
জাতীয় িশ� �মলা-২০১৯ এর খাত িভি�ক �ল  চািহদার তািলকা 

১. �হৎ িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �মাঃ পারেভজ রহমান 
�ব�াপনা পিরচালক 

িবআরিব �কবল 
ই�াি�জ িলঃ 
িবিসক িশ� নগরী, 
�ি�য়া-৭০০০। 

০৪� 1/01 A-107 
A-106 
A-70 
A-71 

০২. জনাব িমজবার রহমান 
�ব�াপনা  পিরচালক 

িকয়াম �মটাল 
ই�াি�জ িলিমেটড 
৫৪, িবিব ন�ী �রাড, 
আলমপাড়া,  
�ি�য়া 

০২ �  1/02 A-11 
A-12 

০৩. জনাব এস এম আশরা�ল 
আলম 
�ব�াপনা পিরচালক 

ওয়ালটন হাইেকট 
ই�াি�জ িলিমেটড 
চ�া, কািলয়াৈকর, 
গািজ�র। 

১০� 1/03 B-133,134,135, 
136,137,138,139,140 
140(a),140(b) 

০৪. �েকৗশলী �মাঃ আ� �নামান 
হাওলাদার 
�চয়ার�ান 

বাংলােদশ িবি�ং 
িসে�মস িল: 
কনিফগার �বপাির 
টাওয়ার (৩য় তলা), গ-
৬৪, �গিত �রিন, 
িমডল বা�া, ঢাকা-
১২১২। 

০১� 1/04 B-151,152,153,154 

০৫. �েকৗশলী �মাঃ আ� �নামান 
হাওলাদার 
�ব�াপনা পিরচালক 

িবিবএস ক�াবলস িল: 
কনিফগার �বপাির 
টাওয়ার (৩য় তলা), গ-
৬৪, �গিত �রিন, ম� 
বা�া, ঢাকা-১২১২। 

০২�  DO 

০৬. �েকৗশলী �মাঃ আ� �নামান 
হাওলাদার 
�ব�াপনা পিরচালক 

নাহী এ��িমিনয়াম 
কে�ািজট �ােনল 
িলঃ 
কনিফগার �বপাির 
টাওয়ার (৩য় তলা), গ-
৬৪, �গিত �রিন, ম� 
বা�া, ঢাকা-১২১২। 

০১�  DO 

০৭. জনাব জািম�ল হক 
�ােনজার 

হিবগ� এে�া িলিমেটড 
�াণ �স�ার, ১০৫ 
ম�বা�া, ঢাকা-১২১২ 

০৪� 1/07 A-01,02,03,04,05,06 

০৮. জনাব এ. কিরম ম�মদার 
�ােনিজং ডাইের�র 

নািদয়া ফািন �চার 
িলিমেটড 
�হড অিফস-৬২, ই� 
হািজপাড়া, িডআই� 
�রাড, মািলবাগ, ঢাকা। 

১০� 1/08 A-13,14,15,16,17,60, 
61,62.63,64 

০৯. জনাব পারেভজ সাই�ল 
ইসলাম 

�য়ার �ড এ�া� 
�বভােরজ িলিমেটড 

০২� 1/09 A-58,59 



�ধান পিরচালন কম �কত�া �য়ার �স�ার, ৪৮ 
মহাখালী বা/এ, ঢাকা-
১২১২ 

১০. ড. িব. এন. �লাল 
�চয়ার�ান 

�মসাস �  ফা� অেটা 
ি�কস  িলিমেটড 
জামান টাওয়ার 
(�লেভল-১৫), ৩৭/২, 
�রানা প�ন, ঢাকা-
১০০০ 

০১ �  1/10 D-247 

১১. জনাব সাই��াহ মাহ�দ 
�লাল 
মােক��ং �ােনজার 

�মসাস � �কিস �পই�স 
িলিমেটড 
২৬/৫, মেন�র, ১ম 
�লন, হাজারীবাগ, 
ঢাকা। 

০১� 1/11 A-54 

১২. �মজর আব�ল মােলক 
িময়াজী (অবঃ) 
পিরচালক 

এসিব �টল 
এ�ার�াইেজস িলঃ 
র �াংগস �ািবেলািনয়া, 
�লেভলঃ৬-৯, ২৪৬, 
বীর উ�ম মীর শওকত 
�রাড, ধাকা-১২০৮। 

২ � 1/12 B-149,149a 

১৩. ইউিরেচা ইিস 
িসইও 

বাংলােদশ �হা�া 
�াইেভট িলিমেটড 
আ�ল �মােনম 
ইেকােনািমক �জান, 
চর বাউিশয়া, 
গজািরয়া, �ি�গ�। 

৩ � 1/13 Motorcycle 

১৪ হািফ�র রহমান খান 
�চয়ার�ান 

রানার অেটােমাবাইলস 
িলিমেটড 
১৩৮/১, �তজগ�ও িশ� 
এলাকা, ধাকা-১২০৮। 

১ � 1/14 Motorcycle 

   ৪৪   

 

২. �হ�িল প� (�ক ওয়�ার) 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব িফেরাজ বখত �তায়াহা 
��াপাইটর 
 

মারেমইড �কওয়ার 
বাসা # ৪৫, �রাড # 
১, �ক # এ 
ব��রা আবািসক 
এলাকা, ঢাকা 

০১ �  2/01 A-15 

০২. জনাব ওবায়�র রহমান 
��ািধকারী 

�মসাস � রহমািনয়া 
এ�িমিনয়াম ফ�া�রী 
৪৩/৩/এ, উ�র 
যা�াবাড়ী,  ঢাকা 

০২ �  2/02 A-13,14 

০৩. �জা �দবী �পা�ার 
��াপাইটর 

রেয়ল �মটাল 
ই�াি�জ, দি�ণ 
ব�ব� সড়ক, 

০১ � 2/03 A-16 



িনয়ামত�র, 
�সয়দ�র ৫৩১০ 

   ৪   

 

৩. �ি�য়াজাত খা�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. �বগম িদলারা আকতার 
��াপাইটর 
 

হাইভ 
৬৪ �াধীনতা সরণী 
�রাড, উ�র বা�া, 
বা�া, ঢাকা-১২১২ 

০১ �  3/01 A-7 

০২. জনাব �মাঃ এনা�ল হাসান 
খান 
�চয়ার�ান  

�িম এে�া �ডস 
িলিমেটড 
৪৮৭, �গািব��র,  
�মনারেটক,  
উ�রখান, ঢাকা-১২৩০ 

০১ �  3/02 A-8 

০৩. জনাব িমনহাজ আহেমদ 
উপ -�ব�াপনা পিরচালক  

আহেমদ �ড ��াডা�স 
�াঃ িলঃ 
আহেমদ �ড ভবন, 
এম-৪/৪, �রাড-০৭, 
�সকশন-০৭, প�বী, 
িমর�র, ঢাকা-১২১৬ 

  ০২ � 3/03 A-112,65 

০৪. জনাব বকশী আলাউর রহমান 
�ব�াপনা পিরচালক 

বাউি� �ড এ� 
�বভােরজ  িলঃ  
িব- ৫–৬,  িবিসক  
িশ� নগরী, 
�মৗলভীবাজার 

০১ � 3/04 A-111 

০৫. জনাব আ�ল কালাম সরদার 
��ািধকারী 

সিলড ম� 
বাড়ী নং-১৫৩, �াম: 
দােমাদার (প�জীিন 
ব� �রাড), থানা: 
�লতলা-৯২১০, �জলা: 
�লনা। 

০১� 3/05 A-66 

০৬. �বগম আিবদা �লতানা িপঠার আ�া 
কািলতলা, থানা �রাড, 
িদনাজ�র 

০১� 3/06 A-110 

০৭. ড. আিরফ আহেমদ �চৗ�রী 
�ব�াপনা পিরচালক 

�-ওয়াং �ডস 
িলিমেটড 
বাড়ী নং-৫৫, সড়ক-
১৭, বনানী, ঢাকা 

০১� 3/07 A-10 

০৮. জনাব �মাঃ ��ল ইসলাম 
��া�াইটর 

এলসন �ডস 
িব�আই �সিলে�শন 
পেয়�, ৪থ � তলা, �ট-
৩ ও ৫, সড়ক-১১৩/এ, 
�লশান-২, ঢাকা-
১২১২। 

০১� 3/08 A-109 



০৯. রােসল উজ জামান 
�ব�াপনা পিরচালক 

রওজা িপওর �ডস িল: 
০১, �ধান সড়ক, 
�মাহা�দী হাউিজং 
িল:, �মা:�র, ঢাকা। 

০১� 3/09 A-67 

১০. জনাব �মাহা�াদ মাসউ�ল 
হক 
�ব�াপনা পিরচালক 

আমানা �ড এ� 
কন��মার িল: 
িবিসক িশ�নগরী, 
নােটার সদর, নােটার 

০১� 3/10 A-68 

১১. জনাব মিন�ল ইসলাম িরপন 
মািলক 

মীক ম� 
িড-১৪১, ম�পাড়া, 
জয়েদব�র, গাজী�র 

০১ 3/11 A-69 

১২. �মাঃ ম�র আলম 
মািলক 

�া� এে�া �ড 
��াডা�স 
রােমরকা�া, 
�রািহত�র, 
�করানীগ�, ঢাকা। 

০১ 3/12 A-108 

১৩. জনাব শিফউল আযম 
মািলক 

সিত�কার �ডস এ� 
�বভােরজ, ১৮০, ম� 
আযম�র, বীর 
�ি�েযা�া আফজাল 
মা�ার �রণী, 
দি�নখান, ঢাকা-
১২০৩। 

০১ 3/13 A-52 

   ১৪   

 

৪. বয়লারঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব িজ .এম .ইিলয়াস 
হাসান 
�ব�াপনা পিরচালক 

আিলফ বয়লার 
�কা�ানী িলঃ 
ই�াি�য়াল এিরয়া, 
�ট ন�র-১-৩১, ৩২, 
৩২, এিভ-২,  
কালাপানী,  
মীর�র-১২, ঢাকা-
১২১৬। 

০৩ �   

০২. �মাঃ �সিলম �রজা 
��াপাইটর 

এস এম বয়লার 
�স�ার 
িনেমরেটক, 
রাজ�লবাড়ীয়া, 
সাভার, ঢাকা।  

০২ �   

০৩. জনাব �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
��াপাইটর 
 

আর. এস. এ�ার�াইজ 
�জাড়�ল শাপলা 
হাউিজং, 
রাজ�লবাড়ীয়া, 
সাভার, ঢাকা। 

০২ �    



০৪. জনাব �মাঃ আওয়াল �হােসন 
��ািধকারী 

িসলভার বয়লার 
এনািজ� �মাহা�দ হাজী 
মােক�ট, �িলশ লাইন, 
প�বটী,ফ��া, 
নারায়নগ� 

০২ �   

০৫. জনাব এস  .এম .শামীম 
পলাশ 
��াপাইটর 
 

�াে�া ইনিজিনয়াস �  
�ট ন�র-২০, �রাড 
ন�র-০৫, �ক-�ক, 
িমর�র-১২, ঢাকা-
১২১৬ 

০১ �   

০৬. জনাব �মাঃ ওবায়�র রহমান 
�ােনজার  

থােম �া ��ম 
ইি�িনয়ািরং 
১০৬, �মাশাইর, 
চালাবন, 
 দি�ন  খান, ঢাকা 

০২ �   

০৭. ইি�ঃ জাওয়ািহ�ল গিণ 
�ােনিজং িডের�র 

মডান � ইেরকশন 
িলিমেটড 
২২৩-িব, �তজগ�ও, 
১/এ, ঢাকা-১২০৮। 

০৩�   

০৮. জনাব �মাঃ জািহদ হাসান 
�চয়ার�ান 

�গাে�ন বয়লার �কাং 
িল: 
��িরয়া বাজার, 
আ�িলয়া, সাভার, 
ঢাকা। 

০২�   

০৯. জনাব �মাঃ আ�ল কালাম 
আজাদ 
�ােনিজং িডের�র 

আজাদ বয়লাস � 
িলিমেটড 
�ট ন�র-৩৮, �ক-�ক, 
�পনগর ১/এ, 
�সকশন-২, িমর�র, 
ঢাকা-১২১৬। 

০২�   

১০. ইি�ঃ �মাঃ মিশউর রহমান 
��া�াইটর 

�াইট �ার ইি�িনয়াস �  
এ� ��ডাস � 
�ট-৫, �সানার বাংলা 
সমবায় সিমিত, 
�পনগর, িমর�র, 
ঢাকা। 

০২�   

১১. জনাব �মাঃ �মা�ফা কামাল 
��া�াইটর 

আল-মিদনা 
ইি�িনয়াস � এ� �টড 
�ট-১৬, �রাড-৭০ 
িফট, �ক-�ক, প�বী 
�সেক� পাট �, 
ই�াি�য়াল এিরয়া, 
িমর�র, ঢাকা 

০২�   

১২. জনাব �মাঃ ফা�ক আহেমদ 
��া�াইটর 

ময়মনিসংহ বয়লার 
এ� ইি�: ওয়াক�স 
১৯/িড/৬, নথ � 
টলারবাগ, িমর�র-১, 
ঢাকা 

০১   

   ২৪   



 

৫. লাইট ইি�িনয়ািরং 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �মাহা�দ ইফেতখার 
রহমান 
��ািধকারী 

আিবর এ�ার�াইজ  
িব-২৩৭, িখলগ�ও,  
�চৗ�রপাড়া, ঢাকা-
১২১৯ 

০১ �  5/01 D-258 

০২. জনাব ফা�ক হা�ান 
িস ই ও  

আইিডয়া ি�িড 
সিলউশন 
৮৬, নং-উ�র 
আদাবর,  
�ামলী, ঢাকা-১২০৭ 

০১ � 5/02 D-261 

০৩. জনাব �মাঃ আকতার �হােসন 
উে�া�া পিরচালক  

�সােলমান ��িডং মাট � 
সদর �রাড, বিরশাল-
৮২০০ 

০১ �  5/03 D-259 

০৪. জনাব নরউন নবী �সানার 
�ব�াপনা পিরচালক  

�মসাস � নবিত ই�াি�জ 
(�ঃ) িলিমেটড 
িবিসক িশ� নগরী,  
দ�পাড়া,  নােটার। 

০২ �  5/04 D-234,245 

০৫. জনাব �মাঃ আির�ল আলম 
�ব�াপক  

�মসাস � টপেটক 
এ�ার�াইজ  
হাউজ -১ (ফা� �র), 
�রাড-৪, �সকশন-৬, 
�ক-ক, িমর�র, ঢাকা 

০১ �  5/05 D-260 

০৬. জনাব ওিল উ�াহ 
��ািধকারী 

�মসাস � জনতা 
ইি�িনয়ািরং 
শাহা�র, সেরাজগ� 
বাজার, 
�য়াডা�া-৭২০০ 

 ০২ �  5/06 D-235,244 

০৭. জনাব �শখ সাদী 
�ব�াপনা পিরচালক 

�মসাস � এে�া 
�মিশনারী ই�াি� িলঃ 
হাউজ ন�র-৩১, �রাড-
১৪, িডআই� �েজ�, 
�ম�ল বা�া, ঢাকা-
১২১২। 

০১� 5/07 D-203 

০৮. জনাব �মাঃ �গালাম �মা�ফা 
��া�াইটর 

�ারাগন পা�� 
িলিমেটড 
িবিসক ই�াি�য়াল 
এিরয়া, নওগ�। 

০১�  5/08 D-219 

০৯. জনাব এস. আল-মা�ন 
�ব�াপনা পিরচালক 

�ীন �স� িল: 
১৩৯, মিতিঝল, 
সাধারণ বীমা ভবন-২, 
নীচতলা, ঢাকা-১০০০। 

০১� 5/09 D-205 

১০. জনাব �মাঃ আলমগীর �হােসন 
িসিনয়র এি�িকউ�ভ 

আলীম ই�াি�জ 
িলিমেটড 

০২� 5/10 D-236, 243 



িবিসক িশ� নগরী, 
�গাটা�কর, কদমতলী, 
িসেলট-৩১০০। 

১১. জনাব িব��প চ� পাথ 
পিরচালক 

এে�া �মিশনারী ই�াি� 
িলঃ 
হাউজ-৩১, �রাড নং-
১৪, িডআই� �েজ�, 
�ম�ল বা�া, ঢাকা-
১২১২ 

০১� 5/11 D-204 

১২. জনাব সািদদ জািমল 
�ব�াপনা পিরচালক 

জািমল ইি�িনয়াস � িল: 
িপ. িবএল টাওয়ার 
(১৪তলা), ১৭ উ�র 
বা/এ, �লশান-১, 
ঢাকা-১২১২ 

০২� 5/12 D-220,221 

   ১৬   

 

৬. �ােকিজং িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১ ০৩ ০৪ ০৫   
০১. জনাব �মাঃ �মা�ন উর রশীদ 

�ব�াপনা পিরচালক 
��প �নট সিলউশন  
(�াঃ)  িলঃ 
�ামঃ ভা�ােরা, থানাঃ 
ভা�কা, 
�জলাঃ ময়মনিসং। 

০২ � 6/01 D-202,201 

০২. এেকএম ওবায়�র রহমান 
�ােনিজং ডাইের�র 

�মসাস � ��ািবজ 
ই�াি�জ িলঃ, বািড়-
১৪, �রাড-১৪, �স�র-
০৬, উ�রা, টাকা-
১২৩০ 

০২ � 6/02 D-222,233 

০৩. মীর আশরাফ আলী 
িস.ই.ও 

িসন�লা, ৩৪৩/৩৪৪, 
�তজগ�ও িশ� এলাকা, 
ঢাকা-১২০৮ 
 

০১� 6/03 D-246 

�মাটঃ ৫ �  

 

৭. দ�র সং�াঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. ডাঃ এ. �ক. �মাহা�দ আলী 
সিচব 

বাংলােদশ �কিমক�াল 
ই�াি�জ করেপােরশন 
৩০-৩১, িদল�শা 

০৬ � 7/01 D-226, 227, 
228, 229, 
250, 251 



বা/এ, ঢাকা-১০০০ 
০২. জনাব �মাঃ আ�ল রিফক 

চীফ অব পােস �ােনল  ও 
সিচেবর দািয়� 
িবএসএফআইিস 

িবএসএফআইিস 
৩, িদল�শা বা/এ, 
ঢাকা-১০০০ 

০২ �  7/02 D-197, 198 

০৩. জনাব নাজ�ল হক �ধান 
সিচব )অিতির� দািয়�(  
    িবএসইিস   

িবএসইিস 
িবএসইিস ভবন,  
কাজী নজ�ল ইসলাম 
এিভিনউ 
কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫ 

০৮ �  7/03 D- 224, 231, 
225, 230, 
248, 249 

০৪. জনাব �মাঃ �য়াে�ম 
�হাসাইন 
মহাপিরচালক 

বাংলােদশ ��া�াড �স 
এ� �টি�ং 
ই���উশন 
(িবএস�আই) 

০২� 7/04 D-195, 196 

০৫. �মাঃ আ�ল মিজদ এনিডিস 
পিরচালক 

বাংলােদশ পাটকল 
করপেরশন 
(িবেজএমিস) 

০১ 7/05 D-253 

০৬. জনাব �মাঃ ইয়ািহয়া �ইঁয়া 
উ��তন �� কম �কত�া 

বাংলােদশ �িষ �াংক 
৮৩-৮৫ মিতিঝল 
বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

০১� 7/06 D-254 

   ২০   

 

৮. জাহাজ িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �গালাম মাহ�জ 
�জায়াদ �ার 
�ব�াপনা পিরচালক 

সীিবচ ৭৭ িলিমেটড 
ইউ�িস, �লেভল-১৯, 
৮ পা�পথ,  
কাওরান বাজার, 
ঢাকা-১২১৫ 

০১ � 8/01 D-257 

   ০১   

 

৯. �সবাঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব এম  .��ল ইমরান িচশতী  
�ব�াপনা পিরচালক 

কি�েন�াল �িরয়ার 
সািভ �েসস িলিমেটড 
১০/৩, আরামবাগ, 
মিতিঝল বা/এ 
ঢাকা-১০০০ 

০১ �  9/01 D-255 

   ০১   



 

১০. �াি�ক িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. �বগম নাজনীন আ�ার  
�হড অব �সলস এ� মােক��ং 

বাংলােদশ 
�পে�া  েকিমক�াল 
�কা�ানী িলঃ 
ফিকেরর দরগা, 
��াপাড়া, 
নারায়নগ� 

০১ �  10/01 D-192 

০২. জনাব �মাঃ �সাহরাব �হােসন 
�চয়ার�ান 

িব�ম�র �াি�ক 
১৭২, ৩ ন�র কেলজ 
�রাড, কামরাি�চর, 
ঢাকা-১২১১ 

০১ �  10/02 D-193 

   ২   

 

১১. হারবাল প�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব আেনায়ার �হােসন রানা 
�ব�াপনা পিরচালক 

এি�েল� ওয়া� 
এে�া �ড এ� 
কসেম�কস 
িলিমেটড 
৪৪/১, শমেসর ভ�ালী 
টাওয়ার, �গদা 
িব�েরাড, ঢাকা-
১২১৪ 

০১ �  11/01 A-41 

০২. �বগম �বী আলী দামাল  
�বসায়ী 

�বী িশ� ��র  
৬৪, �রানা প�ন,  
ঢাকা-১০০০ 

০১ �  11/02 A-42 

০৩. িমজ তাহিমনা আিমন ইভা 
�ােনিজং িডের�র 

ইভা এ�ার�াইজ 
৪১/৫, মেন�র �রাড, 
িঝগাতলা, ঢাকা 

০১� 11/03 A-43 

০৪. �মাছাঃ হাওয়া �বগম 
��া�াইটর 

হাওয়া আ�ে�শার 
�স�ার 
৮৮৪/৮, �িক� �শওড়া 
পাড়া, িমর�র 

০১� 11/04 A-44 

০৫. জনাব রাজী �মাহা�দ ফখ�ল 
�ব�াপনা পিরচালক 

আ�েব �দীয় ফাম �াসী 
(ঢাকা) িলিমেটড 
এিপ হাউজ-৪১৫, নথ � 
নয়ানগর, ভাটারা 
ঢাকা 

০২ 11/05 A-56, 57 

০৬. মিনরা রহমান িমেমাসা অগ �ািনক ০১ 11/06 A-45 



িসইও সিলউশন, বাসা-৭৪৪, 
�রাড-১১, �ক-আই, 
ব��রা ঢাকা। 

০৭. ডাঃ আলমগীর মিত 
�ব�াপনা পিরচালক 

এমএ�এন মডান � 
হারবাল �ড িলঃ 
রাইন রা�াক �াজা 
(৫ম তলা) ২/১ শহীদ 
তাজউি�ন আহে�দ 
�রণী। মগবাজার, 
ঢাকা। 

০১ 11/07 A-46 

   ৮   

 

১২. চামড়া িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �মাঃ �মা�ফা 
�ব�াপনা পিরচালক 
 

এেন� বাংলােদশ  
৬২/১, রােয়র 
বাজার�ব �, 
�শর-ই-বাংলােরাড, 
ঢাকা। 

০২ � 12/01 E-269, 270 

০২. জনাব এস.এম �মা�ািফ�র 
রহমান  
মািলক 

ভাইপার �লদার 
ক-২৯, শাহজাদ�র, 
�লসান, ঢাকা-১২১২ 

০২ � 12/02 E-303f, 
303k 

০৩. �বগম মা�দা ইয়াসিমন উিম � 
��াপাইটর 

�াট � �লদার ��াডা�স 
৩৯/১/এ, হাজারীবাগ 
�ানারী এিরয়া, 
ঢাকা-১২০৯ 

    ০১ 
�  

12/03 E-303h 

০৪. �বগম �িবনা আ�ার �ি� 
��া�াইটর 

িডজাইন বাই �িবনা 
��াট-এ/৩,৬৬ 
মিন�রীপাড়া, 
ফাম �েগট, ঢাকা-১২১৫ 

   ০১ �  12/04 E-303g 

০৫. �বগম তািনয়া ওয়াহাব  
�ােনিজং পাট �নার 

কািরগর 
২০, �শর-এ-বাংলা 
�রাড, ২য় তলা, 
শাহজালাল কমে��, 
হাজারীবাগ, ঢাকা। 

০১� 12/05 E-303j 

০৬. জনাব �মাঃ মিন�ল ইসলাম 
�ািনিজং ডাইের�র 

�জন ২০ িলিমেটড 
চামড়াজাত �� 
বািড়-১৩ (৩য় তলা), 
�রাড-২৬, �স�র-৭, 
উ�রা, ঢাকা-১২৩০ 

০১� 12/06 E-303i 

০৭. জনাব �ক এম মাহ��ল 
হাসান 
িডের�র মােক��ং 

�কাজী �লদার িল: 
জালাল টাওয়ার, বাসা-
৯৯৬/এ, �ক-িজ, 
�রাড-৪, ওয়াড �-৭, 
ন�ন পাড়া, 

০১� 12/07 E-303e 



�হমােয়ত�র, সাভার, 
ঢাকা। 

০৮. জনাব �মাঃ বা�ী আহেমদ 
মােক��ং 

�পার িফট 
আলম নগর, 
�হমােয়ত�র, ঢাকা 

০১ 12/08 E-303d 

০৯. জনাব �মাঃ মিমন �দওয়ান 
 

�া� �লদার 
�রাড-১, হাউজ-৪৯, 
�ক-িস, ঢাকা উ�ান, 
�মাহা�দ�র, ঢাকা-
১২০৭। 

০১ 12/09 E-303c 

১০. �মাছাঃ �রজিবন খানম 
উে�া�া 

িপপলস �টওয়�ার এ� 
�লদার �ডস 
�ি� মােক�ট, িজরােবা, 
আ�িলয়া, ঢাকা। 

০১ 12/10 E-303b 

১১. মিশউর রহমান 
�ােনিজং িডের�র 

িপচ এ� �লমন 
�াফটস�ানিশপ 
িলিমেটড 
৫৬৫/এ, উঃ কাফ�ল, 
ঢাকা। 

০১ 12/11 E-303a 

   ১৩   

 

১৩. শাড়ীঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �মাঃ আিজ�ল হক 
��ািধকারী 

�সপরন জামদানী 
উইিভং ফ�া�রী 
�ট ন�র-৪, িবিসক 
িশ�-নগরী, �পগ�, 
নারায়নগ� 

০১ 13/01 E-271 

০২. জনাব �মাঃ ওমর ফা�ক 
��া�াইটর 

�মসাস � ত�তী ফা�ক 
এর ত�তী �ালারী 
�পনাই, এনােয়ত�র, 
িসরাজগ� 

০১� 13/02 E-272 

০৩. �বগম তাহিরমা আ�ার 
��া�াইটর 

িম� িস� গােম ��স 
এ� ��কস 
�শা-�ম, উপশহর, িব-
৫৫৯, রাজশাহী 

০১� 13/03 E-284 

০৪. িমজ খািদজা�ল �কাবরা 
তািনয়া 
��া�াইটর 

িদ টাচ 
২য় তলা, মিনর �াজা, 
আজম�র, দি�ণখান, 
ঢাকা 

০১� 13/04 E-285 

০৫. জনাব �মাঃ জাহা�ীর আলম 
মািলক 

িজসান ��কস 
িজসান ��কস, রংধ� 
কমে�� ২য় তলা, 
প�বী, ঢাকা 

০১� 13/05 E-285a 

০৬. জনাব আিজ�ল হািকম জলি�িড় ০১� 13/06 E-285b 



�সৗরভ 
�িত�াতা ও পিরচালক 

িডমলা �রাড, জলঢাকা 
বাজার, জলঢাকা, 
নীলফামারী 

০৭. িমজ �শলীনা �ফরেদৗস 
মািলক 

ইরাম ফ�াশন 
�হা: ২৮, ওয়াড-১২, 
রাণী বাজার, 
�ঘাড়ামারা, রাজশাহী 

০১� 13/07 E-286 

০৮. জনাব �মাঃ মিম�র রহমান 
(শািহন) 
��ািধকারী 

স�জ সাজ 
৪৭৫ িদঘীবরাব, 
তারাব, যা�া�ড়া, 
�পগ�, নারায়নগ� 

০১� 13/08 E-287 

০৯. িমজ মাক�দা 
মািলক 

ব�ধন ��ক 
আসাম কেলানী, স�রা, 
�বায়ািলয়া, রাজশাহী 

০১ 13/09 E-301 

১০. জনাব �মাঃ বজ�র রহমান 
��া�াইটর 

রাজশাহী িস� িস� 
১০/এ, �রাড-৬, �ট-১, 
িমর�র, ঢাকা 

০১ 13/10 E-302 

১১. িমজ হািসনা ইসলাম 
মািলক 

�াই িনড় 
১৬/১/এ বড়বািড়, 
�খরািদয়া, িখলগ�ও, 
ঢাকা 

০১ 13/11 E-303 

   ১১   

 

১৪. ��কসঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. নায়ার �লতানা 
��ািধকারী মািলক 

�সািরয়াস ফ�াশন 
১৪/১৫ নং আদশ � 
ছায়া নীড়, 
িরং �রাড, �ামলী, 
ঢাকা। 

০১ � 14/01 A-55 

০২. জনাব শিফউ�াহ 
��াপাইটর 

�েয়ল ৮২  
ক ১৪২/২-এ উ�র 
পাড়া,  
িখলে�ত, ঢাকা-
১২১৯ 

০১ �  14/02 A-54 

০৩. �বগম তামা�া ইসলাম অিল 
��াপাইটর 
 

অিচন 
শপ- �জ ২০২, 
�তীয় তলা,  
�মৗচাক মােক�ট, 
মািলবাগ, ঢাকা 

০২ �  14/03 A-51,50 

০৪. �বগম সািবনা ইয়াসিমন 
সভােন�ী 

ভরসা নারী উ�য়ন 
সিমিত 
�ামঃ �ব �  বািনয়ারী 
, �পাঃ তারা�িনয়া 
বাজার, থানা- 
নিজর�র, �জলা- 

০১ �  14/04 C-1 



িপেরাজ�র 
০৫. �বগম আফছা�র �বগম 

��াপাইটর 
 

জল রং 
২৫ (৩-৪) নথ � �রাড, 
�েতর গিল, 
কলাবাগান, ঢাকা-
১২০৫ 

০১  � 14/05 A-72 

০৬. জনাব সানাউল হক বা�ল  
��ািধকারী 
 

এ িব ফ�াশন �মকার 
৩৬, কা�নগর, 
হাজারীবাগ,  
ঢাকা-১২০৯ 

    ০১ 
�  

14/06 A-73 

০৭. �বগম �নীতা সরকার 
��ািধকারী 

আ�িনকা শাড়ী’জ  
৩ ন�র, পি�ম 
�তজ�রী বাজার,  
ব��রা িস� 
শিপংমল, �ল-৪, 
�ক-িড, 
�দাকান ন�র-২৩, 
২৪, কাপড় িবে�তা, 
ঢাকা 

    ০২ 
�  

14/07 A-74,75 

০৮. �বগম পারভীন আ�ার  
��ািধকারী 
 

রাজশাহী নকশী ঘর 
১২২৬ কিমশনার 
�রাড, �ব � �রাইন, 
কদমতলী, ঢাকা-
১২০৪ 

   ০১ 
�  

14/08 C-02 

০৯. জনাব আশরা�র রহমান 
      সভাপিত 

বাংলােদশ 
হ�াি��াফটস  
��তকারক ও 
র�ানীকারক  সিমিত  
িব�এমিস ভবন (৪থ � 
তলা), ৭-৯, কাওরান 
বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

০৫ � 14/09 A-101, 102, 
103, 104, 
105 

১০. �বগম জািহদা পারভীন  
��া�াইটর 

 নকশী হ�িশ� 
৮৫, আ� তােলব 
সড়ক, 
�রাতন কসবা, 
যেশার 

০১ � 14/10 C-3 

১১. �বগম হািসনা ��া 
��াপাইটর 
 

ন�ন� ��কস ও 
হ�িশ� 
২২/৬/২, উ�র 
�গালাপবাগ, 
ঢাকা-১২০৩ 

০১ � 14/11 C-4 

১২. �বগম �ীিত ইসলাম পারভীন 
��াপাইটর 

�ীিত ��কস ও 
হ�িশ� 
৭৬/১, মািনকনগর 
(�াইিভউ ব� 
টাওয়ার) 
ঢাকা-১২০৩ 

০১ � 14/12 C-5 

১৩. �বগম কাজী ইসমত আরা বীনা 
�ধান িনব �াহী কম �কত�া 

 ডট �সনস 
খ-২০, িখলে�ত, 
ঢাকা-১২২৯ 

০১ � 14/13 C-6 



১৪. জনাব জগদীশ চ� রায় 
�ব�াপনা পিরচালক 

� গাও কা�িশ� 
শাি�নগর, ঠা�রগ�ও 

০১ � 14/14 A-17 

১৫. �বগম �েলখা আ�ার 
উে�া�া 

আরাম ��কস  
১৩৬, িজয়া �রণী 
�রাড, 
দিনয়া, ঢাকা 

০১ �  14/15 A-18 

১৬. �বগম �রাকছানা পারভীন 
সভােন�ী 

�িতেবশী বাংলােদশ 
এন ��র িশ� 
�সকশন-৬, �ক-ট, 
বাসা-২, �রাড-৩৮, 
িমর�র-৬, ঢাকা-
১২১৬ 

০১ � 14/16 A-19 

১৭. �বগম তাহািরমা �বগম 
সভােন�ী 

�র নকিশ মিহলা 
জাগরন 
৬১, ইসলাম�র, 
চ�পাইনবাবগ� সদর, 
চ�পাইনবাবগ�। 

০১� 14/17 A-20 

১৮. জনাব ই�ািহম খিলল 
��ািধকারী 

�মসাস � ঈভ ফ�াশন 
১০, িনউ �বউিল 
�রাড, ক�ািপটাল 
িসরাজ �স�ার, 
রমনা, ঢাকা-১২১৭। 

০১� 14/18 A-21 

১৯. ফিরদা ইয়াসিমন 
মািলক 

সারথী ��ক 
�হেতম খ�, 
�বায়ািলয়া, িজিপও-
৬০০০, রাজশাহী। 

০১� 14/19 A-77 

২০. জনাব �মাঃ শামীম আখতার 
িসি�কী 
��ািধকারী 

িসি�ক িস� হাউস 
�সকশন-১২, �ক-িড, 
�রাড-১৫, বাসা-১৮, 
িমর�র, প�বী, 
ঢাকা। 

০১� 14/20 A-78 

২১. �বগম রায়হানা ইয়াছিমন 
��ািধকারী 

খািদ বয়ন 
৫৪০, �ব � 
কাজীপাড়া, িমর�র, 
ঢাকা। 

০১� 14/21 A-79 

২২. জনাব �মাঃ �বলাল �হােসন 
��া�াইটর 

�ীণ �টকচার 
মিড়য়া 
(�গায়ালবাড়ী), 
গাবতলী, ব�ড়া-
৫৮০০। 

০১� 14/22 A-80 

২৩. �বগম �মাছাঃ িন�ফা ইয়াসিমন 
��া�াইটর 

এস. এন. ফ�াশন 
আসাম কেলানী, 
�পাঃ স�রা, থানা: 
�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১� 14/23 A-81 

২৪. ��া রানী �সন 
��া�াইটর 

রং�র �াফট 
রং�র �াফট, �জল 
�রাড, ধাপ, রং�র। 

০১� 14/24 A-96 

২৫. জনাব আেনায়ারা আ�ার শাওন হ� িশ� ০১� 14/25 A-97 



িশউিল 
��া�াইটর 

(শাওন �াফট) 
২/২, �টালার বাগ, 
পািনর �াংক, 
িমর�র-১, ঢাকা-
১২১৬ 

২৬. কাজী �হা�দ আযহা�ল হক  
��া�াইটর 

কাজী ফ�াশন হাউস 
৪৭১/৬/১ মীর 
হাজারী বাগ, ঢাকা-
১২০৪ 

০১� 14/26 C-11 

২৭. জনাব নািছ�ি�ন ম�মদার �জ.এম. কেপ �ােরশন 
১০, হাজারীবাগ, 
�টনারা এলাকা, 
�শেরবাংলা �রাড, 
ঢাকা 

০২� 14/27 A-98, 99 

২৮. �বগম �রিশদা জাহান 
��ািধকারী 

লািভস িডজাইন 
�দাকান নং-১৫, 
হােভাল নছর 
টাওয়ার, ব��রা 
�মইন �রাড, ব��রা, 
ঢাকা 

০১� 14/28 A-82 

২৯. �বগম আইিরন পারিভন 
��া�াইটর 

�মসাস � অন�া ��ক 
�স�ার 
�হাম-১১৪, শীববাড়ী, 
�শর�র 

০১� 14/29 A-83 

৩০. জনাব আ�ল কালাম আজাদ 
��া�াইটর 

আট �স এ� �াফটস 
হাউজ ৩৫/২, �রাড-
৩, �ামলী, ঢাকা-
১২০৭ 

০১� 14/30 A-84 

৩১. আফসানা খ�কার 
মািলক 

উঠান ��কস 
১৯/২, আ�ল 
খায়রাত �রাড, 
�বচারাম �দউির, 
ঢাকা-১১০০। 

০১� 14/31 A-85 

৩২. মেনারমা পারভীন 
��া�াইটর 

ঐ�ী ি�েয়ট 
বািড়-১৩০, 
আ��াহবাগ, উ�র 
বা�া, ঢাকা-১২১২। 

০১� 14/32 A-92 

৩৩. ডিচংিচং 
ফাউ�ার এ� িসইও 

িফনারী 
৩৩৭, পি�ম 
পীেররবাগ, িমর�র-
১, ঢাকা। 

০১� 14/33 A-93 

৩৪. নািগ �স আহে�দ 
��া�াইটর 

আনা ফ�াশন ��ক 
ফজর আলী গােড �ন 
িস�, িচটাগাং �রাড, 
িসি�রগ�, 
নারায়নগ�। 

০১� 14/34 A-26 

৩৫. নািদরা �হােসন �পা 
��া�াইটর 

ঘেরায়া ��কস 
�রাড-১/িব, হাউজ-
১০, িমর�র-১২, 
প�বী, ঢাকা-১২১৬ভ 

০১� 14/35 A-32 



৩৬. �মাসাঃ আেনায়ার খা�ন 
মািলক 

আ� ফ�াশন ��ক 
৩৩২, আসাম 
কেলািন, �বৗবাজার 
স�রা, থানা, 
�বায়ািলয়া, রাজশাহী 

০১� 14/36 A-33 

৩৭. খােলদা �বগম 
��া�াইটর 

�ক�া ��কস 
িশকলবাহা, 
কেলজবাজার, 
কণ ��লী, চ��াম 

০১� 14/37 A-37 

৩৮. উরসী মাহিফলা ফােতহা 
��া�াইটর 

শী’জ 
৩৪৭/২, উপশহর 
হাউিজং এে�ট, 
স�রা (৬২০৩), 
�বায়ািলয়া, 
রাজশাহী। 

০১� 14/38 A-38 

৩৯. িমজ িসলভীয়া ফারহীন 
মািলক 

নব�পা হাউস 
বাফাজ উি�ন �রাড, 
হািতখানা, �সয়দ�র, 
নীলফামারী 

০১� 14/39 A-39 

৪০. িমজ �দালা আহেমদ 
িসইও 

�জাহা ফ�াশন হাউস 
১২/িড, �রাড-১০/১, 
�ট-আই/২, িমর�র 
প�বী, ঢাকা 

০১� 14/40 A-40 

৪১. জনাব �মাঃ মাহ��র রহমান 
মািলক 

মাহ�ব আট � 
১৭/৪, 
�িনপাড়া(বাবিল), 
�তজগ�ও, ১/এ, 
ঢাকা-১২০৮ 

০১� 14/41 A-47 

৪২. িমজ রািজয়া �লতানা 
ডাইের�র 

আেলা ফ�াশন হাউজ 
১৭২/১, মীর হাজীর 
বাগ, ঢাকা 

০১� 14/42 A-48 

৪৩. িমজ �রােমনা পারভীন 
��ািধকারী 

যেশার ��কস 
৩৮২/এ-১, 
�ব �নাখাল পাড়া 
(িল� বাগান), 
�তজগ�ও, ঢাকা-
১২১৫ 

০১� 14/43 A-49 

৪৪. িমজ মা�জা আ�ার 
সভাপিত 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 
ফাউে�শন 
(NGEDF) 
ও�ান 
অগ �ানাইেজশন ফর 
�সলস ইিফিসেয়ি� 
(WOSE) 
িমজিমিজ, 
িসি�রগ�, 
নারায়নগ� 

০১� 14/44 A-49f 

৪৫. আয়শা আ�ার িতি� 
��া�াইটার 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 

০১ 14/45 A-49e 



ফাউে�শন 
(NGEDF) 
জয়া কােলকশন 
৮৩১, িবিড ফ�া�ির 
�রাড, �াম�র, 
ফিরদাবাদ, ঢাকা। 

৪৬. মাক�দা খা�ন 
�ব�াপনা পিরচালক 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 
ফাউে�শন 
(NGEDF) 
শাবাব �লদার 
৬৩/১১, গজম হল, 
হাজািরবাগ, ঢাকা। 

০১ 14/46 A-49d 

৪৭. উে� সালমা 
��া�াইটার 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 
ফাউে�শন 
(NGEDF) 
সাত সেতেরা 
৪৮/৩, দি�ন 
জামতলা, �দহেভাগ, 
নারায়��। 

০১ 14/47 A-49c 

৪৮. নাজমা মা�দ 
সভাপিত 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 
ফাউে�শন 
(NGEDF) 
উইেম� 
এ�াওয়ারেম� 
অগ �ানাইেজশন 
বািড়ঃ ১১/এ, �রাডঃ 
১৩০, �লশান, 
ঢাকা। 

০১ 14/48 A-49b 

৪৯. বদ�ন �নছা 
�ব�াপনা পিরচালক 

ন�ন �জ� 
উে�া�া উ�য়ন 
ফাউে�শন 
(NGEDF) 
আশিমকা'স 
৩৫, উ�র �গাড়ান, 
ঢাকা 

০১ 14/49 A-49a 

৫০. �মাছাঃ আফছানা পারভীন 
��ভী 
মািলক 

নীল প� ফ�াশন এ� 
��কস হাউস 
আদশ � কেলজ �রাড, 
পি�ম পাড়া, ব�ড়া 
সদর, ব�ড়া 

০১� 14/50 A-94 

৫১. �মাসাঃ রাহা�র �ফরেদৗসী 
��া�াইট 

িদপােলা’স ��ক 
কাজলা, তালাইমারী, 
রাজশাহী 

০১� 14/51 A-95 

৫২. িমজ �লতানা িশফা 
ওনার 

�ণ �লতা 
বাড়ী-২০, �রাড-৪, 
�ক-ই, বন�, 
রাম�রা, ঢাকা 

০১� 14/52 A-25 



৫৩. িমজ �রেহনা আ�ার 
সভােন�ী 

সািময়া ��ক� 
ঠা�র পাড়া, �িম�া 

০১� 14/53 A-91 

৫৪. িমজ ফারহানা ইয়াসিমন 
সভােন�ী 

িমলন ��কস ও 
�সলাই �িশ�ণ 
�ক� 
নবআবাস, �ি�বাড়ী, 
দঃচথ �া, �িম�া 

০১� 14/54 A-24 

৫৫. িমজ �সিলনা আ�ার 
��া�াইটর 

ি�েয়শনস �ািজক 
�ট-৩৪, এইচ, এম 
�াজা, �দা: ৩৯ (২য় 
তলা), �স�র-৩, 
উ�রা, ঢাকা। 

০১� 14/55 A-23 

৫৬. িমজ আইিরন �লতানা �কয়া 
��ািধকারী 

���প 
৩৮, �ভাষ �বাস 
এিভিনউ, 
ল�ীবাজার, ঢাকা 

০১� 14/56 A-22 

৫৭. িমজ খািদজা�ল �বরা 
�িত�াতা 

জািমলা �া� অফ 
হ�াি��াফট 
১১/২, কিব 
জসীমউি�ন �রাড, 
উ�র কমলা�র, 
মিতিঝল, ঢাকা 

০১� 14/57 E-268 

৫৮. িমজ �পন �া বিনক 
ফাউ�ার এ� �ািনিজং 
িডের�র 

প�ব� 
৩৭৪/১, িস-৬, িদ� 
�রাড, িনউ ই�াটন, 
ঢাকা 

০১� 14/58 E-267 

৫৯. িমজ উে� হািন 
�সে�টারী 

কা� প� 
ত�তীপাড়া, 
ঠা�রগ�ও 

০১� 14/59 D-194 

৬০. িমজ শারিমন জাহান 
মািলক 

কা�কথা 
৮৯/৯, ইি�রা �রাড, 
ঢাকা-১২১৫ 

০১� 14/60 D-199 

৬১. িমজ সানিজদা 
িডজাইনার 

�ফইরী এনেজল 
ফ�াশন হাউজ 
৩৩/এ, ১৩/৩, 
সিতশ সরকার �রাড, 
�গ�ািরয়া, ঢাকা 

০১� 14/61 D-200 

৬২. িমজ িন�ফা ইয়াছিমন 
 

বাঙািল ফ�াশন 
�হাি�ং ৭/৭এ, 
�শাপ- ২৭, ৫৪, 
রানার �াজা, ব�ড়া 

০১� 14/62 D-223 

৬৩. িমজ সািক �ল�ল িশ� 
 

িশিব 
হা�ন�ল সংল�, 
গাংচর, �িম�া 

০১� 14/63 D-232 

৬৪. িমজ �জসিমন খান 
��ািধকারী 

�জসিমন ��কস 
১০ নং হাটেখালা 
�রাড, �কা�িল 

০১� 14/64 B-148 

৬৫. জনাব আজাদ আহেমদ 
মািলক 

য� ��কস এ� 
হ�াি��াফটস 

০১� 14/65 B-147 



৫/৬, আহসানউ�াহ 
�রাড, �লশান 
আরািস�, ২য় তলা, 
�ক-িড, ঢাকা 

৬৬. িমজ শারিমন জাহান খান 
��া�াইটর 

নয়া �াফট 
৭ নং জনতা 
হাউিজং শাহআলী 
বাগ, িমর�র-১, 
ঢাকা 

০১� 14/66 B-146 

৬৭. জনাব িনতাই সরকার অথ �া 
৩৬১/এ, 
আহেমদনগর 
(পাইকপাড়া), 
িমর�র-১, ঢাকা 

০১� 14/67 B-145 

৬৮. িমজ লাব� �রজা 
��ািধকারী 

লাব� 
১৯, �লক সাক�াস, 
কলাবাগান, ঢাকা-
১২০৫ 

০১� 14/68 C-10 

৬৯. িমজ �মৗ�মী আখতার 
পিরচালক 

�গা�লী ��ক 
বাসা নং-২৯৮/এ, 
�তরখািদয়া, 
�সনািনবাস, 
রাজপাড়া, রাজশাহী 

০১� 14/69 C-9 

৭০. িমজ মাক�দা আ�ার 
�িত�াতা 

�� �াধীন ফ�াশন 
হাউজ এ� 
হ�াি��াফট 

০১� 14/70 C-8 

৭১. িমজ ফাহিমদা রহমান ড�াজল ��ক হাউজ ০১� 14/71 C-7 
৭২. িমজ �লতানা পিপ রংধ� একােডিম 

বািড় নং-৯, �ক-িব, 
লাইন-১৮, িমর�র-
১০, ঢাকা 

০১� 14/72 C-12 

৭৩. িমজ আইিরন পারভীন 
��া�াইটর 

�পায়ন হ� িশ� 
�দাকান-৩১, 
রহমতগ�, ২নং 
গিল, িসরাজগ� 

০১� 14/73 C-13 

৭৪. জনাব �মাঃ আিম�ল ইসলাম 
মািলক 

অ�পম িস� 
গােম ��স 
১৩/৯, �ক এম দাস 
�লন, �কা�িল, 
ঢাকা-১২০০ 

০২ 14/74 C-14, 15 

৭৫. �মাছাঃ নািহদা বা� 
��ািধকারী 

অপরািজতা বই রী 
�স�র-২, �ট-১৩, 
ন�ন উপশহর সদর, 
যেশার 

০১ 14/75 C-16 

৭৬. িমজ মাহ�দা হক 
��ািধকারী 

মািহন ফ�াশন হাউজ 
বািড়-৫, নগরবািড়, 
দি�নখান, উ�রা, 
ঢাকা 

০১ 14/76 C-17 

৭৭. িমজ ফিরদা ইয়াসিমন সাতরং ��ক ০১ 14/77 C-18 



মািলক নামরাজ পাড়া, 
চাপাইনবাবগ� 

৭৮. িমজ নাজ�ন নাহার 
মািলকানা 

নাজ 
শপ-৫১, আিমর 
কমে��, উ�রা, 
ঢাকা 

০১ 14/78 C-19 

৭৯. িমজ নািহদা হািফজ 
উে�া�া 

��িতর �শ � 
হ�াি��াফট 
৬, হািমদ আলী 
�রাড, আ�য়া, 
ময়মনিসংহ 

০১ 14/79 C-20 

৮০. িমজ শাহানাজ �বগম 
উে�া�া 

সব �জিয়ত 
হািশম�র, চ�নাইশ, 
চ��াম 

০১ 14/80 C-21 

৮১. �সয়দা মািরয়া জা�াত 
মািলক 

�ফিরওয়ালা 
শাি�নগর, �বইিল 
�রাড 

০১ 14/81 C-22 

৮২. জনাব �মাহা�দ আব�ল 
রা�াক সরকার 
িস: মােক��ং অিফসার 

�মসাস � �হলাল এ� 
�াদাস � 
িস� �স�ার, 
�লেবল-২৪, ৯০/১, 
মিতিঝল, ঢাকা 

০১ 14/82 D-256 

৮৩. �ফরেদৗস আরা খানম 
উে�া�া 

এ, এম, িপ, এম 
ফ�াশন 
বািড়ঃ ১৩২, ��াটঃ 
িব-৫, ব��রা, 
�লশান, ভাটারা, 
ঢাকা-১২১২। 

০১ 14/83  

৮৪. মাক�দা হাসনাত 
উে�া�া 

শতদল হ� িশ� 
শতদল ভবন, ১২২/১ 
আমলাপাড়া, 
জামাল�র। 

০১ 14/84  

৮৫. �জসিমন কাওসারী �িলেয়ট 
উে�া�া 

�িলেয়ট'স িযল 
ফ�াশন হাউস 
২২৭/৪, িনউ মােক�ট 
�রাড, রাজশাহী। 

০১ 14/85  

৮৬. ঝন �া আ�ার 
উে�া�া 

�খপািখ 
হ�াি���াফটস 
খ�কার হাজী মিমন 
উি�ন �পার 
মারেকত,ন�ন 
বাজার, �লশান 
ঢাকা। 

০১ 14/86  

৮৭. িমেসস ইসরাত িকবিরয়া 
মািলক 

কাজল ��ক 
২৮৮, কািজহাটা, 
রাজশাহী। 

০১ 14/87  

৮৮. �দেলায়ারা �বগম 
��ািধকারী 

িদ� ��র, �হাি�ং 
নং ০, �দাকান নং- 
০১১৪, মা�াসা �রাড, 

০১ 14/88  



জামাল�র 
   ৯৬   

 

১৫. হ�িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. �বগম  �লতানা কােশম বারী 
উে�া�া 
 

�েভিনয়ার অব 
বাংলােদশ  
�ট ন�র- এম. ডি�উ 
(এইচ) ২, 
��া� ন�র-িব/৪০২, 
�লশান এিভিনউ, 
�লশান-১, ঢাকা-১২১২ 

০১ � 15/01 A-53 

০২. �বগম মেনায়ারা �বগম পিল 
��ািধকারী 

অ�রী ��ক 
িব-িড আর-৪, ব��রা 
আবািসক এলাকা, 
ঢাকা 

০১� 15/02 A-100 

০৩. জনাব কাজী সািজ�র রহমান 
��ািধকারী 

�ক িপ িস ই�াি�জ 
ল��া, িশ�িলয়া, 
�পগ�, নারায়নগ�। 

০১� 15/03 A-27 

০৪. �রশমা জাহান 
�চয়ার�ান 

��কথা ��র িশ� 
বাড়ী-৯, �রাড-১, 
�সকশন-৬, �ক-িব, 
িমর�র-১২১৬। 

০১� 15/04 A-29 

০৫. �রজাহান পারভীন 
��ািধকারী 

সা�রা হ�াি��াফট 
�স�ার 
“অরিণকা” ৪১৬ 
আ�য়া মড়ল পাড়া, 
ময়মনিসংহ 

০১� 15/05 A-28 

০৬. নায়রা নাহার 
�ােনিজং িডের�র 

�খনীড় 
�সকশন-১১, এিভ-৫, 
�ক-িস, লাইন-৫, 
বাসা- ১৬১/১৬২, 
িমর�র, ঢাকা-১২১৬ 

০১� 15/06 A-29a 

০৭. নাঈমা ইসলাম 
��া�াইটর 

অয়ন �াফটস 
বাসা-৭৪৬, �রাড-৮, 
বায়�ল আমান 
হাউিজং �সাসাইটী 
আদাবর, �মাহা�দ�র, 
ঢাকা। 

০১� 15/07 A-29b 

০৮. িদল�বা পারভীন 
��ািধকারী 

�নি�না �াইল 
�দাকান-২২ (৫ম 
তলা), িস� িস� শিপং 
মল, �লশান-২, ঢাকা। 

০১� 15/08 A-90 

০৯. িমজ হািলমা �দওয়ান িঝ�ক 
 

জীিবকা হ� িশ� 
ঢাকাই পি�, মা�াসা 
�রাড, জামাল�র 

০১� 15/09 A-89 



১০. জনাব �খা�কার ইকবাল 
আহেমদ 
��ািধকারী 

�াচারাল 
হ�াি��াফটস 
বাড়ী নং-২৩, �রাড 
নং-১৭, ��াট-৪িব, 
িন��-২, ঢাকা 
 

০১� 15/10 A-30 

১১. জনাব িবধান �মার সাহা 
��া�াইটর 

�ততী ��ক হাউজ 
িপ� আই �রাড, যেশার 
সদর, যেশার 

০১ 15/11 A-31 

১২. িমজ মান�রা খা�ন 
��া�াইটর 

পাল � মাট � 
বািড়-১৩৮২, �ব � 
�শওড়াপাড়া, ২য় তলা, 
কাফ�ল, িমর�র, 
ঢাকা-১২১৬ 

০১ 15/12 A-88 

১৩. �বল পাল 
পিরচালক 

�ক, িব, পটাির ই�াি� 
�মারখালী, �ি�য়া। 

০১ 15/13 A-76 

১৪. �মেহদী হাসান 
�ব�াপনা পিরচালক 

�নচার �াফট 
বাংলােদশ িলঃ, 
পি�ম ধীরা�ম, 
গাজী�র 

০১ 15/14 A-87 

১৫. �রােকয়া পারভীন 
��ািধকারী 

��ামিবশান 
বাখার�র, চ�দ�র। 

০১ 15/15 A-86 

১৬. আইিরন �লতানা 
��ািধকারী 

�ই �তা হ�িশ� 
রামবা� �রাড, 
মিফজউি�ন ইে�� 
�াজা, ময়মনিসংহ। 

০১ 15/16 A-36a 

১৭. তািনয়া ইসলাম 
��ািধকারী 

সাত রঙ ফ�াশন এ� 
হ�াি���াফট 
জয়�র পাড়া, িবিসক 
িশ� নগরী, ব�ড়া 

০১ 15/17 A-36 

১৮. িলিপ আখতার 
��ািধকারী 

��িত 
হ�াি���াফট৩৬৭/১, 
শপ নং ২, মসিজদ 
মােক�ট, পাইকপাড়া, 
িমর�র, ঢাকা। 

০১ 15/18 A-35 

১৯. মিনরা �বগম 
�ব�াপনা পিরচালক 

শতরি� প�ী রং�র 
িলঃ 
শতরি� পাড়া, 
িনশেবতগ�, উপশহর, 
রং�র 

০১ 15/19 A-34 

   ১৯   

 

১৬. পাট িশ�ঃ 

�িমক 
ন�র 

উে�া�া/আেবদনকারীর 
নাম ও পদিব 

�িত�ােনর নাম ও  
�কানা 

চািহত 
�েলর 
সং�া 

�কাড নং �ল নং 

০১. জনাব �মাহা�দ শােহ�ল �ব�ল �াইেডড ০২ � 16/01 E-277,276 



ইসলাম 
পিরচালক 

রাগস িলিমেটড  
বাড়ী ন�র-১৫, �রাড 
ন�র-১২, �ক-এফ, 
িনেকতন,  �লশান-
১,  ঢাকা-১২১২। 

০২. জনাব �মাঃ কামাল �হােসন 
স�ািধকারী 

হিল �াফটস এ�  
ফ�াশন 
২৩/এফ,  �রাড-৪, 
কলওয়ালাপাড়া,  
িমর�র-১,  ঢাকা। 

০১ � 16/02 E-275 

০৩. জনাব হা��র রহমান 
শাহিরয়ার 
��ািধকারী 
 

সিফস� �াফটস   
৩৬/১, �ক এফ, 
বাবর �রাড,  
�মাহা�দ�র, ঢাকা-
১২০৭ 

০১ �  16/03 E-274 

০৪. জনাব �গালাম �মা�ফা 
�ােনজার )কমািশ �য়াল(  
   

আিফল �ট ওেয়িভং 
িমলস িলঃ 
আিকজ �চ�ার, ৮ম 
তলা,৭৩, িদল�শা, 
ঢাকা-১০০০, 
বাংলােদশ 

০১ � 16/04 E-273 

০৫. �বগম �মাছাঃ শাহানা �বগম 
��াপাইটর 
 

ফাইন �ফয়ার �াফট 
িজ.িপ. ক-৪২/িড, 
নাডা, �লশান, 
ঢাকা-১২১২ 

০১ � 16/05 E-272b 

০৬. �বগম সািহদা পারভীন 
��াপাইটর 

ি�ম�া�  বাংলােদশ 
ক-১৬/৬, দি�ণ 
বা�া, বা�া, ঢাকা-
১২১২ 

০১ � 16/06 E-272a 

০৭. �বগম �সয়দা ফারজানা 
ইয়াসমীন 
িসইও 

ফারজানাস �ট এ� 
�াফটস 
এইচ-২৬/এ, �রাড-
১০, িপিস কালচার 
হাউিজং, আদাবর, 
ঢাকা। 

০১� 16/07 E-283 

০৮. পািপয়া আ�ার 
��া�াইটর 

আজমীর এ� আতীয়া 
হ�শী� 
১২৩, ম� বাসােবা, 
স�জবাগ, ঢাকা-
১২১৪। 

০১� 16/08 E-282 

০৯. জনাব এস. আল-মা�ন 
�ধান িনব �াহী 

পাটশালা 
�রাড-২৮, বাড়ী-৩, 
নীচতলা, �ক-�ক, 
বনানী, ঢাকা-১২১৩। 

০১� 16/09 E-281 

১০. জনাব এেকএম �নয়ামত উ�াহ 
িসইও 

ইেনােভ�ভ �ট 
�াফট� এ� ফ�াশন 

০১� 16/10 E-280 

১১. শামীম আরা দীপা 
��া�াইটর 

রােহলা �ট �াফট 
১৮১/িব �তজ�নী 
পাড়া, �তজগ�ও, 
ঢাকা। 

০১� 16/11 E-279 



১২. জনাব �মাঃ মখেল�র রহমান 
��া�াইটর 

জািরফ এ�ার�াইজ 
৭৪/৪, উ�র 
যা�াবািড়, ঢাকা। 

০১� 16/12 E-293 

১৩. ইসমাত �জিরন খান 
�ব�াপনা পিরচালক 

জারমাট �জ িলিমেটড 
প�া লাইফ টাওয়ার, 
কাজী নজ�ল 
ইসলাম এিভিনউ, 
বাংলামটর, ঢাকা। 

০১� 16/13 E-278 

১৪. �সয়দা �সিলমা আজাদ 
�ধান িনব �াহী 

�গা�িল িসিবিপ 
২৪৪/২, �শখ ই�ািহম 
সড়ক, তালতলা, 
ময়মনিসংহ 

০১� 16/14 E-292 

১৫. �মােমনা �লতানা 
��া�াইটর 

আিলফ 
ই�ার�াশনাল 
�ফি�� এ� �ট 
��াডা�স 
হাউজ-৯১৫, ��িদিন 
কেলজ �মাড়, আিকর 
টা�র পাড়া, 
টা�াইল 

০১� 16/15 E-291 

১৬. িমজ কাকলী সরকার 
��া�াইটর 

নীলমাধব 
১৬/৩, শহীদ নজ�ল 
ইসলাম সড়ক, 
হাটেখালা, ঢাকা 

০১� 16/16 E-290 

১৭. জনাব তাহিম�ল ইসলাম 
�ধান কম �কত�া 

�বিক �স�ার 
১১৯, ডঃ �দরত-ই-
�দা �রাড, জাহানারা 
ভবন, ২য় তলা, 
ঢাকা-১২০৫ 

০১� 16/17 E-289 

১৮. িমজ সািবহা ইসলাম িবথী 
��া�াইটর 

�ণ �তা �াফট 
৭০৯/২, বড় 
মগবাজার, ঢাকা-
১২১৭ 

০১� 16/18 E-288 

১৯. জনাব �মাঃ জামান �ইয়া 
মািলক 

�ীন িমশন 
পারাইন �ড়াপাড়া 
�পগ�, নারায়নগ� 

০২ 16/19 E-299,300 

২০. িমজ সায়রা 
মািলক 

সায়রা ��কস 
১৩৬, িজয়া�রনী 
�রাড, দিনয়া, 
কদমতলী, ঢাকা-
১২৩৬ 

০১ 16/20 E-295 

২১. �ক এম জিহর ফা�ক 
�ব�াপনা পিরচালক 

নবাবী �টওয়ার িলঃ 
িব-২৭-৩১, িবিসক 
িশ� নগরী, 
�ন�েকানা-২৪০০. 

০১ 16/21 E-296 

২২. �মাঃ আ��াহ আল হাসান 
��াধীকারী 

পােটর জ� 
ভােলাবাসা 
বাড়ী-১৩, �রাড-১/এ, 
�ক-িব, নেবাদয় 
হাউিজং, 

০১ 16/22 E-297 



�মাহা�দ�র, ঢাকা। 
২৩. মমতাজ �বগম (মম) 

িসইও 
মম'স কােলকশন 
৬/২৫, তাজমহল 
�রাড, �মাহা�দ�র, 
ঢাকা। 

০১ 16/23 E-298 

২৪. আেয়শা িসি�কা 
��াধীকারী 

বারলাপ �টওয়�ার 
চা�না, গাজী�র। 

০১ 16/24 E-294 

   ২৬   
 

 

 

 

 

 

 


