়া দাওয়া জরস্টুটরন্ট 

কালাইশ্রীািা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০০৭ ০১৭৪৭৫৯৫২২২ ৪০ ১২ - ফাাংলা 

২ জ াটেল উোন বাটি জরস্টুটরন্ট 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০০৬ ০১৭১০৭৫৫৪৯০ ৭০ ২৫ - ফাাংলা 

৩ ড়দ ঝুমুর জরস্টুটরন্ট 

ভসড়েদ জরাড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০০৭ ০১৭১৫৪১০৭৫৩ ৫০ ১৬ - ফাাংলা 

৪ আল জ লাল (ক্বারী) জ াটেল      

ভসড়েদ জরাড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০১০ ০১৭১১৩৫১৭০৫ ৪০ ১৬ - ফাাংলা 

৫ নওভী জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট  

কাউতলী, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০১৬ ০১৭৬৮৭৭৬৯৬৯ ৬০ ১৫ - ফাাংলা 

৬ আল আরাপাত জরস্টুটরন্ট  

কাউতলী, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০১৬ ০১৭১৪২৮৭১৩৭ ৪০ ১৪ - ফাাংলা 

৭ স্মৃড়ত চাইড়নে এন্ড থাই জরস্টুটরন্ট 

জভৌলবীািা, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০১৬ ০১৭৮০০৭৬১৫৪ ৭০ ১০ - ফাাংলা/থাই/চাইড়নে 

৮ রােধানী জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট 

কাউতলী, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০১৬ ০১৭৩১৬৮১৫২০ ৭০ ১৪ - ফাাংলা 

৯ লাল শালুক জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট 

ড়ফশ্বটরাড জভাি, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০১৬ ০১৭১৫৮৩৮২৮ ৪০ ১২ - ফাাংলা 

১০ কযাটপ আব্দুল্লা  জরস্টুটরন্ট  

টি.এ.জরাড, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০১৬ ০১৯২৩৬৫০৫১৬ ৪৫ ১২ - ফাাংলা 

১১ রাঁধুনী জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট  

কুভারশীল জভাি, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০১৬ ০১৭২৬১৯৭৭৪২ ৬০ ১৮ - ফাাংলা 

১২ আর.জে োওয়ার জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড ২০১৯ ০১৭৫২২২৫৫৭৭ ৬০ ২০ - ফাাংলা 

১৩ রােভড়ণ জ াটেল এন্ড জরস্টুটরন্ট 

আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণফাড়িয়া 
ড়ড  ২০১৯ ০১৭১৫৮৩৮২৮৬ ৬০ ২০ - ফাাংলা 

 


