
 

 

 

 

 

 

 

 

 

রংপুর বিভাগ 



জেলাাঃ পঞ্চগড় 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

জিা: ইউসুফ আলী 

(770064) 
২য়  

গ্রাি: উত্তর োলােী, ডাকঘর: 

পঞ্চগড় েদর,  জেলা: পঞ্চগড়। 

জফানাঃ 01729941531 
771/2019 

জেট কসলানী বদসয় জিৌ খািার ও িধু 

উৎপাদন ও প্রবক্রয়াোত করন। 

 

2.  

 

আইনুল হক  

( ৭৭৫০৭২)  
০৩ 

গ্রাি-বিসুবলয়া, ডাকঘর- 

আসটায়ারী, উপসেলা- 

আসটায়ারী,জেলা - পঞ্চগড় 

৭৫/২০১৯ কৃষক জেি োর  

জেঁসচা চাসষর িাধ্যসি োর 

জতবর কসর িাোর োত 

করণ  

3.  

 

জিাাঃ রহিত আলী  

(৭৭৫০৭৫) 
০৩ 

গ্রাি- আবেে নগর, ডাকঘর- 

পঞ্চগড় 

জেলা -পঞ্চগড় 

২৬৫/২০১৯ চা প্যাসকট োত করণ  

 

4.  

 

জিাাঃ আবরফ জহাসেন  

(৭৭০০৩৪)  
০১ 

গ্রাি- জোনা পাবতলা ,ডাকঘর- 

ফুতবক িাবর,জেলা পঞ্চগড় 
 

 

 

চা প্যাসকট োত করণ 

 

5.  

 

জিাাঃ শবরফ উবিন  

(৭৭৫০৭৪) 
০৩ 

গ্রাি-রওশনািাগ , ডাকঘর- 

পঞ্চগড় 

জেলা -পঞ্চগড় 

২৭১/২০১৯  চা প্যাসকট োত করণ 

 

 



জেল াঃ ঠ কুরগ ও 

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.   
জিাাঃ আবু হাবনফ  

(৯৪০১১০) 
০১ 

েগন্নাথপুর, ঠাকুরগাও-৫১০০ 

জফানাঃ ০১৭১৭৮১৪২৯৪ 

০১-০৮৯-০৪৫৮-০০ 

বডবেটাল পদ্ধবতসত পাওয়ার প্লাে ব্যাটারীর 

পাবন ও বিনাসরল ওয়াটার জতবর ও 

িাোরোতকরন।   

 

2.   
েগদীশ্বর িি মন  

(৯৪০১১৫) 
 

জিাহাম্মদপুর, হবরয়াণপুর, 

থাকুরগাও-৫১০১। 

জফানাঃ ০১৭২৩৮৯১০৫৮ 
৯৪ 

জডইরী ফাি ম।  

েগদীশ্বর িি মন  

(৯৪০১১৫) 

 

জেল াঃ নীলফ ি রী  

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.   
জিাাঃ আবু োইদ  

(৭৩০০৪৭)  
১ি  

কাবনয়াল খাতা মুবন্সপাড়া, 

জপাাঃ কাবনয়াল খাতা, 

উপসেলাাঃ েদর, জেলাাঃ 

নীলফািারী। 

জফানাঃ ০১৭২৩১০৬২৭০  

৩০৯/২০১৯/২০২০ 

পবরসিশ িান্ধি কংবক্রট ইট প্রকল্প।   

 

 

 

 

 



জেল াঃ কুবড়গ্রাি 

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.   
জিাাঃ শবফকুল ইেলাি 

(৪৯০৩৫৭) 
০১ 

হােীপাড়া, পবিি নাসগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাি 
১১২২ জপৌরেভা পবরষদ 

ফাবন মচার উৎপাদন কসর 

িাোরোতকরণ 

 

2.   িাসয়দুল ইেলাি (৪৯০১৬৫) ০১ 
কাঠালিাড়ী, কুবড়গ্রাি েদর, 

কুবড়গ্রাি 
১০৯০ ইউবনয়ন পবরষদ 

িীে, রাোয়বনক োর, কীটনাশক 

ব্যিো 

 

3.   
জিাাঃ আবু োফর বেবিকী 

(৪৯০৪০৯) 
০১ জিকুটারী, রাোরহাট, কুবড়গ্রাি ৩৪৭ ইউবনয়ন পবরষদ বরোইবলং 

 

4.   
জিাাঃ আবিনুল ইেলাি 

(৪৯০৪২৮) 
০১ 

উত্তর কুিারপুর, জভাগডাঙ্গা, 

কুবড়গ্রাি 
৮২ ইউবনয়ন পবরষদ 

িৎে চাষ, গিাদী পশু পালন  

5.   
জিাাঃ আশ্রাফুল আলি 

(৪৯০৩৯১) 
০১ হায়াত খা, উবলপুর, কুবড়গ্রাি ০৯৮ ইউনয়ন পবরষদ ওবলিওসয়ল, েবুে োর 

 



6.   
জিাাঃ আশ্রাফুজ্জািান 

(৪৯০১৬৮) 
০১ 

িবিক জিক, নাবেিখান, 

রাোরহাট, কুবড়গ্রাি 
৫৮৬ ইউবনয়ন পবরষদ গাসি মন্টে বশল্প কারখানা 

 

7.   
জিাাঃ ইিবতয়াে আহসম্মদ 

আলি (৪৯০১৭০) 
০১ 

ধি মপুর, গঙ্গারহাট, ফুলিাড়ী, 

কুবড়গ্রাি 
৩০৫ জপৌরেভা পবরষদ গরুর খািার 

 

8.   
জিাাঃ তাবরক হাোন 

(৪৯০১২০) 
 িধুর হইল্যা, নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি ১১২২ জপৌরেভা পবরষদ িশার কসয়ল জফক্টরী 

 

9.   
জিাাঃ িাহমুদ কলী 

(৪৯০৩৫২) 
০১ 

োনযায়গীর, দূগ মাপুর, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাি 
১৮২ ইউবনয়ন পবরষদ ওবলিওসয়ল, েবুে োর 

 

10.   
জিাাঃ বিোনুর রহিান 

(৪৯০১২১) 
০১ 

িানারকুটি, জতারপাড়া, 

রাোরহাট, কুবড়গ্রাি 
১৫৪ ইউবনয়ন পবরষদ কবিউটার আউটসোবে মং 

 

11.   
জিাাঃ রবিউল ইেলাি 

(৪৯০২০৫) 
০১ 

খাবলো, কসলায়া, হসলাখানা, 

কুবড়গ্রাি 
১৪৮ ইউবনয়ন পবরষদ 

ফুড আইসটি  



12.   জিাাঃ রবশদ আলী (৪৯০০০১) ০১ 
হােীপুর, বভতরিন্দর, নাসগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাি 
৭৯ ইউবনয়ন পবরষদ 

বিল্যাবন্সং/ আইটি  

13.   
জিাাঃ বেরাজুল ইেলাি 

(৪৯০১৬৫) 
০১ 

হবলশা জকাটাল, নাওডাঙ্গা, 

ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রাি 
৩০২ ইউবনয়ন পবরষদ েবুে োর 

 

14.   জিাাঃ এনামুল হক (৪৯০১৭৭) ০১ েবুেপাড়া, উবলপুর, কুবড়গ্রাি 
১০১০-০০ জপৌরেভা 

পবরষদ 
ওবলি ওসয়ল, েবুে োর 

 

15.   
জিাাঃ িেলুর রবশদ 

(৪৯০৩৫৯) 
০১ 

জিায়াসলর ডাগা, আনোর হাট, 

নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 
২০ ইউবনয়ন পবরষদ টিসুু ব্যাগ উৎপাদন 

 

16.   জিাাঃ িাসুদ রানা (৪৯০১২৬) ০১ 
রািখানা, নাখারগঞ্জ, নাসগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাি 
৮৭/২ ইউবনয়ন পবরষদ জডইরী ফাি ম 

 

17.   
জিাাঃ িামুনুর রবশদ 

(৪৯০১৬৩) 
০১ কুবড়গ্রাি েদর, কুবড়গ্রাি ৪২৪১ ইউবনয়ন পবরষদ বিশুদ্ধ পাবন উৎপাদন ও বিপনন 

 



18.   
জিাাঃ শািীি হাোন 

(৪৯০১৬২) 
০১ 

কড়খবড়য়া, জোরগাছ, বচলিারী, 

কুবড়গ্রাি 
৩০২ ইউবনয়ন পবরষদ পাপস্ জতরী 

 

19.   কল্পনা আক্তার (৪৯০১৬৪) ০১ 
ধি মপুর, গঙ্গারহাট, ফুলিাড়ী, 

কুবড়গ্রাি 
৯০ ইউবনয়ন পবরষদ জপাশাক বশল্প 

 

20.   রাসশদ আিীন (৪৯০৮২৩) ০১ 
দূগ মাপুর, চবিপুর, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাি 
২৫ ইউবনয়ন পবরষদ িৎে চাষ 

 

21.   বেরাজুন িবনরা (৪৯০০০২) ০১ কাসল, খবললগঞ্জ, কুবড়গ্রাি ৪৪ ইউবনয়ন পবরষদ জপাশাক বশল্প 

 

22.   
জিাাঃ আোদুজ্জািান 

(৪৯০৩৯৬) 
০২ 

সুখাবত, নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 

১৫ ইউবনয়ন পবরষদ পাটোত দ্রব্য উৎপাদন ও বিপণন 

 

23.   নুর আবিন (৪৯০৩২৮) 

০২ 

পবিি কালুডাঙ্গা, োতদরদাই, 

উবলপুর, কুবড়গ্রাি 
৫৭ ইউবনয়ন পবরষদ িৎে চাষ 

 



24.   
পাি মতী রানী কি মকার 

(৪৯০৪৮৬) 

০২ 

চাসন্দরবভটা, কচাকাটা, 

নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 
৫৮ ইউবনয়ন পবরষদ কুটিরবশল্প 

 

25.   
জিাাঃ আসখরুল ইেলাি 

(৪৯০৫২১) 

০২ 

কাসশিিাোর, ঘুঘুর হাট, 

ফুলিাড়ী, কুবড়গ্রাি 
৫৮০ জপৌরেভা পবরষদ 

ডায়াগনবিক জেন্টার  

26.   
জিাাঃ আবরফুল হাোন েরকার 

(৪৯০৫২১) 

০২ 

ধনঞ্জয় ফারুসকর হাট, 

রাোরহাট, কুবড়গ্রাি 
৩৫৪ জপৌরেভা পবরষদ 

িৎে চাষ  

27.   
জিাাঃ ইিরান জহাসেন 

(৪৯০৩২৬) 

০২ 

উবলপুর, কুবড়গ্রাি ১৭৪ ইউবনয়ন পবরষদ 

গরুর খািার  

28.   
জিাাঃ ইিদাদুল হক 

(৪৯০১০৯৮) 

০২ 

কাসলসিলগাছা, খবললগঞ্জ, 

কুবড়গ্রাি 
৬৫ জপৌরেভা পবরষদ 

জিািাইসলর খুচরা যন্ত্াংশ জিরািত ও 

বিবক্র 

 

29.   কবহনুর জিগি (৪৯০৬২২) 

০২ 

জিসছবনর পাড়া, নাসগশ্বরী, 

কুবড়গ্রাি 

০২৩৫-০০ জপৌরেভা 

পবরষদ 

কাসপ মট জতরী  



30.   জিাাঃ রবশদুন নিী (৪৯০২৪৫) 

০২ 

গবিন্দপুর, পাঁচগাছী, কুবড়গ্রাি ৪২৯ ইউবনয়ন পবরষদ 

ডায়াগনবিক জেন্টার  

31.   
জিাাঃ বেরাে উবিন 

(৪৯০৫৩১) 

০২ 

িীসরর িাড়ী, রাোরহাট, 

কুবড়গ্রাি 
১৭৮ ইউবনয়ন পবরষদ 

জডইরী ফাি ম  

32.   সুিনা আক্তার (৪৯০৬৯৬) 

০২ 

খবললগঞ্জ, কুবড়গ্রাি ০৩ ইউবনয়ন পবরষদ 

জপাশাক বশল্প  

33.   
িাকসুদা আক্তার বিসু 

(৪৯০৭২২) 

০২ 

ঠাটাপাইকর, নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি ১৪ ইউবনয়ন পবরষদ 

কুটির বশল্প  

34.   রুবিয়া খাতুন (৪৯০৬৮৮) 

০২ 

পাসটশ্বরী পাড়া, পাইসকর ছড়া, 

ভুড়ুঙ্গািারী, কুবড়গ্রাি 
১১০৯ ইউবনয়ন পবরষদ 

গরুর খািার  

35.   
োখাওয়াত জহাসেন েরকার 

(৪৯০৫৪১) 

০২ 

জখয়ারপাড়া, উবলাপুর, কুবড়গ্রাি ২৮০৩ জপৌরেভা পবরষদ 

এলইবড িাল্ব জতরী  



36.   শাবহনুর ইেলাি (৪৯০৬৭৯) ০২ নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 
বিএল-২০১২-১৩-০০২৭২৬ 

বেটি কসপ মাসরশন 

বপ্রবন্টং জপ্রে  

37.   িাসুি কবির (৪৯০৩২৭) 

০২ 

উবলপুর, কুবড়গ্রাি ৫৮ ইউবনয়ন পবরষদ 

অনলাইন িাসকমটিং  

38.  

 

কাকবল িসন্ধুা (৪৯০১৩৫) ৩য় 
শীিিাড়ী, নাবরসকল িাড়ী, 

উবলপুর 

১৯৩২-০০ জপৌরেভা 

কায মালয় 
জপাশাক বশল্প 

 

39.  

 

েবিতা িসন্ধুা (৪৯০১৩৬) ৩য় দয়ালপাড়া, উবলপুর, কুবড়গ্রাি 
১৯৩১-০০ জপৌরেভা 

কায মালয় 
জপাশাক বশল্প 

 

40.  

 

প্রদীপ জেন (৪৯০৮৬৪) ৩য় 
িািডাঙ্গা, আনোরহাট, 

নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 
৯০/১৯-২০ বডটারসেন্ট পাউডার 

 

41.  

 

জিাাঃ োউদল হক (৪৯৫০২৭) ৩য় কাবশপুর, ফুরিাড়ী, কুবড়গ্রাি 
১১/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
পবি ফাি ম (জডইরী ফাি ম) 

 



42.  

 

জিাাঃ শাহ োিাল বিয়া 

 (৪৯৫১১৯) 
৩য় উবলপুর, কুবড়গ্রাি 

৬৮/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
চািড়া োত পন্য জতরী 

 

43.  

 

জিাাঃ এনামুল হক (৪৯১২৯২) ৩য় কুিরপুর, জভাগাডাঙ্গা, কুবড়গ্রাি 
১৫৪/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
চানাচুর জতরীর কারখানা 

 

44.  

 

জিাাঃ োহাঙ্গীর আলি 

(৪৯১২৯৩) 
৩য় কুিরপুর, জভাগাডাঙ্গা, কুবড়গ্রাি 

১৫৩/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
গুরা িেলা জতরী 

 

45.  

 

জিাাঃ শবফকুল ইেলাি 

(৪৯৫০৮৫) 
৩য় 

জিানারবভটা, জভাগডাঙ্গা, 

কুবড়গ্রাি 

১৫৫/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
গরুর খািার 

 

46.  

 

জিাাঃ ছাসদকুর রহিান বলিন 

 (৪৯৫১০৭) 
৩য় বেয়ািাোর, কুবড়গ্রাি 

১৮৫২/১৯-২০ জপৌরেভা 

কায মালয় 
আইেক্রীি কারখানা 

 

47.  

 

শ্রী কাঞ্চন কুিার জেন 

(৪৯৫১০৯) 
৩য় 

জেনপাড়া, ডািডাঙ্গা, 

আনোরহাট, নাসগশ্বরী, কুবড়গ্রাি 

৫২/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
জডইরী ফাি ম 

 



48.  

 

সুিাইয়া আক্তার (৪৯৫০১৩) ৩য় 
পাবতলপুর, দলদবলয়া, উবলপুর, 

কুবড়গ্রাি 

৬৭/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
বডটারসেন্ট পাউডার 

 

49.  

 

সুশান্ত কুিার রায় (৪৯০৫৪২) ৩য় জিলগাছা, খবললগঞ্জ, কুবড়গ্রাি 
৩৩/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
উন্নত িাসনর চুলা জতরী 

 

50.  

 

জেয়দ বরয়াোদ হাোন 

(৪৯০১০২) 
৩য় 

জদিালয়, জিসির িাোর, 

রাোরহাট, কুবড়গ্রাি 

২৫১/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
হাঁে-মুরগীর খািার 

 

51.  

 

জিাাঃ োবকর জহাসেন 

(৪৯০১২৭) 
৩য় 

ফুলকুিার, ভুড়ুঙ্গািারী, 

কুবড়গ্রাি 

৫৩১/১৯-২০ ইউবনয়ন 

পবরষদ 
িৎে চাষ 

 

 

জেলাাঃ গাইিান্ধা 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
জিাাঃ জোহাগ বিয়া 

(৩২০১৪৯) 
০১ 

নারায়নপুর, িিিঝাড়, গাইিান্ধা 

েদর, গাইিান্ধা। 

জফানাঃ ০১৭৪৬৪৮২৩০৬ 
১০০ (ইউবনয়ন পবরষদ) 

কৃবষ খািার।   



2.   
আব্দুে েবুর আহসিদ 

(৩২০৫২৯) 
০২ 

জোত েরকার, গাইিান্ধা, েদর, 

গাইিান্ধা।  

জফানাঃ ০১৮১৯৫১৬১৫৯ 
৬০ (ইউবনয়ন পবরষদ)  িাসয়াসলাক পদ্ধবতসত িাছ চাষ।  

 

3.   
রুপা রানী িহন্ত 

(৩২০৫২১) 
০৩ 

জধাপধাঙ্গা, জধাপদাঙ্গা, সুন্দরগঞ্জ, 

গাইনিান্ধা। 

জফানাঃ ০১৭২০৬৮৯৫৮০  
৪০৫  নাে মাবর প্রকল্প।  

 

4.   
জিাাঃ ইরফানুর রহিান 

(৩২০৫৫০) 
০৩ 

োদুিাহপুর েড়ক, পবিিপাড়া, 

গাইিান্ধা েদর, গাইনিান্ধা।  

জফানাঃ ০১৭১৬০৫৬১৫৯ 
০৩৬ (ইউবনয়ন পবরষদ)  

চািড়াোত পন্য উৎপাদন।  

 

 

5.   
জিাাঃ শািীি আহাসম্মদ 

 
০৩ 

পশু হােপাতাল জরাড-দবিণ 

িাবনয়ারোন, গাইিান্ধা। 

জফানাঃ ০১৭৭২৮৭৩২৫০ 
২০৬ (জপৌরেভা) 

স্যানাটারী ন্যাপবকন উৎপাদন 

কারখানা।  

 

6.   
জিাাঃ েেীি েরকার 

 
০৪ 

পািনাপুর, চসরর হাট, 

পলাশিাড়ী, গাইিান্ধা। 

জফানাঃ ০১৩১০১৮২০৭১ 
১০১ (ইউবনয়ন পবরষদ) িাসছর খাদ্য উৎপাদন।  

 

7.   জিাাঃ তুবহন বিয়া ০৪ 

পবিি জগাবিন্দপুর, গাইিান্ধা 

েদর, গাইিান্ধা।  

জফানাঃ ০১৯১৪৪২৮৯৯৮  
৩৩৭ (জপৌরেভা) ফুডে জপ্রাডাক্টে জপ্রাডাকশন।    

 



জেলাাঃ রংপুর  

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
উসম্ম হাবিিা নাবেরা 

(৮৫০৬৬৬) 
০৩ 

গ্রাি-শতরবঞ্জ পাড়া, জপাি- 

বনেসিতগঞ্জ, উপসেলা-েদর  

রংপুর, জেলা রংপুর  

জফান নং- ০১৭৪০৪৮৪২১২ 
বিএল-২০১৭-১৮০০১৬৮৪ 

জলদার  

2.   
জিাাঃ জিহরাি জহাসেন 

(৮৫০৬৪৭) 
০১ 

গ্রাি-শবরফ সুন্দর, জপাি- সুন্দর, 

উপসেলা- পীরগাছা, জেলা- 

রংপুর 

জফান নং-০১৭৬৭৫২১৩৯৭ 

০১২/২০১৯-২০২০(২নং 

পারুল ইউবনয়ন পবরষদ  
গিাবদ পশুর খািার 

 

3.   
জিাাঃ জগালাি জিাস্তফা 

(৮৫০২৩১) 
০১ 

নুরপুর, আলি নগর, রংপুর  

জফান নং- ০১৭১১০৫৩৫২৮ 

বিএল-২০১৭-১৮০০০৪৮১ 
খাদ্য পণ্য পবক্রয়া োত কসর িাোর 

োত করন  

 

4.   
জিাাঃ এনামুল হক 

(৮৫৫০৩৮) 
০২ 

গ্রাি- বনয়ািত পাণ্ডারদীবঘ, 

ডাক- খটখটিয়া, ওয়াড ম নং- ৩, 

িহানগর রংপুর,  

জফান নং- ০১৭৪৭২৮২৩৯৩ 
বিএল-২০১৯-১৯০০২৩০৭ 

ওয়ান টাইি জপপার কাপ 

িানুফুাকচাবরং 

 

5.   
জিাাঃ আব্দুল রাবকি রাসেল 

(৮৫৫১০৪) 
০৪ 

িাো নং- ৫০, জরাড- ৩/গ, 

গুড়াটি পাড়া রংপুর  

জফান নং- ০১৮৮৭৬০৪০৮৮ 
২৮৬ িসয়নপুর  

রাইে ব্যাগ, বফড ব্যাগ, কালার বফে 

উৎপাদন  

 



6.   
জিাাঃ োসনায়ার জহাসেন 

(৮৫৫০৪৭) 
০২ 

গ্রাি- গয়ািাড়ী, ডাক- গয়ািাড়ী, 

উপসেলা- বডিলা, জেলা- 

নীলাফািারী 

জফান নং- ০১৭১৩৭৪৭৬৮৮  

৩৭৩/২০১৯৯ (গয়ািাড়ী 

ইউবনয়ন পবরষদ, বডিলা) 
ডায়াগনবিক জেন্টার,  

 

7.   
জোবনয়া জোিহান 

(৮৫৫০৭২) 
০৩ 

িাো- ৭৮, জরাড নং- ০১, ধাপ 

জেল জরাড, রংপুর  

জফান নং- ০১৭১৪৫৩৭২৮২ 
বিএল-২০১৫-১৬০০২৩১৯ জলদার  

 

8.   

আরবেনা খাতুন 

(৮৫০৬৮৭) 

 

০৩ 

হাবতখানা জলন, জেয়দপুর, 

নীলফািারী  

জফান নং- ০১৭১৩৬৩৬৯৪৬ ০০০৭৭/২০১৮-২০১৯  

(জেয়দপুর, নীলফািারী) 
হস্তবশল্প  

 

9.   
োবহদ বিয়া 

(৮৫৫০৭৬) 
০৩ 

ঠাকুরদাে লক্ষ্মীপুর, বপরগঞ্জ, 

রংপুর  

জফান নং- ০১৭২২১৩৩২০০ ২৪৪/২০১৯-২০২০ ( ৫ নং 

িদনখাবল ইউবনয়ন)  
স্যাবনটাবর ন্যাপবকন 

 

10.   
আসনায়ার শাবিি বরেভী 

(৮৫৫০৭৭) 
০৩ 

জেশন জরাড, আলিনগর, রংপুর  

জফান নং- ০১৭১৪৯২৫৫৪৩ 

বিএল-২০১৮-১৯০০০০৮৭  কুাির িীে  

 

11.   জিাাঃ আসনায়ারুল ইেলাি ০২ 

তামু্বলপুর পীরগাছা, রংপুর  

জফান নং- ০১৭৮৯১৭৫৫৪২ 

২৩২/২০১৮( পীরগাছা 

ইউবনয়ন পবরষদ)  
কবিউটার প্রবশিণ জকি  

 



জেল াঃ বদনােপুর  

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.   
ইকিাল জহাসেন 

(২৭০১৩০) 
০১ 

গ্রাি- সুইহারী, িােডাঙ্গা, ডাক- 

ফারাক্কািাদ, উপ- বদনােপুর েদর, 

বদনােপুর 

জফান নং- ০১৯২০০০১২৯১  

৮১৭ (ইউবনয়ন পবরষদ) জিািাইল এসেেবরসের ব্যিো 

 

2.   
হাচানুর রহিান 

(২৭-১৩২) 
০১ 

গ্রাি- সুইহারী, িােডাঙ্গা, ডাক- 

ফারাক্কািাদ, উপ- বদনােপুর েদর, 

বদনােপুর 

জফান নং- ০১৭৭৪০২২৪৪৫ 

- ভুারাইটিে জেন্টার 

 

3.   
বরমু তােবিন বৃবে 

(২৭৬৩) 
০১ 

গ্রাি-চকিাোর, উপ- েদর, জেলা- 

বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৩৯৭০৭৬৮৩ 

- ফুাশন হাউে এন্ড বুটিকস্ 

 

4.   
জিাাঃ আোদুজ্জািান 

(২৭০৩৪১) 
০১ গ্রাি- বদনােপুর জেল জকায়াট মার, - 

কবিউটার এন্ড বডবেটাল 

বপ্রবন্টং জপ্রে 

 

5.   
জিাাঃ শবফকুল ইেলাি 

(২৭০১৮৮) 
০১ 

গ্রাি- িড় িন্দর, জপাি- চুবড়পবে, উপ-

েদর জেলা- বদনােপুর 

জফান নং- ০১৪০৬৩৫৩১৬০ 

১১৪৬ চাসলর ব্যিো 

 



6.   
িাহমুদা জিগি 

(২৭০১৬১) 
০১ 

গ্রাি- মুবন্সপাড়া, উপ- েদর, জেলা- 

বদনােপুর  

জফান নং-০১৭২৫১৫৬০১৬ 

২৩৮৪ (বদনােপুর জপৌরেভা) বুটিকে ব্যিো 

 

7.   
োবফ োিনাে সুইটি  

(২৭০০৬২)  
০১ 

গ্রাি- লালিাগ  

উপ- েদর, জেলা- বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৭০৮০৩৮২৯ 

 িাশরুসির িাবণেুকরণ 

 

8.   
োবিনা ইয়ােবিন  

(২৭০৩৪২) 
০১ 

গ্রাি- ভিাইনগর ডাঙ্গাপাড়া, জপাি- 

পাচ িাবড় , উপ- েদর, জেলা- 

বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৩৬৫০৩০০৭ 

 

 গরুর খািার 

 

9.   
আব্দুে ছালাি 

(২৭০৩৮০) 
০১ 

গ্রাি-শ্রীপুর, জপাি-হাটিাধিপুর, থানা-

জিাচাগঞ্জ, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৩৭৭১৭৯৪৪ 

 এসগ্রা ফাি ম 

 

10.   
       ভাস্কর চি রায় 

        (২৭০১৯৮) 
০১ 

গ্রাি-লবিপারা, জপাি-িয়দানবদঘী, 

থানা-জিাদা, জেলা-পঞ্চগড় 

জফান নং-০১৭০৫৮৫৮৫৮৬ 

 

 

 আইটি জেবনং ইনবিটিউট 

 

11.   
 জিাাঃরাসশদুল ইেলাি 

       (২৭০১৩৯) 
০১ 

গ্রাি-লবিপুর, জপাি-িাসহরপুর, থানা- 

জিাচাগঞ্জ, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৯৭৯৮৩৫০৬ 

 

 

এসগ্রা ফাি ম  



12.   
বিঠুন কুিার িহন্ত 

(২৭০৩৮৬) 
০১ 

গ্রাি-িাতােন, জপাি-মুরাা্রীপুর, থানা- 

জিাচাগঞ্জ, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৯২১৯৭২৫২৭ 

 

 

গিাবদ পশু পালন  

13.   
     আব্দুল িবতন 

       (২৭০১৭০) 
০২ 

গ্রাি-নসলয়া, জপাি-জিাগরপারা, থানা- 

নিািগঞ্জ, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭১৯৪৭৪৪২০ 

 

 এসগ্রা ফাি ম 

 

14.   
জিাাঃ রিোন আলী 

(২৭০১৭২) 

০২ 

 

গ্রাি-রােিাটী, জপাি- রােিাটী, থানা-

েদর, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৩৬৬৯২৮৫৭ 

 

 এসগ্রা ফাি ম 

 

15.   
ফণী রঞ্জন েরকার 

(২৭০৩৪৪) 

০২ 

 

গ্রাি-জিিীপাড়া,  থানা-েদর, জেলা- 

বদনােপুর 

জফান নং-০১৯১০০১২২২১ 

 

১০৫১  এসগ্রা ফাি ম 

 

16.   
আবুল কালাি আোদ 

(২৭০৩০৬)  
০২  

গ্রাি-িহাদানী, জপাি-িড় িাউল, উপ-

বচবররিন্দর, জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৩৭৭১৮৪৮৩ 

 

৬৪ (ইউবনয়ন পবরষদ) প্লাবিক বরোইবলং কারখানা 

 

17.   
ইয়াবিন আলি েরকার 

(২৭০২২০)  
০২  

গ্রাি-েরকার পাড়া, উপ- বচবররিন্দর, 

জেলা-বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৫৭৩০০৩১৪ 

 

৩৩৬ (ইউবনয়ন পবরষদ)  আইটি ফাি ম 

 



18.   
জশখ শাবহনুর রহিান 

(২৭০১১৬)   
০২  

গ্রাি-হাবতশা, উপ-কাহাসরাল, জেলা- 

বদনােপুর 

জফান নং-০১৭১৯৩৩৩৫৮৪ 

 

৯৫৮ (ইউবনয়ন পবরষদ) লাইভিক এন্ড এসগ্রা ফাি ম 

 

19.   

জিাাঃ তাজুল ইেলাি       

তুবহন 

       (২৭০৩০৫)  

০২  

গ্রাি-িহাদানী, জপাি- িড়িাউল, উপ- 

বচবররিন্দর, জেলা- বদনােপুর 

জফান নং-০১৭৮৪৯৭২০৪৯ 

 

 ই-কিাে ম 

 

20.   
জিাাঃ ইিাি জহাসেন  

  
০২  

গ্রাি-বিরোপুর, উপ-েদর, জেলা- 

বদনােপুর 

জফান নং-০১৭১০২৭৭৮৬৪ 

 

৬৯ (বদনােপুর জপৌরেভা) কনস্ট্রাকশন বিেসনে 

 

21.   
রুহুল আবিন েরকার 

(২৭০০৮২)  
০২  

গ্রাি-বনিনগর,ফুলিাবড় িােিুান্ড  উপ-

েদর, জেলা- বদনােপুর 

জফান নং-০১৮২৮১৭০৭৫৯ 

    

৬৬৭৬ (বদনােপুর জপৌরেভা)  
ইলবকে এন্ড িাসয়ালক 

বফোবরে বদনােপুর 

 

22.   

জিাাঃ শবফউল আেি খাঁন 

িারূফ 

 

০২ 

গ্রাি-উত্তর চাউবলয়াপবে,  থানা-েদর, 

জেলা- বদনােপুর 

জফান নং-০১৭১৬২৬৭৯৭০ 

 

 আিদাবন রপ্তানী ব্যিো 

 

 

 

 

 



জেল াঃ লালিবনরহাট 

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.         
জিাাঃ শাহোহান আলী 

(৫২০০৩১) 
০১ 

িবিশ হাোরী, জিাগলহাট, লালিবনরহাট 

েদর, লালিবনরহাট।  

জফানাঃ ০১৭৩৬৫৮৬৭১৭ 

২৬২/২০১৯-২০২০ (১ নং 

জি গলহ ট ইউমনয়ন পমরষদ) 

গি মদ পশু জি ট ত ে  করন ও 

দুদ্ধ ে ত খ দ্য  উৎপ দসনর 

েন্য দুধ স্থ মনয় ি ে সর 

েরির হ কসরন। 

 

2.   
আব্দুর রউফ 

(৫২০০৭৮) 
০১ 

রসুলপুর, ড লপমি, ল লিমনরহ ট। 

জফানাঃ ০১৭১৭০১১৩১৩ 

 

০৩৩২৫ (ল লিমনরহ ট 

জপৌরেভ ) 

স্থানীয় ি ে সর েরির সহর 

েন্য ততমর জপ শ ক প্রস্তুত 

করন। 

 

3.   
জিাাঃ আবরফুল আল 

আবিন  
০১ 

খুটািারা (কুড়াটারী), লালিবনরহাট। 

জফানাঃ ০১৭১৯৩৫৯০২২  

০৩১২২ (লালিবনরহাট 

জপৌরেভা) 

ফাসি মবে ও রাোয়বনক োিগ্রী 

বিসক্রতা। 

 

4.   
জিাাঃ িাসেদুল ইেলাি  

(৫২০১৫১) 
০২ 

দাঃ কাবেরহাট, েলঢাকা, নীলফািারী। 

জফানাঃ ০১৭৪০৯৪৯০৮৬ 

০৮২৫-০০ (েলঢাকা 

জপৌরেভা) 
বনি মান োিগ্রী বিসক্রতা। 

 

5.   
উত্তিা রায়  

(৫২০১৫৪) 
০২ 

িােপাড়া, লালিবনরহাট 

জফানাঃ ০১৭০৪২৯৪১৮৩ 

০৩২৬৮ (লালিবনরহাট 

জপৌরেভা) 

দুগ্ধোত পন্য উৎপাদন ও 

বিপণন। 

 



6.   
জিাাঃ আশরাফুজ্জািান  

(৫২৫০৫৯) 
০৪ 

পূি ম জদলসোর, জভলািারী, োবিিাড়ী, 

লালিবনরহাট।  

জফানাঃ ০১৭২২৯৮৪০২২ 

২৩৯/২০১৯-২০  আগ মাবনক খাদ্য উৎপাদন। 

 

7.   
জিাছাাঃ আসলয়া জিগি 

(৫২০১১১) 
০২ 

বি বড আর জরাড জখািমোিানা, 

লালিবনরহাট। 

জফানাঃ ০১৭৪০০১৫৬৮৪ 

০৩৩৬০ 
জতরী জপাশাক উৎপাদন ও 

িাোরোতকরণ। 

 

8.   
জিাাঃ শবফকুল ইেলাি  

(৫২৫১৫৭) 
০৪ 

িবিশ হাোরী, জিাগলহাট, 

লালিবনরহাট। 

জফানাঃ ০১৭৮৭৯৫১৭১৫  

৩১৫/২০২০  
প্লাবিক িেমু 

প্রবক্রয়াোতকরণ। 

 

 

 


