
 

 

 

 

 

 

 

 

সিলেট সিভাগ 



জেল াঃ সিলেট  

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.   
রুিা খানম 

(৯১৬০৫৯) 
০২ 

সিশ্বনাথ নতুন িাজার, সিলেট। 

০১৭২২-৩১৩৪৬০ 

১০৩ 

অলটালমশন পদ্ধসিলি রপ্তাসনল াগ্য ফুে চাষ।  

2.   

 

হামজা হহোে 

(৯১০৮৬৪) 

 

 

 

  

০২ 

গ্রাম-রাজপুর,ডাক-গাছিাসি 

িাজার,সিলেট। 

০১৭১৪-৪২৭৪৮১ 

১০১৯৯ 

ইলকাসিক/ হহো ব্লক ইন্ডাসি স্থাপন।প্রসিসিন 

৪৫০০০ হাজার হলো ব্লক উৎপািন িম্ভি। 

হপ্রালজক্ট খরচ হলি হমাট ২,৭৮,০৭,৯৮২ 

িাকা।প্রসি ইট তিরীলি খরচ হলি ৫,৫২টাকা। 

আর সিসি হলি ১২ টাকা। প্রসিসিন োভ হলভ 

২,৭৮,৬৪০ টাকা  

 

3.   

হাসিজ হমাোঃ আবু িকর 

মাহমুি 

(৯১০২৯৮) 

 

০১ 

উপশহর এ-ব্লক,িির সিলেট।  

০১৭০৩০৫৪৭২৫ 

১২৩০০১৩৪৭৯ (সিলেট 

সিটি কলপ পালরশন)  

িাপ্লায়াি প সেলেজ ইিসডসপ সিলেট হথলক 

প্রসশক্ষন হনয়ার পর ৭জন 

প্রসশসক্ষি উলযাক্তা সমলে 

হ ৌথভালি  িাপ্লায়াি প 

সেলেজ ব্যািিা করলি 

চালেন  

4.   

হুমায়রা িািসনম  

(৯১০০৫৮) 

 

০১ 

আে-িাোহ টাওয়ার, 

িািাোঃ৩০৪(৩য় িো), 

পুি পল াপাসিঘীপাি, 

সিলেট।  

০১৭৭৩-৪১৪৭৩৬ 

২২০, সিগনামুন 

ইউসনয়ন পসরষি  

অলটালমশন পদ্ধসিলি প্রযুসক্ত সনভ পর 

হাইড্রিসনক এর মাধ্যলম কৃসষ পণ্য উৎপািন 

করলি চাই  

 

5.   
আিজাে হাসিি মঈন 

(৯১০০৪৫) 
০১ 

গ্রাম-শাখারী হকানা,হপাোঃ 

মুনসশগাও,থানাোঃ সিশ্বনাথ , 

হজোোঃ সিলেট। 

০১৭২০-৩০৩৬৫৩ 

১৪৭, ১ নং োমাকাজী 

ইউসনয়ন ,থানাোঃ 

সিশ্বনাথ  

ড্রাগন িে চাষ।   হটকলনােসজ হিইজড 

৪০,০০০ হাজার ড্রাগন 

িলের একটি িাগান শুরু 

কলরছ এিং তিসনক ২০০০ 

সেোঃ উৎপািন েক্ষযমাত্রা 

হরলখ ১ টি হডইসর খামার 

এর কাজ শুরু করলিন। 



খামার এর আয়িন ১০০ 

সিঘা। 

6.  
 

 

আব্দুে আহাি  

(৯১০০৭০) 
০২ 

গ্রাম-িািা নংোঃ১০১,মধু শহীি, 

িির সিলেট। 

০১৭২৬-৬৪০১০০ ২৫৮৮, সিলেট সিটি 

কলপ পালরশন 

আইসিটি ব্যািিা, ওলয়ি সডজাইন,গ্রাসিক্স 

সডজাইন,আউট হিাসি পং,সডসজটাে 

মালকপটিং,িিটওয়যার  হডলভেলমন্ট ,সি সি 

কযালমরা স্থাপন,সেিট এর মাোমাে এেসি 

কলর আমিাসন িরিরাহ করা হয়। 

 

7.   
 হমাোঃ আবুে সময়া  

(৯১০১৩১) 
০২ 

গ্রাম-চর হমাহাম্মািপুর,ডাক-

সিরাসহমপুর,উপলজো-িসক্ষন 

সুরমা ,হজো-সিলেট। 

০১৭১২-৯০৫০১৯ 

১৫৫,৫ নং সিোম 

ইউসনয়ন পসরষি  

উপলজো-িসক্ষন সুরমা 

,হজো-সিলেট 

কৃসষ  ন্ত্রপাসি উদ্ভািন ও উৎপািন   া খামার  াসন্ত্রক করলে 

কৃসষলি আমিাসনর সিকল্প 

স্বল্প মূলের কৃসষ  ন্ত্রপাসি 

উদ্ভািন ও উৎপািলন 

ব্যাপক রুপ  ারন করলি। 

8.   
হিোে আহলমি ইমরান  

(৯১০৩৬৭) 
০২ 

গ্রাম-রাম ানা,থানা- 

সিশ্বনাথ,হজো সিে। 

০১৭১২-১৬৪৩৩৯ 
১৪৬ 

িালয়াফ্লক সিি িযাক্টরী (অলটালমশন পদ্ধসি)  

9.   
হমাোঃ আবু িালহর 

(৯১৬০৬৪) 
০২ 

গ্রাম-আেমাহা ডহর ,ডাক-

িলিপুর, সিশ্বডরপুর,হজো-

সুনামগাঞ্জ।  

০১৭৬৭-৪৮৪৭৬৩ 

০৪নং, িসমক নং-৪২৪ 

(৫নং িলিপুর 

ইউসনয়ন) 

 মৎস্য ও কৃসষ খামার   

 

 

 



জেল াঃ হমৌেভীিাজার   

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.   
কামরান হহািলন 

(৫৮০৩৭১) 
০২ 

রািগাও, শমলিরগঞ্জ িাজার, 

হমৌেভীিাজার িির, হমৌেভীিাজার 

হিান নং- ০১৭২৬৪৯৮২৭৫ 

২৫৭/২০১৯-২০ গরু হমাটা িাজাকরে 

 

2.   
সিজয় রাজ 

(৫৮৫০০৫) 
০৩ 

আিমপুর িাজার, কমেগঞ্জ, 

হমৌেভীিাজার 

হিান নং- ০১৩৪০২৪২০ 

৮১ ইউসনয়ন 

পসরষি 
আইটি হিন্টার 

 

3.   
আহিানুজ্জামান হচৌধুরী 

(৫৮৫১২২) 
০৩ 

পূি প সগজাপািা, হমৌেভীিাজার- ৩২০০ 

হিান নং- ০১৭২৬০০৫১০৩ 
- ট্যযসরজম ইন্ডাসি 

 

4.   
িাহসমনা ইিোম িাসম্ম 

(৫৮০১৯২) 
০৩ 

িাোসমটিো, ডাক- মািারকাপন, 

হমৌেভীিাজার 

হিান নং- ০১৭১৬০৫৬৬৪৮ 

৮৪/১৯-২০ 

বুটিক্স, হযাসন্ডিাফ্ট  সনজস্ব সডজাইলনর 

উৎপাসিি  পন্য অনোইলন সিিয়,     

 

5.   
হমাোঃ আব্দুে হাসেম 

(৫৮০৩৩৬) 
০২ 

িিকাপন, কুোউিা, হমৌেভীিাজার 

হিান নং- ০১৭১২৭৮১৭৯৪ 

২৩ (কুোউিা 

িির ইউসনয়ন) 
পসরলিশ িান্ধি ইট ব্লক 

অলটালমসশন হলে উৎপািন 

বৃসদ্ধ পালি 



6.   
শরীিা জান্নাি  

(-) 
০২ 

মািারকাপন, হমৌেভীিাজার 

হিান নং- ০১৭৬৮৩২১১৮৩ 
০০৭৮৩ 

হটইোর ব্যিিা সছে পরিিীলি ইএিসডসপ 

হেসনং এর পর গালম পন্টি ব্যিিা শুরু কলরসছ। 

 

 

জেল াঃ সুনামগঞ্জ 

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 াঃ ে ক মরয়  ি মুন 

(৯০০০৪৯) 
০১ 

জ  ষন ৩১/আ/এ অয় িদ  জর ড, 

জষ লঘর, সুন িগঞ্জ েদর, সুন িগঞ্জ  

জ  ন নং- ০১৭১৬৭৫০৮০৮ 

০০১৭৮ 

 ওয়াটার এমিউজমিন্ট পার্ক। এটি 

তামিরপুমর টাঙ্গুয়ার িাওমর পামে অবমিত। 

এই প্রমতষ্ঠানটি বাস্তবায়ন িমে এর  িাধ্যমি 

10-15 জন লোমর্র র্ি কসংিামনর ব্যবিা 

িমব।  এই ব্যবসা প্রমতষ্ঠামনর িাধ্যমি 

এোর্ার  যুবর্ লেমনর িানুমের লেিন 

র্ি কসংিামনর ব্যবিা িমব লতিমন 

সুনািগঞ্জমর্ এর্টি পে কটন লজো মিসামব 

প্রমতমিত র্রমত সিায়র্ ভূমির্া পােন 

র্রমব। 

 

2.   
জি াঃ ে হ মির আলি 

(৯০০০৯) 
০১ 

গ্র ি-জি হনপুর, ড কঘর- েয়নগর 

ি ে র, সুন িগঞ্জ েদর  

জ  ন নং- ০১৭১২৬৮২৮৮০ 

৪৯৪(ইউমনয়ন) 

লিািনপুর মিমজটাে র্মিউটার লসন্টার। 

এটি লিািনপুর বাজামর অবমিত।  এই 

প্রমতষ্ঠানটি িাধ্যমি ৩ জন লোমর্র 

র্ি কসংিামনর ব্যবিা িময়মে।  এই ব্যবসা 

প্রমতষ্ঠামনর িাধ্যমি এোর্ার  যুবর্ লেমনর 

িানুমের তথ্য মবেয়র্ জ্ঞান বৃমি পামে এবং 

এর িাধ্যমি র্ি কসংিামনর ব্যবিা িমে। 

 

3.   
 জি াঃ ন মের  উমিন  

(৯০০১৪৫) 
০২ 

গ্র ি- আে দনগর,জ  স্ট-লমিভ উর, 

থ ন -ছ  ক, জেল - সুন িগঞ্জ  

জ  ন নং- 

২৭৩ (ইউমনয়ন) 

সমিমেত খািার। এটি োতর্ উপমজোয় 

অবমিত। আিার এই খািামর মবমিন্ন ধরমনর 

সিমেত চাে র্রা িয়।  এখামন রময়মে 

এর্টি বড় গরুর খািার। আমরা রময়মে ২টি 

িাে চামের পুকুর, ১টি লর্াময়ে খািার, ১টি 

োগে ফাি ক, ২টি মবোে লপামি ফাি ক।  

 

 

 



 

4.   
িঞ্জুরুল ইেল ি  

(৯০০০৭০) 
 ০১ 

গ্র ি- অমচন্তপুর, ড ক- সুন িগঞ্জ, জেল - 

সুন িগঞ্জ  

জ  ন নং_ ০১৭১৭৫৪০৮১৮ 

 ০২৪০৫ 

র্াঠ ঠুর্রা লিার এন্ড CNC অমটামিমেন । 

এখামন অতযাধুমনর্ CNC অমটামিমেন এর 

িাধ্যমি র্াঠমর্ সিন্ন প্রমিয়াজাত র্মর 

লিমেমনর িাধ্যমি উন্নতিামনর দরজা ততমর 

র্রা িয়। এটি বৃিত্তর মসমেট মবিামগ 

আিরাই প্রথি শুরু র্মর।  

 

5.   
 জি াঃ ে িসুজ্জ ি ল  

(৯০০১৯৩) 
০২ 

গ্র ি- উে ন র িনগর, ড ক- েয়নগর 

ি ে র, সুন িগঞ্জ েদর, সুন িগঞ্জ 

জ  ন নং- ০১৭৬৫১৬০৮৬৭ 

৪৩ (ইউমনয়ন ) কমিউট র জেমনং জেন্ট র।  

 

6.   
েেীি র য়  

(৯০০০৩১) 
০২ 

গ্র ি- িধ্য   মহরপুর, উ সেল - 

  মহরপুর, জেল - সুন িগঞ্জ  

জ  ন নং- ০১৭১০৩৭০৫২৫ 

 ৬২৫ (ইউমনয়ন)  ইসলকেমনক্স ে িমগ্র মর  ইমরং শ   

 

7.   
 জি ছ াঃ ে মদক  জিগি  

(৯০০১১৫) 
 ০২  

গ্র ি- মচকে , উ সেল -   মহরপুর, 

সুন িগঞ্জ   

জ  ন নং- ০১৭৭ 

৬৫৭ (ইউমনয়ন)  কমিউট র জেমনং জেন্ট র। 

 

 

 

 

 



জেল াঃ হসিগঞ্জ  

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 হক  

(৩৬০১২৪) 
১ি 

গ্র িাঃ ইকর ি, উ সেল াঃ ি ইয় চং, 

জেল াঃ হমিগঞ্জ।  

জ  নাঃ ০১৭৮১২২৫৪৫৪ 

৩৩ (ইউমনয়ন 

 মরষদ)  
কনজ্যুি র জর ড ক্ট মিমক্র।  

 

2.   
জি হ ম্মদ আব্দুল হ ন্ন ন 

(৩৬০১২৫) 
১ি 

 মিি ভ সদ, ড কঘরাঃ ি হুল , হমিগঞ্জ।  

জ  নাঃ ০১৭১৯৮০২৩৮৫ 

২২১ (ইউমনয়ন 

 মরষদ) 
প্ল মস্টক ইন্ড মি।  

 

3.   
  নভীর জহ সেন 

(৩৬০১২৩) 
১ি 

দমিন শ্য িলী, হমিগঞ্জ েদর, হমিগঞ্জ।  

জ  নাঃ ০১৭৫৬১৭৬৩৮২ 

৪৪৯/২৬ (ইউমনয়ন 

 মরষদ) 
এসগ্র  ইন্ড মি।  

 

4.   আম কুর রহি ন ৩য় 
গ্র িাঃ আদিখ লী, ি ইয় চং, হমিগঞ্জ।  

জ  নাঃ ০১৭৩৭৯১২০০৩ 

০৫ (ইউমনয়ন 

 মরষদ) 
------ 

 

5.   হমাোঃ িরহাি হচৌধুরী ২য় 
গ্রামোঃ করগাঁও, থানাোঃ নসিগঞ্জ, হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৭৩৭১৭৭৩৬৩ 

২৯২ (ইউসনয়ন 

পসরষি) 

হলো ব্লক তিসর।   



6.   
হিৌসহদুে ইিোম 

জুলয়ে 
২য় 

হিঘসরয়া, হপৌর এোকা, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১০৩৮৩৬৩৪ 

০৩১৬৯-০১ 

(হপৌরিভা) 
হসিগঞ্জ টিম্বার হউজ।  

 

7.   
মনসুর আহলমি  

(৩৬০১৫১) 
২য় 

রানীর হকাট, রাজার িাজার, চুনুরঘাট, 

হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১৪৮৬৬৫৪৫ 

০২৪৭৪-০১ 

(হপৌরিভা) 
বুটিক হউজ।  

 

8.   
তিয়ি নাসহবুর রহমান 

(৩৬০০১২)  
২য় 

গ্রামোঃ পইে, হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৭১৮৩১৬১০৯ 

০৩২৭৫-০০ 

(হপৌরিভা) 

ব্যাটাসর ইন্ডাসি এিং কসিটার এন্ড 

এন্টারপ্রাইজ।  

 

9.   রাজ কুমার িাি ২য় 
িাসনসজযক এোকা, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১৭১৪০৫২৩  

৪২৯৭৩ 

(হপৌরিভা) 
হলো ব্লক তিসর।  

 

10.   হমাক্তাসির হহালিন ২য় 
গ্রামোঃ জাোোিাি, ডাকোঃ সরসচ, হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৭২২২২৬২২৬ 

০২৮৩৭ 

(হপৌরিভা) 
হলো ব্লক তিসর।  

 

11.   

আিরু সময়া হহোে 

(৩৬০২১৮) 

 

২য় 

িালয়স্তানগর, আ/এ হসিগঞ্জ িির, 

হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১৭৯৩২৯৫২ 

২০২ (হপৌরিভা) সড্রংসকং ওয়াটার।  

 



12.   
হমাোঃ জাকাসরয়া হচৌধুরী  

(৩৬০১৩৯) 
১ম 

অসনক-৩৯, মাস্টার হকায়াট পার। হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১০৫৭৩৬৫২ 

১২৭৬৩ (সিটি 

কলপ পালরশন) 
কনলডন্স সমল্ক।  

 

13.   খুিাইি আহলমি খাঁন ৩য় 
িাসনয়াচং, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭২৬১৭০৩২৬ 

২৯৬ (ইউসনয়ন 

পসরষি)  
হডইরী ইন্ডাসি।  

 

14.   শাসমম আহলমি  ৩য় 
িালয়স্তাগঞ্জ, হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৭০০৮৩৭২৬৫ 

০১১২৮ 

(হপৌরিভা) 
আইটি িাম প।  

 

15.   
কসির আহলমি 

িালুকিার 
৩য় 

গ্রামোঃ ইনািিােী, িাইয়াচং, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭২২১৩৬৮৯৯ 

১২১ (ইউসনয়ন 

পসরষি)  
এলগ্রা িাম প।  

 

16.   
হমাোঃ যুিালয়র আহমি 

খাঁন 
৩য় 

িাসনয়াচং, হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৩০৭৯৯৯২৯৩ 

২২৯ (ইউসনয়ন 

পসরষি)  
হডইরী ইন্ডাসি।  

 

17.   
নাজমুে আেম 

পারলভজ 
৩য় 

গ্রামোঃ ঘনশ্যামপুর, হগাছাপািা, 

চুনারুঘাট, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭৫০৮৯৭৬১৯  

০২৯৭৬-০০ 

(হপৌরিভা)  
স্যাসনটারী এন্ড ইলেক্ট্রসনক্স শপ।  

 



18.   হমাোঃ জুিালয়ি আহলমি ৩য় 
হপাদ্দার িািী, উপলজো হরাড, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭৩৯০২৩০১৩ 

০৪৭২০-০১ 

(হপৌরিভা) 
জুিার ব্যিিা।  

 

19.   এমিাদুে ইিোম  ৩য় 
িাসনয়াচং, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১৭৯৭১১৯০ 
২৯৭ (হপৌরিভা) এলগ্রা ইন্ডাসি।  

 

20.   হমাোঃ আবুে িাশার  ৩য় 
গ্রামোঃ নন্দীপািা, িাসনয়াচং, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭২৩৯৩৭৬৪৮ 

২৯৮ (ইউসনয়ন 

পসরষি) 
এলগ্রা িাম প।  

 

21.   জুনাইি আহলমি  ২য় 
গ্রামোঃ ধুসেয়া, হগাপায়া, হসিগঞ্জ িির। 

হিানে ০১৭৯২২৭৮২৪৪ 
হপৌর-০১২৫৮ হেবু প্রলিসিং ইন্ডাসি।  

 

22.   
শারসমন আক্তার  

(৩৬০০২৩) 
২য় 

সমরপুর, িাহুিে, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১১৯৭৩১৮৪ 
২৪০৩ (ইউসনয়ন)  প্লাসস্টলকর িানা উৎপািন কারখানা।  

 

23.   লুৎির রহমান   ৪থ প  

গ্রামোঃ পাসনউন্দা, উপলজোোঃ নসিগঞ্জ, 

হসিগঞ্জ।  

হিানোঃ ০১৭১৭৬১৭৫০১ 

০৯৫২ (ইউসনয়ন) ভযারাইটিজ হস্টার।  

 



24.   িলয়জ আহলমি হচৌধুরী  ৪থ প  
মাহমুিািাি, হসিগঞ্জ িির। 

হিানোঃ ০১৭১৪৭০৫২৪৩   
২৬০ (ইউসনয়ন)  হেন্ডি িাম প।  

 

25.   হমাোঃ জাসকর হহালিন  ৪থ প  
সমরপুর, িাহুিে, হসিগঞ্জ। 

হিানোঃ ০১৭১২৭৩৫৮৬৯  
২৪১০ (ইউসনয়ন)  কনলিকশনাসর।  

 

 

 


