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ক্রমিক 

নং 

আবেদনকারী প্রমিষ্ঠাবনর নাি ও ঠিকানা মনেন্ধন নং 

১ আমিল মিড মিলস্ মলিঃ, গামির দরগা, ছ াট ছিঘলা, যব ার। ৮৭ 

২ এবরা ছকয়ার এযামনবিল ছপ্রাডাক্টস, চরপাথরঘাটা, িইিারবটক, কর্ ণফুলী, চট্টরাি।  ৬৭ 

৩ কৃমিমেদ মিড মলিঃ, মনম ন্দা, ভালুকা, িয়িনমসংহ ৩৫ 

৪ আর আরমপ এবরা িাি ণস, আড়কামন্দ, মূলাডুমল,ঈশ্বরদী, পােনা। ৭৬ 

৫ আর আরমপ এবরা িাি ণস (ইউমনট-২), আড়কামন্দ, মূলাডুমল,ঈশ্বরদী, পােনা।     

৬ ছকএনমে এবরা ইন্ডামিি, েটতিল, মেমসক, কুমিয়া। ৭  

৭ প্লাবনট মিডস্ মলিঃ, ছগৌমরপুর, পারাগাঁও, হমেরোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ। ৫৬ 

৮ নাহার ছপামি মলিঃ, দমির্ খুলসী, চট্টরাি।  ৬  

৯ প্রমভটা মিস মিড মলিঃ, িািামর পুর, িমিকোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ।   ৬৫ 

১০ যব ার মিড মলিঃ, োমনয়ারগামি, েসুমন্দয়া, যব ার। ৫৪ 

১১ কািী মিডস্ মলিঃ, ভাসাইনগর, ছোদা, পঞ্চগড় ।  

 

 ৮ 

১২ কািী িাি ণস মলিঃ, সালন্দর, ঠাকুগাঁও সদর, ঠাকুগাঁও।                              ৭ 

১৩ সাগমরকা মিডস্ মলিঃ, পূে ণচর খালী ছখয়াঘাট, সদর, ছভালা। ৭৫ 

১৪ ছিসাস ণ নামর  ছপামি এন্ড হযাচারী মলমিবটড (মিডমিল-১৮), মসিাকুন্ড, চট্টরাি।  ৭৪ 

১৫ রংপুর ছপামি মলমিবটড (মিড মডমভ ন) , কায়দাহারা,িািপাট, েড় রংপুর, সদর, রংপুর।  ৪ 

১৬ নামর  মিডস্ মলিঃ, িামিরমদয়া, িাস্টারোমড়, ভালুকা, িয়িনমসংহ।     

১৭ নামর  ছপামি এন্ড হযাচারী মলিঃ, িামিরমদয়া, িাস্টারোমড়, ভালুকা, িয়িনমসংহ। 

 

   

১৮ সগুনা ফুড এন্ড মিডস্ োংলাবদ  প্রািঃ, কাঠালী, ওয়াড ণ ছপৌরসভা, িয়িনমসংহ। ৬  

১৯ রূপসী মিস মিড মলিঃ, িাসাবো, রূপগঞ্জ, নারায়র্গঞ্জ। ৮৫ 

২০ িমিক ছপামি এন্ড মিস মিড মিল, েহরপুর, দাশুমড়য়া, ইশ্বরদী, পােনা।   ৫ 

২১ মদ এমরবস্টাক্রাট এবরা মলিঃ, উত্তর হািীপুর, োলাোড়ী, িারাগঞ্জ, রংপুর। ৮৬ 

২২  ওকি মিড মিল, কাঠালী, ভালুকা, িয়িনমসংহ।  ৫ 

২৩ সামন মিড মলিঃ, কাঠালী, ভালুকা, িয়িনমসংহ। 

 

 ৬ 

২৪ মেসমিিাহ মিড মিলস্ মলিঃ, ছনানাডাঙ্গা, চাবদরহাট, ছিািাহাট, োবগরহাট। 

 

 ৭  

২৫ মসটি মিড ছপ্রাডাক্টস মলিঃ, উত্তর, রূপ ী, রূপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। ৮  

২৬ এমলয়া মিডস্ মলিঃ, োমনয়ারচালা, োবঘর োিার, গািীপুর। ৩৪ 

২৭ আব্দুিাহ ছপামি মিড মিল, চচিন্য, ম েপুর, নরমসংদী।     

২৮ ইউবরা মিডস্ মলিঃ, িাহমুদাোদ, োড়েকুন্ড, সীিাকুন্ড, চট্টরাি।  ৮ 

২৯ এবেল মিড মলিঃ, রাঘািারা  মি াল, িয়িনমসংহ। ৬৮ 

৩০ এনাি হযাচারী এন্ড মিডস্ মলিঃ, চকপাড়া, িাওনা, শ্রীপুর, গািীপুর। 

 

    



৩১ মনউবহাপ মিড মিল োংলাবদ  মলিঃ, ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গািীপুর।  ৪ 

৩২ মেশ্বাস ছপামি এন্ড মিস মিডস্ মলিঃ, হামিিারা ছরাড, কাম পুর, গািীপুর।  ৪ 

৩৩ পপুলার ছপামি এন্ড মিস মিডস্ মলিঃ, নয়ানগর, নয়াবগালাহাট, চাপাইনোেগঞ্জ। ৪  

৩৪ এবরা ইন্ডামিি ট্রাি (এ.আই.টি), রাখামলয়ারচর, সমিপুর, কামলয়াতকর, গািীপুর। ৩  

৩৫ ছ াঁয়া এবরা ছপ্রাডাক্টস্ মলিঃ, দস্য নারায়নপুর, কাপাম য়া, গািীপুর।  ৫৮ 

৩৬ ছরবনটা এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, কা র, হমররোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ। 

 

 

    

৩৭ সুগন্ধা মিড মিল, দপদমপয়া, নলম টি, ঝালকাঠি। 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

   

৩৮ পমলগর্ মিড মলিঃ, দমিন ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গািীপুর। 

 

 

 ৮৩ 

৩৯ টংওবয় মিড মিল োংলাবদ  মলিঃ, আজুগীরচালা, শ্রীপুর, গািীপুর। 

 

    

৪০ আগািা মিড মিল্স মলিঃ, ছকারপাই, বুমড়চং, কুমিিা।   

 

৫৭ 

৪১ োংলা মিড মিলস্,  মেমসক ম ল্পনগরী, িরপুরহাট সদর, িয়পুরহাট। 

 

    

৪২ ইউনাইবডট মিডস্ মলিঃ, ছিঘনাঘাট, ছসানারগাঁ, নারায়র্গঞ্জ। 

 

৫  

৪৩ ছিসাস ণ না মরন এমরকালচার ইন্ডামিি মলমিবটড, চর আোমেল, হায়দারগঞ্জ, রায়পুর, 

লিীপুর। 

    

৪৪ কািী রযান্ড প্যাবরন্টস মলিঃ, োউম য়া, গিামরয়া, মুমিগঞ্জ। 

 

 

 ৩ 

৪৫ মসমপ োংলাবদ  ছকাং মলিঃ, েড়কিলদহ, মির রাই, চট্ট্ররাি।    

৪৬ এসমে ছপামি এন্ড মিস মিড মিলস, ম েপুর, নরমসংদী।    

৪৭ এইচ আর মিড, হায়দারাগঞ্জ, রায়পুর, লিীপুর।  ৬  

৪৮ প্যারাগর্ ছপামি মিড মলিঃ।, োমনয়ারচালা, ভোনীপুর, সদর, গািীপুর।    

৪৯ ছচমরস মিড আর.মে.এবরা মলিঃ,  ম িলাই, কাহালু, েগুড়া। ৪৫ 

৫০ এবরাবটক মিডস্ মলিঃ, হামিিারা ছরাড, কাম িপুর, সদর, গািীপুর। ৪  

৫১ প্যারাডাইি সান ছকাম্পানী মলিঃ, হামিিারা ছরাড, কাম িপুর, সদর, গািীপুর। 

 

 

 ৩৬ 

৫২ সমলড মিডস্ মলিঃ, কুয়ারচালা, োবরক িাবকণট, চা োগান, গািীপুর।   ৬ 

৫৩ ছখাবদিা এবরা মলিঃ, ছ াট সুলিানপুর, ছোচাগঞ্জ, মদনািপুর।   ৩ 

৫৪ ঈশ্বরদী মিড মিলস্ মলিঃ, পােনা ছরাড(ডুলটি), ঈশ্বরদী, পােনা।  ৩  

৫৫ সুিি মিড মলিঃ, চুরখাই, ভােখালী, সদর, িয়িনমসংহ।   ৮ 

৫৬ ছেঙ্গল মিড এন্ড মিসামরি মলিঃ, রসুলপুর, ছেগিগঞ্জ, ছনায়াখালী।   ৫ 

৫৭ প্যারাগন মিড মলিঃ, ছেরন, মিরাবো, আশুমলয়া, ঢাকা।  ৩ 

৫৮ উত্তরা ফুডস্ এন্ড মিডস োংলাবদ  মলিঃ, ৫০, খমরমঞ্চ, ছখদাপাড়া, িানরািপুর, যব ার। 

 

 ৩ 

৫৯ ডক্টর মিডস্ মলিঃ, মুশুরীবখালা, ছহিাবয়িপুর, সাভার, ঢাকা। েিণিান ঠিকানািঃ কাহালগাঁও, 

এনাবয়িপুর, ফুলোড়ীয়া, িয়িনমসংহ। 

 ৫৬ 

৬  

ইসলাি এবরাবভট মলিঃ, ছহামডং-১১১/১, োিার ছরাড, সাভার, ঢাকা। 

 

 ৪  

৬  

কুলসুি মিড মলমিবটড, ছকমলয়া, ধািরাই, ঢাকা। ৪৩ 

৬  

ছেগিগঞ্জ মিড মিল মলিঃ, োরইচিল, ছেগিগঞ্জ, ছনায়াখালী।   ৩ 



৬৩ 

ছসালায়িান মিডস মলিঃ, মসরািকামন্দ, মনকরাইল, ভুয়াপুর, টাঙ্গাইল।  ৮৫ 

৬৪ 

মঝনুক ছপামি মিড মিল, চন্দ্রপুর, োঁ খালী, চট্টরাি।     

৬৫ 

মনিাি এন্ড ব্রাদ ণাস মিড মিল, ছসিােগঞ্জ, মদনািপুর।  ৬  

৬৬ 

ইউমনক মিস এন্ড ছপামি মিড মিলস্ মলিঃ, মেমসক ম ল্প নগরী, নওহাটা, ছ রপুর। ৩৪ 

৬৭ 

ভালুকা মিডস্ মলিঃ, গফুরগাঁ ছরাড, ভালুকা, িয়িনমসংহ।     

৬৮ 

এমি এবরা ইন্ডমিি মলিঃ, আজুগীচালা, শ্রীপুর, গািীপুর। ৩৭ 

৬  

পচাঁ ছপামি এন্ড মিডস্ মলিঃ, ছেমিয়ারকামন্দ, কুমলয়ারচর, মকব ারগঞ্জ। ৫৫ 

৭  

ছসৌমদ োংলা মিস মিড মলিঃ, কাঠালী, ভালুকা, িয়িনমসংহ। ৮৮ 

৭  

মসমপ োংলাবদ  ছকাং মলিঃ (মিড মিল ইউমনট-২), চান্দুরা, কামলয়াতকর, গািীপুর। ৩৮ 

৭  

মসমপ োংলাবদ  ছকাং মলিঃ (মিড মিল ইউমনট-১), সুেমদয়া, মডবঙ্গদহ, চুয়াডাঙ্গা।  ৭ 

৭৩ 

আিান মিড মলিঃ, মসংহগাঁিী, উিাপাড়া, মসরািগঞ্জ। ৫৮ 

৭৪ 

আদনান এবরা মলিঃ, সমনলোিার, সাগরদীমঘ, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।   ৭ 

৭৫ 

রানা মিড মিল মলিঃ, চকপাড়া, িাওনা, শ্রীপুর, গািীপুর। ৫  

৭৬ 

মপমসএি  মিড ইন্ডামিি, গুটুমদয়া, ডুমুমরয়া, খুলনা।     

৭৭ 

ছে এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, ছিলীরচালা, ছিৌচাক,  গািীপুর।                                ৪  

৭৮ 

স্টার মিডস্ মলিঃ, দ বদানা, িবনাহরমদ, নরমসংদী।                      ৬ 

৭  

ছগায়ালন্দ মিডস্ মলিঃ, উত্তর ছদৌলিমদয়া, ছগায়ালন্দ, রািোড়ী।                      ৭৮ 

৮  

আমের ছপামি হযাচারী এন্ড প্রবসস মলিঃ, িাগুরবিারা, মি াল, িয়িনমসংহ।  ৮৭ 

৮  

ঢাকা িামি মিডস মলিঃ, আেদার, শ্রীপুর, গািীপুর।   ৫ 

৮  

ছিসাস ণ ছিটবকা মিড মলিঃ, নাইখাইন,০৪ নং ওয়াড ণ, পটিয়া, চট্টরাি।  ৬৮ 

৮৩ 

পদ্মা মিড এন্ড মচকস্ মলিঃ, েনমেভাগ ছরাড, হামিল, িয়পুরহাট।   ৩ 

৮৪ 

সামিদ সায়িন এবরা িাি ণ মলিঃ, হামড়য়াোমড়য়া, হািমচয়াপুর, িালমঞ্চ, সদন, পােনা।  ৭ 

৮৫ 

লায়ন মিডস্ মলিঃ, মিনসড়ক, লিীপুর, গািীপুর। ৮  

৮৬ 

পাওয়ার মিস এন্ড ছপামি মিড মলিঃ, ছিালারপাড়া, কাউলমিয়া, সদর, গািীপুর।  ৩৭ 

৮৭ 

এ. ছক. মিস এন্ড ছপামি মিড প্রািঃ মলিঃ, ছকাম্পামনগঞ্জ, ছনায়াখালী।  ৪  

৮৮ 

একরামুল হক এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, েটিলী, ছিিলাল, িয়পুরহাট। ৭  

৮  

িাসুদ মিড মিল মলিঃ, মসংগারমদঘী, িাওনা, শ্রীপুর, গািীপুর।     

   

নামর  এবরা মলিঃ, ছেলগাড়ী, ভোনীপুর, ছ রপুর, েগুড়া।     

   

পূরেী এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, েটিলী, ছিিলাল, িয়পুরহাট।  ৭৩ 

   

স্বর্ ণ মকিার্ এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, মেমসক ম ল্প নগরী, সদর, িয়পুরহাট।   ৪ 

 ৩ 

পিী মিড ইন্ডামিি মলিঃ, মেমসক ম ল্প নগরী, সদর, িয়পুরহাট।   ৮ 

 ৪ 
সাবহলা এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, মভটি িািালগঞ্জ ছরাড, সদর, িয়পুরহাট।  ৪৪ 

 ৫ 
রামিদ এবরা ইন্ডামিি (প্রািঃ) মলিঃ, মেমসক ম ল্প নগরী, সদর, িয়পুরহাট।  ৪৬ 



 ৬ 

আমিরন মিড মিল, সাং- পাথার পাড়া, ছপািঃ দমিন োরবিাপা, শ্রীপুর,গািীপুর।   ৬ 

 ৭ 

কবপািািী মিড মলিঃ, ঘুমন পদ্মমেলা, সদর যব ার।  ৮  

 ৮ 

নমসে এবরা মিড ইন্ডামিি, িায়মগরহাট, মিঠাপুকুর, রংপুর।  ৪৩ 

   

মনউমট্রলা মিড, চরচামিিা, ছকরিিগঞ্জ, লিীপুর।     

    

সগুনা ফুড এন্ড মিডস্ োংলাবদ  প্রািঃ মলিঃ, ম েপুর, পুঠিয়া, রাি াহী।     

    

হািী মিড মিল, োমনয়ারচালা, ভোনীপুর, সদর,  গািীপুর।  ৩  

    

ছসানাগািী আল-আমিন এবরা ছকয়ার মলিঃ, ডাক োংলা, েক্তারমুিী োিার, ছসানাগািী, 

ছিনী। 

  ৫ 

  ৩ 

ছিসাস ণ এ.ছক.ছপামি, উমকল পাড়া, ট্াংক ছরাড, ছিনী।  ৫ 

  ৪ 

ইউমনয়ন মিডস্ মলিঃ, হামিিারা, কাম িপুর, গািীপুর।  ৩৪ 

  ৫ 

টবয়া মিড মলিঃ, ম মররচালা, োবঘর োিার, সদর, গািীপুর।  ৫  

  ৬ 

ছলাোল ছপামি এন্ড মিস মিড মলিঃ, িিমল পুর ছরাড, ইটাহাটা, িয়বদেপুর, সদর, গািীপুর।  ৮৮ 

  ৭ 

মেিলী মিড মিল, মেমসক ম ল্প নগরী, িয়পুরহাট।  ৪৫ 

  ৮ 

ছিিারি  মিড মিলস্ মলিঃ, মসংলাবো, িািপুর, ছসানারগাঁও,নারায়নগঞ্জ।                      ৪  

    

মপপলস মিড, গাবরাোিার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। ৮৩ 

    

িন্ডল ছপামি এন্ড মিস মিড মিলস্ মলিঃ, হমেরোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ।   ৮ 

    

অর্ ণে ছচৌধুরী মিড ইন্ডামিি মলিঃ, ছকামকবলর ছিাড়,  লাপী োিার, ধািইরহাট, নওগাঁ।     

    

িি িি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, ছদওয়ানটুলী, িামহগঞ্জ, সদর, রংপুর। ৮  

  ৩ 

এস এি এস মিডস্ মলিঃ, চকপাড়া, িাওনা, শ্রীপুর, গািীপুর।  ৬৭ 

  ৪ 

িামিি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, সুিাোদ, াহািানপুর, েগুড়া।    

  ৫ 

কৃমিপণ্য মিডস্ মলিঃ, ভান্নারা, ছিৌচাক, কামলয়াতকর, গািীপুর। ৩  

  ৬ 

মনয়ন এবরা মিডস্ মলিঃ, পমিি চ লডুেী, কাম িপুর, গািীপুর।  ৬৩ 

  ৭ 

এস. ছক. মপ. এি (প্রািঃ) মলিঃ, আিলাে, ছেলাে, নরমসংদী।  ৮  

  ৮ 

 মিক মিড মিল মলিঃ, িমিদপুর, ছটবুমনয়া, িামলগা া, পােনা।  ৬  

    

িাসুদ মিস মিলস প্লান্ট এন্ড মিড মিল মলিঃ, ই ানগর, কর্ ণফুমল, চট্টরাি।   ৬ 

    

ছসতু মিডস্ মলিঃ, ছসতুভাঙ্গা োিার, ছেগিগঞ্জ, ছনায়াখালী।  ৫  

    

মিডি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ (ছটাল মিড), ম মুলিলা, ছসানাে, শ্রীপুর, গািীপুর। 

 

 

   

    

ছ খ মুনছুর মিডস্ মলিঃ, কিরমদয়া, রািগঞ্জ, লিীপুর।  ৫৫ 

  ৩ 

মি াি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, কাম য়াহাটা (কাদাই), েনোমড়য়া, মসরািগঞ্জ।                     ৬  

  ৪ 

মি াি মিডস্ মলিঃ, কাম য়াহাটা (কাদাই), েনোমড়য়া, মসরািগঞ্জ।                         

  ৫ 

ছসতু মিড মিলস্, ছপারাোড়ী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।                       ৪ 

  ৬ 

নামর  ছপামি এন্ড হযাচারী মলিঃ, পটকা, ছগামসংগা, শ্রীপুর, গািীপুর।                     ৭  

  ৭ 

নামর  মিডস্ মলিঃ, িামিরমদয়া, িািারোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ।                         



  ৮ 

নামর  এবরা মলিঃ (মিড মিল), ছেলগাড়ী, ভোনীপুর, ছ রপুর, েগুড়া।                         

    

নামর  ছপামি এন্ড হযাচারী মলিঃ, িামিরমদয়া, িািারোড়ী, ভালুকা, িয়িনমসংহ।                     ৭  

 ৩  

আিিাে মিড ছপ্রাডাক্ট মলিঃ, িামলপাড়া, েনপাড়া, নাবটার।   ৮ 

 ৩  

আিিাে েহুমূখী িাি ণাস মলিঃ(মিডমিল ইউমনট), রািমদ, আগরপুর, কুমলয়ারচর, 

মকব ারগঞ্জ। 

৬৬ 

 ৩  

আিিাে মিড ছপ্রাডাক্ট মলিঃ, রুপমস,  রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। ৫ 

 ৩৩ 

এমস আই ছগাদবরি এবরাবভট প্রািঃ মলিঃ, ভদ্রঘাট, কািারখন্দ, মসরািগঞ্জ।                     ৫  

 ৩৪ 

আর আর মপ এবরা িাি ণস, আরকামন্দ, মুলাডুমল, ঈ ^রদী, পােনা। ৭৬ 

 ৩৫ 

আর আর মপ এবরা িাি ণস(ইউমনট-২), িবিপুর, আরকামন্দ, মুলাডুমল, ঈ ^রদী, পােনা।     

 ৩৬ 

িামিি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, সুিাোদ,  াহ্িাহানপুর, েগুড়া।    

 ৩৭ 

নামেল মিড মিলস্ মলিঃ, ছিকাটাপাড়া, দাওকামন্দ, পো, রাি াহী।   ৭ 

 ৩৮ 

িমিক ছপামি এন্ড মিস মিড, দাশুমরয়া, ঈ ^রদী, পােনা।   ৫ 

 ৩  

যমুনা  মিডস্ মলিঃ, পদ্মমেলা, েসুমন্দয়া, সদর, যব ার। ৪৬ 

 ৪  

ছলাে এবরাবভট মলিঃ, মিরওয়ামর পুর, ছেগিগঞ্জ, ছনায়াখালী।  ৬ 

 ৪  

আেদুলস্নাহ্ ছপামি মিড মিল, চচিন্যা, ম েপুর, নরমসংদী।     

 ৪  

মিরাি মিড মিল মলিঃ, উত্তর িালঞ্চা, পীরগঞ্জ,  ঠাকুরগাঁও।   ৭ 

 ৪৩ 

নাহার ছপামি মলিঃ, ৩ নং ছিায়ারগঞ্জ, ছসানাপাহার, মিরসরাই, চট্টরাি।                      ৬  

 ৪৪ 

এযাডভািড ছপামি এন্ড মিস মিডস্ মলিঃ, ছযাগীয়া, োরখাদা, সদর, কুমিয়া।  ৩ 

 ৪৫ 

ছকএনমে  এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, েটতিল, মেমসক, কুমিয়া। ৭  

 ৪৬ 

ছেক্টা ছহো মিডস্ মলিঃ, ই াইল,উথলী, ম োলয়, িামনকগঞ্জ।    

 ৪৭ 

 সাগমরকা মিডস্ মলিঃ, পূে ণ চরকামল, ছখয়াঘাট, সদর, ছভালা। ৭৫ 

 ৪৮ 

কািী মিডস্ মলিঃ, ভাসাইনগর, ছোদা, পঞ্চগড়। ৮ 

 ৪  

কািী রযান্ড প্যাবরন্টস্  মলিঃ, োউমসয়া, গিামরয়া, মুমিগঞ্জ।  ৬ 

 ৫  

ছেগিগঞ্জ মিড মিল মলিঃ, োরইচািল, োংলাোিার, ছেগিগঞ্জ, ছনায়াখালী।   ৩ 

 ৫  

এমি এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, আজুমগচালা, শ্রীপুর, গািীপুর। ৩৭ 

 ৫  

কািী িাি ণস্ মলিঃ, সালন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও।  ৭ 

 ৫৩ 

মনউবহাপ এবরাবটক োংলাবদ  মলিঃ, চরোউম য়া, গিামরয়া, মুমিগঞ্জ।  ৫ 

 ৫৪ 

রুপসী মিস মিড মলিঃ, িাসাবো, রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ। ৮৫ 

 ৫৫ 

আল োরাকা ছপামি এন্ড মিস মিড ইন্ডামিি, ছটম্পল ছরাড, োড়েকুন্ড, সীিমকুন্ড, চট্টরাি। 

 

 ৪  

 ৫৬ 

ছিিারি  মিড মিলস্ মলিঃ, মসংলাবো, িািপুর, ছসানারগাঁও,নারায়নগঞ্জ।                   ৪  

 ৫৭ 

োংলাবদ  দুগ্ধ উৎপাদনকারী সিোয় ইউমনয়ন মলিঃ (মিল্কমভটা) লামহড়ী ছিাহনপুর,, 

উিাপাড়া, মসরািগঞ্জ। 

 ৩  

 ৫৮ 

গািীপুর মিডস্ মলিঃ, আিোগ, োমঘয়া, ১০, নং ওয়াড ণ, ছকানাোড়ী, গািীপুর। ।।িহানগর। ৮৪ 

 ৫  

আগািা মিড মিলস্ মলিঃ, ছকারপাই, বুমড়চং, কুমিিা। ৫৭ 



 

       প্রামর্সম্পদ অমধদপ্তর কর্তণক ২০২০-২০২১ অথ ণ ে বর নতুন লাইবসি প্রদাবনর িামলকািঃ- 

 
     

   

                               

১ ছরমিবকা এবরা ইন্ডামিি, কারখানা- িািাদারপুকুর, গাড়ীদহ ছরাড,  ািাহানপুর, 

েগুড়া। 

২৫১ 

২ কৃষ্ণচুড়া এবরা মিড মিল মলিঃ, কারখানা- ছকটুন, উলুবখালা, কালীগঞ্জ, গািীপুর। ২৫২ 

৩ ছহালসাি এবরা মলিঃ,  োড়ী নং-মে/১৩৩ (৩য় িলা), ছরাড নং-২১, মনউ 

মডওএইচএস, িহাখালী, ঢাকা, কারখানা- ছপলাইদ, ছিমলহাটি, শ্রীপুর, গািীপুর। 

২৫৩ 

৪ আল িমদনা  মিড মিল, কারখানা- ভায়না দমির্ পাড়া, িাগুরা সদর, িাগুরা। ২৫৪ 

৫ এন আর ছপামি এন্ড মিস মিড মিলস্ মলিঃ, কারখানা- কানাইপুর োিার, 

িমরদপুর সদর, িমরদপুর। 

২৫৫ 

৬ এডভাি ছপামি এন্ড মিস মিডস্ মলিঃ (ইউমনট-২), কারখানা- খািারগাঁও, 

 নপাড়া, আনন্দ োিার, ছসানারগাঁও, নারায়নগঞ্জ। 

২৫৬ 

৭ অমহ এবরা, ৩২৫, পূে ণ ছগাড়ান, মখলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, কারখানা- ভান্নারা, 

ছিৌচাক, ছকানাোড়ী, গািীপুর। 

 

২৫৭ 

৮ এস, এ এবরা মিডস্ মলিঃ, িানমকনাথপুর, িায়গীরহাট, মিঠাপুকুর, রংপুর। ২৫৮ 

৯ ছিসাস ণ  ান মিস এন্ড কযাটল মিড মিলিঃ, পয়ারী ছরাড, আমুয়াকান্দা, ফুলপুর, 

িয়িনমসংহ। 

২৫৯ 

১০ আিান মিড মলমিবটড (ছটাল মিল-১), ০২ ঈ া খাঁ এমভমনউ, ছসক্টর#০৬, উত্তরা, 

ঢাকা। কারখানা- িবনাহরমদ, নরমসংদী। 

২৬০ 

১১ েন্ধন মিড মিল মলিঃ, খরম লা, ভুক্তা, কামলহািী, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল। ২৬১ 

১২ ছচৌধুরী ফুড এন্ড মিড এবরা ইন্ডামিি মলিঃ, সাহাবেলী ^র, োথুলী, ধািরাই, 

ঢাকা। 

২৬২ 

১৩ িয়নািমি মিড মিল, অরণ্যপুর, মেমের োিার ছরাড, কুমিলস্না। ২৬৩ 

১৪ আর এি এবরা মিড মলিঃ, মনিিলা, লিব্দী, মসরািমদখান, মুমিগঞ্জ। 

(লাইবসি প্রদান করা হয়মন)। 

২৬৪ 

১৫ আর.আর.মপ এবরা িাি ণস (ইউমনট-৩), কারখানা- ছহাবসননগর, ছেলাে, 

নরমসংদী। 

২৬৫ 

১৬ চাঁদ এবরা মিড, কারখানা- ছধাপাবখালা, মনিিলা োিার, যব ার সদর, যব ার। ২৬৬ 

১৭ নাইস মিডস্ মলমিবটড,  এস মপ ভেন (২য় িলা), হামদ িমকরহাট োিার, 

মিরসরাই, চট্টরাি, কারখানা- ম মরররচালা, োবঘর োিার, গািীপুর সদর, 

গািীপুর 

২৬৭ 

১৮ এস.এস. মিড ইন্ডামিি মলিঃ, কারখানা- হুবগালোড়ীয়া, সুগারমিল ছরাড, নাবটার 

সদর, নাবটার। 

২৬৮ 

১৯ মিমনয়াস কযাটল মিড মিলস্ মলিঃ, পস্নট নং-১১৯৯, কারারচর, ম েপুর, 

নরমসংদী। 

২৬৯ 

২০ িসাস ণ িামি িান্নী এবরা ইন্ডামিি, সীডবিার োিার, হমেরোড়ী, ভালুকা, 

িয়িনমসংহ। 

২৭০ 

 
 

 ৬  

এসএিমস ছপামি এন্ড হযাচারী মলিঃ, এরুইল োিার কাহালু, েগুড়া। ৫৭ 

 ৬  

আলাল ছপামি এন্ড মিস মিড মলিঃ, চকবপািা, োগড়া, ছ রপুর, েগুড়া। ৮  


