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ক্যাটগরি-২ লাইসেন্সধািী প্ররিষ্ঠাসেি িারলক্া (২০২০-২১) 

ক্রঃ নং লাইসেন্স 

নং 
 

ক াম্পানী/প্রতিষ্ঠাসনর নাম 

1.  

006 

ইমপেরিক ইন্টািন্যাশনাল রলরমপেড; স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ আরমনুল ইসলাম, ৬৬/৪, পূব ব হাজীোড়া, 

িামপুিা, ঢাকা-১২১৯; সংিক্ষনাগাি: বারনয়ািচালা, মোোঃ ভবানীপুি, থানা: গাজীপুি সদি, মজলাোঃ 

গাজীপুি। ম ান: ০২-৯৩৩৩০১৩ 

2.  
008 

রসডাি বাংলাপদশ রলরমপেড; স্বত্তারিকািী:  ইরজোঃ মমাোঃ শর কুল ইসলাম, বাড়ী নং-২০৬, মিাড নং-১০, 

রনউ রডওএইচএস মহাখালী, ঢাকা-১২০৬।; সংিক্ষনাগাি: মগাড়াই, রমজবাপুি, োঙ্গাইল 

3.  
010 

ইয়ন এযারনপমল মহলথ মরাডাক্টস রলোঃ; স্বত্তারিকািী:  জনাব মমারমন উদ মদৌলা, ৩০৪, মেজগাঁও, রশ/এ, 

ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: এ ৪৮/১২, চান্দনা, গাজীপুি রসটি কপে বাপিশন। ম ান: ০২-৯৮৩০৯১৫-১৮ 

4.  

013 

মমসাস ব  াম বা এন্ড  াম ব স্বত্তারিকািী:  জনাব আবুল কালাম আজাদ, ৩/২, রসটিহাে ব রবরডং ৬৭, নয়ােল্টন, 

ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: ৩/২, মলপভল-৩, রুম নং-২, মমৌবন সুোি মাপকবে, ১২৩ কাকিাইল, শারিনগি, 

ঢাকা। মমাবাইল: ০২-৮৩১৬৪৬৩   

5.  

014 

ইউরনপভে রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব এ.আি.এম, োইবুি িহমান, মিরজ: অর স-পহারডং ১৩০২, শহি 

রখলগাঁও, েলে: রব-৪০৮/এ, মারলবাগ মচৌধুিীোড়া, ঢাকা-১২১৯; সংিক্ষনাগাি: খ-১৮৭/৩/এ, রখলপক্ষে 

োনোড়া, ঢাকা-১২২৯। ম ান: ০২-৮৯০০৯২৬ 

6.  

015 

উইল্টস মাপকবটিং মকাং রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব সামসুল হুদা, ৫৭/৯ আটি বসান মসন্টাি (৮মেলা), 

পূব ব িাজাবাজাি, েরিম োন্থেথ, ঢাকা-১২০৫; সংিক্ষণাগাি: বাড়ী নং-১২৪৭, সারিি রভলা হারেয়াি 

মধ্যোড়া, রব.ও.এ . থানা- গাজীপুি সদি, গাজীপুি  

7.  
016 

এযাডভান্স এরনপমল সাপয়ন্স মকাং রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব মঞ্জুি মমাপশ বদ খান, ২/১০, ব্লক-রব, লালমাটিয়া, 

ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষনাগাি: সাদ বাগজ, কারশমপুি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। ম ান: ০২-৮১৫৮৯৬৫ 

8.  
017 

মজরি  াম বারসউটিকযালস রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মিজাউল হাসান, ২৫৯/১, ভাংনাহাটি, শ্রীপুি, 

গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: ২৫৯/১, ভাংনাহাটি, শ্রীপুি, গাজীপুি 

9.  

021 

আরি স (বাংলাপদশ) রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব  খায়রুল করবি আরি , ১৮ িাজউক এরভরনউ, 

(৮মেলা), লাল ভবন, মরেরিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: প্লে নং-রব-৪৪, রবরসক রশল্পনগিী, 

কাঁচপুি, নািায়নগজ 

10.  
022 

মবঙ্গল ওভািসীজ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব এ.পক.এম আলমগীি, প্যািাগন হাউজ (৭মেলা), ৫ 

মহাখালী, বা/এ, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: প্যািাগন হাউজ (৭মেলা), ৫ মহাখালী, বা/এ, ঢাকা 

11.  

023 

এ. আি. এযারনপমল মহলথ রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: আরেয়াি িহমান, হারেমািাপিাড, কারশমপুি, 

গাজীপুি-১৩৪৬, বাংলাপদশ; সংিক্ষনাগাি: হারেমািাপিাড, কারশমপুি, গাজীপুি-১৩৪৬, বাংলাপদশ । 

মমাবাইল: ০১৭৭-৭০৩২৪৩ 

12.  

026 

মনসপকা এপরা রডাক্টস, স্বত্বারিকািী: মমাহম্মদ মসালায়মান, বাড়ী নং-৫৩/৫৫, মিাড নং-৩, ব-ক নং-রব, 

রনপকেন, গুলশান-০১, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ৩০৭ মশখ মুরবপিাড, এরি-পেল রবরডং, ৩য়েলা, আরাবাদ, 

চট্টরাম  

13.  

027 

মোরি কনসালপেন্ট এন্ড মডভলেপমন্ট সারভ বপসস; স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ ির কুল হক, কসবা মসন্টাি 

(৪থ ব) েলা, বাসা-৫/২, মিাড-৪, িানমরন্ড, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: দরক্ষণ সালনা, মোোঃ-সালনা বাজাি, ওয়াড ব-

১৯, গাজীপুি রসটি কপে বাপিশন, গাজীপুি 

14.  

029 

ইসলাম এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব এ.এম. আরমরুল ইসলাম ভূইয়া, ৩৫/রড, গনকটুলীপলন, রেলখানা 

হাজািীবাগ, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: ১১২৫, শিী পুি মিাড, জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। 

ম ান: ০১৭৩১-২২১১৭৮ 

15.  

030 

এরজ মনাপবল (বাংলাপদশ) রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব  খায়রুল করবি আরি , ১৮ িাজউক এরভরনউ, 

(৮মেলা), লাল ভবন, মরেরিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: প্লে নং-রব-৭, রবরসক রশল্পনগিী, 

কাঁচপুি, নািায়নগজ  
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ক্রঃ নং লাইসেন্স 

নং 
 

ক াম্পানী/প্রতিষ্ঠাসনর নাম 

16.  
032 

মমসাস ব মাদবি মেডাস ব, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আওলাদ মহাপসন মাদবি, ২৬/এ আই এম োহা মিাড, 

েংগী, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: বারনয়ািচালা, মাহনা ভবানীপুি, গাজীপুি। ম ান: ০১৭৭৯-৮৭০৪১৫ 

17.  

034 

রনউপেক এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ শহীদ উল্লাহ, ১১৮৩, ৩২৪/খ রব-ব্লক-রখলগাঁ, োলেলা, 

ঢাকা-১২১৯;  সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং ৪৭০, মিাড নং-৮, বাড়ীিািা, রডওএইচএস, ঢাকা-১২১৩। ম ান: ০২-

৮৪১১৯২৪ 

18.  

037 

এসপকএ  বাংলাপদশ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব লরেফুি িহমান, গুলশান োওয়াি (৯মেলা), প্লে-

৩১, মিাড-৫৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২। সংিক্ষনাগাি: ৪০০ েংগী রশল্প এলাকা, স্কুইব মিাড, েংগী, 

গাজীপুি। ম ান: ০২৮৮৩৪২৬৮-৯। 

19.  
039 

োজন এপরা এন্টাি রাইজ, স্বত্তারিকািী: জনাব জাহাঙ্গীি করবি, হােহাজািীপিাড, বালুচিা, চট্টরাম; 

সংিক্ষনাগাি: কুলগাঁও, হােহাজািীপিাড, বালুচিা, চট্টরাম 

20.  

041 
নাভানা  াম বারসউটিকযালস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মনজরুল ইসলাম, বাসা নং-৯৯, মিাড-৪, ব্লক-

রব, বনানী, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: নািায়নগজ, রুেসী, রুেগজ। মমাবাইল:০১৭১৩১৯২৯৩৯ 

21.  

042 
মিপনো রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: সসয়দ এস. কায়সাি করবি, প্লে-১, রমল্করভো মিাড, মসকশন-৭, রমিপুি, 

ঢাকা-১২১৬; সংিক্ষনাগাি: প্লে-১, রমল্করভো মিাড, মসকশন-৭, রমিপুি, ঢাকা 

22.  
045 

এরেএল,  স্বত্তারিকািী: রনাবন্দ োল, ১২ রডআইটি এক্সপেনশান মিাড,  রকপিিপুল, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি:  

৭৯/খ, উত্তি যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

23.  

047 
ি যামোে ব োওয়াি বাংলাপদশ রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আব্দুল জববাি খাঁন, মোড়াবাড়ী, ইেসা, 

জয়পদবপুি, গাজীপুি;  কািখানা: মোড়াবাড়ী, ইেসা, জয়পদবপুি, গাজীপুি । মমাবা: ৯৫৫৬৫৪৫ 

24.  

048 
মসঞ্চুিী এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব এস.এম. রসিাজুল ইসলাম, ইউরনয়ন হাইেস্ (পলপভল-৭) ৮৭ 

মশখ িাপসল মোয়াি, ঢাকা-১২০৫। সংিক্ষনাগাি: চান্দনা মচৌিাস্তা, গাজীপুি। মমাবাইল: ০১৭৫৫৬৩৫৩৩০ 

25.  
051 

মমসাস ব মূছা সওদাগি, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মূছা সওদাগি, ১৯১, আছাদগজ, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: 

১৯১, আছাদগজ, চট্টরাম  

26.  
053 

রনউরেপহলথ  রল:, স্বত্তারিকািী: জনাব মরনরুজ্জামান, ৫৬, কাজী নজরুল ইসলাম এরভরনউ (৭মেলা), 

কাওিান বাজাি, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি:  েল্লী রবদ্যযৎ মিাড, মেরেিবাড়ী, মাওনা 

27.  
054 

আল মরদনা  াম বারসউটিকযালস রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মবলাল মহাপসন, ১/১, রেলাি গারে, কারকল 

সাোইশ, েঙ্গী, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: ১/১, রেলাি গারে, কারকল সাোইশ, েঙ্গী, গাজীপুি 

28.  

057 

এযাডভান্স বাপয়া মরাডাক্টস রলোঃ, স্বত্ত্বারিকািী:  মমাোঃ নজরুল ইসলাম, ১৭, মগবাজাি, রনউইোেন মিাড, 

ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: ১৭ মগবাজাি, সামসুরিন ম্যানশন, (৬ষ্ঠেলা), রনউইোেন মিাড, ঢাকা-১০০০। 

ম ান: ০২৮৩৬২৭৯৫ 

29.  

058 

এযাডভান্সড মকরমকযাল ইন্ডারিজ রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব ডোঃ আরি  মদৌলা, ২৪৫, মেজগাঁও, রশ/এ, 

ঢাকা-১২০৮। সংিক্ষনাগাি: ওয়াোি ওয়াকবস মিাড, মগাডনাইল, ৭, রনউহারজগজ মিাড, নািায়নগজ-১৪০০। 

ম ান-০২-৮৮৭৮৬০৩। 

30.  
059 

ইমপেক্স ইন্টািন্যাশনাল; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব রশিীন আক্তাি িউ , ১৪/১ নবাব কােিা (৩য় েলা), ঢাকা- 

১০০০; সংিক্ষণাগাি: ১৪/১ নবাব কােিা (৩য় েলা), ঢাকা- ১০০০  

31.  

060 
ইমপেক্স মাপকবটিং রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ আ োব আলম, ১৪/১ নবাব কােিা (৩য় েলা), 

ঢাকা- ১০০০; সংিক্ষণাগাি: ১৪/১ নবাব কােিা (৩য় েলা), ঢাকা- ১০০০  
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32.  

061 
মমসাস ব এরজ মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব আবু োপলব মচৌধুিী, ৮ সাপহব আলী মিাড, ময়মনরসংহ; 

সংিক্ষনাগাি: সবইলবপমাড় মসরজদ সংলগ্ন (ঢাকা ময়মনরসংহ মিাড), রত্রশাল, ময়মনরসংহ 

33.  

063 

রাইম মকয়াি, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ এমদাদ্যল হক, ১/১৩/ক, চিকখাো, রসকদাি রিপয়ল এপেে, োরল 

অর স মিাড, িাপয়ি বাজাি, ঢাকা-১২০৯; সংিক্ষনাগাি: ১/১৩/ক, চিকখাো, রসকদাি রিপয়ল এপেে, 

োরল অর স মিাড, িাপয়ি বাজাি, ঢাকা-১২০৯ 

34.  
064 

েয়াি  াম বারসউটিকযালস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব েেন মচৌধুিী, েয়াি মসন্টাি ৪৮, মহাখালী বা/এ, 

ঢাকা-১২১২; সংিক্ষনাগাি: রবরসক ইন্ডারিয়াল মেে, োবনা  

35.  
067 

মমপহদী মোরি র ড, স্বত্তারিকািী: জনাব নূিজাহান মবগম, ১৭৪৭ হাজীোড়া, আরাবাদ, চট্টরাম;  

সংিক্ষনাগাি: ব্লক-রড, বাড়ী নং-২০৩ মেকপনাপগাোড়া, জয়পদবপুি, গাজীপুি সদি। ম ান:৯৩৬০৫৫৭ 

36.  
071 

েপুলাি  াম বারসউটিকযালস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাস্তার জুি িহমান, োন্থকুজ, ১৭-শুক্রাবাদ, 

ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষনাগাি: ১৬৪, েঙ্গী রশল্প এলাকা, েঙ্গী, গাজীপুি 

37.  
073 

োজন এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব  রিদা আক্তাি, হােহাজািীপিাড, বালুচিা, চট্টরাম; 

সংিক্ষনাগাি: কুলগাঁও, হােহাজািীপিাড, বালুচিা, চট্টরাম 

38.  

074 

রসনরথয়া এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব সারদয়া আ িীন মুন্নী, রুম নং ৮০২ (৮ম েলা), এমএনএসএন 

োওয়াি, ৬০ রদলকুশা, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং ২৬, মিাড নং-০৪, মসক্টি-০৩, উত্তিা, ঢাকা।  ম ান: 

০১৮২০০২৩৩৮০ 

39.  

079 

এ টিরডরস মেড এন্ড কনসালপেশন, স্বত্তারিকািী:  জনাব ডা: এসএমএ রব আব্দুস সবুি, ৩৬৫ রি স্কুল 

রিে, হারেিপুল, িানমরন্ড, ঢাকা-১২০৫; সংিক্ষনাগাি: ১৮৫ হারেিপুল মিাড, িানমরন্ড, ঢাকা-১২০৫। 

মমাবাইল: ০১৭৪৩-৯০৯-২৯৭ 

40.  
080 

 াম বা প্যাপকজস (রাইপভে) রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব স্যামপয়ল এস মচৌধুিী, েয়াি মসন্টাি, ৪৮, 

মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষণাগাি: রবরসক ইন্ডারিয়াল মেে, োবনা 

41.  

081 

েে উইন ইন্টািন্যাশনাল; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব জরহরুল ইসলাম, বাড়ী নং-৩৪, মিাড নং-১৬, মসক্টি-১৪, 

উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: মহারডং নং- ৩২৯, হাজী আ োব উরিন মিাড, ৪৩ চালাবন, দরক্ষণ খান, 

উত্তিা, ঢাকা-১২৩০ 

42.  

084 

ডক্টিস এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী:  জনাব মমাোঃ িার উল করিম, ৮০/২২ ময়মনরসংহ মিাড, 

নুিজাহান োওয়াি (৬ষ্ট েলা), বাংলা মেি, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষণাগাি: রবরসক রশল্পনগিী, বাড়ী নং- ১৩, 

১৪, ১৫, নওগাঁ 

43.  

085 

মমসাস ব মহপকম (বাংলাপদশ) রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মুসর কুি িহমান, ১৮/১৯ রবরসক 

রশল্পনগিী, মাসাকান্দা, ময়মনরসংহ; সংিক্ষনাগাি: প্লে নং- রব-১৬ ও রব ১৫ (অংশ) রবরসক রশল্পনগিী, 

কালামপুি, িামিাই, ঢাকা  

44.  
090 

মমসাস ব ির ক মমরডরসন, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: মরনরুল আলম, কপলজ মিাড, ঈশ্বিদী, োবনা; 

সংিক্ষনাগাি: মহারডং নং-১০০/৯২ নবাব রসিাজপদৌল্লা মিাড, ভূপেিগাছী ঈশ্বিদী, োবনা 

45.  

093 

ন্যাচাি মকয়াি ম্যানু যাকচারিং ইন্ডারষ্টজ রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব জয়ি কুমাি মদব, ১২৪/৮ 

কাকিাইল, শারিনগি প্লাজা (২য়েলা), ঢাকা; বেবমান ঠিকানা: রবরডং-২ মলপভল-১, ১৫ রনউপবইলী মিাড, 

ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ১২৩, মমৌবন সুোি মাপকবে, ১১/১-এ রসপেশিীপলন, ঢাকা  

46.  
094 

মমসাস ব মচৌধুিী এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব সুিীি মচৌধুিী, ৩৬/২ সাভাি বাস েযান্ড, সাভাি, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: রব-২/১৫ জাপলশ্বি, সাভাি, ঢাকা। মমাবাইল: ০২-৯১৩৪৫৬৪ 

47.  
096 

হুমায়িা এপসারসপয়েস স্বত্তারিকািী: আল-মািজান, আসাদগজ, মসরজদগরল, চট্টরাম। সংিক্ষনাগাি: 

বাংলাপদশ এপিামা টি রডাক্টস, ম ৌজদািহাে রশল্প এলাকা, চট্টরাম।   

48.  
097 

মমসাস সালমা মেরডং, স্বত্তারিকািী: জনাব নাজমুল হক, ৯৪,  খাতুনগজ, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: এরব 

মগাডাউন, মমৌজা: জঙ্গল লরে পুি, সীোকুন্ড, চট্টরাম  
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49.  
100 

রদলরুবা মাপকবটিং মকাম্পানী, স্বত্তারিকািী: জনাব রুহুল আমীন ভূইয়া, ৪৬/এ আছাদগজ, চট্টরাম; 

সংিক্ষণাগাি: মজইললাোড়া গুদাম, সাগরিকা মিাড, চট্টরামপক 

50.  
102 

খান এপরা র ড মরাডাক্টস, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ সসয়দ হক খান, ১২৮৩ িাজাখালী মিাড, চাকোই, 

চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: িাজাখালী মিাড, চাকোই, চট্টরাম 

51.  
104 

োরমম এপরা ইন্ডারিজ রল:, স্বত্তারিকািী: জনাব শাহজাহান আলী, সুজাবাদ, মোোঃ মাদলা, শাহজাহানপুি, 

বগুড়া; সংিক্ষনাগাি: শাহজাহানপুি, বগুড়া 

52.  
107 

মভে মহলথ মকয়াি এপজন্সী; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব রমজবা আব্দুল খাপলদ, ১২৬-১৩১ মরনপুিীোড়া, মেজগাঁও, 

ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: ১২৬-১৩১ মরনপুিীোড়া, মেজগাঁও, ঢাকা  

53.  
110 

ইয়ন এপরা ইন্ডারিজ রলোঃ স্বত্তারিকািী:  জনাব মমারমন উদ মদৌলা, ৩০৪, মেজগাঁও, রশ/এ, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: সুজাবাদ, বনানী, বগুড়া। 

54.  
112 

এপরা  াম বা, স্বত্তারিকািী:  মক.এম. শাহজাহান, ৬/২, নবাব িীে, ওয়ািী, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ৬/২, নবাব 

িীে, ওয়ািী, ঢাকা। ম ান: ০১৭১৮-৬৩০৪৩২ 

55.  
115 

রনউরেপভে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মগালাম িিারন, ১২৫/এ কাকিাইল মিাড (৩য় েলা), ঢাকা-

১০০০; সংিক্ষণাগাি: এইচ-১৫, ব্লক-পজ এক্সপেনশন, েল্লবী, রমিপুি, ঢাকা  

56.  

121 

রজমস মেক ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ আলী ইমাম, ৩৫/১, আহপমদবাগ (৩য়েলা), 

সবুজবাগ, ঢাকা-১২১৪; সংিক্ষনাগাি: বারড় নং-৩৯, মিাড নং-০৩ এ  মসক্টি-০৯, উত্তিা, ঢাকা। ম ান: 

০২-৯৮৮৩০৭৬ 

57.  
123 

এরলয়া ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী: জনাব খন্দকাি মনসুি মহাপসন, ১৯০, মুন্সীোড়া, জয়পদবপুি, গাজীপুি; 

সংিক্ষনাগাি: বারনয়ািচালা, বাপেি বাজাি, গাজীপুি  

58.  

124 

কাজী এপসারসপয়েস, স্বত্তারিকািী:  জনাব কাজী আবু সাঈদ, ২৮/১, মেজতুিী বাজাি, চক ইরন্দিা মিাড, 

মেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; সংিক্ষনাগাি: রাম: োকুটিয়া, ডাকেি:-রড-োকুটিয়া, উেপজলা: োোইল, মজলা-

োঙ্গাইল। মমাবাইল: ০১৭১১৫৯৬২৭৫   

59.  
126 

অেপসারনন  াম বা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: আব্দুি িউ  খান, ৩০, রনউইোেন মিাড, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষনাগাি: বগুড়া মিাড, বরিশাল  

60.  
133 

র সপেক (রবরড) রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আোউল করিম ভূ ূঁইয়া, হড়রাম বাজাি, িাজশাহী 

মকাে ব, িাজশাহী; সংিক্ষনাগাি: হড়রাম বাজাি, িাজশাহী মকাে ব, িাজশাহী । ম ান: ৮৯৩২৭১৪ 

61.  

136 

আি একস রনউরেপভে, স্বত্তারিকািী:  ড. মমা: মােলুবুি িহমান গং, ২৭-২৭-/১-২৭/৭ চাপমলীবাগ, 

(৬ষ্ঠেলা), টুইন োওয়ািস, কনকড ব, শারিনগি, ঢাকা-১২১৭; সংিক্ষনাগাি: শহীদ মপয়জ উরিন সড়ক, 

তুমরলয়া, মো: কালীগজ, গাজীপুি-১৭২০। মমাবাইল: ০১৯২২১৬৮৯৪৭ 

62.  
137 

মবঙ্গল এপরাপভে রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব োপিক মাহমুদ খান, ২৮/এ, নয়ােল্টন ৪থ বেলা, ঢাকা-

১০০০; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-২৪, মিাড-৮, ব্লক-রড, িামপুিা, বনশ্রী, ঢাকা  

63.  

138 

আি. রে. এরনপমল মহলথ মকাং, স্বত্তারিকািী:  জনাবা নারহদ জামান, ১৪৯/এ, রডআইটি এক্সপেনশন মিাড 

(৩য়েলা),  রকপিিপুল, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: সাদ বাগজ, কারশমপুি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি।  ম ান: ০২-

৮১৫৮৯৬৫ 

64.  

141 

োষ্ট ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী:  জনাব রজয়া উরিন মমাোঃ জাহাঙ্গীি, ৯৮১, রড.টি. মিাড, বাইপলইন, 

িরনয়ালাোড়া, ডবলমুরিং, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: সসন্যািপেক মখায়াজনগি, ওয়াড ব-৪, থানা-কন বফুলী, 

উেপজলা-কণ বফুলী, মজলা-চট্টরাম। ম ান: ০১৭১১-৩২৯০৯০ 
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65.  

145 

প্লাপনে  াম বা রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব শাহ হারববুল হক, ৩৬ কামাল আোতুকব এরভরনউ, ৭-রব মডল্টা 

ডারলয়া, বনানী বা/এ, ঢাকা-১২১৩; সংিক্ষণাগাি: মহারডং- ৩১১, ব্লক-রব, মমৌজা- চান্দনা, শহীদ বিকে 

স্মিনী, জয়পদবপুি, গাজীপুি  

66.  
149 

মেজািে এরনপমল মকয়াি, স্বত্তারিকািী:  জনাব রমপসস নারসমা আক্তাি, বাড়ী নং-৩০, মিাড নং-১১১, 

গুলশান-২, ঢাকা; সংিক্ষণাগা: এএনপজর্েংগ র ড, ২১৩/ক, মেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮। 

67.  
150 

রনউপেক এপরা রবরড রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব এ. এ . এম. সাইদ্যল আল-আরমন, ৩/৩রস রবজয়নগি, 

(২য়েলা), ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: ১১০ উত্তি বাসাপবা (১মেলা), থানা: সবুজবাগ, মজলা: ঢাকা-১২১৪ 

68.  
152 

এম. এস. মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ সবীি মহাপসন, ২১ িাজউক এরভরনউ রবআিটিরস ভবন 

(৪থ বেলা), ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: রামোঃ চারন্দনা েরিম বাজাি (পবলাশ্বি), চারন্দনা, কুরমল্লা 

69.  

153 

মমসাস ব ইব্রাোস মেরডং মকাম্পারন স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাশাি  মহাপসন মচৌধুিী, ইরিস রবরডং (২য়েলা), 

৯২৮, আমীি আলী মচৌধুিী মিাড, খাতুনগজ, চট্টরাম। সংিক্ষনাগাি: এস. এল. েীল মগাডাউন, মাদাম 

রবরবিহাে, ভাটিয়ািী, সীোকুন্ড, চট্টরাম 

70.  
156 

আপয়শা কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী: জনাব নাজনীন আক্তাি, ৩৯৮/এ খাতুনগজ, চট্টরাম। সংিক্ষনাগাি:  

মজলাোড়া লবন  যাক্টিী, মমৌজা- সাগরিকা, মারিিোে, থানা: োহাড়েলী, চট্টরাম  

71.  

159 

এযাম্পল এরনপমল মকয়াি স্বত্তারিকািী: জনাব এস.এম. জরসম উিীন, বাড়ী নং-১৪, মিাড-২, ব্লক- রব, 

যাত্রাবাড়ী, তুিাগ, ঢাকা-১২২৯   সংিক্ষনাগাি:  বাড়ী নং-২৬৭, কাওলাি মধ্যোড়া, রখলপক্ষে, দরক্ষণ খান, 

ঢাকা-১২২৯ ম ান: ০১৭১১৪২৮০০ 

72.  
161 

সুোি োওয়াি  াম বারসউটিকযালস রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব  ারিহা  আক্তাি, মবলাব, নিরসংদী; 

সংিক্ষনাগাি: মবলাব, নিরসংদী 

73.  

172 

ইউপিা এরশয়া ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী:  জনাব জুবাপয়ি মহাপসন, ৮৬৮ আলী  অলয় রবরডং, 

আসাদগজ, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: জাপবদ আলী েীল রমলস্ ৫/৬ ম ৌজদািহাে, ইন্ডরিয়াল এপেে, 

রসটিপগইে, চট্টরাম। মমাবাইল: ০১৮১৯-৩৮১৬০৯  

74.  
174 

আশা ইন্ডারিজ, স্বত্তারিকািী: জনাব এ.পক.এস. শাহআলম, আমেলা মিাড, মমম্বািবাড়ী, গাজীপুি; 

সংিক্ষনাগাি: আমেলা মিাড, মমম্বািবাড়ী, গাজীপুি 

75.  

179 

আি. এন. ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব সসয়দ আব্দুল আলীম (তুরহন), ৮৯ মরেিল বা/এ, লাকী 

মচম্বি, রুম নং-৭৪, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: কাোগি ৩২, ৫নং বাড়বকুন্ড ইউরনয়ন েরিষদ, সীোকুন্ড, 

চট্টরাম। ম ান-০২-৯৫৬৬৯২৬ 

76.  
187 

রিপভরি; স্বত্ত্বারিকািী:  জনাব ই পেখাি আহপমদ, ৬/এ/২ দরক্ষণ কল্যাণপুি, রমিপুি, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: 

বাড়ী নং- ৩/৩, ব্লক রব, হুমায়ূন মিাড, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা 

77.  
189 

মিন্ডস মেডাস ব; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ শহীদ্যল আহসান, স্বপদশ োওয়াি, ৪১/৬ পুিানােল্টন, ঢাকা; 

সংিক্ষণাগাি: আজুগীচালা, শ্রীপুি, গাজীপুি  

78.  
190 

রমশাম এপরা ইন্ডারিজ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: মাসুম রময়া, কারশয়াহাো (কাদাই), বনবারড়য়া, 

রসিাজগজ । সংিক্ষনাগাি:  কারশয়াহাো (কাদাই), বনবরড়য়া, রসিাজগজ  

79.  

191 

গারড বয়ান মহলথ মকয়াি রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মাসুদ িানা, ৩৮ মলকসাকবাস, ফ্ল্যাে নং রব-

৬, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫; সংিক্ষনাগাি: েস্নে নং- ১ ও ৩ রনক্কন হাউরজং, আমেলা, কুটুরিয়া, রজিাপবা, 

আশুরলয়া, ঢাকা। ম ান ০১৮৪৭০৬৭৭১৮ 

80.  

193 

ইপনাভা এপরাপভে স্বত্তারিকািী: সসয়দ মুহাম্মদ আলী মিজা, মসঞ্চুরি মসন্টাি (পলপভল-৪), খ-২২৫, রগরে 

স্মিণী, মমরুল বাড্ডা, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষণাগাি: মহারডং নং-১/২ োিাব (রবশ্বপিাড), রুেগজ, নািায়নগজ। 

ম ান: ৯৮৫৬৮২০-২১ 
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81.  
204 

আল আমীন এোবরলষ্টপমন্ট, স্বত্ত্বারিকািী:  জনাব মমাোঃ নাজমুল হক, ৯৫০/রব, ইয়াকুব রবরডং, আমরি 

মাপকবে, খাতুনগজ, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: এরব মগাডাউন, মমৌজা: জঙ্গল লরে পুি, সীোকুন্ড, চট্টরাম।  

82.  
206 

এলরবয়ন ল্যাবপিেরিজ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ মুনোহাি উিীন, হাউজ-এ -২/৮, মিাড 

নং-২, ব্লক-রব, চাঁন্দগাঁও, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: দরক্ষণ িহমেনগি, বিাবকুন্ড, সীোকুন্ড, চট্টরাম  

83.  
209 

এরভপজান; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব আব্দুল লরে  আিাদ, ৫৮/৪ জাম বানী রভলা, রবলাসরদ, নিরসংদী; 

সংিক্ষণাগাি: ৩৫৮/১২ েরিম ব্রাহ্মন্দী (উেপজলা েরিষপদি মসরজপদি সামপন), নিরসংদী সদি, নিরসংদী  

84.  
212 

মবঙ্গল এপরা স্বত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ এনামুল হক, ৪৪/এ, উত্তি জয়নগি মলন, চকবাজাি, চপেশ্বিী মিাড, 

চট্টরাম। সংিক্ষনাগাি: মেম্পল মিাড বাইপলন, বািবকুন্ড, সীোকুন্ড, চট্টরাম  

85.  
222 

মজ এম কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমৌসুমী মদব, ১২৫/এ, কাকিাইল, শারিনগি প্লাজা (৪থ বেলা), 

শারিনগি, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: ১২৩, রনউ কাকিাইল মিাড, মমৌবন সুোিমাপকবে (২য় েলা) ঢাকা 

86.  

226 

কাজী এপরা রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব কাজী আবু সাঈদ, মসবা হাউজ (৮ম েলা), মিাড-৮, প্লে-৩৪, মিাড-

৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষনাগাি: রাম: োকুটিয়া, ডাকেি:-রড-োকুটিয়া, উেপজলা: োোইল, 

মজলা-োঙ্গাইল। মমাবাইল: ০১৭১১৫৯৬২৮৪ 

87.  
231 

এপরা কনসান ব, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: হারববুি িহমান, গ-১৯ (৩য়েলা), মহাখালী, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: 

১) িশীদ রবরডং, রবশ্বদিবাি মগাডাউন, মাদািবাড়ী, চট্টরাম  ম ান: ০২৯৮৮০৮০৫-০৬ 

88.  

232 

ইপনাপভটিভ এপরা এইড (রাোঃ) রলোঃ,স্বত্তারিকািী:  জনাব ডা: মমাোঃ ির জুল হক রসরিক, মক-৭২ দ: বনশ্রী, 

মগাড়ান, রখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯; সংিক্ষনাগাি: মক ৮৪, মিাড-২১, ব্লক মক  দ: বনশ্রী, মগাড়ান, রখলগাঁও, 

ঢাকা-১২১৯। মমাবাইল: ০১৭১৩১১৮৬০৮ 

89.  

233 

ন্যাশনাল এররপকয়াি রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মক. এস. এম মমাস্তার জুি িহমান, বাড়ী নং-১৭, মিাড-

৩১, পুিােন এোে বপমন্ট, রব-৩, িানমরন্ড, সংিক্ষনাগাি: ১৪/এ, ৩১/এ, মেজকুনীোড়া, (মসন্টাি েপয়ন্ট 

কনকড ব)  াম বপগে, মেজগাঁও, ঢাকা। ম ান- ০১৯২৬-৬৯৩১২৮ 

90.  

241 

বাপয়া মকয়াি এপরা রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: সাখাওয়াে মহাপসন, ৫৪/৩২, পূব বজাম রসং, সাভাি, 

ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: বুলবুল োওয়াি এি রেছপন, দীরেিচালা মিাড, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। মমাবাইল: 

০১৭৬২৬৮৬৪২৮ 

91.  
244 

লাোি এপরা রবরড স্বত্তারিকািী: ১। কাজী কামরুজ্জামান ২। মমা: আশিাফুজ্জামন, রেটিআই মিাড, ষরষ্টেলা 

োড়া, মকােয়ালী, যপশাি সংিক্ষনাগাি: রেটিআই মিাড, ষরষ্ঠেলা োড়া, মকােয়ালী, যপশাি 

92.  
245 

লাকী ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী: জনাব লাকী আক্তাি, হার জাি িহমান সড়ক, িহমান নগি, বগুড়া; 

সংিক্ষনাগাি: হার জাি িহমান সড়ক, িহমান নগি, বগুড়া । ম ান: -০১৭১৫-৫০৭৭৮ 

93.  
246 

অরমকিণ এপরাপভে, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ রুকুনুজ্জামান, েরিম মেজতুিী বাজাি  াম বপগে, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: ২২৬ মিাড-১২, ব্লক রব, মসকশন-২, রমিপুি-১২, ঢাকা। ম ান: ৮৮৭৮৬০৩ 

94.  

249 

োিপবা মমরশনািী মেড রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মদবাশীস, ১০ মমপোেরলেন শরেং প্লাজা, (২য়েলা), মিাড-

৪৬, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষনাগাি: ৪৪/১, উত্তি যাত্রাবাড়ী, িলপুি, ঢাকা-১২০৪। ম ান: ০২-

৯৮৮৫২২৮ 

95.  
250 

রজ-৫ এরনপমল সাইপয়ন্স, স্বত্তারিকািী:  জনাবা আ পিাজা খাতুন, মহারডং নং-০, মদাকান নং-০, আশা, 

১৯-২০ মিলপিাড, যপশাি; সংিক্ষনাগাি: মহারডং নং-০, মদাকান নং-০, আশা, ১৯-২০ মিলপিাড, যপশাি 

96.  
251 

রসগমা বাংলাপদশ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আপনায়াি মহাপসন, ৪৫ বীি উত্তম রস. আি. দত্ত মিাড, েরিবাগ, 

ঢাকা-১০০; সংিক্ষনাগাি: মীিোড়া, মচৌিাসত্মা, মীিোড়া, মডমিা, ঢাকা 

97.  

252 

অিরবে এপরাপভে রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব  মমাোঃ শাহ আলম খান, ১৮ িাজউক এরভরনউ, (৮মেলা), 

লাল ভবন, মরেরিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: প্লে নং-রব-৪৪, রবরসক রশল্পনগিী, কাঁচপুি, 

মসানািগাঁও, নািায়নগজ 
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98.  

253 

মমসাস ব জারদদ কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী: জনাব যাপয়দ আল কাউসাি, বাস-০১, মিাড-০৮, মসক্টাি-১২, 

উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: মধুপুি, শহীদ ওহাবপুি, িাজবাড়ী সদি, িাজবাড়ী। ম ান-

০১৯৭৩৫৮২৯৭২-৩ 

99.  

262 

মািজান মহলথ মকয়াি স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: আব্দুি িহমান সিদাি, ১১৮৩, সমরত্রপিাড, নুপিিচালা, 

ভােিা, ঢাকা-১২১২। সংিক্ষনাগাি: ১১৮৩, সমরত্রপিাড, নুপিিচালা, ভােিা, ঢাকা-১২১২। ম ান-

০১৭৭২৬৯১২০৫ 

100.  

265 

স্পীড মকয়াি রডরিরবউশন রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব শাহাদাে মমাশাি  খান, বাড়ী নং-১৩০, মলন-

৫, রনউ রডওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। সংিক্ষনাগাি: ৯১, েঙ্গী রশল্প এলাকা মচিাগআলী, েঙ্গী, 

গাজীপুি 

101.  

266 

মিপনো রলরমপেড (পেরডং রডরভশন), স্বত্ত্বারিকািী: সসয়দ এস কায়সাি করবি, প্লে নং-১, মসকশন-৭, 

রমল্করভো মিাড, রমিপুি, ঢাকা-১২১৬। সংিক্ষনাগাি: , প্লে নং-১, মসকশন-৭, রমল্করভো মিাড, রমিপুি, 

ঢাকা-১২১৬ ম ান-০২-৮০০১৪৫০-৫৪ 

102.  
267 

র উচাি রিম এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ ইউসু , ৪৯ শারি নগি, ঢাকা-১২১৭  সংিক্ষনাগাি: 

২৩ অরেশ রদেংকি মিাড, সবুজবাগ, ঢাকা। ম ান: ০১৭৩৫০০২৮৪৯ 

103.  
269 

ইনপসপ্টা  াম বারসউটিকযালস রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আব্দুল মুক্তারদি, ৪০ শহীদ েজউরিন আহপম্মদ 

স্বিণী, মেজগাঁও, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: কৃষ্ণপুিা শাহ মবলীশ্ব, িামিাই, ঢাকা। ম ান ০২-৮৮৯১৬৮৮-৭০৩ 

104.  

271 

আরদয়ান এপরা রলরমপেড স্বত্তারিকািী: জনাব ডাোঃ জারমল হুসাইন, রাম: বাড়ী-১/এ (৬ষ্ঠেলা), মিাড-১৩, 

রমিপুি মিাড, িানমরন্ড, ঢাকা-১২০৯; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী-৩৭০, ব্লক-রস, রদেীিচালা, গাজীপুি। ম ান: 

০১৭১২১৮৬১২০২ 

105.  

272 

রেরভএ  এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: আব্দুল লরে , প্লে-৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম নং-০২, 

(১২েলা), মসক্টি-০৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: মসক্টি-৩, মিাড নং-৫, হাউজ নং-১১, উত্তিা, ঢাকা-

১২৩০। ম ান: ০২-৮৯৩৩১৫২ 

106.  
273 

মসই  বাপয়া মরাডাক্টস রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  মমাহাম্মদ সপিায়াি জাহান, মাওনা মচৌিাস্তা, শ্রীপুি, গাজীপুি; 

সংিক্ষনাগাি: খরলল কপেজ, মাওনা মচৌিাস্তা, শ্রীপুি, গাজীপুি। মমা: ০১৬৭-৪৪৯২৪৮ 

107.  
275 

বাপয়া-ল্যাব, স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ মমাোঃ কামরুজ্জামান, বাসা-১০, িাস্তা- ৩/এ, মসক্টি-৯, উত্তিা, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: রাম: আপিোশা, মো: জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, সদি, গাজীপুি। মমা: ০১৭১১৫৫৬০৯৬ 

108.  
276 

মবক্সোি রনউরেশন, স্বত্তারিকািী:  জনাব ডাোঃ এনাম আহপমদ, ১০/আই, নয়াপোলা, রমিবাগ, মগবাজাি, 

ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: চাোইনপিাড, সাভাি, রনউমাপকবে, সাভাি, ঢাকা। ম ান: ০১৭১১-৫৯৭৮৭৮ 

109.  

278 

ইন্টাি এপরা রবরড রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব এ.পক.এম. খসরুজ্জামান, ৭১৮/এ (২য়েলা), েরিম 

নাখালোড়া, মেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; সংিক্ষনাগাি: মেরলোড়াবাজাি, দশেলা, গাপম বন্টস্ (এরসআই মেিস 

এি োপশ) মচৌিাস্তা, গাজীপুি।  

110.  
279 

না পকা এপরাপভে রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ সাইফুল হুদা, ১২/১, সুবাস্ত্ত্ত োওয়াি, ৬৯/১, 

োন্থেথ, ঢাকা-১২০৫; সংিক্ষনাগাি: বারন্দয়া, মমদ্যয়ািী, ভালুকা, ময়মনরসংহ। ম ান: ৯৬৪১২১৬-২১ 

111.  
280 

মনক্সাস রডরিরবউেি স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মাসুদ িানা, ৪৯/ক, মজল মিাড, ময়মনরসংহ। সংিক্ষণাগািোঃ 

৫৬/খ, মজল মিাড, মেরডয়াম এি রবেিীপে।  

112.  

282 

এনরসএল (NCL) স্বত্তারিকািী:  জনাব মমৌসুমী মদব,  ১২৪/৪ কাকিাইল, শারিনগি প্লাজা (২য়েলা), রুম 

নং-৫৪, ঢাকা; বেবমান ঠিকানা: রবরডং-২ মলপভল-১, ১৫ রনউপবইলী মিাড, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ১২৩ 

মমৌবন সুোি মাপকবে (২য়েলা), রনউ কাকিাইল মিাড, ঢাকা  

113.  

285 
রবমপকা এরনপমল মহলথ রল:, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: আপনায়াি মহাপসন, ৩৫৭/২ েীপিিবাগ, রমপিিবাগ, 

ঢাকা। সংিক্ষনাগাি:  ১৬/ক, রেরস হাউরজং, ম্যামলী, ঢাকা-১২০৭ । ম ান: ০২-৯১২৬৪৪৬। 
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114.  

287 

আল-আমীন এপরাপভে স্বত্তারিকািী: জনাব আবুল কালাম আজাদ, রুোয়ন োজ ৪থ ব েলা, সুযে-পজ-৩, ১,১/১ 

নয়ােল্টন, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: রাম: দরক্ষণ সালনা, ডাকেি: সালনা বাজাি, গাজীপুি সদি, 

গাজীপুি।  

115.  

288 

মনাভাপেক বাংলাপদশ রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ মমাোঃ েরিকুল ইসলাম, হাউজ-২৫, মিাড-৪, মসক্টি-১০, 

উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: জাপন সাবা হাউরজং, জারমল নগি, ওয়াড ব নং-০৮, মহা: ১৪৮৮(১২), বগুড়া। 

মমাবাইল ০১৭২৪-৬০৫২১১ 

116.  

289 

োইপেক এপরা  াম বা  স্বত্তারিকািী:  জনাব ডাোঃ সজীব কুমাি মদবনাথ, ঠাকুিদাপসি বারড়, ভাটি দাপুরনয়া, 

সদি, ময়মনরসংহ। সংিক্ষনাগাি: ‘সদি েপয়ন্ট’, োউন বাইোস মিাড, মধ্য বাপড়িা, সদি, ময়মনরসংহ। 

ম ান: ০১৭১৫১৭৫১৯৩ 

117.  
290 

রসপবক এরনপমল মকয়াি, স্বত্তারিকািী:  জনাব মুহাম্মদ শামীম আওলাদ, যপশাি বাজাি, রশবপুি, নিরসংদী; 

সংিক্ষনাগাি: যপশাি বাজাি, রশবপুি, নিরসংদী 

118.  
291 

রদ একরম ল্যাবপিেরিজ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব রমজানুি িহমান রসনহা, মকাে ব রড লা, একরম, ১/৪ 

কল্যাণপুি, রমিপুি, ঢাকা-১২১৭। সংিক্ষনাগাি:  ধুরলরভো, িামিাই, ঢাকা 

119.  

293 

এডভান্স ইন্টািন্যাশনাল রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব সুিে চন্দ্র মজুমদাি, ইউসু  ম্যানশন (৫ম েলা), 

রুম-২৪, ৪৮/১, মরেরিল, রস/এ, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: কমদেলী, ওয়াড ব নং-৮, হাউজ নং-৪৫, 

আগানগি, মকিানীগজ, ঢাকা। ম ান: ০১৭১৫-১১৫০৯৮ 

120.  

294 

মজএনএস মেকপনালরজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ জারকি মহাপসন, প্লে নং-৩৪, এইচ এম প্লাজা (১০মেলা), 

রুম নং-০২, মসক্টি-০৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: ৭৩১, কপলজ মিাড, আশপকানা, দরক্ষণখান, উত্তিা, 

ঢাকা-১২৩০ 

121.  

295 

এস এম রজ এরনপমল মহলথ মকাম্পানী রলরমপেড স্বত্তারিকািী: জনাব এস এম শর কুল গরণ, কযাপস মসপিনা, 

বাড়ী নং-২৫, এোে বপমন্ট নং-রব-২, গিীব ই মনওয়াজ এরভরনউ, মসক্টি-১১, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; 

সংিক্ষনাগাি: বনশ্রী, মহারডং নং-১২৩২, দরক্ষণ থানা োড়া, োঙ্গাইল-১৯০০   

122.  
296 

মেৌর ক এপরা ল্যাব স্বত্ত্বারিকািীোঃ মমাোঃ োজুল ইসলাম সিকাি, রসটি োকব মাপকবে, িংপুি; সংিক্ষণাগািোঃ 

বাসা-৬৪, মিাড-০৬, ওয়াড ব-১৮, মুরন্সোড়া, িংপুি। 

123.  

297 

রনয়নস রলরমপেড স্বত্তারিকািী: জনাব ডাোঃ মাহমুদ্যল হাসান, এইচ. এম. প্লাজা (১২েলা), মিা মনং-৮, 

মসক্টি-৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: িরশপদি বাড়ী, মো:/রাম: রবিাব, কাঞ্চন, রুেগজ, নািায়নগজ। 

ম ান-০১৭২০১৮৮৩৯১ 

124.  
298 

জামান এপরা স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: আরমরুজ্জামান, ৯/চ, মসপক্রোরিপয়ে মিাড, মিাজ গাপড বন ২য় েলা, 

ঢাকা-১০০০; সংিক্ষণাগাি: ইো হাো োঙ্গাইল মিাড, চান্দনা, মচৌিাস্তা, গাজীপুি।  ম ান: ০১৭১৪২৪৩৫২৭ 

125.  

299 

এযভন মোরি; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব এ মক এম সাঈদ সাপিায়াি, বাসা নং-১২৩ (নীচেলা), মিাড নং-৭, ব্লক-

রব, মসকশন-১২, েল্লবী, রমিপুি, ঢাকা-১২১৬; সংিক্ষণাগাি: েসরলমা প্লাজা, িানাপভালা, বেেলা, তুিাগ, 

ঢাকা  

126.  
300 

মমরডকন এপরাপভে স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ নুরুল হুদা, ৪৪, পুিানা েল্টন, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: 

৪৪, পুিানা েল্টন, ঢাকা-১০০০। ম ান: ৯৫৫৪৯০১ 

127.  

303 

এভাি এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ আরনছুি িহমান, প্লে নং-৮৯, সাইদ রান্ড মসন্টাি, 

সুইে-৬০৩, মলপভল-০৬, মিাড নং-২৮, মসক্টি-০৭, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: ১৫ বাদপসিপেক, 

রযপে: এযাডপভাপকে সালমা কারনজ, জরসম উরিন এরভরনউ, ঢাকা-১২৩০। ম ান: 

128.  
304 

সা  এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী: জনাব আবুল কালাম আজাদ, ৩৪৩/৪, জা িাবাদ, েরিম িানমরন্ড, ঢাকা-

১২০৭; সংিক্ষনাগাি: ৩৪৩/৪, জা িাবাদ, েরিম িানমরন্ড, ঢাকা-১২০৭  

129.  

305 

এম. এ. এস. এরডটিটিভস মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব রিয়াজুল ইসলাম, ৮৭ রবএনএস মসন্টাি (৯ম মফ্ল্াি), 

কক্ষ নং-৯১৯, মসক্টি-৭, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: হাউজ নং-২০৩, ব্লক-রড, মেকনগিোড়া, 

গাজীপুি সদি, গাজীপুি 
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130.  
306 

রেয়ািেে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: ডাোঃ সসয়দ মমাস্ত া আলী, বাসা-৭২, মিাড-৩, জনো হাউরজং, আদাবি, 

ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: বাসা-৩৪০, িাজা বিদাকাি মিাড, মেঁতুলেলা, চাঁচড়া, যপশাি  

131.  
307 

মস টি মহলথ; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মক এম মারু , রবআইরডরস মিাড, ভুরুরলয়া, জয়পদবপুি, গাজীপুি; 

সংিক্ষণাগাি: চ/৯২/২ েরিম জয়পদবপুি, রবআইরডরস মিাড, জয়পদবপুি  

132.  
308 

মমসাস ব িহমান মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব সেরহদ্যি িহমান, ১৪৯, নয়াবপুি মিাড, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষনাগাি: িাখালী রবশ্বপিাড, কণ বফুরল নতুন রব্রজ, চাকোই, চট্টরাম 

133.  
311 

রময়ামী ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আরমনুল ইসলাম, ক-৭০/১, রগরে স্মিণী, কুরড়ল, 

ভাোিা, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ক-২০৭/১, রগরে সিণী, কুরড়ল, ভাোিা, ঢাকা  

134.  

313 

অগ বারনক এপরা মকয়াি; স্বত্ত্বারিকািী: ডাোঃ গদািি চন্দ্র শীল, বাড়ী নং- ১৬২, ব্লক-ক, রে রস কালচাি 

হাউরজং, শ্যামলী, ঢাকা- ১২০৭; সংিক্ষণাগাি: বাড়ী নং- ১৬২, ব্লক-ক, রে রস কালচাি হাউরজং, শ্যামলী, 

ঢাকা- ১২০৭ 

135.  
314 

ইরথকযাল িাগস রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব ির ক উল্লাহ, ১৫/৩/এ, েল্লাবাগ, মসবাহানবাগ, ঢাকা-১২০৭; 

সংিক্ষনাগাি: মগাদনাইল, রসরেিগজ, নািায়নগজ। ম ান: ৯১৪০৬৩৮ 

136.  

315 

এইচ  াম বারসউটিকযালস্, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ মমাস্ত া আলম, মহপলনা মসন্টাি (৩য়েলা),  ৯৫ 

রনউইোেন মিাড, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: এইচ-৩ রব, ফ্ল্াে-এ-২, মিাড-১, ব্লক-ক, রেরস কালচাি হাউরজং  

সুইে মসপখিপেক, ঢাকা-১২০৭ 

137.  
317 

ওরিপয়ন্টাল  াম বা এপরাপভে রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আব্দুি িহমান গং, ইয়ািপুি, আশুরলয়া, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: ইয়ািপুি, আশুরলয়া, ঢাকা । মমাবাইল: ০১৭১৬-২৩৬৪৭৪ 

138.  
319 

 াহাে মেড ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী: জনাব ডাোঃ মমাোঃ মরনি মহাপসন, ১২/২, পুিানা েল্টন, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষনাগাি: ১৫১ মভলানগি, নিরসংদী। ম ান: ০১৯৫৯৯০৮৯৫০ 

139.  
321 

রিপমরড এপরাপভে স্বত্তারিকািী: জনাব সঞ্চয় কুমাি দাস, বারড়- উত্তিণ, (২য়েলা), োপলি মাঠ, জয়পদবপুি, 

গাজীপুি। সংিক্ষণাগাি: টুইন োওয়াি (নীচ েলা), োপলি মাঠ, জয়পদবপুি, গাজীপুি  

140.  

323 

িালস এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ শাহআলাম রময়া, এইচ. এম. েস্নাজা রুম নং-৩৪, মিাড 

নং-২, মসক্টি-৩, উত্তিা মপডল োউন, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-৬৪, মিাড নং-১, দরক্ষণ 

গুপ্তোড়া, িংপুি-৫৪০০। ম ান- ০৫২১-৫৫৬৪৬ 

141.  
324 

তুি কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী: জনাব েল্লব সমীি কুদিপে মখাদা মব্রজপনড, বাড়ী নং-৪২০ (৫ম), মিডা-১৯, 

বসুন্ধিা, আ/এ, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: স্বপদশ  াম ব রলোঃ, রাম: মরহশমািা, আশিা, মধুপুি, োংগাইল  

142.  
326 

মাপিসকু ইন্ডারিয়াল মকাং, স্বত্তারিকািী:  মমাহাম্মদ কামাল উরিন, হযাচিী মলন মিাড, কলােলী, 

কক্সবাজাি; সংিক্ষনাগাি:  রকিনীিহাে, কণ বফুলী, চট্টরাম । ম ান: ০১৭৪০-৮৫৬৮৪০ 

143.  
327 

মমসাস ব মজবা মেডাস ব, স্বত্তারিকািী:  জনাব মুহামম্মদ খায়রুল হাসান মামুন, আমবাগ, নীলনগি, গাজীপুি; 

সংিক্ষনাগাি: আমবাগ, নীলনগি, গাজীপুি। মমাবাইল ০১৭১২২৩০৪৭৭, ০১৮৪২২৩০৪৭৭ 

144.  
330 

এসপকএল এরনপমল মহলথ মকাং রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব আবু সাঈদ, ফ্ল্াে নং রব-১, বাড়ী-৪১, 

সড়ক-৩, মসক্টি-১০, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: খাঁন প্লাজা, এপলঙ্গা বাজাি মিাড, এপলঙ্গা কারলহারে 

145.  

331 

আি. আি. এপরা মেডাস ব, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ িারশদ্যল জারকি, ১৭/রস, রবরসক মাপকবে, আরাবাদ, 

চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: হাউজ-৪৮, মিাড-৪, কন বফুলী আি/এ, হারলশহি, চট্টরাম। মমাবাইল 

০১৮৩৪৮৫৫৯০৭ 

146.  

332 

ইপনাভা এযারনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মক. এম. আবু োপলব, হাউরজং মসাসারয়টি, আদাবি, 

মমাোঃপুি, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-৩৬৫, ব্লক রস, ওয়াড ব নং-১৬, রদেীিচালা মিাড, মচৌিাসত্মা, 

গাজীপুি 

147.  

334 

মবানা াইড এপরাপভে রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ মাহফুজুি িহমান, আল আরমন সুোি 

মাপকবে, সাভাি কযান্টনপমন্ট, নবীনগি, আশুরলয়া, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: েল্লী রবদ্যযৎ মগইে নং-২, নবীনগি, 

সাভাি, ঢাকা। ম ান ০১৬১১-৪৪৪৫৫৭ 



10 

 

ক্রঃ নং লাইসেন্স 

নং 
 

ক াম্পানী/প্রতিষ্ঠাসনর নাম 

148.  

336 

ব্লু-পপ্লক্স এপরা রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: রসিাজুলল হক, ক-২৮৬, সালাম ম্যানশন, রবআইরডরস 

মিাড, জয়পদবপুি, গাজীেি। সংিক্ষনাগাি: মহারডং নং-১৩৮, িাজাবাড়ী, মকানাবাড়ী, গাজীপুি সদি, 

গাজীপুি  

149.  

337 

মনারভপভা মহলথ মকয়াি রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মেৌরহদ মহাপসন, ২১২, মলক মিাড, নতুন 

রডওএইচএস,  মহাখালী, ঢাকা-১২০৬। সংিক্ষণাগাি: জুরলগ  াম বা বাংলাপদশ রলরমপেড, ১৭৬/১৭৭ েঙ্গী 

ইন্ড্রারিয়াল এরিয়া, েঙ্গী, গাজীপুি 

150.  
338 

জননী মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ হুমায়ুন করবি, ২১, িাজউক এরভরনউ, েরিবহন ভবন, ৪থ ব েলা 

মরেরিল, ঢাকা-১০০০।; সংিক্ষনাগাি: লারক মচম্বাি, (৪থ বেলা), ৮৯, মরেরিল, ঢাকা  

151.  
340 

এস.আি. মেরডং, স্বত্তারিকািী: মমা: শামছুল হক, ১০৭, খান ম্যানশন, মরেরিল বা/এ, (৪থ বেলা), ঢাকা-

১০০০; সংিক্ষণাগাি: ১০৭, খান ম্যানশন, মরেরিল বা/এ, (৪থ বেলা), ঢাকা-১০০০ 

152.  

341 

বাপয়ারীণ ইন্টািন্যাশনাল রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: মসাপহল িানা, মিরজষ্টাড ব অর স-চ ৯২/এ, 

রগরে সিণী, উত্তি বাড্ডা, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষণাগাি: আব্দুল লরে  সুোি মাপকবে, বড়ুয়া (কনকড ব 

মলকরসটিি োপশ্বব), রক্ষলপক্ষে, ঢাকা 

153.  
344 

ভাপন বা বাপয়া-সরলউশনস, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ শাহজাহান, ১৭নং মজ. রস. গুহ মিাড, নন্দন কানন, 

চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: ১৭নং মজ. রস. গুহ মিাড, নন্দনকানন, চট্টরাম  

154.  

345 

রপভে রিপসাপসস ব রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ মমাোঃ শামীম আহপমদ, ৩৫/ইমিান মহনা হাউজ, মসানািগাঁও, 

জনেথ মিাড, মসক্টি-৭, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: রাম: দরক্ষণ সালনা, মোোঃ সালনা বাজাি, 

গাজীপুি, রসটিকপে বাপিশন, গাজীপুি।  ম ান: ০১৯১৫৪৫০ 

155.  

346 

ইলানপকা বাংলাপদশ, স্বত্তারিকািী:  জনাব োছরলম উল আলম, রাসাদ মেড মসন্টাি (১১েলা), ৬ কামাল 

আোতুকব এযরভরনউ, বনানী, ঢাকা-১২১৩; সংিক্ষনাগাি: জুপয়রলগ  াম বা, বাংলাপদশ রলোঃ, কমনওপয়লথ 

মোব্যাপকা মকাং রল:, ১৩৬ রহমািরদেী, প্লে-১৭৬/১৭৭ টিঙ্গী রশ/এ, েঙ্গী, গাজীপুি। ম ান: ৯৬০৯৩০০৩০১ 

156.  

347 

এসরে মভে মকয়াি রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব োিভীন সুলোনা, ৩৮২/এইচ/৩ পূব ব নাখালোড়া, 

মেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; সংিক্ষনাগাি: ক-৮০/এ, ফ্ল্যাে-১, মজায়াি সাহািা বাজাি, থানা: ভােিা, ঢাকা-

১২২৯  

157.  
348 

মক এন্ড এইচ এপরাপভে; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম, জামতেল পূব ববাজাি, কামািখন্দ, 

রসিাজগজ; সংিক্ষণাগাি: জামতেল পূব ববাজাি, কামািখন্দ, রসিাজগজ  

158.  
349 

ডক্টিস গ্রুে রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব ডাোঃ উজ্জল কুমাি িায়,  দারুল মাকাম, মীিোড়া, নাপোি, 

বাংলাপদশ। সংিক্ষনাগাি: দারুল মাকাম, মীিোড়া, নাপোি  

159.  

353 

এরভয়ান বাপয়াপেক, স্বত্তারিকািী:  মসরলম আল মামুন, বাসা নং-৩০, মিাড নং-০৯, রড.আই.টি. রপজক্ট, 

বাড্ডা, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষনাগাি: বাসা নং-৩৫৯/১, মিাড নং-০৪, বাইতুল আমান হাউরজং মসাসাইটি, 

আদাবি, ঢাকা-১২০৭ 

160.  

356 

মক আি এ  এপরা মকয়াি  স্বত্তারিকািী:  জনাব কাজী মিারজনা আ পিাজ, ৩৭/৩/এ ইোেন গাপড বে, মিড 

রক্রপসন্ট মবািাক োওয়াি, মসকশন-৭, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: মসক্টি এ/৭, রশক্ষাপবাড ব, যপশাি সদি, 

যপশাি। ম ান: ০১১৮৩৯৯৫৫৪৬১ 

161.  
357 

রি এস এপরা সারভ বপসস রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  জনাব আসমা আলী, ২১ রদলকুশা রস/এ, ঢাকা-১০০০, 

বাংলাপদশ; সংিক্ষনাগাি: ১৩৫ মশখপুিা, উত্তি বালুবাড়ী, মহািাজাি মমাড়, রদনাজপুি। ম ান: ৫৫০৩৩৫৪ 

162.  

358 

মকরমপকা  াম বারসউটিকযালস রলোঃ, (এরনপমল মহলথ রডরভশন) স্বত্তারিকািী: জনাব রমপসস নূরুল আক্তাি 

আপিািা, ৩৩৮ মসগুন বারগচা, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: টিকাোড়া, মোড়ামািা, িাজশাহী। ম ান: ০৭২১-

৭৭৪৪৬৯ 
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163.  

359 

মভে মকয়াি অগ বানাইপজশন স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ হারদয়াতুল ইসলাম, ৫৩, কাজী আলাউরিন মিাড, 

ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: নতুন বাস োরম বনাল (আকাবরিয়া অপো রচড়া ও মুরড়ি রমল এি োপশ), 

মগৌরিপুি, মশিপুি োউন, মশিপুি। ম ান: ০১৭১৫-৫২১৫৫০ 

164.  

360 

এভািপবষ্ট এপরা ও মেরডং মকাম্পারন রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: নারসি উরিন খান, ১৩৮, পূব ব 

নাখালোড়া, মেজগাঁও, রশ/এ। সংিক্ষনাগাি: রেনকন্যা রভলা, মেনগোড়া, োলনবারড় মিাড (কপয়ল 

 যাক্টিী), ঢাকা-ময়মনরসংহ মিাড, চান্দনা, জয়পদবপুি।  মমাবাইল: ০১৯১৭৬২৭১৫১ 

165.  
363 

মরদনা মোরি র ড স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ  জলুল সালাম), ৩৫, রনমেলী রসটি কপে বাাপিশন মাপকবে, 

ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: মকওয়া েরিমখন্ড, মাওনা মচৌিাস্তা, ঢাকা-ময়মনরসংহ সড়ক, শ্রীপুি, গাজীপুি 

166.  
364 

মসপনাপভে এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: জনাব রুহুল আমীন, ৬৮/১, মগালািপেক, রমিপুি-১, ঢাকা-১২১৬; 

সংিক্ষনাগাি: ৬৮/১, মগালািপেক, রমিপুি-১, ঢাকা-১২১৬। ম ান: ০১৭১১-৯৪৮৬১৭ 

167.  

365 

মররষ্টজ র ড এন্ড ইনপররডপয়ন্ট, স্বত্তারিকািী:  জনাব কাজী আরজজ মসাবহান, বাড়ী নং ১৫৯, মিাড নং ০৫, 

রেরস কালচাি হাউরজং মসাসাইটি, শ্যামলী, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: ৩২, কােগড়, মো: 

বািবকুন্ড, থানা: সীোকুন্ড, চট্টরাম। ম ান: ০১৭১১৬১৬২৮২ 

168.  

366 

রলরলয়ান  াম বারসউটিকযালস রল: স্বত্তারিকািী: জনাব শরিফুল আলম, যপশাি মবনাপোল, মহাসড়ক, 

েেস্বীডাঙ্গা, যপশাি; সংিক্ষণাগাি: যপশাি মবনাপোল, মহাসড়ক, েেস্বীডাঙ্গা, যপশাি । ম ান: ৮৮-

৯৮৪২০৯৯ 

169.  

369 

এযারভস্তা এপরাপভে স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ আশিা  মহাপসন জুপয়ল, ২৮/রজ-১, েপয়নবী সাকুবলাি, মিাড 

(৫মেলা) মরেরিল, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: হুমায়িা কপেজ, ১০/এ সানপেক মমইনপিাড, যাত্রাবারড়, 

ঢাকা। ম ান: 

170.  
370 

মভে লাই  এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: মমাক্তাি মহাপসন, রসিাজরদখান বাজাি, রসিাজরদখান, 

মুরন্সগজ; সংিক্ষনাগাি: রসিাজরদখান বাজাি, রসিাজরদখান, মুরন্সগজ। মমাবাইল: ০১৭১২৪৩৪২০৮ 

171.  

373 

ডায়মন্ড এগ রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ কায়ছাি আহপমদ, মিাড নং-৭, বাড়ী নং- ৪২৯ (৪থ ব েলা), 

বারিিািা, রডওএইচএস, ঢাকা-১২০৬; সংিক্ষণাগাি: মকন্দুয়াি, বীি উজলী, কোপলশ্বি, কাোরসয়া, 

গাজীপুি  

172.  

374 

মরাটিন হাউজ; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ কায়ছাি আহপমদ, মিাড নং-৭, বাড়ী নং- ৪২৯ (১ম-৩য় েলা), 

বারিিািা, রডওএইচএস, ঢাকা-১২০৬; সংিক্ষণাগাি: মকন্দুয়াি, বীি উজলী, কোপলশ্বি, কাোরসয়া, 

গাজীপুি 

173.  
375 

রুে বাংলাপদশ স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ এনামুল হক, বাহীমালী বাজাি, বড়াই রাম, হাপিায, নাপোি; 

সংিক্ষনাগাি: বাহীমালী বাজাি, বড়াই রাম, হাপিায, নাপোি । ম ান: ০২-৯৮৯৩০৫৩ 

174.  

376 

কাস মেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: খায়রুল কবীি, ৮০/২২ ময়মনরসংহ, মিাড, নূিজাহান োওয়াি, ২ 

রলংক মিাড (৯েলা), বাংলাপদশ, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: ৭৮০/২৪, বরছলা, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা-১২০৭।  

মমাবাইল: ০১৯৬৬৬১০২৭৩ 

175.  

377 

মহাভািস এপরাপভে রল:, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ শর কুল বাড়ী, ১৫৪/১মারনপুিী োড়া, ফ্ল্যাে ৬ই, 

মেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী-৩১৯, মিাড-১/২, দরক্ষন চাোইন, সাভাি, ঢাকা। ম ান: 

০১৭১১৭৮১৮৫৮ 

176.  

378 

রস. আি. মোরি এন্ড র স র ড রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব সসয়দ কামালুি িহমান মখাকন, ৩০৮, 

েরলপেকরনক মিাড, কমলাপুি  রিদপুি-৭৮০০; সংিক্ষনাগাি: ৩০৮, েরলপেকরনক মিাড, কমলাপুি, 

 রিদপুি-৭৮০০ 

177.  

379 

মপনপিখ এপরা, স্বত্তারিকািী:  জনাব হুমায়ুন আপহমদ, বারড় নং-০৬, মিাড নং-১৩ (নতুন), িানমরন্ড, ঢাকা-

১২০৭; সংিক্ষনাগাি: ২/১ মসাবহানবাগ, মমাহাম্মদপুি হাউরজং, মশপিবাংলানগি, ঢাকা-১২০৭। ম ান- ০২-

৫৮১৫০৩৬৪ 
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178.  
380 

মভে প্যারসর ক এপরা,  স্বত্তারিকািী: ডাোঃ রশাি কুমাি িায়,  রাম: ইেযা, মোষ্ট: কারশনগি, থানা: 

মরনিামপুি, মজলা: যপশাি; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-১০৬৯-১, হরিনাথ দত্তপলন, মাইক েরট্ট, যপশাি  

179.  
381 

যাহা রভপলজ রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মবলাল ই বাকী ইরিশী, দাদনচক আরদনা কপলজ, রশবগজ, 

চাঁোইনবাবগজ। সংিক্ষনাগাি: নয়ানগি, রনসােনগি, তুিাগ, ঢাকা।  

180.  
382 

তুরশন এপরা  াম বা, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ সাহাবুরিন, মমপহি োওয়াি (৮মেলা), ১৬৪, মসানািগাঁও, 

হারেিপুল, ঢাকা-১২১৫; সংিক্ষণাগাি: বাসা-৩৫৩, মেরলোড়া, গাজীপুি মচৌিাস্তা, গাজীপুি  

181.  
383 

এরনপভে এপরা রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ িাপসল রময়া, এজাজ মসন্টাি (৫ম েলা), ময়মনরসংহ 

মিাড, চান্দনা মচৌিাস্তা, গাজীপুি; সংিক্ষণাগাি: চি িঘুিামপুি, সমু্ভগজ, ময়মনরসংহ সদি, ময়মনরসংহ  

182.  

384 

এরক্সস এপরাপভে রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মমাোঃ মমাজাপম্মল হক, ৪/৩ দরক্ষণ কল্যানপুি, ইষ্টান ব 

হাউরজং রপজক্ট-২, দারুস সালাম, রমিপুি, ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষণাগািোঃ ৪/৩ দরক্ষণ কল্যানপুি, ইষ্টান ব 

হাউরজং রপজক্ট-২, দারুস সালাম, রমিপুি, ঢাকা-১২০৭। 

183.  
387 

ব্রাদাস কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী:  জনাব সুবল চন্দ্র রমত্র, ৪৫, রদলকুশা, মরেরিল, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষনাগাি: উজাল সিলি, রত্রশাল, ময়মনরসংহ। ম ান- ৪৭১১১১০১ 

184.  

388 

কযাোেল বাপয়াসাইন্স রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব সুরবনয় কুমাি সাহা, ৪২/৩ রিগােলা নতুন বাড্ডা, 

ঢাকা-১২০৯; সংিক্ষনাগাি: জাপবদা রভলা, বারড়-১৬, মিাড-৪/৪, ব্লক-রব, বরছলা, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা। 

ম ান- 

185.  
389 

ইউরনয়ন এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্তারিকািী: জনাব আশিা  মহাপসন খান, ৬৭/৯ কাকিাইল, ইষ্টান ব ম্যানশন, 

রুম নং-৯/০৩, ১০ম েলা, িমনা, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ রস-১৩২, ইষ্টান ব হাউরজং, রমিপুি, ঢাকা। 

186.  
390 

গ্যালারক্স  াম বা এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: কৃরষরবদ মমজি (অবোঃ) মুছপলহ উরিন (রেএইচরড), 

ইসলাম নগি, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: বাড়ী নং- এ ৬৩, ভােোড়া মমাড়, সাভাি, ঢাকা  

187.  
391 

মজরনথ এপরাপভে, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ জারকি মহাপসন, ৩৫৬/৩৫৭ মোে ব রসটি কমপপ্লক্স, মদওয়ানহাে, 

চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: ২৬৪ মোে ব রসটি  কমপপ্লক্স, মদওয়ানহাে, চট্টরাম  

188.  

392 

এপিনা এপরা, স্বত্তারিকািী: ডাোঃ খন্দকাি মুহাম্মদ মাহমুদ মহাপসন, মহারডং নং-২০৬/১, মজলা েরিষদ 

উচ্চরবদ্যালয় মিাড, মাসকান্দা, ময়মনরসংহ-২২০০; সংিক্ষনাগািোঃ মহারডং নং-২০৬/১, মজলা েরিষদ 

উচ্চরবদ্যালয় মিাড, মাসকান্দা, ময়মনরসংহ-২২০০ 

189.  

393 

এস.এস. এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ হুমায়ুন কবীি, মদাপয়ল রাসাদ, মমম্বাি গরল, 

জালালাবাদ, েরিম খুলশী, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: মদাপয়ল রাসাদ, মমম্বাি গরল, জালালাবাদ, েরিম 

খুলশী, চট্টরাম  

190.  
396 

এন.এস. মেরডং কপে বাপিশন স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: মসাহিাব মহাপসন, ৫২২ মশখ মুরজবপিাড (৩য়েলা), 

আরাবাদ, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: ১৬৫৯ মোে ব কাপনকটিং মিাড, আনরন্দপুি, হারলশহি, চট্টরাম 

191.  

397 

রেনাকল এপরা স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ মমাোঃ ো াজ্জল মহাপসন, ২০১-২০৩, মসনাকল্যাণ কমারশ বয়াল  কমপপ্লক্স, 

েঙ্গী গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: দরজববাড়ী, মকটুল, মোোঃ উলুপখালা, উেপজলা: কালীগজ, মজলা: গাজীপুি। 

মমাবাইল: ০১৭১২০৩৮২৯৪ 

192.  

398 

আি. এস. মোরি, স্বত্তারিকািী:  জনাব সারবনা ইয়াসরমন, ৫/এ /রব (৫মেলা), কনপসপ্ট োওয়াি, ৬৮-

৬৯ বীি উত্তম, মক. এম. শর উল্লাহ সড়ক, রীপিাড; সংিক্ষনাগাি: দাগ নং-২২৫৭, নিাোড়া, দরক্ষণ খান, 

উত্তিা, ঢাকা-১২৩০। মমাবাইল: ০১৯১৩২৫২৩৩৩ 

193.  

399 

অিরবোল এরনম্যাল রনউরেশন, স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ শাহ আহপমদ  রিদ, বারড় নং-১০/১১, মিাড নং-০৯, 

ির ক হাউরজং, মশপখি পেক, আদাবি, ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষনাগাি: অিরবোল হাউজ, কুনাইেলা (চান্দা 

খাল), মধ্যকণ বা, োোইল, োঙ্গাইল 

194.  

400 
এডপভন্ট  াম বা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ জাওয়াইদ ইয়ারহয়া, ১০/৭, ব্লক-এ ইকবাল মিাড, 

মমাহাম্মদপুি, ঢাকা। সংিক্ষণাগাি- প্লে-রব ৫০-৫৪, রবরসআইরস, দামরস, ঢাকা। 
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195.  
401 

মমরডপভে এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মইনুল আহসান, ২৮/১, হাজী মহরসন মিাড, খুলনা। 

সংিক্ষনাগাি: ২৮/১, হাজী মহরসন মিাড, খুলনা । ম ান-০১৭১২-২৮৯৯৭৯, ০৪১-২৮৩০৬৩৬ 

196.  
405 

মেন্টারীন মাপকবটিং, স্বত্তারিকািী: জনাব  রকি এহসান মেৌরহদ, ৫/এ ইউজানা মসন্টাি, এবািসন মিাড, 

কক্সবাজাি; সংিক্ষনাগাি: ৫/এ ইউজানা মসন্টাি, এবািসন মিাড, কক্সবাজাি। ম ান-০১৮১৮৯১৩৪৮৮ 

197.  

406 

লাভলী কমাস ব মসন্টাি স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ রুহুল কুদ্দুস, রদেীিোি, মমইনপিাড, মবনাপোল বাজাি, 

শাশ বা, যপশাি; সংিক্ষনাগাি: মবায়ারলয়া বাজাি, বাহাদ্যিপুি, মবনাপোল মোে ব, যপশাি। ম ান: ০১৭১৬-

২৩৬৪৭৪ 

198.  

407 

মিরডয়যান্স এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী:  েসরলম খান, বাড়ী নং-৪৬, ব্লক-এ, ওয়াড ব নং-৬, মকওয়া, মাওনা, 

শ্রীপুি, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-৪৬, ব্লক-এ, ওয়াড ব নং-৬, মকওয়া, মাওনা, শ্রীপুি, গাজীপুি। মমা: 

০১৭০৫৪০২৩০৮ 

199.  

408 

দ্যা শািদ্যল এপরা, স্বত্তারিকািী:  জনাব হুমায়ুন আহপমদ, ১৯৫,  রকিাপুল (১ম গরল, ২য় েলা), মরেরিল, 

ঢাকা- ১০০০; সংিক্ষনাগাি: বারড় নং-০৬, মিাড নং-১৩ (নতুন), রনচেলা, িানমরন্ড ঢাকা-১২০৭ । 

ম ান:০২-৫৮১৫০৩৬৪ 

200.  

409 

মমসাস ব মিন্ডস এপরা স্বত্তারিকািী: জনাব োনভীি আহপমদ কামাল, ৭৭-৭৮ জনো হাউরজং, িাহবাি 

োওয়াি, ৫মেলা, রিংপিাড, আদাবি, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: টি-১০, নূিজাহান মিাড, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা-

১২০৭, ম ান: 

201.  

410 

মমসাস ব মরদনা মেরডং কপে বাপিশন, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: জরহরুল ইসলাম, মহারডং নং- রড-১৪/৪, ব্যাংক 

কপলানী, সাভাি, ঢাকা-১৩৪০; সংিক্ষণাগাি: মহারডং নং-১১১/১, বাজাি মিাড,, সাভাি, ঢাকা। ম ান: ০২-

৮৯৩৩১৯৬ 

202.  

411 

মনাভা রডরিরবউশন মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আশিাফুল আলম, বারড় নং-১৫৭১/১ উত্তি মিসপকাস ব, 

কুরমল্লা; সংিক্ষনাগাি: কুরমল্লা মমরডরসন কমপপ্লক্স, আপলখািচি, উত্তি দূগ বাপুি, আদশ ব সদি, কুরমল্লা ।  

ম ান: ০১৬৭৭-৯৫০৬৬২ 

203.  
412 

উত্তিা এপরা, স্বত্তারিকািী: জনাব শািমীন মমাসত্ম া, ১৯৯/৮ ভািাদী, কাঁচকুড়া, উত্তিখান, ঢাকা-১২৩০; 

সংিক্ষনাগাি: ১৯৯/৮ ভািাদী, কাঁচকুড়া, উত্তিখান, ঢাকা-১২৩০। ম ান: ০১৭১৩-০৩৬৫০৭ 

204.  

414 

মফ্ল্ারিস এপরা; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ সাগি মহাপসন, বাড়ী নং-৯১, মিাড নং- ৬, মরনিউরিন মিাড, 

েলাশবাড়ী, আমুরলয়া, সাভাি; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-৯১, মিাড নং- ৬, মরনিউরিন মিাড, েলাশবাড়ী, 

আমুরলয়া, সাভাি  

205.  

415 

বাপয়াভাস রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ আব্দুল্লাহ আল মহলাল, প্লে নং-৯/রব েলওপয়ল কািপনশন, 

মদাকান নং ১৫, ৭মেলা, মসক্টি-৮, উত্তিা ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: কুয়ািচালা, বাপিক মাপকবে মমাড়, চা-বাগান 

মিাড, মমৌচাক কারলয়াতকি গাজীপুি 

206.  

416 

রসনপজাভা লাই  সাইন্স  স্বত্তারিকািী: জনাব সুমন বরনক, ৫৫/এ পুিানা েল্টন, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগাি: 

১/১৫-রব, রসকদাি রিপয়ল এপেে, োরল অর স মিাড, রজগােলা, হাজারিবাগ, ঢাকা। ম ান: 

০১৭৪৬৬৩০৬০৫ 

207.  
419 

স্মাে ব এরনপমল মকয়াি, স্বত্তারিকািী: জনাব শাহবুল মহাপসন গং, চক ম লানপুি, উত্তিোড়া, োবনা; 

সংিক্ষণাগাি: চক মগারবন্দ (চক ম লানপুি), উত্তিোড়া, োবনা  

208.  
421 

বাংলাপুল, স্বত্তারিকািী: জনাব রজ.এম. িারবউল আলম, বাসা-৩০, মিাড-০২, আহারলয়া, উত্তিা, তুিাগ, 

ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: বাসা-৩০, মিাড-০২, আহারলয়া, উত্তিা, তুিাগ, ঢাকা। ম ান: ০১৭৮০৩৩৫৫৭৭ 

209.  
422 

মিাপভন্টা-পভে  াম বা, স্বত্তারিকািী:  মমাোঃ মাহমুদ্যি িহমান, রদেীিচালা, চান্দনা, ওয়াড ব নং-১৬, গাজীপুি 

সদি, গাজীপুি; কািখানা: দরক্ষণ মেলীোড়া, চান্দনা, মচৌিাসত্মা, গাজীপুি  । মমাবাইল:০১৯১৮-৮৪৫২৩০ 

210.  

423 
ইন্টাি মরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ এনাপয়ে মহাপসন জুপয়ল, সন্ধানী হাউজ, ২৫১/ক শহীদ সামছুল 

হক সড়ক, কুরমল্লা; সংিক্ষনাগাি: ২৫১/ক শহীদ সামছুল হক সড়ক, কুরমল্লা । ম ান: ০১৯৭৭৩৯২৩৯২ 
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ক াম্পানী/প্রতিষ্ঠাসনর নাম 

211.  
425 

মজড. এস. এ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আশিা  উরিন জুপয়ল, ওয়াজুরিন সুোি মাপকবে, 

রচোগাং মিাড, রসরেিগজ, নািায়নগজ; কািখানা: ১৬৫/এ, চানসারড়, উত্তি চাষািা, নািায়নগজ। ম ান- 

212.  
426 

ম্যাগরন াই এপরা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: সউকাে উসমান, করিম োওয়াি, সুইে,-৭রড, ৮০ 

কাকিাইল, ঢাকা-১০০০। ম ান: ০২-৯০২৭৫৪০  

213.  
427 

মমসাস ব মবাগদাদ মেপলে র ড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাপম্মদ মনসুি রময়া, ৯২ আছাদগজ, চট্টরাম; 

সংিক্ষনাগাি: রুোলী ষ্টীল সাগরিকা রশল্পএলাকা, মজপলোড়া, চট্টরাম। মমাবাইল: ০১৭১১-৭৪৯২৬৯ 

214.  

428 

জীবন এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ রগয়াস উরিন, চি চাকোি স্কুলপিাড, রময়াখান নগি, 

থানা: বাকরলয়া, চট্টরাম-৪০০০; সংিক্ষনাগাি: চি চাকোি স্কুলপিাড, রময়াখান নগি, থানা: বাকরলয়া, 

চট্টরাম-৪০০০। ম ান: ০১৪৪-৫৯৬৪০০ 

215.  
429 

আিএ টি এপরাপভে রবরড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আব্দুল িাজ্জাক, মমইনপিাড মরনিামপুি, যপশাি; 

সংিক্ষনাগাি: মমইনপিাড মরনিামপুি, যপশাি । ম ান: ০১৯১২-২৪২২৫৩ 

216.  
431 

ওয়াইজম্যান গাইপডন্স রলরমপেড; স্বত্তারিকািী:  আব্দুল্লা আল আজীম, গ-১৯, মহাখালী, ঢাকা-১২১২; 

সংিক্ষণাগাি: মসকশন-৬, ব্লক-রড, বাড়ী-৬, মিাড-৯, রমিপুি, ঢাকা। 

217.  
432 

এ প্লাস এরনপমল মহলথ রলরমপেড স্বত্তারিকািী:  এম. এইচ. আি. জরসম গং, হারজোড়া, বঙ্গবন্ধু সড়ক, 

ঠাকুিগাঁও; সংিক্ষণাগাি: হারজোড়া, বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঠাকুিগাঁও।  

218.  
433 

ইনসানার  এপরা রভসো, স্বত্তারিকািী:  জনাব এস.এম. সিওয়াি মহাপসন, প্লে নং-৫৬, এ এইচ োওয়াি, 

মসক্টি-৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-১৮, মিাড-২০, মসক্টি-০৩, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০  

219.  

435 

ইপকা রীনপেক রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব আদনান ইবপন গজনরব, রডরসরস-২১০, (নীচেলা ফ্ল্যাে-এ১), 

েরিম নাখালোড়া, মেজগাও, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: ২২০/১৪ (২য় েলা), কুরনোড়া (বাবরল), মেজগাঁও, 

ইন্ডারিয়াল এরিয়া, ঢাকা-১২০৮ 

220.  
436 

এপরা মকয়াি এযারনপমল মরাডাক্টস, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: ওমি  ারুক, চিোথিাোো, মইজযািপেক, 

কণ বফুলী, চট্টরাম; কািখানা: বাহাদ্যি রবডং, চিোথিাোো, মইজযািপেক, কণ বফুলী, চট্টরাম- 

221.  
438 

ইউরনসান এরজ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মমাশািি  মহাপসন, বাড়ী নং-১৬০, মিাড নং-০৮, ব্লক-এ , 

বসুন্ধিা আবারসক এলাকা, ঢাকা-১২২৯; সংিক্ষণাগািোঃ রসটি মগে, সীোকুন্ড, চট্টরাম 

222.  
440 

রবরব মেডাস ব স্বত্তারিকািী:  জনাব সসয়দ আব্দুল আরলম, ৮৯, মরেরিল বা/এ, লাকী মচম্বাি, রুম নং-৭৪, 

ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: কােগড় ৩১ বাড়বকুন্ড, ইউ.রে. সীোকুন্ড, চট্টরাম 

223.  

441 

মজনসন  াম বা, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আব্দুল জরলল রময়া, বাড়ী-৫৪, ওয়াড ব-৫, গুলরকবাড়ী, ময়মনরসংহ 

সদি, ময়মনরসংহ; সংিক্ষনাগাি: রদোিকান্দা, আমলীেলা, ময়মনরসংহ সদি, ময়মনরসংহ । ম ান: 

০১৭১৫৯৩৩৩৯৬ 

224.  
442 

কযাোোস (রাোঃ রলোঃ), স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ জাহাঙ্গীি আলম, ৩২৯ োইকোড়া (দরক্ষন োইকোড়া), 

রমিপুি, ঢাকা-১২১৬; সংিক্ষনাগাি: ৩২৯ োইকোড়া (দরক্ষন োইকোড়া), রমিপুি, ঢাকা-১২১৬। ম ান: 

225.  
444 

 াে এপরাপভে রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মসরলম রমঞাঁ, ৩১৫/২, বারলয়াপুকুি, মোড়ামািা, 

মবায়ারলয়া, িাজশাহী; সংিক্ষনাগাি: ৬৫/রড, রবরসক সপুিা, িাজশাহী। ম ান: ০১৭১২৭৯০৪০৩ 

226.  
445 

আব ইয়াদ এপরা মকয়াি, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ শাহরিয়াি োিপভজ, ১২৯/১, শাহআলীবাগ, রমিপুি-

১, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: মাপহন্দ্রপুি, কযারকপকা কেন রমলস, োবনা সদি, োবনা। ম ান: ০১৭১৮৪২১৬৩৬ 

227.  
447 

ইয়ন  াম বারসউটিকযালস  রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমারমন উদ মদৌলা, ৩০৪, মেজগাঁও, রশ/এ, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: ২১৭/৫, চান্দনা, জয়পদবপুি, গাজীপুি। ম ান ০২-৯৮৪৫৪৮১ 

228.  

450 

ওয়ান  াম বা রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মক এস এম মমাস্তার জুি িহমান, এোে বপমন্ট রব-৩, িানমরন্ড, 

ঢাকা, ১৪/এ, ৩১/এ, মেজকুনীোড়া, (সন্টাি েপয়ন্ট কনকড ব)  াম বপগে, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি:  প্লে নং রস, 

২৩-২৪, রবরসক রশল্প অঞ্চল, বগুড়া, বাংলাপদশ। ম ান: ০২-৯১৪৩৪৪০ 
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229.  

451 

রডএএসএ  র ড ইনরীরডপয়ন্টস  স্বত্তারিকািী: এস এম র পিাজ, ৪৩ আরমি কমপপ্লক্স (৪থ ব েলা), মসক্টি-

০৩, উত্তিা, ঢাকা।  সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং ৫১(নীেচেলা) মিাড নং-৩, মসক্টি-৫, উত্তিা, ঢাকা।  ম ান: -

০১৭১১৫৬৭০১৫ 

230.  

452 

এইচ এন্ড মক র ড মরাডাক্টস, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ রগয়াস উরিন খান, ৭-৯ কাওিানবাজাি, রবটিএমরস 

ভবন (২য়েলা), মেজগাঁও, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: এস. এল. রেল মগাডাউন, মাদাম রবরবিহাে, ভাটিয়ারি, 

সীোকুন্ড, চট্টরাম। ম ান: ০১৭০৮৪৮৫৬৩৮ 

231.  

453 

বারি এপরা রডাক্টস ইন্ডারিজ রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ সরহদ উল্লাহ, মছাে রশলামান্দী, 

বড়নগি, মসানািগাঁও, নািায়নগজ; সংিক্ষণাগাি: মমেনা ইন্ডারিয়াল ইকপনারমক মজান, মসানািগাঁও, 

নািায়নগজ  

232.  
454 

মেৌরকি এন্টািরাইজ; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মনওয়াজ শিী , ২৬/এ, আই এম োহা মিাড, েঙ্গী, গাজীপুি; 

সংিক্ষনাগাি: বারনয়ািচালা, মাহনা, ভবানীপুি, গাজীপুি  

233.  
455 

রনপডক এপরা; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ  াইজ উল্লাহ, ৯৫ মহপলনা মসন্টাি (৩য় েলা), রনউ ইোেন মিাড, 

ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: কামািগাঁও, পুটিয়া, রশবপুি, নিরসংদী  

234.  
456 

মলাব এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ হারুনুি িরশদ, রমিওয়ারিশপুি, মবগমগজ, মনায়াখারল; 

সংিক্ষনাগাি: রমিওয়ারিশপুি, মবগমগজ, মনায়াখারল 

235.  

458 

এক্সন এরনপমল মহলথ; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব ডাোঃ আব্দুল্লাহ আল হাপিছ; সংিক্ষণগাি: এ. এস. োওয়াি, 

মহারডং নং - ৪৫০৮ (৫মেলা), আকান মিাড, সড়ক, কযাব-৭ এি রবেিীে োপশ, বাইিািহাে, চাঁন্দগাঁও, 

চট্টরাম 

236.  

459 

রভএনএ  এপরা রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব ডাোঃ এ. মক. এম খায়রুল ইসলাম মচৌধুিী, ৩০৬/২৬ 

আরমিাবাদ, মাসকান্দা, সদি ময়মনরসংহ; সংিক্ষণাগাি: ৩০৬/২৬ আরমিাবাদ, মাসকান্দা, সদি 

ময়মনরসংহ  

237.  
460 

মবরসক এপরা, স্বত্তারিকািী:  জনাব মনজামুল হক, মারলপুি রডট্এম, ম নী সদি, ম নী। সংিক্ষণাগাি- 

মারলপুি রডট্এম, ম নী সদি, ম নী। 

238.  
461 

রুবা এন্টািরাইজ; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব আব্দুি িহমান, ১৩৫১/২, পূব ব মশওড়াোড়া, রমিপুি, ঢাকা; 

সংিক্ষণাগাি: েরিম ডগিী, ভাওয়াল, রমজবাপুি, গাজীপুি  

239.  
462 

মেস এপরাপভে, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: আরনছুি িহমান, রবরসক রশল্পনগিী, নওগা । সংিক্ষনাগাি: রবরসক 

রশল্পনগিী, নওগা 

240.  

464 

রন বউপজন এরা রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মশখ আরশকুজ্জামান, ২৪-২৫ রদলকুশা রস/এ, সািািন বীমা 

ভবন (৮ম েলা), মরেরিল, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি:  হাউজ নং-৪১৮১, িারজয়া সুোি মাপকবে, আমান রসটি, 

মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

241.  
465 

ডরব্লউ এন্ড ডরব্লউ মরইন্স কপে বাপিশন; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব সসয়দ এম আলো  মহাপসন, ৮২ বাড়ইোড়া 

(১৪৩৯), আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা: ৮২ বাড়ইোড়া (১৪৩৯), আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা  

242.  

466 

মজড এস এন্টািরাইজ; স্বত্তারিকািী: জনাব সসয়দ শর কুল ইসলাম, প্লে নং-৭৯/এ, (৬ষ্ঠেলা), মিাড নং-

৭, মসক্টি-৪, উত্তিা ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: ৩৪৮/এ, সিকাি োড়া, মহলাল মাপকবে, ওয়াড ব নং-০১, 

উত্তিখান, ঢাকা-১২৩০  

243.  
467 

মেো এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ ির কুল ইসলাম নবী, বাড়ী নং-১/২, ফ্ল্যাে-রজ, 

মিাড নং-০৯, কল্যাণপুি, রমিপুি, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: িরশদ হাো, মদওহাো, মগাড়াই, রমজবাপুি, োঙ্গাইল 

244.  
468 

মজসকে মেরডং রলরমপেড; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ মামুনুি িরশদ, বাড়ী নং-২, মিাড নং- ১৭, মসক্টি-১৩, 

উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি: ররেকবাড়ী, মশখহাটি, বাবলােলা, যপশাি  

245.  
469 

রসরলংক এপরা এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ মাসুদ্যি িহমান, প্লে নং-রব- রবরসক, ১৪ রাম, 

কুরমল্লা; সংিক্ষনাগাি: রবরসক, ১৪ রাম, কুরমল্লা। ম ান: ০১৭১১-৪২৪৬৬২ 
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246.  

470 

সানমাজ এপরাপভে রলরমপেড; স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ সারহদ হাসান, মেপোল োপম্পি েরিম োপশ্বব 

উেপজলা মমাড়, রসিাজরদখান, মুন্সীগজ; সংিক্ষনাগাি: মেপোল োপম্পি েরিম োপশ্বব উেপজলা মমাড়, 

রসিাজরদখান, মুন্সীগজ  

247.  

471 

এম এইচ মক এপরা, স্বত্তারিকািী:  জনাব ডা: মমা: মমাজাপম্মল হক খান, রুম নং-০৭, প্লে নং-৩৪, মিাড 

নং-২, মসক্টি-০৩, িাজলক্ষী, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: হাজী আবুল মহাপসন মাপকবে, দিগা মহল্লা 

মিাড, (েশু হাসোোপলি রবেিীপে) রত্রশাল, ময়মনরসংহ  

248.  

474 

প্যািামাউন্ট মেরডং; স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ ওয়াপহদ্যি িহমান, রব-৩৩, মরজদপুি (ইব্রারহম মাপকবে), 

সাভাি বাসষ্টযান্ড, সাভাি, ঢাকা; সংিক্ষণাগাি:  রব-৩৩, খসরু বাগান, মরজদপুি, সাভাি বাসষ্টযান্ড, সাভাি, 

ঢাকা 

249.  

475 

এস. এস. রে. ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্ত্বারিকািী:  জনাব  রকি এহসান মেৌরহদ, সাইফুল ম্যানশন (৫ম েলা), 

বাহািছড়া জাপম মসরজদ সড়ক, মধ্যম বাহািছড়া, ডাকেি, কক্সবাজাি-৪৭০০; সংিক্ষনাগাি: ১৮/এ 

বােযান্ড মিাড, মারিি োে, সদিোে, চট্টরাম 

250.  

476 

সাইপলা এরনপমল মহলথ রলরমপেড; স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: নজরুল ইসলাম সিকাি, প্লে-৮৭, রবএনএস 

মসন্টাি, কক্ষ নংে৯২১ (১০মেলা), মসক্টি-৭, উত্তিা, ঢাকা-১২৩০। সংিক্ষনাগাি:  হাউস নং-২৭, মিাড-

১৭, রনকুজ-২, ঢাকা-১২২৯। ম ান: ০১৯৩২৩৫৬৮২২। 

251.  

477 

হক মকারিয়া মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  মমাহাম্মদ শিী , বাড়ী নং-১৬, মিাড নং-৫ (২য় েলা), 

কাপদিাবাদ হাউরজং, কাোসুি, মমাহাম্মদপুি, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: বায়িা বাজাি, মদওয়ান মাপকবে, 

রসঙ্গাইি, মারনকগজ। 

252.  
478 

ইন্টাি মকয়াি এপরা রডাক্টস, স্বত্তারিকািী:  মমাহাম্মদ শাহজাহান রময়, ২৯২/৩ রবরসক এরিয়া, মাসকান্দা 

সদি, ময়মনরসংহ; সংিক্ষনাগাি: ২৯২/৩ রবরসক এরিয়া, মাসকান্দা সদি, ময়মনরসংহ 

253.  
480 

ইউপিা মগাড এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: মমাোঃ হার জুি িহমান খান, কুটুরিয়া, সাভাি, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগািোঃ কুটুরিয়া, সাভাি, কযান্টনপমন্ট, আশুরলয়া, ঢাকা। 

254.  
481 

েদ্মা মস টি মরাডাক্টস, স্বত্তারিকািী: জনাব োনরজদা আ পিাজ, ২৪/১, মযারগ নগি, মলনওয়ািী, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগািোঃ ২৪/১, মযারগ নগি, মলনওয়ািী, ঢাকা 

255.  
483 

মজরনটিক্স বাপয়াসাপয়ন্সস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: মমাোঃ রমনাি মহাপসন খান, ৮/রব/১৬, মধ্য োইকোড়া, 

রমিপুি-১, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ বুযপিা বাংলাপদশ, ৩য় েলা, গড় মগারবন্দপুি, সরখপুি, োঙ্গাইল 

256.  
484 

মসৌিভ এন্টািরাইজ ইইউ রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব শুিাংশু শািাশু, ১২৩/১/১ কাজী োওয়াি, সাউথ 

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ নীচ েলা, ১২৩/১/১ কাজী োওয়াি, সাউথ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা  

257.  
485 

মজনন এপরা  াম বা, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ নারছম উরিন, ইষ্টান ব মেড মসন্টাি, রুম নং-১২/১, ৫৬ রভআইরে 

মিাড, নয়ােল্টন, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ ১৪৬ উত্তি বাসাপবা, বাসাপবা, সবুজবাগ, ঢাকা। 

258.  
486 

ম্যক্স মলাবাল (রবরড) রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব এজাজ আহপমদ ইরিশী, বাসা-৩২/১, রমল্করভো মিাড, 

মসকশন-৭, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ বাসা-৮, ব্লক-রস, মসকশন-৬, মিাড নং-১১, রমিপুি, ঢাকা। 

259.  
488 

ডযাে মকয়াি, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব িরবউল আলম গং, বাড়ী নং-২, মিাড-৫, ব্লক-রস, নবদয় হাউরজং, 

মমাহাম্মদপুি, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ ২৩/১, োবরলক মহলথ, িাজবাড়ী 

260.  
489 

এভান্স এরশয়া রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ  য়জুি িহমান, ৪৫ বীি উত্তম রস আি দত্ত সড়ক, 

েয় েলা, ঢাকা; সংিক্ষনাগািোঃ রমড় োড়া, মচৌিাস্তা, মডমিা, ঢাকা। 

261.  
491 

হানা এন্টািরাইজ স্বত্ত্বারিকািী- হারুন-অি-িরশদ, ২০৩, কাঁঠাল বাগান, রনউমাপকবে, িানমরন্ড, ঢাকা-১২০৫; 

সংিক্ষণাগাি- ভবারনপুি িাজাি, রসিাজরদখান, মুরন্সগজ। 

262.  

492 

মডল্টা এপরা সাপয়ন্স বাংলাপদশ, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব কুবলয় মসন, ১৩৭৪/রব, ব্রাইে হাউজ, অরকবড, হাজী 

ইসলাম রময়া আ/এ, মছােপুল, চট্টরাম; সংিক্ষনাগািোঃ আরজম োওয়াি, চান্দগাঁও, মহারডং নং-৬১৯/এ, 

চট্টরাম। 
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263.  
493 

ইনপে া, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব কাজী মমাহাম্মদ আবু দাউদ ইব্রাহীম, ৪৯১, ওয়যািপলস মিলপগে, বড় 

মগবাজাি, িমনা, ঢাকা-১২১৭; সংিক্ষনাগািোঃ েলাশবারড়, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা। 

264.  
495 

শামীম  াম বা, স্বত্ত্বারিকািী: ডাোঃ মমাোঃ কর ল উরিন, ১১২/এ, ৩য় েলা, মসনোড়া, েব বো, রমিপুি-১০, 

ঢাকা-১২১৬; সংিক্ষনাগািোঃ ১৫৫/১ নীচেলা, মসনোড়া, কা রুল, রমিপুি-১০, ঢাকা-১২১৬ 

265.  
496 

মরাপরস এপরাপভে, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ মসরলম মিজা রহিন, ৪০/৩, িায়োড়া মমইন মিাড, খুলনা; 

সংিক্ষনাগািোঃ ৪০/৩, িায়োড়া মমইন মিাড, খুলনা 

266.  
499 

মক রড এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  সসয়দ মুসা রময়া, ২৬২৫ মশি-ই-বাংলা মিাড, খুলনা। সংিক্ষণাগাি- ২৬২, 

মশি-এ-বাংলা মিাড, খুলনা 

267.  
500 

মমসাস ব এরজ মভেস স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ নুরুল আরমন, ১৪৭/৯ রব দরক্ষন রেপিিবাগ, রমিপুি, ঢাকা-

১২১৬; সংিক্ষনাগাি: মহারডং নং-১৪৭/৯ মধ্যি চি, েরিম োড়া, সাক্তা, মকিানীগজ। 

268.  
501 

অযারমপনারভে বাংলাপদশ রাইপভে রলরমপেড স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ ইউনুস আলী, ৭৬, গাউছুল আযম 

এরভরনউ, মলপভল-৪, মসক্টি-১৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: প্লে নং-১৩৪, কাঠালী, ০৮ নং ওয়াড ব ভালুকা 

269.  
502 

মহাপসন ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািী: জনাব আলহাজ্ব মমাোঃ নুি মহাপসন, ৮৯/এ, সাপয়দাবাদ, ঢাকা। 

সংিক্ষণাগািোঃ ২৩-রব, রবএসরসআইরস রশল্প এলাকা, কাঞ্চনপুি, নািায়নগজ 

270.  

503 

মাহী মেড ইন্টািন্যাশনাল স্বত্তারিকািীোঃ জনাব এপকএম মাজহারুল ইসলাম, িহমান মচম্বাি, ১২-১৩ 

মরেরিল, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষণাগাি: ১৫, বাজািগাঁও (ডাোঃ বজলুি িহমান মিাড), মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, 

ঢাকা-১৩৬২ 

271.  
504 

মলন্স এপরা রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনব ডাোঃ মমাোঃ আবুল  জল, মমাখপলছুি িহমান প্লাজা, েরিহল োড়া, 

রনমসাি বুরড়চং, কুরমল্লা; সংিক্ষণাগা- েরিচনোড়া, রনমসাি, বুরডচং, কুরমল্লা 

272.  
505 

রিলাই  এপরাপভে বাংলাপদশ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ ইনামুল হক/এইচ এম নাজমুল হক, ৩/২ পুিানা 

েল্টন, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষণাগাি-২০৪, মেকনগি োড়া, গাজীপুি সদি, গাজীপুি 

273.  

506 

মমাহাম্মদীয়া এপরাপভে রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ আবু হারেম মনওয়াজ মচৌধুিী, শাদাে ম্যানশন 

(২য় েলা), ১৬১ সদিোে মিাড, চট্টরাম; সংিক্ষনাগািোঃ শাদাে ম্যানশন (২য় েলা), ১৬১ সদিোে মিাড, 

চট্টরাম 

274.  
507 

মভেকল র ড এন্ড এপরা রডাক্টস রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: ডাোঃ বািন চন্দ্র সিকাি, ১০৬/১, কারলবাড়ী মিাড, 

োেগুদাম, ময়মনরসংহ; সংিক্ষনাগািোঃ ১০৬/১, কারলবাড়ী মিাড, োেগুদাম, ময়মনরসংহ 

275.  
508 

রলংপকজ ইন্টািন্যাশনাল রাইপভে রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ সাজ্জাদ মহাপসন, ২৩/৮ জালালাবাদ, 

োহাড়েলী, খুলশী, চট্টরাম; সংিক্ষনাগািোঃ ২৩/৮ জালালাবাদ, োহাড়েলী, খুলশী, চট্টরাম। 

276.  
509 

রনউরেরমড এপরা সাইন্স, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব নুপি আলম, ছাপনািা ভবন, খন্দরকয়া, হােহাজািী, চট্টরাম; 

সংিক্ষনাগািোঃ ছাপনািা ভবন, খন্দরকয়া, হােহাজািী, চট্টরাম। 

277.  
510 

এরিপজানা বাংলাপদশ; স্বত্ত্বারিকািী- আরেকুি িহমান োেস, ৩৯/১, রবীিপুি, নিরসংদী সদি, নিরসংদী; 

সংিক্ষণাগািোঃ রখলগাঁও, মািবদী, নিরসংদী 

278.  

511 

 াম বাস এরর রবজপনস রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ িারজব সুলোন, ৭৬৬/এ, মিাড-৭, বায়তুল 

আমান হাউরজং মসাসাইটি, আদাবি, ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষনাগািোঃ মন্না মুন্সীি বাড়ী, বারনয়ািচালা, 

ভবানীপুি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। 

279.  
513 

রনশা মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ নুি ইসলাম, বাসা-০০১, বঙ্গবন্ধু মিাড, পুিােন বাবু 

োড়া, সসয়দপুি-৫৩১০; সংিক্ষনাগািোঃ রবরসক রশল্পনগিী, সসয়দ পুি-৫৩১০। 

280.  

514 

বাপয়াল্যবা এপরাপভে রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ নজরুল ইসলাম, সামসউরিন ম্যানশন (৬ষ্ঠ েলা), 

১৭ মগবাজাি, রনউইোেন মিাড, ঢাকা-১০০০; সংিক্ষনাগািোঃ সামসউরিন ম্যানশন (৬ষ্ঠ েলা), ১৭ 

মগবাজাি, রনউইোেন মিাড, ঢাকা-১০০০ 
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281.  
515 

এনাম মেডাস ব, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ এনামুল হক মমাল্লা, এনাম মেডাস ব, দাগ-১১৬৮, নুপিি চালা পূব ব, 

গুলশান, ভাোিা, ঢাকা-১২১২। সংিক্ষনাগািোঃ চকোড়া (গাজীপুি মিাড), মাওনা, শ্রীপুি, গাজীপুি। 

282.  

516 

এস এম রজ এযারনপমল মহলথ মকাম্পানী রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব এস এম শর কুল গরণ, কযাপস 

মসপিনা, বাড়ী নং-২৫, ফ্ল্াে নং- রব-২, গিীব ই মনওয়াজ এরভরনউ, মসক্টি নং-১১, উত্তিা, ঢাকা; 

সংিক্ষনাগািোঃ বনশ্রী মহারডং নং-১২৩২, দরক্ষণ থানা োড়া, োঙ্গাইল সদি, োঙ্গাইল। 

283.  

517 

মসই  ইউরনয়ন, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব ; োরিকুল ইসলাম, ৫৬ এম মক স্যাোলাইে োউন, চান্দনা মচৌিাস্তা, 

গাজীপুি সদি, গাজীপুি; সংিক্ষনাগািোঃ ৫৬ এম মক স্যাোলাইে োউন, চান্দনা মচৌিাস্তা, গাজীপুি সদি, 

গাজীপুি। 

284.  
518 

আশকাি ইন্ডারিজ রলরমপেড, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব আরি  রবল্লাহ আরদল মচৌধুিী, প্লে-এম/২৫, মসকশন-১৪, 

রমিপুি, ঢাকা। সংিক্ষণাগাি- ১২২৮ মন্না মুন্সীি বাড়ী, বারনয়ািচালা, ভবানীপুি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। 

285.  
519 

মমসাস ব এ. িহমান এন্ড ব্রাদাস ব, স্বত্ত্বারিকািী: আলহাজ্ব আহমদ্যি িহমান, ৬০/২, নতুন চাকোই, চট্টরাম; 

সংিক্ষনাগািোঃ ১৭৩ নতুন চাকোই, চট্টরাম 

286.  
520 

নূি ইমপেক্স, স্বত্তারিকািী: জনাব সাখাওয়াে মহাপসন ভূইয়াঁ, ২৯৩, বখরেয়াি রখলজী মিাড, নািায়নগজ; 

সংিক্ষনাগািোঃ ২৯৩, বখরেয়াি রখলজী মিাড, নািায়নগজ  

287.  
521 

মমসাস ব সপহাদি এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী: জনাব কৃষ্ণ মগাোল সাহা, প্লে নং-১০৭, নথ বোওয়াি, মসক্টি-৭, 

উত্তিা, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষনাগাি: োবুি কাোরসয়া, গাজীপুি। ম ান: ০১৭০-৮৪৪০০৬ 

288.  

522 

মমসাস ব মসতু মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব অজন মজুমদাি, ১২৭১/১৪৬৬ মশখ মমাশাি  

মহাপসন মিাড, িাজাখালী, চাক্তাই, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: ন্যাশনাল রমপলি গুদাম, িাজাখালী মিাড, চাক্তাই, 

চট্টরাম। ম ান: ০১৭৮১-৩৬৩৮১৬ 

289.  

523 

 াম বা রভনপেজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব শর কুল ইসলাম, ৭৭, েরিম িানমরন্ড, শঙ্কি-১২০৫, িানমরন্ড; 

সংিক্ষনাগাি: ব্যাোিী বাড়ী, মাপকবে, মহারডং নং-৬০৩, ওয়াড ব-০৯, রাম: শ্যামলাশী, বাপহিচি, থানা: 

সাভাি, ইউরনয়ন: ভাকুেবা, ঢাকা। ম ান: ০২-৯১২৬৫৭৮ 

290.  

524 

েলওয়াে ব এযাপসারসপয়েস, স্বত্তারিকািী:  জনাব সাবরিন মিজা, ফ্ল্াে নং-এ ৪, হাউজ নং-১০৬৭, মিাড নং-

৬, এযারভরনউ নং-৭, রমিপুি রডওএইচএস, ঢাকা-১২১৬ সংিক্ষনাগাি: রাম-হরিনিিা, মেতুল িড়া, 

মহমাপয়েপুি, সাভাি, ঢাকা। ম ান: ০১৭৭৫-৮৬৮২৭৬। 

291.  

525 

মরাপেক এরনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাহাম্মদ োপিক সিকাি, খন্দকাি মাপকবে কমপপ্লক্স, হড়রাম 

বাজাি, িাশাহী মকাে ব িাজোড়া, িাজশাহী, বাংলাপদশ; সংিক্ষনাগাি: খন্দকাি মাপকবে কমপপ্লক্স, হড়রাম 

বাজাি, মহারডং নং-এ-১৫৮, ওয়াড ব নং-৪, িাজশাহী বাংলাপদশ। ম ান:০২-৪৮৯৫৯৩১৩   

292.  

526 

এম রব এপরা মকয়াি, স্বত্তারিকািী:  জনাব সামসুি িহমান, কনকড ব রব-১, রবরডং- (২য় েলা),  পয়সপলক, 

খুলশী, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: রনউ িাজাপুি মিাড, মহারডং নং-১৪৯, বড়কুরমিা, সীোকুন্ড, চট্টরাম ম ান: 

০১৪০৩৩০১৬৬০ 

293.  

527 

মারল্ট-পভে মাপকবটিং স্বত্তারিকািী:  মরনরুজ্জামান, ১৬১ সুলোনগজ মিাড, িাপয়িবাজাি মমাহাম্মদপুি, 

ঢাকা-১২০৯, সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-১২, স্কুল মিাড, মশখদী পূব বোড়া, দরনয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২৩৬। 

ম ান০১৭৪৯-০৭১৮০৮, ০১৮৫১-৬০২০০১। 

294.  
528 

মসরভয়াি এপরা  াম বা, স্বত্তারিকািী:  জনাব জনাব মমাোঃ সাইফুরিন মচৌধুিী; কািখানা: মইজ্জািপেক, বাহাদ্যি 

মাপকবে, ৩য়েলা, চি োথিোো, কণ বফুলী, চট্টরাম । ম ান: ০১৬১৩-২৪১৬৭৩ 

295.  

529 

েে এপরা  াম বা, স্বত্তারিকািী: জনাব মমা: মর জুল ইসলাম, িী আি কমপপ্লক্স, মাওনা, মচৌিাস্তা, শ্রীপুি, 

গাজীপুি। সংিক্ষনাগাি: িী আি কমপপ্লক্স, মাওনা, মচৌিাস্তা, শ্রীপুি, গাজীপুি। ম ান : ০১৯১৫-৬৪৯২৯০, 

০১৭৬৭-৪৪৯২৪১ 

296.  

530 

এক্সরসপলন্ট এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব নাসরিন সুলোনা, জম জম োওয়াি, মসানািগাঁও জনেথ মিাড, 

মসক্টি-১৩, উত্তিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: হাউজ-৩১, মিাড-০২ ব্লক-রড, ওয়াড ব-৫৩, রদয়াবাড়ী, উত্তিা, ঢাকা। 

ম ান: ০১৯৭১৮৮৭৭১৮ 
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297.  
531 

 াইজািপভে ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব লীরে িানী দাস, হাউজ-১৮৮/১, নবাপবি বাগ, শাহ আলী, 

রমিপুি-১; সংিক্ষনাগাি: হাউজ নং-১৩৫ দারুস সালাম ঢাকা-১২১৬। ম ান: ০১৭৬৫-৮১৬৩৬৩ । 

298.  

532 

এ এন এ  ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ আবু বকি রসরিক, করিম রভলা, নূিানী মমাড়, 

রনরশন্দিা, বগুড়া; সংিক্ষনাগাি: করিম রভলা, নূিানী মমাড়, রনরশন্দিা, বগুড়া। ম ান: ০১৭১৭-৮৯১৭৩৫, 

০১৭১৭-৫৩৬৬৫২ 

299.  
533 

এস আলম এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী: ড. মমা: সামীউল আলম, গ-৯৭, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

সংিক্ষনাগাি: মবলেলী, রশমুরলয়া, োিাকান্দা, ময়মনরসংহ। ম ান: ০১৯১৪-৭৩৫৪৭৬। 

300.  
534 

ম্যাকপডানাড ক্রেস, স্বত্ত্বারিকািী: জনাব মমাোঃ সারকবুি িহমান, ৪১২, উত্তি মুিাদপুি, ঢাকা; সংিক্ষণাগািোঃ 

মাপলক বাড়ী, ৩৪ নং ওয়াড ব, জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, ছয়দানা, েঙ্গী, গাজীপুি। 

301.  
535 

ররসাইজ এপরা রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব সালমা খাতুি, বাসা-৫৩, রনমেলীি মেক, রডয়াবাড়ী, ব্লক-

রব, রনশােনগি, তুিাগ, ঢাকা-১২৩০; সংিক্ষণাগািোঃ িানীি হাে মিাড, শাজাহানপুি, বগুড়া। 

302.  
536 

কনর পডন্ট এপরা মভে স্বত্ত্বারিকািীোঃ মমাোঃ হারববুি িহমান, রাম-কুশ বা, ডাকেি- বড়ুয়াহাে, থানা- কাউরলয়া, 

মজলা-িংপুি; সংিক্ষণাগািোঃ বাসা নং-২৫, েয বেন পূব বোড়া, িংপুি। 

303.  
537 

কাজী এরডটিভ রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ কাজী সালাহ উরিন, রাম-োকুটিয়া, মোষ্ট- রড োকুটিয়া ১৯৮২, 

োোইল, োঙ্গাইল; সংিক্ষণাগািোঃ োকুটিয়া, মোষ্ট- রড োকুটিয়া ১৯৮২, োোইল, োঙ্গাইল। 

304.  
538 

 াম বস এপরাপভে রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব িাপসল রময়া, েমা হাসোোল মিাড, কমলপুি, সভিব, 

রকপশািগজ; সংিক্ষণাগািোঃ ১৬১৫/১ (রিেীয় েলা), েমা হাসোোল মিাড, কমলপুি, সভিব, রকপশািগজ  

305.  
539 

দাস এরনপমল মহলথ রলোঃ স্বত্ত্বারিকািীোঃবাবুল চন্দ্র দাস, ৭৬ রদলকুশা, মরেরিল বা/এ, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষণাগািোঃ ৪৭/১, ১৯৮৩, দরক্ষণ িরনয়া, রজয়াস্মিনী, কদমেলী, ঢাকা-১২৩৬  

306.  

540 

এম এন মেড ইন্টািন্যাশনাল স্বত্ত্বারিকািীোঃপমাোঃ নারজম উরিন, বাড়ী নং-৪, মিাড-৯/১, ব্লক-এ , দরক্ষণ 

বনশ্রী, ঢাকা-১২১৬; সংিক্ষণাগািোঃ আি এস নং-৫৭০, বনশ্রী, রত্রপমাহনী, রলংক মিাড, রত্রপমাহরন মেক 

োড়া, রিঁলগাঁও, ঢাকা-১২১৯ 

307.  
541 

না  কপমারডটিস এন্ড মকাং স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মশ াপয়ি আলম, ক-৭১, নিবা, রগরে স্মিনী, গুলশান, 

ঢাকা; সংিক্ষণাগািোঃ চ-৭০/৭০ এ, রুোয়ন রমপলরনয়াম েয়াি, উত্তি বাড্ডা, ঢাকা। 

308.  
542 

রাণ এপরা রবজপনস রলোঃ স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব আহসান খান মচৌধুিী, ২২৮ রনউ রডওএইচএস, কা রুল, ঢাকা-

১২০৬; সংিক্ষণাগািোঃ হরবগজ ইন্ডারিয়াল োকব, শাপয়স্তাগজ, হরবগজ। 

309.  
543 

 াম বািস এপরাপভে রলোঃ স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব োরিকুল ইসলাম, বাড়ী-৮৭, মিাড-২০/১, ব্লক-পক, দরক্ষণ 

বনশ্রী, ঢাকা-১২১৭; সংিক্ষণাগািোঃ ইছাোড়া, রমউরজয়াম মিাড, মসানাি গাঁ, নািায়নগজ। 

310.  
544 

েল্লী খামাি এপরা রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মাহফুজুি িহমান, ৭৯/২/এ, উত্তি যাত্রাবাড়ী, ৪নং মগইে, 

 রিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪; সংিক্ষণাগািোঃ ৭৯/২/এ, উত্তি যাত্রাবাড়ী, ৪নং মগইে,  রিদাবাদ, ঢাকা-১২০৪ । 

311.  

545 

ব্লুরমং  াম বা রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মমাোঃ রসিাজুল ইসলাম, রস ১৫৫৩৯০/২০১৯, মবলেলা, 

নয়ািহাে, নবীনগি, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা; সংিক্ষণাগািোঃ রস ১৫৫৩৯০/২০১৯, মবলেলা, নয়ািহাে, 

নবীনগি, আশুরলয়া, সাভাি, ঢাকা। 

312.  

546 

হযারলকন এন্টািরাইজ স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মমাোরসম রবল্লাহ, মক-২৮৫, রবআইরডরস মিাডম জয়পদবপুি, 

গাজীপুি সদি, গাজীপুি; সংিক্ষণাগািোঃ মক-২৮৫, রবআইরডরস মিাডম জয়পদবপুি, গাজীপুি সদি, 

গাজীপুি। 

313.  
547 

রনড এপরা  াম স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মদওয়ান মমাোঃ এনাপয়তুি ইসলাম, মধ্যোড়া মিাড, করিমগজ বাজাি, 

করিমগজ, রকপশািগজ; সংিক্ষণাগািোঃ মধ্যোড়া মিাড, করিমগজ বাজাি, করিমগজ, রকপশািগজ। 

314.  
548 

মসাহাগ এন্টািরাইজ স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মমাোঃ মসাহনুি িহমান, িাজাবাজাি, বগুড়া; সংিক্ষণাগািোঃ 

চকিচা, গাবেলী, বগুড়া। 
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315.  
549 

মমসাস রব এম মেরডং স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনাব মিপহনা আকোি, মশখ মমাশািি  মহাপসন মিাড, চাক্তাই, 

চট্টরাম; সংিক্ষণাগািোঃ বাংলাপদশ এপিামা টি রলরমপেড, ম ৌজদািহাে। 

316.  

550 

কুল মাপচন্ট রলরমপেড স্বত্ত্বারিকািীোঃ জনবা মমাোঃ সালাউরিন, ফ্ল্াে -এ/১, হাউজ-১৮, মিাড- ১/এ, ব্লক- মজ, 

বারিিািা, ঢাকা-১২১২; সংিক্ষণাগািোঃ ফ্ল্াে -এ/১, হাউজ-১৮, মিাড- ১/এ, ব্লক- মজ, বারিিািা, ঢাকা-

১২১২। 

317.  

551 

রপমক এপরা এন্ড র ড রডাক্টস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব মমাোঃ রমজানুি িহমান, ১২৪/রড, মসঞ্চুিী 

আপকবড ভবন (৩য় েলা), শহীদ সাংবারদক মসরলনা োিরভন সড়ক, মগবাজাি-১২১৭; সংিক্ষনাগািোঃ প্লে 

নং- এস-৩৩, রবরসক রশল্প নগিী, মকিানীগজ, ঢাকা  

318.  

552 

রাথ বনা এপরা মেরডং, স্বত্তারিকািী:  জনাব মুহাম্মদ জারহদ মহাপসন,  াপেমা োওয়াি, ৪২/৫, জয়োড়া, পূব ব 

জামরসং, মিরডও কপলানী, সাভাি, ঢাকা। সংিক্ষনাগাি: পূব ব জামরসং, মিরডও কপলানী, সাভাি, ঢাকা । 

ম ান: ০১৭৬৫-৮১৬৩৬৩ 

319.  

553 

রসরনল  াম বা রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আবুল কালাম আজাদ, রব. মক বাড়ী, রমজবাপুি বাজাি, গাজীপুি 

সদি, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: রব. মক বাড়ী, রমজবাপুি বাজাি, গাজীপুি সদি, গাজীপুি।  ম ান: ০২-

৮৩১৬৪৬৮। 

320.  

554 

মেে এন্ড মভেস বাপয়াপকয়াি, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ োনভীি রসরিকী, জাহাঙ্গীি প্যাপলস, এস.রব. 

 জলুল হক মিাড, মগাশালা রসিাজগজ; সংিক্ষনাগাি: েরিম জামতেল বাজাি, কামািখন্দ, রসিাজগজ। 

ম ান: ০১৩০৫৪৮৮১৩৩ 

321.  
555 

মমসাস ব মাইশা এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আব্দুল হান্নান, ২০৮, নতুন চাক্তাই, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: 

ন্যাশনাল কেন রমলস, রসটি মগইে, চট্টরাম। ম ান: ০১৭২৭০৭০৭০১। 

322.  

556 

লাই  রব্রজ মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব এ মক এম েরিকুল ইসলাম, ১০৬২, মধ্যম মগাসাইল 

ডাঙ্গা বন্দি, চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-১৫, মিাড-১৬, মসক্টি-১৩, উত্তিা, ঢাকা। ম ান: ০৩১-

৭১৫৬৩০। 

323.  
557 

আরলশা মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আজাদ্যল হক, ক-৩, জগন্নাথপুি, সাইমন েপয়ন্ট, 

ভােিা, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: মবলেলা, নয়ািহাে, সাভাি, ঢাকা-১৩৫০। ম ান: ০১৭৪৮-৪৫৯০৯৩। 

324.  

558 

কারি এপরাপভে রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব এস, এম, জাকারিয়া আব্দুস সাত্তাি, ৭/৫ গাপড বন িীে, মমাহনপুি, 

রিং মিাড, শ্যামলী, আদাবি, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: বাড়ী নং-৩১, মিাডোঃ ৩/২, মসরজদ মিাড, আনন্দনগি 

(দরক্ষ ণ মহল) বাড্ডা, ঢাকা। ম ান: ০১৭১১৭০৫০৬৭। 

325.  
559 

এ এইচ রডরিরবউেিস, স্বত্তারিকািী:  জনাব জরহিম্নল ইসলাম, মেরলোড়া, চান্দনা, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: 

মেরলোড়া, চান্দনা, গাজীপুি । ম ান: ০১৭১১৮২৬৪১১। 

326.  
560 

োিমা এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মিজাউল করিম খান, আরদ োংগাইল; সংিক্ষনাগাি: সাবারলয়া 

সদি হাসোোল, োংগাইল।প ান: ০১৭১২-৫৮৮৭৫০। 

327.  

561 

রমপনারি বাংলাপদশ রলোঃ, স্বত্তারিকািী:  জনাব আবুল কালাম আজাদ, ২নং রস এন্ড রস বাজাি, 

মবড়াইপদিচালা, মাওনা শ্রীপুি, গাজীপুি; সংিক্ষনাগাি: ২নং রস এন্ড রস বাজাি, মবড়াইপদিচালা, মাওনা 

শ্রীপুি, গাজীপুি । ম ান: ০১৭৮৯২৮৩৮৭৭। 

328.  

562 
স্বপ্ন মেড ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব সসয়দ মিজাউল করিম, ১২১, মরেরিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০; 

সংিক্ষনাগাি: রিেকা বাজাি, মো: রিেকা, থানা-হরিিামপুি, মারনকগজ। ম ান: ০২৯৫৫৪৯৩০ 

329.  
563 

আয়শা এন্টাি রাইজ, স্বত্তারিকািী: মমা: সুমন করিম, ১৬ রব, ৩ মছাে কােিা মোস্তা লালবাগ, ঢাকা। 

সংিক্ষনাগাি:  - ১৬ রব, ৩ মছাে কােবা মোসত্মা লালবাগ, ঢাকা। ম ান: ০১৯১৬৮০৫৫২৬ 

330.  
564 

আউয়াল এন্ড ব্রাদাস  কযারমপকল মকাোঃ রাোঃ রলোঃ; স্বত্ত্বারিকািী-হাপ জ আব্দুল আউয়াল, মকওঢালা, মদনপুি, 

বন্দি, নািায়নগজ; সংিক্ষণাগাি- মকওঢালা, মদনপুি, বন্দি, নািায়নগজ। ম ান-০১৭১৩০১৭৫৩০ 
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331.  

565 

মনাভাস এপরাপেক রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ এনামুল হক, িারজব, রাম-নুকালী, ডাকেি-

বাোবাড়ী োে, শাহজাহানপুি, রসিাজগজ; সংিক্ষনাগাি: চিকালীবাড়ী, লালকুঠি দিবাি শিী  সদি, 

ময়মনরসংহ। ম ান: ০১৩১৬-৯৪৭১২১ 

332.  

566 

মুসরলম নগিী র স র ড রমলস রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ আমজাদ মহাপসন, রাম: রত্রশাল 

ভাটিোড়া, ডাক: রত্রশাল, মজলা: ময়মনরসংহ; সংিক্ষনাগাি: মসকান্দি আলী মিাড, রত্রশাল ভাটিোড়া, 

ময়মনরসংহ। ম ান: -০১৭৬১৮৮৪৯৭৭ 

333.  

567 

এইচ, এম, আি ইন্টািন্যাশনাল, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ মাকসুদ্যি িহমান রুনা, রাম: গাজীপুি, 

মবানাপোল মেৌিসভা, মবনাপোল, যপশাি সংিক্ষনাগাি: কাগজপুকুি, মবনাপোল মমইনপিাড, যপশাি ম ান: 

-০১৭১১-৮৪১৭১৮ 

334.  

568 

আিরজল এনই বাংলাপদশ, স্বত্তারিকািী:  এ. মক. এম হুমায়ুন কবীি, মিরজোঃ অর স: ২০৭/এ মবমন মিাপকয়া 

স্বিণী (৪থ ব েলা) েরিম কা রুল, ঢাকা-১২০৮; সংিক্ষনাগাি: উত্তি োড়া মসরজদ মিাড, রদেীিচালা, 

চারন্দনা মচৌিাস্তা, গাজীপুি সদি, গাজীপুি। ম ান: ০১৭৩০৫৭৭৮৯৮ । 

335.  

569 

মক.রস.রস. (বাংলাপদশ), স্বত্তারিকািী:  িাপশদ্যজ্জামান (বাচ্চু), ১০৮ ভাই ভবন রভলা, সুলোনপুি, িাজবাড়ী 

সদি, িাজবাড়ী; সংিক্ষনাগাি: ১০৮ ভাই ভবন রভলা, সুলোনপুি, িাজবাড়ী সদি, িাজবাড়ী। ম ান: 

০১৭১১-৬৬১৫০৮। 

336.  
570 

না  এপরা, স্বত্তারিকািী:  ম িপদৌস মহাপসন, মহারডং: ১৩৪৮, বৃন্দাবনোড়া (মধ্যোড়া), বগুড়া; 

সংিক্ষনাগাি: ১৩৪৮, ওয়াড ব-০২, বৃন্দাবনোড়া (মধ্যোড়া), বগুড়া। ম ান: ০১৭১১৯৪১৩৬৬। 

337.  
571 

ইমপ্রুভ অযারনপমল মহলথ, স্বত্তারিকািী:  জনাব রুপবল আহপম্মদ, বহিপুি, ঈশ্বিদী, োবনা; সংিক্ষণাগাি: 

বহিপুি, ঈশ্বিদী, োবনা । ম ান: ০১৩০০-৩৩৯৪৫৫ 

338.  

572 

মমসাস ব রব.এস মেরডং, স্বত্তারিকািী: জনাব আব্দুল ওয়াদ্যদ ভহইয়া, রসটি মসন্টাি, মলপভল-২৭, ৯০/১, 

মরেরিল, ঢাকা-১০০০। সংিক্ষনাগাি: রদরেি চালা, চান্দনা, মচৌিাসত্মা, গাজীপুি, ঢাকা। ম ান:০২-

৪৭১১৭০১১ 

339.  
573 

মমসাস ব মবইজ এপরা, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাহাম্মদ হারমদ্যল ইসলাম, মনামান কপলজ মিাড, বাকরলয়া, 

চট্টরাম; সংিক্ষনাগাি: মনামান কপলজ মিাড, বাকরলয়া, চট্টরাম। ম ান: ০১৮১৩৫৯৮৯৫০ 

340.  

574 

িায় মেডাস ব, স্বত্তারিকািী:  জনাব সুচরিো িায়, ২৯৬ িানীনগি, থানা: মবায়ারলয়া, মো: মোড়ামাড়া-৬১০০, 

িাজশাহী রসটি কপে বাপিশন, মজলা: িাজশাহী; সংিক্ষনাগাি: ২৯৬ িানীনগি, থানা: মবায়ারলয়া, মো: 

মোড়ামাড়া-৬১০০, িাজশাহী রসটি কপে বাপিশন, মজলা: িাজশাহী। ম ান: ০১৭১১৮২৫৬১৩ 

341.  

575 

েয়াি এপরা মডপভলেপমন্ট এন্ড মরাপসরসং রলরমপেড, স্বত্তারিকািী: জনাব স্যামুপয়ল এন্ড মচৌধুিী, েয়াি 

মসন্টাি ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ সংিক্ষণাগাি: রবরসক ইন্ডারিয়াল এপষ্টড, োবনা। ম ান- ৮৮০-২-

৮৮৩৩০৪৭-৫৬। 

342.  

576 

অলওপয়লস মাপকবটিং রলরমপেড, স্বত্তারিকািী:  জনাব মঞ্জুি মমাপশ বদ খান, ৬/রব, আোতুকব োওয়াি, ২২, 

কামাল আোতুকব এরভরনউ, বনানী, ঢাকা; সংিক্ষনাগাি: ৬/রব, আোতুকব োওয়াি, ২২, কামাল আোতুকব 

এরভরনউ, বনানী, ঢাকা । ম ান: ০২-৯৮৪২০৬৯ 

343.  

577 

নুরুল এন্টািরাইজ, স্বত্তারিকািী:  মমাোঃ শর কুল ইসলাম, ৩২/২০ সুলোনগজ, িাপয়ি বাজাি ঢাকা; 

সংিক্ষনাগাি: ব্যাোিী বারড় মাপকবে, মহারডং নং-৬০৩, ওয়াড ব-৯, শগমলাশী, বাপহিচি, থানা-সাভাি, 

ইউরনয়ন-ভাকুবো, মজলা-ঢাকা । ম ান: ০১৮১৩৮২৯৩৯৯ 

344.  

578 

কে মকয়াি এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ বরদ-উজ জামান, হরিিাম রেপিাজ, বেেলা বাজাি, 

হাজীিহাে, িংপুি; সংিক্ষনাগাি: হরিিাম রেপিাজ, বেেলা বাজাি, হাজীিহাে, িংপুি।  ম ান: ০০১৭২২-

২৫৫৪৩৩ 

345.  
579 

এ রস  াম বা, স্বত্তারিকািী:  জনাব েপেশ বড়ুয়া, ১৩/১ মবোরিগরল, বাগমরনিাম, দামোড়া, চট্টরাম-৪২১৭; 

সংিক্ষনাগাি: ১৩/১ মবোরিগরল, বাগমরনিাম, দামোড়া, চট্টরাম-৪২১৭। ম ান: ০১৮৪৯৯৪৭৬০৯ 



22 

 

ক্রঃ নং লাইসেন্স 

নং 
 

ক াম্পানী/প্রতিষ্ঠাসনর নাম 

346.  

580 

রনউ লাই  এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  মমাোঃ আিমান মহাপসন, শাহনগি ভাই ভাই োওয়াি ২য় েলা, 

শাজাহানপুি, বগুড়া; সংিক্ষনাগাি: ভাই ভাই োওয়াি ২য় োলা মসানাহাো মিাড, শাহনগি, শাহজাহানপুি, 

বগুড়া। মমাবাইল: ০১৭১৩-৮২০৬০৩ 

347.  

581 
আল মকরম এপরা  াম বা, স্বত্তারিকািী:  ডাোঃ মমাোঃ মিজাউল করিম, সামত্মাহাি মিাড, নূিানী মমাড়, বগুড়া-

৫৮০০ সংিক্ষনাগাি: সামত্মাহাি মিাড, নূিানী মমাড়, বগুড়া-৫৮০০। ম ান: ০১৭৩৫-৬৬০০০৯। 

348.  

582 

মাস ব মেডাস ব এন্ড কনসালপেন্ট, স্বত্তারিকািী:  জনাব আব্দুলস্না আল আজীম, বাড়ী নং-১৬, মিাড ৬/এ নপবাদয় 

হাউরজং, আদাবি, ঢাকা-১২০৭; সংিক্ষনাগাি: মসকশন-৬, বস্নক- রড, বাড়ী-৬, মিাড নং-৯, রমিপুি-৬, 

ঢাকা। ম ান: ০২-৮৮১৩৩০২ 

349.  

583 

আি.আি রডরিরবউশন লাইন, স্বত্তারিকািী:  মমাোঃ আশিাফুল আলম, ইষ্টাণ ব ইয়াকুব প্লাজা, ৫ম েলা, 

মিইসপকাস ব কুরমল্লা; সংিক্ষনাগাি: কুরমল্লা মমরডরসন কমপেস্নক্স, আপলখািচি, উত্তি দ্যগ বাপুি, আদশ ব সদি, 

কুরমল্লা । ম ান: ০১৬৭৭-৯৫০৬৬২ 

350.  
584 

োপসল এপরাপভে, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ সবুজ রময়া, চিজানা, োরিন্দা, োঙ্গাইল সদি, োঙ্গাইল; 

সংিক্ষনাগাি: চিজানা োরিন্দা, োঙ্গাইল।  ম ান: ০১৭৭৮-০৯২০০০। 

351.  
585 

এরক্সমপকা মভে  াম বা মকাং, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমাোঃ ির কুল ইসলাম, রাম: নলো, খরললনগি-৯৪২০, 

োলা সােক্ষীিা; সংিক্ষনাগাি: ৪১০-ক যপশাি মিাড, মদৌলেপুি, খুলনা।  ম ান: ০১৭১৭০০৩৪৮০। 

352.  
586 

লাোি মিরমরডস, স্বত্তারিকািী:  জনাব মমা: আশিাফুজ্জামান, রে.টি.আই মিাড, ষরষ্টেলাোড়া, মকােয়ালী, 

যপশাি। সংিক্ষনাগাি: রে.টি.আই মিাড, ষরষ্টেলাোড়া, মকােয়ালী, যপশাি । মমাবাইল: ০১৯১১-৯৭৭৯৩৬ 

 


