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শফল: আন্ন শফত্র ঈদুর আজা ককাযফাশনকৃত শুয চাভড়া াংযক্ষদণয জন্য চাশদা অনুমাী রফণ যফযা শনশিত কযদত চালু   

       রফণ শভরমূদয তাশরকা কেযণ   
 

 

উর্যকু্ত শফলদয আদরাদক আন্ন শফত্র ঈদুর আজা ককাযফাশনকৃত শুয চাভড়া াংযক্ষদণয জন্য তাঁয আওতাধীন কজরা 

অফশিত শিরায/াইকাযী/খুচযা শফদেতা মাুদ চাশদা অনুমাী মাুপ্ত রফণ ভজুদ ও যফযা শনশিত কযদত কজান অনুমাী 

কমাগাদমাদগয ঠিকানা রফণ শভদরয তাশরকা েদাজনী ব্যফিা গ্রদণয জন্য কেযণ কযা র।  

 

 

 

াংর্যক্ত: ফণনুাভদত ০৬ াতা।  

  

 
 

 (কভাোঃদভাতাক াান এনশিশ ) 

                                                                                                           কচাযম্যান (অশতশযক্ত শচফ), শফশক                                                     

 কপান:০২-৯৫৬৫৬১২  

 

 
 

শফতযণ: )কামাুদথ ু(  

০১। কজরা োক (কর)। 

০২। আঞ্চশরক শযচারক, আঞ্চশরক কামাুর, শফশক, ঢাকা/চট্টগ্রাভ/খুরনা/যাজাী।  

০৩। শফশক শল্প াক ককন্দ্র েধান (কর)।  

 

অনুশরশ (কজষ্ঠতায েভানুাদয ন): দ অফগশতয জন্য 

০১। শচফ, শল্প ভন্ত্রণার,  ৯১ ভশতশির ফাশণশজিক এরাকা, ঢাকা।   

০২। শচফ, ফাশণজি ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ শচফার, ঢাকা।  

০৩। জনাফ কভাোঃ ওফাদুর আজভ, অশতশযক্ত শচফ (োন), ফাশণজি ভন্ত্রণার, ফাাংরাদদ শচফার, ঢাকা। 

০৪। আইশটি কর েধান, শফশক, ঢাকা (ওদফ াইদে েচাদযয জন্য)।  
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    রফণ শভর      নাভ ঠিকানা ও কভাফাইর নম্বয 

কজান : ঢাকা  

ে.  শভদরয নাভ শভদরয  ঠিকানা কভাফাইর নম্বয 

১ ইপাদ ল্ট এন্ড ককশভকিার শরোঃ রাশকযচয, যশতপুয, ককযানীগঞ্জ, ঢাকা ০১৯৮০০০২২৩৬ 

২ কভা ুাভা ল্ট প্যাদকশজাং ইন্ডাশি ৫৬/১, যাজনাযাণধযদযাি, চকফাজায, ঢাকা ০১৭১১৫৪৪২৯৩ 

৩ শফএভশ সুায ল্ট শরোঃ ফশযাটি, কাশরগঞ্জ, গাজীপুয ০১৩১৩৪৪৪৬৭৩ 

৪ শফএভশ ল্ট ইন্ডাশিজ শরোঃ ফশযাটি, কাশরগঞ্জ, গাজীপুয ১৩১৩৪৪৪৬৬২ 

কজাদনয নাভ : নাযাণগঞ্জ 

1.  কভা ুকভাল্লা ল্ট ইন্ডাোঃ দাা, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১৩৩৯৬১৪৫ 

2.   কভা ুএভ এভ ল্ট ইন্ডাোঃ দাা,পতুল্লা,নাযাণগঞ্জ। ০১৭১৩৩৯৬১৪৫ 

3.  কভা ুসুায ল্ট ইন্ডাোঃ শনতাইগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৭৮৩৮৪১৮৩০ 

4.  কভা ুশনউদকাাশরটি ল্ট ইন্ডাোঃ ৫২ শফ-দা কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১১১৬২২৮৫ 

5.  কভা ু দ্মা ল্ট ইন্ডাোঃ ৫/১ কগাচয কযাি, সদপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৯৫৫৫০৯৩২৩ 

6.   কভা ুপুফারী  ল্ট ইন্ডাোঃ ৫/১ কগাচয কযাি, সদপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৮১৯৭৯৩০০২ 

7.  কভা ুপুফারী আদাোঃ  ল্ট ইন্ডাোঃ ৫/১ কগাচয কযাি, সদপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৯৫৫৫০৯৩২৩ 

8.  কভা ুসবযফী  ল্ট ইন্ডাোঃ ৫/১ কগাচয কযাি, সদপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৯৫৫৫০৯৩২৩ 

9.  কভা ুনাযাণগঞ্জ ল্ট ইন্ডাোঃ ১৬/১ নাং ওল্ড ব্যাাংক কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১১৫৩৪০৮১ 

10.  কভা ু েগশত ল্ট ইন্ডাোঃ ১৬/১ নাং ওল্ড ব্যাাংক কযাি, নাযাণগঞ্জ।  ০১৭১১৫৩৪০৮১ 

11.  কভা ুআা  ল্ট ইন্ডাোঃ ৩৬, শফ-দা কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৮৩৫৩২৩৪০৩ 

12.  কভা ুআরী ল্ট ইন্ডাোঃ ২০ ওল্ড ব্যাাংক কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৯২৭৫০৪১৬৯ 

13.  কভা ু োইোশনক ল্ট ইন্ডাোঃ  চাঁনপুয, ভদনপুয, ফন্দয, নাযাণগঞ্জ। ০১৭৫৫৫২৫০০০ 

14.  কভা ুসুযবী  ল্ট  আদাোঃ প্লান্ট াগরা, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ।  ০১৭১১৫২০৬৭৪ 

15.  কভা ু এযাশফান ল্ট ইন্ডাোঃ আরীনগয, ফন্দয, নাযাণগঞ্জ। ০১৯৩৭১৩২০৫৩ 

16.  কভা ু প্তশিাংগা ল্ট ইন্ডাোঃ শফ-দা কযাি, শনতাইগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৯১৯৫৪৯৫৮৫ 

17.  কভা ু উত্তযা রফণ কাযখানা ১১ ওল্ড ব্যাাংক কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১২৫৫৮৫৭১ 

18.  কভা ু গশযদফ কনওাজ ল্ট ইন্ডাোঃ ২৬ ক াে বগফানগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ১৭৭৭-৪১২৮৩২ 

19.  কভা ুএশফ ল্ট ইন্ডাোঃ ২৬১ শফ কক কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১১৫৩৬১৩১ 

20.  কভা ুাদ ভশদনা ল্ট ইন্ডাোঃ  ১২/১ ওল্ড ব্যাাংক কযাি, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১১৫৮৭১৪৭ 

21.  কভা ুকাশপুয  ওাশাং ল্ট পিাক্টযী  কাশপুয, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ। ০১৮১৯২৯১৬৭৮ 

22.  কভা ুকভাল্লা ল্ট ইন্ডাোঃ (ইউোঃ-২ চয সদপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৮৪৪৫২৯৬০০ 

23.  কভা ুসুায শেস্টার ল্ট ইন্ডাোঃ ভাংগরখারী, মুঢ়াাড়া, রুগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৭৮৩৮৪১৮৩০ 

24.  কভা ুসুায শেস্টার ল্ট ইন্ডাোঃ(ইউোঃ-২) ভাংগরখারী, মুঢ়াাড়া, রুগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৭৮৩৮৪১৮৩০ 

25.  কভাল্লা (শির শযপাইনি) ল্ট ইন্ডাোঃ শরোঃ ধভগুঞ্জ, পতুল্লা, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১৩৩৯৬২৫০ 

26.  এশআই ল্ট শরোঃ ভাংগরখারী, মুড়াাড়া, রুগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১১৮৪০০৭০ 

27.  কানাযগাঁও ল্ট ইন্ডাোঃ শরোঃ  কভঘনাঘাে, কানাযগাঁও, নাযাণগঞ্জ। ০১৭৫৫৫৫৩৩৫০ 

28.  কভা ুকক.আয ল্ট ইন্ডাোঃ াফদীফাজায, কানাযগাঁও, নাযাণগঞ্জ। ০১৯২৪৯৫৩৪২৯ 

29.  কভা ুযাাত ল্ট ইন্ডাোঃ ভাংগরখারী, মুড়াাড়া, রুগঞ্জ, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১৩৩৯৬১৭২ 

30.  কভা ুসুায এনাশজু ল্ট ইন্ডাোঃ যঘুনাথপুয, নাযাণগঞ্জ। ০১৭১৮৩৩২৪৩৯ 

31.  কভা ু এভ আয ভুইা ল্ট ইন্ডাোঃ ৩৬ শফ-দা কযাি, নাযাণগঞ্জ।  ০১৭১১৫৮৭১৪৭ 

 

 



 

কজাদনয নাভ : চাঁদপুয  

ে.  শভদরয নাভ শভদরয  ঠিকানা কভাফাইর নম্বয 

১ কভা ুজনতা ল্ট শভর পুযানফাজায, চাঁদপুয ০১৭১১৫৭২২৩৩ 

২ কভা ুশফশভল্লা প্লা ল্ট ইন্ডাশি পুযানফাজায, চাঁদপুয ০১৭১৫৭৮৪৬১৬ 

৩ কভা ুশফশভল্লা ল্ট ইন্ডাশি পুযানফাজায, চাঁদপুয ০১৭১৫৭৮৪৬১৬ 

 কজাদনয নাভ : চট্টগ্রাভ  

১ কভা ুপাশযার ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৫৫, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩৩০৩৩৬ 

২ কভা ুভাদরক  ন্স ১৫ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১১৯৪৪৪২ 

৩ কভা ুএ, কক, ল্ট ইন্ডাশি ১২, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৩৪৮৪৮৬ 

৪ কভা ুআফদু শুক্কুয এন্ড ন্স ৪১, নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৭১৭২৭৫০৩০ 

৫ কভা ুাজী  অশর আদভদ ল্ট ইন্ডাশিজ ৪০,নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩৮৬৬৯০ 

৬ কভা ুফাাংরাদদ ল্ট োশাং পিাক্টযী ৩৩ নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৭১৭২৭৫০৩০ 

৭ কভা ুএশরে ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৬২৮ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩১৫৫০১ 

৮ কভা ুাশফফ অিান্ড ন্স ২২০ িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৮৭৮৩৭২ 

৯ কভা ুপাশভ ল্ট োশাং ইন্ডাোঃ   ৯২৯,িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৬৭৩৬৯০২৭৩ 

১০ কভা ুভামুদা ল্ট োশাং ইন্ডাশি ৫৫/এ, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১০৪৮৪১৮৫ 

১১ কভা ুআফদু ারাভ এন্ড ব্রাদা ু  ৫/এ িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭৫৩৫০৯৩০৮ 

১২ কভা ুএভ, এন, কফীয এন্ড ব্রাদা ু  ১১, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৭৮৫৫৯৫ 

১৩ কভা ুকণফুুরী ল্ট ইন্ডাশিজ ৫৪৭/এ, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮৫১৩৬২৫৫৫ 

১৪ কভা ুএাকুফ এন্ড ককাাং ৩৯, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮৩৩০৫২৪৯১ 

১৫ শ এ  এন্টাযোইজ ৯২, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৮২৫৫৫৮০ 

১৬ কভা ুখাজা ফাফা ল্ট ইন্ডাশিজ ২, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৩২৫৩২৫ 

১৭ কভা ুাজী আভদ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ২৩৭/২৫০ চাকতাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৫৫৩৫৫৭৯ 

১৮ কভা ুআকফয এন্ড ককাাং ৭১৯/৭২৯ িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৮১৯১৮২ 

১৯ কভা ুপূফাুণী ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ১২০০ যাজাখারী, চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৫৪১৯১৯০ 

২০ কভা ুাজী যভত ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ২৪৯, নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮১২৩৪৯৮০১ 

২১ কভা ুাজী পজর আভদ ল্ট পিাক্টযী ৩৫, নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৬১৭৭৩৭০৭০ 

২২ কভা ুচাক্তাই ল্ট ইন্ডাশিজ,  ৪১, নতুন চাক্তাই,চট্টগ্রাভ। ০১৬৭১৭২০৭২২ 

২৩ কভা ুজননী ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৪১,িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১০৮৪২৪১১ 

২৪ কভা ুকদ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৮৬১, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯০৩৫২৮১ 

২৫  কভা ুতাভান্না ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ  ৭৪৯, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৬৪৮৩৫৪৬ 

২৬ কভা ুসতশফা ল্ট োশাং  ইন্ডাশিজ ৭২৪, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৯১৬৮১১৯২১ 

২৭ কভা ুকুতুফ ল্ট ইন্ডাোঃ  ৬২৪, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১৪১০৭৩৯২ 

২৮ কভা ুসুভন ল্ট োশাং ইন্ডািী ৪১,িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮৮৪২১২০২৩ 

২৯  কভা ুিরশপন ল্ট োশাং ইন্ডাোঃ ৭২৪, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৩৫৫২৪৭ 

৩০ কভা ুনুয ানা ল্ট োশাং  ইন্ডািী ১০০৩, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭৮১৬৬২২২২ 

৩১ কভা ুআর ভশদনা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৫৭/এ, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৬২৪৬২৪১ 

৩২ কভা ুতাশযক াান ল্ট ইন্ডাশিজ ৫৫/এ  িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮২২৪৪৪০০৪ 

৩৩ কভা ুআরভ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ   ৭৫৫, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৫৫৪২৬৩০ 

৩৪  কভা ুকাদর ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৮৫৬ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১০৪৮৪১৮৫ 

 



 

কজাদনয নাভ : চট্টগ্রাভ  

ে.  শভদরয নাভ শভদরয  ঠিকানা কভাফাইর নম্বয 

৩৫ কভা ুতন ল্ট োশাং ইন্ডািীজ ৭৫২ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮৩১৬১০৪৫৮ 

৩৬ কভা ুজনতা ল্ট   পিাক্টযী ৫৮ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯২৮১৬৭৩ 

৩৭ কভাএু,এ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৭৫২, িিান্ড কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৪২৩৮৫১৪ 

৩৮ কভা ুশুকুশযা ল্ট োশাং পিাক্টযী ১৫৭১ যাজাখারী, নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮৩৩০৫২৪৯১ 

৩৯ কভা ুী গাে ুল্ট োশাং  ইন্ডাশি     ১৪, িিান্ড কযাি, ফাাংরা ফাজায ,  চট্টগ্রাভ ০১৭১২০৯০০৭৫ 

৪০ কভা ুফাঁখারী ল্ট শভর শরশভদেি ০৯, এাকুফনগয, শপশযঙ্গীফাজায, চট্টগ্রাভ ০১৮১৮৪৫৪২৯৫ 

৪১ কভা ুসকত ল্ট শযপাইনাযী কদাাজাযী, চন্দনাই,চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৭২০৩০২ 

৪২ কভা ুশজরানী ল্ট োশাং পিাক্টযী শফশ্বদযাি (যাজাখারী ব্রীজ াংরগ্ন),চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮৪৯৮২০৩০৩ 

৪৩ কভা ুইবা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ     ১৩৬৪/২ যাজাখারী কযাি,নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮১২০৮২৬০৮ 

৪৪ কভা ুকক,শফ, ল্ট শভল্ ১৭, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৬৭০৪০০৪৫৭ 

৪৫ কভা ুকেশিভদকা ল্ট ইন্ডাশিজ শরোঃ  ইাকুফ নগয, শপশযাংগীফাজায, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১১৯৪৪৪২ 

৪৬ কভা ুী াইি ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৭৬০, িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১০৫৫০৩৮ 

৪৭ কভা ুশভজান ল্ট শভরস্ শরশভদেি ১২,এাকুফ নগয,শপশযঙ্গীফাজায, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৮৪৫৪২৯৫ 

৪৮ কভা ু ী ল্ট ল্ট োোঃ ইন্ডাোঃ যাজাখারী, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১১৯৪৪৪২ 

৪৯ কভা ুোইভ ল্ট ইন্ডাশিজ শরোঃ এপআইশিশ কযাি, কালুযঘাে শল্প এরাকা, চট্টগ্রাভ। ০১৮২৭৮৭৬২৯১ 

৫০ কভা ুকভানা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ২১/২১ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩৬৯৬৯৯ 

৫১ কভা ুতানবীয ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ৪১ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৯৫৫৫০৯৩৪৪ 

৫২ ভাদরক ল্ট ইন্ডাশিজ (ইউশনে-২) যাজাখারী,শফশ্বদযাি, নতুন চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১১৯৪৪৪২ 

৫৩ কভা ুকক, এ, ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ শভশরোযীপুর, াকপুযা, কফাারখারী, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩৯০৫২৯ 

৫৪ কনশপদিন্স ল্ট শরশভদেি শিভ কগাভদন্ডী, কফাারখারী,চট্টগ্রাভ। ০১৭১৩৩৩৪০০০ 

৫৫ কভা ুারুন ল্ট োশাং পিাক্টযী াদপজনগয, যাজাখারী কযাি, চট্টগ্রাভ। ০১৭৩১০৩৪৭৮০ 

৫৬  কভা ুভাউ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ  ৫৭/এ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭৩৪১৬৬৩৯১ 

৫৭  কভা ুএ,কজ, ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ  ২০/এ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১১৩৫৫২৪৭ 

৫৮  কভা ুধীভান ল্ট োশাং ইন্ডাশি  ১৩৬৪/৩ যাজাখারী কযাি, চাক্তাই, চট্টগ্রাভ। ০১৮৭৪৮২২৭১৮ 

৫৯ কভা ুফাতু যপ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ  ১৫৭১ যাজাখারী,চাক্তাই, দশক্ষন ফাকশরা, চট্টগ্রাভ। ০১৮১২০২০১৭৯ 

৬০  কভা ুশনউ পুরায ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ    কবল্লাাড়া, কণফুুরী, চট্টগ্রাভ। ০১৮১৯৩৮১২১৮ 

৬১  কভা ুঈা-মুা ল্ট োশাং ইন্ডাোঃ     ৭২৪/এ, ষ্ট্িান্ড কযাি ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭২৮২৬৪৫৬১ 

৬২ কভা ুজভ জভ ল্ট োশাং পিাক্টযী     দশক্ষন ফাকশরা, শফশ্বদযাি, যাজাখারী, চট্টগ্রাভ। ০১৮৪২৪২৪২৭৩ 

৬৩ এ.এ. ল্ট ইন্ডাশিজ শরশভদেি     শিভ কগাভদন্ডী, কফাারখারী, চট্টগ্রাভ। ০১৭৩০৭৮০৩২১ 

৬৪ কভা ুা ভশদনা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ    শিভ াকপুযা, শভশরোযীপুর, কফাারখারী, চট্টগ্রাভ। ০১৮২০৫৫১৪৬৯ 

৬৫ ইনানী ল্ট ইন্ডাশিজ শরোঃ শিভ কগাভদন্ডী, কফাারখারী, চট্টগ্রাভ ০১৮৪৪০৪১৫০৭ 

৬৬ কভা ুআযাজ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ  ২০ িিান্ড কযাি, ভাশিযঘাে, চট্টগ্রাভ। ০১৭১২০৯৮০৬৩ 

 

 

 



 

কজাদনয নাভোঃ টিা 

১ কভা ুআল্লাই ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৮০৬৩৪৩ 

২ কভা ুভশদনা ল্ট শযপাইনাযী ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৭৭২৬৭৯০ 

৩ 
কভা ুএভ কক ল্ট শযপাইনাযী ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৮৫৮৮৩৮০ 

৪ কভা ুইরাভাফাদ ল্ট ইন্ডাশি ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৩১০৫৬৮৮২ 

৫ 
কভা ুরূারী  ল্ট োশাং   ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৬১৮১৪৯ 

৬ কভা ুকভাাম্মদী  ল্ট  ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩২২০৯৬  

৭ 
কভা ুযভান ব্রাদা ুল্ট ইন্ডাশিজ  ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৫৫৪৩২৬২১৯  

৮ কভা ুকভাস্তপা ল্ট  ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৩৩৯৩৯৫৮৫  

৯ কভা ুমুনতাশয ল্ট ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩২২০৯৬ 

১০ কভা ুএ কক সুরতানপুযী  ল্ট ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৯২৩৬১০  

১১ 
কভা ুপুফারী  ল্ট ইন্ডাশিজ(ইউশনে-২) কারাযপুর, শকরফাা, কণফুুরী, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৭৯৩০০২  

১২ কভা ুকদাদত ল্ট োশাং  ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ  ০১৮১৯১১১৮২১  

১৩ কভা ুগাজী আব্দুর কাদদয ল্ট  ইন্ডা ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩২২০৫৪  

১৪ কভা ুাজী কভাোঃ যশপক  ল্ট  ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯১১১৮২১  

১৫ 
কভা ুএ শফ  ল্ট  ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩১২৩২১ 

১৬ কভা ুশনফযাচ ল্ট ইন্ডাশিজ শরশভদেি ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩৮৫৪১৩  

১৭ 
কভা ুএভ, এভ, ল্ট  ইন্ডাশিজ  চযকানাই, শভশরোযীপুর ০১৭১১৭২০৭৪৭ 

১৮ কভা ুকজ কক  ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩২২০৯৬ 

১৯ 
কভা ুজাশকয  ল্ট  ইন্ডাশিজ দশক্ষণ হুরাইন, এাকুফদন্ডী, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৫৫৩৬০০৪৪১  

২০ 
কভা ুআদনাাযা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ 

ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৯৭৯৮৭৭১৩৫  

২১ 
কভা ুখাজা  ল্ট োশাংইন্ডাশিজ 

ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭১১৭৪৮৬৭০  

২২ কভা ুএ এভ আরী  ল্ট ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮২০৫৫১৪৬৯  

২৩ 
কভা ুকভাতাদয ল্ট োশাংইন্ডাশিজ 

ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩৩৪১৬৬ 

২৪ কভা ুা চান্দ ল্ট ইন্ডাশলিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭১১৯৮২২৭২  

২৫ 
কভা ুকশরভ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৩৫৫৭৭৪৬  

২৬ কভা ুাভ ল্ট ইন্ডাশলিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৩১৯৬৯১৮৫  

২৭ 
কভা ুএ. আই. ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৫৪০০২৭৯০  

২৮ কভা ুআয়ুফ আরী ল্ট ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯১১১৮২১  

২৯ 
কভা ুএ, এ ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৬২৮৯৭৯  

৩০ 
কভা ুকফাযাক ল্ট  াশরভখাযচয, চযকানাই, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৪১০১৩৬৫২  

৩১ কভা ুকাদন ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৩১৭১৫৬০  

৩২ 
কভা ুসতশফা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৯৭৯৮৭৭১৩৫ 

৩৩ কভা ুাজী কশফয আম্মদ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৩৩৯৩৯৫৮৫  

৩৪ 
কভা ুম্যাি ল্ট ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৩৩৯৩৯৫৮৫  

৩৫ কভা ুটিা ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ ইন্দ্রপুর, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৮১৯৩২২০৯৬  

৩৬ 
কভাস্তপা ো ল্ট ইন্ডাশিজ াশরভখাযচয, চযকানাই, টিা, চট্টগ্রাভ ০১৭৭৭৭৭৫০৫০  

 

 



 

কজাদনয নাভোঃ কিফাজায 

১ কভা ুশযাদ ল্ট োশাংইন্ডাশিজ  ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৫৮০৫১১৩ 

২ কভা ুভক্কা ল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৯১৭১৯৬৪ 

৩ যদভা ু শভল্লাত ল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৩৬০৯০৪৭ 

৪ কভা ু শভতারীল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১১৭২৫৮৮১ 

৫ কভা ু ক ল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৬৯০৯৪৮৬ 

৬ কভা ু কভাাম্মশদাল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১১৩৫৮৬৪৫   

৭ কভা ু ভশদনা ল্ট শযপাইনাযীজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৬৯৩৫১৮২ 

৮ কভা ু আভানত ল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৭৭৯৭১৬৩ 

৯ কভা ু াজী ল্ট োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৬২৮৯৫৭৬ 

১০ কভা ু ী-কযাজ কিাশভকিার ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৪-৭৩১৯৩৭ 

১১ কভা ু াজী কভদয ল্ট োশাং ইন্ডাশিজ যাজাখারী, ককুা,কিফাজায। ০১৮১৫৩৫২২৩২ 

১২ কভা ুএ.আয ল্ট শযপাইনাযীজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৬৯৩৫১৮২ 

১৩ কভা ু কফাগদাশদাল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৫৮৭৮৯৬১ 

১৪ কভা ু াশযাযল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৯৩৪৫৩৮৮ 

১৫ কভা ু আর ভক্কাল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ কেকনাপ কৌযবা, কিফাজায। ০১৮১৭-০৫৯২৩৪ 

১৬ কভা ু ভধুভশত ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ আরীখারী, কেকনাপ, কিফাজায। ০১৭৪৩-৫২৪০৫১ 

১৭ কভা ু নূয ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ কিফাজায  দয, কিফাজায। ০১৮৭১৬৭৫৭৮৬ 

১৮ কভা ু আর  কৌশদা ল্ট  ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮৭২৮৫৪৪৫২ 

১৯ কভা ু শনউ সকত ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৬৯০৯৪৮৩ 

২০ কভা ু এভ.এইচ ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮৮৫২৯৭৬০০ 

২১ কভা ু এ আদনাাযা ল্ট  ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৩৬০৯০৪৭ 

২২ কভা ু সুায ল্ট শযপাইনাযী শরশভদেি যাজাখারী, ককুা, কিফাজায। ০১৭৩৫২৭৭৮৭১ 

২৩ কভা ু আশ া ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৬৩২৭১৫০৩৩ 

২৪ কভা ুএন আশভন ল্ট  োশাংইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৭৩১৭৫৩৩ 

২৫ কভা ুারভা ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৬১৪১৬৭৬১৫ 

২৬ কভা ুাাশযায ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ  ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৯৩৪৫৩৮৮ 

২৭ কভা ুশযাদ সুায ল্ট ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৫৮০৫১১৩ 

৩৯ কভা ুনূযানী  ল্ট  োশাং ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৭১৩৬০৯৩২৯ 

৪০ কভা ু ভছুদা ল্ট োশাং  ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮৭২৮৫৪৪৫২ 

৪১ কভা ু  কভদযাজ ল্ট  োশাং  ইন্ডাশিজ ইরাভপুয শল্প এরাকা, কিফাজায। ০১৮১৯৮৫১০৮৩ 

 

 



 

 

কজাদনয নাভোঃ খুরনা  

 

১ কভা ুভধুভশত ল্টইন্ডাোঃ কোোঃ শরোঃ দাদভাদয, ফুরতরা, খুরনা ০১৭১১৩৪০২৫৮ 

২ কভা ুদ্মা ল্ট োোঃ ইন্ডাোঃ শরোঃ দাদভাদয, ফুরতরা, খুরনা ০১৭৭৬২৯৯০৬১ 

৩ কভা ুশতস্তা ল্ট ইন্ডাোঃ.শরোঃ শশকযাে, ফুরতরা, খুরনা ০১৬৮৭৬৫০৭১৮ 

৪ কভা ুযাজাপুয ল্ট শযপাইনাশযজ শরোঃ যাজাপুয, রুা, খুরনা  ০১৬২৮৮৫৩০২০ 

৫ কভা ুযভনা ল্ট শযপাইনাযী শরোঃ.  শাংদযচয,রুা, খুরনা  ০১৭১৬৮০৩৬০১ 

৬ কভা ুপূযফী ল্ট ইন্ডাোঃ.শরোঃ  শাংদযচয,রুা, খুরনা  ০১৭১৭৭৬৪২৮৬ 

৭ কভা ুগাপপায ফুিদোিাক্ট শরোঃ ককশিএ, শদযাভশণ, খুরনা ০১৭১২৩৫১৪৬৩ 

৮ কভা ুই াভশত ল্টইন্ডাোঃ. শরোঃ শফশক ইন্ডাোঃ এদস্টে, শফদনযদাতা, াতক্ষীযা ০১৭১৩৯৯১৯৮৬ 

 

কজাদনয নাভোঃ িারকাঠি 

1.  কভা ুশনউিারকাঠি ল্টশভর   শিভ িারকাঠি, িারকাঠি ০১৭১১৯৬১১১১ 

2.  কভা ুএআযএ ল্ট ইন্ডাোঃ. আড়তদায শট্ট, িারকাঠি ০১৭১২১১৯৬১২ 

3.  কভা ুল্লী ল্ট ইন্ডাোঃ.  কন াযাফাদ, শদযাজপুয  ০১৭১১২২৬৩২৮ 

4.  কভা ুশনউফযকত ল্ট ইন্ডাোঃ. শিভ িারকাঠি, িারকাঠি ০১৭৮৫০০৮২৩২ 

5.  কভা ুশেদন্ট ল্ট ইন্ডাোঃ.  আড়তদায শট্ট, িারকাঠি  ০১৭১১৩৮৬৮৯৮ 

6.  কভা ুরাকী ল্ট ইন্ডাোঃ. শিভ িারকাঠি, িারকাঠি ০১৭১১০৬৫৪৭৮ 

7.  কভা ুআজাদ ল্ট শভর আড়তদায শট্ট, িারকাঠি ০১৮১৯০০০৮২ 

8.  কভা ুকভঘনা ল্টোশাং পিাক্টশয কাশরনাথ, যাদয ফাজায,কবারা ০১৭৫৮৭৫৪৪৮৭ 

9.  কভা ুশযপ ল্ট ইন্ডাোঃ. শিভ িারকাঠি, িারকাঠি ০১৭১১১৯০৮৮৭ 

10.  কভা ুতাজল্টইন্ডাোঃ. শিভ িারকাঠি, িারকাঠি ০১৭১৮৫৫৩০৮৪ 

11.  কভা ুআশপ ল্ট(োোঃ) শরোঃ চযকাউা, ফশযার ০১৭১২২৭৬১৯২ 

12.  কভা ুধানশশড় ল্ট ইন্ডাোঃ.  শিভ িারকাঠি, িারকাঠি  ০১৭৮৫০৫৪১৯০ 

 


