
       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),৩লিৌজা-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 (লিণডলকে 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,লক, 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 িালকৃট, রংপুর (রম্নি িং-২৪,২৫) কারোিা-মদওয়ািটুণে, 

িাণহগঞ্জ, রংপুর সদর, রংপুর। 
৮২ 

৮৩। 

 

 

ণ  েস ণিড, কারোিাাঃ- গ্রাি- দুোণেয়া, ডাকঘর- গালরাবজার, থািা- ঘাটাইে,লজো- 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,লবতবাড়ী, 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 িালকৃট 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,লক, 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 (বাণতে) 
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 (লহিালয়তপুর), সাভার, ঢাকা। ১৫৬ 
১৫৭। ণিরশ্বরাই ম াণি িাি ৃণেণিলটড (ণিড ণিে), দণেি মসািা াহাড়, মজারারগঞ্জ, ণিরশ্বরাই, চট্র্গ্গ্রাি 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,লসতাবগঞ্জ, 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, ণিজৃাপুর, 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.লক.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,লতকাটা া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+ল াাঃ+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,লবাকারবাইদ, ি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 (লটাে 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+লজোাঃ 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। আস্তা 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 দণেি  া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 (লটাে 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। মিসাস ৃিাণি িান্নী এলগ্রা ইন্ডাণিজ, সীডলষ্টার বাজার, হণবরবাড়ী, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২৭০ 

27১। BKevj †cvwëª wdW wgj, imyjcyi, ‡gvwgbcyi, NvUvBj, Uv½vBj|     271 

272। Gm †K G Avi miKvi wdm wdW wgj, cbvkvBj †ivW, fvjyKv, gqgbwmsn| 272 

273। ‡gmvm© Avj Avwgb K¨vUj GÛ wdm wdW wgjm, ‡`ŠjZMÄ evRvi, mvKmvg, Kzwgjøv|  273 

274। RvbœvZ †cvwëª wdW GÛ †gwWwmb KY©vi, ‰mq`bMi, wkecyi, biwms`x| 274 

275। Kj¨vbx wdWm& wgj, mvšÍvnvi †ivW, mvnvcyi, bIMuv| 275 

276। wm.wc evsjv‡`k †Kvs wjt (wdW wgj BDwbU-6), fvZMvuI, Kvnv‡ivj, w`bvRcyi| 276 



277। Avb›` wdWm& wjt, bv‡Qi gv‡K©U, †Kvbvevox, MvRxcyi| 277 

278। GwmAvB †Mv`‡iR G‡MÖv‡fU cÖvt wjt (BDwbU-2), ভুjZv, iæcMÄ, bvivqbMÄ| 278 

২৭৯। মুোডুণে এলগ্রা, মুোডুণে (লরেলগট), ঈশ্বরদী,  াবিা। 
 

২৭৯ 

২৮০। সুিো ণিড ণিেস ণোঃ, বতাৃ, সণিণত ঘর, ভালুকা, িয়িিণসংহ। ২৮০ 

২৮১। মিসাস ৃিণদিা ণিড মপ্রাডাক্টস্, বুণড়িারী,  াটগ্রাি, োেিণিরহাট। ২৮১ 

২৮২। ড্যানিস মানিপারপাস ফাম ম ন িঃ, দনিণ হনিরিাড়ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ২৮২ 

২৮৩। মমসাস ম মফার মেন্ডস্ নফড্ নম , নিনসক নিল্প িগরী, জয়পুরহাট। ২৮৩ 

২৮৪। নিউনি া এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ, চরচানমতা,  িীপুর সদর,  িীপুর। ২৮৪ 

২৮৫। সুগুিা ফুড্স্ িািং াগ্দি প্ািঃ ন নমগ্টড্ (চুয়াড্াঙ্গা নফড্ নম ), হাট কালুগঞ্জ, চুয়াড্াঙ্গা সদর, চুয়াড্াঙ্গা। ২৮৫ 

২৮৬। নদ এনিয়া নফস এন্ড কযাট  নফড্ নম স্, কারখািা- মান হাতা, বুধ , ব্রাহ্মণিাড়ীয়া সদর, ব্রাহ্মণিাড়ীয়া। ২৮৬ 

২৮৭। হযরত িাহ্ সু তাি (রহিঃ) নফড্ নম স, কারখািা- নসগ্হরগাঁও, আশুনজয়া, মকন্দুয়া, মিত্রগ্কািা। ২৮৭ 

২৮৮। িাহার এগ্রা কমগ্েক্স ন নমগ্টড্, কারখািা- দাদপুর, স াঙ্গা, রায়গঞ্জ, নসরাজগঞ্জ। ২৮৮ 

২৮৯। মিসাস ৃিিতাজ ম াণি এন্ড ণিস ণিড ণিে, চকজািরাবাদ (বটতেী), হা াণিয়া, িওগাঁ। ২৮৯ 

২৯০। চট্টরাম টি এস এম এগ্রা মপ্াড্াক্ট ন িঃ, খনড়নি, মনিরামপুর, যগ্িার। ২৯০ 

২৯১। মকিিপুর এগ্রা ন িঃ, সাতিানড়য়া, মকিিপুর, যগ্িার। ২৯১ 

২৯২। রীি এগ্রা নফড্স্ নম স্ ন িঃ, সফরপুর (সাগ্হর হাট), মসািাগাজী, মফিী। ২৯২ 

২৯৩। মিস্ট নফড্স্, ডুিাই , মগাপা পুর, টাঙ্গাই । ২৯৩ 

২৯৪। িানরি এগ্রা ন িঃ, এনতমখািা মরাড্, হনিরিাড়ী, নসড্গ্টার, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ২৯৪ 

২৯৫।   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

প্ানণসম্পদ অনধদপ্তর কর্তমক ২০২২-২৩ অর্ ম িছগ্রর (নড্গ্সম্বর/২২ পয মন্ত) িিায়িকৃত  াইগ্সন্স 

প্দাগ্ির তান কািঃ 

ক্রনম

ক িিং 

নফড্ নমগ্ র িাম ও ঠিকািা  াইগ্সন্স 

িিং 

১। মকায়ান টি নফড্স ন িঃ, িাগ্ের িাজার, সদরগাজীপুর। ০১ 

২। প্যারাগি মপানি ন িঃ, িানিয়ারচা া, ভিািীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ০২ 

৩। প্যারাগি নফড্ ন িঃ, মিরুি, আশুন য়া, সাভার, ঢাকা। ০৩ 

৪। আফতাি নফড্ মপ্াড্াক্টস ন িঃ, রুপসী, রুপগঞ্জ,  িারায়িগঞ্জ। ০৫ 

৫। স্টার নফড্স্ ন িঃ, দিগ্দািা, মগ্িাহরদী, িরনসিংদী। ০৬ 

৬। নসনপ িািং াগ্দি মকািঃ ন িঃ, (নফড্ নম  ইউনিট-১), সুিনদয়া, মপা- নড্গ্ঙ্গদহ, র্ািা-চুয়াড্াঙ্গা 

সদর, চুয়াড্াঙ্গা। 

০৭ 

৭। কাজী ফাম মস ন নমগ্টড্ (ইউনিট -৩০), ভাষাই িগর , মিাদা, পিগড়। ০৮ 

৮। প্নভটা নফড্ ন নমগ্টড্, মধ্যম মসািাইছনড়, িীত পুর, সীতাকুন্ড, চট্টরাম। ১২ 

৯। নিশ্বাস মপানি এন্ড নফস নফড্স ন িঃ, হানতমারা মরাড্,কানিমপুর, গাজীপুর ১৪ 

১০। িওকত নফড্ নম , কাঠা ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১৫ 

১১। সানি নফড্স্ ন নমগ্টড্, কাঠা ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১৬ 

১২। নচটাগািং নফড্ ন িঃ, দনিণ ওয়াহদপুর, কম দহ, নমরসরাই, চট্টরাম। ১৭ 

১৩। ইউগ্রা নফড্স ন িঃ, মাহমুদািাদ, িাড়িকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টরাম। ১৮ 

১৪। ইিগ্ড্ক্স এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ (নফড্ নম  নড্নভিি), ঢাকা- ময়মিনসিংহ মরাড্, কাঠা ী, ভালুকা 

মপৌরসভা, ময়মিনসিংহ। 

১৯ 

১৫। তানমম এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ, সুজািাদ, িাজাহািপুর, িগুড়া। ২০ 

১৬। মেক্ট্রা মহক্সা নফড্স্ ন িঃ, ইছাই ,  উথু ী, নিিা য়, মানিকগঞ্জ। ২১ 

১৭। এড্ভান্স মপানি এন্ড নফস নফড্স ন িঃ, যুনগয়া, িারখাদা, কুনটয়া। ২৩ 

১৮। নিউ মহাপ নফড্ নম  িািং াগ্দি ন িঃ, ভািংিাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর।                                                   ২৪ 

১৯। নিউ মহাপ এগ্রাগ্টক িািং াগ্দি ন নমগ্টড্, চর িাউনিয়া, িাউনিয়া, গজানরয়া, মুন্সীগঞ্জ। ২৫ 

২০। কাজী রযান্ড প্যাগ্রন্টস ন নমগ্টড্, িাউনিয়া, গজানরয়া, মুনন্সগঞ্জ। 

 

২৬ 

২১। কাজী ফাম মস ন নমগ্টড্ (ইউনিট - ০২), সা ন্দর, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও। ২৭ 

২২। এগ্রা ইন্ডানিয়া  িাস্ট (এআইটি), রাখান য়ারচা া, সনফপুর, কান য়াককর, গাজীপুর। ৩০ 

২৩। কৃনষপণ্য নফড্স্ ন িঃ, ভান্নারা, মমৌচাক, কান য়াককর, গাজীপুর। ৩১ 

২৪। এন য়া নফড্স ন িঃ, িানিয়ারচা া, িাগ্ের িাজার, সদর, গাজীপুর। ৩৪ 

২৫। কৃনষনিদ নফড্ ন নমগ্টড্, নিনিন্দা, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। 

 

৩৫ 

২৬। এনজ এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ , আজুগীচ া, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৩৭ 



২৭। নসনপ িািং াগ্দি মকািং ন িঃ, (নফড্ নম  ইউনিট-২), ই-২৩৬, ওয়াড্ ম িিং-০৭, চন্দ্রা, কান য়াককর, 

গাজীপুর। 

৩৮ 

২৮। নস. নপ. িািং াগ্দি মকািঃ ন িঃ (নফড্ নম  ইউনিট-৩), িড় কম দহ, িাকড়য়াঢা া, মীরসরাই, 

চট্টরাম। 

৩৯ 

২৯। পপু ার মপানি এন্ড নফস নফড্ ন িঃ, িয়ািগর, িয়াগ্গা াহাট, সদর চাঁপাই িিািগঞ্জ। ৪১ 

৩০। আর.নি.এগ্রা ন িঃ, িীত াই, কাহালু, িগুড়া। ৪৫ 

৩১। এগ্রাগ্টক নফড্স ন িঃ, হানতমারা মরাড্, কানিমপুর,গাজীপুর সদর,গাজীপুর। ৪৯ 

৩২। ইউিাইগ্টড্ নফড্স ন িঃ, মমেিাোট, মসািারগাঁ, িারায়িগঞ্জ। ৫০ 

৩৩। রািা নফড্ নম  ন িঃ, চকপাড়া, মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৫১ 

৩৪। এনসআই মগাদগ্রজ এগ্রাগ্ভট প্ািঃ ন িঃ, ভদ্রোট, কামারখন্দ, নসরাজগঞ্জ। ৫২ 

৩৫। এস. এম. এস. নফড্স ন িঃ, চকপাড়া, মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৫৩ 

৩৬। যগ্িার নফড্ ন িঃ, িানিয়ারগাতী, িসুনন্দয়া, যগ্িার সদর, যগ্িার। ৫৪ 

৩৭। োগ্িট নফড্স্ ন িঃ , রামিঃ মগৌনরপুর, পাড়াগাঁও, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ৫৬ 

৩৮। আগাতা নফড্ নম স্ ন িঃ, মকারপাই, বুনড়চিং, কুনমল্লা। 

 

৫৭ 

৩৯। সগুিা ফুড্স্ িািং াগ্দি প্াইগ্ভট ন নমগ্টড্, মহানডিং িিং-১৫২/১, ঢাকা-ময়মিনসিংহ মরাড্, 

কাঠা , ০৮িিং ওয়াড্ ম, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। 

৬০ 

৪০। িানরি মপানি এন্ড হযাচারী ন িঃ (নফড্ নম - ইউনিট-২), পটকা, মগানসিংগা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ৬৫ 

৪১। আফতাি িহুমূখী ফাম মস ন িঃ (নফড্ নম  ইউনিট), রামনদ, আগরপুর, কুন য়ারচর, নকগ্িারগঞ্জ। ৬৬ 

৪২। এগ্ক্স  নফড্ ন িঃ, রাোমারা, নত্রিা ,ময়মিনসিংহ। ৬৮ 

৪৩। মক.এি.নি এগ্গা ইন্ডানিজ ন িঃ, িটকত , নিনসক, কুনটয়া। ৭০ 

৪৪। িানরি মপানি এন্ড হযাচারী ন িঃ, জানমরনদয়া, মাস্টারিাড়ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ৭২ 

৪৫। কাজী ফাম মস ন নমগ্টড্  (ইউনিট ২৫), পূি ম চরকানর, মখয়াোট, মভা া সদর, মভা া। ৭৫ 

৪৬। আর.আর.নপ এগ্রা ফাম মস, আরকানন্দ, মু াডুন  ঈশ্বরদী, পািিা। ৭৬ 

৪৭। মকায়ান টি নফড্স ন িঃ, আর.নড্.এ, িাহজাহািপুর, িগুড়া। ৭৮ 

৪৮। আ া  মপানি এন্ড নফস নফড্ ন নমগ্টড্, চকগ্পাতা, িাগড়া, মিরপুর, িগুড়া। ৮০ 

৪৯।  ায়ি নফড্স ন নমগ্টড্, ২৮৯, চান্দিা,  িীপুরা, গাজীপুর। ৮১ 

৫০। জম জম এগ্রা ইন্ডানিজ ন নমগ্টড্, মদওয়ািটুন , মানহগঞ্জ, রিংপুর সদর, রিংপুর। ৮২ 

৫১। নপপ স নফড্, দু ান য়া, গাগ্রা িাজার, োটাই , টাঙ্গাই । ৮৩ 

৫২। রুপসী নফস নফড্ ন িঃ, মাসাগ্িা, রুপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ৮৫ 

৫৩। নদ এনরগ্স্টাক্রাট এগ্রা ন নমগ্টড্, উত্তর হাজীপুর, িা ািাড়ী, তারাগঞ্জ, রিংপুর। ৮৬ 

৫৪। আনফ  নফড্ নম স্ ন িঃ, গাজীর দরগাহ, মছাট মমে া, যগ্িার। ৮৭ 

৫৫। মসৌনদ িািং া নফস নফড্ ন িঃ, কাঠা ী,ভালুকা, ময়মিনসিংহ ৮৮ 

৫৬। নসটি নফড্ মপ্াড্াক্টস ন িঃ, রুপসী, রুপগঞ্জ,  িারায়িগঞ্জ। ৮৯ 

৫৭। এস.নি মপানি এন্ড নফস নফড্ নম স্্ ন িঃ, মযাির িাজার, নিিপুর, িরনসিংদী। ৯১ 

৫৮। রিংপুর মপানি ন িঃ (নফড্ নড্নভিি), কায়দাহারা, িড় রিংপুর, মানহগঞ্জ, রিংপুর। ৯৪ 

৫৯। এ.মক মপানি, ৯৭, পূি ম উনক  পাড়া, িািংক মরাড্, সদর, মফিী। ৯৫ 

৬০। মলাি এগ্রাগ্ভট ন িঃ, নমরওয়ানরিপুর, মিগমগঞ্জ, মিায়াখা ী। ৯৬ 

৬১। সানজদ-সায়মি এগ্রা  ফাম ম ন িঃ, হানড়য়ািাড়ীয়া, মা নি, সদর, পািিা। ৯৭ 

৬২। টিংওগ্য় নফড্ নম  িািং াগ্দি ন িঃ, আজুগীচা া, মাওিা , শ্রীপুর, গাজীপুর। ১০০ 

৬৩। িানরি এগ্রা ন িঃ , মি গাড়ী, ভিািীপুর, মিরপুর, িগুড়া। ১০২ 

৬৪। ঢাকা মানি নফড্স ন িঃ, আিদার, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১০৫ 



৬৫। মাসুদ নফড্ নম  েযান্ট এন্ড নফড্ নম স্ ন িঃ, নি এফ নড্ নস েট িিং ১০,ব্লক- নি, ইছািগর, 

কণ মফূ ী, চট্টরাম। 

১০৬ 

৬৬। আদিাি এগ্রা ন িঃ, গফরগাঁও মরাড্, রািংচাপাড়া, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১০৭ 

৬৭। সুষম নফড্ ন নমগ্টড্, চূড়খাই িাজার, ময়মিনসিংহ। ১০৮ 

৬৮। মরগ্িটা এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ, কাির, হনিরিাড়ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১১১ 

৬৯। আিদুল্লাহ্ মপানি নফড্ নম , চচতন্যা, নিিপুর, িরনসিংদী। ১১২ 

৭০। আফতাি নফড্ মপ্াড্াক্টস ন িঃ, মান পাড়া, িিপাড়া, িাগ্টার। ১১৮ 

৭১। মাসুদ নফড্ নম  ন িঃ,  নসিংগারনদেী, মাওিা, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১২১ 

৭২। মিগমগঞ্জ নফড্ নম  ন িঃ, িারইচত , িািং ািাজার, মিগমগঞ্জ, মিায়াখা ী। ১২৩ 

৭৩। সন ড্ নফড্স্ ন িঃ, কুয়ারচা া, িাগ্রক মাগ্কমট মমাড়, চা িাগাি, কান য়াককর, গাজীপুর। ১২৬ 

৭৪। প্যারাড্াইজ সাি মকাম্পািী ন িঃ, হানতমারা, কানিমপুর, সদর, গাজীপুর। ১৩৬ 

৭৫। পাওয়ার নফস এন্ড মপানি নফড্ ন িঃ, মজা ারপাড়, কাউ নতয়া, সদর, গাজীপুর। ১৩৭ 

৭৬। ইস াম এগ্রাগ্ভট ন িঃ, মহানডিং-এ-১১১/১, িাজার মরাড্, সাভার, ঢাকা-১৩৪০। ১৪০ 

৭৭। আ  িারাকা মপানি এন্ড নফস নফড্ ইন্ডানি, মটম্প  মরাড্ (িাই  াইি), অিন্ন্ন্তপুর, িাড়িকুন্ড, 

সীতাকুন্ড, চট্টরাম। 

১৪২ 

৭৮। িনসি এগ্রানফড্ ইন্ডানিজ, জায়নগরহাট, নমঠাপুকুর, রিংপুর। ১৪৩ 

৭৯। টগ্য়া নফড্ ন নমগ্টড্, নিনররচা া, িাগ্েরিাজার,গাজীপুর সদর,গাজীপুর। ১৫১ 

৮০। ড্ক্টর নফড্স ন নমগ্টড্, কাহা গাঁও, এিাগ্য়তপুর, ফু িাড়ীয়া, ময়মিনসিংহ। ১৫৬ 

৮১। মছাঁয়া এগ্রা মপ্াড্াক্টস ন িঃ, দসুযিারায়িপুর, কাপানিয়া, গাজীপুর। ১৫৮ 

৮২। প্নভটা মপানি নফড্ ন নমগ্টড্,মধ্যম মসািাইছনড়, িীত পুর, সীতাকুন্ড, চট্টরাম। ১৫৯ 

৮৩। িাহার মপানি ন নমগ্টড্, ০৩ িিং মজারারগঞ্জ ইউনিয়ি, মসািাপাহাড়, নমরসরাই, চট্টরাম। ১৬০ 

৮৪। নিজাম নফড্ নম স্ ন নমগ্টড্, মুনি মদহাট, মসতািগঞ্জ, মিাচাগঞ্জ, নদিাজপুর। ১৬১ 

৮৫। এইচ আর নফড্, হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, েেীপুর। ১৬২ 

৮৬। নভক্টর নফড্স্ ন নমগ্টড্,  জনমদার ব্রীজ, মগায়া ন্দ, রাজিাড়ী। ১৬৪ 

৮৭। প্নভটা নফস নফড্ ন িঃ, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১৬৫ 

৮৮। এগ্রা মকয়ার এযানিগ্ম  মপ্াড্াক্টস, চরপার্রোটা, মইজযারগ্টক, কণ মফু ী, চট্টরাম। ১৬৬ 

৮৯। িানরি মপানি এন্ড হযাচারী ন িঃ, মটম্প  মরাড্ (িাইগ্ ি) িাড়িকুন্ড, সীতাকুন্ড, চট্টরাম। ১৭৪ 

৯০। কগ্পাতািী নফড্ ন িঃ, ঘুনি পদ্মনি া, যগ্িার সদর, যগ্িার। ১৮২ 

৯১। পন গি নফড্ ন িঃ, দনিণ ভািংিাহাটি, শ্রীপুর, গাজীপুর। ১৮৩ 

৯২। মসা ায়মাি নফড্স ন িঃ,নসরাজকানন্দ, নিকরাই , ভুয়াপুর, টাঙ্গাই । ১৮৫ 

৯৩। মলািা  মপানি এন্ড নফস নফড্ ন িঃ, মজন িপুর মরাড্, ইটাহাটা, সদর, গাজীপুর ১৮৮ 

৯৪। মা মগাড নফড্ ইন্ডানিজ ন িঃ, খাদাই , নমঠাপুর, িদ গাছী, িওগাঁ। 

 

১৮৯ 

৯৫। সগুিা ফুড্স িািং াগ্দি প্ািঃ ন িঃ, নিিপুর, পুঠিয়া, রাজিাহী। ১৯০ 

৯৬। আর.আর.নপ এগ্রা ফাম মস (ইউনিট-২), ফগ্তপুর, মূ াডুন  ঈশ্বরদী, পািিা। ১৯২ 

৯৭। নপ্নময়ার নফড্স ন িঃ, িাশুরী, গািত ী, মুক্তাগাছা, ময়মিনসিংহ। ১৯৬ 

৯৮। িানি  নফড্ নম স্ ন িঃ, মতকাটাপাড়া, দাওকানন্দ, পিা, রাজিাহী। ১৯৭ 

৯৯। িানরি নফড্স ন িঃ, জানমরনদয়া, হনিরিাড়ী, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ১৯৯ 

১০০। মমসাস ম িাছনরি এনরকা চার ইন্ডানিজ ন নমগ্টড্, হায়দরগঞ্জ, রায়পুর, েেীপুর। ২০০ 

১০১। ভালুকা নফড্স্ ন িঃ, রািংচাপাড়া, ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ২০২ 

১০২। মসািাগাজী আ  আনমি এগ্রা মকয়ার ন িঃ, ড্াকিািং া, িক্তারমুন্সী, মসািাগাজী, মফিী। ২০৫ 



১০৩। মন্ড  মপানি এন্ড নফস নফড্স ন িঃ, এনতমখািা মরাড্, হনিরিাড়ী, নসড্গ্টার, ভালুকা, 

ময়মিনসিংহ। 

২০৭ 

১০৪। সুগন্ধা নফড্ নম স্ ন নমগ্টড্, দপদনপয়া, ি নছটি, ঝা কাঠি। ২১১ 

১০৫। মখাগ্দজা এগ্রা ন নমগ্টড্, মছাট সু তািপুর, মিাচাগঞ্জ, নদিাজপুর। ২১৩ 

১০৬। মসতু নফড্ নম , মপাড়ািাড়ী, োটাই , টাঙ্গাই । ২১৪ 

১০৭। গাউনছয়া নফড্ নম স ন নমগ্টড্, েট-এস-১১ নিনসক নিল্প এ াকা, কালুরোট, চট্টরাম। ২১৫ 

১০৮। সাি এগ্রা ইন্ডানিজ, রামপুর, কাহাগ্রা , নদিাজপুর।  ২১৬ 

১০৯। স্বাধীি এগ্রা ন িঃ, স্বািীি ণিড, আউিিারা,লবাকারবাইদ, িধুপুর, টাোইে। ২২৬ 

১১০। নকয়াম এগ্রা নফড্ ইন্ডানিজ, ভাদান য়া, িটকত , কুনটয়া। ২২৭ 

১১১। িািং া ইউগ্ক এগ্রা মপ্াড্াক্টস ন িঃ, িানিয়ারচা া, ভিািীপুর, সদর, গাজীপুর। ২২৯ 

১১২। স্বাধীি এগ্রা ন িঃ, আউিিারা, মিাকারিাইদ, মধুপুর, টািংগাই । ২৩১ 

১১৩। আরমাি নফড্স এন্ড নফসানরজ ন িঃ, মরজা , রায়পুরা, িরনসিংদী। ২৩৫ 

১১৪। খু িা নফড্ নম , জাবুসা মচৌরাস্তা, রুপসা, খু িা। ২৩৬ 

১১৫। িানরি নফড্স ন িঃ, ঘুনি, সদর, যগ্িার। ২৩৭ 

১১৬। জাপফা কমনফড্ িািং াগ্দি প্ািঃন িঃ (নফড্নম ), মতন রচা া, মমৌচাক, কান য়াককর, গাজীপুর। ২৩৮ 

১১৭। ক্রাউি এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ, পাবুর , কাপানিয়া, গাজীপুর। ২৪২ 

১১৮। আস্থা  এগ্রা  ইন্ডানিজ, নিনসক নিল্প িগরী, িয়াগ্গা া, সদর, চাঁপাইিিািগঞ্জ। 

 

 

২৪৩ 

১১৯। আস্থা নফড্ ইন্ডানিজ ন নমগ্টড্, চরকামা নদ, ধনন্দিাজার, মসািারগাঁ, িারায়ণগঞ্জ। ২৪৪ 

১২০। মাতির এগ্রা ইন্ডানিজ ন নমগ্টড্, ি জািী, ভিািীপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর। ২৪৭ 

১২১। মরনমগ্কা এগ্রা ইন্ডানিজ, জামাদারপুকুর, গাড়ীদহ মরাড্, িাজাহািপুর, িগুড়া। ২৫১ 

১২২। কৃষ্ণচুড়া এগ্রা নফড্ নম  ন িঃ, মকটুি, উলুগ্খা া, কা ীগঞ্জ, গাজীপুর। ২৫২ 

১২৩। এি আর মপানি এন্ড নফড্ নম  ন িঃ, কািাইপুর িাজার,ফনরদপুর সদর,ফনরদপুর। ২৫৫ 

১২৪। এড্ভান্স মপানি এন্ড নফস নফড্স ন িঃ, খামারগাঁও, মসািারগাঁও, িারায়িগঞ্জ। ২৫৬ 

১২৫। মচৌধুরী ফুড্ এন্ড নফড্ এগ্রা ইন্ডানিজ ন িঃ, সাহাগ্ি ীশ্বর, িাথু ী, ধামরাই, ঢাকা। ২৬২ 

১২৬। আর আর নপ এগ্রা ফাম মস (ইউনিট- ৩), মহাগ্সি িগর, মি াি, িরনসিংদী। ২৬৫ 

১২৭। চাঁদ এগ্রা ন িঃ, মধাপাগ্খা া, নিমত া িাজার, সদর, মযগ্িার। ২৬৬ 

১২৮। এস.এস নফড্ ইন্ডানিজ ন িঃ, হুগ্গা িাড়ীয়া, সুগারনম  মরাড্, িাগ্টার। ২৬৮ 

১২৯। মমসাস ম মানফ মান্নী এগ্রা ইন্ডানিজ, িহীদ িমগ্সর মরাড্, নসড্গ্স্টার িাজার, ভালুকা, 

ময়মিনসিংহ। 

২৭০ 

১৩০। ইকিা  মপানি নফড্ নম , রসু পুর, মমানমিপুর, োটাই , টািংগাই । ২৭১ 

১৩১। মমসাস ম আ  আনমি কযাট  এন্ড নফস নফড্ নম স, মদৌ তগঞ্জ িাজার,  াকসাম, কুনমল্লা। ২৭৩ 

১৩২। জান্নাত মপানি নফড্ এন্ড মমনড্নসি কি মার, চসয়দ িগর , নিিপুর, িরনসিংদী। ২৭৪ 

১৩৩। কল্যাণী নফড্স্ নম , সাহাপুর, সান্তাহার মরাড্, িওগাঁ। ২৭৫ 

১৩৪। নস.নপ িািং াগ্দি মকািঃ ন িঃ (নফড্ নম  ইউনিট-৬), ভাতগাঁও, কাহাগ্রা , নদিাজপুর। ২৭৬ 

১৩৫। এনসআই মগাদগ্রজ এগ্রাগ্ভট প্ািঃ ন িঃ (ইউনিট-২), ভূ তা, রুপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ। ২৭৮ 

১৩৬। ড্যানিি মানিপারপাস ফাম ম ন িঃ, দনিণহনিরিাড়ী,ওয়াড্ মিিং-০৯,ভালুকা, ময়মিনসিংহ। ২৮২ 

১৩৭। মমসাস ম নিউনি া এগ্রা ইন্ডানিজ ন নমগ্টড্, চরচানমতা,  িীপুর সদর,  িীপুর। ২৮৪ 

১৩৮। সগুিা ফুড্স িািং াগ্দি প্ািঃ ন িঃ, হাটকালুগঞ্জ, চুয়াড্াঙ্গা সদর, চুয়াড্াঙ্গা । ২৮৫ 

১৩৯। নদ এনিয়া নফস এন্ড কযাট  নফড্ নম স্, মান হাতা, বুধ ,ব্রাক্ষ্মিিানড়য়া সদর, ব্রাক্ষ্মিিানড়য়া। ২৮৬ 



১৪০। হযরত িাহ্ সু তাি (রহিঃ) নফড্ নম স্, চান্দুরা, মকন্দুয়া, মিত্রগ্কািা। ২৮৭ 

১৪১। িাহার এগ্রা কমগ্েক্স ন িঃ, দাদপুর, স ঙ্গা, রায়গঞ্জ, নসরাজগঞ্জ। ২৮৮ 

১৪২। মমসাস ম মমতাজ মপানি এন্ড নফস নফড্ নম , চকজাফরািাদ, হাপানিযা, িওগাঁ সদর, িওগাঁ। ২৮৯ 

১৪৩। চট্টরাম টি এস এম এগ্রাগ্প্াড্াক্ট ন নমগ্টড্, খনড়নি, মনিরামপুর, যগ্িার। ২৯০ 

 


