
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ময়মনস িংহ সিভাগ 



জেলাাঃ ময়মনস িংহ  

ক্রসমক 

নিং 
ছসি নাম ও সনিন্ধন নিং 

ব্যাচ 

নিং 
ঠিকানা ও জমািাইল নম্বর 

জেড লাইস ন্স 

নম্বর 
ব্যি ার সিিরণ 

মন্তব্য  

1.   
মুহাম্মদ রাসেদুজ্জামান  

(৬১০১৪৮) 
০২ 

ময়মনস িংহ  দর। 

জ ানাঃ ০১৭১৪৩৩৮১০৫ 

৭৫৬৯ 

হযাসলা টয়সলসেে জকাম্পাসন   

2.   
িাবুল চন্দ্র িম মন 

(৪০৩৯৩)  
০১ 

হালুয়াঘাট, ময়মনস িংহ। 

জ ানাঃ ০১৭২৩৬৬৬৭৮১ 

৪০৩৯৩ (স টি 

কস্ মাসরেন) 

্াইসরালাইস   প্রসেক্ট   

3.   
েরীফুল ই লাম  

(৬১১০৬১)  
০১ 

ময়মনস িংহ। 

জ ানাঃ ০১৬৭২৬৩১১০৮ 

৬১৯৯০০ 

(জ্ৌর ভা) 

কৃসি যন্ত্র্াসি তিরীকরন   

 

জেলাাঃ জনত্রসকানা 

ক্রসমক 

নিং 
ছসি নাম ও সনিন্ধন নিং 

ব্যাচ 

নিং 
ঠিকানা ও জমািাইল নম্বর 

জেড লাইস ন্স 

নম্বর 
ব্যি ার সিিরণ 

মন্তব্য  

1.  

 

সেউসল ্ত্রসনিে 

(৭২০০২৪) 
০১ 

wbDUvDb, eocyKzi cvo, WvKNi: 

†bÎ‡Kvbv-2400, ‡bÎ‡Kvbv m`i, 

‡bÎ‡Kvbv †cŠimfv, ‡bÎ‡Kvbv| 

জ ানাঃ 01711026103   

001420 (wmwU 

K‡c©v‡ikb) 

n Í̄ wkí cÖwZôvb  



2.  

 

‡gvQvt mywdqv Av³vi 

(720115) 
01 

cwðg nvwZqvi, cwðg nvwZqvi, WvKNi: 

†ZwjMvwZ-2470, AvUcvov, †bÎ‡Kvbv 

জ ানাঃ 01720295590 

002222 

(BDwbqb 

cwil`) 

mKj cÖKvi Kvco ‰Zix I weµq Ges 

Km‡gwU• cb¨ weµq| 

 

3.  

 

†gvt ‡Zvdv¾j ‡n‡mb 

(720054) 
০১ 

Kv›`wjqv, Kv›`wjqv,WvKNi: evsjv-

2400, ‡bÎ‡Kvbv m`i, †bÎ‡Kvbv| 

জ ানাঃ 01711322082 

0086 

(BDwbqb 

cwil`) 

ক্রয-়সিক্রয ়িা জেসডিং (জ্সকট োি শুটসক 

মাছ এিিং সনিয প্রসযা়েনীয় ্ণ্য জহাম 

জডসলভাসর  াসভ ম )। 

  

 

 

জেলাাঃ জেরপুর  

ক্রসমক 

নিং 
ছসি নাম ও সনিন্ধন নিং 

ব্যাচ 

নিং 
ঠিকানা ও জমািাইল নম্বর 

জেড লাইস ন্স 

নম্বর 
ব্যি ার সিিরণ 

মন্তব্য  

4.   
আসছয়া খাতুন  

(৮৯৫০২২) 
০৪ 

 েির সখলা, P.W.D অস   চত্তর, 

জেরপুর  দর, জেরপুর। 

জ ানাঃ ০১৯১৪২১৪৩৮৪ 

৫০০৩-

০০/লাইস ন্স 

আইসড নিংাঃ ০৭-

০৩২-৫০০৩-০০ 

আচাসরর ও খািাসরর প্রসিষ্ঠান। অনলাইসন 

মাসকমটিিং অযান্ড জ ল । 

 

 

5.   
ই সিখার জহাস ন ্াপ্পু 

(৮৯০২০৪) 
০৪ 

দমদমা কালীগঞ্জ, জেরপুর  দর, জেরপুর। 

জ ানাঃ ০১৯৭০৭৭৭২৪৭ ৩৫৮০-০০/ 

লাইস ন্স আইসড 

নিং: ০৮-০৩৫-

৩৫৮০-০০। 

আইটি প্রসিষ্ঠান। জডাসমইন জরসেসেেন 

 াসভ ম , ওসয়ি জহাসটিং  াসভ ম , ওসয়ি  াইট 

জডসভল্সমন্ট,   টওয়যার জডসভল্সমন্ট, 

ওসয়ি  াইট স সকউসরটি, কল জ ন্টার 

 সলেন, সডসেটাল মাসকমটিিং।  

 

 

6.   

জমাাঃ আব্দুর রাহমান 

েসর   

(৮৯৫০১৭) 

০৪ 

জেখহাটি, জেরপুর-২১০০, জেরপুর  দর, 

জেরপুর জ্ৌর ভা, জেরপুর। 

জ ানাঃ ০১৯৭৮৬০৫৫৭৯ 

৪৮৩০-

০০/লাইস ন্স 

আইসড নিংাঃ ০৩-

০১১-৪৮৩০-০০ 

িরল ্সরষ্কারক উৎ্াদনকারী প্রসিষ্ঠান। 

িিমমাসন িড় সেল্প প্রসিষ্ঠান, হা ্ািাল  হ 

সিসভন্ন স্বল্প ্সর সর ্ন্য  রিরাহ করা 

হসে।  

 



7.   

জমাাঃ িছসলম উসিন 

িাসরক 

(৮৯০০০৯) 

১ম 

গ্রামাঃ খরমপুর, ডাকঘরাঃ জেরপুর েহর, 

থানাাঃ জেরপুর  দর, জেলাাঃ জেরপুর। 

জ ানাঃ ০১৫৫৩৬২০১৪১  

৪০২৫-০০/ 

লাইস ন্স আইসড 

নিংাঃ ০৫-০২১-

৪০২৫-০০ 

মােরুম চাি।   

8.   
জমাাঃ জদসলায়ার জহাস ন 

(৮৯০১৪৭) 
০৪ 

কাসেিাসড় পুকুর্াড়, িাগরাক া, জেরপুর 

জ্ৌর ভা, জেরপুর।  

জ ানাঃ ০১৮৬৬০৬৫৬৭৬ 

৪৮০৯-

০০/লাইস ন্স 

নিংাঃ ০৬-০২৬-

৪৮০৯-০০ 

ই-কমা ম, ফুড জডসলভাসর।   

9.   

জমাহাম্মদ আলী সেন্নাহ 

িাবুল 

(৮৯০২২৫) 

০৪ 

রাোিাড়ী, কসলে জরাড, জেরপুর টাউন, 

জেলাাঃ জেরপুর। 

জ ানাঃ ০১৭১৬৭২২৫৯৫ 

৩৯১৮-

০০/লাইস ন্স 

নিংাঃ ০৬-০২৫-

৩৯১৮-০০ 

হাসি চালাসনা স্ক্রীন সপ্রসন্টিং জমসেন 

উৎ্াদন।  

 

10.   
 াসমউল হা ান  াসম 

(৮৯০১১৭) 
০৪ 

ঢাকল হাটি, জেরপুর  দর, জেরপুর।  

৪৮৫৫-

০০/লাইস ন্স 

আইসড নিংাঃ ০১-

০৪২-৪৮৫৫-০০ 

ISP  াসভ ম  জপ্রাভাডার।    

 

জেলাাঃ োমালপুর  

ক্রসমক 

নিং 
ছসি নাম ও সনিন্ধন নিং 

ব্যাচ 

নিং 
ঠিকানা ও জমািাইল নম্বর 

জেড লাইস ন্স 

নম্বর 
ব্যি ার সিিরণ 

মন্তব্য  

1.   

আিদুল্লাহ ইিসন আাঃ 

রহমান  

(৩৯০০০৪) 

০১ 

িকুলিলা, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭১৪১৬১০৪ 

০০০০৮০-০১ 

কসম্পউটার জেসনিং জ ন্টার  



2.   
সুমন মাহামুদ 

(৩৯০০১৮) 
০১ 

ি াক্াড়া (এ সডই িািংসলা  িংলগ্ন), 

োমালপুর জ্ৌর ভা, ৫নিং ওয়াড ম 

োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৬৪৮৭৭৮০৮০ 
০০২৭৭৫-০২ 

্াট ্ণ্য উৎ্াদন ও সি্ণন, ্ণ্য  ামগ্রী 

উৎ্াদন কসর স্থানীয় িাোর এিিং আন্তেমাসিক 

িাোসর ্াইকারী এিিং খুচরা সিসক্র 

 

3.   
আব্দু  জ সলম  

(৩৯০০৬৯) 
০১ 

কাসনল, োমালপুর  দর, োমালাপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭২৩২৭৩৭৮০ 

৪৫৯ 

এযাসগ্রা  াম©  

4.   

জমাাঃ ই সিখার আলী 

োহ  সকর মুরাদ 

(৩৯০০৪৩) 

০১ 

কাোসর্াড়া,  দর, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭১৭৩৩৬৬৪৫৯ 

০০০৭২০-৫৯ 

গাড়ী জরন্ট.কম নামক একটি প্রসিষ্ঠাসনর 

মাধ্যসম অনলাইসন ্সরিহন জ িা প্রদান 

 

5.   
জমাাঃ আল মামুন 

(৩৯০২৩৩) 
০২ 

খড়খসড়য়া নাসিনা, োমালপুর  দর, 

োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৯১৪৮৪৯৫৮৭ 

৫০২ 

খািা তিরীকরণ  

6.   
আ সরাো  

(৩৯০০৮৩) 
০২ 

িালুয়াটা, দসহর্াড়, ্াবি িাোর,  দর, 

োমালপুর 

জমািাইল নিং-০১৮৫৮৮৬৩৪৮২ 

০১৩৪১-০০ 

হস্তসেল্প  

7.   
জমাাঃ  াখাওয়াি জহাস ন 

 (৩৯০১১৮) 
০২ 

জমাল্লা্াড়া, জ্াাঃ কাঁচগড়া, োমালপুর  দর, 

োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭১০৪৪৪২০৯ ১১১/২০১৯-

২০২০ 

ইন্টারসনট  াসভ ম  জপ্রাভাইডার  



8.   
জ াসহল ্ারসভে 

(৩৯০১৭৭) 
০২ 

সমঞা ্াড়া, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৮৬১৩১৭১৫৪ 

০০০৭৭৬-১২ 

্ণ্য খুচড়া ও ্াইকারী সিসক্র  

9.   
জমাাঃ সুোসদর রসেদ 

(৩৯০১৯১) 
০৩ 

সমঞা্াড়া, োমালপুর  দর, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭৪০৮০০৯৮৪ 

০০১২০-০২ 

ট্যযর এন্ড োসভলস্/ অগ মাসনক  িসে/ জহাম 

জডসলভারী  াসভ ম / জমািাইল মাসন োন্স ার 

 

10.   
জমাাঃ আল-আসমন 

(৩৯০০৯৫) 
০৩ 

রনরামপুর, নাসিনা  দর, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৮৮০৭৯৯৯৭০ 

৩৩৯ 

গরু জমাটা িাোকরণ  

11.   
রুহুল আসমন 

(৩৯০১৮৪) 
০৩ 

গ্রাম- জলািহ, ডাকঘর- নাসিনা, জেলা- 

োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৯২১৭৪৫২১২ 

৫০৫ 

গরু ্ালন ও দুধ উৎ্াদন  

12.   
মাকছুদা সুলিানা 

(৩৯০২৩৮) 
০৩ 

পুরািন িা টযান্ড, ফুলিাসড়য়া, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৯২৪৩২১৮৬২ 

০০১৫৬৭-০১ 

হস্ত সেল্প  

13.   
জমাাঃ আল-আসমন 

(৩৯০২৩২) 
০৩ 

গ্রাম- দসরহাসমদপুর, োমালপুর  দর, 

োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৭০৩৮০১০৯০ 

- 

্ণ্য উৎ্াদন ই-কমা © স সটসম ্ণ্য জহাম 

জডসলভারী, কম মমুখী প্রসেক্ষণ 

 



14.   
জ সলম জহাস ন 

(৩৯০২৪৩) 
০৩ 

গ্রাম- জ িংগুয়া, ডাকঘর- তুলস পুর, 

োমালপুর  দর, োমালপুর 

জমািাইল নিং- ০১৯৬৮৬২১৪৫১ 

২৩১ 

জডইরী  াম©  

 

 


