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পশুখাদ্য আমদানি, রপ্তানি, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকারক (কযাটাগনর-২)-এর লাইসসন্সপ্রাপ্ত প্রনতষ্ঠাসির তানলকা 

(১৮/০২/২০২০ পর্ যন্ত) 

ক্রঃ নং লাইসেন্স নং ক াম্পানীর নাম ও ঠি ানা 

1.  006 

ইমসেরর  ইন্টারন্যাশনাল রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আরমনুল ইেলাম, ৬৬/৪, পূব ব হাজীোড়া, রামপুরা, ঢা া-১২১৯; 

েংরক্ষনাগার: বারনয়ারচালা, কোঃ ভবানীপুর, থানা: গাজীপুর েদর, কজলাঃ গাজীপুর। ক ান: ০২-

৯৩৩৩০১৩ 

2.  008 

রেডার বাংলাসদশ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  ইরজঃ কমাঃ শর কুল ইেলাম, বাড়ী নং-২০৬, করাড নং-১০, রনউ রডওএইচএে 

মহাখালী, ঢা া-১২০৬।; েংরক্ষনাগার: কগাড়াই, রমজবাপুর, োঙ্গাইল 

3.  010 

ইয়ন এযারনসমল কহলথ করাডাক্টে রলঃ  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমারমন উদ কদৌলা, ৩০৪, কেজগাঁও, রশ/এ, ঢা া; েংরক্ষনাগার: এ ৪৮/১২, 

চান্দনা, গাজীপুর রেটি  সে বাসরশন। ক ান: ০২-৯৮৩০৯১৫-১৮ 

4.  013 

কমোে ব  াম বা এন্ড  াম ব  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আবুল  ালাম আজাদ, ৩/২, রেটিহাে ব রবরডং ৬৭, নয়ােল্টন, ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষনাগার: ৩/২, কলসভল-৩, রুম নং-২, কমৌবন সুোর মাস বে, ১২৩  া রাইল, শারিনগর, 

ঢা া। কমাবাইল: ০২-৮৩১৬৪৬৩   

5.  014 

ইউরনসভে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এ.আর.এম, োইবুর রহমান, কররজ: অর ে-সহারডং ১৩০২, শহর রখলগাঁও, 

েলে: রব-৪০৮/এ, মারলবাগ কচৌধুরীোড়া, ঢা া-১২১৯; েংরক্ষনাগার: খ-১৮৭/৩/এ, রখলসক্ষে 

োনোড়া, ঢা া-১২২৯। ক ান: ০২-৮৯০০৯২৬ 

6.  015 

উইল্টে মাস বটিং ক াং রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োমসুল হুদা, ৫৭/৯ আটি বোন কেন্টার (৮মেলা), পূব ব রাজাবাজার, েরিম 

োন্থেথ, ঢা া-১২০৫; েংরক্ষণাগার: বাড়ী নং-১২৪৭, োরির রভলা হারেয়ার মধ্যোড়া, রব.ও.এ . 

থানা- গাজীপুর েদর, গাজীপুর  

7.  016 

এযাডভান্স এরনসমল োসয়ন্স ক াং রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব মঞ্জুর কমাসশ বদ খান, ২/১০, ব্ল -রব, লালমাটিয়া, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগার: 

োদ বাগজ,  ারশমপুর, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। ক ান: ০২-৮১৫৮৯৬৫ 

8.  017 

কজরি  াম বারেউটি যালে রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ করজাউল হাোন, ২৫৯/১, ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: 

২৫৯/১, ভাংনাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর 

9.  021 

আরর ে (বাংলাসদশ) রলরমসেড:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  খায়রুল  রবর আরর , ১৮ রাজউ  এরভরনউ, (৮মেলা), লাল ভবন, 

মরেরিল, বা/এ, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: প্লে নং-রব-৪৪, রবরে  রশল্পনগরী,  াঁচপুর, 

নারায়নগজ 

10.  022 

কবঙ্গল ওভারেীজ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব এ.স .এম আলমগীর, প্যারাগন হাউজ (৭মেলা), ৫ মহাখালী, বা/এ, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: প্যারাগন হাউজ (৭মেলা), ৫ মহাখালী, বা/এ, ঢা া 
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11.  023 

এ. আর. এযারনসমল কহলথ রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: আরেয়ার রহমান, হারেমারাসরাড,  ারশমপুর, গাজীপুর-১৩৪৬, 

বাংলাসদশ; েংরক্ষনাগার: হারেমারাসরাড,  ারশমপুর, গাজীপুর-১৩৪৬, বাংলাসদশ । কমাবাইল: 

০১৭৭-৭০৩২৪৩ 

12.  026 

কনেস া এসরা রডাক্টে,  

স্বত্বারি ারী: কমাহম্মদ কোলায়মান, বাড়ী নং-৫৩/৫৫, করাড নং-৩, ব-  নং-রব, রনস েন, 

গুলশান-০১, ঢা া। েংরক্ষনাগার: ৩০৭ কশখ মুরবসরাড, এরি-সেল রবরডং, ৩য়েলা, আরাবাদ, 

চট্টরাম  

13.  027 

কোরি  নোলসেন্ট এন্ড কডভলেসমন্ট োরভ বসেে  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ রর কুল হ ,  েবা কেন্টার (৪থ ব) েলা, বাো-৫/২, করাড-৪, িানমরন্ড, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: দরক্ষণ োলনা, কোঃ-োলনা বাজার, ওয়াড ব-১৯, গাজীপুর রেটি  সে বাসরশন, 

গাজীপুর 

14.  029 

ইেলাম এন্টাররাইজ  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এ.এম. আরমরুল ইেলাম ভূইয়া, ৩৫/রড, গন টুলীসলন, রেলখানা হাজারীবাগ, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: ১১২৫, শরী পুর করাড, জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। 

ক ান: ০১৭৩১-২২১১৭৮ 

15.  030 

এরজ কনাসবল (বাংলাসদশ) রলরমসেড:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  খায়রুল  রবর আরর , ১৮ রাজউ  এরভরনউ, (৮মেলা), লাল ভবন, 

মরেরিল, বা/এ, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: প্লে নং-রব-৭, রবরে  রশল্পনগরী,  াঁচপুর, নারায়নগজ  

16.  032 

কমোে ব মাদবর কেডাে ব,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আওলাদ কহাসেন মাদবর, ২৬/এ আই এম োহা করাড, েংগী, গাজীপুর; 

েংরক্ষনাগার: বারনয়ারচালা, মাহনা ভবানীপুর, গাজীপুর। ক ান: ০১৭৭৯-৮৭০৪১৫ 

17.  034 

রনউসে  এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ শহীদ উল্লাহ, ১১৮৩, ৩২৪/খ রব-ব্ল -রখলগাঁ, োলেলা, ঢা া-১২১৯;  

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং ৪৭০, করাড নং-৮, বাড়ীিারা, রডওএইচএে, ঢা া-১২১৩। ক ান: ০২-

৮৪১১৯২৪ 

18.  035 

কজেন এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী:  জনাব মুহাম্মদ কেরলমউল্লাহ, বাড়ী নং-৪, েড়  নং-১৪ (নতুন), িানমরন্ড আ/এ, 

ঢা া-১২০৯; েংরক্ষণাগার: কহাো োড়া, মরনপুর, গাজীপুর েদর, গাজীপুর  

19.  037 

এেস এ  বাংলাসদশ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব লরেফুর রহমান, গুলশান োওয়ার (৯মেলা), প্লে-৩১, করাড-৫৩, গুলশান-২, 

ঢা া-১২১২। েংরক্ষনাগার: ৪০০ েংগী রশল্প এলা া, স্কুইব করাড, েংগী, গাজীপুর। ক ান: 

০২৮৮৩৪২৬৮-৯। 

20.  039 

োজন এসরা এন্টার রাইজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব জাহাঙ্গীর  রবর, হােহাজারীসরাড, বালুচরা, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: কুলগাঁও, 

হােহাজারীসরাড, বালুচরা, চট্টরাম 
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21.  041 

নাভানা  াম বারেউটি যালে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব মনজরুল ইেলাম, বাো নং-৯৯, করাড-৪, ব্ল -রব, বনানী, ঢা া; েংরক্ষনাগার: 

নারায়নগজ, রুেেী, রুেগজ। কমাবাইল:০১৭১৩১৯২৯৩৯ 

22.  042 

করসনো রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: সেয়দ এে.  ায়োর  রবর, প্লে-১, রমল্করভো করাড, কে শন-৭, রমরপুর, ঢা া-

১২১৬; েংরক্ষনাগার: প্লে-১, রমল্করভো করাড, কে শন-৭, রমরপুর, ঢা া 

23.  045 

এরেএল,   

স্বত্তারি ারী: রনাবন্দ োল, ১২ রডআইটি এক্সসেনশান করাড,  র সররপুল, ঢা া। েংরক্ষনাগার:  

৭৯/খ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢা া 

24.  047 

র যামোে ব োওয়ার বাংলাসদশ রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আব্দুল জববার খাঁন, কোড়াবাড়ী, ইেো, জয়সদবপুর, গাজীপুর;   ারখানা: 

কোড়াবাড়ী, ইেো, জয়সদবপুর, গাজীপুর । কমাবা: ৯৫৫৬৫৪৫ 

25.  048 

কেঞ্চুরী এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এে.এম. রেরাজুল ইেলাম, ইউরনয়ন হাইেস্ (সলসভল-৭) ৮৭ কশখ রাসেল 

কোয়ার, ঢা া-১২০৫। েংরক্ষনাগার: চান্দনা কচৌরাস্তা, গাজীপুর। কমাবাইল: ০১৭৫৫৬৩৫৩৩০ 

26.  051 

কমোে ব মূছা েওদাগর,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ মূছা েওদাগর, ১৯১, আছাদগজ, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: ১৯১, আছাদগজ, 

চট্টরাম  

27.  052 

পূণ বাভা রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: সেয়দ এে  ায়োর  রবর, প্লে নং-১, কে শন-৭, রমল্করভো করাড, রমরপুর, ঢা া-

১২১৬। েংরক্ষনাগার: , প্লে নং-১, কে শন-৭, রমল্করভো করাড, রমরপুর, ঢা া-১২১৬ ক ান-০২-

৮০০১৪৫০-৫৪ 

28.  053 

রনউরেসহলথ রল:,  

স্বত্তারি ারী: জনাব মরনরুজ্জামান, ৫৬,  াজী নজরুল ইেলাম এরভরনউ (৭মেলা),  াওরান 

বাজার, ঢা া। েংরক্ষনাগার:  েল্লী রবদ্যযৎ করাড, কেরেরবাড়ী, মাওনা 

29.  054 

আল মরদনা  াম বারেউটি যালে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ কবলাল কহাসেন, ১/১, রেলার গারে,  ার ল োোইশ, েঙ্গী, গাজীপুর; 

েংরক্ষনাগার: ১/১, রেলার গারে,  ার ল োোইশ, েঙ্গী, গাজীপুর 

30.  055 

োলে এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব ডা: আবুল  ালাম খান, বাড়ী নং-০১, করাড নং-০৯, ব্ল -এ কে শন-১২, 

রমরপুর, ঢা া; েংরক্ষনাগার: আরমনা ভবন, বাড়ী নং-১১৪/২ নলজানী ওয়ারসলে কগে, টিএন্ডটি 

করাড, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। ক ান: ০১৭১১৮০৩১২ 

31.  057 

এযাডভান্স বাসয়া করাডাক্টে রলঃ,  

স্বত্ত্বারি ারী:  কমাঃ নজরুল ইেলাম, ১৭, মগবাজার, রনউইোেন করাড, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: 

১৭ মগবাজার, োমসুরিন ম্যানশন, (৬ষ্ঠেলা), রনউইোেন করাড, ঢা া-১০০০। ক ান: 

০২৮৩৬২৭৯৫ 
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32.  058 

এযাডভান্সড ক রম যাল ইন্ডারিজ রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ডঃ আরর  কদৌলা, ২৪৫, কেজগাঁও, রশ/এ, ঢা া-১২০৮। েংরক্ষনাগার: ওয়াোর 

ওয়া বে করাড, কগাডনাইল, ৭, রনউহারজগজ করাড, নারায়নগজ-১৪০০। ক ান-০২-৮৮৭৮৬০৩। 

33.  059 

ইমসেক্স ইন্টারন্যাশনাল;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব রশরীন আক্তার রউ , ১৪/১ নবাব  ােরা (৩য় েলা), ঢা া- ১০০০; 

েংরক্ষণাগার: ১৪/১ নবাব  ােরা (৩য় েলা), ঢা া- ১০০০  

34.  060 

ইমসেক্স মাস বটিং রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ আ োব আলম, ১৪/১ নবাব  ােরা (৩য় েলা), ঢা া- ১০০০; 

েংরক্ষণাগার: ১৪/১ নবাব  ােরা (৩য় েলা), ঢা া- ১০০০  

35.  061 

কমোে ব এরজ কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আবু োসলব কচৌধুরী, ৮ োসহব আলী করাড, ময়মনরেংহ; েংরক্ষনাগার: 

সবইলবসমাড় মেরজদ েংলগ্ন (ঢা া ময়মনরেংহ করাড), রত্রশাল, ময়মনরেংহ 

36.  063 

রাইম ক য়ার,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ এমদাদ্যল হ , ১/১৩/ , চর খাো, রে দার ররসয়ল এসেে, োরল অর ে 

করাড, রাসয়র বাজার, ঢা া-১২০৯; েংরক্ষনাগার: ১/১৩/ , চর খাো, রে দার ররসয়ল এসেে, 

োরল অর ে করাড, রাসয়র বাজার, ঢা া-১২০৯ 

37.  064 

েয়ার  াম বারেউটি যালে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব েেন কচৌধুরী, েয়ার কেন্টার ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢা া-১২১২; েংরক্ষনাগার: 

রবরে  ইন্ডারিয়াল কেে, োবনা  

38.  067 

কমসহদী কোরি র ড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব নূরজাহান কবগম, ১৭৪৭ হাজীোড়া, আরাবাদ, চট্টরাম;  েংরক্ষনাগার: ব্ল -

রড, বাড়ী নং-২০৩ কে সনাসগাোড়া, জয়সদবপুর, গাজীপুর েদর। ক ান:৯৩৬০৫৫৭ 

39.  071 

েপুলার  াম বারেউটি যালে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাস্তার জুর রহমান, োন্থকুজ, ১৭-শুক্রাবাদ, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগার: 

১৬৪, েঙ্গী রশল্প এলা া, েঙ্গী, গাজীপুর 

40.  073 

োজন এসরা রলরমসেড রাইজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব  ররদা আক্তার, হােহাজারীসরাড, বালুচরা, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: কুলগাঁও, 

হােহাজারীসরাড, বালুচরা, চট্টরাম 

41.  074 

রেনরথয়া এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োরদয়া আ রীন মুন্নী, রুম নং ৮০২ (৮ম েলা), এমএনএেএন োওয়ার, ৬০ 

রদলকুশা, ঢা া। েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং ২৬, করাড নং-০৪, কেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢা া।  ক ান: 

০১৮২০০২৩৩৮০ 

42.  079 

এ টিরডরে কেড এন্ড  নোলসেশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডা: এেএমএ রব আব্দুে েবুর, ৩৬৫ রি স্কুল রিে, হারেরপুল, িানমরন্ড, 

ঢা া-১২০৫; েংরক্ষনাগার: ১৮৫ হারেরপুল করাড, িানমরন্ড, ঢা া-১২০৫। কমাবাইল: ০১৭৪৩-

৯০৯-২৯৭ 
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43.  080 

 াম বা প্যাস জে (রাইসভে) রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব স্যামসয়ল এে কচৌধুরী, েয়ার কেন্টার, ৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢা া-১২১২; 

েংরক্ষণাগার: রবরে  ইন্ডারিয়াল কেে, োবনা 

44.  081 

েে উইন ইন্টারন্যাশনাল;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব জরহরুল ইেলাম, বাড়ী নং-৩৪, করাড নং-১৬, কেক্টর-১৪, উত্তরা, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: কহারডং নং- ৩২৯, হাজী আ োব উরিন করাড, ৪৩ চালাবন, দরক্ষণ খান, উত্তরা, 

ঢা া-১২৩০ 

45.  084 

ডক্টরে এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী:  জনাব কমাঃ রার উল  ররম, ৮০/২২ ময়মনরেংহ করাড, নুরজাহান োওয়ার (৬ষ্ট 

েলা), বাংলা মের, ঢা া-১০০০; েংরক্ষণাগার: রবরে  রশল্পনগরী, বাড়ী নং- ১৩, ১৪, ১৫, নওগাঁ 

46.  085 

কমোে ব কহস ম (বাংলাসদশ) রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ মুের কুর রহমান, ১৮/১৯ রবরে  রশল্পনগরী, মাো ান্দা, ময়মনরেংহ; 

েংরক্ষনাগার: প্লে নং- রব-১৬ ও রব ১৫ (অংশ) রবরে  রশল্পনগরী,  ালামপুর, িামরাই, ঢা া  

47.  090 

কমোে ব রর   কমরডরেন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: মরনরুল আলম,  সলজ করাড, ঈশ্বরদী, োবনা; েংরক্ষনাগার: কহারডং 

নং-১০০/৯২ নবাব রেরাজসদৌল্লা করাড, ভূসেরগাছী ঈশ্বরদী, োবনা 

48.  093 

ন্যাচার ক য়ার ম্যানু যা চাররং ইন্ডারষ্টজ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব জয়ি কুমার কদব, ১২৪/৮  া রাইল, শারিনগর প্লাজা (২য়েলা), ঢা া; 

বেবমান ঠি ানা: রবরডং-২ কলসভল-১, ১৫ রনউসবইলী করাড, ঢা া। েংরক্ষনাগার: ১২৩, কমৌবন 

সুোর মাস বে, ১১/১-এ রেসেশরীসলন, ঢা া  

49.  094 

কমোে ব কচৌধুরী এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সুিীর কচৌধুরী, ৩৬/২ োভার বাে েযান্ড, োভার, ঢা া; েংরক্ষনাগার: রব-

২/১৫ জাসলশ্বর, োভার, ঢা া। কমাবাইল: ০২-৯১৩৪৫৬৪ 

50.  095 

কবাগদাদ র শ এন্ড কোরি র ড করাডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী: হাজী কমা: ইব্রারহম, ৯২ আোদগজ, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার:  এরব কগাদাম রেটিসগে, 

ঈগল কোর, জঙ্গল লরে পুর, েীোকুন্ড, চট্টরাম 

51.  096 

হুমায়রা এসোরেসয়েে  

স্বত্তারি ারী: আল-মারজান, আোদগজ, মেরজদগরল, চট্টরাম। েংরক্ষনাগার: বাংলাসদশ এসরামা 

টি রডাক্টে, ক ৌজদারহাে রশল্প এলা া, চট্টরাম।   

52.  097 

কমোে োলমা কেরডং,  

স্বত্তারি ারী: জনাব নাজমুল হ , ৯৪,  খাতুনগজ, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: এরব কগাডাউন, কমৌজা: 

জঙ্গল লরে পুর, েীোকুন্ড, চট্টরাম  

53.  100 

রদলরুবা মাস বটিং ক াম্পানী,  

স্বত্তারি ারী: জনাব রুহুল আমীন ভূইয়া, ৪৬/এ আছাদগজ, চট্টরাম; েংরক্ষণাগার: কজইললাোড়া 

গুদাম, োগরর া করাড, চট্টরামস  
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54.  102 

খান এসরা র ড করাডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ সেয়দ হ  খান, ১২৮৩ রাজাখালী করাড, চা োই, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: রাজাখালী করাড, চা োই, চট্টরাম 

55.  104 

োরমম এসরা ইন্ডারিজ রল:,  

স্বত্তারি ারী: জনাব শাহজাহান আলী, সুজাবাদ, কোঃ মাদলা, শাহজাহানপুর, বগুড়া; েংরক্ষনাগার: 

শাহজাহানপুর, বগুড়া 

56.  107 

কভে কহলথ ক য়ার এসজন্সী;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব রমজবা আব্দুল খাসলদ, ১২৬-১৩১ মরনপুরীোড়া, কেজগাঁও, ঢা া; েংরক্ষণাগার: 

১২৬-১৩১ মরনপুরীোড়া, কেজগাঁও, ঢা া  

57.  110 

ইয়ন এসরা ইন্ডারিজ রলঃ স্ব 

ত্তারি ারী:  জনাব কমারমন উদ কদৌলা, ৩০৪, কেজগাঁও, রশ/এ, ঢা া; েংরক্ষনাগার: সুজাবাদ, 

বনানী, বগুড়া। 

58.  112 

এসরা  াম বা,  

স্বত্তারি ারী:  ক .এম. শাহজাহান, ৬/২, নবাব িীে, ওয়ারী, ঢা া। েংরক্ষনাগার: ৬/২, নবাব 

িীে, ওয়ারী, ঢা া। ক ান: ০১৭১৮-৬৩০৪৩২ 

59.  115 

রনউরেসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কগালাম রিারন, ১২৫/এ  া রাইল করাড (৩য় েলা), ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষণাগার: এইচ-১৫, ব্ল -সজ এক্সসেনশন, েল্লবী, রমরপুর, ঢা া  

60.  121 

রজমে কে  ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আলী ইমাম, ৩৫/১, আহসমদবাগ (৩য়েলা), েবুজবাগ, ঢা া-১২১৪; 

েংরক্ষনাগার: বারড় নং-৩৯, করাড নং-০৩ এ  কেক্টর-০৯, উত্তরা, ঢা া। ক ান: ০২-৯৮৮৩০৭৬ 

61.  122 

হাক্কানী  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ কগালাম কমােত্ম া, ২, রড.টি. করাড, উত্তর োহাড়েলী, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: ১৯০, আোদগজ,  সোয়ালী, চট্টরাম 

62.  123 

এরলয়া ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী: জনাব খন্দ ার মনসুর কহাসেন, ১৯০, মুন্সীোড়া, জয়সদবপুর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: 

বারনয়ারচালা, বাসের বাজার, গাজীপুর  

63.  124 

 াজী এসোরেসয়েে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  াজী আবু োঈদ, ২৮/১, কেজতুরী বাজার, চ  ইরন্দরা করাড, কেজগাঁও, ঢা া-

১২১৫; েংরক্ষনাগার: রাম: োকুটিয়া, ডা ের:-রড-োকুটিয়া, উেসজলা: োোইল, কজলা-োঙ্গাইল। 

কমাবাইল: ০১৭১১৫৯৬২৭৫   

64.  125 

রি অেশন এসরাসভে রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: করা নুজ্জামান, ১৬০  , রে.রে. ালচার হাউরজং কোোইটি, শ্যামলী, 

ঢা া। েংরক্ষনাগার: কোড়াবাড়ী, োলনা, গাজীপুর।  

65.  126 

অেসোরনন  াম বা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: আব্দুর রউ  খান, ৩০, রনউইোেন করাড, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: বগুড়া করাড, 

বররশাল  
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66.  127 

প্যানারেয়া এসরা রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: কমাহাম্মদ কোসহল ই বাল, ১০/আই, রমরবাগ, নয়াসোলা, শারিনগর, ঢা া-১২১৭; 

েংরক্ষনাগার: োসলর মাঠ, চান্না, বর ে স্মরনী, গাজীপুর  

67.  129 

বাসয়া  াম বা এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: ডাঃ কমাঃ আসনায়ারুল আজীম, ১/রব টিউরলে, নাভানা গাসড বন,  ল্যাণপুর; 

েংরক্ষণাগার: এ-১১৬, েঙ্গী রবরে  ইন্ডারিয়াল এসষ্টে, গাজীপুর-১৭২০  

68.  133 

র েসে  (রবরড) রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আোউল  ররম ভূ ূঁইয়া, হড়রাম বাজার, রাজশাহী ক াে ব, রাজশাহী; 

েংরক্ষনাগার: হড়রাম বাজার, রাজশাহী ক াে ব, রাজশাহী । ক ান: ৮৯৩২৭১৪ 

69.  136 

আর এ ে রনউরেসভে,  

স্বত্তারি ারী:  ড. কমা: মােলুবুর রহমান গং, ২৭-২৭-/১-২৭/৭ চাসমলীবাগ, (৬ষ্ঠেলা), টুইন 

োওয়ারে,  ন ড ব, শারিনগর, ঢা া-১২১৭; েংরক্ষনাগার: শহীদ মসয়জ উরিন েড় , তুমরলয়া, 

কো:  ালীগজ, গাজীপুর-১৭২০। কমাবাইল: ০১৯২২১৬৮৯৪৭ 

70.  137 

কবঙ্গল এসরাসভে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব োসর  মাহমুদ খান, ২৮/এ, নয়ােল্টন ৪থ বেলা, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: 

বাড়ী নং-২৪, করাড-৮, ব্ল -রড, রামপুরা, বনশ্রী, ঢা া  

71.  138 

আর. রে. এরনসমল কহলথ ক াং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাবা নারহদ জামান, ১৪৯/এ, রডআইটি এক্সসেনশন করাড (৩য়েলা),  র সররপুল, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: োদ বাগজ,  ারশমপুর, গাজীপুর েদর, গাজীপুর।  ক ান: ০২-৮১৫৮৯৬৫ 

72.  141 

োষ্ট ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী:  জনাব রজয়া উরিন কমাঃ জাহাঙ্গীর, ৯৮১, রড.টি. করাড, বাইসলইন, িরনয়ালাোড়া, 

ডবলমুররং, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: সেন্যারসে  কখায়াজনগর, ওয়াড ব-৪, থানা- ন বফুলী, উেসজলা-

 ণ বফুলী, কজলা-চট্টরাম। ক ান: ০১৭১১-৩২৯০৯০ 

73.  142 

না স া  াম বা রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব োইফুল হুদা, ১২/এ, সুবাস্ত্ত্ত োওয়ার, ৬৯/১, োন্থেথ, ঢা া-১২০৫। 

েংরক্ষনাগার: কমদ্যয়ারী, ভালু া, ময়নরেংহ। ক ান: ০২-৯৬৪১২১৬। 

74.  145 

প্লাসনে  াম বা রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব শাহ হারববুল হ , ৩৬  ামাল আোতু ব এরভরনউ, ৭-রব কডল্টা ডারলয়া, বনানী 

বা/এ, ঢা া-১২১৩; েংরক্ষণাগার: কহারডং- ৩১১, ব্ল -রব, কমৌজা- চান্দনা, শহীদ বর ে স্মরনী, 

জয়সদবপুর, গাজীপুর  

75.  149 

কেজারে এরনসমল ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব রমসেে নারেমা আক্তার, বাড়ী নং-৩০, করাড নং-১১১, গুলশান-২, ঢা া; 

েংরক্ষণাগা: এএনসজর্েংগ র ড, ২১৩/ , কেজগাঁও, ঢা া-১২০৮। 

76.  150 

রনউসে  এসরা রবরড রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব এ. এ . এম. োইদ্যল আল-আরমন, ৩/৩রে রবজয়নগর, (২য়েলা), ঢা া-

১০০০; েংরক্ষনাগার: ১১০ উত্তর বাোসবা (১মেলা), থানা: েবুজবাগ, কজলা: ঢা া-১২১৪ 
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77.  152 

এম. এে. কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ েবীর কহাসেন, ২১ রাজউ  এরভরনউ রবআরটিরে ভবন (৪থ বেলা), ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: রামঃ চারন্দনা েরিম বাজার (সবলাশ্বর), চারন্দনা, কুরমল্লা 

78.  153 

কমোে ব ইব্রাোে কেরডং ক াম্পারন  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাশার  কহাসেন কচৌধুরী, ইরিে রবরডং (২য়েলা), ৯২৮, আমীর আলী কচৌধুরী 

করাড, খাতুনগজ, চট্টরাম। েংরক্ষনাগার: এে. এল. েীল কগাডাউন, মাদাম রবরবরহাে, ভাটিয়ারী, 

েীোকুন্ড, চট্টরাম 

79.  156 

আসয়শা  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী: জনাব নাজনীন আক্তার, ৩৯৮/এ খাতুনগজ, চট্টরাম। েংরক্ষনাগার:  কজলাোড়া লবন 

 যাক্টরী, কমৌজা- োগরর া, মারিরোে, থানা: োহাড়েলী, চট্টরাম  

80.  159 

এযাম্পল এরনসমল ক য়ার  

স্বত্তারি ারী: জনাব এে.এম. জরেম উিীন, বাড়ী নং-১৪, করাড-২, ব্ল - রব, যাত্রাবাড়ী, তুরাগ, 

ঢা া-১২২৯   েংরক্ষনাগার:  বাড়ী নং-২৬৭,  াওলার মধ্যোড়া, রখলসক্ষে, দরক্ষণ খান, ঢা া-

১২২৯ ক ান: ০১৭১১৪২৮০০ 

81.  161 
সুোর োওয়ার  াম বারেউটি যালে রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  াররহা আক্তার, কবলাব, নররেংদী; েংরক্ষনাগার: কবলাব, নররেংদী 

82.  172 

ইউসরা এরশয়া ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী:  জনাব জুবাসয়র কহাসেন, ৮৬৮ আলী  অলয় রবরডং, আোদগজ, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: জাসবদ আলী েীল রমলস্ ৫/৬ ক ৌজদারহাে, ইন্ডরিয়াল এসেে, রেটিসগইে, 

চট্টরাম। কমাবাইল: ০১৮১৯-৩৮১৬০৯  

83.  174 

আশা ইন্ডারিজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব এ.স .এে. শাহআলম, আমেলা করাড, কমম্বারবাড়ী, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: 

আমেলা করাড, কমম্বারবাড়ী, গাজীপুর 

84.  176 

ভাইোল রবরড রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব মানসুরা ইেলাম, ২৬৬/২ মুক্তা ভবন, েরিম কশওড়াোড়া, রমরপুর, ঢা া-

১২১৬; েংরক্ষনাগার: ২৬৬/২ মুক্তা ভবন, েরিম কশওড়াোড়া, রমরপুর, ঢা া-১২১৬। ক ান: ০২-

৮০৯০১৩২ 

85.  179 

আর. এন. ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সেয়দ আব্দুল আলীম (তুরহন), ৮৯ মরেিল বা/এ, লা ী কচম্বর, রুম নং-৭৪, 

ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার:  াোগর ৩২, ৫নং বাড়বকুন্ড ইউরনয়ন েররষদ, েীোকুন্ড, চট্টরাম। 

ক ান-০২-৯৫৬৬৯২৬ 

86.  187 

ররসভরর,  

স্বত্তারি ারী: জনাব ই সেখার আহসমদ, ৬/এ/২ দরক্ষন  ল্যাণপুর, রমরপুর, ঢা া-১২০৭; 

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৩/৩, ব্ল -রব, হুমায়ুন করাড, কমাহাম্মদপুর, রমরপুর, ঢা া১২০৭। ক ান: 

০১৮১৭০০৮৯৫৫ 
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87.  189 

কিন্ডে কেডাে ব;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ শহীদ্যল আহোন, স্বসদশ োওয়ার, ৪১/৬ পুরানােল্টন, ঢা া; 

েংরক্ষণাগার: আজুগীচালা, শ্রীপুর, গাজীপুর  

88.  190 

রমশাম এসরা ইন্ডারিজ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: মাসুম রময়া,  ারশয়াহাো ( াদাই), বনবারড়য়া, রেরাজগজ । 

েংরক্ষনাগার:   ারশয়াহাো ( াদাই), বনবরড়য়া, রেরাজগজ  

89.  191 

গারড বয়ান কহলথ ক য়ার রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ মাসুদ রানা, ৩৮ কল ো বাে, ফ্ল্যাে নং রব-৬,  লাবাগান, ঢা া-১২০৫; 

েংরক্ষনাগার: েস্নে নং- ১ ও ৩ রনক্কন হাউরজং, আমেলা, কুটুররয়া, রজরাসবা, আশুরলয়া, ঢা া। 

ক ান ০১৮৪৭০৬৭৭১৮ 

90.  193 

ইসনাভা এসরাসভে  

স্বত্তারি ারী: সেয়দ মুহাম্মদ আলী করজা, কেঞ্চুরর কেন্টার (সলসভল-৪), খ-২২৫, রগরে স্মরণী, 

কমরুল বাড্ডা, ঢা া-১২১২; েংরক্ষণাগার: কহারডং নং-১/২ োরাব (রবশ্বসরাড), রুেগজ, 

নারায়নগজ। ক ান: ৯৮৫৬৮২০-২১ 

91.  196 

ইেলাম ব্রাদাে ব এন্ড ক াং;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ রর কুল ইেলাম, রশসরাইল, কোড়ামারা, রাজশাহী; েংরক্ষনাগার: 

রশসরাইল, কোড়ামারা, রাজশাহী  

92.  204 

আল আমীন এোবরলষ্টসমন্ট,  

স্বত্ত্বারি ারী:  জনাব কমাঃ নাজমুল হ , ৯৫০/রব, ইয়াকুব রবরডং, আমরর মাস বে, খাতুনগজ, 

চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: এরব কগাডাউন, কমৌজা: জঙ্গল লরে পুর, েীোকুন্ড, চট্টরাম।  

93.  206 

এলরবয়ন ল্যাবসরেররজ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ মুনোহার উিীন, হাউজ-এ -২/৮, করাড নং-২, ব্ল -রব, চাঁন্দগাঁও, 

চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: দরক্ষণ রহমেনগর, বরাবকুন্ড, েীোকুন্ড, চট্টরাম  

94.  209 

এরভসজান;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব আব্দুল লরে  আিাদ, ৫৮/৪ জাম বানী রভলা, রবলােরদ, নররেংদী; 

েংরক্ষণাগার: ৩৫৮/১২ েরিম ব্রাহ্মন্দী (উেসজলা েররষসদর মেরজসদর োমসন), নররেংদী েদর, 

নররেংদী  

95.  212 

কবঙ্গল এসরা  

স্বত্বারি ারী: জনাব কমাঃ এনামুল হ , ৪৪/এ, উত্তর জয়নগর কলন, চ বাজার, চসেশ্বরী করাড, 

চট্টরাম। েংরক্ষনাগার: কেম্পল করাড বাইসলন, বারবকুন্ড, েীোকুন্ড, চট্টরাম  

96.  222 

কজ এম  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমৌসুমী কদব, ১২৫/এ,  া রাইল, শারিনগর প্লাজা (৪থ বেলা), শারিনগর, 

ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: ১২৩, রনউ  া রাইল করাড, কমৌবন সুোরমাস বে (২য় েলা) ঢা া 
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97.  226 

 াজী এসরা রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  াজী আবু োঈদ, কেবা হাউজ (৮ম েলা), করাড-৮, প্লে-৩৪, করাড-৪৬, 

গুলশান-২, ঢা া-১২১২; েংরক্ষনাগার: রাম: োকুটিয়া, ডা ের:-রড-োকুটিয়া, উেসজলা: 

োোইল, কজলা-োঙ্গাইল। কমাবাইল: ০১৭১১৫৯৬২৮৪ 

98.  231 

এসরা  নোন ব,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: হারববুর রহমান, গ-১৯ (৩য়েলা), মহাখালী, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ১) 

রশীদ রবরডং, রবশ্বদরবার কগাডাউন, মাদারবাড়ী, চট্টরাম  ক ান: ০২৯৮৮০৮০৫-০৬ 

99.  232 

ইসনাসভটিভ এসরা এইড (রাঃ) রলঃ, 

স্বত্তারি ারী: জনাব ডা: কমাঃ রর জুল হ  রেরি , ক -৭২ দ: বনশ্রী, কগাড়ান, রখলগাঁও, ঢা া-

১২১৯; েংরক্ষনাগার: ক  ৮৪, করাড-২১, ব্ল  ক   দ: বনশ্রী, কগাড়ান, রখলগাঁও, ঢা া-১২১৯। 

কমাবাইল: ০১৭১৩১১৮৬০৮ 

100.  233 

ন্যাশনাল এররস য়ার রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ক . এে. এম কমাস্তার জুর রহমান, বাড়ী নং-১৭, করাড-৩১, পুরােন 

এোে বসমন্ট, রব-৩, িানমরন্ড, েংরক্ষনাগার: ১৪/এ, ৩১/এ, কেজকুনীোড়া, (সেন্টার েসয়ন্ট  ন ড ব) 

 াম বসগে, কেজগাঁও, ঢা া। ক ান- ০১৯২৬-৬৯৩১২৮ 

101.  235 

আরমনা  াম বারেউটি যালে রলঃ (এসরাসভে রডরভশন),  

স্বত্তারি ারী: জনাব এে, এম, জগলুল হায়দার, রবরে  রশল্প এলা া, োরুটিয়া, োঙ্গাইল; 

েংরক্ষনাগার: রবরে  রশল্প এলা া, োরুটিয়া, োঙ্গাইল 

102.  241 

বাসয়া ক য়ার এসরা রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: োখাওয়াে কহাসেন, ৫৪/৩২, পূব বজাম রেং, োভার, ঢা া। েংরক্ষনাগার: 

বুলবুল োওয়ার এর রেছসন, দীরেরচালা করাড, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। কমাবাইল: 

০১৭৬২৬৮৬৪২৮ 

103.  244 

লাোর এসরা রবরড  

স্বত্তারি ারী: ১।  াজী  ামরুজ্জামান ২। কমা: আশরাফুজ্জামন, রেটিআই করাড, ষরষ্টেলা োড়া, 

ক ােয়ালী, যসশার েংরক্ষনাগার: রেটিআই করাড, ষরষ্ঠেলা োড়া, ক ােয়ালী, যসশার 

104.  245 

লা ী ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী: জনাব লা ী আক্তার, হার জার রহমান েড় , রহমান নগর, বগুড়া; েংরক্ষনাগার: 

হার জার রহমান েড় , রহমান নগর, বগুড়া । ক ান: -০১৭১৫-৫০৭৭৮ 

105.  246 

অরম রণ এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ রুকুনুজ্জামান, েরিম কেজতুরী বাজার  াম বসগে, ঢা া; েংরক্ষনাগার: 

২২৬ করাড-১২, ব্ল  রব, কে শন-২, রমরপুর-১২, ঢা া। ক ান: ৮৮৭৮৬০৩ 

106.  249 

োরসবা কমরশনারী কেড রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কদবাশীে, ১০ কমসোেরলেন শরেং প্লাজা, (২য়েলা), করাড-৪৬, গুলশান-২, 

ঢা া-১২১২; েংরক্ষনাগার: ৪৪/১, উত্তর যাত্রাবাড়ী, িলপুর, ঢা া-১২০৪। ক ান: ০২-৯৮৮৫২২৮ 

107.  250 

রজ-৫ এরনসমল োইসয়ন্স,  

স্বত্তারি ারী:  জনাবা আ সরাজা খাতুন, কহারডং নং-০, কদা ান নং-০, আশা, ১৯-২০ করলসরাড, 

যসশার; েংরক্ষনাগার: কহারডং নং-০, কদা ান নং-০, আশা, ১৯-২০ করলসরাড, যসশার 
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108.  251 

রেগমা বাংলাসদশ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আসনায়ার কহাসেন, ৪৫ বীর উত্তম রে. আর. দত্ত করাড, েররবাগ, ঢা া-

১০০; েংরক্ষনাগার: মীরোড়া, কচৌরােত্মা, মীরোড়া, কডমরা, ঢা া 

109.  252 

অররবে এসরাসভে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  কমাঃ শাহ আলম খান, ১৮ রাজউ  এরভরনউ, (৮মেলা), লাল ভবন, 

মরেরিল, বা/এ, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: প্লে নং-রব-৪৪, রবরে  রশল্পনগরী,  াঁচপুর, 

কোনারগাঁও, নারায়নগজ 

110.  253 

কমোে ব জারদদ  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী: জনাব যাসয়দ আল  াউোর, বাে-০১, করাড-০৮, কেক্টার-১২, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; 

েংরক্ষনাগার: মধুপুর, শহীদ ওহাবপুর, রাজবাড়ী েদর, রাজবাড়ী। ক ান-০১৯৭৩৫৮২৯৭২-৩ 

111.  254 

ওররয়ন  াম বা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ ওবায়দ্যল  ররম, ১৫৩-১৫৪, কেজগাঁও রশ/এ, ঢা া-১২০৮। 

েংরক্ষনাগার: ১৯৪ রে, কেজগাঁও রশ/এ, ঢা া-১২০৮  

112.  255 

েলভার এসরা  াম বা রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আব্দুে োত্তার, ফ্ল্াে নং- ১৭৩ (৬ষ্ঠ েলা), করাড-৮, ব্ল -এ , বসুন্ধরা 

আবারে  এলা া, ঢা া। েংরক্ষনাগার: রবরে  রশল্পনগরী, জামালপুর 

113.  256 

আর. এন. এসরা বাংলা (রাঃ রলঃ),  

স্বত্তারি ারী: জনাব োহরেন আহাসমদ, উত্তর রদয়াকুল, কদাহাজারী, চান্দনাইশ, চট্টরাম। 

েংরক্ষনাগার: উত্তর রদয়াকুল, কদাহাজারী, চান্দনাইশ, চট্টরাম । ক ান: -০১৮৪৩-৪০৪০৪০ 

114.  262 

মারজান কহলথ ক য়ার  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: আব্দুর রহমান েরদার, ১১৮৩, সমরত্রসরাড, নুসররচালা, ভােরা, ঢা া-

১২১২। েংরক্ষনাগার: ১১৮৩, সমরত্রসরাড, নুসররচালা, ভােরা, ঢা া-১২১২। ক ান-০১৭৭২৬৯১২০৫ 

115.  265 

স্পীড ক য়ার রডরিরবউশন রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব শাহাদাে কমাশার  খান, বাড়ী নং-১৩০, কলন-৫, রনউ রডওএইচএে, মহাখালী, 

ঢা া-১২০৬। েংরক্ষনাগার: ৯১, েঙ্গী রশল্প এলা া কচরাগআলী, েঙ্গী, গাজীপুর 

116.  266 

করসনো রলরমসেড (সেরডং রডরভশন),  

স্বত্ত্বারি ারী: সেয়দ এে  ায়োর  রবর, প্লে নং-১, কে শন-৭, রমল্করভো করাড, রমরপুর, ঢা া-

১২১৬। েংরক্ষনাগার: , প্লে নং-১, কে শন-৭, রমল্করভো করাড, রমরপুর, ঢা া-১২১৬ ক ান-০২-

৮০০১৪৫০-৫৪ 

117.  267 

র উচার রিম এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ ইউসু , ৪৯ শারি নগর, ঢা া-১২১৭  েংরক্ষনাগার: ২৩ অরেশ রদেং র 

করাড, েবুজবাগ, ঢা া। ক ান: ০১৭৩৫০০২৮৪৯ 

118.  269 

ইনসেপ্টা  াম বারেউটি যালে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আব্দুল মুক্তারদর, ৪০ শহীদ েজউরিন আহসম্মদ স্বরণী, কেজগাঁও, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: কৃষ্ণপুরা শাহ কবলীশ্ব, িামরাই, ঢা া। ক ান ০২-৮৮৯১৬৮৮-৭০৩ 
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119.  271 

আরদয়ান এসরা রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব ডাঃ জারমল হুোইন, রাম: বাড়ী-১/এ (৬ষ্ঠেলা), করাড-১৩, রমরপুর করাড, 

িানমরন্ড, ঢা া-১২০৯; েংরক্ষনাগার: বাড়ী-৩৭০, ব্ল -রে, রদেীরচালা, গাজীপুর। ক ান: 

০১৭১২১৮৬১২০২ 

120.  272 

রেরভএ  এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: আব্দুল লরে , প্লে-৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম নং-০২, (১২েলা), কেক্টর-

০৩, উত্তরা, ঢা া; েংরক্ষণাগার: কেক্টর-৩, করাড নং-৫, হাউজ নং-১১, উত্তরা, ঢা া-১২৩০। 

ক ান: ০২-৮৯৩৩১৫২ 

121.  273 

কেই  বাসয়া করাডাক্টে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  কমাহাম্মদ েসরায়ার জাহান, মাওনা কচৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: খরলল 

 সেজ, মাওনা কচৌরাস্তা, শ্রীপুর, গাজীপুর। কমা: ০১৬৭-৪৪৯২৪৮ 

122.  275 

বাসয়া-ল্যাব,  

স্বত্তারি ারী:  ডাঃ কমাঃ  ামরুজ্জামান, বাো-১০, রাস্তা- ৩/এ, কেক্টর-৯, উত্তরা, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: রাম: আসিোশা, কো: জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, েদর, গাজীপুর। কমা: ০১৭১১৫৫৬০৯৬ 

123.  276 

কবক্সোর রনউরেশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডাঃ এনাম আহসমদ, ১০/আই, নয়াসোলা, রমরবাগ, মগবাজার, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: চাোইনসরাড, োভার, রনউমাস বে, োভার, ঢা া। ক ান: ০১৭১১-৫৯৭৮৭৮ 

124.  278 

ইন্টার এসরা রবরড রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এ.স .এম. খেরুজ্জামান, ৭১৮/এ (২য়েলা), েরিম নাখালোড়া, কেজগাঁও, 

ঢা া-১২১৫; েংরক্ষনাগার: কেরলোড়াবাজার, দশেলা, গাসম বন্টস্ (এরেআই মেরে এর োসশ) 

কচৌরাস্তা, গাজীপুর।  

125.  279 

না স া এসরাসভে রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ োইফুল হুদা, ১২/১, সুবাস্ত্ত্ত োওয়ার, ৬৯/১, োন্থেথ, ঢা া-১২০৫; 

েংরক্ষনাগার: বারন্দয়া, কমদ্যয়ারী, ভালু া, ময়মনরেংহ। ক ান: ৯৬৪১২১৬-২১ 

126.  280 

কনক্সাে রডরিরবউের  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ মাসুদ রানা, ৪৯/ , কজল করাড, ময়মনরেংহ। েংরক্ষণাগারঃ ৫৬/খ, 

কজল করাড, কেরডয়াম এর রবেরীসে।  

127.  283 

উইরনং এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আলাউরিন আহসমদ, ৯১  াজী নজরুল ইেলাম এরভরনউ, কেজগাঁও, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: ডরব্লও-২০, নূরজাহান করাড, ব্ল  রড-১, কমাহাম্মদপুর, ঢা া-১২০৭। ক ান ০২-

৫৮০৭০০৪৬-৭, ০১৭৫১-০১২২৫৫ 

128.  282 

এনরেএল (NCL)  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমৌসুমী কদব, ১২৪/৪  া রাইল, শারিনগর প্লাজা (২য়েলা), রুম নং-৫৪, 

ঢা া; বেবমান ঠি ানা: রবরডং-২ কলসভল-১, ১৫ রনউসবইলী করাড, ঢা া। েংরক্ষনাগার: ১২৩ 

কমৌবন সুোর মাস বে (২য়েলা), রনউ  া রাইল করাড, ঢা া  
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129.  285 

রবমস া এরনসমল কহলথ রল:,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: আসনায়ার কহাসেন, ৩৫৭/২ েীসররবাগ, রমসররবাগ, ঢা া। েংরক্ষনাগার:  

১৬/ , রেরে হাউরজং, ম্যামলী, ঢা া-১২০৭ । ক ান: ০২-৯১২৬৪৪৬। 

130.  287 

আল-আমীন এসরাসভে  

স্বত্তারি ারী: জনাব আবুল  ালাম আজাদ, রুোয়ন োজ ৪থ ব েলা, সুযে-সজ-৩, ১,১/১ নয়ােল্টন, 

ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: রাম: দরক্ষণ োলনা, ডা ের: োলনা বাজার, গাজীপুর েদর, গাজীপুর।  

131.  288 

কনাভাসে  বাংলাসদশ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  ডাঃ কমাঃ েররকুল ইেলাম, হাউজ-২৫, করাড-৪, কেক্টর-১০, উত্তরা, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: জাসন োবা হাউরজং, জারমল নগর, ওয়াড ব নং-০৮, কহা: ১৪৮৮(১২), বগুড়া। 

কমাবাইল ০১৭২৪-৬০৫২১১ 

132.  289 

োইসে  এসরা  াম বা   

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডাঃ েজীব কুমার কদবনাথ, ঠাকুরদাসের বারড়, ভাটি দাপুরনয়া, েদর, 

ময়মনরেংহ। েংরক্ষনাগার: ‘েদর েসয়ন্ট’, োউন বাইোে করাড, মধ্য বাসড়রা, েদর, ময়মনরেংহ। 

ক ান: ০১৭১৫১৭৫১৯৩ 

133.  290 

রেসব  এরনসমল ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব মুহাম্মদ শামীম আওলাদ, যসশার বাজার, রশবপুর, নররেংদী; েংরক্ষনাগার: 

যসশার বাজার, রশবপুর, নররেংদী 

134.  291 

রদ এ রম ল্যাবসরেররজ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব রমজানুর রহমান রেনহা, ক াে ব রড লা, এ রম, ১/৪  ল্যাণপুর, রমরপুর, ঢা া-

১২১৭। েংরক্ষনাগার:  ধুরলরভো, িামরাই, ঢা া 

135.  293 

এডভান্স ইন্টারন্যাশনাল রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব সুিে চন্দ্র মজুমদার, ইউসু  ম্যানশন (৫ম েলা), রুম-২৪, ৪৮/১, মরেরিল, 

রে/এ, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার:  মদেলী, ওয়াড ব নং-৮, হাউজ নং-৪৫, আগানগর, ক রানীগজ, 

ঢা া। ক ান: ০১৭১৫-১১৫০৯৮ 

136.  294 

কজএনএে কে সনালরজ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ জার র কহাসেন, প্লে নং-৩৪, এইচ এম প্লাজা (১০মেলা), রুম নং-০২, 

কেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ৭৩১,  সলজ করাড, আশস ানা, দরক্ষণখান, উত্তরা, ঢা া-

১২৩০ 

137.  295 

এে এম রজ এরনসমল কহলথ ক াম্পানী রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব এে এম শর কুল গরণ,  যাসে কেসরনা, বাড়ী নং-২৫, এোে বসমন্ট নং-রব-২, 

গরীব ই কনওয়াজ এরভরনউ, কেক্টর-১১, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: বনশ্রী, কহারডং নং-

১২৩২, দরক্ষণ থানা োড়া, োঙ্গাইল-১৯০০   

138.  296 

কেৌর   এসরা ল্যাব  

স্বত্ত্বারি ারীঃ কমাঃ োজুল ইেলাম ের ার, রেটি ো ব মাস বে, রংপুর; েংরক্ষণাগারঃ বাো-৬৪, 

করাড-০৬, ওয়াড ব-১৮, মুরন্সোড়া, রংপুর। 
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139.  297 

রনয়নে রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব ডাঃ মাহমুদ্যল হাোন, এইচ. এম. প্লাজা (১২েলা), করা মনং-৮, কেক্টর-৩, 

উত্তরা, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ররশসদর বাড়ী, কো:/রাম: রবরাব,  াঞ্চন, রুেগজ, নারায়নগজ। ক ান-

০১৭২০১৮৮৩৯১ 

140.  298 

জামান এসরা  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: আরমরুজ্জামান, ৯/চ, কেসক্রোররসয়ে করাড, করাজ গাসড বন ২য় েলা, ঢা া-

১০০০; েংরক্ষণাগার: ইো হাো োঙ্গাইল করাড, চান্দনা, কচৌরাস্তা, গাজীপুর।  ক ান: 

০১৭১৪২৪৩৫২৭ 

141.  299 

রদ এ রম ল্যাবসরেররজ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব রমজানুর রহমান রেনহা, ক াে ব রড লা, এ রম, ১/৪  ল্যাণপুর, রমরপুর, ঢা া-

১২১৭। েংরক্ষনাগার:  ধুরলরভো, িামরাই, ঢা া 

142.  300 

কমরড ন এসরাসভে  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ নুরুল হুদা, ৪৪, পুরানা েল্টন, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: ৪৪, পুরানা 

েল্টন, ঢা া-১০০০। ক ান: ৯৫৫৪৯০১ 

143.  302 

আরগন ইন্টারন্যাশনাল; 

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ জহরুল ইেলাম রমল্টন, ২/এইচ, করাড-৩, বাড়ী নং- ২২, রমরপুর- ২, 

ঢা া-১২১৬; েংরক্ষণাগার: কহারডং নং- ২২, করাড- ০৩, ব্ল - এইচ, রমরপুর-২, ঢা া  

144.  303 

এভার এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ আরনছুর রহমান, প্লে নং-৮৯, োইদ রান্ড কেন্টার, সুইে-৬০৩, 

কলসভল-০৬, করাড নং-২৮, কেক্টর-০৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: ১৫ বাদসেরসে , 

রযসে: এযাডসভাস ে োলমা  ারনজ, জরেম উরিন এরভরনউ, ঢা া-১২৩০। ক ান: 

145.  304 

ো  এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব আবুল  ালাম আজাদ, ৩৪৩/৪, জা রাবাদ, েরিম িানমরন্ড, ঢা া-১২০৭; 

েংরক্ষনাগার: ৩৪৩/৪, জা রাবাদ, েরিম িানমরন্ড, ঢা া-১২০৭  

146.  305 

এম. এ. এে. এরডটিটিভে কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ররয়াজুল ইেলাম, ৮৭ রবএনএে কেন্টার (৯ম কফ্ল্ার),  ক্ষ নং-৯১৯, কেক্টর-

৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: হাউজ নং-২০৩, ব্ল -রড, কে নগরোড়া, গাজীপুর েদর, 

গাজীপুর 

147.  306 

রেয়ারেে রলরমসেড; 

স্বত্ত্বারি ারী: ডাঃ সেয়দ কমাস্ত া আলী, বাো-৭২, করাড-৩, জনো হাউরজং, আদাবর, ঢা া; 

েংরক্ষণাগার: বাো-৩৪০, রাজা বরদা াি করাড, কেঁতুলেলা, চাঁচড়া, যসশার  

148.  307 

কে টি কহলথ;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ক  এম মারু , রবআইরডরে করাড, ভুরুরলয়া, জয়সদবপুর, গাজীপুর; 

েংরক্ষণাগার: চ/৯২/২ েরিম জয়সদবপুর, রবআইরডরে করাড, জয়সদবপুর  



15 
 

ক্রঃ নং লাইসেন্স নং ক াম্পানীর নাম ও ঠি ানা 

149.  308 

কমোে ব রহমান কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সেরহদ্যর রহমান, ১৪৯, নয়াবপুর করাড, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: রাখালী 

রবশ্বসরাড,  ণ বফুরল নতুন রব্রজ, চা োই, চট্টরাম 

150.  310 

কভেোইন্স এরনম্যাল কহলথ রল:,  

স্বত্তারি ারী: জনাব আবুল বাশার কমা: হার জুল ইেলাম, ১২৯৬/১, পূব বমরনপুর, রমরপুর, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: ১২৯৬/১, পূব ব মরনপুর, (নীচেলা), রমরপুর, ঢা া-১২১৬ 

151.  311 

রময়ামী ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আরমনুল ইেলাম,  -৭০/১, রগরে স্মরণী, কুরড়ল, ভাোরা, ঢা া। 

েংরক্ষনাগার:  -২০৭/১, রগরে েরণী, কুরড়ল, ভাোরা, ঢা া  

152.  313 

অগ বারন  এসরা ক য়ার;  

স্বত্ত্বারি ারী: ডাঃ গদাির চন্দ্র শীল, বাড়ী নং- ১৬২, ব্ল - , রে রে  ালচার হাউরজং, শ্যামলী, 

ঢা া- ১২০৭; েংরক্ষণাগার: বাড়ী নং- ১৬২, ব্ল - , রে রে  ালচার হাউরজং, শ্যামলী, ঢা া- 

১২০৭ 

153.  314 

ইরথ যাল িাগে রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব রর   উল্লাহ, ১৫/৩/এ, েল্লাবাগ, কেবাহানবাগ, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগার: 

কগাদনাইল, রেরেরগজ, নারায়নগজ। ক ান: ৯১৪০৬৩৮ 

154.  315 

এইচ  াম বারেউটি যালস্,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ কমাস্ত া আলম, কহসলনা কেন্টার (৩য়েলা),  ৯৫ রনউইোেন করাড, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: এইচ-৩ রব, ফ্ল্াে-এ-২, করাড-১, ব্ল - , রেরে  ালচার হাউরজং  সুইে 

কেসখরসে , ঢা া-১২০৭ 

155.  317 

ওররসয়ন্টাল  াম বা এসরাসভে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আব্দুর রহমান গং, ইয়ারপুর, আশুরলয়া, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ইয়ারপুর, 

আশুরলয়া, ঢা া । কমাবাইল: ০১৭১৬-২৩৬৪৭৪ 

156.  319 

 াহাে কেড ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী: জনাব ডাঃ কমাঃ মরনর কহাসেন, ১২/২, পুরানা েল্টন, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: 

১৫১ কভলানগর, নররেংদী। ক ান: ০১৯৫৯৯০৮৯৫০ 

157.  320 

কমোে ব বরন এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: কমাশার  কহাসেন,  র রহাে, বাসগরহাে। েংরক্ষনাগার: লখপুর, 

 র রহাে, বাসগরহাে 

158.  321 

ররসমরড এসরাসভে  

স্বত্তারি ারী: জনাব েঞ্চয় কুমার দাে, বারড়- উত্তরণ, (২য়েলা), োসলর মাঠ, জয়সদবপুর, 

গাজীপুর। েংরক্ষণাগার: টুইন োওয়ার (নীচ েলা), োসলর মাঠ, জয়সদবপুর, গাজীপুর  

159.  323 

রালে এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ শাহআলাম রময়া, এইচ. এম. েস্নাজা রুম নং-৩৪, করাড নং-২, কেক্টর-

৩, উত্তরা মসডল োউন, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৬৪, করাড নং-১, দরক্ষণ গুপ্তোড়া, 

রংপুর-৫৪০০। ক ান- ০৫২১-৫৫৬৪৬ 
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160.  324 

তুর  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী: জনাব েল্লব েমীর কুদরসে কখাদা কব্রজসনড, বাড়ী নং-৪২০ (৫ম), করডা-১৯, বসুন্ধরা, 

আ/এ, ঢা া; েংরক্ষনাগার: স্বসদশ  াম ব রলঃ, রাম: মরহশমারা, আশরা, মধুপুর, োংগাইল  

161.  326 

মাসরেকু ইন্ডারিয়াল ক াং,  

স্বত্তারি ারী:  কমাহাম্মদ  ামাল উরিন, হযাচরী কলন করাড,  লােলী,  ক্সবাজার; েংরক্ষনাগার: 

 র রনীরহাে,  ণ বফুলী, চট্টরাম । ক ান: ০১৭৪০-৮৫৬৮৪০ 

162.  327 

কমোে ব কজবা কেডাে ব,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব মুহামম্মদ খায়রুল হাোন মামুন, আমবাগ, নীলনগর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: 

আমবাগ, নীলনগর, গাজীপুর। কমাবাইল ০১৭১২২৩০৪৭৭, ০১৮৪২২৩০৪৭৭ 

163.  330 

এেস এল এরনসমল কহলথ ক াং রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আবু োঈদ, ফ্ল্াে নং রব-১, বাড়ী-৪১, েড় -৩, কেক্টর-১০, উত্তরা, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: খাঁন প্লাজা, এসলঙ্গা বাজার করাড, এসলঙ্গা  ারলহারে 

164.  331 

আর. আর. এসরা কেডাে ব, স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ রারশদ্যল জার র, ১৭/রে, রবরে  মাস বে, 

আরাবাদ, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: হাউজ-৪৮, করাড-৪,  ন বফুলী আর/এ, হারলশহর, চট্টরাম। 

কমাবাইল ০১৮৩৪৮৫৫৯০৭ 

165.  332 

ইসনাভা এযারনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ক . এম. আবু োসলব, হাউরজং কোোরয়টি, আদাবর, কমাঃপুর, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৩৬৫, ব্ল  রে, ওয়াড ব নং-১৬, রদেীরচালা করাড, কচৌরােত্মা, গাজীপুর 

166.  334 

কবানা াইড এসরাসভে রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ মাহফুজুর রহমান, আল আরমন সুোর মাস বে, োভার  যান্টনসমন্ট, 

নবীনগর, আশুরলয়া, ঢা া; েংরক্ষনাগার: েল্লী রবদ্যযৎ কগইে নং-২, নবীনগর, োভার, ঢা া। ক ান 

০১৬১১-৪৪৪৫৫৭ 

167.  335 

কোোল এরনম্যাল কহলথ (Social Animal Health),  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ  ারু  কহাসেন, ৩০১, রেলকুরন,  তুল্লা নারায়নগজ-১৪২১; 

েংরক্ষনাগার: ৩০১, রেলকুরন,  তুল্লা নারায়নগজ-১৪২১। ক ান: ০১৭১৭০১৩৫০২ 

168.  336 

ব্লু-সপ্লক্স এসরা রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: রেরাজুলল হ ,  -২৮৬, োলাম ম্যানশন, রবআইরডরে করাড, 

জয়সদবপুর, গাজীের। েংরক্ষনাগার: কহারডং নং-১৩৮, রাজাবাড়ী, ক ানাবাড়ী, গাজীপুর েদর, 

গাজীপুর  

169.  337 

কনারভসভা কহলথ ক য়ার রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ কেৌরহদ কহাসেন, ২১২, কল  করাড, নতুন রডওএইচএে,  মহাখালী, ঢা া-

১২০৬। েংরক্ষণাগার: জুরলগ  াম বা বাংলাসদশ রলরমসেড, ১৭৬/১৭৭ েঙ্গী ইন্ড্রারিয়াল এররয়া, েঙ্গী, 

গাজীপুর 

170.  338 

জননী কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ হুমায়ুন  রবর, ২১, রাজউ  এরভরনউ, েররবহন ভবন, ৪থ ব েলা 

মরেরিল, ঢা া-১০০০।; েংরক্ষনাগার: লার  কচম্বার, (৪থ বেলা), ৮৯, মরেরিল, ঢা া  
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171.  340 

এে.আর. কেরডং,  

স্বত্তারি ারী: কমা: শামছুল হ , ১০৭, খান ম্যানশন, মরেরিল বা/এ, (৪থ বেলা), ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষণাগার: ১০৭, খান ম্যানশন, মরেরিল বা/এ, (৪থ বেলা), ঢা া-১০০০ 

172.  341 

বাসয়ারীণ ইন্টারন্যাশনাল রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: কোসহল রানা, কররজষ্টাড ব অর ে-চ ৯২/এ, রগরে েরণী, উত্তর বাড্ডা, 

ঢা া-১২১২; েংরক্ষণাগার: আব্দুল লরে  সুোর মাস বে, বড়ুয়া ( ন ড ব কল রেটির োসশ্বব), 

রক্ষলসক্ষে, ঢা া 

173.  342 

আয়সনক্স বাংলাসদশ  

স্বত্তারি ারী: খন্দ ার আল  ারু , ৭০ বীর উত্তম রে.আর. দত্তেড় , ৯/৩২/রে, ইষ্টাণ ব প্লাজা, ঢা া-

১২০৫; েংরক্ষণাগার: কহারডং-২২, ব্ল -রড, িউর কমইন করাড, রনশাে নগর, তুরাগ, ঢা া। ক ান: 

০২-৮৬২৭৮২৭ 

174.  344 

ভাসন বা বাসয়া-েরলউশনে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ শাহজাহান, ১৭নং কজ. রে. গুহ করাড, নন্দন  ানন, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: ১৭নং কজ. রে. গুহ করাড, নন্দন ানন, চট্টরাম  

175.  345 

রসভে ররসোসেে ব রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  ডাঃ কমাঃ শামীম আহসমদ, ৩৫/ইমরান মহনা হাউজ, কোনারগাঁও, জনেথ করাড, 

কেক্টর-৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: রাম: দরক্ষণ োলনা, কোঃ োলনা বাজার, গাজীপুর, 

রেটি সে বাসরশন, গাজীপুর।  ক ান: ০১৯১৫৪৫০ 

176.  346 

ইলানস া বাংলাসদশ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োছরলম উল আলম, রাোদ কেড কেন্টার (১১েলা), ৬  ামাল আোতু ব 

এযরভরনউ, বনানী, ঢা া-১২১৩; েংরক্ষনাগার: জুসয়রলগ  াম বা, বাংলাসদশ রলঃ,  মনওসয়লথ 

কোব্যাস া ক াং রল:, ১৩৬ রহমাররদেী, প্লে-১৭৬/১৭৭ টিঙ্গী রশ/এ, েঙ্গী, গাজীপুর। ক ান: 

৯৬০৯৩০০৩০১ 

177.  347 

এেরে কভে ক য়ার রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োরভীন সুলোনা, ৩৮২/এইচ/৩ পূব ব নাখালোড়া, কেজগাঁও, ঢা া-১২১৫; 

েংরক্ষনাগার:  -৮০/এ, ফ্ল্যাে-১, কজায়ার োহারা বাজার, থানা: ভােরা, ঢা া-১২২৯  

178.  348 

ক  এন্ড এইচ এসরাসভে;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ নজরুল ইেলাম, জামতেল পূব ববাজার,  ামারখন্দ, রেরাজগজ; 

েংরক্ষণাগার: জামতেল পূব ববাজার,  ামারখন্দ, রেরাজগজ  

179.  349 

ডক্টরে গ্রুে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডাঃ উজ্জল কুমার রায়,  দারুল মা াম, মীরোড়া, নাসোর, বাংলাসদশ। 

েংরক্ষনাগার: দারুল মা াম, মীরোড়া, নাসোর  

180.  353 

এরভয়ান বাসয়াসে ,  

স্বত্তারি ারী:  কেরলম আল মামুন, বাো নং-৩০, করাড নং-০৯, রড.আই.টি. রসজক্ট, বাড্ডা, ঢা া-

১২১২; েংরক্ষনাগার: বাো নং-৩৫৯/১, করাড নং-০৪, বাইতুল আমান হাউরজং কোোইটি, 

আদাবর, ঢা া-১২০৭ 
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181.  356 

ক  আর এ  এসরা ক য়ার   

স্বত্তারি ারী:  জনাব  াজী করারজনা আ সরাজ, ৩৭/৩/এ ইোেন গাসড বে, করড রক্রসেন্ট কবারা  

োওয়ার, কে শন-৭, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: কেক্টর এ/৭, রশক্ষাসবাড ব, যসশার েদর, যসশার। 

ক ান: ০১১৮৩৯৯৫৫৪৬১ 

182.  357 

রি এে এসরা োরভ বসেে রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আেমা আলী, ২১ রদলকুশা রে/এ, ঢা া-১০০০, বাংলাসদশ; েংরক্ষনাগার: 

১৩৫ কশখপুরা, উত্তর বালুবাড়ী, মহারাজার কমাড়, রদনাজপুর। ক ান: ৫৫০৩৩৫৪ 

183.  358 

ক রমস া  াম বারেউটি যালে রলঃ, (এরনসমল কহলথ রডরভশন)  

স্বত্তারি ারী: জনাব রমসেে নূরুল আক্তার আসরারা, ৩৩৮ কেগুন বারগচা, ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষনাগার: টি াোড়া, কোড়ামারা, রাজশাহী। ক ান: ০৭২১-৭৭৪৪৬৯ 

184.  359 

কভে ক য়ার অগ বানাইসজশন  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ হারদয়াতুল ইেলাম, ৫৩,  াজী আলাউরিন করাড, ফুলবাড়ীয়া, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: নতুন বাে োরম বনাল (আ াবররয়া অসো রচড়া ও মুরড়র রমল এর োসশ), কগৌররপুর, 

কশরপুর োউন, কশরপুর। ক ান: ০১৭১৫-৫২১৫৫০ 

185.  360 

এভারসবষ্ট এসরা ও কেরডং ক াম্পারন রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: নারের উরিন খান, ১৩৮, পূব ব নাখালোড়া, কেজগাঁও, রশ/এ। 

েংরক্ষনাগার: রেন ন্যা রভলা, কেনগোড়া, োলনবারড় করাড ( সয়ল  যাক্টরী), ঢা া-ময়মনরেংহ 

করাড, চান্দনা, জয়সদবপুর।  কমাবাইল: ০১৯১৭৬২৭১৫১ 

186.  362 

এসরােে  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এ. এে. জাহাঙ্গীর, ৭০/৭১, করাড নং-৩, জনো হাউরজং কোোইটি, ৪থ বেলা, 

আদাবর, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগার: ৪০/৪১, করাড-২, জনো হাউরজং কোোইটি, আদাবর, ঢা া-

১২০৭। ক ান: ০১৬৭৭-৯৫০৬৬২ 

187.  363 

মরদনা কোরি র ড  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ  জলুল োলাম), ৩৫, রনমেলী রেটি  সে বাাসরশন মাস বে, ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষনাগার: ক ওয়া েরিমখন্ড, মাওনা কচৌরাস্তা, ঢা া-ময়মনরেংহ েড় , শ্রীপুর, গাজীপুর 

188.  364 

কেসনাসভে এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব রুহুল আমীন, ৬৮/১, কগালারসে , রমরপুর-১, ঢা া-১২১৬; েংরক্ষনাগার: 

৬৮/১, কগালারসে , রমরপুর-১, ঢা া-১২১৬। ক ান: ০১৭১১-৯৪৮৬১৭ 

189.  365 

কররষ্টজ র ড এন্ড ইনসররডসয়ন্ট,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব  াজী আরজজ কোবহান, বাড়ী নং ১৫৯, করাড নং ০৫, রেরে  ালচার হাউরজং 

কোোইটি, শ্যামলী, কমাহাম্মদপুর, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ৩২,  ােগড়, কো: বারবকুন্ড, থানা: 

েীোকুন্ড, চট্টরাম। ক ান: ০১৭১১৬১৬২৮২ 

190.  366 

রলরলয়ান  াম বারেউটি যালে রল:  

স্বত্তারি ারী: জনাব শররফুল আলম, যসশার কবনাসোল, মহােড় , েেস্বীডাঙ্গা, যসশার; 

েংরক্ষণাগার: যসশার কবনাসোল, মহােড় , েেস্বীডাঙ্গা, যসশার । ক ান: ৮৮-৯৮৪২০৯৯ 
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191.  367 

ইউরনসেড ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ কদসলায়ার কহাসেন ভূইয়া, ভূইয়া মরজল, ১৯৯৬ েরিম রামপুর, 

েবুজবাগ, হারলশহর হা:/এ: চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: ভূইয়া মরজল, ১৯৯৬ েরিম রামপুর, 

েবুজবাগ, হারলশহর হা:/এ: চট্টরাম। ক ান-০১৭১১-৯৮৯৬০৭ 

192.  369 

এযারভস্তা এসরাসভে  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আশরা  কহাসেন জুসয়ল, ২৮/রজ-১, েসয়নবী োকুবলার, করাড (৫মেলা) 

মরেরিল, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: হুমায়রা  সেজ, ১০/এ োনসে  কমইনসরাড, যাত্রাবারড়, 

ঢা া। ক ান: 

193.  370 

কভে লাই  এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: কমাক্তার কহাসেন, রেরাজরদখান বাজার, রেরাজরদখান, মুরন্সগজ; 

েংরক্ষনাগার: রেরাজরদখান বাজার, রেরাজরদখান, মুরন্সগজ। কমাবাইল: ০১৭১২৪৩৪২০৮ 

194.  373 

ডায়মন্ড এগ রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ  ায়ছার আহসমদ, করাড নং-৭, বাড়ী নং- ৪২৯ (৪থ ব েলা), বাররিারা, 

রডওএইচএে, ঢা া-১২০৬; েংরক্ষণাগার: ক ন্দুয়ার, বীর উজলী,  োসলশ্বর,  াোরেয়া, গাজীপুর  

195.  374 

করাটিন হাউজ; 

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ  ায়ছার আহসমদ, করাড নং-৭, বাড়ী নং- ৪২৯ (১ম-৩য় েলা), বাররিারা, 

রডওএইচএে, ঢা া-১২০৬; েংরক্ষণাগার: ক ন্দুয়ার, বীর উজলী,  োসলশ্বর,  াোরেয়া, গাজীপুর 

196.  375 

রুে বাংলাসদশ  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ এনামুল হ , বাহীমালী বাজার, বড়াই রাম, হাসরায, নাসোর; 

েংরক্ষনাগার: বাহীমালী বাজার, বড়াই রাম, হাসরায, নাসোর । ক ান: ০২-৯৮৯৩০৫৩ 

197.  376 

 াে কেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: খায়রুল  বীর, ৮০/২২ ময়মনরেংহ, করাড, নূরজাহান োওয়ার, ২ রলং  

করাড (৯েলা), বাংলাসদশ, ঢা া। েংরক্ষনাগার: ৭৮০/২৪, বরছলা, কমাহাম্মদপুর, ঢা া-১২০৭।  

কমাবাইল: ০১৯৬৬৬১০২৭৩ 

198.  377 

কহাভারে এসরাসভে রল:,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ শর কুল বাড়ী, ১৫৪/১মারনপুরী োড়া, ফ্ল্যাে ৬ই, কেজগাঁও, ঢা া-

১২১৫; েংরক্ষনাগার: বাড়ী-৩১৯, করাড-১/২, দরক্ষন চাোইন, োভার, ঢা া। ক ান: 

০১৭১১৭৮১৮৫৮ 

199.  378 

রে. আর. কোরি এন্ড র ে র ড রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সেয়দ  ামালুর রহমান কখা ন, ৩০৮, েরলসে রন  করাড,  মলাপুর 

 ররদপুর-৭৮০০; েংরক্ষনাগার: ৩০৮, েরলসে রন  করাড,  মলাপুর,  ররদপুর-৭৮০০ 

200.  379 

মসনসরখ এসরা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব হুমায়ুন আসহমদ, বারড় নং-০৬, করাড নং-১৩ (নতুন), িানমরন্ড, ঢা া-১২০৭; 

েংরক্ষনাগার: ২/১ কোবহানবাগ, কমাহাম্মদপুর হাউরজং, কশসরবাংলানগর, ঢা া-১২০৭। ক ান- 

০২-৫৮১৫০৩৬৪ 
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201.  380 

কভে প্যারের   এসরা,   

স্বত্তারি ারী: ডাঃ রশাি কুমার রায়,  রাম: ইেযা, কোষ্ট:  ারশনগর, থানা: মরনরামপুর, কজলা: 

যসশার; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-১০৬৯-১, হররনাথ দত্তসলন, মাই  েরট্ট, যসশার  

202.  381 

যাহা রভসলজ রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কবলাল ই বা ী ইরিশী, দাদনচ  আরদনা  সলজ, রশবগজ, চাঁোইনবাবগজ। 

েংরক্ষনাগার: নয়ানগর, রনোেনগর, তুরাগ, ঢা া।  

203.  382 

তুরশন এসরা  াম বা,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ োহাবুরিন, কমসহর োওয়ার (৮মেলা), ১৬৪, কোনারগাঁও, 

হারেরপুল, ঢা া-১২১৫; েংরক্ষণাগার: বাো-৩৫৩, কেরলোড়া, গাজীপুর কচৌরাস্তা, গাজীপুর  

204.  383 

এরনসভে এসরা রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ রাসেল রময়া, এজাজ কেন্টার (৫ম েলা), ময়মনরেংহ করাড, চান্দনা 

কচৌরাস্তা, গাজীপুর; েংরক্ষণাগার: চর রঘুরামপুর, েমু্ভগজ, ময়মনরেংহ েদর, ময়মনরেংহ  

205.  384 

এরক্সে এসরাসভে রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কমাঃ কমাজাসম্মল হ , ৪/৩ দরক্ষণ  ল্যানপুর, ইষ্টান ব হাউরজং রসজক্ট-২, দারুে 

োলাম, রমরপুর, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষণাগারঃ ৪/৩ দরক্ষণ  ল্যানপুর, ইষ্টান ব হাউরজং রসজক্ট-২, 

দারুে োলাম, রমরপুর, ঢা া-১২০৭। 

206.  387 

ব্রাদাে  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সুবল চন্দ্র রমত্র, ৪৫, রদলকুশা, মরেরিল, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: উজাল 

সিলর, রত্রশাল, ময়মনরেংহ। ক ান- ৪৭১১১১০১ 

207.  388 

 যাোেল বাসয়াোইন্স রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব সুরবনয় কুমার োহা, ৪২/৩ রিগােলা নতুন বাড্ডা, ঢা া-১২০৯; েংরক্ষনাগার: 

জাসবদা রভলা, বারড়-১৬, করাড-৪/৪, ব্ল -রব, বরছলা, কমাহাম্মদপুর, ঢা া। ক ান- 

208.  389 

ইউরনয়ন এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্তারি ারী: জনাব আশরা  কহাসেন খান, ৬৭/৯  া রাইল, ইষ্টান ব ম্যানশন, রুম নং-৯/০৩, ১০ম 

েলা, রমনা, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ রে-১৩২, ইষ্টান ব হাউরজং, রমরপুর, ঢা া। 

209.  390 

গ্যালারক্স  াম বা এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: কৃরষরবদ কমজর (অবঃ) মুছসলহ উরিন (রেএইচরড), ইেলাম নগর, আশুরলয়া, োভার, 

ঢা া; েংরক্ষণাগার: বাড়ী নং- এ ৬৩, ভােোড়া কমাড়, োভার, ঢা া  

210.  391 

কজরনথ এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ জার র কহাসেন, ৩৫৬/৩৫৭ কোে ব রেটি  মসপ্লক্স, কদওয়ানহাে, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: ২৬৪ কোে ব রেটি   মসপ্লক্স, কদওয়ানহাে, চট্টরাম  

211.  392 

এসরনা এসরা,  

স্বত্তারি ারী: ডাঃ খন্দ ার মুহাম্মদ মাহমুদ কহাসেন, কহারডং নং-২০৬/১, কজলা েররষদ 

উচ্চরবদ্যালয় করাড, মাে ান্দা, ময়মনরেংহ-২২০০; েংরক্ষনাগারঃ কহারডং নং-২০৬/১, কজলা 

েররষদ উচ্চরবদ্যালয় করাড, মাে ান্দা, ময়মনরেংহ-২২০০ 
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212.  393 

এে.এে. এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ হুমায়ুন  বীর, কদাসয়ল রাোদ, কমম্বার গরল, জালালাবাদ, েরিম 

খুলশী, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: কদাসয়ল রাোদ, কমম্বার গরল, জালালাবাদ, েরিম খুলশী, চট্টরাম  

213.  395 

এরক্সম ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডাঃ অপু কচৌধুরী, ৩৪ কবৌে মরন্দর েড় , নন্দন  ানন, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: 

৩৪, কবৌে মরন্দর েড় , নন্দন  ানন, চট্টরাম  

214.  396 

এন.এে. কেরডং  সে বাসরশন  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: কোহরাব কহাসেন, ৫২২ কশখ মুরজবসরাড (৩য়েলা), আরাবাদ, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: ১৬৫৯ কোে ব  াসন টিং করাড, আনরন্দপুর, হারলশহর, চট্টরাম 

215.  397 

রেনা ল এসরা  

স্বত্তারি ারী:  ডাঃ কমাঃ ো াজ্জল কহাসেন, ২০১-২০৩, কেনা ল্যাণ  মারশ বয়াল   মসপ্লক্স, েঙ্গী 

গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: দরজববাড়ী, ক টুল, কোঃ উলুসখালা, উেসজলা:  ালীগজ, কজলা: গাজীপুর। 

কমাবাইল: ০১৭১২০৩৮২৯৪ 

216.  398 

আর. এে. কোরি,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োরবনা ইয়ােরমন, ৫/এ /রব (৫মেলা),  নসেপ্ট োওয়ার, ৬৮-৬৯ বীর 

উত্তম, ক . এম. শর উল্লাহ েড় , রীসরাড; েংরক্ষনাগার: দাগ নং-২২৫৭, নিাোড়া, দরক্ষণ খান, 

উত্তরা, ঢা া-১২৩০। কমাবাইল: ০১৯১৩২৫২৩৩৩ 

217.  399 

অররবোল এরনম্যাল রনউরেশন,  

স্বত্তারি ারী:  ডাঃ শাহ আহসমদ  ররদ, বারড় নং-১০/১১, করাড নং-০৯, রর   হাউরজং, 

কশসখর সে , আদাবর, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগার: অররবোল হাউজ, কুনাইেলা (চান্দা খাল), 

মধ্য ণ বা, োোইল, োঙ্গাইল 

218.  400 

এডসভন্ট  াম বা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ জাওয়াইদ ইয়ারহয়া, ১০/৭, ব্ল -এ ই বাল করাড, কমাহাম্মদপুর, 

ঢা া। েংরক্ষণাগার- প্লে-রব ৫০-৫৪, রবরেআইরে, দামরে, ঢা া। 

219.  401 

কমরডসভে এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ মইনুল আহোন, ২৮/১, হাজী মহরেন করাড, খুলনা। েংরক্ষনাগার: ২৮/১, 

হাজী মহরেন করাড, খুলনা । ক ান-০১৭১২-২৮৯৯৭৯, ০৪১-২৮৩০৬৩৬ 

220.  402 

রব এ  কেড ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ র সরাজ আলম, খ-৫০, রখলসক্ষে, ঢা া-১২২৯; েংরক্ষনাগার: 

আলালপুর (সশরপুর করাড), শমু্ভগজ, ময়মনরেংহ-২২০৩। ক ান: ০১৯১১৮৭২২৬৫ 

221.  404 

এ ওয়ান কেরডং রবরজরড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ ফুয়াদ রেহাব আলী, আরমন বাজার, োভার, ঢা া; েংরক্ষনাগার: 

ভাকুরো, োভার, ঢা া  

222.  405 

কেন্টারীন মাস বটিং,  

স্বত্তারি ারী: জনাব  র র এহোন কেৌরহদ, ৫/এ ইউজানা কেন্টার, এবারেন করাড,  ক্সবাজার; 

েংরক্ষনাগার: ৫/এ ইউজানা কেন্টার, এবারেন করাড,  ক্সবাজার। ক ান-০১৮১৮৯১৩৪৮৮ 
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223.  406 

লাভলী  মাে ব কেন্টার  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ রুহুল কুদ্দুে, রদেীরোর, কমইনসরাড, কবনাসোল বাজার, শাশ বা, যসশার; 

েংরক্ষনাগার: কবায়ারলয়া বাজার, বাহাদ্যরপুর, কবনাসোল কোে ব, যসশার। ক ান: ০১৭১৬-২৩৬৪৭৪ 

224.  407 

কররডয়যান্স এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী:  েেরলম খান, বাড়ী নং-৪৬, ব্ল -এ, ওয়াড ব নং-৬, ক ওয়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর; 

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৪৬, ব্ল -এ, ওয়াড ব নং-৬, ক ওয়া, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর। কমা: 

০১৭০৫৪০২৩০৮ 

225.  408 

দ্যা শারদ্যল এসরা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব হুমায়ুন আহসমদ, ১৯৫,  র রাপুল (১ম গরল, ২য় েলা), মরেরিল, ঢা া- 

১০০০; েংরক্ষনাগার: বারড় নং-০৬, করাড নং-১৩ (নতুন), রনচেলা, িানমরন্ড ঢা া-১২০৭ । 

ক ান:০২-৫৮১৫০৩৬৪ 

226.  409 

কমোে ব কিন্ডে এসরা  

স্বত্তারি ারী: জনাব োনভীর আহসমদ  ামাল, ৭৭-৭৮ জনো হাউরজং, রাহবার োওয়ার, ৫মেলা, 

ররংসরাড, আদাবর, ঢা া; েংরক্ষনাগার: টি-১০, নূরজাহান করাড, কমাহাম্মদপুর, ঢা া-১২০৭, 

ক ান: 

227.  410 

কমোে ব মরদনা কেরডং  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: জরহরুল ইেলাম, কহারডং নং- রড-১৪/৪, ব্যাং   সলানী, োভার, ঢা া-

১৩৪০; েংরক্ষণাগার: কহারডং নং-১১১/১, বাজার করাড,, োভার, ঢা া। ক ান: ০২-৮৯৩৩১৯৬ 

228.  411 

কনাভা রডরিরবউশন কেরডং,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আশরাফুল আলম, বারড় নং-১৫৭১/১ উত্তর করেস াে ব, কুরমল্লা; 

েংরক্ষনাগার: কুরমল্লা কমরডরেন  মসপ্লক্স, আসলখারচর, উত্তর দূগ বাপুর, আদশ ব েদর, কুরমল্লা ।  

ক ান: ০১৬৭৭-৯৫০৬৬২ 

229.  412 

উত্তরা এসরা,  

স্বত্তারি ারী: জনাব শারমীন কমােত্ম া, ১৯৯/৮ ভারাদী,  াঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢা া-১২৩০; 

েংরক্ষনাগার: ১৯৯/৮ ভারাদী,  াঁচকুড়া, উত্তরখান, ঢা া-১২৩০। ক ান: ০১৭১৩-০৩৬৫০৭ 

230.  413 

োষ্ট এসরা রবরড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আবু ওয়ারলদ কমাল্লা, বারড়-৩০, করাড-৯, রডআইটি রসজক্ট, বাড্ডা, ঢা া-

১২১২; েংরক্ষনাগার: ৩১/২, এ-ব্ল , লাকুররয়া োড়া, িামরাই, ঢা া-১৩৫০  

231.  414 

কফ্ল্াররে এসরা;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ োগর কহাসেন, বাড়ী নং-৯১, করাড নং- ৬, মরনরউরিন করাড, েলাশবাড়ী, 

আমুরলয়া, োভার; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৯১, করাড নং- ৬, মরনরউরিন করাড, েলাশবাড়ী, 

আমুরলয়া, োভার  

232.  415 

বাসয়াভাে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ আব্দুল্লাহ আল কহলাল, প্লে নং-৯/রব েলওসয়ল  ারসনশন, কদা ান নং 

১৫, ৭মেলা, কেক্টর-৮, উত্তরা ঢা া; েংরক্ষনাগার: কুয়ারচালা, বাসর  মাস বে কমাড়, চা-বাগান 

করাড, কমৌচা   ারলয়াত র গাজীপুর 
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233.  416 

রেনসজাভা লাই  োইন্স   

স্বত্তারি ারী: জনাব সুমন বরন , ৫৫/এ পুরানা েল্টন, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগার: ১/১৫-রব, 

রে দার ররসয়ল এসেে, োরল অর ে করাড, রজগােলা, হাজাররবাগ, ঢা া। ক ান: 

০১৭৪৬৬৩০৬০৫ 

234.  417 

এসরারেয়া  সে বাসরশন,  

স্বত্তারি ারী: কমাঃ কজাসহব, ১নং স্যার ই বাল করাড, খুলনা; েংরক্ষনাগার: করলসষ্টশন করাড, 

 দমেলা, খুলনা  

235.  419 

স্মাে ব এরনসমল ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী: জনাব শাহবুল কহাসেন গং, চ  ক লানপুর, উত্তরোড়া, োবনা; েংরক্ষণাগার: চ  

কগারবন্দ (চ  ক লানপুর), উত্তরোড়া, োবনা  

236.  420 

কমোে ব এ কজ কেরডং  

স্বত্তারি ারী: জনাব রেন্টু কযাসে  গসমজ, ভাদ্যল (মাইজগাঁও), পূবাইল, গাজীপুর রেটি, গাজীপুর; 

েংরক্ষনাগার: ভাদ্যল (মাইজগাঁও), পূবাইল, গাজীপুর রেটি, গাজীপুর । ক ান: ০১৭৬৮-০৩৯২৯৫ 

237.  421 

বাংলাপুল,  

স্বত্তারি ারী: জনাব রজ.এম. রারবউল আলম, বাো-৩০, করাড-০২, আহারলয়া, উত্তরা, তুরাগ, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: বাো-৩০, করাড-০২, আহারলয়া, উত্তরা, তুরাগ, ঢা া। ক ান: ০১৭৮০৩৩৫৫৭৭ 

238.  422 

করাসভন্টা-সভে  াম বা,  

স্বত্তারি ারী:  কমাঃ মাহমুদ্যর রহমান, রদেীরচালা, চান্দনা, ওয়াড ব নং-১৬, গাজীপুর েদর, গাজীপুর; 

 ারখানা: দরক্ষণ কেলীোড়া, চান্দনা, কচৌরােত্মা, গাজীপুর  । কমাবাইল:০১৯১৮-৮৪৫২৩০ 

239.  423 

ইন্টার করাসভে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ এনাসয়ে কহাসেন জুসয়ল, েন্ধানী হাউজ, ২৫১/  শহীদ োমছুল হ  

েড় , কুরমল্লা; েংরক্ষনাগার: ২৫১/  শহীদ োমছুল হ  েড় , কুরমল্লা । ক ান: ০১৯৭৭৩৯২৩৯২ 

240.  424 

মাে ব কেরডং ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্ত্বারি ারী: আব্দুল্লা আল আরজম, বাড়ী নং-১৬, করাড নং-৬/এ, নসবাদয় হাউরজং, কমাঃপুর, ঢা া। 

েংরক্ষনাগার: খেরু বাগান রানাপ্লাজার দরক্ষসন বাজার বােেযান্ড, োভার, ঢা া। ক ান: ০২-

৮৮১৩৩০২ 

241.  425 

কজড. এে. এ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আশরা  উরিন জুসয়ল, ওয়াজুরিন সুোর মাস বে, রচোগাং করাড, 

রেরেরগজ, নারায়নগজ;  ারখানা: ১৬৫/এ, চানোরড়, উত্তর চাষারা, নারায়নগজ। ক ান----- 

242.  426 

ম্যাগরন াই এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: েউ াে উেমান,  ররম োওয়ার, সুইে,-৭রড, ৮০  া রাইল, ঢা া-

১০০০। ক ান: ০২-৯০২৭৫৪০  

243.  427 

কমোে ব কবাগদাদ কেসলে র ড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাসম্মদ মনসুর রময়া, ৯২ আছাদগজ, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: রুোলী ষ্টীল 

োগরর া রশল্পএলা া, কজসলোড়া, চট্টরাম। কমাবাইল: ০১৭১১-৭৪৯২৬৯ 
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244.  428 

জীবন এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাহাম্মদ রগয়াে উরিন, চর চা োর স্কুলসরাড, রময়াখান নগর, থানা: 

বা রলয়া, চট্টরাম-৪০০০; েংরক্ষনাগার: চর চা োর স্কুলসরাড, রময়াখান নগর, থানা: বা রলয়া, 

চট্টরাম-৪০০০। ক ান: ০১৪৪-৫৯৬৪০০ 

245.  429 

আরএ টি এসরাসভে রবরড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আব্দুল রাজ্জা , কমইনসরাড মরনরামপুর, যসশার; েংরক্ষনাগার: 

কমইনসরাড মরনরামপুর, যসশার । ক ান: ০১৯১২-২৪২২৫৩ 

246.  430 

করা রাে এসরা  াম বা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োরবনা সুলোনা, ১/৯/৩ রব, কোলারবাগ, রমরপুর, ঢা া; েংরক্ষনাগার: 

২৫/৭২/৩ োসশ ৯০০ উত্তর খান আদশ ব োড়া, উত্তরা, ঢা া। কমাবাইল: ১৭৯২৪৮৭৩৯০ 

247.  431 

ওয়াইজম্যান গাইসডন্স রলরমসেড; স্ব 

ত্তারি ারী:  আব্দুল্লা আল আজীম, গ-১৯, মহাখালী, ঢা া-১২১২; েংরক্ষণাগার: কে শন-৬, ব্ল -

রড, বাড়ী-৬, করাড-৯, রমরপুর, ঢা া। 

248.  432 

এ প্লাে এরনসমল কহলথ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী:  এম. এইচ. আর. জরেম গং, হারজোড়া, বঙ্গবন্ধু েড় , ঠাকুরগাঁও; েংরক্ষণাগার: 

হারজোড়া, বঙ্গবন্ধু েড় , ঠাকুরগাঁও।  

249.  433 

ইনোনার  এসরা রভেো,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব এে.এম. েরওয়ার কহাসেন, প্লে নং-৫৬, এ এইচ োওয়ার, কেক্টর-৩, উত্তরা, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-১৮, করাড-২০, কেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢা া-১২৩০  

250.  434 

রাইভাল এসরা ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী: জনাব খন্দ ার মাহমুদ্যল হ  রমলন, ৩৭ রবএনএে কেন্টার ৯ম েলা, রুম নং-৮১৭, 

কেক্টর-৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-২৮, করাড নং-১, কেক্টর-৩, উত্তরা, ঢা া 

251.  435 

ইস া রীনসে  রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব আদনান ইবসন গজনরব, রডরেরে-২১০, (নীচেলা ফ্ল্যাে-এ১), েরিম 

নাখালোড়া, কেজগাও, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ২২০/১৪ (২য় েলা), কুরনোড়া (বাবরল), কেজগাঁও, 

ইন্ডারিয়াল এররয়া, ঢা া-১২০৮ 

252.  436 

এসরা ক য়ার এযারনসমল করাডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমা: ওমর  ারু , চরোথরাোো, মইজযারসে ,  ণ বফুলী, চট্টরাম;  ারখানা: 

বাহাদ্যর রবডং, চরোথরাোো, মইজযারসে ,  ণ বফুলী, চট্টরাম- 

253.  437 

ওররয়ন ইনর উশন রলরমসেড  

স্বত্তারি ারীঃ োলমান ওবায়দ্যল  ররম, ১৫৩-১৫৪, কেজগাঁও রশল্প এলা া, ঢা া-১২০৮। 

েংরক্ষণাগারঃ কহারডং নং-৪৫৩, সমকুলী, রুেেী, রেগজ, নারায়ণগজ। 

254.  438 

ইউরনোন এরজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ কমাশারর  কহাসেন, বাড়ী নং-১৬০, করাড নং-০৮, ব্ল -এ , বসুন্ধরা 

আবারে  এলা া, ঢা া-১২২৯; েংরক্ষণাগারঃ রেটি কগে, েীোকুন্ড, চট্টরাম 
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255.  439 

ক . রব. রড এসরা রডরিরবউশন,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ শাহানুর ইেলাম, ৫৪ নং জার র কহাসেন করাড, দরক্ষণ খুলশী, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগার: ৫৪ এ ১ম কফ্ল্ার, জার র কহাসেন করাড, দরক্ষণ খুলশী, চট্টরাম 

256.  440 

রবরব কেডাে ব  

স্বত্তারি ারী:  জনাব সেয়দ আব্দুল আরলম, ৮৯, মরেরিল বা/এ, লা ী কচম্বার, রুম নং-৭৪, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার:  ােগড় ৩১ বাড়বকুন্ড, ইউ.রে. েীোকুন্ড, চট্টরাম 

257.  441 

কজনেন  াম বা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ আব্দুল জরলল রময়া, বাড়ী-৫৪, ওয়াড ব-৫, গুলর বাড়ী, ময়মনরেংহ েদর, 

ময়মনরেংহ; েংরক্ষনাগার: রদোর ান্দা, আমলীেলা, ময়মনরেংহ েদর, ময়মনরেংহ । ক ান: 

০১৭১৫৯৩৩৩৯৬ 

258.  442 

 যাোোে (রাঃ রলঃ),  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ জাহাঙ্গীর আলম, ৩২৯ োই োড়া (দরক্ষন োই োড়া), রমরপুর, ঢা া-

১২১৬; েংরক্ষনাগার: ৩২৯ োই োড়া (দরক্ষন োই োড়া), রমরপুর, ঢা া-১২১৬। ক ান: 

259.  443 

উষা কেড এন্ড  মাে ব ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  সুনীন্দ্র কুমার নাথ, ১১৪  াজী নজরুল ইেলাম এরভরনউ, রুম নং-১৫/৬ রুোয়ন কেড 

(১৬েলা), ঢা া; েংরক্ষনাগার: ঐ। 

260.  444 

 াে এসরাসভে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ কেরলম রমঞাঁ, ৩১৫/২, বারলয়াপুকুর, কোড়ামারা, কবায়ারলয়া, রাজশাহী; 

েংরক্ষনাগার: ৬৫/রড, রবরে  েপুরা, রাজশাহী। ক ান: ০১৭১২৭৯০৪০৩ 

261.  445 

আব ইয়াদ এসরা ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ শাহররয়ার োরসভজ, ১২৯/১, শাহআলীবাগ, রমরপুর-১, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: মাসহন্দ্রপুর,  যার স া  েন রমলে, োবনা েদর, োবনা। ক ান: ০১৭১৮৪২১৬৩৬ 

262.  446 

এযাররনা এসরা ইন্ডারিজ (রাঃ) রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী:  এ ক  এম নূরুল আরমন, আই, এম, এে মমোজ োওয়ার ১০২২ ষ্টযান্ড করাড, চট্টরাম; 

 ারখানা:  ামারসে , রশবপুর, নররেংদী । কমাবাইল: 

263.  447 

ইয়ন  াম বারেউটি যালে রলঃ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমারমন উদ কদৌলা, ৩০৪, কেজগাঁও, রশ/এ, ঢা া; েংরক্ষনাগার: ২১৭/৫, 

চান্দনা, জয়সদবপুর, গাজীপুর। ক ান ০২-৯৮৪৫৪৮১ 

264.  448 

কবনজীন এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব সেয়দ আরর উজ্জামান, ১৮৩, মরনপুর, রমরপুর-১, ঢা া; েংরক্ষনাগার: বাো-

৬/৩, (৩য়েলা), ১১ দরক্ষন রবরশল, রমরপুর-১, ঢা া। ক ান: ০১৭২৬-২৭২৫২৩ 

265.  449 

মীম এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী:জনাব এ.স .এম. এমদাদ্যল হ , ৬২/এ, মেরজদ করাড, শারিবাগ, ঢা া; 

েংরক্ষনাগার: ৬২/এ, মেরজদ করাড, শারিবাগ, ঢা া। ক ান: ০১৭১০২৩১২২ 

266.  450 

ওয়ান  াম বা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব ক  এে এম কমাস্তার জুর রহমান, এোে বসমন্ট রব-৩, িানমরন্ড, ঢা া, ১৪/এ, 

৩১/এ, কেজকুনীোড়া, (েন্টার েসয়ন্ট  ন ড ব)  াম বসগে, ঢা া। েংরক্ষনাগার:  প্লে নং রে, ২৩-

২৪, রবরে  রশল্প অঞ্চল, বগুড়া, বাংলাসদশ। ক ান: ০২-৯১৪৩৪৪০ 
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267.  451 

রডএএেএ  র ড ইনরীরডসয়ন্টে   

স্বত্তারি ারী: এে এম র সরাজ, ৪৩ আরমর  মসপ্লক্স (৪থ ব েলা), কেক্টর-০৩, উত্তরা, ঢা া।  

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং ৫১(নীেচেলা) করাড নং-৩, কেক্টর-৫, উত্তরা, ঢা া।  ক ান: -

০১৭১১৫৬৭০১৫ 

268.  452 

এইচ এন্ড ক  র ড করাডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কমাঃ রগয়াে উরিন খান, ৭-৯  াওরানবাজার, রবটিএমরে ভবন (২য়েলা), 

কেজগাঁও, ঢা া; েংরক্ষনাগার: এে. এল. রেল কগাডাউন, মাদাম রবরবরহাে, ভাটিয়ারর, েীোকুন্ড, 

চট্টরাম। ক ান: ০১৭০৮৪৮৫৬৩৮ 

269.  453 

বারর এসরা রডাক্টে ইন্ডারিজ রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ েরহদ উল্লাহ, কছাে রশলামান্দী, বড়নগর, কোনারগাঁও, নারায়নগজ; 

েংরক্ষণাগার: কমেনা ইন্ডারিয়াল ই সনারম  কজান, কোনারগাঁও, নারায়নগজ  

270.  454 

কেৌর র এন্টাররাইজ;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কনওয়াজ শরী , ২৬/এ, আই এম োহা করাড, েঙ্গী, গাজীপুর; েংরক্ষনাগার: 

বারনয়ারচালা, মাহনা, ভবানীপুর, গাজীপুর এর েশুখাদ্য আমদারন ার , রপ্তারন ার , েংরক্ষ  

ও বাজারজাে ার  ( যাোগরর-২) লাইসেন্স নবায়ন  রা হইল।  

271.  455 

রনসড  এসরা;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ  াইজ উল্লাহ, ৯৫ কহসলনা কেন্টার (৩য় েলা), রনউ ইোেন করাড, ঢা া; 

েংরক্ষণাগার:  ামারগাঁও, পুটিয়া, রশবপুর, নররেংদী  

272.  456 

কলাব এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ হারুনুর ররশদ, রমরওয়াররশপুর, কবগমগজ, কনায়াখারল; েংরক্ষনাগার: 

রমরওয়াররশপুর, কবগমগজ, কনায়াখারল 

273.  458 

এক্সন এরনসমল কহলথ;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ডাঃ আব্দুল্লাহ আল হাসরছ; েংরক্ষণগার: এ. এে. োওয়ার, কহারডং নং - 

৪৫০৮ (৫মেলা), আ ান করাড, েড় ,  যাব-৭ এর রবেরীে োসশ, বাইিারহাে, চাঁন্দগাঁও, চট্টরাম 

274.  459 

রভএনএ  এসরা রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ডাঃ এ. ক . এম খায়রুল ইেলাম কচৌধুরী, ৩০৬/২৬ আরমরাবাদ, মাে ান্দা, 

েদর ময়মনরেংহ; েংরক্ষণাগার: ৩০৬/২৬ আরমরাবাদ, মাে ান্দা, েদর ময়মনরেংহ  

275.  460 

কবরে  এসরা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব কনজামুল হ , মারলপুর রডট্এম, ক নী েদর, ক নী। েংরক্ষণাগার- মারলপুর 

রডট্এম, ক নী েদর, ক নী। 

276.  461 

রুবা এন্টাররাইজ;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব আব্দুর রহমান, ১৩৫১/২, পূব ব কশওড়াোড়া, রমরপুর, ঢা া; েংরক্ষণাগার: 

েরিম ডগরী, ভাওয়াল, রমজবাপুর, গাজীপুর  

277.  462 

কেে এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: আরনছুর রহমান, রবরে  রশল্পনগরী, নওগা । েংরক্ষনাগার: রবরে  

রশল্পনগরী, নওগা 
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278.  464 

রন বউসজন এরা রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কশখ আরশকুজ্জামান, ২৪-২৫ রদলকুশা রে/এ, োিারন বীমা ভবন (৮ম েলা), 

মরেরিল, ঢা া; েংরক্ষণাগার:  হাউজ নং-৪১৮১, রারজয়া সুোর মাস বে, আমান রেটি, মাতুয়াইল, 

যাত্রাবাড়ী, ঢা া 

279.  465 

ডরব্লউ এন্ড ডরব্লউ করইন্স  সে বাসরশন;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব সেয়দ এম আলো  কহাসেন, ৮২ বাড়ইোড়া (১৪৩৯), আশুরলয়া, োভার, 

ঢা া: ৮২ বাড়ইোড়া (১৪৩৯), আশুরলয়া, োভার, ঢা া  

280.  466 

কজড এে এন্টাররাইজ;  

স্বত্তারি ারী: জনাব সেয়দ শর কুল ইেলাম, প্লে নং-৭৯/এ, (৬ষ্ঠেলা), করাড নং-৭, কেক্টর-৪, 

উত্তরা ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: ৩৪৮/এ, ের ার োড়া, কহলাল মাস বে, ওয়াড ব নং-০১, 

উত্তরখান, ঢা া-১২৩০  

281.  467 

কেো এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ রর কুল ইেলাম নবী, বাড়ী নং-১/২, ফ্ল্যাে-রজ, করাড নং-০৯, 

 ল্যাণপুর, রমরপুর, ঢা া; েংরক্ষণাগার: ররশদ হাো, কদওহাো, কগাড়াই, রমজবাপুর, োঙ্গাইল 

282.  468 

কজে ে কেরডং রলরমসেড;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ মামুনুর ররশদ, বাড়ী নং-২, করাড নং- ১৭, কেক্টর-১৩, উত্তরা, ঢা া; 

েংরক্ষণাগার: ররে বাড়ী, কশখহাটি, বাবলােলা, যসশার  

283.  469 

রেরলং  এসরা এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ মাসুদ্যর রহমান, প্লে নং-রব- রবরে , ১৪ রাম, কুরমল্লা; েংরক্ষনাগার: 

রবরে , ১৪ রাম, কুরমল্লা। ক ান: ০১৭১১-৪২৪৬৬২ 

284.  470 

োনমাজ এসরাসভে রলরমসেড;  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ োরহদ হাোন, কেসোল োসম্পর েরিম োসশ্বব উেসজলা কমাড়, 

রেরাজরদখান, মুন্সীগজ; েংরক্ষনাগার: কেসোল োসম্পর েরিম োসশ্বব উেসজলা কমাড়, 

রেরাজরদখান, মুন্সীগজ  

285.  471 

এম এইচ ক  এসরা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব ডা: কমা: কমাজাসম্মল হ  খান, রুম নং-০৭, প্লে নং-৩৪, করাড নং-২, কেক্টর-

০৩, রাজলক্ষী, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষনাগার: হাজী আবুল কহাসেন মাস বে, দরগা মহল্লা করাড, 

(েশু হােোোসলর রবেরীসে) রত্রশাল, ময়মনরেংহ  

286.  472 

রম া  াইন ক রম যালে  সে বাসরশন  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ রনয়ামুল  ররম, বাড়ী নং-৪১/১৮, ওয়াশাপুর, েসোরচর, ভারানগর, 

ক রারনগজ, ঢা া-১৩১২; েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-৪১/১৮, ওয়াশাপুর, েসোরচর, ভারানগর, 

ক রারনগজ, ঢা া-১৩১২ 

287.  474 

প্যারামাউন্ট কেরডং;  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ ওয়াসহদ্যর রহমান, রব-৩৩, মরজদপুর (ইব্রারহম মাস বে), োভার 

বােষ্টযান্ড, োভার, ঢা া; েংরক্ষণাগার:  রব-৩৩, খেরু বাগান, মরজদপুর, োভার বােষ্টযান্ড, োভার, 

ঢা া 
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288.  475 

এে. এে. রে. ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্ত্বারি ারী:  জনাব  র র এহোন কেৌরহদ, োইফুল ম্যানশন (৫ম েলা), বাহারছড়া জাসম 

মেরজদ েড় , মধ্যম বাহারছড়া, ডা ের,  ক্সবাজার-৪৭০০; েংরক্ষনাগার: ১৮/এ বােযান্ড করাড, 

মারির োে, েদরোে, চট্টরাম 

289.  476 

োইসলা এরনসমল কহলথ রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: নজরুল ইেলাম ের ার, প্লে-৮৭, রবএনএে কেন্টার,  ক্ষ নংে৯২১ 

(১০মেলা), কেক্টর-৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০। েংরক্ষনাগার:  হাউে নং-২৭, করাড-১৭, রনকুজ-২, 

ঢা া-১২২৯। ক ান: ০১৯৩২৩৫৬৮২২। 

290.  477 

হ  ক াররয়া কেড ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  কমাহাম্মদ শরী , বাড়ী নং-১৬, করাড নং-৫ (২য় েলা),  াসদরাবাদ হাউরজং, 

 াোসুর, কমাহাম্মদপুর, ঢা া; েংরক্ষনাগার: বায়রা বাজার, কদওয়ান মাস বে, রেঙ্গাইর, 

মারন গজ। 

291.  478 

ইন্টার ক য়ার এসরা রডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী:  কমাহাম্মদ শাহজাহান রময়, ২৯২/৩ রবরে  এররয়া, মাে ান্দা েদর, ময়মনরেংহ; 

েংরক্ষনাগার: ২৯২/৩ রবরে  এররয়া, মাে ান্দা েদর, ময়মনরেংহ 

292.  479 

কবষ্ট এসরা ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী:  কমাঃ রাসেল উরিন, রারজন রভলা, উেসজলা করাড, কচৌড়াে, কুরষ্টয়া েদর, কুরষ্টয়া; 

েংরক্ষনাগার রারজন রভলা, উেসজলা করাড, কচৌড়াে, কুরষ্টয়া েদর, কুরষ্টয়া 

293.  480 

ইউসরা কগাড এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: কমাঃ হার জুর রহমান খান, কুটুররয়া, োভার, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ কুটুররয়া, োভার, 

 যান্টনসমন্ট, আশুরলয়া, ঢা া। 

294.  481 

েদ্মা কে টি করাডাক্টে,  

স্বত্তারি ারী: জনাব োনরজদা আ সরাজ, ২৪/১, কযারগ নগর, কলনওয়ারী, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ 

২৪/১, কযারগ নগর, কলনওয়ারী, ঢা া 

295.  482 

এক্সসেড এসরা রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: কমাঃ বাবুল হাোন, বুযসরা বাংলাসদশ, ৩য় েলা, গড় কগারবন্দপুর, েরখপুর, োঙ্গাইল; 

েংরক্ষনাগারঃ বুযসরা বাংলাসদশ, ৩য় েলা, গড় কগারবন্দপুর, েরখপুর, োঙ্গাইল 

296.  483 

কজরনটিক্স বাসয়াোসয়ন্সে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: কমাঃ রমনার কহাসেন খান, ৮/রব/১৬, মধ্য োই োড়া, রমরপুর-১, ঢা া; 

েংরক্ষনাগারঃ বুযসরা বাংলাসদশ, ৩য় েলা, গড় কগারবন্দপুর, েরখপুর, োঙ্গাইল 

297.  484 

কেৌরভ এন্টাররাইজ ইইউ রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব শুিাংশু শািাশু, ১২৩/১/১  াজী োওয়ার, োউথ যাত্রাবাড়ী, ঢা া; 

েংরক্ষনাগারঃ নীচ েলা, ১২৩/১/১  াজী োওয়ার, োউথ যাত্রাবাড়ী, ঢা া  

298.  485 

কজনন এসরা  াম বা,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ নারছম উরিন, ইষ্টান ব কেড কেন্টার, রুম নং-১২/১, ৫৬ রভআইরে করাড, 

নয়ােল্টন, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ ১৪৬ উত্তর বাোসবা, বাোসবা, েবুজবাগ, ঢা া। 
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299.  486 

ম্যক্স কলাবাল (রবরড) রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব এজাজ আহসমদ ইরিশী, বাো-৩২/১, রমল্করভো করাড, কে শন-৭, ঢা া; 

েংরক্ষনাগারঃ বাো-৮, ব্ল -রে, কে শন-৬, করাড নং-১১, রমরপুর, ঢা া। 

300.  487 

এরক্সম এসরাসভে,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ োইফুল ইেলাম, োসহর রভলা, বারতব া, চান্দনা, কচৌরাস্তা, গাজীপুর 

রেটি  সে বাসরশন, গাজীপুর েদর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগারঃ োসহর রভলা, বারতব া, চান্দনা, 

কচৌরাস্তা, গাজীপুর রেটি  সে বাসরশন, গাজীপুর েদর, গাজীপুর 

301.  488 

ডযাে ক য়ার,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব ররবউল আলম গং, বাড়ী নং-২, করাড-৫, ব্ল -রে, নবদয় হাউরজং, 

কমাহাম্মদপুর, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ ২৩/১, োবরল  কহলথ, রাজবাড়ী 

302.  489 

এভান্স এরশয়া রলরমসেড, 

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ  য়জুর রহমান, ৪৫ বীর উত্তম রে আর দত্ত েড় , েয় েলা, ঢা া; 

েংরক্ষনাগারঃ রমড় োড়া, কচৌরাস্তা, কডমরা, ঢা া। 

303.  490 

কমোে ব আররয়া ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ োলাউরিন আহসমদ, বাড়ী নং-২৪, করাড নং-৮, ব্ল -রড, বনশ্রী 

রসজক্ট, রামপুরা, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ বাড়ী নং-২৪, করাড নং-৮, ব্ল -রড, বনশ্রী রসজক্ট, রামপুরা, 

ঢা া 

304.  491 

হানা এন্টাররাইজ  

স্বত্ত্বারি ারী- হারুন-অর-ররশদ, ২০৩,  াঁঠাল বাগান, রনউমাস বে, িানমরন্ড, ঢা া-১২০৫; 

েংরক্ষণাগার- ভবারনপুর রাজার, রেরাজরদখান, মুরন্সগজ। 

305.  492 

কডল্টা এসরা োসয়ন্স বাংলাসদশ,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কুবলয় কেন, ১৩৭৪/রব, ব্রাইে হাউজ, অর বড, হাজী ইেলাম রময়া আ/এ, 

কছােপুল, চট্টরাম; েংরক্ষনাগারঃ আরজম োওয়ার, চান্দগাঁও, কহারডং নং-৬১৯/এ, চট্টরাম। 

306.  493 

ইনসে া,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব  াজী কমাহাম্মদ আবু দাউদ ইব্রাহীম, ৪৯১, ওয়যারসলে করলসগে, বড় 

মগবাজার, রমনা, ঢা া-১২১৭; েংরক্ষনাগারঃ েলাশবারড়, আশুরলয়া, োভার, ঢা া। 

307.  494 

 াষ্ট এরনসমল কহলথ ক য়ার,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ  ামরুজ্জামান বুলবুল, দূগ বাপুর,  াজীোড়া করলসগে, কুমারখালী, কুরষ্টয়া; 

েংরক্ষনাগারঃ দূগ বাপুর,  াজীোড়া করলসগে, কুমারখালী, কুরষ্টয়া 

308.  495 

শামীম  াম বা, 

স্বত্ত্বারি ারী: ডাঃ কমাঃ  র ল উরিন, ১১২/এ, ৩য় েলা, কেনোড়া, েব বো, রমরপুর-১০, ঢা া-

১২১৬; েংরক্ষনাগারঃ ১৫৫/১ নীচেলা, কেনোড়া,  া রুল, রমরপুর-১০, ঢা া-১২১৬ 

309.  496 

করাসরে এসরাসভে,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ কেরলম করজা রহরন, ৪০/৩, রায়োড়া কমইন করাড, খুলনা; েংরক্ষনাগারঃ 

৪০/৩, রায়োড়া কমইন করাড, খুলনা 
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310.  497 

অলসে  বাসয়াসে সনালরজ রাইভে রলরমসেড  

ব্যবস্থােনা েররচাল - আমানুল্লাহ কোইদ, ৭২ রগরে স্মরনী, বাররিারা, ঢা া-১২১২ েংরক্ষণাগারঃ 

১৯০৫/১ কুরনয়া, বড়বাড়ী, েঙ্গী, গাজীপুর েদর, গাজীপুর 

311.  498 

কজাহানা ইেলাম কেড  মসপ্লক্স  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব আরবদ হাোন অরম, ৫৮/রে, েরিম রাজার বাজার, কমাহনা টিউরলে, এ-৭ (৭ম 

েলা), কেজগাঁও, ঢা া-১২১৫; েংরক্ষণাগার: ৫৮/রে, েরিম রাজার বাজার, কমাহনা টিউরলে, এ-

৭ (৭ম েলা), কেজগাঁও, ঢা া-১২১৫ 

312.  499 

ক  রড এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী:  সেয়দ মুো রময়া, ২৬২৫ কশর-ই-বাংলা করাড, খুলনা। েংরক্ষণাগার- ২৬২, কশর-এ-

বাংলা করাড, খুলনা 

313.  500 

কমোে ব এরজ কভেে 

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ নুরুল আরমন, ১৪৭/৯ রব দরক্ষন রেসররবাগ, রমরপুর, ঢা া-১২১৬; 

েংরক্ষনাগার: কহারডং নং-১৪৭/৯ মধ্যর চর, েরিম োড়া, োক্তা, ক রানীগজ। 

314.  501 

অযারমসনারভে বাংলাসদশ রাইসভে রলরমসেড  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ ইউনুে আলী, ৭৬, গাউছুল আযম এরভরনউ, কলসভল-৪, কেক্টর-১৩, উত্তরা, 

ঢা া; েংরক্ষনাগার: প্লে নং-১৩৪,  াঠালী, ০৮ নং ওয়াড ব ভালু া 

315.  502 

কহাসেন ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারী: জনাব আলহাজ্ব কমাঃ নুর কহাসেন, ৮৯/এ, োসয়দাবাদ, ঢা া। েংরক্ষণাগারঃ ২৩-রব, 

রবএেরেআইরে রশল্প এলা া,  াঞ্চনপুর, নারায়নগজ 

316.  503 

মাহী কেড ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্তারি ারীঃ জনাব এস এম মাজহারুল ইেলাম, রহমান কচম্বার, ১২-১৩ মরেরিল, ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষণাগার: ১৫, বাজারগাঁও (ডাঃ বজলুর রহমান করাড), মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢা া-১৩৬২ 

317.  504 

কলন্স এসরা রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনব ডাঃ কমাঃ আবুল  জল, কমাখসলছুর রহমান প্লাজা, েররহল োড়া, রনমোর 

বুরড়চং, কুরমল্লা; েংরক্ষণাগা- েররচনোড়া, রনমোর, বুরডচং, কুরমল্লা 

318.  505 

ররলাই  এসরাসভে বাংলাসদশ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ ইনামুল হ /এইচ এম নাজমুল হ , ৩/২ পুরানা েল্টন, ঢা া-১০০০; 

েংরক্ষণাগার-২০৪, কে নগর োড়া, গাজীপুর েদর, গাজীপুর 

319.  506 

কমাহাম্মদীয়া এসরাসভে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আবু হারেম কনওয়াজ কচৌধুরী, শাদাে ম্যানশন (২য় েলা), ১৬১ েদরোে 

করাড, চট্টরাম; েংরক্ষনাগারঃ শাদাে ম্যানশন (২য় েলা), ১৬১ েদরোে করাড, চট্টরাম 

320.  507 

কভে ল র ড এন্ড এসরা রডাক্টে রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: ডাঃ বািন চন্দ্র ের ার, ১০৬/১,  ারলবাড়ী করাড, োেগুদাম, ময়মনরেংহ; 

েংরক্ষনাগারঃ ১০৬/১,  ারলবাড়ী করাড, োেগুদাম, ময়মনরেংহ 

321.  508 

রলংস জ ইন্টারন্যাশনাল রাইসভে রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ োজ্জাদ কহাসেন, ২৩/৮ জালালাবাদ, োহাড়েলী, খুলশী, চট্টরাম; 

েংরক্ষনাগারঃ ২৩/৮ জালালাবাদ, োহাড়েলী, খুলশী, চট্টরাম। 
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322.  509 

রনউরেরমড এসরা োইন্স,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব নুসর আলম, ছাসনারা ভবন, খন্দর য়া, হােহাজারী, চট্টরাম; েংরক্ষনাগারঃ 

ছাসনারা ভবন, খন্দর য়া, হােহাজারী, চট্টরাম। 

323.  510 

এররসজানা বাংলাসদশ;  

স্বত্ত্বারি ারী- আরেকুর রহমান োেে, ৩৯/১, রবীরপুর, নররেংদী েদর, নররেংদী; েংরক্ষণাগারঃ 

রখলগাঁও, মািবদী, নররেংদী 

324.  511 

 াম বাে এরর রবজসনে রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ রারজব সুলোন, ৭৬৬/এ, করাড-৭, বায়তুল আমান হাউরজং 

কোোইটি, আদাবর, ঢা া-১২০৭; েংরক্ষনাগারঃ মন্না মুন্সীর বাড়ী, বারনয়ারচালা, ভবানীপুর, 

গাজীপুর েদর, গাজীপুর। 

325.  512 

কমোে ব করদওয়ানুর ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব মমোজুর রহমান (রুসবল); েংরক্ষনাগারঃ আমবাগান, রমজবাপুর, কশরপুর, 

বগুড়া 

326.  513 

রনশা কেড ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ নুর ইেলাম, বাো-০০১, বঙ্গবন্ধু করাড, পুরােন বাবু োড়া, সেয়দপুর-

৫৩১০; েংরক্ষনাগারঃ রবরে  রশল্পনগরী, সেয়দ পুর-৫৩১০। 

327.  514 

বাসয়াল্যবা এসরাসভে রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ নজরুল ইেলাম, োমেউরিন ম্যানশন (৬ষ্ঠ েলা), ১৭ মগবাজার, 

রনউইোেন করাড, ঢা া-১০০০; েংরক্ষনাগারঃ োমেউরিন ম্যানশন (৬ষ্ঠ েলা), ১৭ মগবাজার, 

রনউইোেন করাড, ঢা া-১০০০ 

328.  515 

এনাম হযচারী এন্ড র ডে রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ এনামুল হ  কমাল্লা, এনাম কেডাে ব, দাগ-১১৬৮, নুসরর চালা পূব ব, গুলশান, 

ভাোরা, ঢা া-১২১২। েংরক্ষনাগারঃ চ োড়া (গাজীপুর করাড), মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

329.  516 

এে এম রজ এযারনসমল কহলথ ক াম্পানী রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব এে এম শর কুল গরণ,  যাসে কেসরনা, বাড়ী নং-২৫, ফ্ল্াে নং- রব-২, গরীব ই 

কনওয়াজ এরভরনউ, কেক্টর নং-১১, উত্তরা, ঢা া; েংরক্ষনাগারঃ বনশ্রী কহারডং নং-১২৩২, দরক্ষণ 

থানা োড়া, োঙ্গাইল েদর, োঙ্গাইল। 

330.  517 

কেই  ইউরনয়ন,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব; োররকুল ইেলাম, ৫৬ এম ক  স্যাোলাইে োউন, চান্দনা কচৌরাস্তা, গাজীপুর 

েদর, গাজীপুর; েংরক্ষনাগারঃ ৫৬ এম ক  স্যাোলাইে োউন, চান্দনা কচৌরাস্তা, গাজীপুর েদর, 

গাজীপুর। 

331.  518 

আশ ার ইন্ডারিজ রলরমসেড,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব আরর  রবল্লাহ আরদল কচৌধুরী, প্লে-এম/২৫, কে শন-১৪, রমরপুর, ঢা া। 

েংরক্ষণাগার- ১২২৮ মন্না মুন্সীর বাড়ী, বারনয়ারচালা, ভবানীপুর, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। 

332.  519 

কমোে ব এ. রহমান এন্ড ব্রাদাে ব,  

স্বত্ত্বারি ারী: আলহাজ্ব আহমদ্যর রহমান, ৬০/২, নতুন চা োই, চট্টরাম; েংরক্ষনাগারঃ ১৭৩ 

নতুন চা োই, চট্টরাম 
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333.  520 

নূর ইমসেক্স,  

স্বত্তারি ারী: জনাব োখাওয়াে কহাসেন ভূইয়াঁ, ২৯৩, বখরেয়ার রখলজী করাড, নারায়নগজ; 

েংরক্ষনাগারঃ ২৯৩, বখরেয়ার রখলজী করাড, নারায়নগজ  

334.  521 

কমোে ব েসহাদর এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কৃষ্ণ কগাোল োহা, প্লে নং-১০৭, নথ বোওয়ার, কেক্টর-৭, উত্তরা, ঢা া-১২৩০; 

েংরক্ষনাগার: োবুর  াোরেয়া, গাজীপুর। ক ান: ০১৭০-৮৪৪০০৬ 

335.  522 

কমোে ব কেতু কেড ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব অজন মজুমদার, ১২৭১/১৪৬৬ কশখ কমাশার  কহাসেন করাড, রাজাখালী, 

চাক্তাই, চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: ন্যাশনাল রমসলর গুদাম, রাজাখালী করাড, চাক্তাই, চট্টরাম। ক ান: 

০১৭৮১-৩৬৩৮১৬ 

336.  523 

 াম বা রভনসেজ,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব শর কুল ইেলাম, ৭৭, েরিম িানমরন্ড, শঙ্কর-১২০৫, িানমরন্ড; 

েংরক্ষনাগার: ব্যাোরী বাড়ী, মাস বে, কহারডং নং-৬০৩, ওয়াড ব-০৯, রাম: শ্যামলাশী, বাসহরচর, 

থানা: োভার, ইউরনয়ন: ভাকুেবা, ঢা া। ক ান: ০২-৯১২৬৫৭৮ 

337.  524 

েলওয়াে ব এযাসোরেসয়েে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োবররন করজা, ফ্ল্াে নং-এ ৪, হাউজ নং-১০৬৭, করাড নং-৬, এযারভরনউ নং-

৭, রমরপুর রডওএইচএে, ঢা া-১২১৬ েংরক্ষনাগার: রাম-হররনিরা, কেতুল িড়া, কহমাসয়েপুর, 

োভার, ঢা া। ক ান: ০১৭৭৫-৮৬৮২৭৬। 

338.  525 

করাসে  এরনসমল কহলথ,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাহাম্মদ োসর  ের ার, খন্দ ার মাস বে  মসপ্লক্স, হড়রাম বাজার, রাশাহী 

ক াে ব রাজোড়া, রাজশাহী, বাংলাসদশ; েংরক্ষনাগার: খন্দ ার মাস বে  মসপ্লক্স, হড়রাম বাজার, 

কহারডং নং-এ-১৫৮, ওয়াড ব নং-৪, রাজশাহী বাংলাসদশ। ক ান:০২-৪৮৯৫৯৩১৩   

339.  526 

এম রব এসরা ক য়ার,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব োমসুর রহমান,  ন ড ব রব-১, রবরডং- (২য় েলা),  সয়েসল , খুলশী, 

চট্টরাম; েংরক্ষনাগার: রনউ রাজাপুর করাড, কহারডং নং-১৪৯, বড়কুরমরা, েীোকুন্ড, চট্টরাম ক ান: 

০১৪০৩৩০১৬৬০ 

340.  527 

মারল্ট-সভে মাস বটিং  

স্বত্তারি ারী:  মরনরুজ্জামান, ১৬১ সুলোনগজ করাড, রাসয়রবাজার কমাহাম্মদপুর, ঢা া-১২০৯, 

েংরক্ষনাগার: বাড়ী নং-১২, স্কুল করাড, কশখদী পূব বোড়া, দরনয়া, যাত্রাবাড়ী, ঢা া-১২৩৬। 

ক ান০১৭৪৯-০৭১৮০৮, ০১৮৫১-৬০২০০১। 

341.  528 

কেরভয়ার এসরা  াম বা,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব জনাব কমাঃ োইফুরিন কচৌধুরী;  ারখানা: মইজ্জারসে , বাহাদ্যর মাস বে, 

৩য়েলা, চর োথরোো,  ণ বফুলী, চট্টরাম । ক ান: ০১৬১৩-২৪১৬৭৩ 

342.  529 

েে এসরা  াম বা,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমা: মর জুল ইেলাম, িী আর  মসপ্লক্স, মাওনা, কচৌরােত্মা, শ্রীপুর, গাজীপুর। 

েংরক্ষনাগার: িী আর  মসপ্লক্স, মাওনা, কচৌরােত্মা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ক ান : ০১৯১৫-৬৪৯২৯০, 

০১৭৬৭-৪৪৯২৪১ 
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343.  530 

এক্সরেসলন্ট এসরাসভে,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব নােররন সুলোনা, জম জম োওয়ার, কোনারগাঁও জনেথ করাড, কেক্টর-১৩, 

উত্তরা, ঢা া; েংরক্ষনাগার: হাউজ-৩১, করাড-০২ বস্ন -রড, ওয়াড ব-৫৩, রদয়াবাড়ী, উত্তরা, ঢা া। 

ক ান: ০১৯৭১৮৮৭৭১৮ 

344.  531 

 াইজারসভে ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী:  জনাব লীরে রানী দাে, হাউজ-১৮৮/১, নবাসবর বাগ, শাহ আলী, রমরপুর-১; 

েংরক্ষনাগার: হাউজ নং-১৩৫ দারুে োলাম ঢা া-১২১৬। ক ান: ০১৭৬৫-৮১৬৩৬৩ । 

345.  532 

এ এন এ  ইন্টারন্যাশনাল,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ আবু ব র রেরি ,  ররম রভলা, নূরানী কমাড়, রনরশন্দরা, বগুড়া; 

েংরক্ষনাগার:  ররম রভলা, নূরানী কমাড়, রনরশন্দরা, বগুড়া। ক ান: ০১৭১৭-৮৯১৭৩৫ 

346.  533 

এে আলম এন্টাররাইজ,  

স্বত্তারি ারী: ড. কমা: োমীউল আলম, গ-৯৭, মধ্যবাড্ডা, ঢা া-১২১২। েংরক্ষনাগার: কবলেলী, 

রশমুরলয়া, োরা ান্দা, ময়মনরেংহ। ক ান: ০১৯১৪-৭৩৫৪৭৬। 

347.  534 

ম্যা সডানাড ক্রেে,  

স্বত্ত্বারি ারী: জনাব কমাঃ োর বুর রহমান, ৪১২, উত্তর মুরাদপুর, ঢা া; েংরক্ষণাগারঃ মাসল  

বাড়ী, ৩৪ নং ওয়াড ব, জােীয় রবশ্বরবদ্যালয়, ছয়দানা, েঙ্গী, গাজীপুর। 

348.  535 

ররোইজ এসরা রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব োলমা খাতুর, বাো-৫৩, রনমেলীর কে , রডয়াবাড়ী, ব্ল -রব, রনশােনগর, 

তুরাগ, ঢা া-১২৩০; েংরক্ষণাগারঃ রানীর হাে করাড, শাজাহানপুর, বগুড়া। 

349.  536 

 নর সডন্ট এসরা কভে  

স্বত্ত্বারি ারীঃ কমাঃ হারববুর রহমান, রাম-কুশ বা, ডা ের- বড়ুয়াহাে, থানা-  াউরলয়া, কজলা-

রংপুর; েংরক্ষণাগারঃ বাো নং-২৫, েয বেন পূব বোড়া, রংপুর। 

350.  537 

 াজী এরডটিভ রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ  াজী োলাহ উরিন, রাম-োকুটিয়া, কোষ্ট- রড োকুটিয়া ১৯৮২, োোইল, োঙ্গাইল; 

েংরক্ষণাগারঃ োকুটিয়া, কোষ্ট- রড োকুটিয়া ১৯৮২, োোইল, োঙ্গাইল। 

351.  538 

 াম বে এসরাসভে রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব রাসেল রময়া, েমা হােোোল করাড,  মলপুর, সভরব, র সশারগজ; 

েংরক্ষণাগারঃ ১৬১৫/১ (রিেীয় েলা), েমা হােোোল করাড,  মলপুর, সভরব, র সশারগজ  

352.  539 

দাে এরনসমল কহলথ রলঃ  

স্বত্ত্বারি ারীঃবাবুল চন্দ্র দাে, ৭৬ রদলকুশা, মরেরিল বা/এ, ঢা া-১০০০; েংরক্ষণাগারঃ ৪৭/১, 

১৯৮৩, দরক্ষণ িরনয়া, রজয়াস্মরনী,  দমেলী, ঢা া-১২৩৬  

353.  540 

এম এন কেড ইন্টারন্যাশনাল  

স্বত্ত্বারি ারীঃসমাঃ নারজম উরিন, বাড়ী নং-৪, করাড-৯/১, ব্ল -এ , দরক্ষণ বনশ্রী, ঢা া-১২১৬; 

েংরক্ষণাগারঃ আর এে নং-৫৭০, বনশ্রী, রত্রসমাহনী, রলং  করাড, রত্রসমাহরন কে  োড়া, রিঁলগাঁও, 

ঢা া-১২১৯ 

354.  541 

না   সমারডটিে এন্ড ক াং  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কশ াসয়র আলম,  -৭১, নিবা, রগরে স্মরনী, গুলশান, ঢা া; েংরক্ষণাগারঃ 

চ-৭০/৭০ এ, রুোয়ন রমসলরনয়াম েয়ার, উত্তর বাড্ডা, ঢা া। 
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355.  542 

রাণ এসরা রবজসনে রলঃ  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব আহোন খান কচৌধুরী, ২২৮ রনউ রডওএইচএে,  া রুল, ঢা া-১২০৬; 

েংরক্ষণাগারঃ হরবগজ ইন্ডারিয়াল ো ব, শাসয়স্তাগজ, হরবগজ। 

356.  543 

 াম বারে এসরাসভে রলঃ  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব োররকুল ইেলাম, বাড়ী-৮৭, করাড-২০/১, ব্ল -স , দরক্ষণ বনশ্রী, ঢা া-১২১৭; 

েংরক্ষণাগারঃ ইছাোড়া, রমউরজয়াম করাড, কোনার গাঁ, নারায়নগজ। 

357.  544 

েল্লী খামার এসরা রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব মাহফুজুর রহমান, ৭৯/২/এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ৪নং কগইে,  ররদাবাদ, ঢা া-

১২০৪; েংরক্ষণাগারঃ ৭৯/২/এ, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ৪নং কগইে,  ররদাবাদ, ঢা া-১২০৪ । 

358.  545 

ব্লুরমং  াম বা রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কমাঃ রেরাজুল ইেলাম, রে ১৫৫৩৯০/২০১৯, কবলেলা, নয়ারহাে, নবীনগর, 

আশুরলয়া, োভার, ঢা া; েংরক্ষণাগারঃ রে ১৫৫৩৯০/২০১৯, কবলেলা, নয়ারহাে, নবীনগর, 

আশুরলয়া, োভার, ঢা া। 

359.  546 

হযারল ন এন্টাররাইজ  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কমাোরেম রবল্লাহ, ক -২৮৫, রবআইরডরে করাডম জয়সদবপুর, গাজীপুর েদর, 

গাজীপুর; েংরক্ষণাগারঃ ক -২৮৫, রবআইরডরে করাডম জয়সদবপুর, গাজীপুর েদর, গাজীপুর। 

360.  547 

রনড এসরা  াম  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কদওয়ান কমাঃ এনাসয়তুর ইেলাম, মধ্যোড়া করাড,  ররমগজ বাজার, 

 ররমগজ, র সশারগজ; েংরক্ষণাগারঃ মধ্যোড়া করাড,  ররমগজ বাজার,  ররমগজ, র সশারগজ। 

361.  548 

কোহাগ এন্টাররাইজ  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব কমাঃ কোহনুর রহমান, রাজাবাজার, বগুড়া; েংরক্ষণাগারঃ চ রচা, গাবেলী, 

বগুড়া। 

362.  549 

কমোে রব এম কেরডং  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনাব করসহনা আ োর, কশখ কমাশারর  কহাসেন করাড, চাক্তাই, চট্টরাম; 

েংরক্ষণাগারঃ বাংলাসদশ এসরামা টি রলরমসেড, ক ৌজদারহাে। 

363.  550 

কুল মাসচন্ট রলরমসেড  

স্বত্ত্বারি ারীঃ জনবা কমাঃ োলাউরিন, ফ্ল্াে -এ/১, হাউজ-১৮, করাড- ১/এ, ব্ল - কজ, বাররিারা, 

ঢা া-১২১২; েংরক্ষণাগারঃ ফ্ল্াে -এ/১, হাউজ-১৮, করাড- ১/এ, ব্ল - কজ, বাররিারা, ঢা া-১২১২। 

364.  551 

রসম  এসরা এন্ড র ড রডাক্টে রলরমসেড,  

স্বত্তারি ারী: জনাব কমাঃ রমজানুর রহমান, ১২৪/রড, কেঞ্চুরী আস বড ভবন (৩য় েলা), শহীদ 

োংবারদ  কেরলনা োররভন েড় , মগবাজার-১২১৭; েংরক্ষনাগারঃ প্লে নং- এে-৩৩, রবরে  

রশল্প নগরী, ক রানীগজ, ঢা া  

 


