
 

 

 

 

  

 

 

 

 

ঢাকা বিভাগ 



জেলাাঃ ঢাকা 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   

জিাাঃ আব্দুল্লাহ আল 

িাসুদ 

(২৬০০৩৭) 

 

০১ 

 

িাড়ী নং-গ-১৯, ৪র্ থ তলা, 

িধ্যিাড্ডা, িাড্ডা, ঢাকা-১২১২  

জ ানাঃ ০১৯১১৪৫২২৩৭ 
 

বনভ থর বিবভন্ন প্রকার বেের বল ট, কাসগ থা 

বল ট, ডক জলসভলার, জিল্ট কনসভয়র 

উৎপাদন। 

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

2.   
জিাাঃ শাহবরয়ার আলি 

(২৬০০২৪) 

০১ 

 

প্লট – ০৪, জরাড – ১০, জেক্টর 

– ১০, উত্তরা, ঢাকা। 

জ ানাঃ ০১৭১৭১৪৯২৭৬ 
০১১৫৩০ 

তথ্য-প্রযুবি এিং ে টওয়ার ততরী েংক্রান্ত 

জকাম্পানী।  

অনলাইন োসভল জকাম্পাবন।   

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

3.   

বরংকু বরচাড থ িন্ডল 

(২৬০০২৭) 

 

০১ 

 

বিোন টাওয়ার, ১৭৬/বড, 

বেয়ািাগ, উত্তরখান, ঢাকা-

১২৩০ 

জ ানাঃ ০১৭২৯২২২১১১ 
১৯৮১৫৭ 

অতযাধুবনক প্রযুবি ব্যিহার কসর ঘসরর িসধ্য 

অবধক ঘনসে িাছ চাষ। এিং েম্পূণ থ অগ থাবনক 

পদ্ধবতসত জ সল জদয়া িয়লা জর্সক জপাকার 

বডি এিং িাচ্চা জর্সক িাসছর খািার উৎপাদন 

করা। 

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

4.  

 

এে. এি. আকরাি 

জহাসেন 

(২৬০০০২) 

 

০১ 

 

জহাবডং নং- ১৫, রাস্তা- 

এবভবনউ-২, ব্লক- বে 

(নীচতলা), ডাকঘর: বিরপুর-

১২১৬ 

জ ানাঃ ০১৯১১৩১৭৪৪৩ ০৫০৮০৭ 

চায়না একটা পূণ থাঙ্গ এল. ই. বড িাসের 

েিকয়টি অংশ আিদানী কসর আিাসদর বনেস্ব 

উন্নত জটকসনালবে ল্যাসির িাধ্যসি প্রবশক্ষণ 

প্রাপ্ত জটকবনবশয়ান দ্বারা এল. ই. বড িাে 

পূণ থাঙ্গভাসি েংসর্ােন কসর বনেস্ব ব্র্যান্ড ও 

উন্নত প্যাসকবেং এর িাধসি দুই িৎেসরর 

গ্যারাবি বদসয় প্রবতসর্াগীতামূলক িাোসর কি 

দাি বদসয় স্থানীয় এিং োকথভুি ও িধ্যপ্রাসচযর 

িাোসর িাোরোত করা। 

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 



5.   

জিাাঃ জরসোয়ান 

(২৬০০০) 

 

০১ 

হাউে নংাঃ ০৩, জরাড নং-১২, 

জেক্টর#০৩, উত্তরা, ঢাকা 

১২১৬ 

জ ানাঃ ০১৭০৭-৮৮৫২৩৬  
প্রবক্রয়াধীন 

Pet জিাতল বরোইবলং কসর পসলস্টার স্টাপল 

 াইভার উৎপাদন করা হসি। 

 

6.   

োবিকুন নাহার 

(২৬২৫২৯) 

 

০১ 

ফ্ল্যাট নং-৮০৩, িাড়ী-৭বি, 

ব্লক-এ, জেক্টর-১৮, উত্তরা 

পবিি, ঢাকা।  

জ ানাঃ ০১৮২২-৯২৮২০৩ 
২৩৮৫২৬ 

চািড়াোত পন্য উৎপাদন।   

7.   
জিাাঃ িবহনুর রহিান 

(২৬০০২৩) 
০১ 

এইচ-৯/৩-৪, ফ্ল্যাট নং- বি-১, 

িধ্যপাইকপারা, বিরপুর 

১।স ানাঃ ০১৬২০৭৯২২৫২ 
 

পবরসিশ িান্ধি প্রযুবি “কনবক্রট বিক িা 

জহাসলা ব্লক জিবকং প্লাি” 

ESDP এর প্রধান 

কার্ থালসয় গত ১৪/০১/২০ 

কি থেংস্থান ব্যাংক ও ব্র্যাক 

ব্যাংক এর োসর্ আবর্ থক 

েহসর্াবগতা বিষয়ক েভা 

করা হসয়সছ। 

8.   
রাবেয়া সুলতানা 

(২৬২১৬০) 

০২ 

 

৪৫৮ চালানিন হােীপাড়া, 

আেিপুর, দবক্ষণখান, ধাকা-

১২৩০।  

জ ানাঃ ০১৮২১২২৫২৪৪ 
০০৩১১০ 

কযাপবেকাি চাষ (রপ্তাবনমুবখ)    

9.   
জিাাঃ ইিরান জহাসেন 

(২৬৩২৯১) 

০৩ 

 

িাবড় নং- ৬০, জরাড- ২০, 

জেক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকা-

১২৩০ 

জ ানাঃ ০১৭৫৫৪৭৬৮৬৬ 

০১৭৮৪৬ 

 

ই-কিাে থ।  জিািাইল অযাপ ও ওসয়ি 

অযাবপ্লসকশসনর িাধ্যসি স্থাপনা বনি থাসণর  

প্রসয়ােনীয় েকল পণ্য ঘসর িসে বনি থাণ োইসট 

জপ্ররণ। 

ESDP এর প্রধান 

কার্ থালসয় গত ১৪/০১/২০ 

কি থেংস্থান ব্যাংক ও ব্র্যাক 

ব্যাংক এর োসর্ আবর্ থক 

েহসর্াবগতা বিষয়ক েভা 

করা হসয়সছ। 

10.   

িাসুদ পারসভে 

(২৬২৫৬২) 

 

০৩ 

 

৪১/এ, ো রািাদ, রাসয়র 

িাোর, ধাকা-১২০৭।  

জ ানাঃ ০১৭৫০০০২০৬০ TRAD/DSCC 

/234725/2019 

আিাবেক জহাসটল, জরস্টুসরি, ফুড জডবলভাবর, 

এয়ার টিসকট, ট্যযর প্যাসকে। 

ESDP এর প্রধান 

কার্ থালসয় গত ১৪/০১/২০ 

কি থেংস্থান ব্যাংক ও ব্র্যাক 

ব্যাংক এর োসর্ আবর্ থক 

েহসর্াবগতা বিষয়ক েভা 

করা হসয়সছ। 



11.  

 

জিাাঃ জিাকাসেল জহাসেন 

(২৬২৫৪০) 

 

০৩ 

 

শরী পুর, োতীয় 

বিশ্ববিদ্যালয়, গােীপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৯৯৪১০৯৪৫ 
০৩৯২২৫ 

বেনসর্টিক বডটারসেি পাউডার প্রস্তুতকারক, 

জিাড়কোতকারী ও িাোরোতকারী প্রবতষ্ঠান। 

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

12.   

ড. এ. জক. এি. হারুন-

অর-রবশদ 

(২৬২৪২৯) 

 

০৪ 

 

িাবড় নং- ২৫২/২, কচুসক্ষত 

পুরান িাোর, ঢাকা 

জেনাবনিার, ঢাকা-১২০৬ 

জ ানাঃ ০১৮৫৬৫৬৬৬২৬ 
প্রবক্রয়াধীন 

বশক্ষামূলক ে টওয়যার ততবর।   ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

13.   

জিাাঃ শাহাদাত জহাসেন 

(দীপ্ত) 

(২৬২৩৫৭) 

 

০৪ 

 

ফ্ল্যাট নং- এ৬, নাভানা জিইবল 

স্টার, নওরতন, কসলাবন, ২৫, 

বনউ জিইবল জরাড, ঢাকা।  

জ ানাঃ ০১৭১১০৮১২১১ 
জনই 

অনলাইন বভবত্তক কাস্টিাইেড চািড়াোত 

পন্য উৎপাদন, বিপণন ও রপ্তানীকরণ।   

ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 

14.  

 

জিাাঃ  য়োল বিয়া 

(২৬২৬১৬) 

 

০৪ 

পূি থাচল, রুপনগর  

জ ানাঃ ০১৯২৪-০৫৬৪৫৫  

 

বেসিি, নদীর িালু, বেসলসটর িালু, পার্সরর 

টুকরা, পাবন ও অযাডবিক্সার কযাবিসকল বদসয় 

বিকে, ব্লকে, প্যাবকং বিকে ও টাইলে ততরী 

 

15.  

 

জিাাঃ ইিাহীি হাওলাদার 

(২৬২৩৫৮) 

০৪ 

 

হাউে নং-২৩২, ইিাবহি 

নগর, কািরাঙ্গীচর, ঢাকা  

জ ানাঃ ০১৭২৩৭৪৩০৭১ 
 

চািড়া বশল্প  

16.   
জিসহরুন নাহার 

(২৬০০৪০) 
০২ 

২১/২ েয়নাগ জরাড, চকিাোর 

ঢাকা-১২২১  

প্রবক্রয়াধীন 

জরাসেন ফুড এন্ড কযাটাবরং োবভ থে।  ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় 

গত ১৪/০১/২০ কি থেংস্থান 

ব্যাংক ও ব্র্যাক ব্যাংক এর 

োসর্ আবর্ থক েহসর্াবগতা 

বিষয়ক েভা করা হসয়সছ। 



17.   
জিাাঃ আসনায়ার জহাসেন 

(২৬৩২৫৫) 
০৪ 

১৫২/২, বিন জরাড (৫ি তলা), 

কলািাগান, ঢাকা-১২০৫  

১৪২১০৭ (ঢাকা দবক্ষন 

বেটি কসপ থাসরশন) 

কাটিং-এে প্রযুবি বনভ থর ট-শাট থ বপ্রবিং। ESDP এর প্রধান 

কার্ থালসয় গত ১৪/০১/২০ 

কি থেংস্থান ব্যাংক ও ব্র্যাক 

ব্যাংক এর োসর্ আবর্ থক 

েহসর্াবগতা বিষয়ক েভা 

করা হসয়সছ। 

18.   
িাসুদ রানা 

(২৬৩১৫৩) 
০১ 

িাড়ী- ০২, ওয়াড থ ৭, জলন- বি, 

দবক্ষন কােলাসরাড, দবনয়া, 

র্ানা- র্াত্রািাড়ী, জেলা- ঢাকা।   
০০৩১৭২ 

বপগসিি টাইলে উৎপাদন ও বিপনন এিং 

কনবক্রট ও ফ্ল্াই অযাশ বিক উৎপাদন।  

ESDP এর প্রধান 

কার্ থালসয় গত ১৪/০১/২০ 

কি থেংস্থান ব্যাংক ও ব্র্যাক 

ব্যাংক এর োসর্ আবর্ থক 

েহসর্াবগতা বিষয়ক েভা 

করা হসয়সছ। 

19.   জিাাঃ শািসুল আসর ীন ০২ 

৭/৯, ব্লক-বড, লালিাটিয়া, 

ঢাকা- ১২০৭।  

জ ানাঃ ০১৭৬৫২৫৮০১০   ০৯৭০২৬ (ঢাকা উত্তর 

বেটি কসপ থাসরশন 

আইটি কনোলসটবন্স োবভ থে ও জেবডং। 

এসিা ম্যানু যাকচাবরং 

 

 

জেলাাঃ জগাপালগঞ্জ  

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

শাহনশাহ্ বরংকু 

(৩৫০০৯৭) 
০২ 

কৃòঠাকুর, জিায়াবলয়া, 

মুকসুদপুর, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭৮০৫৪৫৫২২ 

 

স্বপ্ন জডইরী খািার, 

লাইসেন্স নং-৫৮৩,৭ নং 

ভািড়াশুর ইউ.বপ, মুকসুদপুর , 

জগাপালগঞ্জ 

গরু জিাটা তাো করন ও িাছ, মুরবগর 

েিবিত খািার। 

ESDP এর েহয়তায় কৃবষ 

ব্যাংক, মুকসেদপুর শাখা 

জর্সক ২৫ লক্ষ টাকা ঋসণর 

প্রবতশ্রুবত জপসয়সছন। 

2.  

 

জনািান িাহমুদ 

(৩৫০০১৮) 
০১ 

বহেলিাড়ী, জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ। 

জ ানাঃ ০১৭১৬২৪০৬৬৬ 

জিোে থ ভাই ভাই িৎস্য এন্ড 

এসিা  াি©, এসিা  াি ©/কাবি 

ইউবনয়ন-৭৯/২০১৯-২০২০,                                                             

বহেলিাড়ী, জকাটালীপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ 

এসিা  াি© ,হাসঁ, মুরবগ ও িাসছর খািার, গরু 

জিাটাতাো করন  াি© েিবিত িাছ, মুরবগ ও 

গরুর খািার। 

ESDP এর েহয়তায় কৃবষ 

ব্যাংক, জকাটাবলপাড়া শাখা 

জর্সক ২০ লক্ষ টাকা ঋসণর 

ব্যিস্থা করা হসয়সছ।  



3.  

 

েÂয় তিরাগী 

(৩৫৫০৭৩) 
০২ 

নবলয়ারচর, জতরখাদা, খুলনা।  

জ ানাঃ ০১৭৭৫২৭৫৩১৭ 
েÂয় আইটি জেিার, 

লাইসেন্স নং- ১৩, ৪ নং 

োব য়াদহ,জতরখাদা, খুলনা 

অনলাইন (আউটসোবেং), অনলাইন োসভ থ,  

Autocard 3D Design কাসের িাধ্যসি 

তিসদবশক মুদ্রা অে©ন করা। 

 

4.  

 

জোহাগ জিাল্লা 

(৩৫০০০১) 
০১ 

কাবচকাটা, রাধাগঞ্জ, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭১১২৮৭৪৮০ 
এসিা  ািে থ, 

রাধাগঞ্জ ইউবনয়ন-৬৩২/১৯-

২০, কাবচকাটা, রাধাগঞ্জ, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ। 

এসিা  াি©, িাসছর চাষ ও জদশী গরুর  াি©। 

েিবিত িাছ, মুরগী ও গরুর খািার। 

ESDP এর েহয়তায় কৃবষ 

ব্যাংক, জকাটাবলপাড়া শাখা 

জর্সক ৩০ লক্ষ টাকা ঋসণর 

ব্যিস্থা করা হসয়সছ। 

5.  

 

িাছরুল হাোন 

জশখ 

(৩৫০১৩৩) 

০২ 

িাশঁিাবড়য়া, িাশঁিাবড়য়া িির, 

টুবঙ্গপাড়া, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭৫৬৮০৭৯৯ 

কুলসুি এসিা  ািে ©, 

লাইসেন্স নং-৫৩/১৯-২০ইং, 

িাশঁিাবড়য়া িির, টুবঙ্গপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ 

 

গরুর খািার, িাসছর চাষ (এসিা  াি ©)। 

েিবিত িাছ, মুরগী ও গরুর খািার। 

 

6.  

 

মুরসেবলন 

(৩৫৫১৩২) 
০২ 

নবলয়ারচর, জতরখাদা, খুলনা।  

জ ানাঃ ০১৮১১১১৯৯৭২ 
োবকয়া এিারপ্রাইে, 

লাইসেন্স নং-০৭, ৪ নং 

োব য়াদহ, জতরখাদা,খুলনা 

বডেবেবিউটর ব্যিো, জকয়ার বনউবেশন বল:, 

উস্বর্গথ টি বল: জকাম্পাবনর পবরসিশক। 

 

7.  

 

জিা: আলাবিন 

জশখ 

(৩৫০০৬৩) 

০১ 

মুকসুদপুর, মুকসুদপুর, 

জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭৫২৮৬৪৫১৫ 
জিোে থ জরন্ডে বডবস্টবিউশন, 

নিীনগর, ইউবনয়ন-৪৫১, 

মুকসেদপুর, জগাপালগঞ্জ। 

বডেবেবিউটর ব্যিো, জকয়ার বনউবেশন বল:, 

উস্বর্গথ টি বল: জকাম্পাবনর পবরসিশক। ডাচ্ 

িাংলা ব্যাংসকর এসেি ব্যাংবকং এর বডলার। 

ESDP এর েহয়তায় 

উত্তারা ব্যাংক, জগাপালগঞ্জ 

শাখা জর্সক ১৫ লক্ষ টাকা 

ঋসণর ব্যিস্থা করা হসয়সছ। 

8.  

 

আবশকুর রহিান 

(৩৫০১২৯) 

০২ 

 

পাচুবড়য়া, িাবনকদাহ, 

জগাপালগঞ্জ েদর, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৯২০৩১০৯৭৮ 
আকাসশ এসিা  াি©, 

লাইসেন্স নং-৬৩/২০১৯-

২০২০, জগাপালগঞ্জ েদর, 

জগাপালগঞ্জ 

এসিা  ািে © ,িাছ, গরু ও জদশী হাসসঁর  াি থ, 

েিবিত িাছ, মুরবগ ও গরুর খািার। 

ESDP এর েহয়তায় 

এ.আর.বি ব্যাংক, 

জগাপালগঞ্জ শাখা জর্সক ১৫ 

লক্ষ টাকা ঋসণর প্রবতশ্রুবত 

জপসয়সছন। 



9.  

 

অবনিা রানী 

েরকার 

(৩৫০০২৩) 

০২ 

জগািরানীলািাঠ, জগািরা, 

জগাপালগঞ্জ েদর, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭৪৫৭৭৬২৩৯ 

 

টাে এিারপ্রাইে, 

লাইসেন্স নং-২০৬, জগািরা, 

জগাপালগঞ্জ েদর, জগাপালগঞ্জ 

জেসনটারী ন্যাপবকন উৎপাদন ও 

িাোরোতকরণ। 

 

10.  

 

অবনসিষ গাইন 

(৩৫০০০৭) 
০১ 

বদঘলীয়া, রাধাগঞ্জ, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৭৭২৯০৬৯৩৬ 
োনরাইে ইসলকবেক, 

জেড লাইসেন্স-১৭৭/১৯-

২০,৫নং রাধাগঞ্জ ইউবনয়ন, 

জকাটালীপাড়া,জগাপালগঞ্জ। 

এল.ই.বড লাইট উৎপাদন ও িাোরোতকরণ। ESDP এর েহয়তায় 

েনতা ব্যাংক, কাবশয়ানী 

শাখা জর্সক ১৫ লক্ষ টাকা 

ঋসণর ব্যিস্থা করা হসয়সছ। 

11.  

 

আবিনুল হক 

োবির 

(৩৫০০১৭) 

০১ 

হেবপটাল জরাড, 

জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৮০৭৩৮১০৬৮ 
জিোে © োবির এিারপ্রাইে, 

লাইসেন্স নং-০০২৮-

০৫,জকাটালীপাড়া, জগাপালগঞ্জ 

প্লাবিক পন্য উৎপাদন ও িাোরোতকরন। ESDP এর েহয়তায় 

অিণী ব্যাংক, 

জকাটালীপাড়া শাখা জর্সক 

২০ লক্ষ টাকা ঋসণর 

প্রবতশ্রুবত জপসয়সছন। 

12.  

 

অবিত গাইন 

(৩৫০০৮৭) 
০২ 

তারাঈল, োলুখা, টুবঙ্গপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ। 

জ ানাঃ ০১৭৮৩৬৯৮৩০৩ 
A and B IT 

solution,৭০/১৯-২০, 

তারাঈল, োলুখা, টুবঙ্গপাড়া, 

জগাপালগঞ্জ 

অনলাইন (আউটসোবেং), অনলাইন োসভ থ, 

Autocard 3D Design 

 

13.  

 

তবহবুল 

(৩৫০০৬২) 
০১ 

জশখ িাড়ী, জঘনাসুর, িড় া-

৮১০২, জগাপালগঞ্জ েদর, 

জগাপালগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৮৫৯১৫৭৯৮৯ 

জিোে থ আলি এসিা  ািে ©, 

ো,ইউ, বপ-

৭৩/১৯,োলালািাদ ইউবনয়ন, 

জগাপালগঞ্ 

এসিা  াি© (িাসয়াফ্ল্ক প×বতসত িাছ 

উৎপাদন) ও জদশী গরুর খািার। 

 

14.  

 

জনাসিল খিকার 

(৩৫৫১৩১) 
০২ 

জিথুড়ী, রািবদয়া কসলে, 

কাবশয়ানী, জগাপালগঞ্জ। 

জ ানাঃ ০১৬৮৪৪০৭৯৬৪ 

 

জনাসিল এযাসিা  াি©, লাইসেন্স 

নং-৪৯/১৯-২০, ১২ নং জিথুড়ী 

ইউবনয়ন পবরষদ, কাবশয়ানী, 

জগাপালগÄ। 

 

এযাসিা  াি থ (িাছ, িাংে ও দুধ উৎপাদন)। ESDP এর েহয়তায় কৃবষ 

ব্যাংক জর্সক ১৫ লক্ষ 

টাকা ঋসণর প্রবতশ্রুবত 

জপসয়সছন। 



 

 

 

 

জেল াঃ িাবনকগঞ্জ 

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.   
িাহফুো আিার মুন্নী 

(৫৬০১০৫) 
০১ 

িান্দুটিয়া িাবনকগঞ্জ  

০১৭৯১৫৫৩৫৯৯ 

০৬২১৪- জপৌরেভা 

হস্ত বশল্প   

2.   
জিাাঃ আবতকুর রহিান 

(৫৬০০৮৫ ) 
০১ 

িান্দুটিয়া িাবনকগঞ্জ  

০১৭১০১১০৬৯৫ 

১১/১৯-২০- ইউবনয়ন 

পবরষদ  

জিকাবর ফুড জপ্রাডাক্ট   

3.   
জিাাঃ আব্দুল হাবিদ 

(৫৬০০৬৩) 
০১ 

োয়গীর িাবনকগঞ্জ 

০১৭১১৫১৩৮৩২ 

০০১০১৮৬- ইউবনয়ন 

পবরষদ 

জিকাবর ফুড জপ্রাডাক্ট  

4.   
জিাাঃ আেিত আলী 

(৫৬০১৪৬) 
০২ 

উবকয়ার,গড়পাড়া,িাবনকগঞ্জ 

০১৭১৪৪৪৪৫৪৪ 

০৭২২৩- ইউবনয়ন 

পবরষদ 

কবম্পউটার জেবনং জেিার   



5.   
পার্ থ বিশ্বাে 

(৫৬০১৩৫) 
০২ 

২৭/৩, গঙ্গাধর পবে,ব্লক-বি  

িাবনকগঞ্জ  

০১৭১৫৬৬৬৫১২ 
০৭৩৭৩- জপৌরেভা  

কুটির বশল্প  

6.  
 

 

োবেদ হাোন প্লািন 

(৫৬০১৭৬) 
০৪ 

১৭১,জিউর্া জরাড, িাবনকগঞ্জ 

০১৭১১১৬২২২৯ 

০৬৪৩২- জপৌরেভা 

 জরস্টুসরি ব্যািো  

7.   
জিাাঃ সুসেল বিয়া 

(৫৬০২৩৯) 
০৩ 

বেনজুবর িানগালা,বঘওর 

িাবনকগঞ্জ  

০১৭১২৮৫৮৯০৭ ৭৯৯- ইউবনয়ন পবরষদ 

- 

িৎস্য খাদ্য ও ঔষধ েরিরাহকারী প্রবতষ্ঠান   

 

জেলাাঃ রােিাড়ী  

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর 

জেড লাইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
আিাে আলী 

(৮২৫০৩৩) 
০৪ 

িািাঃ ভািানীপুর, উত্তর 

ভািানীপুর, ডাকঘরাঃ 

রােিাড়ী, র্ানাাঃ রােিাড়ী 

েদর, জেলাাঃ রােিাড়ী। 

জ ানাঃ ০১৯২১০০৪৬১৫  

প্রবক্রয়াধীন 

বিজ্ঞাপনী েংস্থা।   

2.   
জিাাঃ জশাসহি জরো 

(৮২৫০৫৪) 
৫ি  

িািাঃ কােীিাধা, ডাকঘরাঃ 

রােিাড়ী, র্ানাাঃ রােিাড়ী 

েদর, জেলাাঃ রােিাড়ী। 

জ ানাঃ ০১৮৭৪৪৮১২৩৭  

 

প্রবক্রয়াধীন 

কসয়ল উৎপাদন, িাোরোতকরণ। 

েবরষার জতল ম্যানু যাকচাবরং। 

 



3.   
আোদুজ্জািান 

(৮২০০৫২) 
০১ 

িািাঃ িড়-বঘকিলা, ডাকঘরাঃ 

বঘকিলা, র্ানাাঃ িাবলয়াকাবি, 

জেলাাঃ রােিাড়ী। 

জ ানাঃ ০১৭১৯০৭০৭৬০ 

৪৮ (রােিাড়ী 

জপৌরেভা) 

কাগে উৎপাদন।  

 

 

4.   
জিাাঃ োকাবরয়া 

(৮২০০০৬) 
০১ 

িািাঃ জিগচািী, ডাকঘরাঃ 

জিগচািী, র্ানাাঃ িধুখালী, 

জেলাাঃ  বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৭২৬৮৪০৫০৬  

১৩৪ (জিগচািী 

ইউবনয়ন)  

ফুড জপ্রাডাক্টে (বচপে, চানাচুর, ডাল ভাো, 

ঝালমুবড়)।  

 

 

জেলাাঃ িাদারীপুর  

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর 

জেড লাইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

আবু ইউসু  মুো 

(৫৪৫০৩৬) 
২য় 

িসঠর িাোর, িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৮৭৭৬৬৬৮০৫ 

২৯ (ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

ফুড এন্ড জকবিকযাল জকাং,  

উৎপাবদত পন্যাঃ- েস্,েযাি,জেবল,েবরষার 

জতল ইতযাবদ। 

 

2.  

 

আবুল হাোন মৃধা 

(৫৪৫০৩১) 
২য় 

চরখাগদী, চরমুগবরয়া, 

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৭২১০৯৯৯৩৬ ১-৫৩৪৮ 

(জপৌরেভা) 

জডইরী  াি থ।  

দদদদদ দ দদদদ 
দদদদদদদ  

 

3.  

 

আবশকুল ইেলাি 

(দদদদদদ) 
৩য় 

চতুরপাড়া, িস্ত াপুর, 

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ 

দদদদদদদদদদদ 

 

২৮৭ (ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

জপাবল্ট  াি থ।  



4.  

 

নূর  বরদা ইয়ােবিন 

(দদদদদদ) 
১ি 

দদদদদদ 
দদদদদদদদদ, 
দদদদদদদদদদ 
দদদদ 

দদদদদদদদদদদ  

০১-০৪৬৪৫ 

প্রদীপ্ত েিাহার েংস্থাাঃ তেবয়তা খািার ঘর, 

অনলাইন প্লাট ি থ।  

 

5.  

 

জিসহদী হাোন 

(দদদদদদ) ২য় 

খাগদী, চরমুগবরয়া, 

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৯৬৮৫৮৫০০ 
০১-০৬২৩৬ 

বডটারসেি পাউডার, বলকুইড, হযান্ড ওয়াশ, 

শ্যাম্পু, জহয়ার অসয়ল, একুসরট ব্লু, ইতযাবদ 

পন্য উৎপাদন।  

 

6.  

 

জিাাঃ অবহদুল ইেলাি 

হাওলাদার 

(৫৪৫০৬১) 

৩য় 

িাদারীপুর েদর, িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৯৫১৩০২২৩০ 

০১-০৭০০৪ 

(জপৌরেভা) 

জপাশাক বশল্প।   

7.  

 

জিাাঃ িাোহারুল ইেলাি 

(৫৪৫০৩৯) 
২য় 

চরমুগবরয়া, জুট বিল েড়ক, 

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৪০৮৭৯১৪২ ০১-০০৩৭৫ 

(জপৌরেভা) 

জডইরী  াি থ,  

উৎপাদনাঃ দুগ্ধ,িাংে 

 

8.  

 

জশখ ইকিাল জহাসেন 

(৫৪০০৪৬) 
১ি 

জদিরাে, ঘটিাবঝ, 

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৮২০২৭৩৪৮৪ ০৫৮ (ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

জডইরী  াি থ।   

 

 

 

 



জেলাাঃ মুবন্সগঞ্জ  

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
বির্ী 

(৫৯০১২৩) 
০২ 

িান্দ্রা, টঙ্গীিাড়ী, মুবন্সগঞ্জ। 

জ ানাঃ ০১৯৫০০২৭১১৪ 

৮৮ 

জপাশাক ততবর।  ESDP এর প্রধান কার্ থালসয় গত 

১৪/০১/২০ কি থেংস্থান ব্যাংক 

ও ব্র্যাক ব্যাংক এর োসর্ 

আবর্ থক েহসর্াবগতা বিষয়ক 

েভা করা হসয়সছ। 

2.  

 

জশাসয়ি জিাহােদ কাবে 

(৫৯০১২২) 
০২ 

জরাড নং-১, িাোাঃ ২৯, ব্লকাঃ 

১০, ঢাকা উদ্যান্, 

জিাহােদপুর, ঢাকা। 

জ ানাঃ ০১৪০০৮৫১০০১ 
০৫-৪৪৬৩০ 

গাসি থিে। (শাট থ, প্যাি, োউোর)    

3.  

 

ইউসু  আলী জরািান 

(৫৯০১৩০) 
০২ 

িাঠপাড়া, মুবন্সগঞ্জ েদর, 

মুবন্সগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০৭১৭৮১৭৫০৯৯ 

২৮৬ 

বতল বিসদসশ রপ্তাবন। পাশাপাবশ জরস্টুসরি 

ব্যিো।  

 

4.  

 

ইউনুছ আলী রাজু 

(৫৯০১২৯) 
০২ 

িাঠপাড়া, মুবন্সগঞ্জ েদর, 

মুবন্সগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০৭১৭৮১৭৫০৯৯ 

৭০ 

বতল বিসদসশ রপ্তাবন। পাশাপাবশ জরস্টুসরি 

ব্যিো। 

 

5.  

 

জিাাঃ রুসিল  

(৫৯৫০১৭) 
০৩ 

খালইস্ট (িটতলা)। কসলে 

জরাড, েদর, মুবন্সগঞ্জ।  

জ ানাঃ ০১৯৩২৪৭১৫১৬  

২৭/১ 

আইটি জোন করার ব্যিো।   

 



জেলাাঃ শরীয়তপুর 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর 

জেড লাইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

িনজুরুল আলি 

(৮৬৫০৪৫) 
০৪ 

িািাঃ চরিধ্যপাড়া,জপাাঃ 

আংগাবরয়া,র্ানাাঃ পালং , 

জেলাাঃ শরীয়তপুর । 

জ ানাঃ ০১৯৩৩০৮১৪৪৪ 
১৭০ 

জরস্টুসরি এন্ড ফুড জডবলভাাবর।   

2.  

 

জিাাঃ আহিাদ উল্লাহ 

(৮৬০০২৬) 
০২ 

িাি/রাস্তা,পবিি পরােবি 

,ডাকঘর,আংগাবরয়া,৮০০১, 

শরীয়তপুর েদর, শরীয়তপুর 

জ ানাঃ ০১৯২০৩০৬৯৪৯ 
১০৯-১/১/২০ 

গাসি থিে,ব ে িাসয়াফ্ল্ক।   

3.  

 

ইয়াকুি 

(৮৬০১৪৩) 
০২ 

িাি,রািানসি হাওলা ,ওয়াড থ-

০৬,জপাাঃ চন্দ্রপুর উপসেরা 

শরীয়তপুর েদর ,জেলা 

,শরবয়তপুর । 

জ ানাঃ ০১৪০৮৮৩৪৪৬১ 

৫০ 

জডইবর  াি থ।   

4.  

 

দবলল উবিন ধলু 

(৮৬০০১৩) 
০১ 

িািাঃ বিসনাদপুর চসরর 

কাবি,ডাগঘর : বিসনাদপুর, জেলা 

,শরীয়তপুর । 

জ ানাঃ ০১৭২৪১৭১৪০ 
২৬১৮ 

জরবডসিড কাপসড়র জদাকান  

5.  

 

আব্দুল িান্নান 

(৮৬০০৩১) 
০১ 

িাি: োলালপুর,ডাগঘর, 

লক্ষীপুর,র্ানা:কালবকবন,জেলা:  

িাদারীপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৩৭২৪৭৭৬৯ 
৪১৩ 

গরু জিাটা তাোকরন  াি থ  



6.  

 

আব্দুল্লাহ আল-িামুন 

(৮৬৫০০২) 
০৩ 

িািাঃ জগাড়াইল,জপা: 

েপে,র্ানা:নবড়য়া,জেলা: 

শরীয়তপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৬৩৪০০০২৪ 
১৯২০-২০২০/৮৩ 

কংবক্রট হল ব্লক উৎপাদন।   

7.  

 

রসয়ল িাহমুদ 

(৮৬৫০০৪) 
০৩ 

িাি,ধানুকা ,জপা,ধানুকা 

,উপসেলা েদর, জেলা 

শরীয়তপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৮৪৫৫৮৮৯৬ 
২৫৪৭ 

গরু খািার।   

8.  

 

জলাকিান িাদির 

(৮৬০০৪৩) 
০৪ 

িাি/রাস্তা: রুদ্রকর ডাগঘর , 

রুদ্রকর -৮০০১, শরীয়তপুর েদর, 

শরীয়তপুর। 

জ ানাঃ ০১৬৩৫৫৫১১০১ 
২৩৭ 

ইট,িালু,বেসিি,গ্যাে,স্যাসনটারী ইতযাবদ।   

9.  

 

জিাোাঃ বশবল্প আিার 

িানু 

(৮৬০০২৭) 

০১ 

িািাঃ আবিনিাগ 

তুলাোর,ডাগঘর,পালং,র্ানাাঃ 

পালং ,জেলাাঃ শরীয়তপুর। 

জ ানাঃ ০১৯০৮৫৮২১০১ 
৫৬০ 

বডবেটাল বপ্রবিং।   

10.  

 

জোসহল জিাল্লা 

(৮৬৫০২৮) 
০৪ 

িাো/জহাাঃ ৫১১,িািাঃ রুদ্রকর 

জহাগলা,জপাাঃ রুদ্রকর,র্ানাাঃ 

পালং,জেলাাঃ শরীয়তপুর। 

জ ানাঃ ০১৮৬৫৫৫৫৯২৪ 
২৪৮ 

তিজ্ঞাবনক প্রবক্রয়ায় িাছ চাষ।  

 

 

 

 



জেলাাঃ টাঙ্গাইল 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর 

জেড লাইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   

আবু আহিদ 

আখতারুজ্জািান 

(৯৩০২৬০) 

২য় 

িািাঃ বিশ্বাে জিতকা,জপািাঃ 

টাংগাইল জপৌরেভা,র্ানাাঃ 

টাংগাইল েদর, জেলাাঃ 

টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৭১১-২৬৫২১৭ 

২০০৬ 

পাটোত দ্রব্য উৎপাদন।   

2.  

 

আল িামুন 

(৯৩০০১০) 
১ি 

িািাঃ জশালাকুড়া, জপািাঃ 

জলাহানী োগরবদঘী, র্ানাাঃ 

ঘাটাইল, জেলাাঃ টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৭৫৬-০৩৯৩৯৬ 

১৪৩  

(ইউবনয়ন পবরষদ) 

কৃবষ।   

3.  

 

এি.এর.ইেলাি 

(৯৩০২৬১) 
২য় 

িািাঃ ভাওড়া, জপািাঃ ভাওড়া, 

র্ানাাঃ বিেথাপুর, জেলাাঃ 

টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৭১৪-০৪২৬৩৯ 

১৮১৬৭  

(ইউবনয়ন পবরষদ) 

আইটি ব্যিো।   

4.  

 

জিাাঃ কািরুল ইেলাি 

(৯৩০১৭৫) 
২য় 

িািাঃ পবিি আকুর টাকুর 

পাড়া, জপাি+র্ানা+জেলাাঃ 

টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৯৭৬৩৫৪৯৮৮ 
০৩০৫৩৭২৬৬ 

চািড়াোত পণ্য উৎপাদন।   

5.  

 

রসিন্দ্র চন্দ্র কি থকার 

(৯৩০০৫৮) 
১ি 

িািাঃ করটিয়া, জপািাঃ 

করটিয়া, র্ানাাঃ টাংগাইল 

েদর, েলাাঃ টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৭৩৯১৫৬১৮২ 
২১৩০ 

কবম্পউটার জেবনং জেিার।   



6.  

 

রুখোনা পারভীন 

(৯৩০২১৬) 
১ি 

িািাঃ র্ানা পাড়া, 

জপাি+র্ানা+জেলাাঃ 

টাংগাইল েদর। 

জ ানাঃ ০১৭১৯৮৭০২৬২ 
১৩-২০০-৩২৬৮ 

পাটোত দ্রসব্য উৎপাদন।   

7.  

 

জরাকোনা খাতুন 

(৯৩৫০১১) 
৩য় 

িািাঃ জঢপাকাবি, জপািাঃ 

 লদা, র্ানাাঃ ভূয়াপুর, জেলাাঃ 

টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৭২৯-৫৬৬৯০৫ 
১৬-১৬৬-৭৭৮৪ 

তাঁত বশল্প।   

8.  

 

েঞ্জয় দাে 

(৯৩৫০৫৮) 
৪র্ থ 

িািাঃ পুিকামুরী, জপািাঃ 

বিেথাপুর, র্ানাাঃ বিেথাপুর 

জপৌরেভা, জেলাাঃ টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৯৫৮-৪৭৪৮০০ 
৭৪৭১ 

কৃবষসত জদশব্যাপী বনরাপদ খাদ্য উৎপাদন, ই 

–কিাে থ বভবত্তক বিপনন করা।  

 

9.  

 

খিকার শওকত আলী 

(৯৩৫০১০) 
৩য় 

িািাঃ িাবনয়াফ র, জপািাঃ 

চামুবরয়া, র্ানাাঃ কাবলহাতী, 

জেলাাঃ টাংগাইল। 

জ ানাঃ ০১৯১২২৭৬৭৭২ 

১২২  

(ইউবনয়ন পবরষদ)  

িাংে প্রবক্রয়াোতকরণ বশল্প।   

10.  

 

জিাাঃ েবেি জহাসেন 

(৯৩০১০৩) 
২য় 

িািাঃ আিোনী, জপািাঃ িগ থা, 

র্ানাাঃ কাবলহাতী, জেলাাঃ 

টাংগাইল।  

জ ানাঃ ০১৭২৪-৮৩৩৪৫০ 

২১৩  

(ইউবনয়ন পবরষদ) 

অগ থাবনক িৎস্য খািার।   

11.  

 

অজুথন কুিার িে থন 

(৯৩৫০১৪) 
৩য় 

িািাঃ পুটিকাটা, জপািাঃ 

রাোরহাট, র্ানাাঃরাোরহাট, 

জেলাাঃকুবড়িাি। 

জ ানাঃ ০১৭৫১-০৩৩১০২ 

০২০৬১১০২১১ 

(জপৌরেভা ) 

ব্লক ইট।   



12.  

 

িাকসুদা জিগি মুিা 

(৯৩৫০৪৩) 
৪র্ থ 

িািাঃ চরলক্ষী, জপািাঃ 

রািগবতর হাট, র্ানাাঃ 

রািগবত, জেলাাঃ লক্ষীপুর। 

জ ানাঃ ০১৬২৬-৬২৭৫৮৪৪ 
৮১৯ (ইউবনয়ন 

পবরষদ) 

প্রবশক্ষণ জশষ কসর িীন  যাশন নাসি একটি 

অনলাইন ব্যিো শুরু কসরসছন। প্রার্বিক ভাসি 

১০০০০০০ (দশ লক্ষ) টাকার বিবনসয়াগ 

পবরকল্পনা প্রস্তুত কসর জেই অনুর্ায়ী কাে শুরু 

কসরসছন। তার ইচ্ছা টাঙ্গাইসলর তাঁসতর পণ্য 

অবত েহসে িাংলাসদশ েহ বিসশ্বর অন্যসদসশর 

িানুষসক জপীবছসয় জদওয়া। 

 

 

 

জেলাাঃ  বরদপুর 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর 

জেড লাইসেন্স 

নম্বর 
ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
জিাাঃ আলাউবিন জেক 

(২৯০১০৩) 
০২ 

লক্ষ্মীপুর িসডল টাউন, 

 বরদপুর েদর,  বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৭২৭০২৬০৯১ 
৩০/১৮ 

চািড়াোত বশল্প জকাম্পানী।   

2.   
জগৌতি ভট্টাচার্য্থ 

(২৯০১২৩) 
০২ 

পবিি খািােপুর,  বরদপুর 

েদর,  বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৭১৫৪২৫৬৪৫ 
১৪৪৭২ 

জিবডবেন সুপার শপ ব্যিো।   

3.   
রব কুল হাোন 

(২৯০১০২) 
০২ 

কিালাপুর,  বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৫৮৪৯২৭০১ 

২৫৩০৮ 

ইসকা-ব্লক। 

 

 



4.   
জিাাঃ রাবেি জিাল্লা 

(২৯৫০৩২) 
০৪ 

ফুরো, কানাইপুর,  বরদপুর।  

জ ানাঃ ০১৭৪১৫৫৩৩৫২ 

 

অসটা রাইচ বিল।   

5.   
জরাকন উবিন 

(২৯০০০১) 
০১ 

িািাঃ চন িম্ম্রিী, জপাস্টাঃ 

িেিী, র্ানাাঃ েদরপুর, 

জেলাাঃ  বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৭৭২২১৫২২২ 
 

অসটা বিক ব্যিো।  

6.   
জিাাঃ হায়দার আলী 

(২৯০০৭৪) 
০১ 

কিলাপুর,  বরপুর েদর, 

 বরদপুর। 

জ ানাঃ ০১৯৭৪৬৩১৭০৮ 
৭৬ 

  

7.     

 

 

  

8.     

 

 

  

 

 

 



জেলাাঃ নরবেংদী 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.  

 

জেবলি বিয়া 

(৬৮০০৩৮) 
০২ 

পাচঁসদানা িাোর,নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৮৬৪৮৯৮১৫৪ 

১৩৭৮ (িসহসরপাড়া 

ইউনবয়ন পরবষদ) 

 

বিবভন্ন রকসির বলবনং োিিী ( জর্িনাঃ টয়সলট 

বলনার, জফ্ল্ার বলনার, বডে ওয়াোর, ইতযাবদ) 

উৎপাদন ও জদশীয় িাোসর বিপনন। 

 

2.  

 

বপপুল চি দাে 

(৬৮০০৪৬) 
০২ 

জনহাি,পাচঁসদানা,নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৬৪০৮২৯৬৩৯ 

১৭৯ (পাঁচসদানা 

ইউনবয়ন পরবষদ) 

িাছ রপ্তানী ও প্রোধনী,িেলা ইতযাবদ 

আিদানী শুরু কসরছ। 

 

3.  

 

রাসশদুল জিাবিন 

(৬৮০১২৬) 
০২ 

দাশপাড়া,পবিি 

িাহ্মিী,নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৭৬৮৭৪৬৮৪৮ ১৬৫৭/১০০ ২০১৯-

২০২০ (পূ থি িাহ্মিী, 

িীরপুর,নরবেংদী) 

ওসয়িোইট বডোইন ও জডভলাপসিি, আইটি 

জেবকউবরটি ম্যাসনেসিি, োচ থ ইবঞ্জন 

অপটিিাইসেশন ইতযাবদ। 

 

4.  

 

জিাাঃ জিাখসলছুর রহিান 

(৬৮০১৭৩) 
০২ 

বচবনশপুর,নরাবেংদী 

েদর,নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৭১৩৫০১৭৬০ 
১১৫৭/৩৩৮ 

(নরবেংদী জপীরেভা) 

ই কিাে থ োইসটর িাধ্যসি পণ্য েরিরাহ। 

িতথিাসন একটি ই-কিাে থ োইটি জর্সক মুবদ পণ্য 

(grocery) োিিী িানুসষর দারসগারায় 

জপৌৌঁসছ জদয়া হসচ্ছ। 

 

5.  

 

হুিায়ুন কবির 

(৬৮৫০২২) 
০২ 

চর আিলা, জিলাি, নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৯৪২৯৫১৮৯৯ 

২০১৯-২০২০/২০৪ 

(জিলাি উপসেলা, 

নরবেংদী) 

 াসি থেী ব্যিো শুরু কসরসছন, এিং ভবিষ্যসত 

ব্যিো েম্প্রোরণ কসর হাঁেপাতাল শুরু েসন্য 

কাে করসছন। 

 



6.  

 

আব্দুর রবহি 

(৬৮০১২৭) 
০২ 

দাশপাড়া,পবিি 

িাহ্মিী,নরবেংদী। 

জ ান নং- ০১৯১২৫৩৯১৩৫ ৬১২/২০১৯-২০২০ 

(নরবেংদী েদর, 

নরবেংদী) 

কবম্পউটার র্ন্ত্াংশ োবভ থে ও োসপাট থ।  

 

 

জেলাাঃ বকসশারগÄ 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
‡gvt Lvqiæj Bmjvg 

(480041) 
০১ 

AóeM©, we-KPzix, wK‡kviMÄ 

জ ান নং-01748-984295 

120  

(BDwbqb cwil`) 

 

wZwb GLv‡b cÖwkÿY MÖnb K‡i GKwU †i÷y‡i›U 

e¨emvi A‡evKvVv‡gv wbg©vb K‡i‡Qb Ges mv‡_ 

wZwb GKwU †WBix dvg© Kivi cwiKíbv MÖnb 

Ki‡Qb| 

 

2.   
gwbiæj nvmvb 

(480034) 
০১ 

jvswUqv, †e_Bi, KwUqv`x, 

wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01725-518102 
242  

(BDwbqb cwil`) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i GKwU †hŠ_ 

fv‡e mgwš̂Z Lvgvi ’̄vcb Ki‡Z mÿg 

n‡q‡Qb| 

 

 

 

3.   
‡gvt Avwbmy¾vgvb 

(480030) 
০১ 

wbDUvDb, Iqvwj‡bqvR Lvb 

K‡jR msjMœ, wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01711-475806 
03751-00 

(‡cŠimfv) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MªnY K‡i Zvi 

dwb©Pvi KviLvbv m¤úªmviY K‡i‡Qb| Ges 

GKwU gyiMxi †kW ‰Zwi K‡i‡Qb| 

 



4.   
‡gvt nvweeyjøvn 

(480079) 
০১ 

Picyg`x, †nv‡mbcyi, 

wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01965-018129 
27  

(BDwbqb cwik`) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i †WBix dvg© 

m¤úªmviY K‡i‡Qb| Ges ev‡qvM¨vm Drcv`‡bi 

cwiKíaxb i‡q‡Q|  

 

 

5.   
kviwgb 

(480097) 
০১ 

KvUvevox, eªvÿYKzPix, 

wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01983-791285 
201-19-20  

(BDwbqb cwik`) 

Zwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i †cvkvK 

‰Zwi‡Z mÿg n‡q‡Q| Ges Zvi ˆZwi †cvkvK 

evRviRvZ K‡i‡Qb|   

 

6.   
‡gvt gvQzg wejøvn 

(480114) 
০১ 

AvDwjqvcvov, webœvwU, 

wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01711-237838 
96-2018-19 (webœv 

BDwc) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i wdkvwiR 

e¨emv m¤úªmviY K‡i‡Qb| 

 

7.   
‡gvt gwZDi ingvb 

(480150) 
০১ 

‡MŠiv½evRvi, wK‡kviMÄ| 

জ ান নং- 01911-190543 

04649-00 

(†cŠimfv) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i wcÖw›Us I 

†cÖm e¨emv m¤úªmviY K‡i‡Qb| 

 

8.   
bvmwib myjZvbv 

(480037) 
০১ 

‡givZjv, gmyqv, KwUqvw`, 

wK‡kviMÄ| 

জ ান নং- 01712-091175 

01758 (‡cŠimfv) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i 

cwi‡ekevÜ IqvbUvBg cY¨ Drcv`b KviLvbvi 

D‡`¨vM MÖnY K‡i‡Qb| 

 

9.   
‡gvt gvneyeyi ingvb 

(480053) 
০৩ 

KwUqvw`, wK‡kviMÄ 

জ ান নং- 01876-931931 

54  

(BDwbqb cwil`) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i GKwU 

†KwgK¨vj KviLvbv ( nvDR †nvì wK¬wbs AvB) 

¯’vcb K‡i‡Qb| Zvi Drcvw`Z cY¨ evRviRvZ 

Kib n‡”Q| 

 



10.   
Zvnwgbv Av³vi 

(480104) 
০২ 

AvLivevRvi, wK‡kviMÄ| 

জ ান নং- 01909-766166 

08311-00 

(†cŠimfv) 

wZwb GLvb †_‡K cÖwkÿY MÖnY K‡i †cvkvK 

‰Zwi‡Z mÿg n‡q‡Q| Ges Zvi ˆZwi †cvkvK 

evRvi RvZ K‡i‡Qb| 

 

11.   
bvRgyj mvwKe 

(485090) 
০৪ 

AvLivevRvi, wK‡kviMÄ| 

জ ান নং- 01403-246242 

173  

(BDwbqb cwil`) 

wZwb GLv‡b cÖwkÿY MÖnb K‡i gv †cvwëª dvg© 

Gi m¤úªmviY K‡i‡Qb| 

 

12.   
‡ivwR Av³vi 

(480124) 
০৩ 

MvBUvj, wK‡kviMÄ| 

জ ান নং- 01756-316644 

05798-00 

(‡cŠimfv) 

wZwb GLv‡b cÖwkÿY MÖnb K‡i bKwk n¨vwÛ 

µvdUm, mvBK †cvwë dvg© m¤úªmviY K‡i‡Qb 

 

 

জেল াঃ নারায়ণগঞ্জ  

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 িহবেন জহাসেন  

(৬৭০০৮৬ 
০১ 

পবিি েনিাবি, জোনারগাঁ, 

নারায়ণগঞ্জ  

জ ান নং- ০১৯০৭৭৫৬৯৪৯ 

 ০০৬৫০০ (বেটি 

কসপ থাসরশন) 

  হযান্ড ওয়াশ, গ্লাে বলনার, ওয়াবশং 

পাওডার, টয়সলট বলনার ইতযাবদ উৎপাদন 

ও বিক্রয় করা হয়।  

 

 

 

 

 



জেলাাঃ গাবেপুর 

ক্রবিক 

নং 
ছবি নাি ও বনিন্ধন নং 

ব্যাচ 

নং 
ঠিকানা ও জিািাইল নম্বর জেড লাইসেন্স নম্বর ব্যিোর বিিরণ 

িন্তব্য  

1.   
আব্দুল কুদ্দুছ 

(৩৩০০২১) 
০১ 

আফ র জ  ল  ি ে র, 

েয়সেিপুর, গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৭৩০৫৮৫৫৯০ 
৭৪১২ 

এক্সস  র্ ট ইসপ র্ ট ব্যিে  চলি ন, 

েম্প্রে মরত আক সর কৃমি  ণ্য  ও 

িেলা আরি,ক ত র,েমিন 

আমিক ,ি লসয়মিয়  রপ্ত নী করসত 

ইচ্ছুক। 

 

2.   
রমিউল আলি 

(৩৩০০৪০) 
০১ 

মে.মি, চ পুমলয় , জ  াঃ 

মি.ও.এফ, ১৭০৩, গ েীপুর 

েের, গ েীপুর 

জফ ন নং- ০১৯৫১৪০১০৪০ 
৮৪৭১ 

বতনিছর, জিয়াবদ ১০ লাখ টাকা 

বিবনসয়াসগর িাধ্যসি আলু, জপয়াে, 

িেলা এক্সস  র্ ট ইসপ র্ ট ব্যিে  

চলি ন, েম্প্রে মরত আক সর কৃমি  ণ্য 

মিসেসি রপ্ত নী করসত ইচ্ছুক। 

 

3.   
মেে রুল ফ রুক 

(৩৩০১৩৫) 
০১ 

১/এ, েত্ত  ড় , র্ঙ্গী, গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৮৮০১৯২৯৫০ 

২৯০ 

মনর  ে   দ্য মনমিত করসণর লসিে 

জ ৌথ উসদ্য সগ িধু, েিমে, দুগ্ধ ও 

দুগ্ধে ত  ণ্য উৎ  েন ও মি নন। 

প্রমিিণ জিসি জেড ল ইসেন্স েপন্ন। 

 

4.   
সুিন আহসিে 

(৩৩০০৬৪) 
০১ 

গ্র িাঃ ছ ত্ত র ন য়    ড় , জ  াঃ 

মি.ও.এফ, থ ন াঃ গ েীপুর েের, 

জেল াঃ গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৬৭৭১৮৫৬১৭ 

প্রমক্রয় ধীন 

 

 গ সি টন্টে  ণ্য আিে নী ও রপ্ত নী।  

5.   
ে সহদুর রহি ন 

(৩৩০০২০) 
০১ 

বড-২০৫, েমিন জি রে , 

গ েীপুর েের, গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৭৬৬১০৩২০৬ 
প্রমক্রয় ধীন 

মনর  ে   দ্য মনমিত করসনর লসিে 

িৎে উৎ  েন ব্যিে  এিং গি মে শু 

  লসনর ি ধ্যসি মনর  ে দুগ্ধ,ি ংে, 

এিং গ্য ে প্ল্ে ন্ট প্রমতষ্ঠ করন। 

 



6.   
পারসভে রানা 

(৩৩০০১১) 
০১ 

িািাঃ আি িাগ, জপাাঃ নীলনগর, 

র্ানাাঃ গােীপুর েদর, গােীপুর। 

জ ানাঃ ০১৮১৮২৬৪৯৩৬ 
প্রবক্রয়াধীন 

অসটাসিািাইল ইবঞ্জবনয়াবরং এিং 

ওয়াকথশপ এর েবলউশন। 

 

7.   

জিাাঃ শাবহনুর ইেলাি 

শাবহন 

(৩৩০১৪৬) 

০১ 

িািাঃ নয়াপাড়া, জপাাঃ ভাওয়াল 

বিেথাপুর, র্ানাাঃ েয়সদিপুর, 

জেলাাঃ গােীপুর। 

জ ানাঃ ০১৮১৫০০৩২৮০ 

প্রবক্রয়াধীন 

বনরাপদ দুগ্ধ ও দুগ্ধোত পণ্য এিং 

জগািাংে েরিরাসহর লসক্ষয ৪০ লক্ষ 

টাকা বিবনসয়াসগর িাধ্যসি ৭ িছর 

র্ািত তানহা এসিা বিবড নাসি 

খািারটি গােীপুসরর ৩৫ শতাংশ 

েবিসত ১৫টি ব ক্সড গরু বনসয় র্াত্রা 

শুরু কসর র্ার েংখ্যা জিৌসুসির চাবহদা 

অনুর্ায়ী হ্রাে বৃবদ্ধ ঘসট। েম্প্রোরসনর 

লসক্ষয জচিা কসর র্াসচ্ছন। 

 

8.   

জি াঃ জে ল ইি ন জহ সেন 

  ন 

(৩৩০১০০) 

০১ 

গ্র িাঃ ে লন , গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৭১১৫১০১৮৪ 

প্রবক্রয়াধীন 

৩লাক টাকা বিবনসয়াগ কসর ৯ িছসরর 

জিৌচাসষর োসর্ েবড়ত। িতথিাসন িধুর 

ব্যিহার িাড়াসনা বচবনর ব্যিহার হ্রাে 

এিং স্বাস্থয েেত খািার বনবিত 

করার লসক্ষয জিৌচাষ ও িধু পণ্য 

উৎপাদসনর েন্য জচিা কসর র্াসচ্ছন। 

 

9.   
অপু েরক র 

(৩৩০১৮১) 
০১ 

চরত নয়   ড় , ২৪ন, ওয় ড ট, 

মিওএফ, েয়সেিপুর, গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৯২৪৫৬৪৫৭০ 
প্রবক্রয়াধীন 

৪ িছসরর জপাশাক আিদানী ব্যিোর 

অবভজ্ঞতা।েম্প্রোরন করসত ইচ্ছুক। 

 

10.   
ে মির জহ সেন 

(৩৩০১১৫) 
০২ 

 চ ন্দন , গ েীপুর মেটি, 

গ েীপুর। 

জফ ন নং- ০১৭৫৭৬৩৭৭৪৩ 

প্রমক্রয় ধীন 

 

২০১৮ োল জর্সক জদসশর িাবণবেযক 

জপ্রক্ষাপট ও িানুসষর চাবহদার কর্া 

বিসিচনা কসর 

(Rajbarishop.com) নাসি একটি 

অনলাইন েসপর িাধ্যসি বনতয 

জপ্রাসয়ােনীয় িাোর জহাি জডলীভাবর 

করার উসদ্যগ বনসয়সছন এিং 

পর্ থায়ক্রসি ঢাকা েহ জদসশর প্রবতটি 

শহসর বনেস্ব োবভ থর পসয়সির িাধ্যসি 

 



জেিাটি িানুসষর জদাড় জগাড়ায় জপৌৌঁছাসত 

চাসচ্ছন। এই অনলাইন জেিাটি 

গােীপুসর েনবপ্রয়। 

11.   
ন মফে  ইয় েমিন সুমপ্ত 

(৩৩০১১৮) 
০২ 

D-১৯৬১৪, জে ড়পুকুর, 

েয়সেিপুর, গ েীপুর। 

জ ান নং- ০১৫২১৫৩৯৮১০ প্রমক্রয় ধীন 

 

বিসদশী পণ্য আিদানী কসর জদশীয় 

িাোসর বিক্রী করসছন।েম্প্রোরন 

করসত চাসচ্ছন। 

 

12.   
জিাাঃ জদসলায়ার জহাসেন 

(৩৩৫০১৯) 
০২ 

জিটওয়াল বেটি,নলোনী, চািনা 

জচৌরাস্তা-১৭০২ 

জ ান নং- ০১৯১৩৫৫৫১১১ 
১৩২৫৩ 

১৩ িছসরর আইটি কনোসল্টবন্সর 

ব্যিোবয়ক অবভজ্ঞতা।  বিবে আই 

এ টি ইন্সটিটিউট অি োসয়ন্স এন্ড 

জটকসনালবের প্রবতষ্ঠাটা।এটি 

েম্প্রোরসনর জচিা। 

 

13.   
জশখ োলিান রাবশদ 

(৩৩০১২৩) 
০২ 

ভূরুবলয়া ডুসয়ট, গােীপুর েদর, 

গােীপুর। 

জ ান নং- ০১৮৮৫০২৫২২৬ 
৩৩০১২৩ 

িীণিাোর নাসি তাো েিবে ও  ল 

েরিরাসহর ব্যিো চলিান এিং তা 

েম্প্রোরসনর ইচ্ছা। 

 

 

 


