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1. এন নপ কক এস ( ৮:২০:১৪:৫ ) নিশ্র সার 

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  জণ্যয়ন্ট কেনডিং কণ্যপ িাণ্যরশন 

কপ্রাোঃ আবদুর ওয়াহাব 

কনায়াপাড়া বাজার, কনায়াপাড়া, 

অিয়নগর, যণ্যশার 

এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি -১৫৩ ০৭.০৩.20১৫  

2.  সাউথ কবিংগল োর্ট িলাইজার নিলস্ নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ সাইদুর রহিান 

িহাকাল, অিয়নগর, যণ্যশার এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ৮২ ১১.০১.20১৬  

3.  বণ্যরন্দ্র োর্ট িলাইজার (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ সুণ্যরশ আগরওয়ালা 

জগন্নাথপুর, দুপচানচয়া, বগুড়া এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ১৩৫ ০৬.০২.২০১৩  

4.  কিঘনা োর্ট িলাইজার ককাম্পানী নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ সাইদুর রহিান খান 

মুশুরীণ্যখালা, কহিাণ্যয়তপুর, 

সািার, ঢাকা 

এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ২৫৯ ০৬.১২.২০১৫  

5.  এণ্যগ্রা ব্যাণ্যলন্ড োর্ট িলাইজার ইন্ডানিজ (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ এ আই এি হাসানুল মুনজব 

ধলগ্রাি, বাঘারপাড়া, যণ্যশার এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ৩৬৪ 19.06.২০15  

6.  গ্রামবাংলা এেমপনকএস ফার্ট েলাইজার এন্ড এনগ্রা ইন্ডামিজ (প্রাাঃ) মলাঃ 

কপ্রাোঃ িাহমুদ কহাণ্যসাইন 

চর চাষী, গজানরয়া, মুন্সীগজ্ঞ এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ৩৮৫ ০৬.১২.২০১৫  

7.  নােণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ এি এস হুদা 

১২/এ সুবাস্তু টাউয়ার, ৬৯/১ 

পান্থপথ, ঢাকা 

এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ১১০ ২৮.১০.২০১৬  

8.  মমসাস ে আক্তার এনগ্রা এন্ড ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ (প্রাাঃ) মল. 

এি/নডোঃ কিাোঃ নানসর উনিন 

কনায়াপাড়া,অিয়নগর, যণ্যশার এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ১৩০ ২৩.০১.২০১৫  

9.  কিসাস ি শরীব এণ্যগ্রা নলোঃ 

এি/নডোঃ কিাোঃ আণ্যনায়ার কহাণ্যসন 

নশবপুর, আদিনদঘী, বগুড়া এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ৩৬৮ ০৯.০৭.২০১৫  

10.  কিসাস ি রানজব এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ 

এি/নডোঃ কাজী োরুক কহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, 

ঢাকা-১২১১ 

এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ২২৯ ০১.০৯.২০১৫  

11.  করনতায়া ফার্ট েলাইজার কমনেক্স (প্রা.) মল. 

এমম াঃ মিফুল মামুে 

শীতাইল, কাহালু, বগুড়া এন নপ কক এস 

(৮:২০:১৪:৫) 

এি- ৬৪৭ ২২.০৮.২০১৭  
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2. এন নপ কক এস ( ১২:১৫:২০:৬ ) নিশ্র সার 

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম 
মেবন্ধে সেদ 

েং 

মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  জণ্যয়ন্ট কেনডিং কণ্যপ িাণ্যরশন 

কপ্রাোঃ আবদুর ওয়াহাব 

কনায়াপাড়া বাজার, কনায়াপাড়া, 

অিয়নগর, যণ্যশার 

এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি -১৫৪ ০৭.০৩.২০১৫  

2.  সাউথ কবিংগল োর্ট িলাইজার নিলস্ নলোঃ িহাকাল, কনায়াপাড়া, 

অিয়নগর, যণ্যশার 

এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ৭৪ 19.10.২০15  

3.  বণ্যরন্দ্র োর্ট িলাইজার (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ সুণ্যরশ আগরওয়ালা 

জগনাথপুর, দুপচানচয়া, বগুড়া এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ১৩৭ ০৬.০২.২০১৩  

4.  কিঘনা োর্ট িলাইজার কম্পানী নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ সাইদুর রহিান খান 

মুসুরীণ্যখালা, কহিাণ্যয়তবপুর, 

সািার, ঢাকা 

এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ২৬০ ০৬.১২.২০১৫  

5.  এণ্যগ্রা ব্যাণ্যলন্সড্ োর্ট িলাইজার ইন্ডানিজ (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ এ আই এণ্যি হাসানুল মুনজব 

ধলগ্রাি, বাঘারপাড়া, যণ্যশার এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ৩৬৫ 19.06.২০15  

6.  গ্রামবাংলা এেমপনকএস ফার্ট েলাইজার এন্ড এনগ্রা ইন্ডামিজ (প্রাাঃ) মল. 

কপ্রাোঃ কিাহাম্মদ কহাসাইন 

চরচাষী, গজানরয়া, মুন্সীগজ্ঞ এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ৩৮৬ ০৬.১২.২০১৫  

7.  নােণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ এি এস হুদা 

১২/এ সুবাস্তু টাউয়ার, ৬৯/১ 

পান্থপথ, ঢাকা 

এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ১১১ ২৮.১০.২০১৬  

8.  মমসাস ে আক্তার এনগ্রা এন্ড ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ (প্রাাঃ) মল. 

এি/নডোঃ কিাোঃ নানসর উনিন 

কনায়াপাড়া,অিয়নগর, যণ্যশার এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ১৫৬ ০৭.০৩.২০১৭  

9.  কিসাস ি শরীব এণ্যগ্রা নলোঃ 

এি/নডোঃ কিাোঃ আণ্যনায়ার কহাণ্যসন 

নশবপুর, আদিনদঘী, বগুড়া এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ৩৬৯ ০৮.০৭.২০১৭  

10.  কিসাস ি রানজব এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ 

এি/নডোঃ কাজী োরুক কহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, 

ঢাকা-১২১১ 

এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ২৩০ ০১.০৯.২০১৫  

11.  করনতায়া ফার্ট েলাইজার কমনেক্স (প্রা.) মল. 

এমম াঃ মিফুল মামুে 

শীতাইল, কাহালু, বগুড়া এন নপ কক এস 

(১২:১৫:২০:৬) 

এি- ৬৪৮ ২২.০৮.২০১৭  
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3. এন নপ কক এস ( ১৪:২২:১৫:৬ ) নিশ্র সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  রণ্যবন্দ্র োর্ট িলাইজার (প্রাোঃ) নলোঃ 

কপ্রাোঃ সুণ্যরশ আগরওয়ালা 

জগনাথপুর, দুপচানচয়া, বগুড়া এন নপ কক এস 

(১৪:২২:১৫:৬) 

এি- ১৩৬ ০৬.০২.২০১৩  
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৪. এন নপ কক এস ( ১০:২৪:১৭:৬ ) নিশ্র সার 

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  মমসাস ে আক্তার এনগ্রা এন্ড ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ (প্রাাঃ) মল. 

ব্যবস্থাপনা পনরচালক: কিাোঃ নানসর উনিন 

কনায়াপাড়া,অিয়নগর, 

যণ্যশার 

এন নপ কক এস 

(১০:২৪:১৭:৬) 

এি ১৫৫ ০৭.০৩.২০১৭  
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৫. এন নপ কক এস ( ১০:১৫:১০:৪ ) নিশ্র সার 

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  মমসাস ে আক্তার এনগ্রা এন্ড ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ (প্রাাঃ) মল. 

ব্যবস্থাপনা পনরচালক: কিাোঃ নানসর উনিন 

কনায়াপাড়া,অিয়নগর, 

যণ্যশার 

এন নপ কক এস 

(১০:১৫:১০:৪) 

এি- ১৫৭ ০৭.০৩.২০১৭  

2.  কিসাস ি রানজব এণ্যগ্রা ককনিকযালস 

ব্যবস্থাপনা পনরচালক: কাজী ফারুক ম ানসে 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, 

ঢাকা-১২১১ 

এন নপ কক এস 

(১০:১৫:১০:৪) 

এি- ২২৯ ০১.০৯.২০১৫  

 

 



প্রথম পাতা 

Page 6 of 17 

 

6. নজিংক সালণ্যেট (ণ্যহপ্টা) সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  এ এে এণ্যগ্রা ককনিকযালস্ ইন্ডানিাজ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িনহদুল ইসলাি 

কজল করাড, কগাপ, সদর, যণ্যশার নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ১৪ ০8.০৭.2016  

2.  কসানালী এণ্যগ্রা ককনিকযালস্ নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ করজাউল ইসলাি 

বড় বানলয়াডািংগা, এন এস টাউন, সদর, 

যণ্যশার 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি- ৪৯৩ ২2.০৪.১6  

3.  সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িন্জুরুল হুদা 

পাচুনরয়া, কগাবরা বাজার, সদর, যণ্যশার নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি- ৬০৭ ২০.০৬.২০১৪  

4.  এণ্যগ্রা অগ িাননক ফুড কিণ্যেক্স নলোঃ 

এি/নড: জসয়দ আবু নসনিকী 

ককািরপুর, সদর, েনরদপুর নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ৩৪৩ ০২.১০.২০১৪  

5.  এ আর এণ্যগ্রা ককনিকযাল 

কপ্রাোঃ কিাোঃ রাজু আ নমদ 

গুরুনলয়া, তালবামরয়া, সদর, যণ্যশার নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ১৩৮ ০৯.০২.২০১৫  

6.  কিসাস ি রানজি এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ  

এি/নডোঃ কাজী োরুক কহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, ঢাকা-১২১১। নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ২৭১ ২৪.১২.২০১৫  

7.  কিসাস ি সুেলা এণ্যগ্রা ককনিকযাল ইন্ডানেজ   

কপ্রাোঃ কিাোঃ শহীদুল ইসলাি 

আড়পাড়া (শাহাপুর) সদর, যণ্যশার নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ৬২৩ ১৯.০৭.২০১৬  

8.  কিসাস ি ইউননসন এণ্যগ্রা ককনিকযালস  

কপ্রাোঃ কিাোঃ জানিল কহাণ্যসন 

বানঘয়া, নীল নগর, সদর, গাজীপুর নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ৬২৯ ১০.০৮.২০১৬  

9.  অনিচ এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ  

এি/নডোঃ কািরুল হুদা 

৫/১, শীলিন, টঙ্গী, গাজীপুর নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ৬২৭ ০৫.০৮.২০১৬  

10.  কিসাস ি করইনণ্যবা ককনিকযালস  

কপ্রাোঃ এস. এি ননয়ািতউল্লাহ 

নবএসনসআইনস নশল্প এলাকা, কতণ্যরার্টয়া, 

টাঙ্গাইল 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ২৪ ২৩.০৮.২০১৪  

11.  কিসাস ি ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এি/নডোঃ করানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুশা বা/এ(৪থ ি তলা), ঢাকা নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এি ৫১১ ২০.১২.২০১৪  

12.  মমসাস ে ওরমিল এনগ্রা মকমমকযাল মল. 

এম/ম াঃ  . এ এস এম মমজানুর র মাে 

আকনের বার্ট, সাগরমদঘী, ঘাটাইল, 

টাংগাইল 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 634 15.04.2017  

13.  মমসাস ে মসনকা এনগ্রাকযামমকযালস 

মপ্রাাঃ এফ আব্দুল মান্নাে 

ক-৫৪, িা জাদপুর (২য় তলা), প্রগমত 

স্মরণী, গুলিাে, ঢাকা-১২১২ 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 63৭ ৩০.০৫.২০১৭  

14.  মমাসাস ে সুমি মকমমকযাল ওয়াকেস 

মপ্রাাঃ মমা. মদলনকাি মময়া 

মবমসক মিল্প এলাকা, তানরামতয়া, 

টাঙ্গাইল 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৪১ ১১.০৭.২০১৭  

15.  মমসাস ে মবসমমল্লা  কনপ োনরিে মলমমনট  

এমম াঃ আল-ম লাল-উল কমরম 

িা নেওয়াজ িবে (৫ম তলা), কক্ষ েং- 

১৯, ৯/মস, মমতমিল, বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৪৩ ১১.০৭.২০১৭  

16.  মমসাস ে মফউচার মিিে 

মপ্রাাঃ মতৌম দুল ইসলাম 

মবমসক মিল্প েগরী, মিোইদ  নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৪৬ ১৫.০৮.২০১৭  

17.  মমাসস ে িাই িাই ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ 

মপ্রাাঃ মতৌম দুল ইসলাম 

েট েংাঃ মে-৯, মব-২২, মবমসক মিল্প 

েগরী, মিোইদ  

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৩৯ ২৪.০৬.২০১৭  

18.  মরফাত এনগ্রা মকমমকযাল ইন্ডািীজ 

মপ্রাাঃ মগালাম র মাে (মমন্টু) 

বড় বামে াঙ্গা, মকাটচাঁদপুর, মিোইদ  নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৪৪ ০৪.০৮.২০১৭  

19.  আকাি এনগ্রা মকমমকযাল ইন্ডািীজ 

মপ্রাাঃ মমা. কামরুজ্জামাে (লালটু) 

িবােীপুর, মকাটচাঁদপুর, মিোইদ  নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 6৪৫ ০৪.০৮.২০১৭  

20.  মমসাস ে ইউসুফ এনগ্রা 

মপ্রাাঃ মমা. ইউসুফ আলী 

সুজাবাদ,  াকাঃ মালদা, িাজা ােপুর, 

বগুড়া 

মজংক সালনফট 

(ম প্টা) 

এম ৬৫৩ ২৫.০১.২০১৮  
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7. নজিংক সালণ্যেট (িণ্যনা) সাণ্যরর  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িন্জুরুল হুদা 

পাচুনরয়া, কগাবরা বাজার, সদর, যণ্যশার নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৬০৮ ২৩.০৬.২০১৬  

2.  এণ্যগ্রা অগ িাননক ফুড কিণ্যেক্স নলোঃ 

এি/নড: জসয়দ আবু নসনিকী 

ককািরপুর, সদর, েনরদপুর নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৩৪২ ০২.১০.২০১৪  

3.  কিসাস ি নড. এি. ইন্টারন্যাশনাল  

এি/নডোঃ ডানললুর রহিান 

আজাদ কসন্টার(৯ি তলা), সুট ৮/এ২, 

৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৩২১ ০৯.০৭.২০১৬  

4.  কিসাস ি রানজি এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ  

এি/নডোঃ কাজী োরুক কহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, ঢাকা-

১২১১। 

নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ২৭০ ২৪.১২.২০১৫  

5.  কিসাস ি ইউননসন এণ্যগ্রা ককনিকযালস  

কপ্রাোঃ কিাোঃ জানিল কহাণ্যসন 

বানঘয়া, নীল নগর, সদর, গাজীপুর নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৬৩০ ১০.০৮.২০১৬  

6.  অনিচ এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ  

এি/নডোঃ কািরুল হুদা 

৫/১, শীলিন, টঙ্গী, গাজীপুর নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৬২৮ ০৫.০৮.২০১৬  

7.  অক্সণ্যোড ি এণ্যগ্রা ককনিকযাল ইন্ড্াোঃ নলোঃ  

এি/নডোঃ নিণ্যসস আণ্যবদা সুলতানা 

নবএসনসআইনস নশল্প নগরী, দিপাড়া, 

নাণ্যটার 

নজিংক সালণ্যেট 

(িণ্যনা) 

এি ৬২৬ ২৩.০৭.২০১৬  

8.  মমসাস ে ওরমিল এনগ্রা মকমমকযাল মল. 

এম/ম াঃ  . এ এস এম মমজানুর র মাে 

আকনের বার্ট, সাগরমদঘী, ঘাটাইল, 

টাংগাইল 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 635 15.04.2017  

9.  মমসাস ে মসনকা এনগ্রাকযামমকযালস 

মপ্রাাঃ এফ আব্দুল মান্নাে 

ক-৫৪, িা জাদপুর (২য় তলা), প্রগমত 

স্মরণী, গুলিাে, ঢাকা-১২১২ 

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 638 30.05.2017  

10.  মমাসস ে িাই িাই ফার্ট েলাইজার ইন্ডািীজ 

মপ্রাাঃ মতৌম দুল ইসলাম 

েট েংাঃ মে-৯, মব-২২, মবমসক মিল্প 

েগরী, মিোইদ  

নজিংক সালণ্যেট 

(ণ্যহপ্টা) 

এম 640 24.06.2017  
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8. নচণ্যলণ্যটট নজিংক সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  এ এে এণ্যগ্রা ককনিকযালক ইন্ডানিজ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িনহদুল ইসলাি 

কজল করাড, কগাপ, সদর, যণ্যশার নচণ্যলণ্যটট নজিংক এি- ৪২৮ ২৬.০৪.২০১৪  

2.  কিসাস ি নড. এি. ইন্টারন্যাশনাল  

এি/নডোঃ ডানললুর রহিান 

আজাদ কসন্টার(৯ি তলা), সুট ৮/এ২, 

৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

নচণ্যলণ্যটট নজিংক এি-৩২২ ০৯.০৭.২০১৬  

3.  কিসাস ি রানজি এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ  

এি/নডোঃ কাজী োরুক কহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজি উনিন করাড, ঢাকা-

১২১১। 

নচণ্যলণ্যটট নজিংক এি ২৭২ ২৪.১২.২০১৫  

4.  কিসাস ি সুেলা এণ্যগ্রা ককনিকযাল ইন্ডানেজ   

কপ্রাোঃ কিাোঃ শহীদুল ইসলাি 

আড়পাড়া (শাহাপুর) সদর, যণ্যশার নচণ্যলণ্যটট নজিংক এি ৬২৪ ১৯.০৭.২০১৬  
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9. সালোর-৯০ সার 

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  এনসআই েরমুণ্যলশন নলোঃ 

 

এনসআই কসন্টার, ২৪৫ কতজগাঁও বা/এ, 

ঢাকা 

সালোর – ৯০ 

(সুপার সালে) 

এি- ৬১০ ০৩.০৮.২০১৪  

2.  বািংলাণ্যদশ োর্ট িলাইজাস্ি এন্ড 

এণ্যগ্রাণ্যকনিকযালস্ নলোঃ 

এি/নডোঃ কিাোঃ ইয়ানসন আলী  

করিংগস্ অরনকট, ১৫৩/এ/১ (তয় তলা), 

গুলশান এনিননউ, গুলশান-২, ঢাকা 

সালোর -৯০ 

(স্পন্দন এস-৯০) 

এি- ৬১৬ ২১.০৭.২০১৭  
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10. ের্ট িোইড ( Organo-Inorganic ) সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (নপয়াজ) এি- ৪৭ ৩০.১২.২০১৪  

2.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (আলু) এি- ৪৮ ৩০.১২.২০১৪  

3.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (কলা) এি- ৪৯ ৩০.১২.২০১৪  

4.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (সনরষা) এি- ৫০ ৩০.১২.২০১৪  

5.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (গি) এি- ৫১ ৩০.১২.২০১৪  

6.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (শনি সার) এি- ৫২ ৩০.১২.২০১৪  

7.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (ভূট্টা) এি- ৫৩ ৩০.১২.২০১৪  

8.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (উেশী) এি- ৫৪ ৩০.১২.২০১৪  

9.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (আখ) এি- ৬৩ ১৯.০৫.২০১৫  

10.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি কণ্যম্পাি সার 

(সকল িাঠ েসল) 

এি- ৬৪ ১৯.০৫.২০১৫  

11.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি জজব সার (সকল 

িাঠ েসল) 

এি- ৬৫ ১৯.০৫.২০১৫  

12.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (কযাননল ফুল 

এবিং সকল সবনজ) 

এি- ৬৬ ১৯.০৫.২০১৫  

13.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (বাঁধাকনপ) এি- ১৯৮ ০৫.০৬.২০১৫  

14.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (টণ্যিণ্যটা) এি- ১৯৯ ০৫.০৬.২০১৫  

15.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (িনরচ) এি- ২০০ ০৫.০৬.২০১৫  

16.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি নবএে (রসুন) এি- ২০১ ০৫.০৬.২০১৫  

17.  নদ িাণ ি এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ েরহাতুল ইসলাি 

পুলহাট, সদর, নদনাজপুর নদ িাণ ি কণ্যম্পাি এি- ৬২২ ২৯.০৬.২০১৬  
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11. জজব সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম 
মেবন্ধে 

সেদ েং 

মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  ওনয়স্ট কেসাণ ে এন্ড  ামিউ  ামিউ আর বানয়া-

ফার্ট েলাইজার; কপ্রাোঃ এ এইচ কিাোঃ িাকছুদ নসন্হা 

বামড় েং ২১ (সাই  মব), মরা  েং ২, িক 

মজ, বোেী মন ল টাউে, ঢাকা 

ওণ্যয়ি কনসাণ ি জজব 

সার 

এি ৪৬২ ১৮.০৫.২০১৭  

2.  িুিদার এণ্যগ্রা সানি িণ্যসস 

কপ্রাোঃ তানরকুল ইসলাি িুিদার 

রতনপুর, নবজয়পুর বাজার, কুনিল্লা 

সদর দনিণ, কুনিল্লা 

সুপার গ্রীন নেল্ড এি ৪৯২ ২৪.০৪.২০১৪  

3.  কিঘনা োর্ট িলাইজার ককাম্পানী নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ সাইদুর রহিান খান 

মুসুরীণ্যখালা, কহিাণ্যযতপুর, সািার, 

ঢাকা 

কিঘনা জজব সার এি ৪৯১ ০৪.০৪.২০১৬  

4.  ইনণ্যতো 

কপ্রাোঃ কাজী এি এ দাা্উদ ইব্রাহীি 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ করলণ্যগট, বড় িগ 

বাজার, ঢাকা 

নহসান জজব সার এি ৪৯৮ ২5.০৫.২০১6  

5.  গ্রািীন শনি 

কপ্রাোঃ আেসার কািাল 

৬ বড়বাগ, নিরপুর, ঢাকা Poultry litre 

based 

এি ৪৬৫ ২৩.০৫.২০১৩  

6.  গ্রািীন শনি 

কপ্রাোঃ আেসার কািাল 

৬ বড়বাগ, নিরপুর, ঢাকা Cow dung 

based 

এি ৪৭০ ০৬.০৬.২০১৩  

7.  অন্নপূণ িা জজব এণ্যগ্রা সানি িস 

কপ্রাোঃ রািননয়াস আগরওয়ালা 

বনওয়ারী কিাড়, কডািার, ননলোিারী অন্নপূণ িা জজব সার এি ৩৪৮ ৩১.১০.২০১৬  

8.  এণ্যগ্রা অণ্যগ িননক ফুড কিণ্যেক্স নলোঃ 

 

ককািরপুর, েনরদপুর উব িরা শনি জজব সার এি ৬০০ 09.11.২০১5  

9.  এণ্যগ্রা এণ্যরনা এণ্যসানসণ্যয়টস্ 

কপ্রাোঃ জানকর কহাণ্যসন িারুে 

আর নব কক করাড, চাচড়া, যণ্যশার অকি জজব সার এি ৬০১ ৩০.০৭.২০১৫  

10.  সুরিা োর্ট িলাইজার ইন্ডানিজ নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ শাহীন নিয়া 

নতুন পাড়া, িরারী, রাজফুলবানড়, 

সািার, ঢাকা 

লাল তীর কণ্যম্পাি 

জজব সার 

এি ৬০২ ১৫.১১.২০১৩  

11.  আর কক এণ্যগ্রা প্রডাক্টস্ নলোঃ 

কপ্রাোঃ এি এ কুদ্দুস  

পাইর্ট, কডিরা, ঢাকা আর কক তাজা জজব 

সার 

এি ৬০৩ ২০.১১.২০১৩  

12.  রুরাল কডণ্যিলপণ্যিন্ট একাণ্যডিী 

 

বগুড়া পল্লী জজব সার এি ৬০৪ ২৫.১১.২০১৩  

13.  সীড বািংলা এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ রনেকুল ইসলাি 

স ৪৫/ক, কহাণ্যসন িাণ্যকিট, নথ ি বাড্ডা, 

ঢাকা 

সীড বািংলা জজব সার এি ৬০৫ ০৫.০৩.২০১৪  

14.  কিাল্লা প্রডাক্টর্টনির্ট কণ্যপ িাণ্যরশন নলোঃ 

কপ্রাোঃ আবদুর রউে নিয়া 

বাড়ী-৬১৩, করাড ২০, নখলগাঁও 

র্টলপাড়া, ঢাকা-১২১৯ 

কিাল্লা জজব সার এি ৬০৬ ১২.০৫.২০১৬  

15.  নরয়া োর্ট িলাইজার 

কপ্রাোঃ কিাোঃ আবুল কালাি আজাদ 

দিদি, শাহবাজপুর, রসুলপুর, 

কািারখন্দ, নসরাজগজ্ঞ 

িাননক রতন জজব সার এি ৬০৯ ২৩.০৭.২০১৪  

16.  প্যারাগন এণ্যগ্রা নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িনশয়ুর রহিান 

প্যারাগন হাউজ, ৫ িহাখালী, ঢাকা প্যারাগন জজব সার এি ৬১১ ০৬.১০.২০১৪  

17.  CMES  

E/D- হাসান বানু 

বানড় নিং ৮২৩, করাড নিং ১৯ 

(পুরাতন), ধানিনন্ড আ/এ, ঢাকা 

কস ও কস িানি ি 

কণ্যম্পাি 

এি ৬১২ ১১.১১.20১৪  

18.  রাইনা এণ্যসানসণ্যয়টস্ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ কিাস্তানেুর রহিান 

১৭৪/১৭৫-পুব ি কতজতুরী বাজার, 

কতজগাঁও, ঢাকা। 

আই নজ এল জজব সার এি ৬১৩ ০২.০২.20১৫  

19.  রাসর্টক 

নন/পোঃ কিাড়ল নূর কিাহাম্মদ 

বানড় # ১১, করাড# ০৬, কসানাডাঙ্গা, 

খুলনা 

রাসর্টক কণ্যম্পাি জজব 

সার 

এি ৬১৪ ১২.০৩.20১৫  

20.  কসবক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এিনডোঃ খাণ্যলদ কিাোঃ আরাোত আনিন কহাণ্যসন  

িাদ্রাসা করাড, পুকুনরয়া, খন্দকারপাড়া, 

বাঁশখালী, চট্টগ্রাি 

কসবক জজব সার এি ৬১৫ ২1.০৪.20১7  

21.  িার্ট অরণ্যগননকস্ নলোঃ 

এি/নড: কিাোঃ খাইরুল আলি ভূইয়া 

িাওয়াল নিজিাপুর, পূব ি পাড়া, সদর, 

গাজীপুর 

বাণ্যয়াণ্যজন জজব সার এি ৬১৭ ২০.০৭.20১৫  

22.  িানজি এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

এি/নড: এসণ্যক কিাগলজান রহিান 

চকপাড়া, িাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর িানজি অগ িানরক 

োর্ট িলাইজার 

এি ৬১৮ ১৬.১২.20১৫  

23.  নােণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

এি/নড: এি এস হুদা 

যাদুরচর, কহিাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা নােণ্যকা জজব সার এি ৬১৯ ১৬.১২.20১৫  

24.  ননিিানা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এি/নড: িণ্যনায়ার কহাণ্যসন 

সাণ্যয়দাবাদ, সদর, নসরাজগঞ্জ ননিিানা জজব সার এি ৬২১ ০২.০৪.20১৬  

25.  কিসাস ি কৃনষনবদ োি ি নলোঃ 

এি/নড: ড. আলী আেজাল 

৮০১, করাণ্যকয়া সরণী, কাজীপাড়া, 

নিরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

কৃনষনবদ জজব সার এি ৬২৫ ১৯.০৭.20১৬  

26.  কিসাস ি বাণ্যয়া-নিনিউল্যান্ট ইন্ডাসনেজ নলোঃ 

কচয়ারম্যানোঃ হাজী আনরফুল ইসলাি 

উির কচৌচার, তাতুল ঝরা, 

কহিাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা 

বাণ্যয়া জজব সার এি ৬32 03.০3.20১7  

27.  মমসাস ে ওমজরপুর জজব বহুমুখী সমবায় 

সমমমত মলমমনট  

ওমজরপুর, বকুলতলা, েড়াইল মচত্রা জজব সার এম 633 29.03.2017  

28.  মমসাস ে রাজীব এনগ্রা মকমমকযালস মলমমনট  

এমম াঃ কাজী ফারুক ম ানসে 

৩৭৮/৩, োমজমউদ্দীে মরা  (২য় 

তলা), চাঁেখার পুল, ঢাকা-১২১১ 

মজমেয়াস জজব সার এম ৬৩৬ ২৮.০৪.২০১৭  

29.  মমসাস ে আথ ে লািার ফার্ট েলাইজার 

এমম াঃ আব্দুল  ামমদ মৃিা 

শ্রীেগর, মুমিগঞ্জ মজর্টএস অগ োমেক 

ফার্ট েলাইজার 

এম ৬৫১ ২৬.০১.২০১৮  

30.  কিসাস ি োরহা কেডাস ি কগানবন্দপুর, খানসািা, নদনাজপুর োরাহ জজব সার এি ৬৫২ ২৬.০১.২০১৮  
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ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম 
মেবন্ধে 

সেদ েং 

মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

এিনডোঃ কিাোঃ তনরকুল ইসলাি 

31.  কিসাস ি গজানরয়া অগ িাননক োর্ট িলাইজার 

নলনিণ্যটড 

কলণ্যসর কানন্দ, গজানরয়া, মুনন্সগঞ্জ মুনি অগ িাননক 

োর্ট িলাইজার 

এি ৬৫০ ০৩.১০.২০১৭  
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12. Chook Chook সার  

ক্রমমক 
প্রমতষ্ঠানের োম ও 

স্বত্বামিকারীর োম 
প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 

মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  ফারুক ফার্ট
ি
লাইজার ললিঃ 

এি/নড: কিা: ওির োরুক 

৫৭/নব (২য় তলা), করাড-৫, পুরাতন 

নডওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২০৮ 

Chook Chook 102 এি ১০ 2৫.0৮.২০১৬  

2.  ফারুক ফার্ট
ি
লাইজার ললিঃ 

এি/নড: কিা: ওির োরুক 

৫৭/নব (২য় তলা), করাড-৫, পুরাতন 

নডওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২০৮ 

Chook Chook-102 এি ১১ 2৫.0৪.২০১৬  

3.  ফারুক ফার্ট
ি
লাইজার ললিঃ 

এি/নড: কিা: ওির োরুক 

৫৭/নব (২য় তলা), করাড-৫, পুরাতন 

নডওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২০৮ 

Chook Chook 

(Banana) 

এি 481 0৬.09.২০15  

4.  ফারুক ফার্ট
ি
লাইজার ললিঃ 

এি/নড: কিা: ওির োরুক 

৫৭/নব (২য় তলা), করাড-৫, পুরাতন 

নডওএইচএস, বনানী, ঢাকা-১২০৮ 

Chook Chook 

(Tomato) 

এি 482 0৬.09.২০15  
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13. Bone Meal সার  

ক্রমমক প্রমতষ্ঠানের োম ও স্বত্বামিকারীর োম প্রমতষ্ঠানের ঠিকাো সানরর োম মেবন্ধে সেদ েং 
মেবন্ধনের মময়াদ 

উত্তীনণ ের তামরখ 
মন্তব্য 

1.  করণ্যবল ইন্টারন্যাশনাল নলোঃ 

কপ্রাোঃ  

এস আর টাউয়ার, ৪৯ কতজকুনীপাড়া,  

পুরাতন নবিান বন্দর করাড, কতজগাঁও, ঢাকা 

Bone Meal এি ৪৭১ 22.06২০.15  

2.  ক্রপলাইে এণ্যগ্রা ককনিকযালস নলোঃ 

এি/নডোঃ আবু সুনেয়ান 

বাড়ী-২৬২, করাড-৫, কিাহাম্মদীয়া হাউনজিং 

কসাসাইর্ট, কিাহাম্মদপুর, ঢাকা 

Bone Meal এি ৪৭৯ ০৩.0৮.২০15  

3.  মমসাস োঃ আর. এে. আর. মবাে 

মপ্রাাঃ এ. মক. এম. আমরফুর র মাে 

জসয়দপুর ইস্ট বাইপাস মরা  

জসয়দপুর, েীলফামারী 

Bone Meal এি 631 ২০.০৮.২০১৬  

4.  মপএএফএস এনগ্রা ইন্টারন্যািোল মকাং 

মপ্রাাঃ মমা. রায় ােমল আোম 

২১৬/১/মস, মতজকুমেপাড়া, মতজগাঁও, 

ঢাকা-১২১৫ 

Bone Meal এম ৬৪৯ ২২.০৮.২০১৭  
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14. ৪- নসনপএ,  ১২৫০ নপনপএি েরমুণ্যলশন 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাি ও কপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাি ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর কিয়াদ 

উিীণ্যণ ির তানরখ 
িন্তব্য 

১ মুি এণ্যগ্রা কপ্রাডাক্টস্ 

কপ্রাোঃ সান্নজদা আকতার 

৫২/১১ সালবন হাউনজিং 

কসাসাইর্ট, লিীপুর, গাজীপুর 

৪- নসনপএ ১২৫০ নপনপএি 

েরমুণ্যলশন 

এি- ১৮১০ ২৩.১০.১৪  
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15. অন্যান্য সার বা সার জাতীয় পে 

ক্রনিক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাি ও কপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাি ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর কিয়াদ 

উিীণ্যণ ির তানরখ 
িন্তব্য 

1.  নেওনিট এণ্যগ্রা ককনিকযালস্ ইন্ডানিজ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ শাহীন সুলতান নিয়া 

৫৫ সাদারদী, িািংগা, েনরদপুর নেওনিট ৫৫ (ধাণ্যনর 

জন্য) 

এি ৭৬ ০3.১১.২০১5  

2.  িামুন এণ্যগ্রা প্রডাক্টস্ নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িামুনুর রনশদ 

৫১ নিরপুর করাড, আল্পনা 

োজা, রুি নিং ৫১২-৫১৪, ঢাকা 

এণ্যগ্রা কগ্রা নলকুইড এি ২৯ ১৫.১০.২০১৪  

3.  িামুন এণ্যগ্রা প্রডাক্টস্ নলোঃ 

কপ্রাোঃ কিাোঃ িামুনুর রনশদ 

৫১ নিরপুর করাড, আল্পনা 

োজা, রুি নিং ৫১২-৫১৪, ঢাকা 

এণ্যগ্রা কগ্রা কগ্রনুলার এি ৩০ ১৫.১০.২০১৪  

4.  কিসাস ি নসগিা এণ্যগ্রাণ্যিট কম্পানী নলনিণ্যটড 

এিনডোঃ আব্দুল িনতন 

১৪৭, আরািবাগ (৫ি তলা) 

িনতনঝল, ঢাকা-১০০০ 

Micronutrient 

Fertilizer 

এি ৩৫৯ ২০.০৩.২০১৭  

 


