
 

 

 

 

 

  

 

 

 

চট্টগ্রাম বিভাগ 



জেল াঃ চট্রগ্রাম  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

আবমর খসরু পাভভজ 

(155034) 
২য় 

শাহীপাড়া,িাভয়বজদ,চট্টগ্রাম। 

ফ ান: 0181555806 
81997 

Garments Accessories উৎপাদন 

ও বিপনন করা হয়। ফদশীও 

িহুজাবিক প্রবিষ্ঠানগুভ াভি সাপ্লাই 

করা হয়। 

 

2.  

 

ইমবিয়াজ আ ম 

(155033) 

 

২য় 

ফরাড নং ১, ব্লক বজ, 

হাব শহর ,চট্টগ্রাম। 

ফ ান: 01751899156 

93563 
ফিবডং ফপ্রাডাক্ট তিরী ও আমদানী 

রপ্তানী 

ESDP এর প্রধান 

কার্ যা ভয় ১৪/০১/২০ 

িাবরভখ কম যসংস্থান ব্াংক 

ও ব্র্যাক ব্াংক এর সাভে 

আবে যক সহভর্াবগিা 

বিষয়ক সভা করা হভয়ভে। 

3.  

 

এম এম ফরাকন উবিন 

(150138) 
১ম 

হাটহাজারী ,চট্টগ্রাম। 

ফ ান: 01884485877 
1712 ই- কযাটাবরং সাবভ যস 

 

4.  

 

এস এম হাবিবুল্লাহ 

(150342) 

 

২য় 

 

মবনর নগর,িন্দর,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01718211222 

82598 

চা পািা/ফসই টি, ফসই  বমল্ক  

ফপ্রাডাক্ট, ফসই  সল্ট,ফসই  ওয়াশ 

বডটাভজন্ট পাউডার, ফসই  সুগার 

ইিযাবদ পণ্য উৎপাদন ও 

িাজারজািকরন। 

 

5.   

ফগা রান উবিন 

(150441) 

 

২য় 
হাব শহর, কন যফুব , চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01715162718 
94624 

ONLINE BASED GLOBAL 

BUSSINESS PLATFORM. HERE 

ALL LOCAL & GLOBAL SERVICE 

PROVIDER CAN SALES SERVICE 

& BUSINUSS PROVIDUR CAN 

SALES PRODUCT 

 



6.  

 

জাভিদু  ইস াম 

(150456) 
২য় 

কুসুমিাগ আিাবসক এ াকা, খু বশ, 

চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01831735967 

85108 

“ই-ফমবড” একটি অন াইন বভবিক 

স্বাস্থয ফসিা প্রদানকারী ব্িসায় 

প্রবিষ্ঠান। 

 

 

7.   
বজ.এম. দভেগীর 

(150385) 
২য় 

মবনর নগর,িন্দর, চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01753886563 

 

82598 

চা পািা/ফসই টি, ফসই  বমল্ক 

ফপ্রাডাক্ট,ফসই  সল্ট,ফসই  ওয়াশ 

বডটারফজন্ট পাউডার,ফসই  সুগার 

ইিযাবদ পণ্য উৎপাদন ও িাজার 

জািকরণ। 

 

8.  

 

নাজমু  হাসান 

(151181) 
২য় 

খন্দকারপাড়া, ফচচুবরয়া ৮নং ওয়যাড, 

ফকবি িাজার, িাশখা ী, চট্টগ্রাম 

‡dvb: 01816220282 

78711 

ব্িসা প্রবিষ্ঠাভনর নাম গাভড যবনয়া 

ফডকর, এটি ইভন্টবরয়র এন্ড 

এক্সভটবরয়র এিং কন্সট্রাকশন 

প্রবিষ্ঠান। । 

 

9.  

 

প্রভকৌশ ী ফমাোঃ বদ দার ফহাসাইন 

(150317) 
২য় 

পাহাড়ি ী,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01853335760 
115843 

Lead waste management (Eco 
friendly) batters receding 
plant is going to setup to 
recover lead, pp. 

ESDP এর প্রধান 

কার্ যা ভয় ১৪/০১/২০ 

িাবরভখ কম যসংস্থান ব্াংক 

ও ব্র্যাক ব্াংক এর সাভে 

আবে যক সহভর্াবগিা 

বিষয়ক সভা করা হভয়ভে। 

10.  

 

 বরদা আক্তার িানু 

(155028) 
২য় 

 

পাহাড়ি ী,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01853335760 

115843 

Lead waste management (Eco 
friendly) batters receding 
plant is going to setup to 
recover lead, pp. 

 

11.  

 

িাি া ফচৌধুরী   

(151034) 
 

শীিানপুর, সীিাকুন্ড, চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01819346236 

 

3584 

ফদশ বপ্রবন্টংোঃ কযাভ ন্ডার, ডাইরী, 

প্যাড, ফমভমা,চা ান,ব্ানার,ব্িসাবয়ক 

কাড য,বি ভিাড য,স্কুভ র খািা, িই,শবপং 

ব্াগ, কাটন,ম্যাগাবজন ইিযাবদ 

প্রস্তুিকারক প্রবিষ্ঠান। 

 



12.  

 

 ফমাহাম্মদ মামুন আকির 

ফচৌধুরী 

(150959) 

 

২য় 

মাহবুি আ ম বভ া, ফিনাবন 

িাজার ৪২১১ ,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 0163766677 

 

 

89649 

WARLDWIDE গ্রাহভকর কাভে ফদশ 

এিং বিভদভশর ভ্রমন প্যাভকজ অ ার 

কভর োভক WARLDWIDE এর 

মাভেভম এই ভ্রমন প্যাভকজ বিভদভশ 

উচ্চ বশক্ষা বচবকৎসা ফসিা ট্যযবরজম 

এয়ার টিভকট ফহাভট  বুবকং, ওমরা 

প্যাভকজ , বভসা সহায়িা ইিযাবদ। 

 

13.  

 

মুোঃ ফহ া  উবিন ফচৌধুরী 

(150048) 

২য় 

 

৫১ এনাভয়ি িাজার ফরাড,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01735544474 

 

81673 
পাটজাি পন্য তিবর কভর বিভদভশ 

রপ্তানী  

 

14.  

 

ফমাহাম্মদ আ মগীর 

(150160) 

 

১ম 

পবিম রাউজান ,রমজান 

আ ীহাট, রাউজান,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01637086740 

1909 

বনবশ এভগ্রা, একটি সমবিি এভগ্রা  াম য, 

িাভয়াফ্লক পদ্ধবিভি স্বল্প ঘনভে অবধক 

মাে চাষ। 

 

15.  

 

ফমাহাম্মদ কামরু  ইস াম 

(150525) 
২য় 

নাহার ম্যানশন, ১২১৪, হাব শহর, 

আগ্রািাদ, চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01713366650 

97232 

আবম চামড়া ও চামড়াজাি বিবভন্ন 

প্রকার ফলাভস উৎপাদন, রপ্তাবন ও 

সরিারহ ব্িসা করভি চাই । 

ESDP এর প্রধান 

কার্ যা ভয় ১৪/০১/২০ 

িাবরভখ কম যসংস্থান ব্াংক 

ও ব্র্যাক ব্াংক এর সাভে 

আবে যক সহভর্াবগিা 

বিষয়ক সভা করা হভয়ভে। 

16.  

 

ফমাহাম্মদ িানভীর হাসান 

(151301) 
৩য় 

িটি ী, আভনায়ারা, চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01817748942 
2175 

ফডইরী  াম য এিং কফপাস্ট সার তিরী।  

 

 



17.  

 

ফমাহাম্মদ শব কু  ইস াম 

(150172) 
১ম 

বি.এম কভ জ 

ফগইট,চকিাজার,চট্টগ্রাম 

‡dvb: 01752006344 

19721 

একটি অন াইন বভবিভি ফসিাকারী 

ব্িসায় প্রবিষ্ঠান ফর্খান ফেভক 

আমাভদর প্রবিবনয়ি ফর্ সক  কাজ 

করা প্রভয়াজন হভয় োভক িার একটি 

ওয়ান স্টপ সাবভ যস ফপ্রাভাইট করা হয়। 

 

18.  

 

ফমাহাম্মদ ফসাহরাি ফহাভসন 

(150218) 
১ম 

হাবজগাও, ফমানাভয়ম শাহ,  

িাশখাব , চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01813059226 

1909 

আবম বিডা ফেভক ২০১৯ সাভ  

প্রবশক্ষণ গ্রহভনর পর বনবশ এভগ্রা নাভম 

একটি এভগ্রা  াম য শুরু কবর। এখাভন 

আধুবনক ও তিজ্ঞাবনক িাভয়ফ্লক 

প্রযুবক্তভি মৎস্য চাষ করা হয়। 

 

19.   
রাখা  চন্দ্র নাে 

(150349) 
১ম 

আভনায়ারা ফডবিনারী  াবম যবস চাতুরী 

ফচৌমুনী িাজার , আভনায়ারা,চট্টগ্রাম 

‡dvb: 01720920890 

94624 

ব্িসা প্রবিষ্ঠাভনর নাম ফমসাস য ক্ষসিা 

এভগ্রা, এভগ্রা ফিইজ বভবিক বডম 

উৎপাদভনর ফ য়ার মুরবগ ১ বদভনর মুরবগর 

িাচচা ফপ্রাডাক্টশভনর হযাচাবর মৎস্য 

উৎপাদন কভর িাজারজািকরণ, এিং 

ফ য়ার মুরবগ ফসড তিরী করা হভয়ভে। 

 

20.  

 

ফশখ নজরু  ইস াম মাহমুদ 

(150199) 
১ম 

ভাটি খাইন, পটিয়া,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01822826936 
512 

সামুু্বিক মাে প্রবিয়াজািকরন কভর 

ফদভশ ও বিভদভশ রপ্তানী করা। 

 

21.  

 

সবিি িালুকদার 

(155066) 
৩য় 

ফকািয়া ী,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 1830086926 
67500 ট্যযবরজম।  

 

22.  

 

সাভদকুর রহমান 

(150336) 
১ম 

 ভিপুর,মদনহাট,হাটহাজারী,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01818138769 

 অন াইন  াভম যবস  

 



23.  

 

সা য়াি জামান খান 

(150097) 
১ম 

রােীয় খান ফচৌধুরী িাড়ী গবহরা 

রাউজান,চট্টগ্রাম। 

‡dvb: 01913295368 

16175 অভটারাইচ বম  কারখানা 

 

24.  

 

সুবচত্র ফদিনাে 

(150369) 
২য় 

দবক্ষণ ভূষী,পটিয়া,চট্টগ্রাম। 

‡dvb : 01812578563 
194487 

একটি অন াইন সাবভ যবসং ফসন্টার 

(অভটাভমািাই  ওয়যাকশপ ফিইসড)  

 

25.  

 

আবু হাসনাি 

(150163) 
১ম 

বি.এম কভ জ 

ফগইট,চকিাজার,চট্টগ্রাম 

‡dvb :01829684676 

19721 

একটি অন াইন বভবিভি 

ফসিাদানকারী ব্িসায় প্রবিষ্ঠান, 

ফর্খান ফেভক আমাভদর প্রবিবনয়ি ফর্ 

সক  কাজ করা প্রভয়াজন হভয় োভক 

িার একটি ওয়ান স্টপ সাবভ যস সলুযশন 

প্রধান করা হয়। 

 

 

জেল াঃ ব্রাহ্মণিাবড়য়া  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
ফমাোঃ আকাইদ বমদা 

(১২৫০২৩) 
০১ 

nvRxcyi, nilcyi, weRqbMi, 

eªvþYevwoqv| 

ফ ানোঃ ১৭৪৩২৬৮৯৩০  

bs-19, 5bs nilcyi 

BDwbqb cwil` 

Kvh©vjq, 

eªvþYevwoqv 

†cŠimfv| 

গুড়া মস া উৎপাদন।   

2.   
ফমাোঃ খাইরু  কবির খাঁন 

(১২৫০১০) 
০২  

দবক্ষন ফমাড়াই , ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৬৮৬২২৫৩৭২ 

8543 (eªvþYevwoqv 

‡cŠimfv) 

ফগ্রাসার শপ।   



3.   
বিপু  সরকার  

(১২০১১৩) 
০২ 

বমজযাপুর, ইোপুরা, বিজয়নগর, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭৭০৯৭৪৭৪৫ 
58, 3bs BQvcyiv  

BDwbqb cwil`| 

 

 াভম যবস   

4.   
ফমাহাম্মদ মহসীন বময়া 

(১২৫০১২)  
০২ 

LvMvwjqv, fjvKzU, bvwmibMi, 

eªvþYevwoqv| 

ফ ানোঃ ০১৭৭৮৮৮৫০৭৫ 23, 2bs fjvKzU 

BDwbqb cwil`| 

সরিরাহকারী প্রবিষ্ঠান।  2020 mv‡ji g‡a¨ 

cÖwZôvbwU Avg`vwb-ißvwb 

Drcv`bKvix cÖwZôvb 

wn‡m‡e Zv‡`i Kvh©µg 

cwiPvjbv Ki‡e| 

5.   

‡gvt gvmyK Avn‡g` f‚Bqv| 

(১২০০৭২) 

 

০২ 

নাবসরনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ 01713618611 
284, 5bs 

bvwmibMi BDwbqb 

cwil`, 

eªvþYevwoqv| 

 

ফপাবি  াম য।   

6.   
মাহবুি আ ম 

(১২৫০১১) 
০২ 

নাটাই, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭৯৫২৪৪৬৪৫ 

108, 8bs bvUvB 

(Dt) BDwbqb 

cwil`| 

ফডইরী  াম য  2020 mv‡ji Ry‡bi 

g‡a¨ †WBwi dvg©wU 

Avg`vwb-ißvwb 

mieivn Drcv`bKvix 

dvg© wn‡m‡e Zv‡`i 

Kvh©Îg cwiPvjbv 

Ki‡e| 

7.   
ফমাোঃ শরী  বময়া 

(১২০০৯৫) 
০২ 

উির ফমৌড়াই , ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ১৯১৭৫১১৪০৯ 

06513-00 

(eªvþYevwoqv, 

†cŠimfv) 

B‡jKwUªK I †ókbvix gvjvgvj wewµ| 2020 mv‡ji Ry‡bi 

g‡a¨ cÖwZôvbwU 

Avg`vwb-ißvbx, 

mieivnKvix I 

Drcv`bKvix cÖwZôvi 

wn‡m‡e Zv‡`i Kvh©Îg 

cwiPvjbv Ki‡e| 



8.   
ফমাোঃ সুজন সরকার 

(১২৫০৭৮) 
০৩ 

dwKiw`qv, PvZjcvo, bvwmibMi, 

eªvþYevwoqv| 

ফ ানোঃ ০১৭৭২৬২২১৩৮ 

 

1339, 1bs 

PvZjcvo BDwbqb 

cwil`| 

ফডইরী  াম য।   

9.   
রাহু  দাস  

(১২৫০৫০) 
০৩ 

নাবসরনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭১১৫৮১৪৫৬ 800, 5bs 

bvwmibMi BDwbqb 

cwil`| 

 

cwi‡ek evÜe KbwµU eøK ‰Zwi।  

10.   
G we Gg kvgxg †iRv f‚Bqv 

(120096) 
০২ 

evmv bs-734/1, cwðg †gÇv, 

cxievox, eªvþYevwoqv| 

ফ ানোঃ ০১৬৭৫৪৮৮৩৬২ 
06513-00, 

eªvþYevwoqv 

†cŠimfv| 

B‡jKwUªK I †ókbvix gvjvgvj wewµ|   

11.   
ûgvq~b Kwei 

(125013) 
০২ 

bvUvB, eªvþYevwoqv।  

ফ ানোঃ ০১৭২৬৫৫১২১২ 111, 8bs bvUvB 

(Dt) BDwbqb 

cwil`| 

 

ফডইরী  াম য।   

12.   
ফমাোঃ মবহউবিন আহভমদ  

(১২৫০৬৪) 
০৩ 

বুবড়শ্বর, নাবসরনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফ ানোঃ ০১৭১১৯৮৫১৪৫  

১৬৪৭ (০৬ নং 

বুবড়শ্বর ইউবনয়ন 

পবরষদ)  

এভগ্রা প্রভজক্ট। (মাে চাষ,    চাষ, 

শাকসিবজ চাষ, পশু-পা ন)।  

 



13.   
ফমাোঃ মবিউর রহমান 

(১২০১৩৪) 
০৩ 

ধরমন্ড , নাবসরনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফ ানোঃ ০১৬৭০৫৯২০৯৩ 

১৩ নং ধরমন্ড  

ইউবনয়ন পবরষদ, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফডইরী  াম য। সম্প্রসারণ কভর বমল্ক 

ফপ্রাভসবসং প্লান্ট স্থাপন করভি চাভেন। 

এোরও অভটা রাইস বম  ও হভ া ব্লক 

বনম যাভনর পবরকল্পনা হাভি বনভয়ভেন।  

 

14.   
ফমাোঃ ফমাশার  ফহাভসন ভুইয়া 

(১২৫০৭০) 
০৩ 

নাবসরনগর, নাবসরনগর, নাবসরনগর, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফ ানোঃ ০১৭১৭৪২৭৮৩৭ ৫৫৭ (৫ নং 

নাবসরনগর ইউবনয়ন 

পবরষদ)  

দুগ্ধ খামার।   

15.   
ফমাোঃ শাহাদাৎ ফহাভসন 

(১২৫১০২) 
০৪ 

ভু ুঁইয়া িাবড়, ফদ ী িাজার, কসিা, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফ ানোঃ ০১৭২৮৬৩০০৫১ ০৬৪৩০-০০ 

(ব্রাহ্মণিাবড়য়া 

ফপৌরসভা) 

আউটভসাবস যং।   

16.   
ফমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

(১২৫০৪২) 
০৪ 

বিদ্যাকুট, নিীনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭৫১৭৮৫৪৭৮ 

৩৩৯ (৬নং বিদ্যাকুট 

ইউবনয়ন পবরষদ) 

চামড়াজাি পন্য উৎপাদন ও 

িাজারজািকরণ। 

 

 

17.   
ফমাোঃ ফমায়াভেম ফহাভসন 

(১২৫০৮৬) 
০৪ 

কাইি া উির, নিীনগর, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া।  

ফ ানোঃ ০১৭৭২২৭৫০৩৪ ২৫১ (২১ নং কাইি া 

উির ইউবনয়ন 

পবরষদ)  

ফডইরী  াম য।   



18.   
বজয়াউ  ফহাভসন (ভুভট্টা)  

(১২৫০৯৪) 
০৪ 

গুবনয়াউক, নাবসরনগর, 

ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭১৫৬৫৬৫৪৫ 
০১১ (০৮ নং গুবনয়াক 

ইউবনয়ন পবরষদ) 

আিাসন ব্িসা।   

19.   
ফমাোঃ ইমরানু  কুদ্দুস  

(১২৫০৯৮) 
০৪ 

ব্রাম্মহািা, নিীনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৮৩১১১৩৩৮ 

২৫২ (২১ নং 

কাইি া ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

দুগ্ধ খামার।  

 

 

20.   
ফমাোঃ রাইফু  ইস াম 

(১২৫০৯৯)  
০৪ 

ব্রাম্মহািা, নিীনগর, ব্রাহ্মণিাবড়য়া। 

ফ ানোঃ ০১৭২৬২১৬০৬১ 

২৫২ (২১ নং 

কাইি া ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

দুগ্ধ খামার।  

 

 

 

জেল াঃ জেনী  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   জি াঃ ে ইফুল ইেল ি ভূঞাঁ  ০১ 

গ্র িাঃ জ  মিন্দপুর, উত্তর জ  মিন্দপুর, 

ড কঘরাঃ হ েীর ি ে র-৩৯০০, 

জেনী েদর, জেনী।  

ফ ানোঃ ০১৮১৫৯২০৭৯২ 
০৫৫৩৭ 

জ  ন  প্রমক্রয় ে ত, চ ষ, জ  লমে, 

জডইমর, ন ে স রী, উৎ  দন এিং 

প্য সকমেং  

 

 

জেল াঃ  ক্ষ্মীপুর  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  



1.   
ফমাশার  ফহাভসন 

(৫১০০৮২) 
০১ 

কাবন্দরপাড় (কামার িাড়ী), ভাটারা 

িাজার, রামগি,  ক্ষ্মীপুর। 

ফ ানোঃ ০১৭১৭৩৮১২২১ ৩৪৬১ (ফপৌরসভা, 

 ক্ষ্মীপুর)  

ওভয়ভ ফডভভ পভমন্ট, স টওয়যার 

ফডভভ পভমন্ট, কবিউটার ও বি াবন্সং 

প্রবশক্ষন, কবিউটার ফস স ও 

সাবভ যবসং, ফনটওয়াবকযং এভক্সসবরজ 

সাভপাট য।  

 

2.   
ফমাোঃ জু ব কার ফহাভসন 

(৫১০১২৭) 
০১ 

ফিচু ব্াপারী িাড়ী, গ্রামোঃ উির 

কৃষ্ণপুর, পাি যিীনগর, ডাকঘরোঃ বখ  

িাইো-৩৭০০,  ক্ষ্মীপুর সদর, 

 ক্ষ্মীপুর। 

ফ ানোঃ ০১৭১৯৯৫৯৪৮২ 

২৮৬৯ (ফপৌরসভা) 

বচপস, ড াভাজা, মটর ভাজা, চানাচুর, 

ঝা মুবড় ইিযাবদ ফুড ফপ্রাডাক্টস তিবর ও 

িাজারজািকরন।  

 

3.   
ফমাোঃ আজাদ ফহাসাইন 

(৫১০০৮৬) 
০১ 

ফরয়াজ উবিন ব্াপাবর িাড়ী, দবক্ষন 

হাবজপুর, পানপাড়া, রামগি, 

 ক্ষ্মীপুর। 

ফ ানোঃ ০১৭১০১১১৮৩৭ 

২৫/২০১৯ (ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

পুরািন ব্িহৃি প্লাবস্টক ফেভক বিবভন্ন 

প্রবিয়ার মােভম ফরবজন, তু া, সুিা 

তিবর করার প্রয়াস। িিযমাভন ফপট 

ফিাি ভক ফিাব ং করা হয়।  

 

 

 

জেল াঃ কুবমল্লা   

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

সা াহ উবিন ফুয়াদ 

(১৯০২১০) 
১ম 

মেম আশ্রা পুর, আশ্রা পুর, দবক্ষন 

সদর, কুবমল্লা। 

ফ ানোঃ ০১৬৭১৫২৬৩৩৬ 

০০১৩৯ 

পবরিযক্ত প্লাবস্টক ফেভক কুবচ তিবর, কুবচ 

ফেভক দানা তিবর, দানা ফেভক প্লাবস্টক পন্য 

তিবর।  

 



2.  

 

শ্রািণী ফচৌধুরী  

(১৯৫০৫৫) 
০২ ৪৩/৪৪, উির চরিা মুনবশগি, কুবমল্লা  ৪৯/৯৯ 

ফমটারবনটি ফেস,ফসবনটাবর প্যান্টস ও কব  

কাপ উৎপাদন।  

 

3.  

 

ফমাোঃ মাইন উবিন 

(১৯০১২৯) 
০২ 

নতুন ফচৌধুবর পাড়া, আদশ য সদর 

কুবমল্লা  

(১৩৪)৩ নং দুগ যাপুর 

মভড  ইউবনয়ন পবরষদ  

Office Application, Graphic 
Design, Web Design  

 

4.  

 

 ারজানা ফচৌধুবর বহবম  

(১৯৫০০৪) 
০৩ বময়া িাবড় আদশ য সদর কুবমল্লা  ৫০৭৮০ (বসটি কভপ যাভরসণ  কযাটাবরং ব্িসা  

 

5.  

 

কাঊোড় আ ম  

(১৯৫০৮৯) 
০৩ 

বময়াবজ িাড়ী আমূজাণ আশরা পুর 

কচুয়া কুবমল্লা  
৭১৬ (ইউবনয়ন পবরষদ) িাভয়াফ্লক পদ্ধবিভি মৎস্য উৎপাদন  

 

6.  

 

ফমাোঃ  জভ  এ াহী  

(১৯৫০৭৮) 
০৩ 

গ্রাম- কাপ্তান িাজার আদশ য সদর 

কুবমল্লা 

৪৮৩৫৯ (কুবমল্লা বসটি 

কভপ যাভরশণ)  
কংবিট ব্লক ব্িসা  

 

7.  

 

নায়ান চন্দ্র দাস  

(১৯০০৮৬) 
০১ ফদবিদার দাসিাবড় কুবমল্লা  

৪৮৫৪৭(কুবমল্লা বসটি 

কভপ যাভরশণ) 
চামড়াজাি পন্য 

 



8.  

 

িাসব মা আসরা   

(১৯০০৯৯) 
০১ 

ঠিকানা, বডবগ্র কভ জ ফরাড, ফদৌ িপুর 

কুবমল্লা  
১১১ বুটিক্স  

 

 

জেল াঃ খাগড়ােবড়   

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর 

জেড ল ইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   

ফমাোঃ আব্দুর রহমান 

োয়াদ 

(৪৬০০০২) 

০১ 

সাবকযট হাউজ সং গ্ন এ াকা, খাগড়ােবড় 

সদর। 

ফ ানোঃ ০১৫৫৩৭০৭৯৯২ 
০০১০০ 

(খাগড়ােবড় 

ফপৌরসভা) 

গরু ও োগভ র খামার।  

 

2.   

কবনষ্ঠা চাকমা 

(৪৬৫০৩৪) 

 

০৩ 

সুইচ ফগইট, খাগড়ােবড় সদর। 

ফ ানোঃ ০১৫৫৬৭০৩২৯৪  
০০০২০৯ 

(খাগড়ােবড়  

ফপৌরসভা) 

ফসাভয়টার কারখানা।  

 

3.   
কৃবিকা চাকমা 

(৪৬০১০৪) 
০৩ 

অনন্ত মাষ্টার পাড়া, খাগড়ােবড় পাি যিয 

ফজ া। 

ফ ানোঃ ০১৬৭৬৭১৭৪২৮ 

১৫/২০১৯-২০২০ 

(১ নং মহা েবড় 

সদর ইউবনয়ন 

পবরষদ কার্ যা য়) 

মাশরুম উৎপাদন।  

 

4.   
ফমা: খাভ দ মাসুদ 

(৪৬৫০১২) 
০৩ 

মাষ্টারপাড়া, মহা েবড় উপভজ া, 

খাগড়ােবড় পাি যিয ফজ া। 

ফ ানোঃ ০১৮১৩২০৬১০৬ 

৪৩/২০১৮-২০১৯ 

(১ নং মহা েবড় 

সদর ইউবনয়ন 

পবরষদ কার্ যা য়) 

খামার  সক  প্রকার মাভের ফপানা, হাঁস-

মুরগবর িাচ্চা, পশু খাদ্য উৎপাদন এিং 

সরিরাহ।  

 



5.   

বচরবিি চাকমা 

(৪৬০১৭২) 
০৩ 

জয়ভসন পাড়া, মাইসেবড়,মহা েবড় 

উপভজ া, খাগড়ােবড় পাি যিয ফজ া। 

ফ ানোঃ ০১৮৫৮০৬৪৯৪৬ 

৮৮ (৪ নং 

মাইসেবড় 

ইউবনয়ন পবরষদ 

কার্ যা য়) 

 

 

6.   

জগৎ ফজযাবি চাকমা 

(৪৬০০৫৫)  
০২ 

ফপরােড়া ফহডম্যান পাড়া, খাগড়ােবড় 

সদর উপভজ া। 

ফ ানোঃ ০১৫৫১১৭৯০৫১ 
৪০/২০১৯-২০ (৪ 

নং ফপরােড়া 

ইউবনয়ন পবরষদ) 

আউট ফসাবস যং ফট্রবনং ফসন্টার।  

 

7.   
জয়না  আভিদীন 

(৪৬০১৮৩) 
০৩ 

সাবকযট হাউস সং গ্ন, কযান্টনভমন্ট ফরাড, 

খাগড়ােবড় সদর, খাগড়ােবড় পাি যিয 

ফজ া। 

ফ ানোঃ ১৯২৬৭১০০৭০০৪৮ 

০০০০৯৪-০০০ 

(খাগড়ােবড়  

ফপৌরসভা) 

কৃবষ র্ন্ত্রপাবি তিবর ও আমদানীকৃি কৃবষ 

ফমবশনাবরজ পবরিিযন করা।  

 

8.   
ফমা: মবনর ফহাভসন 

(৪৬০০০৮)  
০১ 

শাবন্তনগর, খাগড়ােবড় সদর উপভজ া। 

ফ ানোঃ ০১৫১৮৩৬৩৯৯৮ 
৫৪৬ (িি েবড় 

ইউবনয়ন পবরষদ 

কার্ যা য়) 

মাে চাষ।  

 

9.   
ফমা: মব জ উিীন 

(৪৬০০৬৫) 
০২ 

ডাকিাং া, িি েবড়, মাটিরাংগা 

উপভজ া, খাগড়ােবড় পাি যিয ফজ া। 

ফ ানোঃ ০১৫৫৩১১২৯১৫ 
৬০২ (২ নং 

িি েবড় ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

চাভ র ব্িসা।  

 

10.   
রাবশদা আক্তার 

(৪৬০০৫৩) 
০৩ 

রূপনগর, খাগড়ােবড় পাি যিয ফজ া। 

ফ ানোঃ ০১৮৭৮০৮৩৭৩২ 
০০০৭২০-০০০ 

(খাগড়ােবড়  

ফপৌরসভা) 

 াস্ট-ফুড প্রডাকশন 

 



11.   
বরভমশ চাকমা 

(৪৬০১৫৭) 
০৩ 

বিবজি া, খাগড়ােবড় সদর। 

ফ ানোঃ ০১৫৫৮৯১৪৩৮৮ 
২০৫ (খাগড়ােবড় 

১ নং ইউবনয়ন 

পবরষদ কার্ যা য়) 

ফডইবর  াম য।   

12.   
সুব্রি নন্দ দাশ 

(৪৬০১৬৪) 
০৩ 

আনন্দ নগর, সুইচ ফগইট, খাগড়ােবড় 

পাি যিয ফজ া। 

ফ ানোঃ : ০১৮৬৬৬৯৭৫৬১ 

৪৬৭/২০২০ (৩ 

নং ফগা ািাড়ী 

ইউবনয়ন পবরষদ) 

ফডইবর  াম য।  

13.   
সু িানা রাবজয়া ফিগম 

(৪৬৫০৩৯) 
০৩ 

বম নপুর, খাগড়ােবড় সদর উপভজ া। 

ফ ানোঃ ০১৫৫৭৮৩৪৪৪৫ 
০০২১৮ 

(খাগড়ােবড়  

ফপৌরসভা) 

ফরবডভমট ফপাষাক উৎপাদন।  

 

14.   
সুশী া চাকমা 

(৪৬০০৪৩) 
০২ 

সুইচ ফগইট, খাগড়ােবড় সদর। 

ফ ানোঃ ০১৫৫২৩৪১৮০৫ 
০০০২২৯-০০০ 

(খাগড়ােবড়  

ফপৌরসভা) 

ফরবডভমট ফপাষাক বিবি।  

 

15.   
চারু বিকাশ বত্রপুরা 

(৪০০৫৯) 
০২ 

উির মহা েড়া, ফগা ািাড়ী, খাগড়ােবড় 

সদর উপভজ া। 

ফ ানোঃ ০১৫৩৬০০৬৬৮২ 

৪৬৪/২০১৯ 

৪৬৪/২০১৯ (৩ নং 

ফগা ািাড়ী 

ইউবনয়ন পবরষদ) 

কবিউটার ও প্রবশক্ষণ ফকন্দ্র। 

 

 

জেল াঃ কক্সিাজার  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  



1.   

আবু  ফমাকাররম  

আজাদ 

(২২০১৪৫) 

০২ 

গ্রাম-ফিাদ্ধমবন্দর,সড়ক, পূি য িাজার 

ঘাটা, ডাক- কক্সিাজার  

ফ ান নং- ০১৭২৬১৫৫৩৭৪ 

০০৭৩৯ 

ফমাটর পাস য অযান্ড লুিবরভকন্টস সাপ্লায়ারস, 

নামক প্রকল্প টি কক্সিাজার ফপৌরসভা 

অন্তরগি িাবম যজ মাভকযট এবরয়ার মে 

প্রকল্পটি িােিায়ন করভি। িার প্রোবিি 

প্রকল্পটি অভটাভমািাই  ব ংভকজ ব্িসার 

বদক উভল্লখ কভরভে। ফমাটর পাস য অযান্ড 

লুিবরভকন্টস উৎপাদন ও সরিরাহ করা 

হভি।  

প্রকল্প িােিায়ভনর জন্য প্রকল্প 

ব্য় ১,৫০,০০,০০০  

টাকা 

2.   
উসে হ মিি  

(২২০৩১২) 
০২ 

জ কুয়  কক্সি ে র 

জে ন নং- ০১৮৩১১২৯৩৯২ 
১২১১ 

ত র প্রকসের উসেশ্য মনসে আবে যক ভাভি 

সাি ম্বী হওয়া,ফিকারে দুর করা এিং 

জািীয় অে যনীবিভি অিদান রাখা। উভম্ম 

হাবিিা িার প্রকভল্প আধুমনক জ  শ ক ততমর 

কসর ি ে রে ত করসিন।  

িিযমাভনর ফেভক বনজস্ব/ 

একক মাব কানায় ৫ শিক 

জবমর উপর িার প্রকল্প 

সম্প্রসারন করভিন। 

পবরকবল্পি প্রকভল্পর জন্য 

সম্ভাব্ প্রভয়াজনীয় মু ধন 

 াঁচ  ক্ষ টাকা বনজস্ব িহবি  

দুই  ক্ষ টাকা। প্রকল্প 

িাস্থিায়ভনর জন্য প্রভয়াজনীয় 

ঋভণর পবরমান মতন  ক্ষ 

3.   
 য়স  ফমাকাররম  

(২২০৩১৩) 
০২ 

গ্রাম- পবিম ফটকপাড়া,ডাক-

কক্সিাজার-৪৭০০, কক্সিাজার সদর। 

ফ ান নং-০১৮১৯১৮০০৬৫ 

০০৩০৩ 

অ টারভনটিভ বব্রক বিল্ডাস য (ব্লক 

ইন্ডাবিজ), এটি পবরভিশ িান্ধি, 

সময়উপভর্াগী ও আধুবনক ব্িসা। িার 

পবরকবল্পি প্রকল্পটিভি স্থায়ী মূ ধন 

১০২২০০০ টাকা, চ বি মূ ধন,৭৪৩৬০০ 

টাকা। 

িার প্রকল্প িাস্থিায়ন করভি 

ফমাট খরচ হভি ৮৫০৮০০ 

টাকা। িার প্রকভল্পর বিিয় 

আয়: ৯৯৮৪০০০ টাকা । 

উৎপাদন খরচ ৭২২০০০০ 

টাকা । ফমাট মুনা া হভি 

২৪২৪০০০ টাকা। আয়কর 

ফদওয়া হভি ৩৬৩৬০০ টাকা। 

প্রবি িের িার নীট  াভ হভি 

২০৬০৪০০ টাকা।    

4.   
প াশ ফসন  

(২২০০৭৪) 
০২ 

গ্র ি- জ  লমডমঘর   ড়, কক্সি ে র েদর 

কক্সি ে র 
৯৮২১ 

িার প্রস্থাবিি প্রকল্পটি হ  “বসবপবস 

ইন্ডাবষ্টজ”পবরভিশ িান্ধি ওয়ানটাইম 

ফপপার কাপ তিরী করা। ব্িসা প্লাভন 

উভল্লখ আভে প্লাবস্টক পণ্যর ব্িহার 

কমাভি পারভ  কক্সিাজার সহ সারাভদভশর 

পবরভিশ দূষভনর পবরমান অভনকাংভশ 

কভম র্াভি এমন বনন্তা কভর প্লাবষ্টভকর 

বিকল্প বহভসভি কাগভজর কাপ  

তিরীর উভদ্যাগ,িার প্রস্থাবিি 

কারখানায় শ্রবমক ৮ ঘন্টা 

কাজ করভ  ৬,২৪,০০০ টি 

কাপ তিরভি পারভি। 

শ্রবমকরা ২৬ কম যবদিস কাজ 

করভিন িাই িার প্রবিমাভস 

৪,৯৯,২০০ টাকার পন্য বিবি 

হভি এিং এভি িার নীট  াভ 

হভি ১,০৭,৮০৫ টাকা (প্রায়) 



অিএি প্রবি মাভস 

৩,৯১,৩৯৫ টাকার পন্য 

উৎপাদন করভ  নীট  াভ 

হভি ১,০৭,৮০৫ টাকা। 

5.   
ফমাোঃ তিয়ি ফচৌধুবর  

(২২০০০৭) 
০১ 

গ্র ি- র েখ মল, ড ক- আরিশ হ 

ি ে র-৪৬৪১, জ কুয়  কক্সি ে র  

জে ন নং- ০১৮৩০৭৮৫১৬৫৭ 

১৩৪৭ 

ই-বডবজটা  ফসন্টার। বিবন। িার বনজস্ব 

জবমভি প্রকল্পটি িাস্থিায়ন করার ফচষ্টা 

চা াভে। ই-বডবজটা  ফসন্টার-২ নামক 

প্রকভল্প পশু-পাবখ, মৎস োড়াও কৃবষ পন্য 

চাষ করভি িভ  উভল্লখ কভর িার ব্িসা 

পবরকল্পনায়।  

প্রকভল্পর রাবনং কযাশ 

কযাবপটা  ২৫,০০,০০,০০০ 

টাকা।  

6.   
ফমাোঃ মঞ্জুর আ ম  

(২২০০৫৮) 
০১ 

গ্র ি- উত্তর মডক   ড় , ড ক- ম  এি 

আমল-৪৭০০,কক্সি ে র েদর, 

কক্সি ে র  

জে ন নং-০১৮৪০৫৯৩৭৭৬ 

৪৩১ 

িার্বকয়া এভগ্রা  াম য, ।আমার  াভম য 

টারকী,ফকাভয় , োগন    এিং কবুিভর 

িাচ্চা  উৎপাদন,মাংস িাজার জাি করণ। 

ফদভশর আবমভষর চাবহদা পুরভন আমার 

 াম য গুরুে পুণ য ভুবমকা পা ন কভর 

আসভে। সরকাবর সহয়িা ফপভ   াম য 

সম্প্রসারন করা সম্ভি হভি। 

 

7.   
সাইমুন কামা  

(২২০০৩৩) 
০১ 

গ্র ি- পূি স খরুমলয়  জিসহর আমল   ড় , 

ড ক- মিলংে  েদর, কক্সি ে র 

জে ন নং- ০১৮১৯৮৪৫৭৫১ 

০০৪৭২ 

িার এভগ্রা  াম য প্রকল্পটিভি মাে চাষ, গরু 

পা ন, মুরবগ(ফ য়ার) চাষ করা হভি। ফমাট 

জবমর পবরমান প্রায় ৩ একর। িার প্রকভল্প 

উৎপাবদি মাে,গরুর মাংস ও দুগ্ধ, বডম ও 

মুরবগর মাংস ফদভশর চাবহদা ফমটাভনার 

পাশাপাবশ বিভদভশ রপ্তাবন করার পবরকল্পনা 

গ্রহন কভরভে। 

 

8.   
মবহউবিন 

(২২০১৮৫) 
০৩ গ্র ি- র মু কক্সি ে র ১৮৫/১৮-১৯ 

িার প্রোবিি প্রকল্পটিভি ফ বু ও ফপয়ারা 

চাষ করা হভি। িার উভদ্যাগটি হ  ২.৫০ 

একর জবমর উপর ফ বু ও ফপয়ারা চাষ 

করভি। এ ফেভক প্রবি িের ৩ ফেভক ৪ 

 ক্ষ টাকা আয় করা সম্ভি। িার জবম ফ বু 

ও ফপয়ারা চাভষর জন্য খুবি উপভর্াগী। 

 



9.   
ব টন ফদিনাে 

(২২০০৩০) 
০১ 

গ্র ি-শংকর িথ েড়ক, ঘন র   ড় , 

কক্সি ে র  উরশভ ,কক্সি ে র েদর।  

জে ন নং- ০১৭৫১৬৮০০৬৮ 

০০৩৩৫ 

 কক্সিাজার শপ ডট কম।  ২০১৩ সাভ  

শুরু হওয়া ইকম যাস উভদ্যাগ। আমরা 

বিষমুক্ত উপাভয় শুটবক তিরী কভর ফদভশ ও 

ফদভশর িাইভর ফডব ভাবর বদভয় োবক। 

সরকাবর ফকান অনুধান ফপভ  আমার 

ব্ািসা সম্প্রসারন করা সম্ভি হভি ।  

 

 

10.   
    ফমাোক আহভমদ  

      (২২০১৯১) 
০৩ 

গ্র ি-ঈদ াঁ দমিন ি ইে   ড় , 

কক্সি ে র 

জে ন নং- ০১৮৭৪১৭৭৪৯৩ 

২২০১৯১ 

ফপাশাক কারখানায় আধুবনক মানসম্মি 

ফপাশাক তিবর কভর িাজারজাি করভিন।   

 

 

11.   
ফমাোঃ শবহদুল্লাহ  

(২২০৩২০) 
০৪ 

গ্র ি- মুক্ত র কুল ি ংল , ড ক- 

ি ংল ি ে র, কক্সি ে র 

জে ন নং- ০১৮১১৯৭৫৫৫, 

৪৭৫/২০১৯-২০২০ 

ফস উভদ্যাক্তা সৃবষ্ট ও দক্ষিা উন্নয়ন প্রকভল্প 

প্রবশক্ষন বনভয় ফদবশ কাঁঠভক বসদ্ধ প্রভসচ 

কভর আসিািপত্র এিং কাঁভঠর তিরী সক  

পন্য িার বনজ কারখানায় তিরী করভি।  

 

12.  
 

 

ফমাোঃ হারুন উর 

রাবশদ 

(২২০০২১ 

০১ 

গ্র ি-িদর খ লী, ড ক- িদর খ লী-

৪৭০০, চকমরয়  কক্সি ে র 

জে ন নং-০১৮৭৫৫১৭৮২ 

২৫৯৮ 

ফসানার িাং া এভগ্রা এন্ড হযাচাবর। 

িদরখা ী, চকবরয়া, কক্সিাজার । ফসানার 

িাং া এভগ্রা এন্ড হযাচাবরভি গরুর 

দুগ্ধ,মাংস,োগ ,মাে ও মাভের ফপানা,হাসঁ 

ও মুরবগর িাোসহ ফপা বট্র উৎপাদন কভর 

িাজার জাি করন। 

 

13.   
   ওমর আ   ারুক 

       (২২০০২১) 
০১ 

গ্র ি- দমিন িহুমর   ড় , ড ক-

কক্সি ে র েদর, কক্সি ে র 

জে ন নং-০১৮৫৩৬৯৬২৫৮ 

০০৪২ 

এট াস সাবভ যস ফসন্টার নামক প্রবিষ্ঠানটি 

সক  ভাষার অনুিাদ কভর োভক, 

অন াইন ও বপ্রবন্টং ফসিা প্রদান কভর,ও 

ফস্টশনারী সামগ্রী বিি কভর।উক্ত ব্িসার 

পাশাপাবশ িার বনজস্ব মাব কানাধীন 

পাহাভড় োগ  ও ট যাবক মুরবগর খামার 

করার উভদ্যাগ গ্রহন কবরভিভে।    

িার ব্িসার িিযমান চ বি 

মু ধন দশ  ক্ষ টাকা(প্রায়) 



14.   
ফজাভসদু  ইস াম 

(২২০১৯৮) 
০৩ 

গ্র ি- খুরুস্কুল , ড ক- কক্সি ে র েদর-

৪৭০০, কক্সি ে র। 

জে ন নং- ০১৮৫১৩৭২৩৫৩ 

 

০০০৪/১৯-২০ 

ফমসাস য বমনুয়ারা ফপাবি এন্ড ফডইরী প্রকভল্প 

গরু ফমাটািাজা করন,মুরবগ পা ন,কবুির 

ও ফসৌবখন পাবখ পা ন করা হভি।  

প্রোবিি প্রকভল্পর জন্য জবমর 

পবরমান  ৮০ শিক। 

পবরকবল্পি প্রকভল্পর জন্য 

সম্ভাব্ প্রভয়াজনীয় মু ধন েয় 

 ক্ষ টাকা(৬০০০০০/-)। 

প্রভয়াজনীয় ঋভণর পবরমান 

চার  ক্ষ টাকা(৪,০০,০০০/-)।  

15.   
সাবিনা নাসবরন ফজিা 

(২২০১৭০) 
০১ 

গ্র ি- তিদ্য জঘ ন , ড ক-কক্সি ে র 

েদর, কক্সি ে র 

জে ন নং-০১৭১২৮১১৩০৮ 

০০৩০৩ 

মুরবগ ও োগভ র খামার করার পবরকল্পনা 

গ্রহন কভরভে। । প্রস্থাবিি প্রকভল্প মাে 

চাষ,গরু পা ন এিং োগ  পা ন করভি। 

মাে,মাংস, দুগ্ধ উৎপাদন কভর ফদভশর 

চাবহদা বমটিভয় ফদভশর িাবহভর রপ্তাবন কভর 

তিভদবশক মুিা অজযন করার পবরকল্পনা 

গ্রহন কভরভেন।    

প্রোবিি পকভল্প প্রবিিের 

১৪,৬৮,০০০ টাকার মাে 

উৎপাদন করভিন এিং িা 

সি যভমাট ১৯,২০,০০০ টাকায় 

বিবিকরভিন। প্রবিিের 

নীট াভ োকভি ৪,৫৬,০০০ 

টাকা। 

 

 

 

 

 

 

জেল াঃ িান্দরিন 

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
 ডওয়ংপ্র 

(০৩০০৯১) 
০১ 

মেম পাড়া, ৫নং ওয়াড য, িান্দরিন 

পাি যিয ফজ া 

ফ ান নং-০১৩১৬৩৯৩০৯৩ 

০৪৯৫১ 

িাভদর তিবর পভন্যর মভে ক ম, িাঁভশর 

তিবর বিবভন্ন পন্য এিং বসভমন্ট এর বিবভন্ন 

পন্যও রভয়ভে । ইবিমভে িারা স্থানীয় 

িাজাভর বিিয় কার্ যিম শুরু কভরভেন। 

িিযমাভন প্রায় ১২ জন কাজ করভেন এভদর 

সাভে। ভবিষ্যভি এরা সারা িাং াভদশ 

ব্াবপ অভনক মানুভষর কম যসংস্থান সৃবষ্ট 

করভি পারভি িভ  আশা করভেন ।   

 

 



2.   
নুসরাি জাহান সু ুঁইটি  

(০৩০১০১) 
০১ 

সুয়া ক িাজার, িান্দরিন পাি যিয ফজ া 

ফ ান নং-০১৭৪৫৬৮৯৮৭২ 
০৪৯৫১ 

িাভদর তিবর পভন্যর মভে ক ম, িাঁভশর 

তিবর বিবভন্ন পন্য এিং বসভমন্ট এর বিবভন্ন 

পন্যও রভয়ভে । ইবিমভে িারা স্থানীয় 

িাজাভর বিিয় কার্ যিম শুরু কভরভেন। 

িিযমাভন প্রায় ১২ জন কাজ করভেন এভদর 

সাভে। ভবিষ্যভি এরা সারা িাং াভদশ 

ব্াবপ অভনক মানুভষর কম যসংস্থান সৃবষ্ট 

করভি পারভি িভ  আশা করভেন 

 

3.   

 

 

ব বপ চাকমা  

(০৩৫১৭) 

০৩ 

মেম পাড়া, ৫নং ওয়াড য, িান্দরিন 

পাি যিয ফজ া  

ফ ান নং- ০১৮৬৪৮৫৯২০৯ 

 

০৩৫১৭ 

িাভদর তিবর পভন্যর মভে ক ম, িাঁভশর 

তিবর বিবভন্ন পন্য এিং বসভমন্ট এর বিবভন্ন 

পন্যও রভয়ভে । ইবিমভে িারা স্থানীয় 

িাজাভর বিিয় কার্ যিম শুরু কভরভেন। 

িিযমাভন প্রায় ১২ জন কাজ করভেন এভদর 

সাভে। ভবিষ্যভি এরা সারা িাং াভদশ 

ব্াবপ অভনক মানুভষর কম যসংস্থান সৃবষ্ট 

করভি পারভি িভ  আশা করভেন ।   

 

4.   
নারবগস আক্তার  

 
০৩ 

ফমম্বার পাড়া ৮ নং ওয়াড য , িান্দরিন 

পাি যিয ফজ া।  

ফ ান নং- ০১৫৫৩৩২৬৯০৬ 

০৫০৮৮ 

বিবন শুরুভি ১০-১৫ জন মবহ াভক সাভে 

বনভয় একটি ফস াই  কারখানা শুরু কভরন । 

িিযমাভন িার পন্য িান্দরিান এর স্থানীয় 

িাজার এর পাশাপাবশ চট্রগ্রাভমও বিবি 

হভে ।  

 

 

 

জেল াঃ ফনায়াখা ী 

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর 

জেড ল ইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
বশবরন বশ া 

(৭৫৫০১৩) 
০৩ 

মহব্বািপুর, কাব িারা িাজার, ফপাোঃ 

পাক বকভশারগি, সদর ফনায়াখা ী। 

ফ ানোঃ ০১৮৪৪৪৫৬৪৩৬  

০১-০৩৬-০১২১৪ 

হভ া সাবজযকযা  কারখানা।  

বসজাবরভয়ন্ট ফিল্ট, স্যাবনটাবর ন্যাপবকন, 

ফব্রস্ট পাি ইিযাবদ উৎপাদন।  

 



2.   
মবনর ফহাভসন 

(৭৫০০৫০) 
১ম 

িাভ িপুর, ভািানীপুর, ফিগমগি, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৯২৬০২০৫০২ 

০২-০১৩-০২০৯৩ 

(ফনায়াখা ী 

ফপৌরসভা) 

আইটি (অউটভসাবস যং)।  

 

3.   
কাউোরা ফিগম 

(৭৫০২৩৭) 
২য় 

কুষাহাবজ, ভুইয়া িাবড়, জবমদারহাট, 

ফিগমগি, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৭১৭১২৪১০  

০২৫৫/৯ (রসু পুর 

ইউবনয়ন) 

বমবন গাভম যন্টস ও কবিউটার প্রবশক্ষণ 

ফকন্দ্র।  

 

4.   
আব্দুল্লাহ বিন োভিদ 

(৭৫০০৯৩) 
২য় 

এক াশপুর, ফিগমগি, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৭৭৭৮৪১২৫ 

০২৪১৯-০০ 

(ফচৌমুহনী 

ফপৌরসভা)  

ওভয়ি বডজাইন, ওভয়ি ফডভভ পভমন্ট 

ফসিা প্রদান ও প্রবশক্ষণ।  

 

5.   

ফমাোঃ শাহাদাি 

ফহাভসন 

(৭৫০১৮১) 

৩য় 
দবক্ষন চর ক্লাকয, সুকযাচর, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৪২০৮৯৩১৩  
- হভ া ব্লক ও ইন্টার ক কারখানা।  

 

6.   

লুৎফুর রহমান 

(রুভি ) 

(৭৫০২৮৪) 

২য় 

কাঞ্ছনপুর, োিার বময়ার িাবড়, মাইজদী 

ফকাট য, সদর, ফনায়াখা ী। 

ফ ানোঃ ০১৭১৪৭১৫৬৫৭ 

০১-০৩৬-০১৮২০ 

(ফনায়াখা ী 

ফপৌরসভা)  

প্লাবস্টক সামগ্রী তিবরর কাঁচামা  ও 

প্লাবস্টক দানা উৎপাদন এিং প্লাবস্টক 

আসিািপত্র উৎপাদন।  

 

7.   
শাহাদাি ফহাভসন 

(৭৫০১৮৯) 
২য় 

জব্বর সাভহভির িাবড়, ভানুইয়া 

ফসানাইমুবড়-৩৮২৭, ফসানাইমুবড় 

ফপৌরসভা, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৭২৫৫০৬৬৯০ 

১৬৮১/১৫৮৮ 

(ফসানাইমুবড়)  
অভটাভমািাই ।  

 



8.   
মুজাবহদু  ইস াম  

(৭৫০৪০৪) 
৩য় 

শমভসর আ ী হাজী িাবড়, পুব শ  াইন 

ফরাড, মাইজদী িাজার, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৬৮৮৬৯১৭৩৫ 

০১-০৪১-০২৬২২ 

আইটি (ওভয়ি সাইট ও ফমািাই  অযাপ 

এর মােভম অন াইন বচবকৎসা সংিান্ত 

ফসিা পাওয়া)।   

 

9.   
রহমি উল্লাহ ভুইয়া 

(৭৫০২৬৫) 
২য় 

ইদু ভুইয়ািাবড়, চন্দ্রশুদ্ধ, কবিরহাট, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮১৫২১৪০৩৪ 

০৩-০১৬-০০৭১৭ 

(ফনায়াখা ী 

ফপৌরসভা) 

প্যাভকবজং  যাক্টবর।  

 

10.   
ফমাোঃ আবু  িাসার 

(৭৫০২১২) 
২য় 

আোঃ মুবন্সিাবড়, পোঃ ফদৌ িপুর, ফখ া ি 

িাজার, ফসানাইমুড়ী, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮২৭৫০৫২৮০ 

০০৬৩৯/২০২০ 

(এক াসপুর 

ইউবনয়ন)  

িজযয ব্িস্থাপনা (হাসপািা , িজযয, 

ফপৌরিজয, ই-িজয ও প্লাবস্টক, ফমটা )  

তজি সার, িাভয়াগ্যাস ও বিদুযৎ উৎপাদন।  

 

11.   
ফমাোঃ ইয়াকুি  

(৭৫০০০২) 
২য় 

চাঁদপুর, নজরপুর, ৩৮৬০, ফসনিাগ, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮২৬২০৪০৮৪  

৩১৫/০০৫২ 

(ফসনিাগ 

উপভজ া)  

িথ্য প্রযুবক্ত প্রবশক্ষণ ফকন্দ্র।   

12.   
ফমাোঃ সাভ হ আহভমদ 

(৭৫০১০১) 
০১ 

নদী িাং া টাওয়ার, ২য় ি া, মাইজবদ, 

ফনায়াখা ী  

ফ ান নং-০১৭৫২৩১৮৬৭৫ 

০১১৯০, জভয়ন্ট 

স্টক ফরবজ- বস-

১৫০৪৭৩/২০১৯ 

একটি আইবডয়া ফিইজ প্লাট ম য, এটি 

একটি উৎপাদনধমী ফকািাবন, িিযমাভন 

বনজস্ব ব্রাভন্ড  বি সািান িাজারজাি করা 

হয়।  

 

13.   
আবু সুব য়ান 

(৭৫৫০০৪) 
০৪ 

মন্দার বময়ািাবড়, িাল্যনবদ, ফসনিাগ, 

ফনায়াখা ী  

ফ ান নং- ০১৮৩৮২৭৪৯১৭ 

বস-১৪১৪৬৬ আর 

ফজ এস বস বনিন্ধন 

কনবজউমার পণ্য উৎপাদন কারখানা, 

বিবভন্ন ফভাগ পণ্য উৎপাদন ও িাজার 

জাি করন  

 



14.   
ফমাোঃ জবহরু  ইস াম  

(৭৫৫০৪১) 
০৪ 

ম ংমুড়ী, জয়গ িাজার, চাটবখ , 

ফনায়াখা ী 

ফ ান নং- ০১৮৩৪৯৭৬৮২৩ 

১১৩০/২০২০ 
এ  বপ গ্যাস প্লান্ট স্থাপভনর মােভম এ  

বপ গ্যাস িাজারজাি করন  

 

15.   
ফমাোঃ একরাম উল্লাহ   

(৭৫৫০১৪) 
০৩ 

হাবিিা মহ , ফহাবল্ডং নং ২৯৯, মবহ া 

কভ জ ফরাড,  বক্ষনারায়নপুর, মাইজবদ 

ফকাট, ফনায়াখা ী  

ফ ান নং- ০১৭১১৪৫৩৫০৬  

- হভ া ব্লক উৎপাদন ও িাজার জাি করন  

 

16.   
ফরাশন আক্তার  

(৭৫৫০০২) 
০৩ 

কবরমপুর ফরাড ফচৌমুহনী, ফনায়াখা ী। 

ফ ানোঃ ০১৭১৯৮০৭৮১৮ 

০৭-০০০-০১৮১৫-

০১ 
িথ্য প্রযুবক্ত ফসিা ও প্রবশক্ষণ প্রদান।  

 

17.   

তসয়দা ফজািায়ারা 

সু িানা 

(৭৫০১২৪) 

০২ 

পূি য  ক্ষীনারায়নপুর, মাইজদী ফকাট য, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৮২৯৩৯৪৫০ 

১৩২, ১২/১ 
দুধ ও দুধজাি পন্য উৎপাদন ও 

িাজারজািকরণ।  

 

18.   

মুহাম্মদ আব্দু  

আউয়া  ফচৌধুরী  

(৭৫০২১৭) 

০১ 

হউজ নংোঃ ০১, ফরাড নংোঃ ১১, ফহাসাইবন 

এভস্টট, মাইজবদ, ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৭১৬২৭৮৮৫৭ 

০৩-০১৪-০১০১০ 

(ফনায়াখা ী 

ফপৌরসভা) 

বরসাইভকব ং (পবরিযাক্ত বজবনস হভয় 

ব্িহার্ য ফসৌবখন পন্য উৎপাদন কভর 

বিভদভশ রপ্তাবন)  

 

19.   
ফমাোঃ মাহমুদু  হাসান 

(৭৫০১৯৪) 
০১ 

ফহাবল্ডং নংোঃ ১২২০, ফসানাপুর, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮১৩৫৬৩২০৮ 

০৮-০০৮-০১৩৯৪ 

(ফনায়াখা ী 

ফপৌরসভা) 

অভটা ব্লক উৎপাদন। (কারখানা স্থাপনার 

কাজ চ মান)। 

 



20.   
নজরু  ইস াম 

(৭৫০১৬০) 
০১ 

আ ী আকির ফমম্মারিাবড়, ১নং ওয়াড য, 

পবিমোঃ মহব্বিপুর, ফিগমগি, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৬৯৮৯৩৮৫ 

০২-০৩৬-০১১৬৮ 
ফষ্টশনারী সামগ্রী উৎপাদন। (ফনাটপ্যড, 

ক ম ইিাবদ)  

 

21.   
বজল্লুর রহমান 

(৭৫০০২৯) 
০২ 

৮/২  ’ইয়াস য কভ ানী, মাইজবদ ফকাট য, 

সদর, ফনায়াখা ী।  

৩৩০৩ 

(জাহাজমারা 

ইউবনয়ন, হাবিয়া)  

তিবর ফপাশাক কারখানা।  

 

22.   
আব্দু  মবিন 

(৭৫০৩৭০) 
০৪ 

আ ামপুর, রাজগি, ফিগমগি, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮২৯৭৩৭৭৪৭ 
০০১৫-১৯ (৬নং 

রাজগি ইউবনয়ন 

পবরষদ)  

ই-ফমবডবসন সাবভ যস।  

 

23.   
নাইমুর রহমান  

(৭৫০১৫২) 
০১ 

পূি য চরউবরয়া, পাক-বকশরগি, সদর, 

ফনায়াখা ী।  

ফ ানোঃ ০১৮৫৯৫৮১৬৮২ 

০০১২ (৬নং 

ফনায়াখা ী সদর) 
িাভয়াফ্লক পদ্ধবিভি মাে চাষ।  

 

জেল াঃ র ঙ ি টি 

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

ফমাোঃ মবহউবিন  

(৮৪০০১৯) 
০১ 

দপ্তরী পাড়া, িাঘাইেবড় 

উপভজ া, রাঙামাটি।  

ফ ানোঃ ০১৬৪৬৬৭৪৮৮৪ 
১৫০১SRO ৮৭ 

ফডইরী  াম য।   



2.  

 

মলটন চ কি     

(৮৪৫০১৫) 
০৩ 

 

Mejel Hojol 
Restaurant 
Re.No. 185 

ফরস্টুভরন্ট ব্িসা।   

 

জেল াঃ চাঁদপুর  

ক্রমিক 

নং 
ছমি ন ি ও মনিন্ধন নং 

ব্য চ 

নং 
ঠিক ন  ও জি ি ইল নম্বর জেড ল ইসেন্স নম্বর ব্যিে র মিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
বিেী সরকার 

(১৩৫০৩৬) 
০৩ 

চাঁদপুর সদর, চাদপুর-৩৬০০। 

ফ ানোঃ ০১৬৩২৯০৯০৫০ 

০০৭২১ 

বিঊটি পা যার।   

2.   
িীবে সরকার 

(১৩৫০৩৭) 
০৩  

চাঁদপুর সদর, চাদপুর-৩৬০০। 

ফ ানোঃ ০১৬৩২৪২৯১৯১ 

০০৭২১ 

বিঊটি পা যার।  

 

 


