
প্রাণিসম্পদ অণিদপ্তর কর্তকৃ মিাট ণিবণিত ণিড ণিলের তাণেকাাঃ- 
 

 

ক্রণিক 

িং 

ণিড ণিলের িাি ও ঠিকািা োইলসন্স িং 

১। মকায়াণেটি ণিডস ণেণিলটড, ণিণররচাো, বালের বাজার, গাজীপুর। ০১ 

২। প্যারাগি ম াণি ণেণিলটড, বাণিয়ারচাো, ভবািীপুর,গাজীপুর। ০২ 

৩। প্যারাগি ণিড ণোঃ, মবরি, আশুণেয়া,সাভার, ঢাকা। ০৩ 

৪। ব্র্যাক ণিড ণিে, জজিা বাজার, শ্রীপুর, গাজীপুর। ০৪ 

৫। আিতাি ণিড প্রডাক্টস্ ণোঃ, রূ সী, রূ গঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ০৫ 

৬। ষ্টার  ণিডস ণেণিলটড, কারোিা- দিলদািা, িলিাহরদী, িরণসংদী। ০৬ 

৭। ণস ণ  বাংোলদি মকাং ণোঃ, গ্রাি- সুবণদয়া, ম াস্ট-ণডলেদহ, থািা-চুয়াডাো সদর, মজো-চুয়াডাো। ০৭ 

৮। কাজী ণিডস ণোঃ ভাষাই িগর, মবাদা,  ঞ্চগড়। ০৮ 

৯। িাণরি ম াণি এন্ড হযাচারী ণোঃ, জাণিরণদয়া, িাস্টার বাড়ী ভালুকা, িয়িিণসংহ। ০৯ 

১০। এি.এি. আগা ণেণিটলটড, ১৭৭, োতুিগঞ্জ, চট্টগ্রাি, ৫৩/ণস, িাণিরাবাদ, চট্টগ্রাি। ১০ 

১১। ণস ণ  বাংোলদি মকাং ণোঃ, মিাট কুণিেস্না, িাসণজদ্দা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাি। ১১ 

১২। প্রণভটা ণিড ণেণিলটড, িধ্যি মসািাইিণড়, িীতেপুর, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাি। ১২ 

১৩। উত্তরা ফুডস এন্ড ণিডস (বাংোলদি) ণোঃ, ৫০, েণরঞ্চী, মেঁদা াড়া, িণিরািপুর, যলিার। ১৩ 

১৪। ণবশ্বাস ম াণি এন্ড ণিস ণিডস ণোঃ, হাণতিারা মরাড, কাণিিপুর, গাজীপুর। ১৪ 

১৫। িওকত ণিড ণিেস, কারোিা-কাঠােী, ভালুকা িয়িিণসংহ। ১৫ 

১৬। সাণি ণিডস ণেণিলটড, কারোিা-কাঠােী, ভালুকা িয়িিণসংহ। ১৬ 

১৭। ণচটাগাং ণিড ণেণিলটড, সাউথ ওয়ালহদপুর, কিেদহ, ণিরশ্বরাই, চট্টগ্রাি। ১৭ 

১৮। ইউলরা ণিডস ণোঃ, কারোিা- িাহমুদাবাদ, বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাি। ১৮ 

১৯। ইলন্ডক্স এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ (ণিড ণিে ণডণভিি), কারোিা- ঢাকা িয়িিণসংহ মরাড, কাঠােী, ৭ িং ওয়াড,ৃ 

ভালুকা ম ৌরসভা, িয়িিণসংহ। 

১৯ 

২০। তাণিি এলগ্রা ইন্ডাণিজ (প্রাাঃ) ণোঃ, সুজাবাদ, িাহজাহািপুর। ২০ 

২১। মেট্রা মহক্সা ণিডস ণোঃ, গ্রাি-ইিাইে,থািা- ণিবােয়, মজো- িাণিকগঞ্জ ২১ 

২২। রাণিদ ণিড ণোঃ, কারোিা- হাটকালুগঞ্জ, চূয়াডাো। ২২ 

২৩। এযাডভান্সড ম াণি এন্ড ণিস ণিডস্ ণেণিলটড, যুণগয়া, বারোদা, কুণষ্টয়া সদর, কুণষ্টয়া। ২৩ 

২৪। ণিউ মহা  এলগ্রালটক বাংোলদি ণোঃ, বাংিাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। ২৪ 

২৫। ণিউ মহা  এলগ্রালটক বাংোলদি ণোঃ, চরবাউণিয়া, বাউণিয়া, গজাণরয়া, মুণন্সগঞ্জ। ২৫ 

২৬। কাজী গ্রযান্ড প্যালরন্টস ণেণিলটড, বাউণিয়া, গজাণরয়া, মুণন্সগঞ্জ। ২৬ 

২৭। কাজী িািসৃ ণেণিলটড, কারোিা-সােন্দর,ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও। ২৭ 

২৮। মজসি এলগ্রালভট ণোঃ (ণিড ণিে ণডণভিি), মিৌো াড়া, ম াাঃ- ভবািীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ২৮ 

২৯। ঠাকুরগাঁও ণিড ণিে, ণবণসক ণিল্প িগরী, ঠাকুরগাঁও। ২৯ 

৩০। এলগ্রা ইন্ডাণিয়াে ট্রাস্ট (এ আই টি),এ আই টি, রাোণেয়ারচাো, িিীপুরি কাণেয়াককর, গাণজপুর। ৩০ 

৩১। কৃণষ ন্য ণিডস ণেণিলটড, গ্রাি-ভান্নারা, ম াাঃ-মিৌচাক, কাণেয়াককর, গাজীপুর। ৩১ 

৩২। ণসটি ণিড মপ্রাডাক্টস্ ণোঃ, উত্তর রূ সী, রূ গঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ৩২ 

৩৩। ডায়ার িািাৃ, ণোঃ, ণদঘীরচাো, চান্দিা মচৌরাস্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ৩৩ 

৩৪। এণেয়া ণিডস ণেণিলটড, ১৯৫, িণতণিে বা/এ, ঢাকা। কারোিা- বাণিয়ারচাো, বালঘরবাজার, গাজীপুর। ৩৪ 

৩৫। কৃণষণবদ ণিড ণেণিলটড, ৮০১, মবগি মরালকয়া স্মরিী, কাজী াড়া, ণিরপুর, ঢাকাা্ কারোিা- ণিণসন্দা, 

ভালুকা, গাজীপুর। 

৩৫ 

৩৬। ইউণিক ণিস এন্ড ম াণি ণিড ণিেস ণোঃ, ণবণসক ণিল্পিগরী, িওহাটি, মিরপুর। ৩৬ 

৩৭। এ.ণজ. এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণেণিলটড, কারোিা- আজুণগচাো, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৩৭ 

৩৮। ণস ণ  বাংোলদি মকাং ণোঃ (ণিডণিে ইউণিট-২), 

গ্রাি- চান্দুরা, থািা-কাণেয়াককর, মজো-গাজীপুর। 

৩৮ 

৩৯। ণস ণ  বাংোলদি মকাং ণোঃ (ণিডণিে ইউণিট-৩),৩মিৌজা-বড়কিেদহ, ম াাঃ বাড়ইডাো, থািা-ণিরশ্বরাই, 

মজো-চট্টগ্রাি। 

৩৯ 

৪০। আলিণরকাি মডইণর ণেণিলটড, ভাংিাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৪০ 

৪১।  পুোর ম াণি এন্ড ণিস ণিডস্ ণোঃ, িয়ািগর, িয়ালগাোর হাট, চাঁ াই িবাবগঞ্জ। ৪১ 

৪২। মব-এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ (ণিডণিে ণডণভিি), মতণেরচাো, মিৌচাক, কাণেয়াককর, গাজীপুর। ৪২ 

৪৩। কুেসুি ণিড ণেণিলটড, মকণেয়া, িািরাই, ঢাকা। ৪৩ 

৪৪। িাহার িািাৃরস িায়া ণিড, কারোিা-এণেয়াক বাড়ী, কুণেয়ারচর, ণকলিারগঞ্জ। ৪৪ 

৪৫। মচণরস ণিড, আর,ণব, এলগ্রা ণোঃ, ণিতোই, কাহালু, বগুড়া। ৪৫ 

৪৬। যমুিা ণিডস ণোঃ, দ্ম ণবো, সদর, যলিার। ৪৬ 

৪৭। ন্যািিাে ণিড ণোঃ, বাণিয়ারচাো, মিম্বারবাড়ী, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ৪৭ 

৪৮। ডক্টরস কযালটে ণিড কিলেক্স, ৫ি তো, ণব/এ, মিাতালেব টাওয়ার, ৮/২,  ণরবাগ, হাণতরপুর, ঢাকা। ৪৮ 

৪৯। এলগ্রালটক ণিডস ণোঃ, হাণতিারা মরাড, কাণিিপুর, গাজীপুর। ৪৯ 

৫০। ইউিাইলটড ণিডস ণোঃ, মিঘিাঘাট, মসািারগাঁও, ৫০ 



৫১। রািা ণিড ণিে, কারোিা- চি াড়া (মিণডলকে মিাড়), িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৫১ 

৫২। এণসআই মগাদলরজ এলগ্রালভট (প্রাইলভট) ণেণিলটড, কারোিা- ভদ্রঘাট, কািারেন্দ, ণসরাজগঞ্জ। ৫২ 

৫৩। এস এি এস ণিডস ণোঃ, চক াড়া, িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৫৩ 

৫৪। যলিার ণিড ণেণিলটড, বাণিয়াগাণত, জেেবাদে, বসুিণদয়া, যলিার। ৫৪ 

৫৫। পঁচা ম াণি ণিডস ণোঃ, কারোিা- ণবণতয়ার কাণন্দ, কুণেয়ারচর, ণকলিারগঞ্জ। ৫৫ 

৫৬। এি. এস এলগ্রা ণিসাণরজ ণিড ইউণিট (প্রাাঃ) ণেণিলটড, কারোিা- মগৌণরপুর, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ৫৬ 

৫৭। আগাতা ণিড ণিেস ণোঃ, কারোিা- কুর াই, থািা- বুণড়চং, মজো- কুণিেস্না। ৫৭ 

৫৮। আিাি ণিড ণোঃ, ণসংহগাঁতী, উেস্না াড়া, ণসরাজগঞ্জ। ৫৮ 

৫৯। অমৃত মগস্নাবাে বাংোলদি (প্রাাঃ) ণেণিটলটড, জাণিিা মেগ ণিজ, বাসা- ৩/ণব (র্ততীয় তো), সড়ক-

১৬/এ,গুেিাি-১, ঢাকা-১২১২। 

৫৯ 

৬০। সগুিা ফুড এন্ড ণিডস্ বাংোলদি প্রাইলভট ণেণিলটড, কারোিা- হণডং িং-১৫২/১, ঢাকা িয়িিণসংহ মরাড, 

কাঠােী, ০৮ িং ওয়াড,ৃ ভালুকা ম ৌরসভা, িয়িিণসংহ। 

৬০ 

৬১। িীেসাগর এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, বড়াইবাড়ী, মগাড়গ্রাি, িীেিািারী সদর, িীেিািারী। ৬১ 

৬২। ণিিাি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, কাণিহাটা, বিবাড়ীয়া, ণসরাজগঞ্জ। ৬২ 

৬৩। গ্রাি বাংো ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণোঃ, হাতীিারা, সারদাগঞ্জ, কাণিিপুর, গাজীপুর। ৬৩ 

৬৪। িন্ডে এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, বি ণবভাগ মরাড, হাণতে, জয়পুরহাট। ৬৪ 

৬৫। িাণরি ম াণি এন্ড হযাচারী ণোঃ,  টকা, মগাণসো, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৬৫ 

৬৬। আিতাব বহুমুেী িািস ৃণোঃ, বাণজতপুর, ণকলিারগঞ্জ। ৬৬ 

৬৭। োকী ণিড ণেণিলটড, মজারম্নি, মকািাবাড়ী, গাজীপুর। ৬৭ 

৬৮। এলক্সে ণিড ণেণিলটড, ৫৩, িহাোেী বা/এ, (৬ষ্ঠ তো), ঢাকা। ৬৮ 

৬৯। এস,ণজ,এস ণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, ভাদাণেয়া, ণব,মক, সাহা ণিট, কুণষ্টয়া। ৬৯ 

৭০। মক এি ণব  এলগ্রা  ইন্ডািজ ণোঃ, বটতইে, ণবণসক, মজো- কুণষ্টয়া। ৭০ 

৭১। একরামুে হক এলগ্রা  ইন্ডািজ ণোঃ, বটতেী, মেতোে, জয়পুরহাট। ৭১ 

৭২। িাণরি ম াণি এন্ড হযাচারী ণোঃ, জাণিরণদয়া, িাস্টার বাড়ী ভালুকা, িয়িিণসংহ। ৭২ 

৭৩। এইচ এন্ড আর ণিড ণিে মকাম্পািী, কারোিা-সািতেী, চুরণিিকাঠি, যলিার। ৭৩ 

৭৪। আিীর িাণি মপ্রাটিিস , ১৩৮৩, সুরাবারী কাণিিপুর, গাজীপুর। ৭৪ 

৭৫। সাগণরকা ণিড ণিে (কাজী িািসৃ গ্রম্ন ), মেয়াঘাট, মভাো। ৭৫ 

৭৬। আর আর ণ  এলগ্রা িািসৃ, আড়কাণন্দ, ম াাঃ সুোডুণে, ঈশ্বরদী,  াবিা। ৭৬ 

৭৭। 

 

মকায়াণেটি ণিডস্ ণেণিলটড, কাথি, মবড়াগাতী, িন্দীগ্রাি, বগুড়া। 

 

৭৭ 

৭৮। মকায়াণেটি ণিডস ণেণিলটড, জামুন্না আর. ণড.এ. িাহজাহািপুর, বগুরা। ৭৮ 

৭৯। স্বলদি ণিড এন্ড মকাম্পািী, মজ এি মসি গুপ্ত মরাড, সদর, চাঁদপুর। ৭৯ 

৮০। আোে ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণোঃ, চকল াতা, বাগড়া, মিরপুর, বগুড়া। ৮০ 

৮১। োয়ি ণিডস্ ণোঃ, কারোিা- স্নট িং-২৮৯, চন্দিা, েেীপুরা, গাজীপুর। ৮১ 

৮২। জি জি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, িাণহগঞ্জ,রংপুর, ণসটি  াকৃ িালকটৃ, রংপুর (রম্নি িং-২৪,২৫) কারোিা-

মদওয়ািটুণে, িাণহগঞ্জ, রংপুর সদর, রংপুর। 

৮২ 

৮৩। 

 

 

ণ  েস ণিড, কারোিাাঃ- গ্রাি- দুোণেয়া, ডাকঘর- গালরাবজার, থািা- ঘাটাইে,মজো- টাোইে। 

 

৮৩ 

৮৪। গাজীপুর ণিডস ণোঃ, আিবাগ, মকািাবাণড়, গাজীপুর। 

 

৮৪ 

৮৫। রূ সী ণিস ণিড ণে:,১৯৭ িহীদ জসয়দ িজরম্নে ইসোি স্মরিী, ণবজয় িগর, ঢাকা। কারোিা- গ্রাি- 

িাসালবা, থািা- রূ গঞ্জ, মজো- িারায়িগঞ্জ। 

৮৫ 

৮৬। ণদ এণরলস্টাক্রযাট এলগ্রা ণোঃ, উত্তর হাজীপুর, বাোবড়ী, তারাগঞ্জ, রংপুর। ৮৬ 

৮৭। আণিেস ণিড ণিেস ণোঃ, আণকজ মচম্বার (৮ি তো), ৭৩ ণদেকুিা বাণিণজযক এোকা, ঢাকা। কারোিা- 

গাজীর দরগা, মিাট মিঘো যলিার।  

৮৭ 

৮৮। মসৌণদ বাংো ণিস ণিড ণোঃ, ৪থ ৃতো,  স্নট িং-৭৯, ণিকুঞ্জ, বা/এ,ঢাকা-১২২৯।  

কারোিা- কাঠােী, ভালুকা, িয়িিণসংহ। 

৮৮ 

৮৯। ণসটি ণিড মপ্রাডাক্টস্ ণোঃ, উত্তর রূ সী, রূ গঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ৮৯ 

৯০। োেতীর োইভষ্টক মডভে লিন্ট (ণবণড) ণোঃ, ১০৮ বীর উত্তি ণস আর দত্ত মরাড, এযাংকর টাউয়ার, ঢাকা। 

কারোিা-উথুরা মরাড, বাণন্দয়া, ভালুকা, িয়িিণসংহ। 

৯০ 

৯১। এস ণব ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণিেস, এস ণব টাওয়ার, িরজাে, রায়পুরা, িরণসংদী।কারোিা- মযািার 

বাজার, ণিবপুর, িরণসংদী। 

৯১ 

৯২। আেটিলিট এলগ্রাণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, (জহুবুে ইসোি গ্রম্ন  এন্ড মকাং) 

িাণে াড়া,  বি াড়া, িালটার। 

৯২ 

৯৩। িলিা ণিড ণিেস্ ণোঃ, কারোিা- চক াড়া, ম াাঃ- িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৯৩ 

৯৪। রংপুর ম াণি ণোঃ (ণিড ণডণভিি), ০৫, িাহাোেী বাণিণজযক এোকা, ঢাকা। 

কারোিা- কায়দাহারা তাি াট, রংপুর সদর, রংপুর। 

৯৪ 

৯৫। এ, মক, ম াণি, কারোিা-৯৭ , পূব ৃউণকে  াড়া ট্রাংক মরাড, মিিী। ৯৫ 



৯৬। মগস্নাব এলগ্রালভট ণোঃ, ণিরওয়াণরিপুর, মবগিগঞ্জ, মিায়াোেী। ৯৬ 

৯৭। সাণজদ সায়িি এলগ্রািাি ৃণোঃ, হাণরবাড়ীয়া, িােণঞ্চ,  াবিা সদর,  াবিা ৯৭ 

৯৮। দাউদপুর এলগ্রা ণেণিটলটড, সতীন্দ্র াে, তুোবাড়ীয়া, মিিী। ৯৮ 

৯৯। ণিডি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, দিলদািা, িলিাহরদী, িরণসংদী। ৯৯ 

১০০। টংওলয় ণিডণিে বাংোলদি ণেণিলটড, িাওিা অজুণগচাো, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১০০ 

১০১। ণ , ণস, এি ণিড ইন্ডাণি, গুটুণদয়া, ডুমুণড়য়া, খুেিা। ১০১ 

১০২। িাণরি এলগ্রা ণোঃ মবেগাড়ী, ভবািীপুর, মিরপুর,বগুড়া। ১০২ 

১০৩। প্রাইি এলগ্রা ইন্ডাণিজ, এরুইে বাজার, কাহালু,বগুড়া। ১০৩ 

১০৪। স্বিণৃকষাি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, ণবণসক ণিল্প িগরী, জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট। ১০৪ 

১০৫। ঢাকা িাণি ণিডস্ ণোঃ, আবদার, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১০৫ 

১০৬। িাসুদ ণিস ণিেস  স্নান্ট এন্ড ণিড ণিেস ণোঃ, ইিািগর কিফৃুণে,  টিয়া, চট্টগ্রাি। ১০৬ 

১০৭। আদিাি এলগ্রা ণেণিলটড, সণেিবাজার, সাগরদীণঘ, ঘাটাইে, টাংগাইে। ১০৭ 

১০৮। সুষিা ণিড ণোঃ, মিাকাি- চূড়োই, চূড়োই বাজার, সদর, িয়িিণসংহ। ১০৮ 

১০৯। বাংো ণিড ণিে ণোঃ, হণরয়াি পূব ৃাড়া বাই াস এণরয়া,  বা, রাজিাহী। ১০৯ 

১১০। প্রতযয় ণিড, কারোিাাঃ- উণজোব, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১১০ 

১১১। মরিাটা এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ,কাির, হণবরবাণড়, ভালুকা, িয়িংণসংহ। ১১১ 

১১২। আব্দুেস্নাহ ম াণি ণিড ণিে, জচতন্যা , ণিবপুর, িরণসংণদ।   ১১২ 

১১৩।  দ্মা ণিড এন্ড ণচকস্  ণোঃ,বিণবভাগ মরাড, হাণতে, জয়পুরহাট।   ১১৩ 

১১৪। আে-আণিি ণিড ণিেস,মবতবাড়ী, মগা ােপুর, টাোইে। ১১৪ 

১১৫। মবেে ণিড এন্ড ণিসাণরজ ণোঃ, রসুেপুর, মবগিগঞ্জ, মিায়াোেী। ১১৫ 

১১৬। অণজরি ণিড ণিেস্, সাং- াথার  াড়া, ম াাঃ দণেি বারলতা া, শ্রীপুর,গাজীপুর। ১১৬ 

১১৭। ওলয় এলগ্রা ইন্ডাণিজ প্রাাঃ ণোঃ, চক াড়া, িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১১৭ 

১১৮। আিতাব ণিড প্রডাক্টস ণেণিলটড, িাণে াড়া, বি াড়া, িালটার। ১১৮ 

১১৯। এিাি হযাচারী এন্ড ণিডস ণিোঃ, চক াড়া, িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১১৯ 

১২০। বাংো ণিড ণিেস, ণবণসক ণিল্পিগরী, জয়পুরহাট। ১২০ 

১২১। িাসুদ ণিড ণিে ণোঃ (ণিড ণিে ণডণভিি), ণসংগারণদঘী, িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১২১ 

১২২। ণিনুক ম াণি ণিড ণোঃ, চন্দ্রপুর, মবেগাঁ, বািোেী, চট্টগ্রাি ১২২ 

১২৩। মবগিগঞ্জ ণিড ণিে ণোঃ, বারইচতে, বাংোবাজার, মবগিগঞ্জ, মিায়াোেী। ১২৩ 

১২৪। ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণোঃ, বড্ডা, ইসোিপুর, িাওলজাড়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ১২৪ 

১২৫। এি.এ ণিড ণিেস্ ণোঃ, কারোিা-ফুেবাণড়য়া মরাড, আকুয়া, িয়িিণসংহ ১২৫ 

১২৬। সণেড ণিডস ণে:,কারোিা কুয়ারচাো, বালরক িালকটৃ মিাড়, চা বাগাি,কাণেয়াককর, গাজীপুর ১২৬ 

১২৭। ণিরাজ ণিড ণিে ণোঃ, গ্রাি-উত্তর িােঞ্চা, ম াাঃ- ঘুঘুয়া ২ িং মকাষারািীগঞ্জ,  ীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও ১২৭ 

১২৮।  েস্নী ণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, ণবণসক ণিল্পিগরী, সদর, জয়পুরহাট ১২৮ 

১২৯। ণিসাি ণিডস ণোঃ, কাণিয়াহাটা (কাদাই), বিবাড়ীয়া, ণসরাজগঞ্জ সড়ক, ণসরাজগঞ্জ ১২৯ 

১৩০। এণিয়া ণিড ণিেস ণোঃ, িণরদগঞ্জ, চাঁদপুর ১৩০ 

১৩১। ঈশ্বরদী ণিড ণিেস ণোঃ,  াবিা মরাড (ঢুেটি), ঈশ্বরদী, াবিা ১৩১ 

১৩২। হাজী ণিড ণিে, বাণিয়ারচাো, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ১৩২ 

১৩৩। িথসৃ এগ ণেণিলটড, ১৭ িং, জগন্নাথপুর ইউণিয়ি ও ডাকঘর-মদৌেতপুর,ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও ১৩৩ 

১৩৪। ইউণিয়ি ণিডস ণেণিলটড, হাণতিারা, কাণিিপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ১৩৪ 

১৩৫। মেষ্ঠ ণিড ণোঃ, সণেংলিাড়, চক াড়া, িাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৩৫ 

১৩৬। প্যারাডাইজ সাি মকাম্পািী ণোঃ, হাতীিারা, কাণিিপুর, গাজীপুর। ১৩৬ 

১৩৭।  াওয়ার ণিস এন্ড ম াণি ণিড ণোঃ, মজাোর াড়, কাউেণতয়া, গাজীপুর সদর,গাজীপুর। ১৩৭ 

১৩৮। বাংোলদি এলগ্রা ণরসাস ৃএন্ড মডলভাে লিন্ট ণোঃ, িারল ােণিয়া, ণিকরাইে, ভূয়াপুর, টাোইে ১৩৮ 

১৩৯। িাহ সুেতাি ণিড ণিেস (প্রাাঃ) ণোঃ, চকলবাচাই, গাবতেী, বগুড়া ১৩৯ 

১৪০। ইসোি এলগ্রালভট ণেণিলটড, এ-১১১/১, বাজার মরাড,সাভার, ঢাকা ১৪০ 

১৪১। মতজারাত ণিড ণিেস্ ণোঃ, ণসংোব, িহজিপুর, মসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ ১৪১ 

১৪২। আে বারাকা ম াণি এন্ড ণিস ণিড ইন্ডাণিজ, মটম্পে মরাড (বাই মেইি), বাড়বকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্রগ্রাি ১৪২ 

১৪৩। িণসব এলগ্রা ণিড ইন্ডাাঃ ণোঃ, জায়গীরহাট, ণিঠাপুকুর, রংপুর ১৪৩ 

১৪৪। সালহো এলগ্রা ইন্ডণিজ ণোঃ ণভটি,জািােগঞ্জ, মরাড জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট ১৪৪ 

১৪৫। ণবজেী ণিড ণিে ণোঃ, ণহচিী বাজার, সদর, জয়পুরহাট ১৪৫ 

১৪৬। রাণিদ এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, ণবণসক ণিল্পিগরী, সদর, জয়পুরহাট ১৪৬ 

১৪৭। বাংোলদি কৃণষ ণিড ণোঃ, িেজািী, ভবািীপুর,গাজীপুর সদর, গাজীপুর ১৪৭ 

১৪৮। ওণরলয়ন্টাে ণিড এন্ড ফুডস্ ণোঃ চক াড়া, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৪৮ 

১৪৯। এ,মক, ণিস এন্ড ম াণি ণিড (প্রাাঃ) ণোঃ, কণবরহাট মরাড, ণসরাজপুর, বসুরহাট, মকাম্পািীগঞ্জ, মিায়াোেী ১৪৯ 

১৫০। মসতু ণিড ণিেস,রসুেপুর, মবগিগঞ্জ, মিায়াোেী। ১৫০ 

১৫১। টলয়া ণিড ণোঃ, ণিণররচাো, ভাওয়ােগড়, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ১৫১ 

১৫২। মিঘিা ম াণি এন্ড ণিস ণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, মুশুরীলোো, মহিালয়তপুর, সাভার, ঢাকা ১৫২ 

১৫৩। এস মক আর  সরকার ণিস ণিড ণিে,  িািাইে মরাড, ৭ িং ওয়াড,ৃ ভালুকা ম ৌরসভা, িয়িংণসংহ। ১৫৩ 

১৫৪। জয় ণিড  ণিেস্ ণোঃ, এি-৪৪, মকণডএ ণিল্প এোকা, বাদািতো, ণিলরািণি, খুেিা। ১৫৪ 



১৫৫। মিে িিসুর ণিডস্ ণে:, কিরণদয়া, রািগঞ্জ, েেীপুর। ১৫৫ 

১৫৬। ডক্টর ণিড ণোঃ, মুশুরীলোো (মহিালয়তপুর), সাভার, ঢাকা। ১৫৬ 

১৫৭। ণিরশ্বরাই ম াণি িাি ৃণেণিলটড (ণিড ণিে), দণেি মসািা াহাড়, মজারারগঞ্জ, ণিরশ্বরাই, চট্্র্গগ্রাি ১৫৭ 

১৫৮। মিাঁয়া এলগ্রা মপ্রাডাক্টস ণোঃ, দসুয িারায়িপুর, কা াণসয়া,গাজীপুর। ১৫৮ 

১৫৯। প্রণভটা ম াণি ণিড ণোঃ,িধ্যি মসািাইিণড়, ণসতাকুন্ড, চট্রগ্রাি। ১৫৯ 

১৬০। িাহার ম াণি ণেণিলটড, ৩ িং মজায়ারগঞ্জ ইউণিয়ি, মসািা াহাড়, ণিরসরাই,চট্রগ্রাি। ১৬০ 

১৬১। মিসাস ৃণিজাি এন্ড িাদাৃস ণিড ণিে,সওদাগার ণট্র,মসতাবগঞ্জ, ণদিাজপুর। ১৬১ 

১৬২। এইচ. আর. ণিড, হায়দারাগঞ্জ, রায়পুর, েেীপুর। ১৬২ 

১৬৩। ণিয়ি এলগ্রা ণিডস্ ণোঃ,  ণিি জিেডুবী, কাণিিপুর, গাজীপুর। ১৬৩ 

১৬৪। ণভক্টর ণিডস্ ণোঃ, জণিদার িীজ, মগায়ােন্দ, রাজবাড়ী। ১৬৪ 

১৬৫। িডাৃি ণিড ণিেস্, বালগর বাজার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ১৬৫ 

১৬৬। এলগ্রা মকয়ার এযাণিলিে মপ্রাডাক্টস, চর াথরঘাটা, িইজারলটক, কিফৃুণে, চট্রগ্রাি। ১৬৬ 

১৬৭। এস.এি.ণস ম াণি এন্ড হযাচারী ণোঃ, ণিণসন্দা,,ভরালডাবা, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ১৬৭ 

১৬৮। মিসাস ৃমিটলকা ণিড ণোঃ, িাইোইি, ০৪ িং ওয়াড,ৃ  ঠিয়া, চট্রগ্রাি। ১৬৮ 

১৬৯। িণিক ণিড ণিেস্ ণোঃ,িণজদপুর, মটবুণিয়া, িাণেগািা, সদর,  াবিা। ১৬৯ 

১৭০। সীিান্ত ওয়ান্ডারফুে এলগ্রা ফুডস্ ণোঃ, হাটুভাো, ণচলত্তশ্বরী, ণিজাৃপুর, টাোইে। ১৭০ 

১৭১। এ এস ণ  এলগ্রা ইন্ড্রাণষ্টজ(ণিড ণিে) প্রাাঃ ণোঃ, রািরািা, বাগিারা, রাজিাহী। ১৭১ 

১৭২।  আবাবীে ণিড ণিে, ওয়াদ্দাণদঘীর  াড়, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৭২ 

১৭৩। পূরবী এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, বটণে, মেতোে, জয়পুরহাট। ১৭৩ 

১৭৪। মিসাস ৃিাণরি ম াণি এন্ড হযাচারী ণোঃ, মটম্পে মরাড, বাইোইি, ণসতাকুন্ড, চট্রগ্রাি। ১৭৪ 

১৭৫।  ারলিক্ট এলগ্রা কিলেক্স ণোঃ, ভটি িরজাে, রায়পুরা, িরণসংদী। ১৭৫ 

১৭৬। মিসাস ৃিথ ৃখুেিা ণিডস্, জকয়া বাজার,ডুমুণরয়া, খুেিা। ১৭৬ 

১৭৭। দাউদপুর  ম াণি এন্ড ণিডস্,  রাজবাড়ী মগট, ট্রাংক মরাড, মিণি। ১৭৭ 

১৭৮। মগায়ােন্দ ণিডস্ ণোঃ, উত্তর মদৌেতণদয়া, মগায়ােন্দ, রাজবাড়ী। ১৭৮ 

১৭৯। ণবসণিল্লাহ ণিড ণিডস্ ণোঃ, আট্রাকী, িণকহাট, বালগরহাটলক ১৭৯ 

১৮০। এস.মক.ণ .এি প্রাইলভট ণোঃ, আিোব, মবোব, িরণসংদী। ১৮০ 

১৮১। মিসাস ৃআাঃ রণিদ ম াণি ণিড এন্ড ণচকস্, অরিলকাো, ইশ্বরদী,  াবিা। কারোিা- যুণগয়া, 

বারোদা,কুণষ্টয়া। 

১৮১ 

১৮২। কল াতােী ণিড ণোঃ, ঘুণি,  দ্বণবো, যলিার সদর, যলিারলক ১৮২ 

১৮৩।  ণেগি ণিড ণোঃ, দণেি ভাংিাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৮৩ 

১৮৪। ইউলরা গ্রীি এলগ্রা ণোঃ, রূ গঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ১৮৪ 

১৮৫। মসাোইিাি ণিডস্ ণোঃ, ণসরাজকাণন্দ, ণিকরাইে, ভূয়াপুর, টাোইে। ১৮৫ 

১৮৬। নূরািী ম াণি এন্ড ণিসাণর মরণড ণিডস্ ণোঃ, সূবিচৃর, মিায়াোেী ১৮৬ 

১৮৭। আণবর ম াণি হযাচারী এন্ড প্রলসস ণোঃ, িাগুরলজাড়া, ণিিাে, িয়িিণসংহ। ১৮৭ 

১৮৮। মলাবাে ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণোঃ,িজণেিপুর মরাড, ইটাহাটা, টাোইে মরাড, জয়লদবপুর, মচৌরাস্তা, 

গাজীপুর। 

১৮৮ 

১৮৯। িা মগাড ণিড ইন্ডণিজ (প্রাাঃ) ণোঃ, োদাইে, বদেগািী, িওগাঁ। ১৮৯ 

১৯০। সগুিা ফুড এন্ড ণিডস্ বাংোলদি প্রাাঃ ণোঃ, ণিবপুর, পুঠিয়া, রাজিাহী। ১৯০ 

১৯১। ণিউণট্রো ণিড, চরচাণিতা, মকরতিগঞ্জ, সদর, েেীপুর। ১৯১ 

১৯২। আর.আর.ণ  এলগ্রা িািসৃ (ইউণিট-২), িলতপুর, মুোডুণে, ঈম্বরদী,  াবিা। ১৯২ 

১৯৩। আে মিালিি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, কাষপুর, ণিবপুর, িরণসংদী। ১৯৩ 

১৯৪। অমৃত মলাবাে বাংোলদি প্রাাঃ ণোঃ, দিলদািা, িলিাহরদী, িরণসংদী। ১৯৪ 

১৯৫। িণল্লক ম াণি এন্ড ণিস ণিড, দাশূণরয়া, ইশ্বরদী,  াবিা। ১৯৫ 

১৯৬। ণপ্রণিয়ার ণিডস্ ণোঃ, বাশুরী, গাবতেী, মুক্তাগািা, িয়িিণসংহ। ১৯৬ 

১৯৭। িাণবে ণিড ণিেস্ ণেণিলটড,মতকাটা াড়া, দাওকাণন্দ,  বা, রাজিাহী। ১৯৭ 

১৯৮। ণিণিক্স এযালকায়াটিক মপ্রাডাক্টস ণোঃ, বাণিয়ারচাো, ববািীপুর, সদর, গাজীপুর। ১৯৮ 

১৯৯। িাণরি ণিডস ণোঃ,  জাণিরণদয়া, হণবরবাড়ী, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ১৯৯ 

২০০। মিসাস ৃিািণরি এণগ্রকােচার ইন্ডাণিজ ণোঃ,চর আবাণবে, হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, েেীপুর। ২০০ 

২০১। ণদগন্ত ণিড ণিে ণোঃ, ণবণসক মরাড,করমূেী,  সদর,  ণকলিারগঞ্জ। ২০১ 

২০২। ভালুকা ণিডস্ ণোঃ, রাংচা াড়া, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২০২ 

২০৩। এি এ মসবা এলগ্রা এন্ড ণিিাণরজ ণোঃ, ণহচিী বাজার, সদর মরাড, জয়পুরহাট। ২০৩ 

২০৪। ণ য়ারসন্স এলগ্রা ণেণিলটড,উণজোব, ধুকুণন্দ, আিোব, মবোব, িরণসংদী। ২০৪ 

২০৫। মসািাগাজী আে-আণিি এলগ্রা মকয়ার ণোঃ,ডাকবাংো,বক্তারমুণন্স বাজার, মসািাগাজী, মিিী। ২০৫ 

২০৬। জিিী এলগ্রা  ণিডস্ ণোঃ, োজার মেগ, কাোিপুর, চন্দ্রা, কাণেয়াককর, গাজীপুর। ২০৯ 

২০৭। ণকংডি এলগ্রা ণিডস্ ণোঃ, উত্তর িােিা, ম াড়াবাড়ী, গাজীপুর। ২০৭ 

২০৮। িন্ডে  ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণিেস ণোঃ, হণবরবাড়ী, ণসডলস্টার বাজার, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২০৮ 

২০৯ জিিী এলগ্রা ণিডস্ ণোঃ, োজার মেগ, কাোিপুর, কাণেয়াককর, গাজীপুর। ২০৯ 

২১০ প্রগণত ণিস ণোঃ, ইোইপুর, রু সা, খুেিা। ২১০ 



২১১ সুগিা ণিড ণিেস্, দ দণ য়া, িেণিটি, িােকাঠি, বণরিাে। ২১১ 

২১২ অিবৃ মচৌধুরী ণিড ইন্ডাণস্টজ, িল্পী বাজার, িামুইরহাট, িওগাঁ। ২১২ 

২১৩ 

 

মোলদজা এলগ্রা ণোঃ,সুেতািপুর, মবাচাগঞ্জ, ণদিাজপুর। ২১৩ 

২১৪ মসতু ণিড ণিেস্, ম াড়াবাড়ী, ঘাটাইে, টাোইে। ২১৪ 

২১৫ গাউণিয়া  ণিড ণিেস্ ণোঃ, েট-এস-১১, ণবণসক ণিল্প এোকা, কালুরঘাট, চট্রগ্রাি। 

 

২১৫ 

২১৬ মিসাস ৃসাি এলগ্রা ইন্ডাণিজ, রািপুর, কাহালরাে, ণদিাজপুর। ২১৬ 

২১৭ িণকরহাট ণিড ণিেস্ ণোঃ, বারাণিয়া, িণকরহাট, বালগরহাট। ২১৭ 

২১৮ ইসিাইে ণিডস্ এন্ড এণিলিে এন্টার প্রাইজ ণোঃ,গ্রাি+ম াাঃ+উ লজোাঃ কা াণিয়া, মজোাঃ গাজীপুর। ২১৮ 

২১৯ মিাল্লা কৃণষ ণিডস্, কােীগঞ্জ মরাড, জীবিিগর, চুয়াডাো। 

 

২১৯ 

২২০ রুণি ণিস ণিড ইন্ড্রাণিজ ণোঃ, বরাশুর, ভাটি াড়া, কাণিয়ািী, মগা ােগঞ্জ। ২২০ 

২২১ এলক্সে ণিড ণোঃ (ইউণিট-২), ণবণসক ণিল্প িগরী, সদর, জয়পুরহাট। ২২১ 

২২২ রু ি ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণিে, ণবণসক ণিল্প িগরী, িালুকা, হা াণিয়া, িওগাঁ। ২২২ 

২২৩ মগালডি ম াণি এন্ড ণিস ণিডস্ ণোঃ, দস্তািাবাদ, িালটার সদর, িালটার। ২২৩ 

২২৪ মিসাস ৃপ্রভাতী ণিড ণিেস্ ণোঃ, সংচাইে, বড় িােঘর, মদণবদ্বার, কুণিল্লা। ২২৪ 

২২৫ অণরজা এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, গুণজোঁ মগৌণরপুর, িয়িিণসংহ। ২২৫ 

২২৬ স্বািীি এলগ্রা ণোঃ, স্বািীি ণিড, আউিিারা,মবাকারবাইদ, িধুপুর, টাোইে। ২২৬ 

২২৭ ণকয়াি এলগ্রা ণিড ইন্ডাণিজ, ভাদাণেয়া, বটকতে, ণবণসক, কুণষ্টয়া। ২২৭ 

২২৮ িাষ্টার ণিড এলগ্রালটক ণোঃ, মসািাব, ণিমুেতো, শ্রীপুর, গাজীপুর। ২২৮ 

২২৯ আই.ণ .ই এলগ্রা ইন্ডাণিজ (মটাে ণিড), ণতি সড়ক, েেীপুরা, সদর, গাজীপুর।                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ২২৯ 

২৩০ এি এইচ ণিড, মোলদরগাঁও িহািায়া, সদর, চাঁদপুর। ২৩০ 

২৩১ ণিল্কণভটা মগা-োদ্য কারোিা, োণহড়ী, মিাহিপুর, উল্লা াড়া, ণসরাজগঞ্জ। ২৩১ 

২৩২ সাতেীরা ণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, োবসা, থািা+মজোাঃ সাতেীরা। ২৩২ 

২৩৩ মিণরিার এলগ্রা কিলেক্স, োইয়ারা রাস্তার িাথা, িাণজেপুর, মিিী। ২৩৩ 

২৩৪। ণচিা ণিড ণিে ণোঃ, কারোিা-বসু টি, কাণিিগর, মোহাগড়া, িড়াইে। ২৩৪ 

২৩৫। আরিাি ণিডস্ এন্ড ণিসাণরজ ণোঃ, কারোিা- িরজাে, রায়পুরা, িরণসংদী। ২৩৫ 

২৩৬। খুেিা ণিড ণিে, কারোিা- জাবুসা মচৌরাসত্মা, রূ সা, খুেিা। ২৩৬ 

২৩৭। িাণরি ণিডস্ ণোঃ( মটাে ণিড), কারোিা- ঘুণি সদর, যলিার। ২৩৭ 

২৩৮। জা িা কিণিড বাংোলদি প্রাাঃ ণোঃ, কারোিা- মতণেরচাো, মিৌচাক, কাণেয়াককর, গাজীপুর। ২৩৮ 

২৩৯। সততা ণিড ইন্ডাণিজ, কারোিা- জুণগয়া, বারোদা, কুণষ্টয়া। ২৩৯ 

২৪০। িা িণি এলগ্রা ণোঃ, কারোিা- দালসরগাঁও, েেিলোো, বন্দর, িারায়িগঞ্জ। মটাে ২৪০ 

২৪১। আে ইিরাি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, কারোিা- কাণেবাো, বগুড়া সদর, বগুড়া। ২৪১ 

২৪২। ক্রাউি এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ,   ারম্নব, কা াণিয়া, গাজীপুর। ২৪২ 

২৪৩। আস্থা এলগ্রা ইন্ডাণিজ, োলেরাজ াড়া, সদর, চাঁ াইিবাবগঞ্জ।  ২৪৩ 

২৪৪। আসত্মা ণিড  ইন্ডাণিজ ণোঃ, চরকািােণদ, িন্দী বাজার, মিায়াগাঁ, মসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ।                     ২৪৪ 

২৪৫। কৃষাি এলগ্রা ণিড, চণন্ডদাসগাঁতী, ণিয়ােলকাে, ণসরাজগঞ্জ। ২৪৫ 

২৪৬। িাণরি এলগ্রা ণোঃ, হণবরবাড়ী, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২৪৬ 

২৪৭। িাদবর এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, িেজািী, ভবািীপুর, সদর, গাজীপুর। ২৪৭ 

২৪৮। প্রগণত বাংো এলগ্রা (বাংো ণিডস্), িারাণন্দয়া বাজার, কাণেহাণত, টাোইে। ২৪৮ 

২৪৯। মিসাস ৃআদুরী ণিড ণিে, ণবণসক ণিল্পিগরী, মগাণবন্দিগর, সদর, ঠাকুরগাঁও। ২৪৯ 

২৫০। সাি রাইজ ওয়াি ইন্ডাণিজ ণোঃ, ম োইদ, মতণেহাটী, শ্রীপুর, গাজীপুর। ২৫০ 

২৫১। মরণিলকা এলগ্রা ইন্ডাণিজ, কারোিা- জািাদারপুকুর, গাড়ীদহ মরাড, িাজাহািপুর, বগুড়া। ২৫১ 

২৫২। কৃষ্ণচুড়া এলগ্রা ণিড ণিে ণোঃ, কারোিা- মকটুি, উলুলোো, কােীগঞ্জ, গাজীপুর। ২৫২ 

২৫৩। মহােসাি এলগ্রা ণোঃ,  বাড়ী িং-ণব/১৩৩ (৩য় তো), মরাড িং-২১, ণিউ ণডওএইচএস, িহাোেী, ঢাকা, 

কারোিা- ম োইদ, মতণেহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

২৫৩ 

২৫৪। আে িণদিা  ণিড ণিে, কারোিা- ভায়িা দÿÿি  াড়া, িাগুরা সদর, িাগুরা। ২৫৪ 

২৫৫। এি আর ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণিেস্ ণোঃ, কারোিা- কািাইপুর বাজার, িণরদপুর সদর, িণরদপুর। ২৫৫ 

২৫৬। এডভান্স ম াণি এন্ড ণিস ণিডস্ ণোঃ (ইউণিট-২), কারোিা- োিারগাঁও, িি াড়া, আিন্দ বাজার, 

মসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ। 

২৫৬ 

২৫৭। অণহ এলগ্রা, ৩২৫, পূব ৃমগাড়াি, ণেেগাঁও, ঢাকা-১২১৯, কারোিা- ভান্নারা, মিৌচাক, মকািাবাড়ী, গাজীপুর। 

 

২৫৭ 

২৫৮। এস, এ এলগ্রা ণিডস্ ণোঃ, জািণকিাথপুর, জায়গীরহাট, ণিঠাপুকুর, রংপুর। ২৫৮ 

২৫৯। মিসাস ৃিাি ণিস এন্ড কযাটে ণিড ণিোঃ,  য়ারী মরাড, আমুয়াকান্দা, ফুেপুর, িয়িিণসংহ। ২৫৯ 

২৬০। আিাি ণিড ণেণিলটড (মটাে ণিে-১), ০২ ঈিা োঁ এণভণিউ, মসক্টর#০৬, উত্তরা, ঢাকা। কারোিা- 

িলিাহরণদ, িরণসংদী। 

২৬০ 



২৬১। বিি ণিড ণিে ণোঃ, েরণিো, ভুক্তা, কাণেহাতী, ঘাটাইে, টাোইে। ২৬১ 

২৬২। মচৌধুরী ফুড এন্ড ণিড এলগ্রা ইন্ডাণিজ ণোঃ, সাহালবেীি^র, বাথুেী, িািরাই, ঢাকা। ২৬২ 

২৬৩। িয়িািণত ণিড ণিে, অরণ্যপুর, ণবণবর বাজার মরাড, কুণিেস্না। ২৬৩ 

২৬৪। আর এি এলগ্রা ণিড ণোঃ, ণিিতো, েতব্দী, ণসরাজণদোি, মুণন্সগঞ্জ। 

(োইলসন্স প্রদাি করা হয়ণি)। 

২৬৪ 

২৬৫। আর.আর.ণ  এলগ্রা িািসৃ (ইউণিট-৩), কারোিা- মহালসিিগর, মবোব, িরণসংদী। ২৬৫ 

২৬৬। চাঁদ এলগ্রা ণিড, কারোিা- মিা ালোো, ণিিতো বাজার, যলিার সদর, যলিার। ২৬৬ 

২৬৭। িাইস ণিডস্ ণেণিলটড,  এস ণ  ভবি (২য় তো), হাণদ িণকরহাট বাজার, ণিরসরাই, চট্টগ্রাি, কারোিা- 

ণিণরররচাো, বালঘর বাজার, গাজীপুর সদর, গাজীপুর 

২৬৭ 

২৬৮। এস.এস. ণিড ইন্ডাণিজ ণোঃ, কারোিা- হুলগােবাড়ীয়া, সুগারণিে মরাড, িালটার সদর, িালটার। ২৬৮ 

২৬৯। ণজণিয়াস কযাটে ণিড ণিেস্ ণোঃ,  স্নট িং-১১৯৯, কারারচর, ণিবপুর, িরণসংদী। ২৬৯ 

২৭০। িসাস ৃিাণি িান্নী এলগ্রা ইন্ডাণিজ, সীডলষ্টার বাজার, হণবরবাড়ী, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২৭০ 

 


