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1) টিএসনপ সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ বনায়াপাড়া বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৫৬ 02.02.2017 
 

২ মনজবর রহমান খান 

বপ্রাোঃ মনজবর রহমান খান 

নচত্রানল বাজার 

খানলিপুর, খুলনা 

টিএসনপ আইএমনপ- ১৯৭২ ২৯.১১.১২ 
 

৩ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা টিএসনপ আইএমনপ- ৮৯ ২৩.০৬.২০১৭ 
 

৪ দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ মনজেনা রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার টিএসনপ আইএমনপ- ১২৯ ২৫.০৭.২০১৭ 
 

৫ বিখ ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান(বাবু) 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসনপ আইএমনপ- ১৫৫ ১৯.০৮.১৩ 
 

৬ হানফজুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান(বাবু),  

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ৫৮০ ১৮.০৮.১৩ 
 

৭ রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ৩১৬৩ ২৪.০৭.২০১৭ 
 

৮ সুফলা বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ আিরাফুন নাহার 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ৩১৯৩ ১৭.০৮.১৫ 
 

৯ মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সনরফ উনিন মাহমুদ 

১০০, স্টান্ড বরাি, মানিরঘাট, চট্টগাম টিএসনপ আইএমনপ- ৬০০ ২০.০৯.১৫ 
 

১০ আণ্যনায়ার বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনসুর আণ্যনায়ার  

১৫, মানিরঘাট বরাি, মানিরঘাট, চট্টগ্রাম টিএসনপ আইএমনপ- ১৭৪ 24.08.15 
 

১১ রনবউল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনবউল ইসলাম 

বসানাপনট্ট, পাবনা টিএসনপ আইএমনপ- ১৭১ ১৯.08.২০১৭ 
 

১২ রূপালী েনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ  

১১৯৪, রওিন মনিল, চট্টগ্রাম টিএসনপ আইএমনপ- ২২১ ১৮.১০.১৫ 
 

১৩ এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, 

খুলনা 

টিএসনপ আইএমনপ- ৩১৬১ ২৫.০৭.১৫ 
 

১৪ এম বক বেি ইন্টারণ্যনিনাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বনতাজী সুিাস চন্দ্র বরাি, এম বক বরাি, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ১৬৬ 1৮.08.২০১৭ 
 

১৫ ইয়ানছর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজাহার বহাণ্যসন 

৩৬৯, স্টান্ড বরাি, মানিরঘাট, চট্টগ্রাম টিএসনপ আইএমনপ- ২৩১ ২২.১০.১৩ 
 

১৬ মনতউর রহমান 

বপ্রাোঃ মনতউর রহমান 

বদিবন্ধু নচিরিন বরাি, বরল বরাি, যণ্যিার টিএসনপ আইএমনপ- ১৭৭ ৩০.০৭.১৩ 
 

১৭ বনায়াপাড়া বট্টনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, অ্িয়নগর, যণ্যিার টিএসনপ আইএমনপ- ৬৫৫ ২৩.১১.১৫ 
 

১৮ মনতয়ার রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ মনতয়ার রহমান পাইকার 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, বগুড়া টিএসনপ আইএমনপ- ৩২৪৯ ০৩.১০.১৩ 
 

১৯ উিরা বেিাস ে (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

রহমান বচম্বার(৪ তলা), ১২-১৩ মনতনিল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০  

টিএসনপ আইএমনপ- ১৮৯ ০২.০৯.১৫ 
 

২০ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডাসনিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ আননস উদ বদৌলা 

২৪৫, বতজগাঁ ইন্ডানিয়াল এনরয়া, ঢাকা-

১২০৮ 

টিএসনপ আইএমনপ- ১২৩১ ২৫.০২.১৬ 
 

২১ বনায়াপাড়া বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

২৭, নদলকুিা, ঢাকা-1000 টিএসনপ আইএমনপ-১১০৭ ৩0.১২.2016 
 

২২ অ্গ্রনী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ মাহবুবা হক 

চাউল পনট্ট, পাবনা বাজার, পাবনা টিএসনপ আইএমনপ- ৬৭৯ ১০.১২.১৩ 
 

২৩ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ২২৪ ১৮.১০.২০১৭ 
 

২৪ ববে এক্সণ্যপাট ে ইনণ্যপাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ ফণ্যয়জ আহম্মদ খান 

৭০ িহীদ সসয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, নর্ ে 

সাউর্ বরাি, ঢাকা 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৩৯ ০১.০২.১3 
 

২৫ এনগ্রণ্যটক’৬৯ নলোঃ ৪২/নস, মণ্যনস্বর বরাড়, হাজারীবাগ, ঢাকা টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৪৬ ০7.০৩.১6 
 

২৬ রনহম আফণ্যরাজ নসআইনস এণ্যগ্রা নলোঃ, 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩, মনতনিল বা/এ, ঢাকা-১২১২ টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৮৩ ২১.০৪.১৬ 
 

২৭ রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৯০ ৩০.০৪১৪ 
 

২৮ লারনী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৯৬ ৩০.০৪.১৪ 
 

২৯ ননপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪০২ ৩০.০৪.১৪ 
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ বপাটন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরূল আিরাফ খান 

নবনসআইনস িবন ১৪ তলা, ৩০-৩১ 

নদলকুিা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

টিএসনপ আইএনপ- ৪৪১৪ ২৬.০৫.১৬ 
 

৩১ বক এম কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রাণ্যিদুল হক 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, 

অ্িয়নগর,যণ্যিার 

টিএসনপ আইএনপ- ৪৪২৪ ০৪.০৬.১৪ 
 

৩২ আিরাফ আলী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আিরাফ আলী 

হাউজ নিং ১২৮, বরল বরাি, যণ্যিার টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪২৮ ১০.০৭.১৪ 
 

৩3 সার্ী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার টিএসনপ আইএমনপ- ২৮৯ ০7.০২.১6 
 

৩4 আননসুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ১৬১ 1৫.08.২০১৭ 
 

৩5 ফজলুর রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজলুর রহমান 

পাইকার প্লাজা, বড়ণ্যগালা, বগুড়া টিএসনপ আইএমনপ- ৩৪৬ ০৬.০৮০১৪ 
 

৩6 বমৌসুমী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনফল উনিন আহণ্যমদ 

১১৬ োন্ড বরাি, বািংলা বাজার, চট্টগ্রাম টিএসনপ আইএমনপ- ২৭৩ ২৭.১২.১৪ 
 

৩7 বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা টিএসনপ আইএমনপ-৩৮৭৮ ০৫.১২.১৬ 
 

৩8 আইনুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আইনুল হক 

চাউল পনট্ট বাজার, সদর, পাবনা টিএসনপ আইএমনপ- ৯১৬ ২০.০১.১৫ 
 

39 অ্নি বেিাস ে 

বপ্রাোঃ মাহবুবা হক 

নানসম বচম্বার, ৩য় তলা, ২১ নদলকুিা 

বা/এ, ঢাকা 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৩৬ ২২.১২.১৪ 
 

40 বদি বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বমাোঃ আনমনুর রনিদ খান 

ইউসুফ বচম্বার, ৪র্ ে তলা, ২০ নদলকুিা, 

ঢাকা 

টিএসনপ আইএনপ- ১৪৩৩ ২৪.১২.১৪ 
 

41 সারর্ী কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ রহমত উল্লাহ্ 

১৬ বমৌলিীবাজার, লালবাগ, ঢাকা টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪৮৫ ১৯.০৪.১৫ 
 

42 আর আর বেনিিং 

বপ্রাোঃ বরাণ্যবজ ইসলাম নরদম 

নানসম বচম্বার, ২য় তলা, ২১ নদলকুিা , 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪৮৭ ২8.০৪.2017 
 

43 যমুনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

৮৭ ননউ ইস্কাটন বরাি, বহাম টাউন 

কমণ্যপ্লক্স, ফ্লাট ৫/নি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪৯০ ২৭.০৪.১৫ 
 

44 ইসলাম ব্রাদাস ে এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

নসরইল, বঘাড়ামারা, রাজিাহী টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪৯৬ ১9.০৫.2017 
 

45 আমান এণ্যসানসণ্যয়টস্ নলোঃ 

বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

১১৫-১১৬, রাণী বাজার, বঘাড়ামারা, 

রাজিাহী 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৪৯৮ 19.০৫.2017 
 

৪৬ নদ োন নিনপিং এন্ড বেনিিং বকাম্পানী 

বপ্রাোঃ বগালাম রহমান 

৩০-৩১ নবনসআইনস িবন, ১৭ তলা, 

নদলকুিা বা/এ, ঢাকা ১০০০ 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৫০৯ ২১.০৭.১৫ 
 

৪৭ বমািারফ এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

২৭/৩/এ ইস্কাটন বরাি, ৭ম তলা, ঢাকা টিএসনপ আইএমনপ- ১৫১ ১৬.০৮.১৫ 
 

48 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর টিএসনপ আইএমনপ-১৮১৬ ২৩.১০.১৪ 
 

4৯ বমসাস ে আনসব বেিাস ে  

বপ্রাোঃ বমা: আবুল আউয়াল 

১৯৩/এ, ফনকরাপুল, মনতনিল, ঢাকা - 

১০০০ 

টিএসনপ আইএমনপ-৪৫৩০ ০৩.০২.১৬ 
 

50 বমসাস ে মনল্লক এন্টারপ্রাইজ 

এম/নি: বমাোঃ জনসম উনিন মনল্লক 

২৭/১, ননউ ইস্কাটন বরাি, ঢাকা-১০০০ টিএসনপ আইএমনপ-৪৫৩৮ ০১.০৪.১৬ 
 

5১ বমসাস ে আনন্দলাল সমািার 

বপ্রাোঃ আনন্দলাল সমািার 

বাটাণ্যজার নন্দর, বগৌরনদী, বনরিাল টিএসনপ আইএমনপ-৪৫৪১ ০৫.০৪.১৬ 
 

5২ বমসাস ে বাধন কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

এম/নি: এম. এম. ওবায়দুর রহমান 

৫৭, মনতনিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ টিএসনপ আইএমনপ-৪৫৩৪ ২১.০৩.১৬ 
 

৫৩ বমসাস ে রায়হান এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু রায়হান 

মধুপুর বরাি, সদর, জামালপুর টিএসনপ আইএমনপ- ৪৫৪৪ ০৮.০৪.১৬ 
 

54 বমসাস ে বেন্ডস বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ শহীদুল আহসান 

স্বণ্যদি টাওয়ার, ৪১/৬, পূরানা পল্টন, 

ঢাকা-১০০০ 

টিএসনপ আইএমনপ- ৪৫৪৯ ২৭.০৪.১৬ 
 

5৫ বমসাস ে নরণ্যিন ফাটি েলাইজার নলোঃ 

এম/নি: এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৪র্ ে তলা), ঢাকা-১২০৫ টিএসনপ আইএমনপ- ৪৫৬৭ ২০.০৬.১৬ 
 

5৬ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

টিএসনপ আইএমনপ- ৩১৮৬ ১৩.০৮.২০১৭ 
 

57 বমসাস ে এযাণ্যরা করণ্যপাণ্যরিন 

বপ্রাোঃ এম. আবদুস সািার 

14, পুরানা পল্টন (8ম তলা), ঢাকা- 1000 টিএসনপ আইএমনপ- ৪৬৪৮ 30.10.১6 
 

58 বমসাস ে আবুল খাণ্যয়র বটাবাণ্যকা বকািং নলোঃ 

এম নিোঃ বমাোঃ আবু সাঈদ বচৌধুরী 

নি. টি. বরাি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম টিএসনপ আইএমনপ- ৪৬৮২ 27.10.১6 
 

59 মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৪৫ 14.03.2017 
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

60 মমসাস স জুলভনাইল মেড ইন্টারন্যাশনাল দ্দলোঃ 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ শদ্দিকুল ইসলাম 

আলী ভবন (ষষ্ঠ তলা), ০৯, রাজউক 

এযদ্দভদ্দনউ, মদ্দতদ্দিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৪৮২ 20/04/2017 
 

61 মমসাস স কুলয়ষ্ট ইন্টারন্যাশনাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মাহবুবুল আলম হাদ্দনি 

টিদ্দসদ্দব ভবন (৮ম তলা), ১ কাওরান 

বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৫৩ 29.03.2017 
 

62 মমসাস স মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মসানাপদ্দি, পাবনা টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৯২ 18.04.2017 
 

63 মমসাস স দ্দমজানুর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দমজানুর রহমান 

দ্দদলালপুর, খান মালকসে, পাবনা টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৮৩ 14.04.2017 
 

64 বমসাস ে বগৌতম কুমার সরকার 

বপ্রাোঃ বগৌতম কুমার সরকার 

বহমাণ্যয়তপুর, পাবনা টিএসনপ আইএমনপ-৪৭৮০ 14.04.2017 
 

65 মমসাস স জুবালয়র মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জুবালয়দ মহালসন 

২১, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (তৃতীয় 

তলা), ঢাকা-1000 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৬৭ 04.04.2017 
 

66 মমসাস স বাল্ক মেদ্দডিং ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ আদ্দমনুর রশীদ খান 

ইউসুি মেম্বার (েতুর্ স তলা), ২০, দ্দদলকুশা 

বা/ এ ঢাকা-1000 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৭০ 04.04.2017 
 

67 মমসাস স দ্দরদম মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রদ্দবউল ইসলাম 

21, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (দ্দিতীয় 

তলা), ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৭৬০ 31.03.2017 
 

68 বমসাস ে ফাম োরস বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন নময়া 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উিম এ. বক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-1212 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮০৬ 26.04.2017 
 

69 মমসাস স এন এইে মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৬৭ 23.05.2017 
 

70 মমসাস স এলরা মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ এ মক এম শদ্দিকুল ইসলাম 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উত্তম এ. মক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-১২১২ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৩০ 29.04.2017 
 

71 বমসাস ে বপণ্যোলাব নলনমণ্যটনি 

এম.নিোঃ ঈমাম িাণ্যহদ বহাণ্যসন 

বাড়ী-৬০ (নিতীয় তলা), রাস্তা-৯, ব্লক-এফ, 

বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৩৫ 29.04.2017 
 

72 বমসাস ে বসমণ্যকা কণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ বমাোঃ সাইফুল হুদা 

১২/এ, সুবাস্তু টাওয়ার, ৬৯/১, পান্থপর্, 

ঢাকা-১২০৫ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৪৩ 29.04.2017 
 

73 বমসাস ে বলাবাল ববস্ট ইনকণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ নাজমুল হক 

গ-১৮৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৪৬ 29.04.2017 
 

74 বমসাস ে আর এস এন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমা. তনফকুল ইসলাম 

নিণ্যরাইল, বঘাড়ামারা, রাজিাহী টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৯৮ 18.05.2017 
 

75 বমসাস ে জুণ্যিনাইল কন্সোকিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িানফকুল ইসলাম 

আলুপনট্ট, বঘাড়ামারা, ববায়ানলয়া, রাজিাহী টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯০১ 18.05.2017 
 

76 বমসাস ে জাইদুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জাইদুল হক 

৩৫, নসরাজউণ্যিৌলা সড়ক, ৫নিং ঘাট, 

বন্দর এলাকা, নারায়ণগি 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯১০ 18.05.2017 
 

77 বমসাস ে বাল্ক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ মাহফুজা রনিদ 

ইউসুফ বচম্বার (৪র্ ে তলা), ২০, নদলকুিা 

বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৭৭ 17.05.2017 
 

78 বমসাস ে এম. এন. এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমািাররফ বহাণ্যসইন 

হাতীমারা, মীরকদম, মুনন্সগি টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৮৬ 17.05.2017 
 

79 মমসাস স মসানালী এন্টারেপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

পদ্দিম মদলবশ্বর, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৮৯ 17.05.2017 
 

80 মমসাস স দ্দমললদ্দনয়াম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

মজারারলদউল, সখাবাসপুর, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৯২ 17.05.2017 
 

81 মমসাস স ইসলাম িাটি সলাইজার এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সরদার শহীদুল ইসলাম 

১০৮৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৭১ 13.05.2017 
 

82 মমসাস স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আবু দাইদ মশখ 

মনায়াপাড়া, অভয়নগর, যলশার টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৭৪ 13.05.2017 
 

83 মমসাস স রতনা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সাদ্দিয়া রহমান 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৬৬ 29.04.2017 
 

84 মমসাস স লাবণী এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ শারদ্দমন আলম লাবণী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৬০ 29.04.2017 
 

85 মমসাস স নীপা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাদ্দসমা রহমান নীপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৬৩ 29.04.2017 
 

86 মমসাস স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জাহাঙ্গীর খান 

রূপায়ন মগালেন এজ (৮ম তলা), ৯৯, 

গুলশান এদ্দভদ্দনউ, গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৫২ 29.04.2017 
 

87 মমসাস স আকন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. আজাদুল হক আকন 

১ নিং আর. মক. দ্দমশন মরাড (মাদ্দনক দ্দময়া 

ভবন), ঢাকা 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৫৫ 29.04.2017 
 

88 মমসাস স সাগর মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. হারুন-অর-রশীদ 

মদশার জঙ্গল বাজার, মগাসাইরহাে, 

শরীয়তপুর 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৪৯ 29.04.2017 
 

89 মমসাস স ও এম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৩৯ 20.05.2017 
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স সাউদান স ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. মমাসললম উিীন সরকার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৩৬ 20.05.2017 
 

91 মমসাস স যলশার মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. মঈনুল আলম 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৪২ 20.05.2017 
 

92 মমসাস স এম আর মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মগালাম মমাস্তিা 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১৫ তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৩২ 20.05.2017 
 

93 মমসার্স সাইফুল্লাহ গাল্ফ 

মপ্রাোঃ মমা. সাইদুর রহমান 

মনায়াপাড়া বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৪৮ 20.05.2017 
 

94 মমসাস স নাজনীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯২৯ 20.05.2017 
 

95 মমসাস স দ্দনদ্দবড় মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯২৬ 20.05.2017 
 

96 মমসাস স দ্দজলানী মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

এম/দ্দডোঃ সািালয়ত জামান খান 

৩৭৯/১, স্ট্রান্ড সড়ক, মাদ্দিরহাে, েিরাম টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৮০ 17.05.2017 
 

97 মমসাস স এ এন্ড এি ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ বাহাদুর ব্যাপারী 

কক্ষ নিং- ৩২৩, মশহজাদ প্লাজা, ৩০ বীর উত্তম 

মীর শওকত সড়ক, গুলশান-২, ঢাকা-1212 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯১৫ 18.05.2017 
 

98 মমসাস স লুদ্দমনা মলাবাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. রদ্দিকুল ইসলাম খান 

লুদ্দমনা বাজার, তাতাপাড়া, মাধবদী, 

নরদ্দসিংদী 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৯৫ 18.05.2017 
 

99 মমসাস স সাহারা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আবু তালহর রাজু 

১০, এ দ্দব দাস মলন, দ্দিদ্দরদ্দঙ্গ বাজার, 

েিরাম 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৮৮৩ 17.05.2017 
 

100 মমসাস স মমালমন সরকার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মমালমন সরকার 

কালীবাদ্দড়ী মরাড, নরদ্দসিংদী টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯০৪ 18.05.2017 
 

101 মমসাস স সার্ী ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সাদ্দদয়া আিদ্দরন 

কালীবাদ্দড়ী মরাড, নরদ্দসিংদী টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯০৭ 18.05.2017 
 

102 মমসাস স িাটি সলাইজার হাউজ 

মপ্রাোঃ রুহু দাস কুন্ডু 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৬৪ 23.05.2017 
 

103 মমসাস স কলমাদ্দডটিস মেদ্দডিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মগালাম রহমান 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১7 তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৬১ 23.05.2017 
 

104 মমসাস স সুমনা মেডাস স 

মপ্রাোঃ নাদ্দহদা ইমাম 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৫২ 23.05.2017 
 

105 মমসাস স রীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আদ্দসয়া পারভীন 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৫৫ 23.05.2017 
 

106 মমসাস স শারমীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সামসুন নাহার (িরনা) 

১7৫1, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৪৯৫৮ 23.05.2017 
 

107 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৫৩৬৩ 15.07.2017 
 

108 মমসাস স মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

মপ্রাোঃ মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

২৪/এ, পুরানা পল্টন, নওয়াব আলী োওয়ার 

(৫ম তলা), কক্ষ-৪০৪, ঢাকা-১০০০ 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৫৪৭১ 16.08.2017 
 

109 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-৯৯৪ 28.07.2017 
 

110 মমসাস স সাইর্ বািংলা িাটি সলাইজার দ্দমলস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ িায়জুর রহমান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

টিএসদ্দপ আইএমদ্দপ-১৪৯০ ২৫.0৬.201৬ 
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2) নিএনপ সার  

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ রূপালী বেনিিং এণ্যজন্সী  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

১১৯৪ রওিন মনিল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম নিএনপ আইএমনপ- ৪৯২ 15.05.2017 
 

২ বমৌসুমী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনফল উনিন আহম্মদ 

১১৬ স্টযান্ড বরাি, বািংলাবাজার, চট্টগ্রাম নিএনপ আইএমনপ- ১০৩ ০5.০৭.20১7 
 

৩ মনজবর রহমান খান 

বপ্রাোঃ মনজবর রহমান খান 

নচত্রালী বাজার, খানলিপুর, খুলনা নিএনপ আইএমনপ- ২৯৯১ ০৩.০২.১৩ 
 

৪ ইয়ানছর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহার বহাণ্যসন 

৩৬৯ স্টান্ট বরাি, মানিরঘাট, চট্টগ্রাম নিএনপ আইএমনপ- ৫৩৬ ০৩.০৮.১৩ 
 

৫ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়পুর, সািার, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৯১ ২৩.০৬.২০১৭ 
 

৬ বনায়াপাড়া বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, যণ্যিার নিএনপ আইএমনপ- ৫৯৭ ২৮.০৮.১৫ 
 

৭ বিখ ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান বাবু 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, 

খুলনা 

নিএনপ আইএমনপ- ১৫৬ ১৭.০৮.১৫ 
 

৮ মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সাঈফ উনিন মাহমুদ 

১০০ স্টান্ড বরাি, মানিরঘাট, চট্টগ্রাম নিএনপ আইএমনপ- ৩২৪১ ১২.০৯.১৫ 

 

৯ আণ্যনায়ার বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনসুর আণ্যনায়ার 

১৫ মানিরঘাট, চট্টগ্রাম নিএনপ আইএমনপ- ১৯৩ ১০.০৯.১৫ 
 

১০ এ এম বেনিিং 

বপ্রাোঃ এব্রারুল হক 

২২১ নদলকুিা বা/এ, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৫৪৮ 07.০৮.2017 
 

১১ রনবউল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনবউল ইসলাম 

বসানাপনট্ট, পাবনা নিএনপ আইএমনপ- ১৭২ ১৯.08.২০১৭ 
 

১২ এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা সড়ক, ফুলতলা, 

খুলনা 

নিএনপ আইএমনপ- ৩১৬০ ২৫.০৭.১৫ 
 

১৩ এম বক বট্টি ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র বরাি, এম বক বরাি, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ১৬৪ 1৮.08.২০১৭ 
 

১৪ মনতউর রহমান  

বপ্রাোঃ মনতউর রহমান 

বদিবন্ধু নচিরিন বরাি, বরল বরাি,যণ্যিার নিএনপ আইএমনপ- ১০৪ ০৭.০৭.১৩ 
 

১৫ আরব এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

বস্টনিয়াম বমাড়, সদর, মাগুড়া নিএনপ আইএমনপ- ৩৩০২ ২৭.১০.১৩ 
 

১৬ ফজলুর রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজলুর রহমান পাইকার 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, বগুড়া নিএনপ আইএমনপ- ৫৩৮ ৩০.০৭.২০১৭ 
 

১৭ মনতউর রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান পাইকার 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, বগুড়া নিএনপ আইএমনপ- ৩২৫০ ০৩.১০.১৩ 
 

১৮ উিরা বট্টিাস ে (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

রহমান বচম্বার ৪তলা, ১২-১৩ মনতনিল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০  

নিএনপ আইএমনপ- ১৯৫ ০৯.০৯.১৫ 
 

১৯ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানস্টজ নলোঃ,বপ্রাোঃ 

বমাোঃ আননস উদ বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ নিএনপ আইএমনপ- ১২২২ ২৩.০২.১৬ 
 

২০ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ১২৯৭ ২৮.০৩.১৩ 
 

২1 এনগ্রণ্যটক’৬৯ নলোঃ 

 

৪২/নস মণ্যনস্বর বরাি, হাজারীবাগ, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৪৩৪৮ ০৭.০৩.১৬ 
 

২2 রনহম আফণ্যরাজ নসআইনস এণ্যগ্রা নলোঃ,বপ্রাোঃ 

বমাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ নিএনপ আইএমনপ- ৪৩৮৫ ২১.০৪.১৬ 
 

২3 রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নিএনপ আইএমনপ- ৪৩৯৫ 30.০৪.১৪ 
 

২4 লাবনী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নিএনপ আইএমনপ- ৪৪০১ 30.০৪.১৪ 
 

২5 ননপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নিএনপ আইএমনপ- ৪৪০৭ 30.০৪.১৪ 
 

২6 বপাটন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরূল আিরাফ খান  

নবনসআইনস িবন ১৫ তলা, ৩০-৩১ 

নদলকুিা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৪১৫ ২৬.০৫.১৬ 
 

২7 বক এম কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ রাণ্যিদুল হক 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৪২৫ ০৪.০৬.১4 
 

২8 আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ১২৯৭ ২৬.০৩.১৬ 
 

29 সার্ী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার নিএনপ আইএমনপ- ২৭৫ ৩০.১২.১৪ 
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩0 আননসুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ৬৪৩ 1৪.11.২০১৭ 
 

৩1 বনায়াপাড়া বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার নিএনপ আইএমনপ- ৩৪৯ ১০.০৮.১৬ 
 

৩2 দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনজেনা রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার নিএনপ আইএমনপ – ৩৫০ ১০.০৮.১৬ 
 

৩3 বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ-৩৮৭৯ ০৫.১২.১৪ 
 

34 ববে এক্সণ্যপাট ে ইণ্যম্পাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফণ্যয়জ আহণ্যমদ খান 

৭০ িহীদ সসয়দ নাজমুল  সরণী, নর্ ে সাউর্ 

বরাড়, ঢাকা  

নিএনপ আইএমনপ- ৪৩৪০ ০১.০২.১৩ 
 

35 আইনুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আইনুল হক 

চাউল পনট্ট বাজার, সদর, পাবনা নিএনপ আইএমনপ- ৪২৫ ০৬.১২.১৪ 
 

৩6 বদি বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বমাোঃ আনমনুর রনিদ খান 

ইউসুফ বচম্বার, ৪র্ ে তলা, ২০ নদলকুিা, 

ঢাকা 

নিএনপ আইএনপ- ১৯৬৮ ১৭.১১.১৪ 
 

৩7 বনায়াপাড়া বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

২৭, নদলকুিা, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৯০৩ ২২.১১.১৪ 
 

38 বমািারফ এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

২৭/৩/এ ইস্কাটন বরাি, ৭ম তলা, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৪২৬ ২০.১১.১৪ 
 

39 সারর্ী কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ রহমত উল্লাহ্ 

১৬ বমৌলিীবাজার, লালবাগ, ঢাকা নিএনপ আইএমনপ- ৪৪৮৬ ১৯.০৪.১৫ 
 

40 আর আর বেনিিং 

বপ্রাোঃ বরাণ্যবজ ইসলাম নরদম 

নানসম বচম্বার, ২য় তলা, ২১ নদলকুিা , 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৪৮৮ ২8.০৪.2017 
 

41 যমুনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

৮৭ ননউ ইস্কাটন বরাি, বহাম টাউন 

কমণ্যপ্লক্স, ফ্লাট ৫/নি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৪৯১ ২৭.০৪.১৫ 
 

42 ইসলাম ব্রাদাস ে এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

নসরইল, বঘাড়ামারা, রাজিাহী নিএনপ আইএমনপ- ৪৪৯৭ ১9.০৫.2017 
 

43 আমান এণ্যসানসণ্যয়টস্ নলোঃ 

বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

১১৫-১১৬, রাণী বাজার, বঘাড়ামারা, 

রাজিাহী 

নিএনপ আইএমনপ - ৪৪৯৯ ১9.০৫.2017 
 

৪৪ নদ োন নিনপিং এন্ড বেনিিং বকাম্পানী 

বপ্রাোঃ বগালাম রহমান 

৩০-৩১ নবনসআইনস িবন, ১৭ তলা, 

নদলকুিা বা/এ, ঢাকা ১০০০ 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৫১০ ২১.০৭.১৫ 
 

45 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর নিএনপ আইএমনপ-১৮১৭ ২৩.১০.১৪ 
 

৪৬ বমসাস ে আনসব বেিাস ে  

বপ্রাোঃ বমা: আবুল আউয়াল 

১৯৩/এ, ফনকরাপুল, মনতনিল, ঢাকা - 

১০০০ 

নিএনপ আইএমনপ-৪৫৩১ ০৩.০২.১৬ 
 

৪৭ বমসাস ে মনল্লক এন্টারপ্রাইজ 

এম/নি: বমাোঃ জনসম উনিন মনল্লক 

২৭/১, ননউ ইস্কাটন বরাি, ঢাকা-১০০০ নিএনপ আইএমনপ-৪৫৩৯ ০১.০৪.১৬ 
 

৪৮ বমসাস ে আনন্দলাল সমািার 

বপ্রাোঃ আনন্দলাল সমািার 

বাটাণ্যজার নন্দর, বগৌরনদী, বনরিাল নিএনপ আইএমনপ-৪৫৪২ ০৫.০৪.১৬ 
 

৪৯ বমসাস ে বাধন কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

এম/নি: এম. এম. ওবায়দুর রহমান 

৫৭, মনতনিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ নিএনপ আইএমনপ-৪৫৩৫ ২১.০৩.১৬ 
 

৫০ বমসাস ে রায়হান এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু রায়হান 

মধুপুর বরাি, সদর, জামালপুর নিএনপ আইএমনপ- ৪৫৪৫ ০৮.০৪.১৬ 
 

৫১ বমসাস ে বেন্ডস বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ শহীদুল আহসান 

স্বণ্যদি টাওয়ার, ৪১/৬, পূরানা পল্টন, 

ঢাকা-১০০০ 

নিএনপ আইএমনপ- ৪৫৫০ ২৭.০৪.১৬ 
 

৫২ বমসাস ে নরণ্যিন ফাটি েলাইজার নলোঃ 

এম/নি: এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৪র্ ে তলা), ঢাকা-১২০৫ নিএনপ আইএমনপ- ৪৫৬৮ ২০.০৬.১৬ 
 

5৩ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নিএনপ আইএমনপ- ৩১৮৮ ১৩.০৮.২০১৭ 
 

54 বমসাস ে এযাণ্যরা করণ্যপাণ্যরিন 

বপ্রাোঃ এম. আবদুস সািার 

14, পুরানা পল্টন (8ম তলা), ঢাকা- 1000 দ্দডএদ্দপ আইএমনপ- 4685 30.10.১6 
 

55 বমসাস ে আবুল খাণ্যয়র বটাবাণ্যকা বকািং নলোঃ 

এম নিোঃ বমাোঃ আবু সাঈদ বচৌধুরী 

নি. টি. বরাি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম দ্দডএদ্দপ আইএমনপ- 468৩ 27.10.১6 
 

56 মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4746 14.03.2017 
 

57 মমসাস স জুলভনাইল মেড ইন্টারন্যাশনাল 

দ্দলোঃ 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ শদ্দিকুল ইসলাম 

আলী ভবন (ষষ্ঠ তলা), ০৯, রাজউক 

এযদ্দভদ্দনউ, মদ্দতদ্দিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4483 20/04/2017 

 

58 মমসাস স কুলয়ষ্ট ইন্টারন্যাশনাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মাহবুবুল আলম হাদ্দনি 

টিদ্দসদ্দব ভবন (৮ম তলা), ১ কাওরান 

বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4754 29.03.2017 
 

59 মমসাস স মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মসানাপদ্দি, পাবনা দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4793 18.04.2017 
 



7 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

60 মমসাস স দ্দমজানুর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দমজানুর রহমান 

দ্দদলালপুর, খান মালকসে, পাবনা দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4784 14.04.2017 
 

61 বমসাস ে বগৌতম কুমার সরকার 

বপ্রাোঃ বগৌতম কুমার সরকার 

বহমাণ্যয়তপুর, পাবনা নিএনপ আইএমনপ-4781 14.04.2017 
 

62 মমসাস স জুবালয়র মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জুবালয়দ মহালসন 

২১, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (তৃতীয় 

তলা), ঢাকা-1000 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4768 04.04.2017 
 

63 মমসাস স বাল্ক মেদ্দডিং ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ আদ্দমনুর রশীদ খান 

ইউসুি মেম্বার (েতুর্ স তলা), ২০, দ্দদলকুশা 

বা/ এ ঢাকা-1000 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4771 04.04.2017 
 

64 মমসাস স দ্দরদম মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রদ্দবউল ইসলাম 

21, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (দ্দিতীয় 

তলা), ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4761 31.03.2017 
 

65 মমসাস স হাদ্দিজুর রহমান (বাবু) 

মপ্রাোঃ হাদ্দিজুর রহমান (বাবু) 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-906 09.12.2016 
 

66 বমসাস ে রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বস্টিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার নিএনপ আইএমদ্দপ-396 28.10.2016 
 

67 বমসাস ে ফাম োরস বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন নময়া 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উিম এ. বক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-1212 

নিএনপ আইএমদ্দপ-4807 26.04.2017 
 

68 মমসাস স এন এইে মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4968 23.05.2017 
 

69 মমসাস স এলরা মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ এ মক এম শদ্দিকুল ইসলাম 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উত্তম এ. মক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-১২১২ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4831 29.04.2017 
 

70 বমসাস ে বপণ্যোলাব নলনমণ্যটনি 

এম.নিোঃ ঈমাম িাণ্যহদ বহাণ্যসন 

বাড়ী-৬০ (নিতীয় তলা), রাস্তা-৯, ব্লক-এফ, 

বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4836 29.04.2017 
 

71 বমসাস ে বসমণ্যকা কণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ বমাোঃ সাইফুল হুদা 

১২/এ, সুবাস্তু টাওয়ার, ৬৯/১, পান্থপর্, 

ঢাকা-১২০৫ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4844 29.04.2017 
 

72 বমসাস ে বলাবাল ববস্ট ইনকণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ নাজমুল হক 

গ-১৮৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4847 29.04.2017 
 

73 বমসাস ে আর এস এন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমা. তনফকুল ইসলাম 

নিণ্যরাইল, বঘাড়ামারা, রাজিাহী দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4899 18.05.2017 
 

74 বমসাস ে জুণ্যিনাইল কন্সোকিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িানফকুল ইসলাম 

আলুপনট্ট, বঘাড়ামারা, ববায়ানলয়া, রাজিাহী দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4902 18.05.2017 
 

75 বমসাস ে জাইদুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জাইদুল হক 

৩৫, নসরাজউণ্যিৌলা সড়ক, ৫নিং ঘাট, 

বন্দর এলাকা, নারায়ণগি 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4911 18.05.2017 
 

76 বমসাস ে বাল্ক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ মাহফুজা রনিদ 

ইউসুফ বচম্বার (৪র্ ে তলা), ২০, নদলকুিা 

বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4878 17.05.2017 
 

77 বমসাস ে এম. এন. এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমািাররফ বহাণ্যসইন 

হাতীমারা, মীরকদম, মুনন্সগি দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4887 17.05.2017 
 

78 মমসাস স মসানালী এন্টারেপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

পদ্দিম মদলবশ্বর, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4890 17.05.2017 
 

79 মমসাস স দ্দমললদ্দনয়াম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

মজারারলদউল, সখাবাসপুর, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4893 17.05.2017 
 

80 মমসাস স সাইফুল্লাহ গাল্ফ 

মপ্রাোঃ মমা. সাইদুর রহমান 

মনায়াপাড়া বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4869 13.05.2017 
 

81 মমসাস স ইসলাম িাটি সলাইজার এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সরদার শহীদুল ইসলাম 

১০৮৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4872 13.05.2017 
 

82 মমসাস স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আবু দাইদ মশখ 

মনায়াপাড়া, অভয়নগর, যলশার দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4875 13.05.2017 
 

83 মমসাস স রতনা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সাদ্দিয়া রহমান 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4867 29.04.2017 
 

84 মমসাস স লাবণী এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ শারদ্দমন আলম লাবণী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4861 29.04.2017 
 

85 মমসাস স নীপা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাদ্দসমা রহমান নীপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4864 29.04.2017 
 

86 মমসাস স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জাহাঙ্গীর খান 

রূপায়ন মগালেন এজ (৮ম তলা), ৯৯, 

গুলশান এদ্দভদ্দনউ, গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4853 29.04.2017 
 

87 মমসাস স আকন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. আজাদুল হক আকন 

১ নিং আর. মক. দ্দমশন মরাড (মাদ্দনক দ্দময়া 

ভবন), ঢাকা 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4856 29.04.2017 
 

88 মমসাস স সাগর মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. হারুন-অর-রশীদ 

মদশার জঙ্গল বাজার, মগাসাইরহাে, 

শরীয়তপুর 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4850 29.04.2017 
 

89 মমসাস স ও এম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4940 20.05.2017 
 



8 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স সাউদান স ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. মমাসললম উিীন সরকার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4937 20.05.2017 
 

91 মমসাস স যলশার মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. মঈনুল আলম 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4943 20.05.2017 
 

92 মমসাস স এম আর মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মগালাম মমাস্তিা 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১৫ তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4933 20.05.2017 
 

93 মমসাস স নাজনীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4930 20.05.2017 
 

95 মমসাস স দ্দনদ্দবড় মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4927 20.05.2017 
 

96 মমসাস স আলীি মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ এস. এম. মদ্দনরুজ্জামান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4924 19.05.2017 
 

97 মমসাস স দ্দজলানী মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

এম/দ্দডোঃ সািালয়ত জামান খান 

৩৭৯/১, স্ট্রান্ড সড়ক, মাদ্দিরহাে, েিরাম দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4881 17.05.2017 
 

98 মমসাস স এ এন্ড এি ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ বাহাদুর ব্যাপারী 

কক্ষ নিং- ৩২৩, মশহজাদ প্লাজা, ৩০ বীর উত্তম 

মীর শওকত সড়ক, গুলশান-২, ঢাকা-1212 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4916 18.05.2017 
 

99 মমসাস স লুদ্দমনা মলাবাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. রদ্দিকুল ইসলাম খান 

লুদ্দমনা বাজার, তাতাপাড়া, মাধবদী, 

নরদ্দসিংদী 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4896 18.05.2017 
 

100 মমসাস স সাহারা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আবু তালহর রাজু 

১০, এ দ্দব দাস মলন, দ্দিদ্দরদ্দঙ্গ বাজার, 

েিরাম 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4884 17.05.2017 
 

101 মমসাস স মমালমন সরকার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মমালমন সরকার 

কালীবাদ্দড় মরাড, নরদ্দসিংদী দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4905 18.05.2017 
 

102 মমসাস স সার্ী ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সাদ্দদয়া আিদ্দরন 

কালীবাদ্দড় মরাড, নরদ্দসিংদী দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4908 18.05.2017 
 

103 মমসাস স িাটি সলাইজার হাউজ 

মপ্রাোঃ রুহু দাস কুন্ডু 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4965 23.05.2017 
 

104 মমসাস স কলমাদ্দডটিস মেদ্দডিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মগালাম রহমান 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১7 তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4962 23.05.2017 
 

105 মমসাস স সুমনা মেডাস স 

মপ্রাোঃ নাদ্দহদা ইমাম 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4953 23.05.2017 
 

106 মমসাস স রীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আদ্দসয়া পারভীন 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4956 23.05.2017 
 

107 মমসাস স শারমীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সামসুন নাহার (িরনা) 

১7৫1, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-4959 23.05.2017 
 

108 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-5364 15.07.2017 
 

109 মমসাস স মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

মপ্রাোঃ মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

২৪/এ, পুরানা পল্টন, নওয়াব আলী োওয়ার 

(৫ম তলা), কক্ষ-৪০৪, ঢাকা-১০০০ 

দ্দডএদ্দপ আইএমদ্দপ-5472 16.08.2017 
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3) মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম ফসণ্যফট সার  

ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ বমসাস ে সনরব এণ্যগ্রা নলোঃ  

এম/নিোঃ আণ্যনায়ার বহাণ্যসন 

নিবপুর, আদমনদনগ, বগুড়া মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

ফসণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩০৩ ২8.১২.2016  

2 বমসাস ে নাজনীন এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নাজনীন বহাণ্যসন 

হাতীমারা, মীর কদম, রামপাল, 

মুন্সীগি 

মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

ফসণ্যফট 

আইএমনপ- ৪949 ২3.05.2017  

3 বমসাস ে ননবীর বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ ওমর ফারুক 

হাতীমারা, মীর কদম, রামপাল, 

মুন্সীগি 

মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

ফসণ্যফট 

আইএমনপ- ৪950 ২3.05.2017  

4 বমসাস ে ও. এফ. এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ ওমর ফারুক 

হাতীমারা, মীর কদম, রামপাল, 

মুন্সীগি 

মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

ফসণ্যফট 

আইএমনপ- ৪951 ২3.05.2017  

5 বমসাস ে এন. এইচ. বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ নাজনীন বহাণ্যসন 

হাতীমারা, মীর কদম, রামপাল, 

মুন্সীগি 

মণ্যনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

ফসণ্যফট 

আইএমনপ- ৪970 ২3.05.2017  
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4) এমওনপ সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ জণ্যয়ন্ট বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওল ওয়াহাব 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ২৬ ১৯.০৯.১২  

২ বিখ ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর বহমান বাবু 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ১৫৪ ১৯.০৮.১৩  

৩ রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম  

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ৩১৬২ ২৭.০৮.১৩  

৪ দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনজেনা রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ১৮৮ ০2.09.15  

৫ বনায়াপাড়া বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ১৮৭ ০৪.০৯.১৩  

৬ এ এম বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আব্রারুল হক 

২১ নদলকুিা বা/এ, ঢাকা এমওনপ আইএমনপ- ৫৪৯ 07.০৮.2017  

৭ আণ্যনায়ার বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনসুর আণ্যনায়ার  

১৫ মানিরঘাট বরাি, মানিরঘাট, চট্ট গ্রাম এমওনপ আইএমনপ- ১৬৭ 19.08.15  

৮ ইয়ানছর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাজাহার বহাণ্যসন 

৩৬৯ েযান্ড বরাি, মানিরঘাট, চট্টগ্রাম এমওনপ আইএমনপ- ৮৯৯ ১৩.১১.১৩  

৯ রনবউল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনবউল ইসলাম 

বসানাপনট্ট, পাবনা এমওনপ আইএমনপ- ১৭০ ১৯.0৮.২০১৭  

১০ বনায়াপাড়া বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ৩২৭৭ ১২.১০.১৫  

১১ এম বক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান  

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র বরাি, এম বক বরাি, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ১৬৫ 1৮.08.২০১৭  

১২ মনতউর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বদিবন্ধু নচিরিন বরাি, বরল বরাি, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ১৭৮ ৩০.০৭.১৩  

১৩ মনতয়ার রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান পাইকার 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, বগুড়া এমওনপ আইএমনপ- ৩২৫১ ০৩.১০.১৩  

১৪ রুম্মান বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এনামুল হক বাবুল 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ৩৩১০ ০৩.১১.১৩  

১৫ বমৌসুমী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনফল উনিন আহম্মদ 

১১৬ িান্ড বরাি, বািংলা বাজার, চট্টগ্রাম এমওনপ আইএমনপ- ১১০১ ২২.১২.১৫  

১৬ নজরুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

দুগ োপুর বরাি, ববনাণ্যপাল, ববনাপাল, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ৩০০৬ ২০.০২.১3  

১৭ উিরা বেিাস ে (প্রাোঃ) নলোঃ রহমান বচম্বার ৪ তলা, ১২-১৩ মনতনিল 

বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

এমওনপ আইএমনপ- ১৯৪ ০৯.০৯.১৫  

১৮ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ, বপ্রাোঃ 

বমাোঃ আননস উদ বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮ এমওনপ আইএমনপ- ১২৩৩ ২৫.০২.১৬  

১৯ বনায়াপাড়া বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফাইজুর রহমান 

২৭, নদলকুিা, ঢাকা-1000 এমওনপ আইএমনপ- ১১০৬ ৩0.১২.2016  

২০ রুপালা বেনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ এ বক এম আনমনুল ইসলাম 

১১৯৪ রওিন মনিল, আসাদগজ্ঞ, চট্টগ্রাম এমওনপ আইএমনপ- ৩২৯ 28.০৪.১6  

২১ আইনুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আইনুল হক 

চাউল পনট্ট বাজার, সদর, পাবনা এমওনপ আইএমনপ- ৩৩৪ ০৫.০৫.১৪  

২২ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ২১৭ ১৭.০৯.২০১৭  

২৩ সার্ী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ১৩০২ ২৬.০৩.১৬  

২৪ আননসুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ২১৮ 1৭.09.২০১৭  

২৫ নদ োন নিনপিং এন্ড বেনিিং বকাম্পানী 

বপ্রাোঃ 

৩০-৩১ নবনসআইনস িবন, ১৭ তলা, 

নদলকুিা বা/এ, ঢাকা ১০০০ 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৩৪৩ 31.07.13  

২৬ এনগ্রণ্যটক’৬৯ নলোঃ 

 

৪২/নস মণ্যনস্বর বরাি, হাজারীবাগ, ঢাকা এমওনপ আইএমনপ- ৪৩৪৭ ০৭.০৩.১৬  

২৭ রনহম আফণ্যরাজ নসআইনস এণ্যগ্রা নলোঃ, 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ এমওনপ আইএমনপ- ৪৩৮৪ ২১.০৪.১৬  

২৮ রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা এমওনপ আইএমনপ- ৪৩৯১ 30.04..১৪  

২৯ লাবনী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা এমওনপ আইএমনপ- ৪৩৯৭ 30.04.১৪  



11 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ ননপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খলনা এমওনপ আইএমনপ- ৪৪০৩ 30.04.১৪  

৩১ বপাটন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরূল আিরাফ খান 

নবনসআইনস িবন, ৩০-৩১ নদলকুিা বা/এ, 

ঢাকা ১০০০ 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৪১৬ ২৬.০৫.১৬  

৩২ বক এম কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রাণ্যিদুল হক 

বেিন বরাি, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ৪৪২৬ ০4.০6.১৪  

৩৩ আিরাফ আলী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আিরাফ আলী 

বাড়ী নিং ১২৮, বরল বরাি, যণ্যিার এমওনপ আইএমনপ- ৪৪২৯ 10.7.14  

৩4 নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এস হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার, ১২/এ, ৬৯/১ পান্থ পর্, 

ঢাকা 

এমওনপ আইএমনপ- ৩৯৮ ০৫.১১.১৪  

৩5 মাহমুদ এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িরীফ উনিন মাহমুদ 

১০০ োন্ট বরাি, কুলসুমা নবনডিং, 

মানিরহাট, চট্টগ্রাম 

এমওনপ আইএমনপ- ৯০৫ ২৫.১১.১৪  

৩6 বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা এমওনপ আইএমনপ-৩৮৮০ ০৫.১২.১৬  

37 অ্নি বেিাস ে 

বপ্রাোঃ মাহবুবা হক 

নানসম বচম্বার, ৩য় তলা, ২১ নদলকুিা 

বা/এ, ঢাকা 

এমওনপ আইএমনপ-৩৫৬ ২৪.০৮.১৪  

38 বদি বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বমাোঃ আনমনুর রনিদ খান 

ইউসুফ বচম্বার, ৪র্ ে তলা, ২০ নদলকুিা, 

ঢাকা 

এমওনপ আইএনপ- ১৪৩৪ ২৪.১২.১৪  

39 নূরুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ নূরুল ইসলাম 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, সদর, বগুড়া এমওনপ আইএমনপ- 2018 ১৭.১১.১৪  

40 ফজলুর রহমান পাইকার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজলুর রহমান পাইকার 

পাইকার ম্যানসন, বাদুরতলা, বগুড়া এমওনপ আইএনপ-৩৯৯ ১6.১১.2016  

41 জুণ্যিনাইল বেি ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুল ইসলাম 

আলী িবন, ৬ষ্ঠ তলা, ৯ রাজউক এনিননউ, 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৪৮৪ 20.০৪.2017  

42 আর আর বেনিিং 

বপ্রাোঃ বরাণ্যবজ ইসলাম নরদম 

নানসম বচম্বার, ২য় তলা, ২১ নদলকুিা , 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৪৮৯ ২8.০৪.2017  

4৩ যমুনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

৮৭ ননউ ইস্কাটন বরাি, বহাম টাউন 

কমণ্যপ্লক্স, ফ্লাট ৫/নি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৪৯২ ২৭.০৪.১৫  

44 ইসলাম ফাটি েলাইজার এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সরদার িহীদুল ইসলাম 

১০৮৩ বেিন বাজার, বনায়াপাড়া বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৫০১ ২৬.০৫.১৫  

৪৫ বমািারফ এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

২৭/৩/এ ইস্কাটন বরাি, ৭ম তলা, ঢাকা এমওনপ আইএমনপ- ১১৭ ১৭.০৭.১৫  

46 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর এমওনপ আইএমনপ-১৮১৮ ২৩.১০.১৪  

৪৭ বমসাস ে মনল্লক এন্টারপ্রাইজ 

এম/নি: বমাোঃ জনসম উনিন মনল্লক 

২৭/১, ননউ ইস্কাটন বরাি, ঢাকা-১০০০ এমওনপ আইএমনপ-৪৫৪০ ০১.০৪.১৬  

৪৮ বমসাস ে আনন্দলাল সমািার 

বপ্রাোঃ আনন্দলাল সমািার 

বাটাণ্যজার নন্দর, বগৌরনদী, বনরিাল এমওনপ আইএমনপ-৪৫৪৩ ০৫.০৪.১৬  

৪৯ বমসাস ে বাধন কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

এম/নি: এম. এম. ওবায়দুর রহমান 

৫৭, মনতনিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ এমওনপ আইএমনপ-৪৫৩৬ ২১.০৩.১৬  

৫০ বমসাস ে এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, 

খুলনা 

এমওনপ আইএমনপ-৩৯৭ ২8.১০.2016  

৫১ বমসাস ে রায়হান এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু রায়হান 

মধুপুর বরাি, সদর, জামালপুর এমওনপ আইএমনপ- ৪৫৪৬ ০৮.০৪.১৬  

৫২ বমসাস ে বেন্ডস বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ শহীদুল আহসান 

স্বণ্যদি টাওয়ার, ৪১/৬, পূরানা পল্টন, 

ঢাকা-১০০০ 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৫৫১ ২৭.০৪.১৬  

৫৩ বমসাস ে নরণ্যিন ফাটি েলাইজার নলোঃ 

এম/নি: এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৪র্ ে তলা), ঢাকা-১২০৫ এমওনপ আইএমনপ- ৪৫৬৯ ২০.০৬.১৬  

5৪ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

এমওনপ আইএমনপ- ৩১৮৭ ১৩.০৮.২০১৭  

৫৫ বমসাস ে ড্রাগন ফাটি েলাইজার বািংলাণ্যদি নলোঃ 

এম/নি: এ নব এম মাজহারুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১৫ তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা দ্দস/এ, ঢাকা-১০০০ 

এমওনপ আইএমনপ- ৪৬৯৫ 20.০১.১৭  

56 মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

এমওনপ আইএমদ্দপ-4747 14.03.2017  

57 মমসাস স কুলয়ষ্ট ইন্টারন্যাশনাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মাহবুবুল আলম হাদ্দনি 

টিদ্দসদ্দব ভবন (৮ম তলা), ১ কাওরান 

বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4755 29.03.2017  

58 মমসাস স মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজয়াউর রহমান 

মসানাপদ্দি, পাবনা এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4794 18.04.2017  

59 মমসাস স দ্দমজানুর রহমান 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দমজানুর রহমান 

দ্দদলালপুর, খান মালকসে, পাবনা এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4785 14.04.2017  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

60 বমসাস ে বগৌতম কুমার সরকার 

বপ্রাোঃ বগৌতম কুমার সরকার 

বহমাণ্যয়তপুর, পাবনা এমওনপ আইএমনপ-4782 14.04.2017  

61 মমসাস স জুবালয়র মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জুবালয়দ মহালসন 

২১, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (তৃতীয় 

তলা), ঢাকা-1000 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4769 04.04.2017  

62 মমসাস স বাল্ক মেদ্দডিং ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ আদ্দমনুর রশীদ খান 

ইউসুি মেম্বার (েতুর্ স তলা), ২০, দ্দদলকুশা 

বা/ এ ঢাকা-1000 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4772 04.04.2017  

63 মমসাস স দ্দরদম মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রদ্দবউল ইসলাম 

21, দ্দদলকুশা বা/এ, নাদ্দসম মেম্বার (দ্দিতীয় 

তলা), ঢাকা-১০০০ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4762 31.03.2017  

64 বমসাস ে ফাম োরস বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন নময়া 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উিম এ. বক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-1212 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4808 26.04.2017  

65 মমসাস স এন এইে মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4969 23.05.2017  

66 মমসাস স এলরা মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ এ মক এম শদ্দিকুল ইসলাম 

76, মহাখালী বা/এ, বীর উত্তম এ. মক. 

খন্দকার সড়ক, ঢাকা-১২১২ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4832 29.04.2017  

67 বমসাস ে বসমণ্যকা কণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ বমাোঃ সাইফুল হুদা 

১২/এ, সুবাস্তু টাওয়ার, ৬৯/১, পান্থপর্, 

ঢাকা-১২০৫ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4845 29.04.2017  

68 বমসাস ে বলাবাল ববস্ট ইনকণ্যপ োণ্যরিন নল. 

এম.নিোঃ নাজমুল হক 

গ-১৮৫, মহাখালী, ঢাকা-১২১২ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4848 29.04.2017  

69 বমসাস ে আর এস এন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমা. তনফকুল ইসলাম 

নিণ্যরাইল, বঘাড়ামারা, রাজিাহী এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4900 18.05.2017  

70 বমসাস ে জুণ্যিনাইল কন্সোকিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িানফকুল ইসলাম 

আলুপনট্ট, বঘাড়ামারা, ববায়ানলয়া, রাজিাহী এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4903 18.05.2017  

71 বমসাস ে জাইদুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জাইদুল হক 

৩৫, নসরাজউণ্যিৌলা সড়ক, ৫নিং ঘাট, 

বন্দর এলাকা, নারায়ণগি 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4912 18.05.2017  

72 বমসাস ে বাল্ক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ মাহফুজা রনিদ 

ইউসুফ বচম্বার (৪র্ ে তলা), ২০, নদলকুিা 

বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4879 17.05.2017  

73 বমসাস ে এম. এন. এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমািাররফ বহাণ্যসইন 

হাতীমারা, মীরকদম, মুনন্সগি এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4888 17.05.2017  

74 মমসাস স মসানালী এন্টারেপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

পদ্দিম মদলবশ্বর, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4891 17.05.2017  

75 মমসার্স দ্দমললদ্দনয়াম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাঈম মহালসন 

মজারারলদউল, সখাবাসপুর, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4894 17.05.2017  

76 মমসাস স সাইফুল্লাহ গাল্ফ 

মপ্রাোঃ মমা. সাইদুর রহমান 

মনায়াপাড়া বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4870 13.05.2017  

77 মমসাস স ইসলাম িাটি সলাইজার এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সরদার শহীদুল ইসলাম 

১০৮৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4873 13.05.2017  

78 মমসাস স জান্নাত এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আবু দাউদ মশখ 

মনায়াপাড়া, অভয়নগর, যলশার এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4876 13.05.2017  

79 মমসাস স আমান এলসাদ্দসলয়েস্ 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ রদ্দিকুল ইসলাম 

115-116, রাণী বাজার, ম াড়ামারা, 

রাজশাহী 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4859 29.04.2017  

80 মমসাস স রতনা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ সাদ্দিয়া রহমান 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4868 29.04.2017  

81 মমসাস স লাবণী এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ শারদ্দমন আলম লাবণী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4862 29.04.2017  

82 মমসাস স নীপা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাদ্দসমা রহমান নীপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4865 29.04.2017  

83 মমসাস স জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জাহাঙ্গীর খান 

রূপায়ন মগালেন এজ (৮ম তলা), ৯৯, 

গুলশান এদ্দভদ্দনউ, গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4854 29.04.2017  

84 মমসাস স আকন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. আজাদুল হক আকন 

১ নিং আর. মক. দ্দমশন মরাড (মাদ্দনক দ্দময়া 

ভবন), ঢাকা 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4857 29.04.2017  

85 মমসাস স সাগর মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. হারুন-অর-রশীদ 

মদশার জঙ্গল বাজার, মগাসাইরহাে, 

শরীয়তপুর 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4851 29.04.2017  

86 মমসাস স ইসলাম ব্রাদাস স এন্ড মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রদ্দিকুল ইসলাম 

দ্দশলরাইল, ম াড়ামারা, রাজশাহী এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4858 29.04.2017  

87 মমসাস স ও এম এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4941 20.05.2017  

88 মমসাস স সাউদান স ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. মমাসললম উিীন সরকার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4938 20.05.2017  

89 মমসাস স যলশার মেডাস স 

মপ্রাোঃ মমা. মঈনুল আলম 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4944 20.05.2017  



13 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স এম আর মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ মগালাম মমাস্তিা 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১৫ তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4934 20.05.2017  

91 মমসাস স নাজনীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4931 20.05.2017  

92 মমসাস স দ্দনদ্দবড় মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ ওমর িারুক 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4928 20.05.2017  

93 মমসাস স আলীি মেদ্দডিং 

মপ্রাোঃ এস. এম. মদ্দনরুজ্জামান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4925 19.05.2017  

94 মমসাস স দ্দজলানী মেদ্দডিং কলপ সালরশন 

এম/দ্দডোঃ সািালয়ত জামান খান 

৩৭৯/১, স্ট্রান্ড সড়ক, মাদ্দিরহাে, েিরাম এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4882 17.05.2017  

95 মমসাস স এ এন্ড এি ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ বাহাদুর ব্যাপারী 

কক্ষ নিং- ৩২৩, মশহজাদ প্লাজা, ৩০ বীর উত্তম 

মীর শওকত সড়ক, গুলশান-২, ঢাকা-1212 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4917 18.05.2017  

96 মমসাস স লুদ্দমনা মলাবাল দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. রদ্দিকুল ইসলাম খান 

লুদ্দমনা বাজার, তাতাপাড়া, মাধবদী, 

নরদ্দসিংদী 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4897 18.05.2017  

97 মমসাস স সাহারা এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আবু তালহর রাজু 

১০, এ দ্দব দাস মলন, দ্দিদ্দরদ্দঙ্গ বাজার, 

েিরাম 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4885 17.05.2017  

98 মমসাস স মমালমন সরকার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মমালমন সরকার 

কালীবাদ্দড় মরাড, নরদ্দসিংদী এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4906 18.05.2017  

99 মমসাস স সার্ী ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সাদ্দদয়া আিদ্দরন 

কালীবাদ্দড় মরাড, নরদ্দসিংদী এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4909 18.05.2017  

100 মমসাস স িাটি সলাইজার হাউজ 

মপ্রাোঃ রুহু দাস কুন্ডু 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4966 23.05.2017  

101 মমসাস স কলমাদ্দডটিস মেদ্দডিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মগালাম রহমান 

দ্দবদ্দসআইদ্দস ভবন (১7 তলা), ৩০-৩১, 

দ্দদলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4963 23.05.2017  

102 মমসাস স সুমনা মেডাস স 

মপ্রাোঃ নাদ্দহদা ইমাম 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4954 23.05.2017  

103 মমসাস স রীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ আদ্দসয়া পারভীন 

১২৫৩, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4957 23.05.2017  

104 মমসাস স শারমীন এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সামসুন নাহার (িরনা) 

১7৫1, মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, 

অভয়নগর, যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-4960 23.05.2017  

105 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-5365 15.07.2017  

106 মমসাস স মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

মপ্রাোঃ মমা. শহীদুল্লাহ মহালসন 

২৪/এ, পুরানা পল্টন, নওয়াব আলী োওয়ার 

(৫ম তলা), কক্ষ-৪০৪, ঢাকা-১০০০ 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-5473 16.08.2017  

107 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-99৫ ২৪.0৮.2017  

108 মমসাস স সাইর্ বািংলা িাটি সলাইজার দ্দমলস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ িায়জুর রহমান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

এমওদ্দপ আইএমদ্দপ-১৪৯১ ২৫.0৬.201৬  
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5) নজপসাম/ফসণ্যফা নজপসাম সার 

ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ হানফজুর রহমান 

বপ্রাোঃ হানফজুর রহমান  

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপা নজপসাম 

আইএমনপ-৪৬০ ১২.২.১৩  

২ স্কয়ার ফাম োনসউটিকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সামসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার,  

৪৮/ মনতনিল বা/এ, ঢাকা-১২১৫। 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ-৯৬০ ২১.০৭.১৫  

3 আল-হাজ্ব আবদুল হানকম সওদাগর ২৬২, খাতুনগজ্ঞ, চট্টগ্রাম নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৯৮২ ২৪.৮.১৩  

৪ এম বক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র বরাি, এম বক 

বরাি, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৯৭৩ ৩০.0৭.২০১৭  

৫ বনায়াপাড়া বেনিিং 

বপ্রাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৭১৪ ২২.১২.১৫  

৬ এ.  ইন্টারন্যািনাল 

বমাোঃ আবদুল হক 

বিামরা ল্যান্ড বপাট ে, 

বিামরা, সদর, সাতক্ষীরা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩২৯০ ২৪.১০.১৩  

৭ বরামানা বেিাস ে 

বমাোঃ এনামুল হক বাবলু 

বনায়াপাড়া বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১১৩৪ ২১.১.১৪  

৮ দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বমাোঃ মনজেনা রহমান 

বনায়াপাড়া, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৫৮৯ ২৬.০৮.১৫  

৯ নজরুল ইসলাম 

বপাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

দুগ োপুর বরাি, 

ববনাণ্যপাল, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩০০৫ ২০.০২.১৩  

১০ আনরফ বেনিিং 

এস. এম. মননরুজ্জামান 

বণ্যোিন বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৭৮৪ ১৭.১০.১৪  

১১ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বমাোঃ এম. এস. হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার-১২/১, 

৬৯/১ পান্থপর্,  ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১২৫০ ০৫.০৩.১৬  

১২ এনগ্রণ্যটক  

বপ্রাোঃ  

৪২/নস মণ্যনস্বর বরাি, 

হাজারীবাগ, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৩৫১ ০7.০৩.১6  

১৩ রনহম আফণ্যরাজ নসআইনস এণ্যগ্রা 

নলোঃ,বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৩৬৬ ১১.০৩.১৬  

১৪ নদ জানকর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৩৮২ ২৪.০৪.১৬  

১৫ রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৩৯২ ৩০.০৪.১৪  

১৬ লাবনী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৩৯৮ ৩০.০৪.১৪  

১৭ ননপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪০৪ ৩০.০৪.১৪  

১৮ এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, 

ফুলতলা,  খুলনা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪০৯ ০১.০৫.১৬  

১৯ সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনজুরুল হুদা 

োট ৮/নব, প্লট ১৮, বমণ্যোপনলটান হাউনজিং 

বসাসাইটি,  বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪১৭ ২9.০৫.2016  

২০ আিরাফ আলী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আিরাফ আলী 

বানড় নিং ১২৮, বরল বরাি, য়ণ্যিার নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪১৮ ০৪.০৬.১৪  

২১ এণ্যগ্রা িীম নলোঃ 

বপ্রাোঃ সসয়দ আনমনুল ইসলাম 

নরনি পাড়া, হনরণধরা, বহমাণ্যয়তপুর, 

সািার, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪১৯ ০৪.০৬.১৪  

২২ বসনলম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসনলম বরজা বাবুল 

আটরনিয়া, নিবগজ্ঞ, চাপাই নবাবগজ্ঞ নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪৩১ ১৪.০৭.১৪  

২৩ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাউরান বাজার, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ-৪৪৫১ ০৩.০৯.১৬  

২৪ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার,, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪৫৮ ২৩.০৯.২০১৬  

২৫ গ্রীন বািংলা এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহমান 

বানড় নিং ১৬, বরাি নিং ২, শ্যামলী, 

ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪৬১ ২7.০৯.১6  

২৬ হাই- বকয়ার এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন  

উির কাটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষীরা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৪৪৬৬ ০৬.১১.১৪  

২৭ রহমত বোর 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রহমতউল্লাহ 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৭৪১ ১2.০১.১6  

২৮ সাগর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হারুন ঢালী 

ধম েপুর, পূব ে বচৌমুহনী, কুনমল্লা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১২৯৩ ২৭.০৩.১৬  

২৯ রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বজল বরাি, সদর, যণ্যিার নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৬৭০ ০৯.০৮.১৪  
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ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল ওয়াহার 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৬৪১ ৩১.১০.১৫  

৩১ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩৪৫০ ২৬.০১.১৬  

৩২ বমাহনা বেনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনহদুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৪৫৮ ২৪.০৬.১৬  

৩৩ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এবিং বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস, 

নিল্প নগরী, গাইবান্ধা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৮৪০ ১৯.০৭.২০১৬  

৩৪ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরী বাজার, চক ইনন্দরা 

বরাি, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৫৩৬ ২৭.০৬.১৪  

৩৫ সার্ী বটিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৬৪২ 31.10.15  

৩৬ বিািন এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ সালমা ববগম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, বনায়াপাড়া, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৩৭৩ ১5.০৪.১6  

৩৭ বরইনণ্যবা বহানডিংস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ ফজণ্যল আনজম িওকত আহণ্যমদ 

রুম নিং ২০০২, বসনা কল্যান িবন, ২১ 

তলা, ১৯৫ মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩৬২৯ ১০.০৭.১৪  

৩৮ খান এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৬৮০ ৩0.০৮.১6  

৩৯ আরাফাত বহাণ্যসন 

বপ্রাোঃ বিখ আরাফাত বহাণ্যসন 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩৬৮৭ ২৯.০৮.১৪  

৪০ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ননউ এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ১৭৭৭ ১৮.১০.১৪  

৪১ অ্যাবসলি ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমারণ্যিদ আলম (সুমন) 

৪১৭ পূব ে, নসণ্যনমা বরাি, সিরব বাজার, 

সিরব, নকণ্যিারগজ্ঞ 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপানজপসাম 

আইএমনপ- ৩৫৪৪ ০৬.০৫.১৬  

৪২ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

নজপসাম/ফসণ্যফা

নজপসাম 

আইএমনপ- ১৯০০ ১৭.১১.১৬  

৪৩ ইমনতয়াজ বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইমনতয়াজ 

টি আর বরাি (নদনাজপুর বরাি), 

সসয়দপুর, নীলফামারী 

নজপসাম/ফসণ্যপা

নজপসাম 

আইএমনপ- ১৫৬৪ ০৭.০৭.১৪  

৪৪ সুফলা বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ আিরাফুন নাহার 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজপসাম/ফসণ্যপা 

নজপসাম 

আইএমনপ-১২২৭ ২5.০২.১6  

৪৫ সুন্দরবন এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ দীপিংকর কুমার বঘাষ 

বিামরা ল্যান্ড বপাট ে, সদর, সাতক্ষীরা নজপসাম/ 

ফসণ্যফা নজপসাম 

আইএমনপ-২৯৮৬ ১২.০১.১৫  

৪৬ বানার এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাজাণ্যম্মল বহাণ্যসন 

১৩৮/১ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নজপসাম আইএমনপ- ৪৪৭৫ ১৪.০১.১৫  

৪৭ এি এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ কাজী দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৪৭৭ ২৬.০২.১৫  

৪৮ সারা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল বহাণ্যসন 

৪/১ কাঁটাসুর, ৩য় তলা, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ - ৪৪৭৯ ২০.০৩.২০১৭  

৪৯ মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি, নীচ তলা, 

কলাবাগান ১ম বলন, ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ-৪০৭৮ ২৫.১২.২০১৬  

৫০ ছাতক বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বগালাম আক্কাস 

৯৬ স্যার ইকবাল বরাি,খুলনা নজপসাম আইএমনপ- ৪৫০২ ২7.০৫.2017  

৫১ এনগ্র বসাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জনহর উনিন 

৮৭-৯২/নব, গ্রীন বরাি, ১৯১ ফাম েনিউ 

সুপার মাণ্যকেট (২য় তলা), ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৫০৩ ০৯.০৬.২০১৭  

৫২ বসঞ্চুরী এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস এম নসরাজুল ইসলাম 

চান্দনা, বচৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মননসিংহ 

সড়ক, নদনঘর চালা, গাজীপুর 

নজপসাম আইএমনপ- ৪২৬৪ ২৬.১২.১৪  

৫৩ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ কাজী ফারুখ বহাণ্যসন 

৭৮/৩ নানজম উনিন, ৩য় তলা, 

চানখাঁর পুল, ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ- ৪০৩৮ ২৬.১২.১৪  

৫৪ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নজপসাম আইএমনপ- ৪৫০৮ ২১.০৭.২০১৭  

৫৫ এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

নজপসাম আইএমনপ - ৪৫২৩ ০৬.১০.১৫  

56 অ্রণী ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ মাহতাব উনিন বচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন 

৫ তলা, ৯/এইচ, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৫২৫ ২১.১০.১৫ 

 

 

 

57 বমসাস ে সনন কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহামান 

২৫৭/৬, ি. কুদরত-ই-খুদা 

বরাি(এনলণ্যফন্ট বরাি), ঢাকা-১২০৫ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৫৪৭ ১৫.০৪.১৬  

5৮ বমসাস ে এণ্যগ্রা নবজণ্যনস সাণ্যপ োট নলোঃ  

এম/নিোঃ বমাোঃ নমজানুর রহামান 

হাউস-৭১১/৩, বরাি-১১, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২০৭ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৫৭০ ২০.০৬.১৬  

59 বমসাস ে নি. এম. ক্রপ বকয়ার নলোঃ  

এম/নিোঃ িানললুর রহমান 

আজাদ বসন্টার (৯ম তলা), সুট ৮/এ২, 

৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

নজপসাম আইএমনপ- ৩৯০৮ ২০.১২.১৬  
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উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

60 বমসাস ে মাস োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ড্াোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাহাম্মদ আলী  

১৬ আরমাননয়ান িীট, 

আরমাননতলা(২য় তলা), ঢাকা-১১০০ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৫৭৭ ৩০.০৬.১৬  

6১ বমসাস ে নবএনসআই নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমাস্তাক আহণ্যমদ  

বামনপাড়া, বিড়ামারা, কুনেয়া নজপসাম আইএমনপ- ৪৫৭৯ ০২.০৭.১৬  

৬২ বমসাস ে ইসলাম এন্ড বকাোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

সািার বাজার, বখয়া ঘাট, সািার, ঢাকা নজপসাম/ 

ফসণ্যপা নজপসাম 

আইএমনপ-৪১৪২ ২৯.১২.১৪  

৬৩ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, 

ঢাকা 

নজপসাম আইএমনপ-৪৫৯৫ ০৭.০৭.১৬  

৬৪ বমসাস ে উইন এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমণ্যহদী হাসান পাঠান  

হনরগনর, ইসলামপুর, বগুড়া নজপসাম আইএমনপ-৪৬০০ ১২.০৭.১৬  

৬৫ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজপসাম/ফসণ্যপা 

নজপসাম 

আইএমনপ- ১১১০ ০৫.০১.১৪  

৬৬ বমসাস ে অ্নরনজনাল এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ এস এম রহুল কাইয়ুম 

বরাণ্যমনা আফাজ সড়ক, 

জয়ণ্যেরীয়াতলা, বগুড়া  

নজপসাম/ফসণ্যপা 

নজপসাম 

আইএমনপ-৪৬০৫ ১৫.০৭.১৬  

৬7 বমসাস ে বগারপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দরা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা- ১২১৫ 

নজপসাম আইএমনপ-৪৬২৬ ১৯.০৭.১৬  

৬৮ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপা নজপসাম 

আইএমনপ-৪৬৩২ ১৯.০৭.১৬  

৬৯ বমসাস ে ননউ সানরাইজ বািংলাণ্যদি নল: 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বদণ্যলায়ার বহাণ্যসন 

৩/৩, নব, পুরানা পল্টন, বসাণ্যলমান 

প্লাজা(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ 

নজপসাম আইএমনপ-৪৬৪৯ ২৩.০৭.১৬  

৭০ বমসাস ে নবসনমল্লাহ কণ্যপ োণ্যরিন নল: 

বপ্রাোঃ আল বহলাল-উল কনরম 

িাহণ্যনয়াজ িবন(৫ম তলা) কক্ষ-১৯, 

৯/নস, মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

নজপসাম আইএমনপ-৪০২৯ ২৮.১২.২০১৬  

৭১ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া নজপসাম আইএমনপ-৪৫৮৯ ০৬.০৭.১৬  

৭২ বমসাস ে এনিয়া ক্রপ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নফণ্যরাজুল ইসলাম 

৪৮, বকওয়াট খালী, বাইপাস বরাি, 

ময়মননসিংহ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৬৩৪ ২২.০৭.১৬  

৭৩ বমসাস ে এনবএম ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ সসয়দা নুরুন নাহার 

বাড়ী-৪৮, বরাি-১, ব্লক-নি, কাণ্যদরাবাদ 

হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৬৪৩ ২২.০৭.১৬  

৭৪ বমসাস ে বরণ্যিন ফাটি েলাইজার নল:  

এম/নিোঃ এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৫ম তলা), ঢাকা-

১২০৫ 

নজপসাম আইএমনপ- ৪৬৪৬ ২৩.০৭.১৬  

৭5 বমসাস ে আননছুর রহমান  

বপ্রাোঃ  বমাোঃ আননছুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার  নজপসাম আইএমনপ- ৭২৭ ৩০.১২.১৪  

76 বমসাস ে এমা গ্রীন বকয়ার  

বপ্রাোঃ  বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

বাড়ী-26, বরাি-2১, রুপনগর আবানসক 

এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

নজপসাম আইএমনপ- 4679 22.09.১6  

৭৭ মমসাস স মপলোলকম (বািংলালদশ) দ্দলোঃ 

এম/নিোঃ এ নব এম নসরাজুণ্যদৌল্লাহ 

এদ্দবদ্দস মহদ্দরলেে (৪র্ স তলা), প্লে ২ এবিং ৪, 

জদ্দসম উিীন এদ্দভদ্দনউ, মসক্টর-৩, উত্তরা 

বা/এ, ঢাকা-১২৩০ 

নজপসাম আইএমনপ- 4681 29.09.16  

৭৮ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া, ঢাকা-১২১৯ নজপসাম আইএমনপ- ৪৭০৮ ১৭.০২.১৭  

79 বমসাস ে ক্রপ প্রণ্যটকিন এন্ড বকয়ার (নসনপনস) বসন্টার 

বপ্রাোঃ বমাসাোঃ বমাতাহারুন বনছা 

বানড় # ৫৪/৮, রাস্তা # ৪, নপনস কালচার 

হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নজপসাম আইএমনপ-4740 18.03.2017  

80 বমসাস ে মক আলর এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বািংলালদশ হাে, মগারপাড়া 

মাদ্দনকগঞ্জ সদর, মাদ্দনকগঞ্জ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-4795 19.04.2017  

81 মমসাস স ডায়মন্ড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রোঃ মমাোঃ হাদ্দিজুর রহমান কাজল 

পদ্দিমলশদ্দর, মশরপুর শহর, মশরপুর দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-4788 18.04.2017  

82 বমসাস ে মৃধা বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বনামান বহাসাইন মৃধা 

তালুক খুটামারা, সদর, লালমননরহাট নজপসাম আইএমনপ-4779 14.04.2017  

83 মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-4786 15.04.2017  

84 বমসাস ে িযাণ্যলন্ট বটক নলনমণ্যটি 

এম/নিোঃ বমাোঃ বতানফকুল ইসলাম 

বানড়-54/8, রাস্তা-৪, নপনস কালচার হাউনজিং, 

বিণ্যখরণ্যটক, বমাহম্মদপুর, ঢাকা-1207 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-4766 04.04.2017  

৮৫ বমসাস ে মসণ্যকা মাণ্যকেটিিং বকাম্পানী 

বপ্রাোঃ নসরাজ উনিন বিখ 

63/1, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ নজপসাম আইএমনপ-৪৯২০ 19.05.2017  

86 মমসাস স সীন মেড িাটি সলাইজার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রমজান মহালসন (বাবু) 

নালতা হােলখালা, নালতা, কালীগঞ্জ, 

সাতক্ষীরা 

নজপসাম/ 

ফসণ্যপা নজপসাম 

আইএমদ্দপ-২৭৩৭ 20.07.201৭  

87 মমসাস স মডললকা এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রোঃ আল-হাজ্জ্ব আতাহার মমাল্লা 

বধ সনপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5313 12.07.2017  

88 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5322 12.07.2017  

89 মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5327 12.07.2017  
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ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স ইউদ্দনিাম সা বািংলালদশ ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কামরুল হাসান 

প্লে-২৪, ব্লক-ই, মরাড-৮, েদ্দিমা মলডল 

োউন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5331 12.07.2017  

91 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5338 13.07.2017  

92 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5347 13.07.2017  

93 মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5158 20.06.2017  

94 বমসাস ে বমরী বগাড এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ সসয়দা সুলতানা 

171/1/নজ, পনিম কাফরুল, তালতলা, 

বমাল্লাপাড়া, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5162 20.06.2017  

95 বমসাস ে ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী বমাোঃ আবু দাউদ ইব্রানহম 

৪৯১, ওয়যারণ্যলস বরলণ্যগইট, বড় 

মগবাজার, ঢাকা-1217 

নজপসাম আইএমনপ-5153 20.06.2017  

96 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 নজপসাম আইএমনপ-5210 27.06.2017  

97 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

নজপসাম আইএমনপ-5218 27.06.2017  

98 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5178 20.06.2017  

99 মমসাস স আবুল হাদ্দকম সওদাগর 

মপ্রাোঃ মমাোঃ ইউসুি 

২৬২, খাতুনগঞ্জ, েিরাম দ্দজপসাম আইএমনপ-5193 23.06.2017  

100 মমসাস স মম া এলরা মকদ্দমকযাল মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ উত্তম সরকার 

জগতপদ্দি, স্বরুপকাটি, দ্দপলরাজপুর দ্দজপসাম আইএমনপ-5188 23.06.2017  

101 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজপসাম আইএমনপ-5251 30.06.2017  

102 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5234 29.06.2017  

103 মমসাস স মব্লদ্দসিং এলরালভে ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ িজলুর রহমান 

বাড়ী-53, মরাড-৮/এ, ধানমদ্দন্ড বা/এ, 

ঢাকা-1205 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5225 28.06.2017  

104 মমসাস স টুম্পা এলরা মকদ্দমকযাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল গদ্দণ সরকার 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, আদ্দদমতারী, 

লালমদ্দনরহাে 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5308 11.07.2017  

105 বমসাস ে নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তাজবুল ইসলাম 

হড়গ্রাম, চরকুঠারণ্যমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5302 11.07.2017  

106 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5291 08.07.2017  

107 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ দ্দজপসাম আইএমনপ-5263 05.07.2017  

108 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় 

দনক্ষণ  মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5273 06.07.2017  

109 বমসাস ে বপ্রাণ্যগ্রস এণ্যগ্রা ইন্ডািীজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রুস্তম আলী 

272/১নস, বাণ্যতন নগর (১ম কণ্যলানী), 

মাজার বরাি, নমরপুর-১, ঢাকা-1216 

দ্দজপসাম আইএমনপ-5278 07.07.2017  

110 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা দ্দজপসাম আইএমনপ-5283 07.07.2017  

111 মমসাস স উৎস ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ উত্তম কুমার দাস 

৩৪, পুরানা পল্টন, নূরজাহান শরীি 

প্লাজা (৩য় তলা), ঢাকা-1000 

দ্দজপসাম আইএমনপ-4811 28.04.2017  

112 মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

দ্দজপসাম আইএমনপ-4819 28.04.2017  

113 বমসাস ে জাইদুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জাইদুল হক 

৩৫, নসরাজউণ্যিৌলা সড়ক, ৫নিং ঘাট, 

বন্দর এলাকা, নারায়ণগি 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-4914 18.05.2017  

114 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-5367 15.07.2017  

115 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ দ্দজপসাম/ 

িসলিা দ্দজপসাম 

আইএমদ্দপ-968 28.07.2017  

১১৬ মমসাস স আর্াে সন ইমলব্রাস মকাম্পানী দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ এম. এ. মান্নান 

বাড়ী-৮১৬, রাস্তা-৫, বায়তুল আমান 

হাউদ্দজিং মসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২১০৭ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৫৩৯৯ ০১.০৮.২০১৭  

১১৭ বমসাস ে বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরাি, বনরিাল-৪২০০ দ্দজপসাম আইএমনপ-১৩৩৪ ১৮.০৩.২০১৭  

118 মমসাস স নূরুল ইসলাম 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম 

পাড় নওগাঁ, নওগাঁ দ্দজপসাম/ 

িসলিা দ্দজপসাম 

আইএমদ্দপ-২০১৮ ২৬.১২.২০১৬  

১১৯ মমসাস স হাই-মেক এলরা প্রডাক্টস 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুর রহমান 

ঈদ্দশতা নীড়, মছাে বনরাম, সফুরা, 

মবায়াদ্দরয়া, রাজশাহী 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৪৮০১ ২৬.০৪.২০১৭  
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উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২০ মমসাস স িাদ্দম সিং এলরা মকদ্দমকযালস্ দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ নুরুল আমীন 

শাদ্দিপুর, কুঠি, কসবা, ব্রাহ্মণবাদ্দড়য়া দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৪৮৪২ ২৯.০৪.২০১৭  

১২১ মমসাস স আল-আরাি এলরা কমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সুদ্দিয়া আকতার 

সুদ্দতয়াখালী, ময়মনদ্দসিংহ সদর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৪৮৩৪ ২৯.০৪.২০১৭  

১২২ ইয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাণ্যমন-উদ-ণ্যদৌলা 

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৪৮৩৯ ২৯.০৪.২০১৭  

১২৩ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ (নীচ 

তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৪৯৭৯ ২৯.০৫.২০১৭  

১২৪ মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দজপসাম/ 

িসলিা দ্দজপসাম 

আইএমনপ-৪৯৪৭ ২০.০৫.২০১৭  

১২৫ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

এম.নিোঃ নমণ্যসস তাবাসসুম কায়সার 

িান্তা ওণ্যয়স্টান ে, বলণ্যিল-১৩, বীরউিম িওকত 

বরাি, বতজগাঁও নিল্পাঞ্চল, ঢাকা-১২০৮ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৫০৬৯ ০৮.০৬.২০১৭  

১২৬ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০৮১ ০৮.০৬.২০১৭  

১২৭ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০৫৯ ০৬.০৬.২০১৭  

১২৮ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৪৯৭২ 2৪.0৫.2017  

১২৯ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫১১৮ ১৪.০৬.২০১৭  

১৩০ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০৮৩ ০৮.০৬.২০১৭  

১৩১ মমসাস স জযাস এমরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া দ্দজপসাম আইএমনপ-৫১৬৯ ২০.০৬.২০১৭  

১৩২ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুল বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি 

দলনমল বমাড়, খুলনা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫১৯৮ ২৪.০৬.২০১৭  

১৩৩ মমসাস স ইউদ্দনসন এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্র্াোঃ মমাোঃ জদ্দমর মহালসন 

ভাগী, নীলনগর, গাজীপুর সদর, 

গাজীপুর 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫১৯৫ ২৪.০৬.২০১৭  

১৩৪ মমসাস স সানন্দা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আহসান কবীর দ্দমল্টন 

ভুটিয়া াটি, মজায়াদ সারপুর, দ্দিনাইদহ দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৮০ ২৯.০৭.২০১৭  

১৩৫ মমসাস স েপ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ শহীদ রানা (টিপু) 

১২২, নর্ স শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৯৫ ০১.০৮.২০১৭  

১৩৬ ওয়াদুদ এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল ওয়াদুদ 

পাইকপাড়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪১২ ০৪.০৮.২০১৭  

১৩৭ মমসাস স সততা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন আলী 

সদ্দবলা ম্যানসন, মেৌধুরী মলন, 

হাজীপাড়া, ঠনঠদ্দনয়া, সদর, বগুড়া 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪০৮ ০৪.০৮.২০১৭  

১৩৮ মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪১৩ ০৫.০৮.২০১৭  

১৩৯ মমসাস স আশা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এ. মক. এম. শাহ আলম 

৭৮, মদ্দতদ্দিল বা/এ, (৫ম তলা), ঢাকা-

১০০০ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৬৯ ২৭.০৭.২০১৭  

১৪০ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৪৩ ১৩.০৭.২০১৭  

১৪১ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

 মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৫৮ ১৫.০৭.২০১৭  

১৪২ মমসাস স এমআরএস২ এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মদ্দহবুর রহমান 

৫২২/১, ছদ্দতয়ানী দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

সদর, পাবনা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৮২ ২৭.০৭.২০১৭  

১৪৩ মমসাস স এডদ্দমশন ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

নবরাম বাজার, নবরাম, ধামরাই, ঢাকা দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৩৭৭ ২৭.০৭.২০১৭  

১৪৪ মমসাস স ইউলেদ্দপয়া ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মশখ আদ্দনসুর রহমান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৪৯৮২ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪৫ মমসাস স পাওয়ার এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাদ্দসম ইমদ্দতয়াজ 

দাপুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দজপসাম আইএমনপ-৪৯৯৪ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪৬ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দজপসাম আইএমনপ-৪৯৯৯ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪৭ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৪৯৮৭ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪৮ মমসাস স মসলকা এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এি আব্দুল মান্নান 

মক-54, শাহজাদপুর (দ্দিতীয় তলা), 

প্রগদ্দত স্মরণী, গুলশান ঢাকা-1212 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০১২ ৩০.০৫.২০১৭  

১৪৯ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০১০ ৩০.০৫.২০১৭  
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ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১৫০ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০৩৪ ২৬.০৫.২০১৭  

১৫১ মমসাস স এস. এ. এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আজহারুল ইসলাম 

গয়রা বাজার, কলালরায়া, সাতক্ষীরা দ্দজপসাম আইএমনপ-৫০১৫ ৩০.০৫.২০১৭  

১৫২ বমসাস ে বপণ্যোলাব নলনমণ্যটনি 

এম.নিোঃ ঈমাম িাণ্যহদ বহাণ্যসন 

বাড়ী-৬০ (নিতীয় তলা), রাস্তা-৯, ব্লক-

এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫২৩৯ ২৯.০৬.২০১৭  

১৫৩ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ 

(১০ তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৭৪ ১৬.০৮.২০১৭  

১৫৪ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী দ্দজপসাম/ 

িসলিা দ্দজপসাম 

আইএমনপ-৫৪৮৯ ১৮.০৮.২০১৭  

১৫৫ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা 

(২য় তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৩৬ ১১.০৮.২০১৭  

১৫৬ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৪৩ ১১.০৮.২০১৭  

১৫৭ মমসাস স দ্দসমবালয়াদ্দসস মেকলনালদ্দজ 

মপ্রাোঃ মমা. খায়রুল ইসলাম 

২৩৭/২, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৪৬ ১১.০৮.২০১৭  

১৫৮ সাউর্ ববঙ্গল ফাটি েলারজার নমলস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

দ্দজপসাম/ 

িসলিা দ্দজপসাম 

আইএমনপ-৫৪৫৭ ১৫.০৮.২০১৭  

১৫৯ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম িারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৬২ ১৫.০৮.২০১৭  

১৬০ মমসাস স মিয়ার এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এ এস এম িজলল রাদ্দি 

৩৩, কারওয়ান বাজার, শাহ আলী োওয়ার 

(দ্দনে তলা), মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৫৪৬৮ 

(মিয়ার দ্দজপ) 

1৬.0৮.2017  

১৬১ নাহার এলরা ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার (৭ম 

তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৫৩ ১৫.০৮.২০১৭  

১৬২ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড়নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, 

নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪১৪ ০৯.০৮.২০১৭  

১৬৩ মমসাস স আইদ্দসআই এদ্দরলকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মগালাম মাহবুব 

লায়ন দ্দশদ্দপিং কমলপ্লক্স (৫ম তলা), নতুন ১২৬/এ/দ্দব, 

পুরাতন-৭৩, মদ্দনপুদ্দরপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৫০৭ ২২.০৮.২০১৭  

১৬৪ মমসাস স হাই-মেক এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দমদুল হক 

বাদ্দড়- ৭৯ (দ্দিতীয় তলা), ব্লক- এইে, বীর উত্তম 

দ্দজয়াইর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা-1213 

দ্দজপসাম আইএমদ্দপ-৫৫০৭ ২2.0৮.2017  

১৬৫ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৯৭ ২২.০৮.২০১৭  

১৬৬ মহানন্দা এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমা. সাদ্দদকুল ইসলাম 

দ্দনশাণদারা, বগুড়া সদর, বগুড়া দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৪৯০ ২২.০৮.২০১৭  

১৬৭ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজপসাম আইএমনপ-৫৫১১ ২২.০৮.২০১৭  
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6) সালফার-৯০  সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ইয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনমন-উদ-ণ্যদৌলা 

৫৩ মহাখালা বা/এ 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১০৬৬ ০৮.১১.১৩  

২ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-ণ্যদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা সালফার-৯০ আইএমনপ- ১২২৮ ২৭.০২.১৪  

৩ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

বরাি নিং ২১, বানড় নিং ২৬, রুপনগর 

আ/এ, পল্লবী,নমরপুর , ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১১৫৬ ০২.০২.১৪  

৪ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ননউ এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা সালফার-৯০ আইএমনপ- ১০৭৪ ২১.১১.১৫  

৫ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/নস মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৭৪৯(এ) ১৩.০১.১৪  

৬ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, 

নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৩২৫ ০১.০৪০১৪  

৭ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, আল্পনা প্লাজা, ৫ম 

তলা, রুম নিং ৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৪৪২ ২৩.০১.১৪  

৮ বমাহনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ মইনুল হুদা 

মীর পুকুর পাড়,  

কস্বা, নব-বানড়য়া 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪৩৬০ ০৫.০৩.১২  

৯ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪৩৬৭ ১৩.০৩.১৪  

১০ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১৬ আরমাননয়াম িীট, আরমাননণ্যটালা, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪৩৬৯ ১৭.০৩১৪  

১১ গ্রীন বািংলা এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহমান 

বানড় নিং ১৬. বরাি নিং ২, শ্যামলী, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪৪৬০ ২৫.০৯.১৪  

১২ হাই-বকয়ার এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কাটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষীরা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪৪৬৭ ০৬.১১.১৪  

১৩ সান সীি বপনেসাইি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

পূব েহাটি বরাি, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৩৭২ ১৭.০৪.১৪  

১৪ বজণ্যনটিকা 

বপ্রাোঃ মণ্যনায়ার হানকম আলী 

২নিং জাহান নবনডিং, ২৪ আগ্রাবাদ বা/এ, 

চট্টগ্রাম 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৭৭৫ ২৫.০৬.১৪  

১৫ সান কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নানজম উনিন 

আনলয়া মাদ্রাসা বরাি, মহাজন পনট্ট,  

সদর, বিালা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৭৩৯ ০১.১০.১৪  

১৬ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরারপুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৫০২ ০৭.০৩.১৪  

১৭ বািংলাণ্যদি এণ্যগ্রা সাইন্স নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪৩ বসন্ট্রাল বরাি, ধানমনন্ড, ঢাকা সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৬৮৮ ২৯.০৮.১৪  

১৮ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরীপাড়া, চক ইনন্দরা বরাি, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৫৩৭ ২৭.০৬.১৪  

১৯ বিংিী মহারাজ এন্ড এণ্যগ্রা বটকণ্যনালনজ 

বপ্রাোঃ পার্ ে প্রনতম সাহা 

অ্েমননষা, িািংগুড়া, পাবনা সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৬৭০ ১৫.০৮.১৪  

২০ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৪৪০ ১৬.০১.১৪  

২১ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর,   

কদমতলী, ১/এ ৩য় পাট ে, শ্যমপুর, ঢাকা  

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৩৩৮৯ ০৬.১২.১৩  

২২ করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা সাইফুল আলম 

নদ োণ ে এস আর টাউয়ার, বলণ্যবল ৬, ৪৯ পুরাতন 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৭৬২ ১৮.১০.১৪  

২৩ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী আবু দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৭৫৬ ১৮.১০.১৪  

২৪ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েম্যান্ট ৩০২, বানড় 

নিং ১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা  

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৪২৫৫ ২৬.১২.১4  

২৫ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ১৯২৩(এ) ২০.১১.১৪  

২৬ নসয়াম এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাকণ্যছদুর রহমান 

রায় বাহাদুর বরাি, জাণ্যলেরী তলা, 

সদর, বগুড়া 

সালফার-৯০ আইএমনপ- ৮০৫ ১০.০৬.১৪  

২৭ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা সালফার-৯০ আইএমনপ-১৯০২ ১৭.১১.১৪  

২৮ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

সালফার - ৯০ আইএমনপ-৩৩৪৮ ১৮.১১.১৫  

২৯ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

সালফার - ৯০ আইএমনপ- ১৯৪৩ ২০.১১.১৪  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা সালফার -৯০ আইএমনপ-৪০৬৫ ২৬.১২.১৪  

৩১ মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি, নীচ তলা, কলাবাগান 

১ম বলন, ঢাকা 

সালফার-৯০ আইএমনপ-৫৫ ২৭.০১.১৫  

৩২ নজ টি বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

নসিংহারদহ, বাগানতপাড়া, নাণ্যটার সালফার- ৯০ আইএমনপ- ৩৮৩০ ২৪.১১.১৪  

৩৩ সারা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল বহাণ্যসন খন্দকার 

৪/১ কাটাসুর, ৩য় তলা, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা 

সালফার- ৯০ আইএমনপ- ৪৩০৫ ২৬.১২.১৪  

৩৪ গুড়পুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুঢুজ্জামান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাওরান বাজার, ঢাকা 

সালফার- ৯০ আইএমনপ- ৪৩২৪ ২৪.১২.১৪  

৩৫ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

এয়ারণ্যপাট ে বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

সালফার -৯০ আইএমনপ- ৪৩০২ ২৬.১২.১৪  

৩৬ ক্রপ লাইফ এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু সুনফয়ান 

বানড় নিং ২৬২, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মদপুর 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সালফার- ৯০ আইএমনপ- ৪২৯২ ২৬.১২.১৪  
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7) সালফার- ৯৫ সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ অ্রণী ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ মাহতাব উনিন বচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন, ৫ম তলা, ৯/এ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

সালফার- ৯৫ আইএমনপ- ৬৭ ২৬.০৩.১৩  

২ এ আর মানলক এন্ড বকািং (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১৪৫ নসনিক বাজার, ঢাকা সালফার- ৯৫ আইএমনপ- ২০৮ ১২.০৯.১৩  
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8) নজিংক সালণ্যফট (মণ্যনা) সার 

ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ করণ্যবল ইনটারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃণ্যমাোঃসাইফুলইসলাম 

কনকি েটাওয়ার ফ্লাট ৫০, ৫ম তলা, ১১৩ 

কাজীনজরুল ইসলাম এনিননউ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৫১ ১২.০১.২০১৭  

২ পদ্মা ওণ্যয়ল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

পদ্মা িবন,৬, পনরবাগ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৫৮ 0৫.03.২০১৭  

৩ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী বমাোঃ আবু দাউদ ইব্রানহম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, 

বড় মগ বাজার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮২ ০৮.০৬.২০১৭  

৪ বরনক্সমণ্যকা ইনণ্যসক্টিসাইি নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবদুল্লাহ খান (রনন কামাল) 

১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানসন, ৫ম 

তলা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩২ ১১.০৬.১৩  

৫ স্কায়ার ফাম োনসউটিকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সামসন এইচ বচৌধুরী 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১০৪০ ০৮.০৯.১৫  

৬ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুল বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি 

দলনমল বমাড়, খুলনা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- 2189 ১৯.০৭.২০১৭  

৭ নসন্বজন্টা বািংলাণ্যদি নলোঃ 

এম.দ্দডোঃ সালরায়ার আহলমদ 

বানড় নিং ২/৬, ব্লক- ই, লালমাটিয়া, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৯৫৯ ১২.০৭.২০১৭  

৮ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি )নলোঃ 

বপ্রাোঃণ্যমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

বানড় নিং- ৪১৩/৩, বরাি-৩০, ননউ 

নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৬২ 1৪.03.২০১৭  

৯ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি )নলোঃ 

বপ্রাোঃণ্যমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

বানড় নিং- ৪১৩/৩, বরাি-৩০, ননউ 

নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ২৪২ ০৪.১১.১৩  

১০ আরব এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

বস্টনিয়াম বমাি, 

সদর, মাগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৩2২ ১২.১১.১৫  

১১ বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ননউএনলণ্যফন্টণ্যরাি, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৩ ২১.০৭.১৫  

১২ এ  আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজীনজরুলইসলামখানএনিননউ, 

৩য় তলা, কাওরানবাজার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৭০৮ ২২.১২.১৫  

১৩ ইয়ন এণ্যগ্রাইন্ড্ানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনমনুণ্যিৌলা 

৫৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৬৫৪ ২৩.১১.১৫  

১৪ প্রাইম এণ্যগ্রা নলোঃ 

 

বাইতুল আনমর (নীচতলা), 

১৯/২ ঢাণ্যকেরী বরাি, লালবাগ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ২৫৪ ১৪.১১.১৩  

১৫ এিিান্সড্ বকনমকযালস নলোঃ 

বপ্রাোঃ আননসণ্যিৌলা 

২৪৫ বতজগাঁওনিল্পএলাকা, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৩৪ ২৫.০২.১৬  

১৬ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

বরাি নিং ২, বানড় নিং ২৬, রুপনগর 

আ/এ, পল্লবী, নমরপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৭৫৭ ২৩.০২.১৬  

১৭ ফাণ্যতমা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ ফাণ্যতমা খাতুন 

৬৮, সবুজবাগ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৮০ ২0.০৩.১6  

১৮ সাকে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ আুল ওর রব 

বানড় নিং ১২১, সড়ক নিং ১/এ, 

বমাহাম্মনদয়া হাউনজিং বসাসাইটি, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ২৮২ ১০.০১.১৬  

১৯ অ্রে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচএম প্লাজা, ১০ম তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং 

৩৪, বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৭৬১ ২৩.০৩.১৪  

২০ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এস হুদা 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৬০৪ 2২.09.২০১৭  

২১ মীক কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জনহরুল হাসান 

১৮/১ আরমাননয়াম িীট, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-১২৭৪ ১৯.০৩.১৬  

২২ বািংলাণ্যদি এনগ্রকালচারাল ইন্ড্ানেজ 

বপ্রাোঃ এম এ মান্নান 

বানড়নিং ৮১৬, বরািনিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৪৪ ০২.০৩.১৪  

২৩ অ্নময় এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইকবাল বহাণ্যসন 

বানড় নিং ৮১৬, বরা িনিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর,  ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৪১ ০২.০৩.১৪  

২৪ নবসনমল্লাহ করণ্যপাণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-বহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/নস, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আ্ইএমনপ- ৭৩৭ ১১.০১.১৬  

২৫ ম্যাকণ্যিানাড বািংলাণ্যদি (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ সারওয়ার কামাল 

িান্তা ওণ্যয়োণ ে ১৮৬  টাউয়ার (বলণ্যিল ১১), বীর উিম 

মীর িওকত সড়ক, বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১১১৬ ২৩.০২.১৬  

২৬ এণ্যগ্রাণ্যটক’ ৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

৪২/ নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৩৫৫ ০7.০৩.১6  

২৭ বমাহনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মইনুল হুদা 

নমরপুকুর পাড়, কস্বা, ব্রাহ্মনবানড়যা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৩৫৭ ০৫.০৩.১৪  

২৮ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালা বা/এ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৩৬১ ১১.০৩.১৬  

২৯ এণ্যগ্রা িীম নলোঃ 

বপ্রাোঃ সাঈদ আনমনুল ইসলাম 

নরনিপাড়া, হনরনধরা, বহমাণ্যযদপুর, 

সািার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪২৩ ০৪.০৬.১৪  
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ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তনচঙ্গা 

বফ্লার নিং ৩-৫, নবনডিং নিং ৭৩, বরাি 

নিং ৪, বনানী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৪১ ০৪.০৮.১৪  

৩১ অ্স্পানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩ নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৪৮ ২১.০৮.২০১৬  

৩২ অ্রণী ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ মাহতাব উনিন বচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন, ৫র্ ে তলা, ৯/ এইচ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৫০ ০2.০৯.১6  

৩৩ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রৌোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম বমাল্লা 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৫৩ ২৩.০৯.২০১৬  

৩৪ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলা উনিন 

িারওয়ার নিটি, দনক্ষন বকরাণীগজ্ঞ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১০৮১ ২1.১১.১5  

৩৫ সান সীি বপনেসাইিস্ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

পূব েহাটি বরাি, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১৫০৮ ২৫.০৬.১৪  

৩৬ বজণ্যনটিকা 

বপ্রাোঃ মণ্যনায়ার হানকম আলী 

২নিং জাহান নবনডিং, ২৪ আগ্রাবাদ 

বা/এ, চট্টগ্রাম 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৭৬৬ ১১.০৪.১৬  

৩৭ বমসাস ে এি এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ কাজী দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগইট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৫৯৬ ১৬.০৬.১৪  

৩৮ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭১, বরাি নিং ৩, জনতা হাউনজিং 

বসাসাইটি, নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর,ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪০৭ ২১.১১.২০১৬  

৩৯ সাগর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হারুন ঢালী 

ধম েপুর, পূব ে বচৌমুহনী, কুনমল্লা 

 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৯৪ ২৭.০৩.১৬  

৪০ সান কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নানজম উনিন 

আনলয়া মাদ্রাসা বরাি, সদর, বিালা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮৩৯ (এ) ২২.০৭.১৬  

৪১ আননসুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ২৭১ ২৪.১২.১৩  

৪২ ক্রপ সনলউিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বানড় নিং ২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৪১০ ২৭.১২.১৩  

৪৩ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৩৮২ ০২.১২.১৫  

৪৪ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুশুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৬৯৭ ১৩.১২.১৫  

৪৫ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এবিং বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবনসআইনস নিল্প নগরী, 

গাইবান্ধা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৭৮৮ ২২.০৫.২০১৬  

৪৬ রয়াল এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন খান 

নদলালপুর, জুনবনল োিংক বরাি, সদর, 

পাবনা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- 4528 08.12.15  

৪৭ বিংিী মহারাজ এন্ড এণ্যগ্রা বটকণ্যনালনজ 

বপ্রাোঃ পার্ ে প্রনতম সাহা 

অ্েমননষা, িাঙ্গুড়া, পাবনা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৬৬৬ ১৫.০৮.১৪  

৪৮ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮৯৩ ২6.১০.2016  

৪৯ ক্রপ প্রণ্যটকিন এন্ড বকয়ার (নসনপনস) বসন্টার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ বমাতাহারূন বনছা 

৪ নপ নস কালচার হাউনজিং, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮১২(এ) ২৫.০৭.১৬  

৫০ আপন এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজয়াউল হক 

হুণ্যগালবানড়য়া, বতবানড়য়া, সদর, 

নাণ্যটার 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৫৮৫ ১৫.০৬.২০১৬  

৫১ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, ১/এ ৩য় তলা, শ্যামপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩১৩২ ০২.০৭.১৩  

৫২ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েম্যান্ট ৩০২, 

বানড়োঃ ১২, বরািোঃ ১৩৬, গুলিান, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪২৫০ ২৬.১২.১৪  

৫৩ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১৮৮০ ৩১.১০.১6  

৫৪ নসয়াম এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাকণ্যছদুর রহমান 

রায় বাহাদুর বরাি, জাণ্যলেরী তলা, 

সদর, বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ১২৭৭ ২০.০৩.১৪  

৫৫ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ (নীচ 

তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

নজিংস সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৮১৬ ১0.১১.2016  

৫৬ বমঘনা এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বানড় নিং ২৬২, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮৬৪ ০৮.১০.১৪  

৫৭ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-১৯৪০(a) ২০.১১.১৪  

৫৮ বপণ্যো বকম (নবনি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এ নব এম নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩০ ০৮.১১.১৪  

৫৯ নজ টি বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

নসিংহারদহ, বাগানতপাড়া, নাণ্যটার নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৮৩২ ২3.১১.2016  



25 

 

ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ নপ্রজম ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

বচিংঠী, বদবীগজ্ঞ, পঞ্চগড় নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৮৭৬ ০৫.১২.১৪  

৬১ ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার এক্সণ্যপাট ে এন্ড ইণ্যম্পাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এস এম বমাস্তানফজুর রহমান 

১৪/এ, ৩১/এ বতজকুননপাড়া, কনকি ে 

বসন্টার পণ্যয়ন্ট, ১১ তলা, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৭৬ ০৩.০২.১৭  

৬২ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৪৯৫ ০৫.০৫.২০১৭  

৬৩ বানার এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাকসুমুল কনবর 

১৩৮/১ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩৭৩৪ ৩০.০৯.১৪  

৬৪ বসঞ্চুরী এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস এম নসরাজুল ইসলাম 

চান্দনা, বচৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মননসিংহ 

সড়ক, নদনঘর চালা, গাজীপুর 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪২৬৩ ২৬.১২.১৪  

৬৫ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪২৬০ ২৫.১২.২০১৬  

৬৬ এস এ এম (সাম) এণ্যগ্রা বকনমকযালস্  

বপ্রাোঃ সাঈদ আবু মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ২৮ ১৭.১০.১৪  

৬৭ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, আল্পনা প্লাজা, ৫ম তলা, 

রুম নিং ৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৫২০ ১২.০৬.২০১৭  

৬৮ ব্রাক 

এস এন সকরী 

ব্রাক বসন্টার 

৭৫ মহাখালী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪২১৭ ২৫.১২.২০১৬  

৬৯ এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, 

বসক্টর ৩, উিরা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৮৩২ ০৭.০৭.১৪  

৭০ এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ - ৪৫১৯ ০৬.১০.১৫  

71 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৩৯৫২ ১৭.১২.১৪  

7২ বব্লনসিং এণ্যগ্রাণ্যিট ইন্ডানিজ নলোঃ 

এম/নিোঃ ফজলুর রহমান 

বাড়ী নিং ৫৩, বরাড় নিং ৮/এ, ধানমনন্ড 

আবানসক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬৬ ২4.০২.2017  

৭৩ সারা বকনমকযাল নলোঃ 

এম/নিোঃ বরজাউল বহাসাইন খন্দকার 

৪/২, কাটাসুর (তয় তলা), 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-২৪৯ ১৬.১১.১৫  

৭৪ বমসাস ে রহমান বপনস্টসাইি এন্ড 

বকনমকযালস বকাোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু জাহাঙ্গীর খান 

হাউজ নিং-২৯(ননউ), ৩৩০(ওড), 

বরাি-১৫(ননউ), ২৮(ওড),প্লট-২০৪, 

ধানমনন্ড, ঢাকা ১২০৯  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৩৭২৯ ২৪.০৯.১6  

৭৫ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ(৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৩৭৭৯ ২১.১০.১৪  

৭৬ বমসাস ে মা  এণ্যগ্রা ফাটি েলাইজারস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

িাকনদ, বাগরা বাজার, ফনরদগি, 

চাঁদপুর  

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪০৮৬ ২৬.১২.১৪  

৭৭ বমসাস ে ক্রপ সনলউিনস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান 

হাউজ নিং-২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৩৪১০ ২৫.১২.১৫  

৭৮ বমসাস ে নবএনসআই নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমাস্তাক আহণ্যমদ  

বামনপাড়া, বিড়ামারা, কুনেয়া নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৫৮০ ০২.০৭.১৬  

৭৯ বমসাস ে উইন এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমণ্যহদী হাসান পাঠান  

হনরগনর, ইসলামপুর, বগুড়া নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৫৯৭ ১২.০৭.১৬  

৮০ বমসাস ে মাদার ল্যান্ড এণ্যগ্রা সানি েস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তনরকুল ইসলাম 

দাশুনরয়া, ঈেরদী, পাবনা  নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬১০ ১৫.০৭.১৬  

৮১ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬২০ ১৯.০৭.১৬  

৮২ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬৩০ ১৯.০৭.১৬  

৮৩ বমসাস ে হাই-ণ্যকয়ার এণ্যগ্রা সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষীরা 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬২৭ ১৯.০৭.১৬  

৮৪ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৩২৫ ১৫.০৪.১৬  

৮৫ বমসাস ে ননউ সানরাইজ বািংলাণ্যদি নল: 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বদণ্যলায়ার বহাণ্যসন 

৩/৩, নব, পুরানা পল্টন, বসাণ্যলমান 

প্লাজা(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৬৫১ ২৩.০৭.১৬  

৮৬ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন(১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৩৬১৬ ০৭.০৭.১৪  

৮৭ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ-৪৫৮৫ ০৬.০৭.১৬  

৮৮ বমসাস ে বরণ্যিন ফাটি েলাইজার নল:  

এম/নিোঃ এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৫ম তলা), ঢাকা-

১২০৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৬৪৪ ২৩.০৭.১৬  

৮৯ বমসাস ে গুরপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দ্ররা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা-১২১৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৬৫৫ ০৬.০৮.১৬  
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উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৯০ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৭০৪ ১৭.০২.১৭  

৯১ বমসাস ে ধাবী এণ্যগ্রা  

বপ্রাোঃ শ্রী রুপ চন্দ্র বদ 

240/1, ফনকণ্যররপুল 

ঢাকা-1000 

নজিংক সালণ্যফট 

(মণ্যনা) 

আইএমনপ- ৪৭24 10.০3.১৭  

92 মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বাদ্দড় # 16, রাস্তা # 2, শ্যামলী, 

ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-4742 21.03.2017  

93 মমসাস স ডায়মন্ড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রোঃ মমাোঃ হাদ্দিজুর রহমান কাজল 

পদ্দিমলশদ্দর, মশরপুর শহর, মশরপুর দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-4789 18.04.2017  

94 মমসাস স হাই-মেক এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দমদুল হক 

বাদ্দড়- ৭৯ (দ্দিতীয় তলা), ব্লক- এইে, বীর উত্তম 

দ্দজয়াইর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা-1213 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-4777 12.04.2017  

৯৫ মমসাস স সীন মেড িাটি সলাইজার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রমজান মহালসন (বাবু) 

নালতা হােলখালা, নালতা, কালীগঞ্জ, 

সাতক্ষীরা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-২৭৩৬ ২০.০৭.২০১৭  

96 মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5310 11.07.2017  

97 মমসাস স মডললকা এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রোঃ আল-হাজ্জ্ব আতাহার মমাল্লা 

বধ সনপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5312 12.07.2017  

98 মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5328 12.07.2017  

99 মমসাস স োে এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

২১৫, আওোর সাকৃসলার মরাড (তৃতীয় 

তলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5324 12.07.2017  

100 মমসাস স ইউদ্দনিাম সা বািংলালদশ ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কামরুল হাসান 

প্লে-২৪, ব্লক-ই, মরাড-৮, েদ্দিমা মলডল 

োউন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5330 12.07.2017  

101 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5335 13.07.2017  

102 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5349 13.07.2017  

103 মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5157 20.06.2017  

104 বমসাস ে বমরী বগাড এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ সসয়দা সুলতানা 

171/1/নজ, পনিম কাফরুল, তালতলা, 

বমাল্লাপাড়া, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-5160 20.06.2017  

105 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5207 27.06.2017  

106 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5216 27.06.2017  

107 বমসাস ে আই-ণ্যটক এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ সাইফুর রহমান 

ঈনিতা নীড়, বছাট বনগ্রাম, সফুরা, 

ববায়ানলয়া, রাজিাহী। 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5180 21.06.2017  

108 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5176 21.06.2017  

109 বমসাস ে বিল্টা এণ্যগ্রা-ণ্যটক বািংলাণ্যদি নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এম এইচ বক টানম েনাল (৬ষ্ঠ তলা), 110 কাজী 

নজরুল ইসলাম এনিননউ, বািংলাণ্যমাটর, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5184 23.06.2017  

110 মমসাস স আবুল হাদ্দকম সওদাগর 

মপ্রাোঃ মমাোঃ ইউসুি 

২৬২, খাতুনগঞ্জ, েিরাম দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5192 23.06.2017  

111 মমসাস স মম া এলরা মকদ্দমকযাল মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ উত্তম সরকার 

জগতপদ্দি, স্বরুপকাটি, দ্দপলরাজপুর দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5185 23.06.2017  

112 মমসাস স মসলকা এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এি আব্দুল মান্নান 

মক-54, শাহজাদপুর (দ্দিতীয় তলা), 

প্রগদ্দত স্মরণী, গুলশান ঢাকা-1212 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5242 30.06.2017  

113 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজিংক সাললিে 

(মমনা) 

আইএমনপ-5249 30.06.2017  

114 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5229 29.06.2017  

115 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-

চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় দনক্ষণ  মাতুয়াইল, 

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5221 28.06.2017  

116 মমসাস স টুম্পা এলরা মকদ্দমকযাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল গদ্দণ সরকার 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, আদ্দদমতারী, 

লালমদ্দনরহাে 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5304 11.07.2017  

117 বমসাস ে নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তাজবুল ইসলাম 

হড়গ্রাম, চরকুঠারণ্যমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5301 11.07.2017  

118 বমসাস ে ইউননিার ক্রপ সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িহীদুল ইসলাম 

মাটিিানল, বগুড়া সদর, বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5295 08.07.2017  

119 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5290 08.07.2017  
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উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

120 মমসাস স এলরা মবজড (দ্দবদ্দড) 

মপ্রাোঃ মশখ রদ্দহম মহালসন ও মমাোঃ কামরুজ্জামান 

পূব সহাটি বাজার, পূব সহাটি সদর, 

দ্দসরাজগঞ্জ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5269 06.07.2017  

121 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5266 05.07.2017  

122 বমসাস ে বপ্রাণ্যগ্রস এণ্যগ্রা ইন্ডািীজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রুস্তম আলী 

272/১নস, বাণ্যতন নগর (১ম কণ্যলানী), 

মাজার বরাি, নমরপুর-১, ঢাকা-1216 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5277 07.07.2017  

123 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-5280 07.07.2017  

124 মমসাস স মহদ্দলয়যান্থাস কলপ সালরশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহালজরুল আলম 

দ্দজএ-১০, প্রগদ্দত স্মরণী, শাহাজাদপুর, 

গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-4815 28.04.2017  

115 বমসাস ে এক্সণ্যপ্লার নবজণ্যনস নলনমণ্যটি 

এম.নিোঃ বমাোঃ িনহফুল ইসলাম িাহীন 

জাহলা, মুনন্সগি, আলমিাঙ্গা, 

চুয়ািাঙ্গা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-4802 26.04.2017  

116 মমসাস স কদ্দহনূর এলরা মকদ্দমকযাললস 

মমাোঃ সালাউিীন মাহমুদ 

দ্দনমাতসক, মহমালয়তপুর, সাভার, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-4804 26.04.2017  

117 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-3072 06.06.2017  

১১৮ মমসাস স আর্াে সন ইমলব্রাস মকাম্পানী দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ এম. এ. মান্নান 

বাড়ী-৮১৬, রাস্তা-৫, বায়তুল আমান 

হাউদ্দজিং মসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২১০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-৫৩৯৮ ০১.০৮.২০১৭  

১১৯ মমসাস স আশা এলরা মকদ্দমকযালস মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নালয়ম উিীন 

ঈমাদপুর (মের ভাঙ্গা), ফুলপুর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-৪৮২৮ ২৯.০৪.২০১৭  

১২০ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-49২৩ ১৯.0৫.2017  

১২১ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ 

পুরানা পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৪৯৯০ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৩ মমসাস স একতা এলরা প্রডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন তালুকদার 

দ্দস-৩৫১, দ্দমজদ্দমদ্দজ, কান্দাপাড়া, সদর, 

নারায়ণগঞ্জ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০৭৬ ০৮.০৬.২০১৭  

১২৪ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০৭৭ ০৮.০৬.২০১৭  

১২৫ মমসাস স নাদ্দবল এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রালশদুল ইসলাম 

দদ্দড় মগাদ্দবন্দপুর, দ্দিনাইদহ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০৫৩ ০৬.০৬.২০১৭  

126 মমসাস স আইদ্দসআই এদ্দরলকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মগালাম মাহবুব 

লায়ন দ্দশদ্দপিং কমলপ্লক্স (৫ম তলা), নতুন ১২৬/এ/দ্দব, 

পুরাতন-৭৩, মদ্দনপুদ্দরপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০৬৪ ০৬.০৬.২০১৭  

১২৭ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫১১৪ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৮ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০৮৫ ০৮.০৬.২০১৭  

১২৯ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫১৭১ ২০.০৬.২০১৭  

১২০ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫১৪৮ ১৬.০৬.২০১৭  

১২১ মমসাস স সানন্দা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আহসান কবীর দ্দমল্টন 

ভুটিয়া াটি, মজায়াদ সারপুর, দ্দিনাইদহ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৩৭৯ ২৯.০৭.২০১৭  

১২২ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪০৪ ০২.০৮.২০১৭  

১২৩ ওয়াদুদ এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল ওয়াদুদ 

পাইকপাড়া, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪১১ ০৪.০৮.২০১৭  

১২৪ মমসাস স সততা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন আলী 

সদ্দবলা ম্যানসন, মেৌধুরী মলন, 

হাজীপাড়া, ঠনঠদ্দনয়া, সদর, বগুড়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪০৭ ০৪.০৮.২০১৭  

১২৫ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

 মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৩৫৭ ১৫.০৭.২০১৭  

১২৬ মমসাস স এমআরএস২ এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মদ্দহবুর রহমান 

৫২২/১, ছদ্দতয়ানী দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

সদর, পাবনা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৩৮১ ২৭.০৭.২০১৭  

১২৭ মমসাস স এডদ্দমশন ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

নবরাম বাজার, নবরাম, ধামরাই, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৩৭৬ ২৭.০৭.২০১৭  

১২৮ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫২৫৩ ০১.০৭.২০১৭  

১২৯ মমসাস স রদ্দশদ এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রদ্দবউল ইসলাম 

মশখ হাদ্দত (দ্দময়া বাদ্দড় মমাড়), সদর, 

যলশার 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫২৯৯ ০৮.০৭.২০১৭  

১৩০ মমসাস স পাওয়ার এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাদ্দসম ইমদ্দতয়াজ 

দাপুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৪৯৯৫ ২৬.০৫.২০১৭  
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ক্রনমক প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১৩১ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০০০ ২৬.০৫.২০১৭  

১৩২ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-

দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০১৮ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩৩ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০০৭ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩৪ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০২৫ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩৫ মমসাস স এস. এ. এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আজহারুল ইসলাম 

গয়রা বাজার, কলালরায়া, সাতক্ষীরা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫০১৪ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩৬ বমসাস ে বপণ্যোলাব নলনমণ্যটনি 

এম.নিোঃ ঈমাম িাণ্যহদ বহাণ্যসন 

বাড়ী-৬০ (নিতীয় তলা), রাস্তা-৯, ব্লক-

এফ, বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫২৩৮ ২৯.০৬.২০১৭  

১৩৭ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫১২৯ ১৪.০৬.২০১৭  

১৩৮ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫১২৬ ১৪.০৬.২০১৭  

১৩৯ আর. এম. এইে. এলরা বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমা. আব্দুর রদ্দহম শাহ 

নয়মাইল, আরদ্দডএ, শাহজাহানপুর, 

বগুড়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৮২ ১৮.০৮.২০১৭  

140 বািংলালদশ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ বদ্দশর আহলমদ 

মাদ্দনকপেল, কাজীপুর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৮৪ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪১ বািংলালদশ এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ এম. এ. মান্নান 

বানড়-৮১৬, সড়ক-৫, বায়তুল আমান হাইনজিং 

বসাসাইটি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৮৭ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪২ মজ. মক. এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমা. খালদমুল ইসলাম 

বালদ্দরপাড়া, নালোর সদর, নালোর দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৭৬ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪৩ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা 

(২য় তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৩৩ ১১.০৮.২০১৭  

১৪৪ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৩৮ ১১.০৮.২০১৭  

১৪৫ সানজারী এনগ্র সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরজাজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৫৯ ১৫.০৮.২০১৭  

১৪৬ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম িারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৬১ ১৫.০৮.২০১৭  

১৪৭ বমসাস ে ইস্ট ওণ্যয়ে বকনমকযালস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ রনবউল হক 

বিড়ামারা, কুনেয়া নজিংক সালণ্যফট 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-৫৪৬৩ 1৫.0৮.2017  

১৪৮ মমসাস স মিয়ার এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এ এস এম িজলল রাদ্দি 

৩৩, কারওয়ান বাজার, শাহ আলী োওয়ার 

(দ্দনে তলা), মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(মলনা) 

আইএমদ্দপ-৫৪৭০ 

(মিয়ার মলনা দ্দজিংক) 

1৬.0৮.2017  

১৪৯ নাহার এলরা ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার (৭ম 

তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৫২ ১৫.০৮.২০১৭  

১৫০ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৬৪ ১৫.০৮.২০১৭  

১৫১ সজীব এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ শদ্দিকুল্লাহ শদ্দিক 

চুনকুঠিয়া বড় মালঠরলকানা সুভযাডা, 

দদ্দক্ষণ মকরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪২৩ ০৯.০৮.২০১৭  

১৫২ মমসাস স একটিভ ক্রপ মকয়ার দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাস্তিা মাহমুদ 

রানীরহাে, শাহজাহানপুর বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪২৭ ১০.০৮.২০১৭  

১৫৩ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৩৯৫২ ১৬.১২.২০১৬  

১৫৪ এম এম মেদ্দডিং এলজিী 

মপ্রাোঃ এম. এ. মদ্দজদ (মলদ্দলন) 

পাকস মরাড, সূত্রাপুর, বগুড়া সদর, বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৫১৮ ২২.০৮.২০১৭  

১৫৫ সানজারী এণ্যগ্রা সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরয়াজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৫০৫ ২২.০৮.২০১৭  

১৫৬ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৪৯৪ ২২.০৮.২০১৭  

১৫৭ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মলনা) 

আইএমনপ-৫৫০৮ ২২.০৮.২০১৭  
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9) নজিংক সালণ্যফট (ণ্যহপ্টা) সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ছাতক বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বগালাম আক্কাছ 

৯৬ স্যার ইকবাল বরাি, খুলনা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩০৫১ ০1.০৫.2017  

২ বকয়ার এণ্যগ্রা প্রিাক্টস বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ আহসান উল্লাহ 

বানড় নিং ১১১, বরাি নিং ১৩, ব্লক ই, 

বনানী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৮৭৯ ১০.০৬.১৩  

৩ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুস সালাম 

২৩ নব বক রায় বরাি 

িালনমল বমাড়, খুলনা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ২১৯০ ১৯.০৭.২০১৭  

৪ বমাল্লা এন্ড সন্স 

বপ্রাোঃ আল-হাজ্ব বমাোঃ জানহদ আলী 

পাহাড়পুর, সদর, নদনাজপুর নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৬৯ ২0.০৮.১5  

৫ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

বানড় নিং ৪১৩/৩, বরাি নিং ৩০, ননউ 

নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৬৩ 1৪.03.২০১৭  

৬ ঐ 

 

ঐ নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ২৪৩ ০৪.১১.১৩  

৭ বপণ্যোণ্যকম (নবনি) নলোঃ 

 

এ নব নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২, ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ২১২ 11.09.15  

৮ বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়াদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮, ি. কুদরত-ই-খুদা সড়ক, ননউ 

এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা-১২০৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১২৪ ২১.০৭.১৫  

৯ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

৩য় তলা, কাউরান বাজার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৭০৯ ২২.১২.১৫  

১০ প্রাইম এণ্যগ্রা নলোঃ 

 

বাইতুল আমান- নীচ তলা, ১৯/২ 

ঢাণ্যকেরী বরাি, লালবাগ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১০২২ ০৯.০৯.১৩  

১১ এিিান্সি বকনমকযালস্ ইন্ডানিজনলোঃ, বপ্রাোঃ 

আননস- উদ- বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১২৩৫ ২৫.০২.১৬  

১২ সাউর্ ববঙ্গল ফাটি েলাইজার নমলস্ নলোঃ, 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, মহাকাল, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৩৬৯ ১৫.০৪.১৬  

১৩ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আএমনপ- ৬০৫ 2২.09.২০১৭  

১৪ মীক কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানহরুল হাসান 

১৮/১ আরমাননয়াম িীট, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১২৭৩ ১৯.০৩.১৬  

১৫ নবসনমল্লাহ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-বহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৭৩৮ ১১.০১.১৬  

১৬ সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনজুরুল হুদা 

োট ৮/নব, প্লট ১৮, ব্লক এফ, বমণ্যোপনলটান 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১১৪৯ 31.০1.2016  

১৭ বজ নব নস এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ নূর বমাহাম্মদ রুণ্যবল 

র্ানা বাস োন্ড, সান্তাহার বরাি, 

দৃপচানচয়া, বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৩৪৫ ১২.১২.১3  

১৮ এণ্যগ্রাণ্যটক’ ৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

৪২/ নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৩৫৪ ০৫.০৩.১৪  

১৯ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালা বা/এ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৩৬২ ১১.০৩.১৬  

২০ নপিংনক এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ আনার কনল 

িাহ কনবর মাজার বরাি, উির খান, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৩৭১ ১৯.০৩.১৪  

২১ নব এন এম কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

১/৭ কণ্যলজ বগট মসনজদ মাণ্যকেট, রুম 

নিং ১৯-২০, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৩৭৬ ১৯.০৩.১৪  

২২ আর এম নজ ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

বায়তুল হক নবনডিং, ৭ম তলা, ৭৮ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪১২ ১৮.০৫.১৪  

২৩ বজ আই নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জনহরুল ইসলাম বাদিা 

কালাইয়া বন্দর, বাউফল, পটুয়াখালী নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৩০ ১৫.০৭.২০১৬  

২৪ এযাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩ নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৩৫ ১৮.০৭.২০১৬  

২৫ বকম ওয়ান ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবুল হানমদ িাহ 

ক ২৪/৪ বসুন্ধরা বরাি, কুনড়ল, বাড্ডা, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৪০ ২৯.০৭.১৪  

২৬ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তনচঙ্গা 

বফ্লার ৩-৫, নবনডিং নিং ৭৩, বরাি নিং 

৪, বনানী, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৪২ ০৪.০৮.১৪  

২৭ অ্রণী ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপাোঃ মাহতাব উনিন বচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন, ৫ম তলা, ৯/এইচ, 

মনতনিল কা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৪৯ ০2.০৯.১6  

২৮ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম বমাল্লা 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৫৪ ২৩.০৯.২০১৬  

২৯ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল এন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলা উনিন  

বারওয়ারী নিটি, দনক্ষণ বকরাণীগজ্ঞ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১০৮২ ২1.১১.১5  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ সান সীি বপনেসাইি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

২৯১ বসানারগাঁও বরাি, ৫ম তলা, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ -২৯১ ১০.০২.১৪  

৩১ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭১, বরাি নিং ৩, নরিং 

বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৩১ ২৯.০৪.১৬  

৩২ ম্যাকণ্যিানাড বািংলাণ্যদি (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সারওয়ার কামাল 

িান্তা ওণ্যয়োণ ে টাউয়ার, বলণ্যবল ১১, 

১৮৬ বীর উিম মীর িওকত সড়ক, 

বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১১১৭ ০৮.০১.১৬  

৩৩ সাগর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হারুণ ঢালী 

ধম েপুর, পূব ে বচৌমুহনী, কুনমল্লা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৫৭৯ ০৬.০৭.১৬  

৩৪ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৪৮৮ ২৪.০৬.১৬  

৩৫ সান কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নানজম উনিন 

আনলয়া মাদ্রাসা বরাি, সদর, বিালা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৬১০ ০১.০৭.১৬  

৩৬ আননসুর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৩০ ১১.০৫.১৪  

৩৭ ক্রপ সলুউিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বানড় নিং ২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৪১১ ২৭.১২.১৩  

৩৮ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুশুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৬৭৩ ০৭.১২.১৫  

৩৯ আরব এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

বেনিয়াম বমাড়, মাগুড়া নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৫৪৬ ২৬.০৬.১৬  

৪০ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এন্ড বমাোঃ 

নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস নিল্প 

নগরী, গাইবান্ধা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৭৮৯ ২৩.০৫.১৪  

৪১ বািংলাণ্যদি এণ্যগ্রা সাইন্স নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪৩ বসন্ট্রাল বরাি, ধানমনন্ড, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৩৩০ ১৪.১১.১৩  

৪২ বমঘনা এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বানড় নিং ২৬২, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১১৩৮ ১৯.০১.১৬  

৪৩ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৮৯২ ২6.১০.2016  

৪৪ ক্রপ প্রণ্যটকিন এন্ড বকয়ার (নসনপনস) বসন্টার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ বমাতাহারুন বনছা 

৪ নপ নস কালচার হাউনজিং, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৮১৪(এ) ২৫.০৭.১৬  

৪৫ আপন এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজয়াউল হক 

হুণ্যগালবানড়য়া, বতবানড়য়া, সদর, 

নাণ্যটার 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৫৮৬ ১৫.০৬.২০১৬  

৪৬ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, ১/এ ৩য় তলা, শ্যামপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩১২৪ ০২.০৭.১৩  

৪৭ সাকে (এসএআরণ্যক) বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১/এ, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৫৪ ১২.০৮.১৪  

৪৮ অ্নন্যা ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচ এম প্লাজা, ১০ম তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং 

৩৪, বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৬৬৬ ০৯.০৮.১৪  

৪৯ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েণ্যমন্ট ৩০২, বানড় 

নিং ১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪২৪৯ ২৬.১২.১৪  

৫০ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৮৮১ ৩১.১০.১6  

৫১ অ্যিণ্যসালি ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমারণ্যিদ আলম (সুমন) 

৪১৭ পূব ে নসণ্যনমা বরাি, সিরব বাজার, 

সিরব, নকণ্যিারগজ্ঞ 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৫৪২ ০৬.০৫.১৬  

৫২ ফাণ্যতমা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ ফাণ্যতমা খাতুন 

৬৮, সবুজবাগ, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ২১৬২ ২৯.১২.১৪  

৫৩ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ 

(নীচ তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

নজিংস সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৮১৫ ১0.১১.2016  

৫৪ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৯৪১ ২০.১১.১৪  

৫৫ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, 

ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪০৬৪ ২৬.১২.১৬  

৫৬ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ 

(১০ তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ২০৫৬ ২৭.১২.১৬  

৫৭ এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১৩ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৪০২ ১১.০৫.১৪  

৫৮ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৪৯৪ ০৫.০৫.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৫৯ বানার এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাকসুমুল কনবর 

১৩৮/১ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৭৩৩ ৩০.০৯.১৪  

৬০ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩৯৯৪ ২৫.১২.২০১৬  

৬১ এস এ এম (সাম) এণ্যগ্রা বকনমকযালস্  

বপ্রাোঃ সাঈদ আবু মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ১৬১৭ ০৭.০৮.১৪  

৬২ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, আল্পনা প্লাজা, ৫ম তলা, 

রুম নিং ৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৫২১ ১২.০৬.২০১৭  

৬৩ সী বেি ফাটি েলাইজার নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস বক আমানুল্লাহ 

উিরা ব্যািংক িবন, (৬ষ্ঠ তলা), ৯০ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নজিংক সলণ্যফট 

(ণ্যহপ্টা) 

আইএমনপ- ৭৯৪ ২৬.০৫.১৪  

৬৪ িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৫১৩ ০৩.০৮.২০১৭  

65 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৩৯৫১ ১৭.১২.১৪  

৬৬ বব্লনসিং এণ্যগ্রাণ্যিট ইন্ডানিজ নলোঃ 

এম/নিোঃ ফজলুর রহমান 

বাড়ী নিং ৫৩, বরাড় নিং ৮/এ, ধানমনন্ড 

আবানসক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৮২ ২৬.০৩.১৫  

৬৭ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৩৭৪৩ ০৮.১০.১৪  

৬৮ বমসাস ে ক্রপ সনলউিনস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান 

হাউজ নিং-২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৩৪১১ ২৫.১২.১৫  

৬৯ বমসাস ে আসমা গ্রীণ বকয়ার  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

হাউজ-২৬, বরাি-২১, রুপনগর আ/এ, 

নমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-১০৩০ ০৯.০৯.১৫  

৭০ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৬৩১ ১৯.০৭.১৬  

৭১ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম ফারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর ২, ঢাকা-

১২১৬ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৬১৪ ১৯.০৭.১৬  

৭২ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় 

তলা), চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৩২২ ০৭.০৪.১৬  

৭৩ বমসাস ে ননউ সানরাইজ বািংলাণ্যদি নল: 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বদণ্যলায়ার বহাণ্যসন 

৩/৩, নব, পুরানা পল্টন, বসাণ্যলমান 

প্লাজা(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৬৫২ ২৩.০৭.১৬  

৭৪ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন(১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৩৬১৭ ০৭.০৭.১৪  

৭৫ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৫৮৪ ০৬.০৭.১৬  

৭৬ বমসাস ে বজনাণ্যরল এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আফতাবুর জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, ববলগাছা, 

সদর, কুনড়গ্রাম 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৫৯৪ ০৬.০৭.১৬  

৭৭ বমসাস ে এনবএম ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ সসয়দা নুরুন নাহার 

বাড়ী-৪৮, বরাি-১, ব্লক-নি, 

কাণ্যদরাবাদ হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা-১২০৭ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৬৩৯ ২২.০৭.১৬  

78 বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৩১৭১ ২৮.০৭.১৫  

৭৯ বমসাস ে করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

এম/নিোঃ এম. সাইফুল ইসলাম 

এস আর টাওয়ার (৫ম তলা), ৪৯, পুরাতন নবমান 

বন্দর সড়ক, ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও,  ঢাকা-১২১৫ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-১০৯৪ ০৭.১২.১৫  

৮০ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৭০২ ০৯.০২.২০১৭  

৮১ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ- ৪৭০৫ ১৭.০২.১৭  

82 মমসাস স ধাবী এলরা 

মপ্রাোঃ শ্রী রূপ েি মদ 

240/1, িদ্দকরাপুল, ঢাকা-১০০০ নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৭43 20.03.2017  

83 মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বাদ্দড় # 16, রাস্তা # ২, শ্যামলী, 

ঢাকা-১২০৭ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-4741 21.03.2017  

84 বমসাস ে ইস্ট ওণ্যয়ে বকনমকযালস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ রনবউল হক 

বিড়ামারা, কুনেয়া নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-4773 11.04.2017  

85 মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নজিংক সালণ্যফট 

(বহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5309 11.07.2017  

86 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5318 12.07.2017  

87 মমসাস স োে এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

২১৫, আওোর সাকৃসলার মরাড (তৃতীয় 

তলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5325 12.07.2017  

88 মমসাস স ইউদ্দনিাম সা বািংলালদশ ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কামরুল হাসান 

প্লে-২৪, ব্লক-ই, মরাড-৮, েদ্দিমা 

মলডল োউন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5329 12.07.2017  



32 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

89 মমসাস স এপললার দ্দবজলনস দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ শদ্দহফুল ইসলাম শাহীন 

বাড়ী-১৬, মরাড-৪, ব্লক-দ্দব, মকদারাবাদ 

হাউদ্দজিং, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5333 13.07.2017  

90 মমসাস স ইে ওলয়ে মকদ্দমকযালস দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ রদ্দবউল হক 

মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

এম-642 13.07.2017  

91 মমসাস স মডল্টা এলরা-মেক বািংলালদশ 

দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এমএইেলক োদ্দম সনাল (৬ষ্ঠ তলা), ১১০, কাজী 

নজরুল ইসলাম এদ্দভদ্দনউ, বািংলামের, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5353 13.07.2017  

৯২ মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-5156 20.06.2017  

93 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5206 27.06.2017  

94 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5215 27.06.2017  

95 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5175 21.06.2017  

96 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5248 30.06.2017  

97 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5230 29.06.2017  

98 মমসাস স টুম্পা এলরা মকদ্দমকযাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল গদ্দণ সরকার 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, আদ্দদমতারী, 

লালমদ্দনরহাে 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5303 11.07.2017  

99 বমসাস ে নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তাজবুল ইসলাম 

হড়গ্রাম, চরকুঠারণ্যমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5300 11.07.2017  

100 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5289 08.07.2017  

101 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-চট্টগ্রাম 

হাইওণ্যয় দনক্ষণ  মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5272 06.07.2017  

102 বমসাস ে বপ্রাণ্যগ্রস এণ্যগ্রা ইন্ডািীজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রুস্তম আলী 

272/১নস, বাণ্যতন নগর (১ম কণ্যলানী), 

মাজার বরাি, নমরপুর-১, ঢাকা-1216 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5276 07.07.2017  

103 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-5279 07.07.2017  

104 মমসাস স মহদ্দলয়যান্থাস কলপ সালরশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহালজরুল আলম 

দ্দজএ-১০, প্রগদ্দত স্মরণী, শাহাজাদপুর, 

গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-4816 28.04.2017  

১০৫ মমসাস স আশা এলরা মকদ্দমকযালস মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাঈমুল উিীন 

ঈমাদপুর (মের ভাঙ্গা), ফুলপুর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-৪৮২৯ ০৩.০৩.২০১৭  

১০৬ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ 

পুরানা পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৯৯১ ২৬.০৫.২০১৭  

১০৭ মমসাস স িাদ্দম সিং এলরা মকদ্দমকযালস্ দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ নুরুল আমীন 

শাদ্দিপুর, কুঠি, কসবা, ব্রাহ্মণবাদ্দড়য়া দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমদ্দপ-৫০৭০ ০৮.০৫.২০১৭  

১০৮ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০৭৯ ০৮.০৬.২০১৭  

১০৯ মমসাস স আইদ্দসআই এদ্দরলকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মগালাম মাহবুব 

লায়ন দ্দশদ্দপিং কমলপ্লক্স (৫ম তলা), নতুন ১২৬/এ/দ্দব, 

পুরাতন-৭৩, মদ্দনপুদ্দরপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০৬৫ ০৬.০৬.২০১৭  

১১০ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স 

তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৯৭১ 2৪.0৫.2017  

১১১ বমসাস ে গুরপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দ্ররা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৪৯৩৫ 2০.0৫.2017  

১১২ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫১১৫ ১৪.০৬.২০১৭  

১১৩ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০৮৪ ০৮.০৬.২০১৭  

১১৪ মমসাস স দ্দজএমই এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মেৌধুরী হাসান মাহমুদ 

বাড়ী-এ-৬৩/২, মছাে েিাইল, 

ধূদ্দলদ্দভো, ধামরাই, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫১৪৪ ১৬.০৬.২০১৭  

১১৫ মমসাস স িলনী এলরা ইন্ডাসেীজ 

মপ্রাোঃ আহলমদ িকরুল আহসান 

৮৮/দ্দব, মলকসাকসাস, কলাবাগান, 

ঢাকা-১২০৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫১৩৯ ১৬.০৬.২০১৭  

১১৬ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪০৩ ০২.০৮.২০১৭  

১১৭ মমসাস স েপ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ শহীদ রানা (টিপু) 

১২২, নর্ স শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৩৯৪ ০১.০৮.২০১৭  

১১৮ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

 মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৩৫৬ ১৫.০৭.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১১৯ মমসাস স এমআরএস২ এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মদ্দহবুর রহমান 

৫২২/১, ছদ্দতয়ানী দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

সদর, পাবনা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৩৮০ ২৭.০৭.২০১৭  

১২০ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫২৫২ ০১.০৭.২০১৭  

১২১ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০০১ ২৬.০৫.২০১৭  

১২২ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-দ্দব-৪, 

লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০১৭ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৩ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫০২৬ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৪ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫১২৮ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৫ মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫২০০ ২৪.০৬.২০১৭  

১২৬ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫১২৫ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৭ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা 

(২য় তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪৩২ ১১.০৮.২০১৭  

১২৮ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া 

বাগানবাড়ী, দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪৩৯ ১১.০৮.২০১৭  

১২৯ নাহার এলরা ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার 

(৭ম তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪৫১ ১৫.০৮.২০১৭  

১৩০ সজীব এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ শদ্দিকুল্লাহ শদ্দিক 

চুনকুঠিয়া বড় মালঠরলকানা সুভযাডা, 

দদ্দক্ষণ মকরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪২২ ০৯.০৮.২০১৭  

১৩১ এম. মক. এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কাজল দ্দময়া 

মসলকন্দারাদ্দদ, পলাশ, নরদ্দসিংদী দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৪১৮ ০৯.০৮.২০১৭  

১৩২ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৩৯৫১ ১৬.১২.২০১৬  

১৩৩ এম এম মেদ্দডিং এলজিী 

মপ্রাোঃ এম. এ. মদ্দজদ (মলদ্দলন) 

পাকস মরাড, সূত্রাপুর, বগুড়া সদর, 

বগুড়া 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৫১৭ ২২.০৮.২০১৭  

১৩৪ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দজিংক সাললিে 

(মহপ্টা) 

আইএমনপ-৫৫০৯ ২২.০৮.২০১৭  
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10) নচণ্যলণ্যটি নজিংক সার 

ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ এইচ এম বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাসুদুর রহমান 

নবনসআইনস নিল্প নগরী,দিপাড়া, সদর, 

নাণ্যটার 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৮২৫ ০৯.০৭.১২  

২ বরনক্সমণ্যকা ইনণ্যসকটিসাইিস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবদুল্লাহ খান (রনন কামাল) 

১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানসন, ৫ম 

তলা, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৩ ১১.০৬.১৩  

৩ আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩১০ ২৫.০৩.১২  

৪ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

১৮-১৯ নবনসআইনস নিল্প এলাকা, 

মাসকান্দা, ময়মননসিংহ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৯৭১ ২৭.০৭.১৫  

৫ ইয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাণ্যমন-উদ-ণ্যদৌলা 

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১০২৫ ০৮.০৯.১৫  

৬ বপণ্যোণ্যকম (নবনি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এ নব এ নসরাজণ্যিৌলা 

এনবনস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩ উিরা বা/এ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১০৭০ ১৩.১১.১৫  

৭ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-ণ্যদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১২২৪ ২৩.০২.১৬  

৮ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

বরাি নিং ২, বানড় নিং ২৬, রুপনগর আ/এ, 

পল্লবী, নমরপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১১৫৭ ৩১.০১.১৬  

৯ বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ কুদরত-ই-খুদা বরাি, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৯৬১ ২০.০৭.১৫  

১০ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ  

২২৮ ননই এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ২১২ ১৭.০৪.১৪  

১১ করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইফুল আলম 

কনকি ে টাউযার, ফ্লাট ৫০১, ৬ষ্ঠ তলা, ১১৩ 

কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৩১৮ ০৯.১১.১৫  

১২ আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩১০ ২৩.০৩.১৪  

১৩ মসণ্যকা মাণ্যকেটিিং বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নসরাজউনিন বিখ 

৬৩/১ কল্যানপুর, নমরপুর, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৯১৮ 19.০5.2017  

১৪ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং 

বসাসাইটি, নরিং বরাি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৩৩১ ৩১.০৪.১৬  

১৫ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, আল্পনা প্লাজা, ৫ম 

তলা, রুম নিং ৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৪৪৩ ২১.০১.১৬  

১৬ ই এইচ এন্ড এণ্যগ্রাণ্যিট 

বপ্রাোঃ এম এন হক 

১৫১/ক নপনসকালচার হাউনজিং বসাসাইটি, 

শ্যামলী, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৩৪২ ০৭.০৫.২০১৭  

১৭ এনগ্রণ্যটক’৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

৪২/নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৩৫২ ০7.০৩.১6  

১৮ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৩৬৫ ১১.০৩.১৬  

১৯ নব এন এম কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১/৭ কণ্যলজ বগট মসনজদ মাণ্যকেট, রুম নিং 

১৯-২০, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৩৭৮ ১৯.০৩.১৪  

২০ এণ্যগ্রা িীম নলোঃ 

বপ্রাোঃ সাঈদ আনমনুল ইসলাম 

নরনি পাড়া, হনরণধরা, বহমাণ্যয়তপুর 

সািার, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪২০ ০৪.০৪.১৪  

২১ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নকোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩ নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৩৩ ১৮.০৭.২০১৬  

২২ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তনচঙ্গা 

বফ্লার নব-৫, নবনডিং নিং ৭৩, বরাি নিং ৪, 

বনানী, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৪৩ ০৪.০৮.১৪  

২৩ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম বমাল্লা 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৫৭ ২৩.০৯.২০১৬  

২৪ হাই বকয়ার এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কাটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষরা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৬৫ ০৬.১১.১৪  

২৫ বজষ এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলমগীর বহাণ্যসন 

পানজজয়া বাজার, পানজজয়া, বকিবপুর, 

যণ্যিার 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৫০৩ ২৭.০১.১৪  

২৬ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ আলী 

১৬ আরমাননয়ান িীট, আরমাননণ্যটালা, 

২য় তলা, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১২৫১ ০৭.০৩.১৪  

২৭ সান সীি বপনেসাইিস্ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

২৯১ বসানারগাঁও বরাি, ৫ম তলা, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ২৯৩ ১০.০২.১৪  

২৮ এি এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ কাজী দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৫৩৮ ২৭.০৬.১৪  

২৯ ম্যাকণ্যিানাড বািংলাণ্যদি (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সারওয়ার কামাল 

িান্তা ওণ্যয়োণ ে টাউয়ার, বলণ্যবল ১১, ১৮৬ বীর উিম 

মীর িওকত সড়ক, বতজগাঁও বা/এ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১২১৬ ২২.০২.১৬  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৫৬৩ ২8.০৬.2016  

৩১ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৪৮৯ ২৪.০৬.১৬  

৩২ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৪৪৯ ২৬.০১.১৬  

৩৩ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৬৮৪ ১৩.১২.১৫  

৩৪ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, ৩য় 

তলা, কাওরান বাজার, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৪৫০ ২৪.০৬.১৬  

৩৫ সাকে (এসএআরণ্যক) বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১/এ, বমাহাম্মনদয়া হাউনজিং 

বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ১৩৫৩ ১৭.০৪.১৪  

৩৬ বিলণ্যকা এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ আল-হাজ্ব আতাহার বমাল্লা 

বধ েনপাড়া, নবাবগজ্ঞ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৪৭৭ ১৩.০২.১৬  

৩৭ বিংিী মহারাজ এন্ড এণ্যগ্রা বটকণ্যনালনজ 

বপ্রাোঃ পার্ ে প্রনতম সাহা 

অ্েমননষা, িািংগুড়া, পাবনা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- 

৩৬৬৮ 

১৫.০৮.১৪  

৩৮ ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার ইণ্যম্পাট ে এন্ড এক্সণ্যপাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১৪/এ, ৩১/এ, বতজকুননপাড়া কনকি ে বসন্টার 

পণ্যয়ন্ট,১১তম তলা, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৮৩৩ ১২.০৭.১৬  

৩৯ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৪৪১ ১৪.০১.১৬  

৪০ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, শ্যামপুর,  ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩২৪৪ ২৩.০৯.১৩  

৪১ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েম্যান্ট ৩০২, বানড় নিং 

১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪২৫১ ২৬.১২.১৪  

৪২ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- 

১৯২১(এ) 

২০.১১.১6  

৪৩ অ্যাবণ্যসালি ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমারণ্যিদ আলম (সুমন) 

৪১৭ পূব ে নসণ্যনমা বরাি, সিরব বাজার, 

সিরব, নকণ্যিারগজ্ঞ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৫৪৩ ০৬.০৫.১৬  

৪৪ নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িাহাদৎ বহাণ্যসন 

হরগ্রাম, চরখুটার বমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৭৪ ০৫.০১.২০১৭  

৪৫ ফানম েিং এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মইন উনিন 

৫৮৩/নস সনফ ম্যানসন,৫ম তলা, 

মানলবাগ, বচৌধুরীপাড়া, নখলগাঁও, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৭৪০ ২৬.৯.১৪  

৪৬ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ 

(নীচ তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৮১৯ ১0.১১.2016  

৪৭ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক এ, 

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৩৪৭ ১৮.১১.১৫  

৪৮ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪০৫৩ ২৬.১২.১৬  

৪৯ নজ টি বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

নসিংহারদহ, বাগানতপাড়া, নাণ্যটার নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৮৩৩ ২3.১১.2016  

৫০ বিণ্যলন্ট বটক নলোঃ 

বপ্রাোঃ তনফকুল ইসলাম 

বানড়# ৫৪/৮, বরাি# ৪. নপ নস কালচার 

হাউনজিং, বিণ্যখর বটক, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ২১৫২ ২৭.১২.১৪  

৫১ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ (১০ 

তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- 

৩৮৩৮ 

২৭.১২.১৬  

৫২ অ্রে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচএম প্লাজা, ১০ম তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং ৩৪, 

বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪১৬৮ ২৬.১২.১৬  

৫৩ অ্ণ্যটা ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ কাজী এ এফ এম জয়নুল আণ্যবদীন 

নব- ৫২, কামাল আতাতুকে এনিননউ, 

বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৪৮০ ০৮.০৪.২০১৭  

৫৪ এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১২ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৯১৩ ১৭.১২.১৪  

৫৫ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৯৯৫ ২৫.১২.২০১৬  

৫৬ সানজারী এনগ্র সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরজাজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৫০৫ ১৯.০৬.২০১৭  

৫৭ ইউননয়ন ফাটি েলাইজার 

বপ্রাোঃ মীজো সাঈদ আহণ্যমদ এন্ড মীজো নরয়াজ আহণ্যমদ 

বানড় নিং ১০৭, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৮, ননউ 

নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-১৩৩২ ১৯.০৩.১৫  

৫৮ নসগমা এণ্যগ্রাণ্যিট বকাম্পানী নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওল মনতন 

১৪৭ আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩২২৮ ০৫.০৬.২০১৭  

৫৯ সী বেি ফাটি েলাইজার নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস বক আমানুল্লাহ 

উিরা ব্যািংক িবন, (৬ষ্ঠ তলা), ৯০ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৭৯৫ ২৬.০৫.১৪  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ 

পুরানা পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৬৮ ১৫.০৯.১৪  

৬১ িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৫১৫ ০৩.০৮.২০১৭  

৬২ এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ - ৪৫২১ ০৬.১০.১৫  

63 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৯৫৩ ১৭.১২.১৪  

64 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-১৭৮৯ ২৩.১০.১৪  

৬৫ বব্লনসিং এণ্যগ্রাণ্যিট ইন্ডানিজ নলোঃ 

এম/নিোঃ ফজলুর রহমান 

বাড়ী নিং ৫৩, বরাড় নিং ৮/এ, ধানমনন্ড 

আবানসক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩০৫৪ ০7.০৫.2017  

৬৬ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৭৪৮ ০৮.১০.১৪  

৬৭ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম িারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৫৭৪ ২৪.০৬.১৬  

৬৮ বমসাস ে নবএনসআই নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমাস্তাক আহণ্যমদ  

বামনপাড়া, বিড়ামারা, কুনেয়া নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৫৮২ ০২.০৭.১৬  

৬৯ বমসাস ে রানি যমুনা বকনমকযাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজণ্যল রানি 

বরইতলী, কাজীপুর, নসরাজগি  নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৯৮৫ ২৯.১২.১৪  

৭০ বমসাস ে অ্নিচ এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল হুদা 

৫/১, নিলমন, টনঙ্গ, গাজীপুর নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪০৪৫ ২৮.১২.২০১৬  

৭১ বমসাস ে উইন এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমণ্যহদী হাসান পাঠান  

হনরগনর, ইসলামপুর, বগুড়া নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৫৯৯ ১২.০৭.১৬  

৭২ বমসাস ে অ্নরনজনাল এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ এস এম রহুল কাইয়ুম 

বরাণ্যমনা আফাজ সড়ক, জয়ণ্যেরীয়াতলা, 

বগুড়া  

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৬০৭ ১৫.০৭.১৬  

৭৩ বমসাস ে মাদার ল্যান্ড এণ্যগ্রা সানি েস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তনরকুল ইসলাম 

দাশুনরয়া, ঈেরদী, পাবনা  নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৬০৮ ১২.০৭.১৬  

৭৪ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৬২২ ১৯.০৭.১৬  

৭৫ বমসাস ে বগারপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দরা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা- ১২১৫ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩২৮৯ ১৮.১০.১৫  

৭৬ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩৫৮১ ০৮.০৬.১৬  

৭৭ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৪৬৩৩ ১৯.০৭.১৬  

৭৮ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৩২৬ ১৫.০৪.১৬  

৭৯ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন(১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩৬১৫ ০৭.০৭.১৪  

৮০ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৫৮৮ ০৬.০৭.১৬  

৮১ বমসাস ে এনিয়া ক্রপ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নফণ্যরাজুল ইসলাম 

৪৮, বকওয়াট খালী, বাইপাস বরাি, 

ময়মননসিংহ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৬৩৬ ২২.০৭.১৬  

৮২ বমসাস ে এনবএম ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ সসয়দা নুরুন নাহার 

বাড়ী-৪৮, বরাি-১, ব্লক-নি, কাণ্যদরাবাদ 

হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ- ৪৬৪২ ২২.০৭.১৬  

৮৩ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমনপ-৩১৭২ ২৮.০৭.১৫  

৮৪ বমসাস ে মক আলর এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বািংলালদশ হাে, মগারপাড়া 

মাদ্দনকগঞ্জ সদর, মাদ্দনকগঞ্জ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৭৯৬ 19.04.2017  

85 দ্দপএএিএস এলরা ইন্টারন্যাশনাল মকা. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রায়হানুল আনাম 

216/1/দ্দস, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, 

ঢাকা-1215 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৭৯১ 18.04.2017  

86 মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৭৮৭ 15.04.2017  

87 মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

নচণ্যলণ্যটি 

নজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩১১ 11.07.2017  

88 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩১৭ 12.07.2017  

89 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩৪০ 13.07.2017  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩৪৬ 13.07.2017  

91 মমসাস স মডল্টা এলরা-মেক বািংলালদশ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এমএইেলক োদ্দম সনাল (৬ষ্ঠ তলা), ১১০, কাজী 

নজরুল ইসলাম এদ্দভদ্দনউ, বািংলামের, ঢাকা-১০০০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩৫৪ 13.07.2017  

92 মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫১৫৪ 20.06.2017  

93 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২০৮ 27.06.2017  

94 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২১৯ 27.06.2017  

95 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৭৪ 21.06.2017  

96 মমসাস স মসলকা এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এি আব্দুল মান্নান 

মক-54, শাহজাদপুর (দ্দিতীয় তলা), 

প্রগদ্দত স্মরণী, গুলশান ঢাকা-1212 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৪৩ 30.06.2017  

97 নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

সুিাস্তু টাওয়ার, ৬৯/১, পান্থপর্, ঢাকা-

1205 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৪০ 30.06.2017  

98 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৪৭ 30.06.2017  

99 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৩১ 29.06.2017  

100 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় 

দনক্ষণ  মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২২২ 28.06.2017  

101 মমসাস স টুম্পা এলরা মকদ্দমকযাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল গদ্দণ সরকার 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, আদ্দদমতারী, 

লালমদ্দনরহাে 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৩০৫ 11.07.2017  

102 মমসাস স এলরা মবজড (দ্দবদ্দড) 

মপ্রাোঃ মশখ রদ্দহম মহালসন ও মমাোঃ কামরুজ্জামান 

পূব সহাটি বাজার, পূব সহাটি সদর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৬৮ 06.07.2017  

103 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২৮৫ 07.07.2017  

104 মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৪৮১৮ 28.04.2017  

105 মমসাস স কদ্দহনূর এলরা মকদ্দমকযাললস 

মমাোঃ সালাউিীন মাহমুদ 

দ্দনমাতসক, মহমালয়তপুর, সাভার, ঢাকা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৪৮০৫ 26.04.2017  

106 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৩৬৮ 15.07.2017  

107 মমসাস স ইষ্ট ওলয়ষ্ট ক্রপ সালয়ি দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. রদ্দবউল হক 

৫১/১, দ্দনউ উস্কােন মরাড, হাসান 

মহাদ্দেিংস (১০ তলা), ঢাকা-১০০০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫০৬১ ০৬.০৬.২০১৭  

১০৮ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, ঢাকা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৮২৬ ২৯.০৪.২০১৭  

১০৯ মমসাস স আল-আরাি এলরা কমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সুদ্দিয়া আকতার 

সুদ্দতয়াখালী, ময়মনদ্দসিংহ সদর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৮৩৩ ২৯.০৪.২০১৭  

১১০ মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বাড়ী-১৬, রাস্তা-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৮২২ ২৯.০৪.২০১৭  

১১১ মমসাস স এদ্দরলনে ক্রপ মকয়ার বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বাড়ী-৯, রাস্তা-৩৪, মসক্টর-০৭, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫০৪৬ ০৩.০৬.২০১৭  

১১২ মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দ্দশবপুর, আদমদ্দদ ী, বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৪৯৭৮ 2৬.0৫.2017  

১১৩ মমসাস স একতা এলরা প্রডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন তালুকদার 

দ্দস-৩৫১, দ্দমজদ্দমদ্দজ, কান্দাপাড়া, সদর, 

নারায়ণগঞ্জ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০৭৪ ০৮.০৬.২০১৭  

১১৪ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০৮০ ০৮.০৬.২০১৭  

১১৫ মমসাস স মসাহাগ মপদ্দেসাইডস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আদ্দতকুল আলম 

একডালা, নালোর সদর, নালোর দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০৫১ ০৬.০৬.২০১৭  

১১৬ মমসাস স নাদ্দবল এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রালশদুল ইসলাম 

দদ্দড় মগাদ্দবন্দপুর, দ্দিনাইদহ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০৫৫ ০৬.০৬.২০১৭  

১১৭ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০৬০ ০৬.০৬.২০১৭  

১১৮ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১১৭ ১৪.০৬.২০১৭  

১১৯ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১০৭ ১০.০৬.২০১৭  



38 

 

ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২০ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৬৭ ২০.০৬.২০১৭  

১২১ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৪৯ ১৬.০৬.২০১৭  

122 মমসাস স দ্দজএমই এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মেৌধুরী হাসান মাহমুদ 

বাড়ী-এ-৬৩/২, মছাে েিাইল, ধূদ্দলদ্দভো, 

ধামরাই, ঢাকা 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৪6 ১0.০৬.২০১৭  

১২৩ মমসাস স িলনী এলরা ইন্ডাসেীজ 

মপ্রাোঃ আহলমদ িকরুল আহসান 

৮৮/দ্দব, মলকসাকসাস, কলাবাগান, ঢাকা-

১২০৫ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৪১ ১০.০৬.২০১৭  

১২৪ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১০৮ ১০.০৬.২০১৭  

১২৫ মমসাস স ইউদ্দনসন এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্র্াোঃ মমাোঃ জদ্দমর মহালসন 

ভাগী, নীলনগর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৯৬ ২৪.০৬.২০১৭  

১২৬ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৩৬২ ১৫.০৭.২০১৭  

১২৭ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০০৬ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৮ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৪৯৮৫ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৯ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-

দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০২০ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩০ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০০৯ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩১ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫০২৯ ৩০.০৫.২০১৭  

১৩২ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১৩০ ১৪.০৬.২০১৭  

১৩৩ মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫২০২ ২৪.০৬.২০১৭  

১৩৪ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫১২৩ ১৪.০৬.২০১৭  

১৩৫ আর. এম. এইে. এলরা বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমা. আব্দুর রদ্দহম শাহ 

নয়মাইল, আরদ্দডএ, শাহজাহানপুর, বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৮০ ১৮.০৮.২০১৭  

১৩৬ বািংলালদশ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ বদ্দশর আহলমদ 

মাদ্দনকপেল, কাজীপুর, দ্দসরাজগঞ্জ দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৮৬ ১৮.০৮.২০১৭  

১৩৭ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা (২য় 

তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৩৬ ১১.০৮.২০১৭  

১৩৮ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৪০ ১১.০৮.২০১৭  

১৩৯ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৫০ ১১.০৮.২০১৭  

১৪০ মমসাস স মসঞ্চুরী এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ এস. এম. দ্দসরাজুল ইসলাম 

োন্দনা, মেৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মনদ্দসিংহ মরাড, 

দ্দদ ীর োলা, গাজীপুর 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৬০ ১৫.০৮.২০১৭  

১৪১ মমসাস স মিয়ার এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এ এস এম িজলল রাদ্দি 

৩৩, কারওয়ান বাজার, শাহ আলী োওয়ার 

(দ্দনে তলা), মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৪৬৮ 

(মিয়ার দ্দজিংক) 

1৬.0৮.2017  

১৪২ নাহার এলরা ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার (৭ম 

তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৫৪ ১৫.০৮.২০১৭  

১৪৩ সজীব এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ শদ্দিকুল্লাহ শদ্দিক 

চুনকুঠিয়া বড় মালঠরলকানা সুভযাডা, 

দদ্দক্ষণ মকরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪২৪ ০৯.০৮.২০১৭  

১৪৪ মমসাস স একটিভ ক্রপ মকয়ার দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাস্তিা মাহমুদ 

রানীরহাে, শাহজাহানপুর বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪২৯ ১০.০৮.২০১৭  

১৪৫ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৩৯৫৩ ১৬.১২.২০১৬  

১৪৬ মমসাস স হাই-মেক এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দমদুল হক 

বাদ্দড়- ৭৯ (দ্দিতীয় তলা), ব্লক- এইে, বীর উত্তম 

দ্দজয়াইর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা-1213 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমদ্দপ-৫৫০৬ ২2.0৮.2017  

১৪৭ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৯৯ ২২.০৮.২০১৭  

১৪৮ মহানন্দা এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমা. সাদ্দদকুল ইসলাম 

দ্দনশাণদারা, বগুড়া সদর, বগুড়া দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৪৯২ ২২.০৮.২০১৭  

১৪৯ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

দ্দেলললেড 

দ্দজিংক 

আইএমনপ-৫৫১৪ ২২.০৮.২০১৭  
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11) ম্যাগণ্যননসয়াম সালণ্যফট সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ আণ্যনায়ার বেনিিং 

বপ্রাোঃ মনসুর আণ্যনায়ার 

১৫ মানির ঘাট, চট্টগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩১৫ 27.০৩.১6  

২ সার্ী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৫২ ১৩.০৮.১২  

৩ ছাতক বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বগালাম আক্কাস 

৯৬ স্যার ইকবাল বরাি, খুলনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩০৫০ ০1.০৫.2017  

৪ বরনক্সমণ্যকা ইনণ্যসকটিসাইি নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবদুল্লাহ খান (রনন কামাল) 

১১ পুরানা পল্টন, ইব্রাহীম ম্যানসন, ৫ম 

তলা, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৫ ১১.০৬.১৩  

৫ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১০৪১ ০৮.০৯.১৫  

৬ দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ মনজেনা রহমান 

উিরা ব্যািংক নবনডিং, বনায়াপাড়া, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯১৫ 19.01.2017  

৭ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯২ ২৬.০৬.১৩  

৮ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুস বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি, দলনমল বমাড়, 

খুলনা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২১৯২ ১৯.০৭.২০১৭  

৯ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড়নিং ২/৭, ২০ এস এন বরাি, ব্লক এ, 

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯৭৫ 04.08.15  

১০ বমাল্লা এন্ড সন্স 

বপ্রাোঃ আল-হাজ্ব বমাোঃ জানহদ আলী 

পাহাড়পুর, সদর, নদনাজপুর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৬৮ ২0.০৮.১5  

১১ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

১৮-১৯ নবনসআইনস নিল্প এলাকা, 

মাসকান্দা, ময়মননসিংহ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯৬৯ ২৭.০৭.১৫  

১২ হাজী আবদুল হানকম সওদদাগর ২6২ খাতুনগজ্ঞ, চট্টগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯৭৪ ০৫.০৮.১৩ 

 

 

১৩ এম বক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ুর রহমান 

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র ববাস বরাি, এম, বক 

বরাি, যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৬৫২ ১১.০৮.১২  

১৪ জানকর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু বক্কর নময়া 

বেিন বাজার, বনাযাপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯৬৬ ২৩.০৭.১৩  

১৫ রুম্মান বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এনামুল হক বাবুল 

বনায়াপাড়া বাজার, অ্িয়নগর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৩৩ ২১.০১.১৪  

১৬ আনরফ ফুি প্রিাক্ট 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

নবনসআইনস নিল্প নগরী, সসয়দপুর, 

নীলফামারী 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩২০৪ 20.08.15  

১৭ নজরুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

দুগ োপুর বরাি, ববনাণ্যপাল, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৬১৯ ০৫.১১.১৫  

১৮ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান 

৪৮, কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, ৩য় 

তলা, কাউরান বাজার, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৬৩১ ১৫.১০.১৫  

১৯ ইয়ন এণ্যগ্রাইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনমন-উদ-বদৌলা 

৫৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২৮৭ ১৩.০১.১৬  

২০ আনজজ এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনজজার রহমান 

৪৩৯ োন্ট বরাি, মানির ঘাট, চট্টগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১০৯৯ ১৫.১২.১৩  

২১ সাউর্ ববঙ্গল ফাটি েলারজার নমলস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৪০ ২৩.০১.১৬  

২২ আনরফ বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মননরুজ্জামান 

বেিন বাজার, অ্িয়নগর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৮০ ০৫.০২.১৪  

২৩ তকনবর এন্ড এণ্যসানসণ্যয়টস্ 

বপ্রাোঃ নাজমুস সাহাদত 

৭ স্যার ইকবাল বরাি, খুলনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২৮১ ২৯.১২.১৫  

২৪ প্রাইম এণ্যগ্রা নলোঃ 

 

বায়তুল আনমর নীচ তলা, ১৯/২ ঢাণ্যকেরী 

বরাি, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আনইএমনপ- ২৫৩ ১৪.১১.১৩  

২৫ এক্সটল (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানমলুর রহমান 

ইোণ ে নিউ, ৫০ নয়াপল্টন, নিআইটি 

এক্সণ্যটন বরাি, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৮৯ ১০.০২.১৪  

২৬ সী ল্যান্ড এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নূরুল আনমন ভূয়া 

৪৭৪ মানলবাগ নিআইটি বরাি, এননবএল 

নবনডিং, ৩য় তলা, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৬৪৫ ১৬.১১.১৩  

২৭ বািংলাণ্যদি কৃনষ িান্ডার 

বপ্রাোঃ বসনলম আক্তার 

৪২ বরল বরাি, সদর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৪৫ ২৭.০১.১৪  

২৮ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

বরাি নিং ২১, বানড় নিং ২৬, রুপনগর 

আ/এ, পল্লবী, নমরপুর,ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৫৮ ২৩.০২.১৬  

২৯ আণ্যনায়ার বেনিিং 

বপ্রাোঃ মনসুর আণ্যনায়ার 

১৫ মানিরহাট, চট্টগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩১৫ ২৯.০৩.১৪  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ এম নব কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ গাজী িহীদুর রহমান 

৫৪ সবুজবাগ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৬৫ ২1.০৩.১6  

৩১ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ননউ এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২১১ ১৬.০২.১৪  

৩২ অ্নন্যা ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচ এম প্লাজা ১০ তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং ৩৪, 

বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৬২ ২৩.০৩.১৪  

৩৩ মীক কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ জনহরুল হাসান 

১৮/১ আরমাননয়াম েীট, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৭১ ১৯.০৩.১৬  

৩৪ বািংলাণ্যদি এনগ্রকালচারাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এ মান্নান 

বানড় নিং ৮১৬, বরাি নিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৪৫ ০২.০৩.১৪  

৩৫ অ্নময় এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইকবাল বহাণ্যসন 

বানড় নিং ৮১৬, বরাি নিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৪২ ০২.০৩.১৪  

৩৬ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৩৯ ১১.০১.১৬  

৩৭ সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনজুরুল হুদা 

ফ্লাট নিং ৮/নব, প্লট ১৮, ব্লক এফ, বমণ্যোপনলটান 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৫০ 31.০1.2016  

৩৮ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং 

বসাসাইটি, নরিং বরাি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩২৪ ১২.০৪.১৬  

৩৯ মনদনা অ্নক্সণ্যজন এন্ড স্টীল নলোঃ 

বপ্রাোঃ  হাজী হানমদুর রহমান 

মধ্য বসানাইছনড়, সীতাকুন্ডু, চেগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৪১ ০৩.০৪.১৩  

৪০ বজ নব নস এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ নূর বমাহাম্মদ রুণ্যবল 

র্ানা বাস স্টান্ড 

সান্তাহার বরাি, দুপচানচয়া, বগুড়া 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৪৪ ১২.১2.১৩  

৪১ এণ্যগ্রাণ্যটক’ ৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

৪২/নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৩৫০ ০7.০৩.১6  

৪২ বমাহনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ মাইনুল হুদা 

মীর পুকুর পাড়, কসবা,  ব্রাহ্মনবানড়য়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৫৯ ০৫.০৩.১৪  

৪৩ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৬৮ ১১.০৩.১৬  

৪৪ বজ আই নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ জনহরুল ইসলাম বাদিা 

কানলয়া বন্দর, বাউফল, পটুয়াখালী ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৭০ ১৭.০৩.১৪  

৪৫ নপিংনক এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ আনার কনল 

িাহ্ কনবর মাজার বরাি, উির খান,, 

ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৭২ ১৯.০৩.১৪  

৪৬ নব এন এম কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১/৭ কণ্যলজ বগট মাণ্যকেট, রুম নিং ১৯-২০, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৭৭ ১৯.০৩.১৪  

৪৭ রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা 

 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৯৩ ৩০.০৪.১৪  

৪৮ লাবনী এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৯৯ ৩০.০৪.১৪  

৪৯ ননপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪০৫ ৩০.০৪.১৪  

৫০ এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, 

খুলনা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪০৮ ০১.০৫.১৬  

৫১ আর এম নজ ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

বাইতুল হক নবনডিং, ৭ম তলা, ৭৮ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪১৩ ১৮.০৫১৪  

৫২ নদ জাদ্দকর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪২৭ ০৫.০৬.১৬  

৫৩ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৩৭ ১৮.০৭.২০১৬  

৫৪ অ্স- ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তজচিংগা 

বফ্লার নব- ৫, নবনড নিং ৭৩, রুম নিং ৪, 

বনানী, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৪৬ ০৪.০৮.১৪  

৫৫ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

৩২/এ জাোবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৫৫ ২৩.০৯.২০১৬  

৫৬ বানার এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাজাণ্যম্মল বহাণ্যসন 

১৩৮/১ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৬৩ ০৩.১১.১৪  

৫৭ হাই-বকয়ার এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কাটিয়া, আমতলা বমাি, সদর, 

সাতক্ষীরা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৬৪ ০৬.১১.১৪  

৫৮ রহমত বোর 

বপ্রাোঃ রহমত উল্লাহ 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২৯০ ০7.০২.১6  

৫৯ বজষ এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলমগীর বহাণ্যসন 

পানজজয়া বাজার, পানজজয়া, বকিবপুর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৫০৬ ২৭.০১.১৪  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলাউনিন 

িারওয়ারনিটি, দনক্ষন বকরাণীগজ্ঞ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১০৮৩ ২1.১১.১5  

৬১ সান সীি বপনেসাইি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

২৯১ বসানারগাঁও বরাি, ৫ম তলা, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২৯২ ১০.০২.১৪  

৬২ ম্যাকণ্যিানান্ড বািংলাণ্যদি (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সারওয়ার কামাল 

িান্তা ওণ্যয়োণ ে টাওয়ার, বলণ্যবল ১১, ১৮৬ বীর 

উিম মীর িওকত সড়ক, বতজগাঁও, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১১৫ ০৮.০১.১৬  

৬৩ সাগর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হারুন ঢালী 

ধম েপুর, পূব ে বচৌমুহনী ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৯২ ২৭.০৩.১৬  

৬৪ রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বজল বরাি, সদর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৪৪৭ ২৫.০৬.১৪  

৬৫ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৯৮ ২৮.০৩.১৪  

৬৬ বনায়াপাড়া বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১০৮ ০৩.০১.১৬  

৬৭ ক্রপ সনলউিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বানড় নিং ২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৪০৯ ২৭.১২.১৩  

৬৮ প্যারাগন এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনিউর রহমান 

৫ মহাখালী বা/এ, গুলিান, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩৯৪ ০১.০৫.১৪  

৬৯ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৩৮১ ০২.১২.১৫  

৭০ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুশুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৬৭৪ ০৭.১২.১৫  

৭১ আরব এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

বেনিয়াম বমাড়, মাগুড়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৫৪৭ ২৬.০6.১৬  

৭২ বমাহনা বেনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনহদুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৪৫৭ ২৪.০৬.১৬  

৭৩ রুপালী বেনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ এ বক এম আনমনুল ইসলাম 

১১৯৪ রওিন মনজজল, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আ্ইএমনপ- ৩৬৩২ ১০.০৭.১৬  

৭৪ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

১৩৯ বজল বরাি, সদর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮৩৭ ২৩.০৭.১৪  

৭৫ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এন্ড বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস 

নিল্পনগরী, গাইবান্ধা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৯১ ২৩.০৫.১৪  

৭৬ বািংলাণ্যদি এণ্যগ্রা সাইন্স নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪৩ বসন্ট্রাল বরাি, ধানমনন্ড, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৩২৯ ১৪.১১.১৩  

৭৭ রয়াল এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন খান 

নদলালপুর, জুনবনল োিংক বরাি, সদর, 

পাবনা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫২৯ 08.12.15  

৭৮ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, ননউ এনলফযান্ট বরাি, আল্পনা 

প্লাজা, ৫ম তলা, রুম নিং ৫১২-৫১৪, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৪৫ ০৫.০৮.১৪  

৭৯ বিািন এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সালমা ববগম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩৭৪ ১5.০৪.১6  

৮০ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮৯১ ২6.১০.2016  

৮১ ক্রপ প্রণ্যটকিন এন্ড বকয়ার (নস নপ নস) বসন্টার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ বমাতাণ্যহরুন বনছা 

৪ নপ নস কালচার হাউনজিং , 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৮২৫(এ) ২৫.০৭.১৬  

৮২ চাষী ঘর 

বপ্রাোঃ আল-হাজ্ব নসরাজুল ইসলাম 

নব নি আর হাট, সদর, লালমুননরহাট ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮৭৯ ০৮.১০.১6  

৮৩ নসনণ্যজন্টা বািংলাণ্যদি নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাজ্জাদুল হাসান 

বানড় নিং ২/৬, ব্লক নিং ই, লালমাটিয়া, 

ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৮২৩ ২৫.১০.১৪  

৮৪ আপন এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজয়াউল হক 

হুণ্যগালবানড়য়া, বতবানড়য়া, সদর, নাণ্যটার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৫৮৮ ১৬.০৬.১৪  

৮৫ 

 

অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১,, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, শ্যামপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩১২৫ ০২.০৭.১৩  

৮৬ করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুতুেজা সাইঢুল আলম 

নর্ ে এস আর টাউয়ার, বলণ্যবল ৬, ৪৯ পুরাতন 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৭৬৩ ১৮./১০.১৪  

৮৭ সাকে  (এসএআরণ্যক) বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১/এ, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৫৩ ১২.০৮.১৪  

৮৮ খান এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া বাজার, 

বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর,  য়ণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৬৮১ ৩১.০৮.১6  

৮৯ আরাফাত বহাণ্যসন 

বপ্রাোঃ বিখ আরাফাত বহাণ্যসন 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৬৮৬ ২৯.০৮.১৪  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৯০ খান এনগ্রকালচারাল বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েণ্যমন্ট ৩০২, বানড় নিং 

১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪২৫৩ ২৬.১২.১৪  

৯১ বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ িোঃ কুদরত-ই-খুদা বরাি, ননউ 

এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩১ ০৫.১১.১৬  

৯২ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৮৭৯ ৩১.১০.১6  

৯৩ অ্যাবণ্যসালি ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমারণ্যিদ আলম 

৪১৭ পূব ে নসণ্যনমা বরাি, সিরব বাজার, 

সিরব, নকণ্যিারগজ্ঞ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৫৪৫ ০৬.০৫.১৬  

৯৪ নসয়াম এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাকণ্যছদুর রহমান 

রায় বাহাদুর বরাি, জাণ্যলেরী তলা, সদর, 

বগুড়া 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮০৯ ১০.০৬.১৪  

৯৫ বসুন্ধরা বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মহিত আলম নবদ্যৎ 

সদানন্দপুর, কড্ডার বমাড়, পুরাবানড়, 

সদর, নসরাজগি 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৭০ ২৩.১২.২০১৬  

৯৬ নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িাহাদৎ বহাণ্যসন 

হরগ্রাম, চরখুটার বমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৭২ ০৫.০১.২০১৭  

৯৭ এস আর এণ্যগ্রা বকনমকযাল,  

বপ্রাোঃ বমাোঃ রিংগা নময়া 

বৃন্ধাবন পাড়া, সদর, বগুড়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৭০৬ ১৬.০৬.১৪  

৯৮ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ (নীচ 

তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৮২০ ১0.১১.2016  

৯৯ বমঘনা এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বানড় নিং ২৬২, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮৬৩ ০৮.১০.১৪  

১০0 ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৯৪০ ২০.১১.১৪  

১০1 সুফলা বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ আিরাফুন নাহার 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-২৯৭ ১৬.০২.১৬  

১০2 সুন্দরবন এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ দীপিংকর কুমার বঘাষ 

বিামরা ল্যান্ড বপাট ে, সদর, সাতক্ষীরা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪২৪০ ২৬.১২.১৪  

১০3 ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ (১০ 

তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২০৫৪ ২৭.১২.১৬  

১০4 এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৯৩ ০৫.০৫.২০১৭  

১০5 বপণ্যোণ্যকম (নবনি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এ নব এ নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ (৩য় তলা) প্লট # ২ ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ,ণ্যসক্টর- ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৮ 22.07.15  

১০6 এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১২ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৮৬ ২৯.০৪.২০১৭  

১০7 পদ্মা ওণ্যয়ল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সসয়দ আখতার আজম 

পদ্মা িবন,৬, পনরবাগ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫০০ ১৯.০৫.২০১৭  

১০8 উদয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

৮৭ ননউ ইস্কাটন বরাি, বহাম টাউন 

কমণ্যপ্লক্স (৭ম তলা), ৫/নি, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫০৪ ০৯.০৬.১৫  

১09 বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৯৯৬ ২৬.১২.১৪  

১১0 আনবর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ রনবউল ইসলাম বমাল্লা 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৯৪৫ ১৬.০৬.১৫  

১১1 অ্রণী ইন্টারন্যািনালনলোঃ 

বপ্রাোঃ মাহতাব উনিন বচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন 

৫ তলা, ৯/এইচ, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫০৭ ২২.০৬.১৫ 

 

 

 

১১2 সী বেি ফাটি েলাইজার নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস বক আমানুল্লাহ 

উিরা ব্যািংক িবন, (৬ষ্ঠ তলা), ৯০ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৭৯২ ২৬.০৫.১4  

১১3 এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, বসক্টর 

৩, উিরা, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮২৮ ০৭.০৭.১৪  

১১4 িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫১২ ০৩.০৮.২০১৭  

১১5 এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ - ৪৫২২ ০৬.১০.১৫  

116 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৯৫৪ ১৭.১২.১৪  

117 ইকবাল এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইকবাল 

১৫৭ বিখ মুনজব বরাি, আণ্যমনা নসরাজ 

ম্যানসন, আসাদগজ্ঞ, চট্টগ্রাম 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৭৮৫ ২৮.১০.১৪  

118 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-১৮১৪ ২৩.১0.১৪  

119 বমসাস ে সারা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নি: মরজাউল মহালসন খন্দকার 

৪/২, কাটাসুর(৩য় তলা), লালমাটিয়া, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫৩২ ২১.0২.১৬  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২০ বব্লনসিং এণ্যগ্রাণ্যিট ইন্ডানিজ নলোঃ 

এম/নিোঃ ফজলুর রহমান 

বাড়ী নিং ৫৩, বরাড় নিং ৮/এ, ধানমনন্ড 

আবানসক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৮০ ১6.০৩.2017  

121 বমসাস ে রুিনারা বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ওমর নসনিকী 

৪৫/৪৭, িযান্ড বরাি, এস হক বচম্বার, 

মানিরঘাট, চট্টগ্রাম 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫৩৩ ১৮.0৩.১৬  

১২২ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৭৪৪ ০৮.১০.১৪  

১২৩ বমসাস ে মা এণ্যগ্রা ফাটি েলাইজারস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

িাকনদ, বাগরা বাজার, ফনরদগি, চাঁদপুর  ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪০৮৭ ২৬.১২.১৪  

১২৪ বমসাস ে ক্রপ সনলউিনস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান 

হাউজ নিং-২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৪০৯ ২৫.১২.১৫  

১২৫ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম িারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫৭৫ ২৪.০৬.১৬  

১২৬ বমসাস ে রানি যমুনা বকনমকযাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজণ্যল রানি 

বরইতলী, কাজীপুর, নসরাজগি  

 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৯৮৩ ২৯.১২.১৪  

১২৭ বমসাস ে সুমন বেনিিং  

বপ্রাোঃ বমাোঃ হাসান জানহদ 

৫০/২০, নব. িাস বরাি, নারায়নগি  ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫৯৬ ০৮.০৭.১৬  

১২৮ বমসাস ে অ্নিচ এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল হুদা 

৫/১, নিলমন, টনঙ্গ, গাজীপুর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪০৪৩ ২৯.১২.১৪  

১২৯ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৩২ ১৯.০১.১৬  

১৩০ বমসাস ে নদিা ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওর রিীদ 

বনায়া পাড়া বাজার, অ্িয়নগর, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৬০২ ১৪.০৭.১৬  

১৩১ বমসাস ে অ্যািিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

এম/নিোঃ এম আননদ-উদ বদৌলা 

২৪৫, বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৬১১ ১৯.০৭.১৬  

১৩২ বমসাস ে বগারপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দরা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা- ১২১৫ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৬২৫ ১৯.০৭.১৬  

১৩৩ বমসাস ে জানহদুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানহদুল ইসলাম 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া বাজার, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৬১৩ ১৯.০৭.১৬  

১৩৪ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৮৭৪ ১২.১০.১৪  

১৩৫ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি(তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩২৮ ১৫.০৪.১৬  

১৩৬ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন(১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৬১৮ ০৭.০৭.১৪  

১৩৭ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৫৮৬ ০৬.০৭.১৬  

১৩৮ বমসাস ে এনবএম ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ সসয়দা নুরুন নাহার 

বাড়ী-৪৮, বরাি-১, ব্লক-নি, কাণ্যদরাবাদ 

হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৬৪১ ২২.০৭.১৬  

১৩৯ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩১৭০ ২৮.০৭.১৫  

১৪০ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৭০০ ০৯.০২.২০১৭  

১৪১ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৭০৬ ১৭.০২.১৭  

১৪২ বমসাস ে ধাবী এণ্যগ্রা  

বপ্রাোঃ শ্রী রুপ চন্দ্র বদ 

240/1, ফনকণ্যররপুল 

ঢাকা-1000 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৭২৬ 10.০3.১৭  

১৪৩ বমসাস ে লাক্সারী এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমা. মনিউর রহমান 

কাঠণ্যগারা, নজরাণ্যবা, আশুনলয়া, সািার, 

ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৭১০ ০১.০3.১৭  

144 মমসাস স মসঞ্চুরী এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ এস. এম. দ্দসরাজুল ইসলাম 

োন্দনা, মেৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মনদ্দসিংহ মরাড, 

দ্দদ ীর োলা, গাজীপুর 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৭৫৬ 31.03.2017  

145 মমসাস স রাজাপুর মেড ইমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ নাজমুস সাদ্দকব 

৭, ইকবাল মরাড, খুলনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৫৪ 06.01.2017  

146 বমসাস ে ইস্ট ওণ্যয়ে বকনমকযালস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ রনবউল হক 

বিড়ামারা, কুনেয়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৭৭৫ 11.04.2017  

147 বমসাস ে রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বস্টিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৩৭৬৩ 09.10.2016  

148 বমসাস ে নপএএফএস এণ্যগ্রা ইন্টারন্যািনাল বকা. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রাইহানুল আনাম 

216/১/দ্দস, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, 

ঢাকা-1215 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৮২১ 28.04.2017  

149 মমসাস স মহদ্দলয়যান্থাস কলপ সালরশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহালজরুল আলম 

দ্দজএ-১০, প্রগদ্দত স্মরণী, শাহাজাদপুর, 

গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৮১৭ 28.04.2017  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

150 বমসাস ে বমাহনা এণ্যগ্রা কযানমকযাল 

বমাোঃ মঈনুল হুদা 

মীরপুকুরপাড়, কসবা, ব্রাহ্মণবানড়য়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৮০৯ 28.04.2017  

151 বমসাস ে এক্সণ্যপ্লার নবজণ্যনস নলনমণ্যটি 

এম.নিোঃ বমাোঃ িনহফুল ইসলাম িাহীন 

জাহলা, মুনন্সগি, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৮০৩ 26.04.2017  

152 বমসাস ে জাইদুল হক 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জাইদুল হক 

৩৫, নসরাজউণ্যিৌলা সড়ক, ৫নিং ঘাট, 

বন্দর এলাকা, নারায়ণগি 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৯১৩ 18.05.2017  

153 মমসাস স ইনলতিা 

মপ্রাোঃ কাজী মমাোঃ আবু দাউদ ইব্রাদ্দহম 

৪৯১, ওয়যারললস মরললগে, বড় 

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-২৭৯ ৩০.১২.২০১৬  

154 মমসাস স হাই-মেক এলরা প্রডাক্টস 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুর রহমান 

ঈদ্দশতা নীড়, মছাে বনরাম, সফুরা, 

মবায়াদ্দরয়া, রাজশাহী 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৮০০ ২৬.০৪.২০১৭  

১৫৫ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, ঢাকা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৮২৫ ২৯.০৪.২০১৭  

১৫৬ মমসাস স িাদ্দম সিং এলরা মকদ্দমকযালস্ দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ নুরুল আমীন 

শাদ্দিপুর, কুঠি, কসবা, ব্রাহ্মণবাদ্দড়য়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৮৪১ ২৯.০৪.২০১৭  

১৫৭ মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বাড়ী-১৬, রাস্তা-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-৪৮২৩ ২৯.০৪.২০১৭  

১৫৮ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-49২১ ১৯.0৫.2017  

১৫৯ মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৪৬ ২০.০৫.২০১৭  

১৬০ মমসাস স দ্দজ. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দমজানুর রহমান 

২৯/৮, স্ট্রান্ড মরাড, মাদ্দির াে, েিরাম ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৬৭ ০৮.০৬.২০১৭  

১৬৫ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৭৮ ০৮.০৬.২০১৭  

১৬৬ মমসাস স মসাহাগ মপদ্দেসাইডস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আদ্দতকুল আলম 

একডালা, নালোর সদর, নালোর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৫০ ০৬.০৬.২০১৭  

১৬৭ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৫৮ ০৬.০৬.২০১৭  

১৬৮ মমসাস স আইদ্দসআই এদ্দরলকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মগালাম মাহবুব 

লায়ন দ্দশদ্দপিং কমলপ্লক্স (৫ম তলা), নতুন ১২৬/এ/দ্দব, 

পুরাতন-৭৩, মদ্দনপুদ্দরপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৬৬ ০৬.০৬.২০১৭  

১৬৯ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১১৬ ১৪.০৬.২০১৭  

১৭০ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১০৪ ১০.০৬.২০১৭  

১৭১ মমসাস স এলরাভীম দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আদ্দমনুল ইসলাম 

ঋদ্দষপাড়া, হাদ্দড়ধারা, মহমালয়তপুর, 

সাভার, ঢাকা 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১৩৫ ১6.০৬.২০১৭  

১৭২ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১০৯ ১০.০৬.২০১৭  

১৭৩ মমসাস স ইউলেদ্দপয়া ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মশখ আদ্দনসুর রহমান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৮০ ২৬.০৫.২০১৭  

১৭৪ মমসাস স পাওয়ার এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাদ্দসম ইমদ্দতয়াজ 

দাপুদ্দনয়া, সদর, পাবনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৯৭ ২৬.০৫.২০১৭  

১৭৫ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০০৩ ২৬.০৫.২০১৭  

১৭৬ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-

দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০১৬ ৩০.০৫.২০১৭  

১৭৭ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০২৭ ৩০.০৫.২০১৭  

১৭৮ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১২৭ ১৪.০৬.২০১৭  

১৭৯ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫১২১ ১৪.০৬.২০১৭  

১৮০ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

ম্যাগণ্যননসয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫৫১০ ২২.০৮.২০১৭  
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12) অ্যাণ্যমাননয়াম সালণ্যফট সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ সার্ী বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননসুর রহমান 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪২৭ ১০.১২.১২  

২ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ কাজী বমাোঃ আবু দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলস বরলণ্যগট, বড় 

মগবাজার, ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩০৭৫ ০৫.০৬.২০১৭  

৩ এম বক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র বরাি, এম বক বরাি, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৬৩৫ ১১.০৮.১২  

৪ জানকর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ এম এ নছনিক 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৯৬৭ ২৩.০৭.১৩  

৫ রুমানা বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এনামুল হক বাবুল 

বনায়াপাড়া বাজার, অ্িয়নগর, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৯৪ ১০.০২.১৪  

৬ নজরুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

দুগ োপুর বরাি, ববনাণ্যপাল, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১০৭৯ ২১.১১.১৫  

৭ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-ণ্যদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁ নিল্প এলাকা, ঢাকা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৩০ ২৫.০২.১৬  

৮ দীপা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ মনজেনা রহমান 

বনাযাপাড়া বাজার, বনাযাপাড়া, সদর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২৯৫ ১২.০২.১৬  

৯ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার, ১২/১, ৬৯/১, পান্থপর্, 

ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩৮৩ ২৬.০৪.১4  

১০ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ, 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৮৭ ২১.০৪.১৬  

১১ রত্না এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ সানফয়া রহমান রত্না 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৩৯৪ ৩০.০৪.১৪  

১২ লাবনী  এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ িারনমন আলম লাবনী 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪০০ ৩০.০৪.১৪  

১৩ ননপা এন্টারপাইজ 

বপ্রাোঃ নানসমা রহমান ননপা 

ফুলতলা বাজার, ফুলতলা, খুলনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪০৬ ৩০.০৪.১৪  

১৪ এস আর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বিখ সানফয়ার রহমান 

রনফক সড়ক, ফুলতলা বাজার, 

ফুলতলা, খুলনা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪১০ ০১.০৫.১৬  

১৫ নাহার এন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নূরুল ইসলাম 

১২৪ হাজারীবাগ বটনারী এনরয়া, ঢাকা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪১১ ১৮.০৫.১৪  

১৬ তাজ ফাউণ্যন্ডিন 

বপ্রাোঃ তাসনলমা বচৌধুরী 

২০ হাজারীবাগ বটনারী এনরয়া অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৩৯ ২৭.০৭.১৪  

১৭ এ আর খার এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাওরান বাজার, ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৫২ ০৩.০৯.১৬  

১৮ এনসয়ান বলদার কমণ্যপ্লক্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মননর বহাণ্যসন 

১৪৩/১ ৩য় তলা হাজারীবাগ বটনারী 

এনরয়া, ঢাকা  

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৪৬৯ ১৮.১১.১৪  

১৯ রনফকুল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনফকুল ইসলাম 

বজল বরাি, সদর, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৪৪৮ ২৫.০৬.১৪  

২০ আবদুল ওয়াহাব 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল ওয়াহাব 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১২৯৬ ২৮.০৩.১৪  

২১ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এন্ড বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস নিল্প 

নগরী, গাইবান্ধা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৮৩৯ ১৯.০৭.২০১৬  

২২ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরী বাজার, চক ইনন্দরা 

বরাি, ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৫৩৪ ২৭.০৬.১৪  

২৩ বনায়াপাড়া বেনিিং,  

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১০৯ ০৩.০১.১৬  

২৪ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

এণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৩৪৬ ১৮.১১.১৫  

২৫ বমসাস ে রহমত বোর 

বপ্রাোঃ রহমত উল্লাহ 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৩৮১ ২৭.০৯.২০১৬  

২৬ সুফলা বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ আিরাফুন নাহার 

বনায়াপাড়া বাজার, বনায়াপাড়া, 

অ্িয়নগর, যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-১২২৬ ২5.০২.১6  

২৭ 

 

বমাহনা বেনিিং এণ্যজন্সী 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনহদুল ইসলাম 

বেিন বাজার,  বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ২২৬৪ ০5.০১.2017  

২৮ এক্সটল (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানমলুর রহমান 

ইোণ ে নিউ, ৫০ নয়াপল্টন, নিআইটি 

এক্সণ্যটন বরাি, ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৯২০ ২০.১১.১৪  

২৯ এনিয়া বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ এম বক আহণ্যমদ 

২০ হাজারীবাগ বটনারী এনরয়া,  

ঢাকা ১২০৯ 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫১৭ ১৪.০৯.১৫  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ নদিা ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, যণ্যিার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ - ৪৫১৮ ২৮.০৯.১৫  

31 এণ্যগ্রা অ্গ োননক ফুি কমণ্যপ্লক্স নলোঃ 

এম/নি: সসয়দ আবু নসনিকী 

বকামরপুর, সদর, ফনরদপুর অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-১৮১৫ ২৩.১০.১৪  

৩২ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম. এস. হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার-১২/এ, 

৬৯/১ পান্থপর্,  ঢাকা 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১৩৮৩ ২৪.০৪.১৬  

৩৩ বমসাস ে ইকবাল এন্ড ব্রাদাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইকবাল 

১৫৭, বিখ মুনজব বরাি, আণ্যমনা নসরাজ 

ম্যানসন, আসাদগি, চট্টগ্রাম 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৫৭৮ ৩০.০৬.১৬  

৩৪ বমসাস ে রানি যমুনা বকনমকযাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজণ্যল রানি 

বরইতলী, কাজীপুর, নসরাজগি  অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৯৮২ ২৯.১২.১৪  

৩৫ বমসাস ে তানমম এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমাসললম উদ্দিন সরদার 

বেিন বাজার, বনায়া পাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ১১৩১ ১৯.০১.১৬  

৩৬ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ- ৪৬৯৯ ০৯.০২.২০১৭  

37 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমদ্দপ-5341 13.07.2017  

38 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-5209 27.06.2017  

39 মমসাস স দ্দদ জাদ্দকর এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ জাদ্দকর মহাসলন 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, যলশার অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-5271 05.07.2017  

৪০ মমসাস স রাজাপুর মেড ইমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ নাজমুস সাদ্দকব 

৭, ইকবাল মরাড, খুলনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৩৪২৬ ১১.০১.২০১৬  

৪১ মমসাস স মমাহর এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ মমাোঃ মমাহর আলী সরদার 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৪৫ ২০.০৫.২০১৭  

৪২ মমসাস স দ্দজ. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দমজানুর রহমান 

২৯/৮, স্ট্রান্ড মরাড, মাদ্দির াে, েিরাম অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০৬৮ ০৮.০৬.২০১৭  

৪৩ মমসাস স ইউলেদ্দপয়া ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মশখ আদ্দনসুর রহমান 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৮১ ২৬.০৫.২০১৭  

৪৪ মমসাস স তািীি ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ িালতমাতুলজ্জাহরা 

১ নিং দ্দপ দ্দস রয় সড়ক, খুলনা অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৪৯৮৩ ২৬.০৫.২০১৭  

৪৫ মমসাস স অদ্দনক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ কুরবান মাহমুদ 

মেশন বাজার, মনায়াপাড়া, অভয়নগর, 

যলশার 

অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫০১৩ ৩০.০৫.২০১৭  

৪৬ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী অ্যাণ্যমাননয়াম 

সালণ্যফট 

আইএমনপ-৫৫০২ ২২.০৮.২০১৭  
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13) পটানিয়াম সালণ্যফট/সালণ্যফট অ্ফ পটাি সার 

ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৯০ ২৩.০৬.২০১৭  

২ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুস বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি, 

দলনমল বমাড়, খুলনা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ২১৯৩ ১৯.০৭.২০১৭  

৩ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এস এন বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৯৭৬ 04.08.15  

৪ এম বক বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বনতাজী সুিাষ চন্দ্র বরাি, এম বক 

বরাি, যণ্যিার 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৩৫৮ ০৫.০৯.১২  

৫ মনতউর রহমান 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বদি বন্ধু নচি রজ্ঞন বরাি, বরল বরাি, 

যণ্যিার 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৬০৬ ২৫.০৯.১৩  

৬ সাকে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ এম এম আবদুর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১/এ, বমাহাম্মদী 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৬০৮ ২৩.০৯.১৫  

৭ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানিজ 

বপাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁ নিল্প এলাকা, ঢাকা পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১২২৯ ২৫.০২.১৬  

৮ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃণ্যমাোঃআনমনুলহক 

বরাি নিং ২, বানড় নিং ২৬, রুপনগর 

আ/এ, পল্লবী, নমরপুর, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১১৫৫ ৩১.০১.১৬  

৯ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ননউ এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-১৩৬৮ ১৭.০৪.১৪  

১০ এনগ্রণ্যটক’ ৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪২/নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, 

ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৪৩৪৯ ০7.০৩.১6  

১১ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা 

নলোঃ, বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-৪৩৮৬ ২১.০৪.১৬  

১২ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ আলী 

১৬ আরমাননয়াম িীট, আরমাননণ্যটালা, 

২য় তলা, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১২৭৯ ২০.০৩.১৪  

১৩ পদ্ম এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭১, বরাি নিং ৩, জনতা হাউনজিং 

বসাসাইটি, নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৮০২ ২৫.০৫.১৬  

১৪ সান সীি বপনেসাইি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

পূব েহাটি বরাি, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১৫০৬ ২৫.০৬.১৪  

১৫ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

এয়ারণ্যপাট ে বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-১৫৬৩ ০6.০৭.2016  

১৬ মাসণ্যকা এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ 

বপ্রাোঃ ফনকর আবদুল মান্নান 

নমনমনিলা, ৪৭৯ নূণ্যরর চালা, গুলিান, 

বাড্ডা, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ৭১২ ২৪.১২.১৩  

১৭ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম, ৩য় তলা, 

কাউরান বাজার, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১৪৪৯ ২৪.০৬.১৬  

১৮ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরী বাজার, চক ইনন্দরা 

বরাি, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ- ১৫৩৫ ২৭.০৬.১৪  

১৯ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানেজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, কদমতলী, 

১/এ ৩য় তলা, শ্যামপুর, ঢাকা 

পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-৩০৪৬ ১২.০৭.১৩  

২০ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

পটানসয়াম সালণ্যফট 

(এসওনপ) 

আইএমনপ- ১৯৪৪ ২০.১১.১৪  

২১ নজ টি বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

নসিংহারদহ, বাগানতপাড়া, নাণ্যটার পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-৩৮৩১ ২3.১১.2016  

২২ গুড়পুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুঢুজ্জামান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাওরান বাজার, ঢাকা 

পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ-৩৭৬১ ০৮.১০.১৪  

২৩ এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১৩ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

সালণ্যফট অ্ব পটাি / 

এসওনপ 

আইএমনপ- ১৪০৩ ১১.০৫.১৪  

২৪ এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, 

বসক্টর ৩, উিরা, ঢাকা 

সালণ্যফট অ্ব পটাি আইএমনপ- ৮৩০ ০৭.০৭.১৪  

২৫ িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর সালণ্যফট অ্ব পটাি 

(এসওনপ) 

আইএমনপ-৪৫১৬ ০৩.০৮.২০১৭  

26 আবুল খাণ্যয়র বটাবাণ্যকা বকাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ আবু সাঈদ বচৌোঃ 

নি. টি. বরাি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম পটানিয়াম সালণ্যফট/ 

সালণ্যফট অ্ফ পটাি 

আইএমনপ-৪৫২৬ ২৮.১০.২০১৭  

২৭ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

সালণ্যফট অ্ব পটাি আইএমনপ- ৯৮৬ ২4.০৮.2017  

২৮ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম ফারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর ২, ঢাকা-১২১৬ সালণ্যফট অ্ব পটাি আইএমনপ-৪৬১৫ ১৯.০৭.১৬  

২৯ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ- ৩২৩ ০৭.০৪.১৬  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

30 বমসাস ে এনিয়া ক্রপ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নফণ্যরাজুল ইসলাম 

৪৮, বকওয়াট খালী, বাইপাস বরাি, 

ময়মননসিংহ 

সালণ্যফট অ্ব পটাি 

(এসওনপ) 

আইএমনপ-৪৬৩৫ ২২.০৭.১৬  

৩১ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ- ৪৭০৩ ০৯.০২.২০১৭  

32 বমসাস ে মক আলর এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বািংলালদশ হাে, মগারপাড়া 

মাদ্দনকগঞ্জ সদর, মাদ্দনকগঞ্জ 

সালণ্যফট অ্ব পটাি 

(এসওনপ) 

আইএমদ্দপ-4797 19.04.2017  

৩৩ মমসাস স মসলকা মালকসটিিং 

মপ্রাোঃ দ্দসরাজ উদ্দিন মশখ 

63/1, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ সালণ্যফট অ্ব পটাি 

(এসওনপ) 

আইএমদ্দপ-৪৯৭৪ 24.05.2017  

34 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমদ্দপ-5321 12.07.2017  

35 মমসাস স মম া এলরা মকদ্দমকযাল মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ উত্তম সরকার 

জগতপদ্দি, স্বরুপকাটি, দ্দপলরাজপুর সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমনপ-5187 23.06.2017  

36 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ পটানিয়াম সালণ্যফট আইএমনপ-5265 05.07.2017  

৩৭ মমসাস স িাদ্দম সিং এলরা মকদ্দমকযালস্ দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ নুরুল আমীন 

শাদ্দিপুর, কুঠি, কসবা, ব্রাহ্মণবাদ্দড়য়া সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমদ্দপ-৫০৭২ ০৮.০৫.২০১৭  

৩৮ মমসাস স নাদ্দবল এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রালশদুল ইসলাম 

দদ্দড় মগাদ্দবন্দপুর, দ্দিনাইদহ সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমনপ-৫০৫৬ ০৬.০৬.২০১৭  

৩৯ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমনপ-৫১১৯ ১৪.০৬.২০১৭  

৪০ বমসাস ে নি. এম. ক্রপ বকয়ার নলোঃ  

এম/নিোঃ িানললুর রহমান 

আজাদ বসন্টার (৯ম তলা), সুট ৮/এ২, 

৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ-৫২৫৬ ০১.০৭.২০১৭  

৪১ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ-৪৯৮৪ ২৬.০৫.২০১৭  

৪২ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা সাললিে অভ পোশ 

(এসওদ্দপ) 

আইএমনপ-৫০৩১ ৩০.০৫.২০১৭  

৪৩ এম. মক. এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কাজল দ্দময়া 

মসলকন্দারাদ্দদ, পলাশ, নরদ্দসিংদী পটানসয়াম সালণ্যফট আইএমনপ-৫৪১৯ ০৯.০৮.২০১৭  
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14) সণ্যলাবর ববারণ সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ এইচ এম বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাসুদুর রহমান 

নবনসআইনস নিল্প নগরী, দিপাড়া, 

সদর, নাণ্যটার 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮২৬ ০৯.০৭.১২  

২ বকয়ার এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ কাজী আহসান উল্লাহ 

বানড় নিং ১১১, বরাি নিং ১৩, ব্লক-ই, 

বনানী, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩০৭৮ ১০.০৬.১৩  

৩ আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৮৫৮ ০১.১১.১২  

৪ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুস বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি, দলনমল বমাড়, 

খুলনা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ ২১৯১ ১৯.০৭.২০১৭  

৫ বমাল্লা এন্ড সন্স 

বপ্রাোঃ হাজী বমাোঃ জানহদ আলী 

পাহাড়পুর, সদর, নদনাজপুর সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪০ 17.12.2016  

৬ হাজী আবদুল হানকম সওদাগর 

 

২৬২ খাতুনগজ্ঞ, চট্টগ্রাম সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৯৮০ ২৪.০৮.১৩  

৭ বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

বানড় নিং ৪১৩/৩, বরাি নিং ৩০, ননউ 

নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ২৪৪ ০৪.১১.১৩  

৮ ঐ ঐ সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৯৭০ 26.07.15  

৯ বলাবাল এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ ি. কুদরত- ই-খুদা বরাি, 

(ননউএনলফযান্ট বরাি), ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৯৬২ ২২.০৭.১৩  

১০ বপণ্যোকম (নবনি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এ নব এ নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ২৫৭ ১৫.১১.১৫  

১১ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

৩য় তলা, কাওরান বাজার, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৬৩২ ১৫.১০.১৫  

১২ ইয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনমন-উদ-বিৌলা 

৫৩ মহাখালীবা/এ, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ২৮৬ ১৩.০১.১৬  

১৩ সী ল্যান্ড এণ্যগ্রাইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নূরুল আনমন ভূয়া 

৪৭৪ মানল বাগ নি আই টি বরাি, এন 

নব এল নবনডিং, ৩য় তলা, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৬৬৬ ০১.১২.১৩  

১৪ এিিান্সি বকনমকযালইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বিৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- 1২৩৬ ২৭.০২.১২  

১৫ নরণ্যমল এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নরণ্যমল হায়দার 

২৮/এ  নয়াপল্টন, ৪র্ ে তলা, নি আই 

নপ বরাি, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১২৮১ ২০.০৩.১৬  

১৬ অ্রে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচ এম প্লাজা, ১০ তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং ৩৪, 

বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৭৭১ ১৩.০৪.১৪  

১৭ মীক কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জনহরুল হাসান 

১৮/ ১ আরমাননয়াম িীট, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১২৭২ ১৯.০৩.১৬  

১৮ বািংলাণ্যদি এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ এম এ মান্নান 

বানড় নিং ৮১৬, বরািনিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১২৪৬ ০২.০৩.১৪  

১৯ অ্নময় এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ইকবাল বহাণ্যসন 

বানড় নিং ৮১৬, বরাি নিং ৫, বায়তুল আমান 

হাউনজিং বসাসাইটি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১২৪৩ ০২.০৩.১৪  

২০ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, 

নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৭৭২ ১২.০৪.১৬  

২১ এনগ্রণ্যটক’৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

৪২/নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৩৫৩ ০7.০৩.১6  

২২ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৩৬৪ ১১.০৩.১৬  

২৩ নব এন এম কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১/৭ কণ্যলজ বগট মসনজদ মাণ্যকেট, রুম 

নিং ১৯-২০, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৩৭৯ ১৯.০৩.১৪  

২৪ এণ্যগ্রা িীম নলোঃ 

বপ্রাোঃ সসয়দ আনমনুল ইসলাম 

নরনিপাড়া, হনরণধরা, বহমাণ্যয়তপুর, 

সািার, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪২১ ০৪.০৬.১৪  

২৫ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩নস, বগালাপবাগ, 

নবেণ্যরাি, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪৩৮ ১৮.০৭.২০১৬  

২৬ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তজচিংগা 

বফ্লার নব-৫, নবনড নিং ৭৩, বরাি নিং 

৪, বনানী, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪৪৭ ০৪.০৮.১৪  

২৭ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪৫৯ ২৩.০৯.২০১৬  

২৮ বজষ এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলমগীর বহাণ্যসন 

পানজজয়া বাজার, পানজজয়া, বকিবপুর, 

যণ্যিার 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৫০৭ ২৭.০১.১৪  

২৯ সান সীি বপনেসাইি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

২৯১ বসানারগাঁও বরাি, ৫ম তলা, ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮১২ ২৪.০৬.১৪  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৭৪৩ 29.০১.2016  

৩১ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৬৮৩ ১৩.১২.১৫  

৩২ মাসণ্যকা এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ 

বপ্রাোঃ ফনকর আবদুল মন্নান 

নমনম নিলা, ১১৭৯ নূণ্যররচালা, 

গুলিান, বাড্ডা, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৭১৩ ২৪.১২.১৩  

৩৩ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

১৩৯ বজল বরাি, সদর, যণ্যিার সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮৩৬ ২৩.০৭.১৪  

৩৪ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এন্ড বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস নিল্প 

নগরী, গাইবান্ধা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৭৯০ ২২.০৫.২০১৬  

৩৫ রয়াল এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল বহাণ্যসন খান 

নদলালপুর, জুনবনল োিংক বরাি, সদর, 

পাবনা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- 4527 08.12.15  

৩৬ মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি, নীচ তলা, 

কলাবাগান ১ম বলন, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮০০ ২5.০৫.2016  

৩৭ ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার ইণ্যম্পাট ে এন্ড এক্সণ্যপাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১৪/এ, ৩১/এ বতজকুননপাড়া, কনকি ে 

বসন্টার পণ্যয়ন্ট, ১১ তলা, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮৩৪ ১২.০৭.১৬  

৩৮ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৬০৪ ০6.০৮.2016  

৩৯ চাষী ঘর 

বপ্রাোঃ আল-হাজ্ব নসরাজুল ইসলাম 

নব নি আর হাট, সদর, লালমুননরহাট সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮৮০ ০৮.১০.১6 

 

 

৪০ নসনণ্যজন্টা বািংলাণ্যদি নলোঃ 

বপ্রাোঃ সাজ্জাদুল হাসান 

বানড় নিং ২/৬, ব্লক ই, লালমাটিয়া, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৮২৪ ২৫.১০.১৪  

৪১ আপন এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজয়াউল হক 

হুণ্যগালবানড়য়া, বতবানড়য়া, সদর, 

নাণ্যটার 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৫৮৭ ১৫.০৬.২০১৬  

৪২ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, কদমতলী, 

১/এ ৩য় তলা, শ্যামপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩০৪৫ ১২.০৭.১৩  

৪৩ করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুতুেজা সাইফুল আলম 

নদ োন ে এস আর টাউয়ার, বলণ্যবল ৬, ৪৯ পুরাতন 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৭৬১ ১৮.১০.১৪  

৪৪ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ আবু দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলস্ বরল বগট, বড় মগ 

বাজার, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৭৫৭ ১৮.১০.১৪  

৪৫ কৃনষ বানণজয প্রনতষ্ঠান 

বপ্রাোঃ কাজী এ এফ এম জয়নাল আণ্যবদীন 

নব-৫২, কামাল আতাতুকে এনিননউ, 

বনানী, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮৫৫ ২০.০৮.১৬  

৪৬ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েণ্যমন্ট ৩০২, বানড় 

নিং ১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪২৫২ ২৬.১২.১৪  

৪৭ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসরাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৮৮২ ৩১.১০.১6  

৪৮ নসয়াম এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাকণ্যছদুর রহমান 

রায় বাহাদুর বরাি, জাণ্যলেরী তলা, 

সদর, বগুড়া 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮১০ ১০.০৬.১৪  

৪৯ নব নি এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িাহাদৎ বহাণ্যসন 

হরগ্রাম, চরখুটার বমাড়, রাজপাড়া, 

রাজিাহী 

সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪৭৩ ০৫.০১.২০১৭  

৫০ এম নব কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ গাজী িনহদুর রহমান 

৫৪ সবুজবাগ, ঢাকা ববারণ ফাটি েলাইজার 

(ইনতণ্যবার) 

আইএমনপ- ৪২৭৩ ২৬.১২.১৪  

৫১ এস আর এণ্যগ্রা বকনমকযাল,  

বপ্রাোঃ বমাোঃ রিংগা নময়া 

বৃন্ধাবন পাড়া, সদর, বগুড়া সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৭০৭ ১৬.০৬.১৪  

৫২ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ 

(নীচ তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৮১৭ ১0.১১.2016  

৫৩ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক 

এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩৩৪৯ ১৮.১১.১৫  

৫৪ বমঘনা এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জানকর বহাণ্যসন 

বানড় নিং ২৬২, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

(ববারণ) 

আইএমনপ- ৮৬৫ ০৮.১০.১৪  

৫৫ রহমত বোর 

বপ্রাোঃ রহমত উল্লাহ 

বেিন বাজার, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, 

যণ্যিার 

সণ্যলাবর 

(বরারণ) 

আইএমনপ- ১৭৫০ ১১.১০.১৪  

৫৬ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৯৪৩(a) ২০.১১.১৪  

৫৭ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪০৫২ ২৬.১২.১৬  

৫৮ বিণ্যলন্ট বটক নলোঃ 

বপ্রাোঃ তনফকুল ইসলাম 

বানড়# ৫৪/৮, বরাি# ৪. নপ নস কালচার 

হাউনজিং, বিণ্যখর বটক, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ২১৫১ ২৭.১২.১৪  

৫৯ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ 

(১০ তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ২০৫৫ ২৭.১২.১৬  



52 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ ইউননয়ন ফাটি েলাইজার 

বপ্রাোঃ মীজো সাঈদ আহণ্যমদ এন্ড মীজো নরয়াজ আহণ্যমদ 

বানড় নিং ১০৭, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৮, 

ননউ নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৪৮১ ১০.০৪.২০১৭  

৬১ এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১২ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৮৭ ১৯.০৪.২০১৭  

৬২ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৯৯৭ ২৫.১২.২০১৬  

৬৩ সী বেি ফাটি েলাইজার নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস বক আমানুল্লাহ 

উিরা ব্যািংক িবন, (৬ষ্ঠ তলা), ৯০ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ১৯৮৩ ২১.১২.১৪  

৬৪ সারা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল বহাণ্যসন খন্দকার 

৪/১ কাটাসুর, ৩য় তলা, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৪৭৮ ২০.০৩.২০১৭  

৬৫ মামুন এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১ নমরপুর বরাি, আল্পনা প্লাজা, ৫ম তলা, 

রুম নিং ৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৫১৯ ১২.০৬.২০১৭  

৬6 এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, 

বসক্টর ৩, উিরা, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮২৯ ০৭.০৭.১৪  

৬7 িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫১১ ০৩.০৮.২০১৭  

৬8 এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ - ৪৫২০ ০৬.১০.১৫  

69 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩৯৫৫ ১৭.১২.১৪  

৭০ বব্লনসিং এণ্যগ্রাণ্যিট ইন্ডানিজ নলোঃ 

এম/নিোঃ ফজলুর রহমান 

বাড়ী নিং ৫৩, বরাড় নিং ৮/এ, ধানমনন্ড 

আবানসক এলাকা, ঢাকা-১২০৫। 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩০৫৫ ০7.০৫.2017  

৭১ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩৭৪৫ ০৮.১০.১৪  

৭২ বমসাস ে মা এণ্যগ্রা ফাটি েলাইজারস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

িাকনদ, বাগরা বাজার, ফনরদগি, 

চাঁদপুর  

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪০৮৮ ২৬.১২.১৪  

৭৩ বমসাস ে ইণ্যলারা কণ্যপ োণ্যরিন  

বপ্রাোঃ ইণ্যলারা বহাণ্যসন 

১৮, আরমাননয়ান িীট, ঢাকা  সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৭১ ২০.০৬.১৬  

৭৪ বমসাস ে নসগমা এণ্যগ্রাণ্যিট বকাোঃ নলোঃ  

এম/নিোঃ আুল ওল মনতন 

১৪৭, আরামবাগ (৫ম তলা), 

মনতনিল, ঢাকা ১০০০ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৭২ ২০.০৬.১৬  

৭৫ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম িারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর-২, ঢাকা-

১২১৬ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৭৬ ২৪.০৬.১৬  

৭৬ বমসাস ে রানি যমুনা বকনমকযাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজণ্যল রানি 

বরইতলী, কাজীপুর, নসরাজগি  সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩৯৮৪ ২৯.১২.১৪  

৭৭ বমসাস ে আসমা গ্রীণ বকয়ার  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

হাউজ-২৬, বরাি-২১, রুপনগর আ/এ, 

নমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-১০২৯ ০৯.০৯.১৫  

৭৮ বমসাস ে অ্নিচ এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল হুদা 

৫/১, নিলমন, টনঙ্গ, গাজীপুর সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪০৪৪ ২৮.১২.২০১৬  

৭৯ বমসাস ে উইন এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমণ্যহদী হাসান পাঠান  

হনরগনর, ইসলামপুর, বগুড়া সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৯৮ ১২.০৭.১৬  

৮০ বমসাস ে অ্নরনজনাল এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ এস এম রহুল কাইয়ুম 

বরাণ্যমনা আফাজ সড়ক, 

জয়ণ্যেরীয়াতলা, বগুড়া  

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৬০৪ ১৫.০৭.১৬  

৮১ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৬১৯ ১৯.০৭.১৬  

৮২ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৮৫২ ২০.০৮.১৬  

৮৩ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৯০৭ ১১.১২.১৪  

৮৪ বমসাস ে হাই-ণ্যকয়ার এণ্যগ্রা সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষীরা 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৬২৯ ১৯.০৭.১৬  

85 রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি(তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩২৭ ১৫.০৪.১৬  

৮৬ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন (১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩৬২০ ০৭.০৭.১৪  

৮৭ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৮৭ ০৬.০৭.১৬  

৮৮ বমসাস ে বজনাণ্যরল এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আফতাবুর জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, ববলগাছা, 

সদর, কুনড়গ্রাম 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৫৯৩ ০৬.০৭.১৬  

৮৯ বমসাস ে এনবএম ইন্টারন্যািনাল  

বপ্রাোঃ সসয়দা নুরুন নাহার 

বাড়ী-৪৮, বরাি-১, ব্লক-নি, 

কাণ্যদরাবাদ হাউনজিং, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা-১২০৭ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৬৪০ ২২.০৭.১৬  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 বমসাস ে বরণ্যিন ফাটি েলাইজার নল:  

এম/নিোঃ এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৫ম তলা), ঢাকা-

১২০৫ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৬৪৭ ২৩.০৭.১৬  

৯১ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৩১৯১ ১৭.০৭.১৫  

৯২ বমসাস ে গুরপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দ্ররা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা-১২১৫ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৩৪০৫ ২৬.১২.১৫  

৯৩ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৬৯৮ ০৯.০২.২০১৭  

৯৪ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া 

ঢাকা-১২১৯ 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমনপ- ৪৭০৯ ১৭.০২.১৭  

95 মমসাস স মসঞ্চুরী এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ এস. এম. দ্দসরাজুল ইসলাম 

োন্দনা মেৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মনদ্দসিংহ 

মরাড, দ্দদ ীর োলা, গাজীপুর 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমদ্দপ-4759 30.03.2017  

96 মমসাস স হাই-মেক এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দমদুল হক 

বাদ্দড়- ৭৯ (দ্দিতীয় তলা), ব্লক- এইে, বীর উত্তম 

দ্দজয়াইর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা-1213 

সণ্যলাবর 

ববারণ 

আইএমদ্দপ-4778 12.04.2017  

97 বমসাস ে মসণ্যকা মাণ্যকেটিিং বকাম্পানী 

বপ্রাোঃ নসরাজ উনিন বিখ 

63/1, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ-৪৯১৯ 19.05.2017  

98 মমসাস স মডললকা এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রোঃ আল-হাজ্জ্ব আতাহার মমাল্লা 

বধ সনপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা সলুবর 

ববারণ 

আইএমদ্দপ-5314 12.07.2017  

99 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-5320 12.07.2017  

100 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-5350 13.07.2017  

101 মমসাস স মডল্টা এলরা-মেক বািংলালদশ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এমএইেলক োদ্দম সনাল (৬ষ্ঠ তলা), ১১০, কাজী 

নজরুল ইসলাম এদ্দভদ্দনউ, বািংলামের, ঢাকা-১০০০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-5355 13.07.2017  

102 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ-5205 27.06.2017  

103 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

সলুবর 

ববারণ 

আইএমনপ-5213 27.06.2017  

104 বমসাস ে আই-ণ্যটক এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ সাইফুর রহমান 

ঈনিতা নীড়, বছাট বনগ্রাম, সফুরা, 

ববায়ানলয়া, রাজিাহী। 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5181 21.06.2017  

105 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5179 20.06.2017  

106 মমসাস স আবুল হাদ্দকম সওদাগর 

মপ্রাোঃ মমাোঃ ইউসুি 

২৬২, খাতুনগঞ্জ, েিরাম সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5191 23.06.2017  

107 মমসাস স মসলকা এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এি আব্দুল মান্নান 

মক-54, শাহজাদপুর (দ্দিতীয় তলা), 

প্রগদ্দত স্মরণী, গুলশান ঢাকা-1212 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5245 30.06.2017  

108 নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

সুিাস্তু টাওয়ার, ৬৯/১, পান্থপর্, ঢাকা-

1205 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5241 30.06.2017  

109 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5232 29.06.2017  

110 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-

চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় দনক্ষণ  মাতুয়াইল, 

যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5223 28.06.2017  

111 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5292 08.07.2017  

112 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-5284 07.07.2017  

113 মমসাস স পদ্মা ওলয়ল মকাম্পানী দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আকতার আজম 

পদ্মা ভবন, ৬, পরীবাগ, ঢাকা-১০০০ সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-5366 15.07.2017  

114 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-3070 06.06.2017  

115 মমসাস স ইষ্ট ওলয়ষ্ট ক্রপ সালয়ি দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. রদ্দবউল হক 

৫১/১, দ্দনউ উস্কােন মরাড, হাসান 

মহাদ্দেিংস (১০ তলা), ঢাকা-১০০০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-৫০৬২ ০৬.০৬.২০১৭  

১১৬ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, 

ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-৪৮২৭ ২৯.০৪.২০১৭  

১১৭ মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ হাদ্দববুর রহমান 

বাড়ী-১৬, রাস্তা-২, শ্যামলী, ঢাকা-

১২০৭ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-৪৮২৪ ২৯.০৪.২০১৭  

১১৮ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স 

তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-49২২ ১৯.0৫.2017  

১১৯ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ 

পুরানা পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৪৯৯২ ২৬.০৫.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২০ মমসাস স এদ্দরলনে ক্রপ মকয়ার বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বাড়ী-৯, রাস্তা-৩৪, মসক্টর-০৭, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-৫০৪৭ ০৩.০৬.২০১৭  

১২১ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১০৬ ১০.০৬.২০১৭  

১২২ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১৬৫ ২০.০৬.২০১৭  

১২৩ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১৫০ ১৬.০৬.২০১৭  

124 মমসাস স দ্দজএমই এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মেৌধুরী হাসান মাহমুদ 

বাড়ী-এ-৬৩/২, মছাে েিাইল, 

ধূদ্দলদ্দভো, ধামরাই, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১৪5 ১৬.০৬.২০১৭  

১২৫ মমসাস স মহদ্দলয়যান্থাস কলপ সালরশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহালজরুল আলম 

গ-১০, প্রগদ্দত স্মরণী, শাহাজাদপুর, 

গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১১২ ১০.০৬.২০১৭  

১২৬ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১১০ ১০.০৬.২০১৭  

১২৭ মমসাস স ইউদ্দনসন এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্র্াোঃ মমাোঃ জদ্দমর মহালসন 

ভাগী, নীলনগর, গাজীপুর সদর, 

গাজীপুর 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১৯৪ ২৪.০৬.২০১৭  

১২৮ মমসাস স সানন্দা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আহসান কবীর দ্দমল্টন 

ভুটিয়া াটি, মজায়াদ সারপুর, দ্দিনাইদহ সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৮১ ২৯.০৭.২০১৭  

১২৯ মমসাস স েপ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ শহীদ রানা (টিপু) 

১২২, নর্ স শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৯৬ ০১.০৮.২০১৭  

১৩০ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, 

পাবনা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৭০ ২৭.০৭.২০১৭  

১৩১ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৪৫ ১৩.০৭.২০১৭  

১৩২ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৬১ ১৫.০৭.২০১৭  

১৩৩ মমসাস স এমআরএস২ এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মদ্দহবুর রহমান 

৫২২/১, ছদ্দতয়ানী দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

সদর, পাবনা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৮৩ ২৭.০৭.২০১৭  

১৩৪ মমসাস স এডদ্দমশন ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

নবরাম বাজার, নবরাম, ধামরাই, 

ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৭৮ ২৭.০৭.২০১৭  

১৩৫ মমসাস স কদ্দহনূর এলরা মকদ্দমকযাললস 

মমাোঃ সালাউিীন মাহমুদ 

দ্দনমাতসক, মহমালয়তপুর, সাভার, ঢাকা সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৩৭৪ ২৭.০৭.২০১৭  

১৩৬ বমসাস ে নি. এম. ক্রপ বকয়ার নলোঃ  

এম/নিোঃ িানললুর রহমান 

আজাদ বসন্টার (৯ম তলা), সুট ৮/এ২, 

৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫২৫৫ ০১.০৭.২০১৭  

১৩৭ মমসাস স পাওয়ার এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাদ্দসম ইমদ্দতয়াজ 

দাপুদ্দনয়া, সদর, পাবনা সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৪৯৯৮ ২৬.০৫.২০১৭  

১৩৮ মমসাস স আশা এলরা মকদ্দমকযালস মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নালয়ম উিীন 

ঈমাদপুর (মের ভাঙ্গা), ফুলপুর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৪৯৮৯ ২৬.০৫.২০১৭  

১৩৯ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫০০৫ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪০ এস বক এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবুল কালাম 

৩৭৯/১ হাজী আলা নময়া বচম্বার (২য় 

তলা) োন্ড বরাি, চট্টগ্রাম 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৪৯৮৬ ২৬.০৫.২০১৭  

১৪১ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে 

নিং-দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫০১৯ ৩০.০৫.২০১৭  

১৪২ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫০০৮ ৩০.০৫.২০১৭  

১৪৩ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫০২৮ ৩০.০৫.২০১৭  

১৪৪ মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫২০১ ২৪.০৬.২০১৭  

১৪৫ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫১২৪ ১৪.০৬.২০১৭  

১৪৬ আর. এম. এইে. এলরা বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমা. আব্দুর রদ্দহম শাহ 

নয়মাইল, আরদ্দডএ, শাহজাহানপুর, 

বগুড়া 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৮৩ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪৭ বািংলালদশ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ বদ্দশর আহলমদ 

মাদ্দনকপেল, কাজীপুর, দ্দসরাজগঞ্জ সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৮৫ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪৮ মজ. মক. এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমা. খালদমুল ইসলাম 

বালদ্দরপাড়া, নালোর সদর, নালোর সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৭৭ ১৮.০৮.২০১৭  

১৪৯ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা 

(২য় তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৩৫ ১১.০৮.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১৫০ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া 

বাগানবাড়ী, দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৪১ ১১.০৮.২০১৭  

১৫১ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৪৮ ১১.০৮.২০১৭  

১৫২ মমসাস স মিয়ার এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এ এস এম িজলল রাদ্দি 

৩৩, কারওয়ান বাজার, শাহ আলী োওয়ার 

(দ্দনে তলা), মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমদ্দপ-৫৪৬৬ 

(মিয়ার মবারণ) 

1৬.0৮.2017  

153 নাহার এলরা ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার 

(৭ম তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৫5 ১৫.০৮.২০১৭  

১৫৪ সজীব এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ শদ্দিকুল্লাহ শদ্দিক 

চুনকুঠিয়া বড় মালঠরলকানা সুভযাডা, 

দদ্দক্ষণ মকরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪২৫ ০৯.০৮.২০১৭  

১৫৫ মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪১৬ ০৯.০৮.২০১৭  

১৫৬ এম. মক. এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কাজল দ্দময়া 

মসলকন্দারাদ্দদ, পলাশ, নরদ্দসিংদী সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪২১ ০৯.০৮.২০১৭  

১৫৭ মমসাস স একটিভ ক্রপ মকয়ার দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাস্তিা মাহমুদ 

রানীরহাে, শাহজাহানপুর বগুড়া সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪২৮ ১০.০৮.২০১৭  

১৫৮ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৩৯৫৫ ১৬.১২.২০১৬  

১৫৯ এম এম মেদ্দডিং এলজিী 

মপ্রাোঃ এম. এ. মদ্দজদ (মলদ্দলন) 

পাকস মরাড, সূত্রাপুর, বগুড়া সদর, 

বগুড়া 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৫১৯ ২২.০৮.২০১৭  

১৬০ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৫০১ ২২.০৮.২০১৭  

১৬১ মহানন্দা এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমা. সাদ্দদকুল ইসলাম 

দ্দনশাণদারা, বগুড়া সদর, বগুড়া সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৪৯৩ ২২.০৮.২০১৭  

১৬২ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন 

মরাড, ঢাকা-১২১৫ 

সলুবর 

মবারণ 

আইএমনপ-৫৫১৩ ২২.০৮.২০১৭  
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15) বনরক এনসি সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ এইচ এম বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাসুদুররহমান 

নব নস আই নস নিল্প নগরী, দিপাড়া, 

সদর, নাণ্যটার 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৮২৭ ০৯.০৭.১২  

২ বরনক্সমণ্যকা ইনণ্যসকটিসাইি নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবদুল্লাহ খান (রনন কামাল) 

১১ পুরানা পল্টন, ইব্রানহম ম্যানসন, ৫ম 

তলা, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৪ ১১.০৬.১৩  

৩ এস এ এম এণ্যগ্রাণ্যকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এস এন বরাি, ব্লক এ, 

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৯৭৭ 04.08.15  

৪ সাকে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ এম এম আবদুর রব 

বানড় নিং ১২১, বরা িনিং ১/এ, বমাহাম্মদ 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৬০৭ ২৩.০৯.১৫  

৫ নফজা বেনিিং বকািং 

বপ্রাোঃ আনরফ বহাণ্যসন 

৮/২ আরমাননয়ান নিট, বকাতয়ালী, 

ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩২১৪ 02.09.15  

৬ প্রাইম এণ্যগ্রা নলোঃ 

 

বায়তুল আমান নীচ তলা, ১৯/২ 

ঢাণ্যকেরী বরাি, লালবাগ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ২৫২ ১৪.১১.১৩  

৭ সী ল্যান্ড এণ্যগ্রাইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নূরুল আল মভূয়া 

৪৭৪ মানল বা নি আই টি বরাি, এন নব 

এল নবনডিং, ৩য় তলা, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৯৯৯ ২৬.০৮.১৩  

৮ এম নব কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ গাজী িনহদুর রহমান 

৫৪ সবুজবাগ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৭৫৫ ২3.০২.১6  

৯ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বিৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ১২৩৭ ২৭.০২.১৪  

১০ এমা গ্রীন বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল হক 

বরাি নিং ২১, বানড় নিং ২৬, রুপ নগর 

আ/এ, পল্লবী, নমরপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৭৫৬ ২৩.০২.১৬  

১১ নাফণ্যকা (বপ্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এ সহুদা 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৬৮১ 08.12.15  

১২ গ্রীন বািংলা এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহমান 

বানড় নিং ১৬, বরা িনিং ২, শ্যামলী, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৬৮০ ২৭.০৮.১6  

১৩ সুইট এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ মনজুল হুদা 

ফ্লাট ৮/নব, প্লট ১৮, ব্লকএফ, বমণ্যোপনলটান হাউনজিং 

বসাসাইটি, বাবর বরাি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি 

 

আইএমনপ- ১১৫১ 31.০1.2016  

১৪ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড়নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, নরিং 

বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৩১৯ ৩১.০৩.১৬  

১৫ এণ্যগ্রাণ্যটক’৬৯ নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪২/নস মণ্যনের বরাি, হাজারীবাগ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৩৫৬ ০7.০৩.১6  

১৬ বমাহনা এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মইনুল হুদা 

মীর পুকুর পাড়,  

কস্বা, নব-বানড়য়া 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৩৫৪ ০7.০৩.১6  

১৭ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৩৬৩ ১১.০৩.১৬  

১৮ নপিংনক এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ আনার কনল 

িাহ্ কনবর মাজার বরাি, উির খান, 

ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৩৭৩ ১৯.০৩.১৪  

১৯ এণ্যগ্রা িীম নলোঃ 

বপ্রাোঃ সসয়দ আনমনুল ইসলাম 

নরনি পাড়া, হনরণধরা, বহমাণ্যয়তপুর, 

সািার, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৪২২ ০৪.০৬.১৪  

২০ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৪৩৪ ১৮.০৭.২০১৬  

২১ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তজচিংগা 

বফ্লার নব-৫, নবনডিং নিং ৭৩, বরাি নিং ৪, 

বনানী, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৪৪৪ ০৪.০৮.১৪  

২২ নদ নলনমট এণ্যগ্রা প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ কামরুল ইসলাম বমাল্লা 

৩২/এ জাফরাবাদ, রাণ্যয়র বাজার, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৪৫৬ ২৩.০৯.২০১৬  

২৩ ইউননয়ন ফাটি েলাইজার 

বপ্রাোঃ নমজো দাউদ আহণ্যমদ এন্ড নমজো নরয়াজ আহণ্যমদ 

বানড় নিং ১০৭, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং ৮, 

ননউ নিওএই এস, মহাখালী, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৪৬২ ১৩.১০.১২  

২৪ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আলাউনিন 

িারওয়ারনিটি, দনক্ষণ বকরাণীগজ্ঞ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ১০৮৪ ২1.১১.১5  

২৫ ম্যাকণ্যিানাড বািংলাণ্যদি (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সারওয়ার কামাল 

িান্তা ওণ্যয়োণ ে টাওয়ার, বলণ্যবল ১১, ১৮৬ বীর উিম 

মীর িওকত সড়ক, বতজগাঁও বা/এ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১২১৫ ২২.০২.১৬  

২৬ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

এয়ারণ্যপাট ে বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৫৬২ ০6.০৭.2016  

২৭ সান কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নানজম উনিন 

আনলয়া মাদ্রাসা বরাি, সদর, বিালা বনরক এনসি আইএমনপ- ৪২৪৪ ২৫.১২.১৬  

২৮ ক্রপ সলুউিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বানড় নিং ২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৪১২ ২৭.১২.১৩  

২৯ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া বনরক এনসি আইএমনপ-৩৩৮৩ ০২.১২.১৫  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ এ আর খান এন্ড বকািং 

বপ্রাোঃ আতাউর রহমান খান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, ৩য় 

তলা, কাওরান বাজার, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৪৫১ ২৪.০৬.১৬  

৩১ বািংলাণ্যদি এণ্যগ্রা সাইন্স নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪৬ বসন্ট্রাল বরাি, ধানমনন্ড, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৩৩১ ১৪.১১.১৩  

৩২ বিলণ্যকা এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

আল-হাজ্ব আতাহার বমাল্লা 

বধ েনপাড়া, নবাবগজ্ঞ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ১৩৫১ ১৬.০৪.১৬  

৩৩ ক্রপ প্রণ্যটকিন এন্ড বকয়ার (নসনপনস) বসন্টার 

বপ্রাোঃ বমাছাোঃ বমাতাহারুন বনছা 

৪ নপ নস কালচার হাউনজিং , 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ-৮১৯(এ) ২৫.০৭.১৬  

৩৪ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, ১/এ ২য় পাট ে, শ্যামপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩০৪৪ ১২.০৭.১৩  

৩৫ অ্নন্যা ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল আলম 

এইচ এম প্লাজা ,১০ম তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং ৩৪, 

বরাি নিং ২, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৬৬৫ ০৯.০৮.১৪  

৩৬ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক পণ্যয়ন্ট কনকি ে, এপাট েম্যান্ট নিং ৩০২, 

বানড় নিং ১২, রুম নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪২৫৪ ২৬.০১২.১৪  

৩৭ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৮৮৩ ৩০.১০.১6  

৩৮ নরণ্যমল এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ নরণ্যমল হায়দার 

২৮/এ নয়াপল্টন, ৪খে তলা, নিআইনপ 

বরাি, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ২১৬১ ২৭.১২.১৪  

৩৯ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ-১৯০১ ১৭.১১.১৬  

৪০ বিংিী মহারাজ এন্ড এণ্যগ্রা বটকণ্যনালনজ 

বপ্রাোঃ পার্ ে প্রনতম সাহা 

অ্েমননষা, িািংগুড়া, পাবনা বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৬৬৯ ১৫.০৮.১৪  

৪১ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ 

(নীচ তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৮১৮ ১0.১১.2016  

৪২ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৯৪২ ২০.১১.১৪  

৪৩ মীক কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ জনহরুল হাসান 

এফ এম নব টাওয়ার, ২য় তলা, ১৮/ ১ 

আরমাননয়াম িীট, আরমাননণ্যটালা, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ১৯৮৪ ২৭.১২.১৬  

৪৪ সাস বেনিিং কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনহদুল হাসান 

১৮/১ আরমাননয়ান িীট, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৭৯৯ ০৩.১১.১৪  

৪৫ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ-৪২৮২ ২৬.১২.১৬  

৪৬ এম নব টি বেি ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ এ নব এম বমাস্তাক বহাণ্যসন 

পনিম বণ্যরানলয়া, জয়ণ্যদবপুর, গাজীপুর বনরক এনসি আইএমনপ- ৩০২৫ ১৯.০৩.১৫  

৪৭ গুড়পুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুঢুজ্জামান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাওরান বাজার, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৮৪০ ২৭.১১.১৪  

৪৮ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ (১০ 

তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৩০৯ ২৪.১২.১৬  

৪৯ এম এস এণ্যগ্রা বকনমকযাল বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল হক 

নসটি হাট ে, সুট- ৭/এ ১২ তলা,৬৭ নয়া 

পল্টন, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৯১৮ ১৭.১২.১৪  

৫০ বানার এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাকসুমুল কনবর 

১৩৮/১ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৭৩৫ ৩০.০৯.১৪  

৫১ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৯৯৮ ২৫.১২.২০১৬  

৫২ সানজারী এনগ্র সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরজাজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

বনরক এনসি আইএমনপ-৪৫০৬ ১৯.০৬.২০১৭  

৫৩ ব্রাক 

এস এন সকরী 

ব্রাক বসন্টার 

৭৫ মহাখালী, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪২১৮ ২৫.১২.২০১৬  

৫৪ সী বেি ফাটি েলাইজার নলোঃ 

বপ্রাোঃ এস বক আমানুল্লাহ 

উিরা ব্যািংক িবন, (৬ষ্ঠ তলা), ৯০ 

মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৭৯৩ ২৬.০৫.১4  

৫৫ িায়মন্ড ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানফজুর রহমান কাজল 

পনিম বিরী, বিরপুর টাউন, বিরপুর বনরক এনসি আইএমনপ-৪৫১৪ ০৩.০৮.২০১৭  

৫৬ বপণ্যো বকম (নবনি) নলোঃ, 

 বপ্রাোঃ এ নব এম নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৯৪১ ১৫.০৬.২০১৭  

৫৭ এিারগ্রীন ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুর রনিদ 

১৪৭/নজ, বতজতুরী বাজার, চক বলন (পূব ে 

রাজা বাজার), বতজগাঁও, ঢাকা ১২১৫ 

বনরক এনসি আইএমনপ - ৪৫২৪ ০৬.১০.১৫  

5৮ বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

বনরক এনসি আইএমনপ-৩৯৫৮ ১৭.১২.১৪  

59 সারা বকনমকযাল নলোঃ 

এম/নিোঃ বরজাউল বহাসাইন খন্দকার 

৪/২, কাটাসুর (তয় তলা), বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা ১২০৭  

বনরক এনসি আইএমনপ-৬৮০ ০৯.১২.১৫  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

60 ইণ্যলারা কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ ইণ্যলারা বহাণ্যসন 

১৮ আরমানীয়ান িীট, ঢাকা বনরক এনসি আইএমনপ-৪৫৩৭ ২৫.০৩.১৬  

৬১ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

বনরক এনসি আইএমনপ-৩৭৪৭ ০৮.১০.১৪  

৬২ বমসাস ে মা  এণ্যগ্রা ফাটি েলাইজারস  

বপ্রাোঃ বমাোঃ বসাহরাব বহাণ্যসন 

িাকনদ, বাগরা বাজার, ফনরদগি, চাঁদপুর  বনরক এনসি আইএমনপ-৪১৪৬ ২৬.১২.১৪  

৬৩ বমসাস ে ক্রপ সনলউিনস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান 

হাউজ নিং-২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

বনরক এনসি আইএমনপ-৩৪১২ ২৫.১২.১৫  

৬৪ বমসাস ে নবএনসআই নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমাস্তাক আহণ্যমদ  

বামনপাড়া, বিড়ামারা, কুনেয়া বনরক এনসি আইএমনপ-৪৫৮১ ০২.০৭.১৬  

65 বমসাস ে চাষী ঘর 

বপ্রাোঃ আলহাজ্ব নসরাজুল ইসলাম 

নবনিআর হাট বরাি, লালমননরহাট  বনরক এনসি আইএমনপ-৯৯৩ ২৫.০৮.১৫  

6৬ বমসাস ে মামুন এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ মামুনুর রনিদ 

৫১, নমরপুর বরাি, আলফা প্লাজা(৫ম তলা),কক্ষ নিং 

৫১২-৫১৪, ধানমনন্ড, ঢাকা-১২০৫ 

বনরক এনসি আইএমনপ-১০৩৮ ০৯.০৯.১৫  

৬৭ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

বনরক এনসি আইএমনপ-৪৬২৩ ১৯.০৭.১৬  

৬৮ নবসনমল্লাহ্ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল-কনরম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৩৫৮২ ০৮.০৬.১৬  

৬৯ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম ফারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর ২, ঢাকা-১২১৬ বনরক এনসি আইএমনপ-৪৬১৮ ১৯.০৭.১৬  

৭০ বমসাস ে ননউ সানরাইজ বািংলাণ্যদি নল: 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বদণ্যলায়ার বহাণ্যসন 

৩/৩, নব, পুরানা পল্টন, বসাণ্যলমান 

প্লাজা(৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা-১০০০ 

বনরক এনসি আইএমনপ-৪৬৫০ ২৩.০৭.১৬  

৭১ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া বনরক এনসি আইএমনপ-৪৫৯১ ০৬.০৭.১৬  

৭২ বমসাস ে বরণ্যিন ফাটি েলাইজার নল:  

এম/নিোঃ এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৫ম তলা), ঢাকা-

১২০৫ 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৬৪৫ ২৩.০৭.১৬  

৭৩ বমসাস ে সুফলা এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আসহাদুজ্জামান 

৬০, পূব ে হাজী পাড়া, ঢাকা-১২১৯ বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৭০৭ ১৭.০২.১৭  

৭৪ বমসাস ে লাক্সারী এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমা. মনিউর রহমান 

কাঠণ্যগারা, নজরাণ্যবা, আশুনলয়া, সািার, 

ঢাকা 

বনরক এনসি আইএমনপ- ৪৭১১ ০১.০3.১৭  

75 মমসাস স ধাবী এলরা 

মপ্রাোঃ শ্রী রূপ েি মদ 

240/1, িদ্দকরাপুল, ঢাকা-1000 বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-4744 21.03.2017  

76 বমসাস ে ইস্ট ওণ্যয়ে বকনমকযালস নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ রনবউল হক 

বিড়ামারা, কুনেয়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-4774 11.04.2017  

77 মমসাস স মসলকা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ দ্দসরাজ উদ্দিন মশখ 

63/1, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-৪৯৭৫ 24.05.2017  

78 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5323 12.07.2017  

79 মমসাস স োে এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

২১৫, আওোর সাকৃসলার মরাড (তৃতীয় 

তলা), মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5326 12.07.2017  

80 মমসাস স ইউদ্দনিাম সা বািংলালদশ ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কামরুল হাসান 

প্লে-২৪, ব্লক-ই, মরাড-৮, েদ্দিমা মলডল 

োউন, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5332 12.07.2017  

81 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5336 13.07.2017  

82 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5351 13.07.2017  

83 মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-5159 20.06.2017  

84 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 বনরক এনসি আইএমনপ-5204 27.06.2017  

85 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

বনরক এনসি আইএমনপ-5214 27.06.2017  

86 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5177 20.06.2017  

87 বমসাস ে বিল্টা এণ্যগ্রা-ণ্যটক বািংলাণ্যদি নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এম এইচ বক টানম েনাল (৬ষ্ঠ তলা), 110 কাজী 

নজরুল ইসলাম এনিননউ, বািংলাণ্যমাটর, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5182 23.06.2017  

88 মমসাস স মম া এলরা মকদ্দমকযাল মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ উত্তম সরকার 

জগতপদ্দি, স্বরুপকাটি, দ্দপলরাজপুর বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5186 23.06.2017  

89 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5250 30.06.2017  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5233 29.06.2017  

91 মমসাস স মব্লদ্দসিং এলরালভে ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ িজলুর রহমান 

বাড়ী-53, মরাড-৮/এ, ধানমদ্দন্ড বা/এ, 

ঢাকা-1205 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5226 28.06.2017  

92 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় 

দনক্ষণ  মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5224 28.06.2017  

93 বমসাস ে ইউননিার ক্রপ সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িহীদুল ইসলাম 

মাটিিানল, বগুড়া সদর, বগুড়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5296 09.07.2017  

94 মমসাস স এলরা মবজড (দ্দবদ্দড) 

মপ্রাোঃ মশখ রদ্দহম মহালসন ও মমাোঃ কামরুজ্জামান 

পূব সহাটি বাজার, পূব সহাটি সদর, দ্দসরাজগঞ্জ বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5267 06.07.2017  

95 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5261 05.07.2017  

96 বমসাস ে বপ্রাণ্যগ্রস এণ্যগ্রা ইন্ডািীজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রুস্তম আলী 

272/১নস, বাণ্যতন নগর (১ম কণ্যলানী), 

মাজার বরাি, নমরপুর-১, ঢাকা-1216 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5275 07.07.2017  

97 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-5282 07.07.2017  

98 বমসাস ে বমাহনা এণ্যগ্রা কযানমকযাল 

বমাোঃ মঈনুল হুদা 

মীরপুকুরপাড়, কসবা, ব্রাহ্মণবানড়য়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-4810 28.04.2017  

99 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-3071 06.06.2017  

100 মমসাস স ইনলতিা 

মপ্রাোঃ কাজী মমাোঃ আবু দাউদ ইব্রাদ্দহম 

৪৯১, ওয়যারললস মরললগে, বড় 

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-২৭৮ ৩০.১২.২০১৬  

১০১ মমসাস স আর্াে সন ইমলব্রাস মকাম্পানী দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ এম. এ. মান্নান 

বাড়ী-৮১৬, রাস্তা-৫, বায়তুল আমান হাউদ্দজিং 

মসাসাইটি, আদাবর, ঢাকা-১২১০৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-৫৪০০ ০১.০৮.২০১৭  

১০২ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৩৯৬০ ১৯.১২.২০১৬  

১০৩ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ 

পুরানা পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৪৯৯৩ ২৬.০৫.২০১৭  

১০৪ মমসাস স একতা এলরা প্রডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন তালুকদার 

দ্দস-৩৫১, দ্দমজদ্দমদ্দজ, কান্দাপাড়া, সদর, 

নারায়ণগঞ্জ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০৭৩ ০৮.০৬.২০১৭  

১০৫ মমসাস স িাদ্দম সিং এলরা মকদ্দমকযালস্ দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ নুরুল আমীন 

শাদ্দিপুর, কুঠি, কসবা, ব্রাহ্মণবাদ্দড়য়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমদ্দপ-৫০৭১ ০৮.০৫.২০১৭  

১০৬ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০৮২ ০৮.০৬.২০১৭  

১০৭ মমসাস স নাদ্দবল এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রালশদুল ইসলাম 

দদ্দড় মগাদ্দবন্দপুর, দ্দিনাইদহ বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০৫৪ ০৬.০৬.২০১৭  

১০৮ মমসাস স আমানা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মনজুরুল ইসলাম 

আইল োরা বাজার, মপাড়াদহ সদর, 

কুদ্দষ্টয়া 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০৫৭ ০৬.০৬.২০১৭  

১০৯ মমসাস স ইউনাইলেড ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১০৫ ১০.০৬.২০১৭  

১১০ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৬৬ ২০.০৬.২০১৭  

১১১ মমসাস স ইউন এলরালভে দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ মমলহদী হাসান পাঠান 

হদ্দড়গাড়ী (ইসলামপুর, বগুড়া বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৪৩ ১৬.০৬.২০১৭  

১১২ মমসাস স িলনী এলরা ইন্ডাসেীজ 

মপ্রাোঃ আহলমদ িকরুল আহসান 

৮৮/দ্দব, মলকসাকসাস, কলাবাগান, ঢাকা-

১২০৫ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৪০ ১৬.০৬.২০১৭  

১১৩ মমসাস স টিএদ্দব ব্রান্ড এলরা 

মপ্রাোঃ তপন কুমার কম সকার 

বাড়ী-৭৭ (ফ্লাে-৩/দ্দব), সড়ক-৩, মমাহাম্মদী 

হাউদ্দজিং দ্দলদ্দমলেড, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৩৬ ১৬.০৬.২০১৭  

১১৪ ছাতক বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বগালাম আক্কাস 

৯৬ স্যার ইকবাল বরাি,খুলনা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৯৭ ২৪.০৬.২০১৭  

১১৫ লুনসি লাইফ সাইন্স 

বপ্রাোঃ কাজী আবদুল বসনলম 

২৩ নব বক রায় বরাি 

দলনমল বমাড়, খুলনা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৯৯ ২৪.০৬.২০১৭  

১১৬ মমাসাস স আল-আরািাহ এলরা কমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সুদ্দিয়া আকতার 

সুদ্দতয়াখালী, ময়মনদ্দসিংহ সদর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৩৮৭ ২৯.০৭.২০১৭  

১১৭ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪০৫ ০২.০৮.২০১৭  

১১৮ মমসাস স সততা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন আলী 

সদ্দবলা ম্যানসন, মেৌধুরী মলন, হাজীপাড়া, 

ঠনঠদ্দনয়া, সদর, বগুড়া 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪১০ ০৪.০৮.২০১৭  

১১৯ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৩৭১ ২৭.০৭.২০১৭  

১২০ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্র্পর্ প্রধান সড়ক, 

৫৭/৩, ৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৩৪৪ ১৩.০৭.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২১ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৩৬০ ১৫.০৭.২০১৭  

১২২ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫২৫৯ ০৫.০৭.২০১৭  

১২৩ মমসাস স আশা এলরা মকদ্দমকযালস মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নালয়ম উিীন 

ঈমাদপুর (মের ভাঙ্গা), ফুলপুর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৪৯৮৮ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৪ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০০৪ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৫ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-

দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০২১ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৬ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫০৩২ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৭ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫১৩১ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৮ বািংলালদশ এনগ্রকালচারাল ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ এম. এ. মান্নান 

বানড়-৮১৬, সড়ক-৫, বায়তুল আমান হাইনজিং 

বসাসাইটি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪৮৮ ১৮.০৮.২০১৭  

১২৯ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা (২য় 

তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪৩৪ ১১.০৮.২০১৭  

১৩০ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪৪২ ১১.০৮.২০১৭  

১৩১ মমসাস স দ্দসমবালয়াদ্দসস মেকলনালদ্দজ 

মপ্রাোঃ মমা. খায়রুল ইসলাম 

২৩৭/২, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-

১২১৫ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪৪৭ ১১.০৮.২০১৭  

১৩২ মমসাস স এসনস িাম সলেক দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ ড. খন্দকার মহলাল উদ্দিন 

৪-দ্দজ, কৃষ্ণচূড়া ভবন, ২৪-দ্দব. দ্দস. শহীদ 

দ্দমনার মরাড, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪১৭ ০৯.০৮.২০১৭  

১৩৩ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৩৯৫৮ ১৬.১২.২০১৬  

১৩৪ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৪৯৫ ২২.০৮.২০১৭  

১৩৫ বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, 

ঢাকা-১২১৫ 

বদ্দরক এদ্দসড আইএমনপ-৫৫১২ ২২.০৮.২০১৭  
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16) এন নপ বক এস সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ নাফণ্যকা (ণ্যপ্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

যাদুরচর, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা এননপণ্যকএস 

৮:২০:১৪:৫ 

আইএমনপ- ৯৩ ২৩.০৬.২০১৭  

২ ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার এক্সণ্যপাট ে এন্ড ইণ্যম্পাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এসএম বমাস্তানফজুর রহমান 

কনকি ে বসন্টার পণ্যয়ন্ট, ১০ম তলা, 

ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

এননপণ্যকএস 

৮:২০:১৪:৫ (তরল) 

আইএমনপ- ৩৪১৯ ০১.০১.১৬  

৩ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এস হুদা 

সুিাস্তু টাউয়ার, ১২/এ, ৬৯/১, 

পান্থপর্, ঢাকা 

এননপণ্যকএস 

১২:১৫:২০:৬ 

আইএমনপ- ১৬৯০ ৩১.০৮.১৪  

৪ এক্স-পাওয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িহীদুল ইসলাম 

তালততল, সদর, গাজপুর এন নপ বক এস 

(১২:১৬:২২:৬.৫) 

এস-৩৯৪২ ১৭.১২.১৪  
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17) িণ্যলামাইট সার 

 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ছাতক বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বগালাম আক্কাস 

৯৬ স্যার ইকবাল বরাি,খুলনা িণ্যলামাইট আইএমনপ- ২১৮৭ ১১.০৭.২০১৭  

২ বজণ্যনটিকা 

বপ্রাোঃ মণ্যনায়ার হানকম আলী 

২নিং জাহান নবনডিং, ২৪ আগ্রাবাদ বা/এ, 

চট্টগ্রাম 

িণ্যলামাইট আইএমনপ- ১২৫২ ০৬.০৩.১৬  

৩ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭০-৭১, বরাি নিং ৩, জনতা হাউনজিং 

বসাসাইটি, নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

িণ্যলামাইট আইএমনপ- ২৮৬৬ 19.০৫.2017  

৪ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ- ১৯২২ ২০.১১.১6  

৫ গ্রীনবািংলা এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহমান 

বানড় নিং ১৬, বরাি নিং ২, শ্যামলী, ঢাকা িণ্যলামাইট আইএমনপ- ৪৪৭১ ০6.০১.১6  

৬ বমসাস ে হাই-ণ্যকয়ার এণ্যগ্রা সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কামাল উনিন 

উির কটিয়া, আমতলা বমাড়, সদর, 

সাতক্ষীরা 

িণ্যলামাইট আইএমনপ-৪৬২৮ ১৯.০৭.১৬  

৭ বমসাস ে নবসনমল্লাহ কণ্যপ োণ্যরিন নল: 

বপ্রাোঃ আল বহলাল-উল কনরম 

িাহণ্যনয়াজ িবন (৫ম তলা) কক্ষ-১৯, 

৯/নস, মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৪০২৮ ২৮.১২.২০১৬  

৮ বমসাস ে এনিয়া ক্রপ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নফণ্যরাজুল ইসলাম 

৪৮, বকওয়াট খালী, বাইপাস বরাি, 

ময়মননসিংহ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ- ৪৬৩৮ ২২.০৭.১৬  

9 মমসাস স িললাদ্দন এলরা ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ আহলমদ িকরুল আহসান 

৮৮/দ্দব, মলক সাকসাস, কলাবাগান, ঢাকা-

১২০৫ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ- 5342 13.07.2017  

10 বমসাস ে বমরী বগাড এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ সসয়দা সুলতানা 

171/1/নজ, পনিম কাফরুল, তালতলা, 

বমাল্লাপাড়া, ঢাকা 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমদ্দপ-5161 20.06.2017  

11 মমসাস স মম া এলরা মকদ্দমকযাল মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ উত্তম সরকার 

জগতপদ্দি, স্বরুপকাটি, দ্দপলরাজপুর িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-5189 23.06.2017  

12 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-5236 29.06.2017  

13 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-5293 08.07.2017  

14 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-5262 05.07.2017  

15 মমসাস স উৎস ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ উত্তম কুমার দাস 

৩৪, পুরানা পল্টন, নূরজাহান শরীি প্লাজা 

(৩য় তলা), ঢাকা-1000 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-5287 08.07.2017  

16 বমসাস ে এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম.নিোঃ এম. আননস উদ বদৌলা 

২৪৫, বতজগাঁও, নিল্প এলাকা, ঢাকা-

1208 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-4814 28.04.2017  

১৭ মমসাস স ডায়মন্ড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রোঃ মমাোঃ হাদ্দিজুর রহমান কাজল 

পদ্দিমলশদ্দর, মশরপুর শহর, মশরপুর িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমদ্দপ-47৯৯ ২৫.04.2017  

১৮ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫১৬৮ ২০.০৬.২০১৭  

১৯ মমসাস স টিএদ্দব ব্রান্ড এলরা 

মপ্রাোঃ তপন কুমার কম সকার 

বাড়ী-৭৭ (ফ্লাে-৩/দ্দব), সড়ক-৩, মমাহাম্মদী হাউদ্দজিং 

দ্দলদ্দমলেড, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫১৩৭ ১৬.০৬.২০১৭  

২০ মমসাস স সানন্দা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আহসান কবীর দ্দমল্টন 

ভুটিয়া াটি, মজায়াদ সারপুর, দ্দিনাইদহ িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫৩৮২ ২৯.০৭.২০১৭  

২১ মমাসাস স আল-আরািাহ এলরা কমলপ্লক্স 

মপ্রাোঃ দ্দমলসস সুদ্দিয়া আকতার 

সুদ্দতয়াখালী, ময়মনদ্দসিংহ সদর, 

ময়মনদ্দসিংহ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫৩৮৮ ২৯.০৭.২০১৭  

২২ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫৩৭৩ ২৭.০৭.২০১৭  

২৩ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫২৫৭ ০৫.০৭.২০১৭  

২৪ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-দ্দব-

৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫০২৪ ৩০.০৫.২০১৭  

২৫ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫০১১ ৩০.০৫.২০১৭  

২৬ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫৪৪৪ ১১.০৮.২০১৭  

২৭ এম. মক. এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কাজল দ্দময়া 

মসলকন্দারাদ্দদ, পলাশ, নরদ্দসিংদী িণ্যলামাইট 

লাইম 

আইএমনপ-৫৪২০ ০৯.০৮.২০১৭  
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18) কযালনসটিক লাইম  সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, ঢাকা কযালনসটিক 

লাইম 

আইএমনপ- ১৯২১ ২০.১১.১6  

2 মমসাস স মলারী এলরালপষ্ট 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আকতারুজ্জামান 

শহীদ দ্দজয়া সড়ক, দ্দিনাইদহ কযালনসটিক 

লাইম 

আইএমনপ-5264 01.07.2017  

৩ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী কযালনসটিক 

লাইম 

আইএমনপ-৫৫০০ ২২.০৮.২০১৭  
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19) এম এ নপ সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ সাউর্ ববঙ্গল ফাটি েলাইজার নমলস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান 

মহাকাল, বনায়াপাড়া, অ্িয়নগর, যণ্যিার এমএনপ আইএমনপ- ৩২৩৭ ১২.০৯.১৫  

২ নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এম এস হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার, ১২/এ,৬৯/১ পান্থপর্, ঢাকা এমএনপ আইএমনপ- ৩২৩৯ ১০.০৯.২০১৭  

৩ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা এমএনপ আইএমনপ-৩৮৮১ ০৫.১২.১৬  

4 মমসাস স এন এইে মেড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ নাজনীন মহালসন 

হাতীমারা, মীরকদম, রামপাল, মুদ্দিগঞ্জ এমএদ্দপ আইএমদ্দপ-4970 23.05.2017  
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20) বটবণ্যলট আকৃনতর সার 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা পণ্যের নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ইর্মাস 

বপ্রাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

১৩৩/২ ননউ ববলী বরাি, ঢাকা নসলিানমক্স আইএমনপ- ২২ ২৭.০৮.১৪  

২ ইর্মাস 

বপ্রাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

১৩৩/২ ননউ ববলী বরাি, ঢাকা নসলিাণ্যজন আইএমনপ- ২৩ ২৭.০৮.১৪  

৩ ইর্মাস 

বপ্রাোঃ বমাসারফ বহাণ্যসন 

১৩৩/২ ননউ ববলী বরাি, ঢাকা নসলিানমক্স 

ফটি ে 

আইএমনপ- ২৪ ২৭.০৮.১৪  
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21) ৪ - নস নপ এ (নপ নজ আর) 

ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ নদ োন ে এণ্যগ্রা সানি েণ্যসস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফরহাতুল ইসলাম 

রাম সাগর বরাি, পুলহাট, নদনাজপুর ৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৬১৯ ১১.০৮.১২  

২ বরনক্সমণ্যকা ইনণ্যসকটিসাইি নলোঃ 

বপ্রাোঃ আবদুল্লাহ খান (রনন কামাল) 

১১ পুরানা পল্টন, ইব্রানহম ম্যনসন, ৫ম 

তলা, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩২১৩ ০৫.০৯.১৩  

৩ এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৪০০ ২৯.০৪.১৬  

৪ সুরিী এণ্যগ্রাইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ জাণ্যকর নরয়াদ 

বানড় নিং ৩, বরাি নিং ১৩/নব, বসক্টর ৬, 

উিরা, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩১৯২ ১৭.০৮.১৩  

৫ নবসনমল্লাহ কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ আল-ণ্যহলাল-উল- আলম 

িাহণ্যনওয়াজ িবন, ৫ম তলা, রুম নিং 

১৯, ৯/ই, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৩৮৭ ২৬.০৪.১৬  

৬ আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৪২৩ ০৮.০১.১৪  

৭ করণ্যবল ইন্টারন্যািনাল নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইফুল আলম 

এস আর টাউয়ার, ৬ষ্ঠ তলা, ৪৯ পুরাতন 

নবমান বন্দর বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৫৩৪ ০৬.০৫.১৬  

৮ গ্রীনবািংলা এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ হানববুর রহমান 

বানড় নিং ১৬, বরাি নিং ২, শ্যামলী, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৪৪৮ ২৬.০১.১৬  

৯ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড় নিং ৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, 

নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৩৮১ ২৫.০৪.১৬  

১০ নপিংনক এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ আনার কনল 

িাহ্ কনবর মাজার বরাি, উির খান, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৩৭৫ ২১.০৩.১৪  

১১ নব এন এম কণ্যপ োণ্যরিন নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

১/৭ কণ্যলজ বগট, মসনজদ মাণ্যকেট, রুম 

নিং ১৯-২০, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৩৮০ ১৯.০৩.১৪  

১২ ন্যাচারাল বাণ্যয়া এণ্যগ্রা বটক বকািং (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাস্তানফজুর রহমান 

৪8 কাওরান বাজার, লনতফ টাউয়ার, ১০ 

তলা, বতজগাঁও, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৩৮১ ১1.০৪.১6  

১৩ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৩৮৮ ২১.০৪.১৬  

১৪ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রা বটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩ নস, বগালাপবাগ, নবে 

বরাি, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৪৩৬ ১৮.০৭.২০১৬  

১৫ অ্স-ফাম ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ দীনিময় তজচিংগা 

বফ্লার নব-৫, নবনডিং নিং ৭৩, বরাি নিং ৪, 

বনানী, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪৪৪৫ ০৪.০৮.১৪  

১৬ মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ আলী 

১৬ আরমাননয়াম িীট, আরমাননণ্যটালা, 

২য় তলা, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৩৭০ ১৭.০৪.১৪  

১৭ সান সীি বপনেসাইিস্ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছনিন 

পূব েহাটি বরাি, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, 

ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৩৭১ ১৭.০৪.১৪  

১৮ আই নস আই এনগ্র বকয়ার 

বপ্রাোঃ িাহণ্যনওয়াজ খাতুন 

লায়ন িনপিং কমণ্যপ্লক্স, ৫ম তলা, ৭৩ 

এয়ারণ্যপাট ে বরাি, বতজগাঁও, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৫৬১ ০6.০৭.2016  

১৯ সান কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নানজম উনিন 

আনলয়া মাদ্রাসা বরাি, সদর, বিালা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৬১১ ০১.০৭.১৬  

২০ ক্রপ সনলউিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

বানড় নিং ২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৪১৩ ২৭.১২.১৩  

২১ নয়ন বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আমজাদ বহাণ্যসন 

সখরার পুকুর, নিবগজ্ঞ, বগুড়া ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৩৮৪ ০২.১২.১৫  

২২ ক্রপ লাইফ এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু সুনফয়ান 

বানড় নিং ২৬২, বরাি নিং ৫, বমাহাম্মদপুর 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৪৪০ ১৪.০৫.১৬  

২৩ বািংলাণ্যদি এণ্যগ্রা সাইন্স নলোঃ 

বপ্রাোঃ  

৪৩ বসন্ট্রাল বরাি, ধানমনন্ড, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৩৯৯ ১৬.১১.১৩  

২৪ আপন এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজয়াউল হক 

হুণ্যগালবানড়য়া, বতবানড়য়া, সদর, নাণ্যটার ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৫৮৯ ১৫.০৬.২০১৬  

২৫ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, ১/এ ২য় পাট ে, শ্যামপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩০৪৩ ১২.০৭.১৩  

২৬ খান এনগ্রকালচারাল প্রিাক্টস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বফৌনজয়া খান 

বলক েন্ট কনকি ে, এপাট েম্যান্ট ৩০২, বানড় নিং 

১২, বরাি নিং ১৩৬, গুলিান ১, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪২৫৬ ২৬.১২.১৪  

২৭ বগ্রাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ  

বপ্রাোঃ বজায়ারদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮ িোঃ কুদরত-ই-খুদা বরাি, ননউ 

এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৭৮৭ ১৮.১০১৪  

২৮ সানিক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, 

ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ১৮৭৮ ৩১.১০.১6  

২৯ অ্যাবসল ি ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমারণ্যিদ আলম (সুমন) 

৪১৭ পূব ে নসণ্যনমা বরাি, সিরব বাজার, 

সিরব, নকণ্যিারগজ্ঞ 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৫৪৬ ০৬.০৫.১৬  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ নসয়াম এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বমাকণ্যছদুর রহমান 

রায় বাহাদুর বরাি, জাণ্যলেরী তলা, সদর, 

বগুড়া 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৫০০ ০৭.০৩.১৪  

৩১ ফানম েিং এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মইন উনিন 

৫৮৩/নস সনফ ম্যানসন,৫ম তলা, 

মানলবাগ, বচৌধুরীপাড়া, নখলগাঁও, ঢাকা 

৪ - নসনপএ আইএমনপ- ৩৭৩২ ২৬.৯.১৪  

৩২ বমঘনা ফাটি েলাইজার বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইদুর রহমান খান 

মুসুরীণ্যখালা, বহমাণ্যয়তপুর, সািার, ঢাকা ৪- নসনপএ আইএমনপ-১৯০৩ ১৭.১১.১৬  

৩৩ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ 

(নীচ তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৮২১ ১0.১১.2016  

৩৪ এস এ এম এণ্যগ্রা বকনমকযাল 

বপ্রাোঃ সাঈদ আবুল মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, ব্লক এ, 

বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ-৩৩৪৫ ১৮.১১.১৫  

৩৫ ম্যান এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ কৃনষনবদ বমাোঃ নজরুল ইসলাম  

৬১ পূব ে বতজতুরী বাজার ৩য় তলা, 

ফাম েণ্যগট, বতজগাঁও, ঢাকা 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ২০০৬ ২৭.১২.১৪  

৩৬ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, 

ঢাকা 

৪-নসনপএ আইএমনপ-২০০২ ২6.১২.2016  

৩৭ যমুনা এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

নবনসআইনস নিল্প নগরী, সসয়দপুর, 

নীলফামারী 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৮৭৫ ০৫.১২.১৪  

৩৮ নজ টি বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতউর রহমান 

নসিংহারদহ, বাগানতপাড়া, নাণ্যটার ৪- নসনপএ আইএমনপ- ২১১৯ ২6.১1.2016  

৩৯ নপ্রজম ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বরজাউল ইসলাম 

বচিংঠী, বদবীগজ্ঞ, পঞ্চগড় ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৮৭৭ ০৫.১২.১৪  

৪০ ই এইচ এন্ড এণ্যগ্রাণ্যিট 

বপ্রাোঃ এম এন হক 

ক/১৫১ নপনসকালচার হাউনজিং বসাসাইটি, 

শ্যামলী, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ২০২০ ২৭.১২.১৪  

৪১ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ (১০ 

তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ২০৫৭ ২৭.১২.১৬  

৪২ অ্রে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাহবুবুল ইসলাম 

এইচএম প্লাজা, ১০ম তলা, রুম নিং ৩, প্লট নিং ৩৪, 

বরাি নিং ২, বসক্টর নিং ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

৪- নসনপএ আইএমনপ- ৪০৬৬ ২৬.১২.১৬  

৪৩ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরা, বনরিাল-৪২০০ ৪- নসনপএ আইএমনপ- ৩৯৯৯ ২৫.১২.২০১৬  

৪৪ নসগমা এণ্যগ্রাণ্যিট বকাম্পানী নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আুল ওল মনতন 

১৪৭ আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩০৬২ ২০.০৫.২০১৭  

৪৫ এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, বসক্টর 

৩, উিরা, ঢাকা 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ৩৫৯২ ১৬.০৬.১৪  

৪৬ বপণ্যো বকম (নবনি) নলোঃ, 

 বপ্রাোঃ এ নব এম নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

৪ - নসনপএ আইএমনপ- ৩১১১ ২৪.০৬.২০১৭  

4৭ বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ 

বরাি, ঢাকা ১২০৭  

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩৯৫৭ ১৭.১২.১৪  

৪৮ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, 

ঢাকা ১০০০  

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩৭৪৯ ০৮.১০.১৪  

৪৯ বমসাস ে ক্রপ সনলউিনস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মনতয়ার রহমান 

হাউজ নিং-২১, বমইন বরাি, উপ-িহর, 

বগুড়া 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩৪১৩ ২৫.১২.১৫  

৫০ বমসাস ে ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু দাউদ ইব্রানহম 

৪৯১, ওয়ারণ্যলস বরল বগট, বড় 

মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৫৭৩ ২০.০৬.১৬  

5১ বমসাস ে নি. এম. ক্রপ বকয়ার নলোঃ  

এম/নিোঃ িানললুর রহমান 

আজাদ বসন্টার(৯ম তলা), সুট ৮/এ২, ৫৫ 

পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ৩৯০৯ ২০.১২.১৬  

৫২ বমসাস ে রানি যমুনা বকনমকযাল  

বপ্রাোঃ বমাোঃ ফজণ্যল রানি 

বরইতলী, কাজীপুর, নসরাজগি  ৪-নসনপএ আইএমনপ-৩৯৮৬ ২৯.১২.১৪  

৫৩ বমসাস ে নবএনসআই নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমাস্তাক আহণ্যমদ  

বামনপাড়া, বিড়ামারা, কুনেয়া ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৫৮৩ ০২.০৭.১৬  

৫৪ বমসাস ে অ্নিচ এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল হুদা 

৫/১, নিলমন, টনঙ্গ, গাজীপুর ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪০৪৭ ২৮.১২.২০১৬  

55 বমসাস ে উইন এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ বমণ্যহদী হাসান পাঠান  

হনরগনর, ইসলামপুর, বগুড়া ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৬০১ ১২.০৭.১৬  

৫6 বমসাস ে অ্নরনজনাল এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ এস এম রহুল কাইয়ুম 

বরাণ্যমনা আফাজ সড়ক, জয়ণ্যেরীয়াতলা, 

বগুড়া  

৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৬০৬ ১৫.০৭.১৬  

৫৭ বমসাস ে মাদার ল্যান্ড এণ্যগ্রা সানি েস 

বপ্রাোঃ বমাোঃ তনরকুল ইসলাম 

দাশুনরয়া, ঈেরদী, পাবনা  ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৬০৯ ১৫.০৭.১৬  

৫৮ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৬২১ ১৯.০৭.১৬  

৫৯ বমসাস ে বগারপুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুফুজ্জামান 

৪৫/১, ইনন্দরা বরাি, বতজতুরী বাজার, 

ঢাকা- ১২১৫ 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩০৬০ ১২.০৫.১৫  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম ফারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর ২, ঢাকা-১২১৬ ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৬১৭ ১৯.০৭.১৬  

৬১ বমসাস ে আণ্যমনা এণ্যগ্রা সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

আইল চড়া বাজার, সদর, কুনেয়া ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪২৩৮ ২৮.১২.২০১৬  

৬২ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল: 

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ১৯৪৯ ২১.১১.১৪  

৬৩ বমসাস ে নবসনমল্লাহ কণ্যপ োণ্যরিন নল: 

বপ্রাোঃ আল বহলাল-উল কনরম 

িাহণ্যনয়াজ িবন(৫ম তলা) কক্ষ-১৯, 

৯/নস, মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৪০২৭ ২৮.১২.২০১৬  

৬৪ বমসাস ে পারণ্যটক্স এণ্যগ্রা নল: 

বপ্রাোঃ  

বসনা কল্যাণ িবন(১৭ তলা) ১৯৫, 

মনতনিল বা/এ,  ঢাকা-১০০০ 

৪-নসনপএ আইএমনপ-৩৬১৯ ০৭.০৭.১৪  

৬৫ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া ৪-নসনপএ আইএমনপ-৪৫৯২ ০৬.০৭.১৬  

৬৬ বমসাস ে এনিয়া ক্রপ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নফণ্যরাজুল ইসলাম 

৪৮, বকওয়াট খালী, বাইপাস বরাি, 

ময়মননসিংহ 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ৪৬৩৭ ২২.০৭.১৬  

৬৭ বমসাস ে বরণ্যিন ফাটি েলাইজার নল:  

এম/নিোঃ এম. আনতকুর রহমান 

১৬৭/এ, গ্রীণ বরাি (৫ম তলা), ঢাকা-

১২০৫ 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ৪৬৪৮ ২৩.০৭.১৬  

৬৮ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা ৪-নসনপএ আইএমনপ-৩২৭৬ ১৬.১০.১৫  

৬৯ বমসাস ে ধাবী এণ্যগ্রা  

বপ্রাোঃ শ্রী রুপ চন্দ্র বদ 

240/1, ফনকণ্যররপুল 

ঢাকা-1000 

৪-নসনপএ আইএমনপ- ৪৭2৫ 10.০3.১৭  

70 মমসাস স মসঞ্চুরী এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ এস. এম. দ্দসরাজুল ইসলাম 

োন্দনা মেৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মনদ্দসিংহ মরাড, 

দ্দদ ীর োলা, গাজীপুর 

4-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-4758 30.03.2017  

71 মমসাস স হাই-মেক এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ হাদ্দমদুল হক 

বাদ্দড়- ৭৯ (দ্দিতীয় তলা), ব্লক- এইে, বীর উত্তম 

দ্দজয়াইর রহমান সড়ক, বনানী, ঢাকা-1213 

4-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-4776 12.04.2017  

72 মমসাস স মসলকা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ দ্দসরাজ উদ্দিন মশখ 

63/1, কল্যাণপুর, ঢাকা-১২০৭ 4-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-৪৯৭৬ 24.05.2017  

73 মমসাস স মডললকা এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রোঃ আল-হাজ্জ্ব আতাহার মমাল্লা 

বধ সনপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা ৪-নসনপএ আইএমদ্দপ-5315 12.07.2017  

74 মমসাস স সািস এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ িজলুর রহমান 

প্লে নম্বর এ-৫৬, দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, 

দ্দিনাইদহ 

4-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5319 12.07.2017  

75 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5337 13.07.2017  

76 মমসাস স এপললার দ্দবজলনস দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ শদ্দহফুল ইসলাম শাহীন 

বাড়ী-১৬, মরাড-৪, ব্লক-দ্দব, মকদারাবাদ 

হাউদ্দজিং, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

4-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5334 13.07.2017  

77 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5348 13.07.2017  

78 মমসাস স ম্যাদ্দক্সমলকা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নজরুল ইসলাম 

শালগাদ্দড়য়া, পাবনা সদর, পাবনা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5155 20.06.2017  

79 বমসাস ে বমরী বগাড এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ সসয়দা সুলতানা 

171/1/নজ, পনিম কাফরুল, তালতলা, 

বমাল্লাপাড়া, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-5163 20.06.2017  

80 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5212 27.06.2017  

81 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, 

আউোর সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5217 27.06.2017  

82 মমসাস স হাই-মকয়ার এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ কামাল উদ্দিন 

উত্তর কাোইয়া, আমতলা মমাড়, কুদ্দষ্টয়া 

সদর, কুদ্দষ্টয়া 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5190 23.06.2017  

83 মমসাস স ড্রীমল্যান্ড এলরা মপ্রাডাক্টস 

মপ্রাোঃ কৃদ্দষদ্দবদ মমাোঃ আবুল মনসুর 

প্লে নিংঃোঃ দ্দস-২, দ্দস-৩, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প 

নগরী, মাসকান্দা, ময়মনদ্দসিংহ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5173 21.06.2017  

84 মমসাস স ইলকালাইজার প্রাইলভে দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ শদ্দহদুল ইসলাম 

১নিং মভাগলপুর মলন, লালবাগ, ঢাকা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5172 21.06.2017  

85 বমসাস ে বিল্টা এণ্যগ্রা-ণ্যটক বািংলাণ্যদি নল. 

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল ইসলাম 

এম এইচ বক টানম েনাল (৬ষ্ঠ তলা), 110 কাজী 

নজরুল ইসলাম এনিননউ, বািংলাণ্যমাটর, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5183 23.06.2017  

86 মমসাস স অক্সলিাড স এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মমাছাোঃ আলবদা সুলতানা 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, দত্তপাড়া, নালোর ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5246 30.06.2017  

87 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, 

ঢাকা-1216 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5237 29.06.2017  

88 মমসাস স মব্লদ্দসিং এলরালভে ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ িজলুর রহমান 

বাড়ী-53, মরাড-৮/এ, ধানমদ্দন্ড বা/এ, 

ঢাকা-1205 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5227 28.06.2017  

89 মমসাস স টুম্পা এলরা মকদ্দমকযাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুল গদ্দণ সরকার 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, আদ্দদমতারী, 

লালমদ্দনরহাে 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5307 11.07.2017  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

90 মমসাস স এমআরটিএইে এলরা কলপ সালরশন 

মপ্রাোঃ আল-মহলাল-উল-কদ্দরম 

আজাদ মসন্টার (৫ম তলা), 55 পুরানা 

পল্টন, ঢাকা-1000 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5294 08.07.2017  

91 মমসাস স এলরা মবজড (দ্দবদ্দড) 

মপ্রাোঃ মশখ রদ্দহম মহালসন ও মমাোঃ কামরুজ্জামান 

পূব সহাটি বাজার, পূব সহাটি সদর, দ্দসরাজগঞ্জ ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5270 05.07.2017  

92 বমসাস ে এস নব এণ্যগ্রা বকনমকযাল ইন্ডািীজ নল. 

এম/নিোঃ িাহজাহান বাবলু 

িাহজাহান বাবলু টাওয়ার, ঢাকা-চট্টগ্রাম হাইওণ্যয় 

দনক্ষণ  মাতুয়াইল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5274 06.07.2017  

93 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5286 07.07.2017  

94 মমসাস স মামুন এলরা মপ্রাডাক্টস দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুনুর রশীদ 

৫১, দ্দমরপুর মরাড, আলিা প্লাজা, কক্ষ 

নিং-৫১২-১৪, ধানমদ্দন্ড, ঢাকা-১২১৫ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-5298 08.07.2017  

95 মমসাস স উৎস ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ উত্তম কুমার দাস 

৩৪, পুরানা পল্টন, নূরজাহান শরীি প্লাজা 

(৩য় তলা), ঢাকা-1000 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-4813 28.04.2017  

96 বমসাস ে নপএএফএস এণ্যগ্রা ইন্টারন্যািনাল বকা. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রাইহানুল আনাম 

216/১/দ্দস, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, 

ঢাকা-1215 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-4820 28.04.2017  

97 মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দূগ সাপুর মরাড, েকলদব, নওগাঁ ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-3073 06.06.2017  

98 মমসাস স ইষ্ট ওলয়ষ্ট ক্রপ সালয়ি দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. রদ্দবউল হক 

৫১/১, দ্দনউ উস্কােন মরাড, হাসান 

মহাদ্দেিংস (১০ তলা), ঢাকা-১০০০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-৫০৬৩ ০৬.০৬.২০১৭  

৯৯ নমনিয়া এণ্যগ্রা মাণ্যকেটিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মমতাজ আলী এবিং বমাোঃ নূরুনিন 

প্লট নিং ১১-১২, নবএসনসআইনস, নিল্প 

নগরী, গাইবান্ধা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-৩৪৩৯ ১৮.০১.২০১৬  

১০০ মমসাস স ডায়মন্ড ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রোঃ মমাোঃ হাদ্দিজুর রহমান কাজল 

পদ্দিমলশদ্দর, মশরপুর শহর, মশরপুর ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-47৯8 ২৫.04.2017  

১০১ মমসাস স এদ্দরলনে ক্রপ মকয়ার বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সাইফুল ইসলাম 

বাড়ী-৯, রাস্তা-৩৪, মসক্টর-০৭, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-৫০৪৮ ০৩.০৬.২০১৭  

১০২ মমসাস স একতা এলরা প্রডাক্টস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন তালুকদার 

দ্দস-৩৫১, দ্দমজদ্দমদ্দজ, কান্দাপাড়া, সদর, 

নারায়ণগঞ্জ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫০৭৫ ০৮.০৬.২০১৭  

১০৩ মমসাস স কৃষক বন্ধু এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ সাইফুদ্দিন খাললদ 

৪৮, কাজী নজরুল এদ্দভদ্দনউ (৪র্ স তলা), 

কারওয়ান বাজার, ঢাকা-1215 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৪৯৭৩ 2৪.0৫.2017  

১০৪ মমসাস স রীন মগাে এলরা মকয়ার মকািং 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নুরুল ইসলাম মজুমদার 

প্লে-৫৯, মসানারগাঁও জনপর্ মরাড, 

মসক্টর-৭, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১২০ ১৪.০৬.২০১৭  

১০৫ মমসাস স জযাস এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ শরীফুল ইসলাম 

দ্দবদ্দসক দ্দশল্পনগরী, বগুড়া ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৭০ ২০.০৬.২০১৭  

১০৬ মমসাস স িলনী এলরা ইন্ডাসেীজ 

মপ্রাোঃ আহলমদ িকরুল আহসান 

৮৮/দ্দব, মলকসাকসাস, কলাবাগান, ঢাকা-

১২০৫ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৪২ ১৬.০৬.২০১৭  

১০৭ মমসাস স টিএদ্দব ব্রান্ড এলরা 

মপ্রাোঃ তপন কুমার কম সকার 

বাড়ী-৭৭(ফ্লাে-৩/দ্দব), সড়ক-৩, মমাহাম্মদী হাউদ্দজিং 

দ্দলদ্দমলেড, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৩৮ ১৬.০৬.২০১৭  

১০৮ মমসাস স এলরাভীম দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আদ্দমনুল ইসলাম 

ঋদ্দষপাড়া, হাদ্দড়ধারা, মহমালয়তপুর, 

সাভার, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৩৪ ১6.০৬.২০১৭  

১০৯ মমসাস স ক্রপ প্রলেকশন এন্ড মকয়ার মসন্টার 

মপ্রাোঃ মমাসাোঃ মমাতাহরুন মনছা 

প্লে-এস-৫, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প এলাকা, 

কালামপুর, ধামরাই, ঢাকা 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৫২ ১6.০৬.২০১৭  

১১০ মমসাস স মহদ্দলয়যান্থাস কলপ সালরশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহালজরুল আলম 

গ-১০, প্রগদ্দত স্মরণী, শাহাজাদপুর, 

গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১১৩ ১০.০৬.২০১৭  

১১১ মমসাস স সানন্দা এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আহসান কবীর দ্দমল্টন 

ভুটিয়া াটি, মজায়াদ সারপুর, দ্দিনাইদহ ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৮৩ ২৯.০৭.২০১৭  

১১২ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪০৬ ০২.০৮.২০১৭  

১১৩ অ্ণ্যটা ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ কাজী এ এফ এম জয়নুল আণ্যবদীন 

নব- ৫২, কামাল আতাতুকে এনিননউ, 

বনানী, ঢাকা-১২১৩ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪০১ ০১.০৮.২০১৭  

১১৪ মমসাস স েপ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ শহীদ রানা (টিপু) 

১২২, নর্ স শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৯৭ ০১.০৮.২০১৭  

১১৫ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহমমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৮৫ ২৯.০৭.২০১৭  

১১৬ মমসাস স মরলনসাঁ এলরা মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ সালজদুল কালাম (আদ্দরি) 

নজরুল সরদ্দণ, সদর, দ্দসরাজগঞ্জ ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৫৯ ১৫.০৭.২০১৭  

১১৭ মমসাস স এডদ্দমশন ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দজল্লুর রহমান 

নবরাম বাজার, নবরাম, ধামরাই, ঢাকা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৭৯ ২৭.০৭.২০১৭  

১১৮ মমসাস স কদ্দহনূর এলরা মকদ্দমকযাললস 

মমাোঃ সালাউিীন মাহমুদ 

দ্দনমাতসক, মহমালয়তপুর, সাভার, ঢাকা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৩৭৫ ২৭.০৭.২০১৭  

১১৯ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫২৫৪ ০১.০৭.২০১৭  
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ক্র/ নিং প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১২০ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫২৬০ ০৫.০৭.২০১৭  

১২১ মমসাস স পাওয়ার এলরা মকদ্দমকযালস ইন্ডাদ্দস্ট্রজ 

মপ্রাোঃ মমাোঃ নাদ্দসম ইমদ্দতয়াজ 

দাপুদ্দনয়া, সদর, পাবনা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৪৯৯৬ ২৬.০৫.২০১৭  

১২২ মমসাস স দ্দলমন এলরা 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আব্দুর রদ্দহম 

মেবুদ্দনয়া, সদর, পাবনা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫০০২ ২৬.০৫.২০১৭  

১২৩ বমসাস ে িযাণ্যলন্ট বটক নলনমণ্যটি 

এম/নিোঃ বমাোঃ বতানফকুল ইসলাম 

বানড়-54/8, রাস্তা-৪, নপনস কালচার হাউনজিং, 

বিণ্যখরণ্যটক, বমাহম্মদপুর, ঢাকা-1207 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫০৮৭ ০৯.০৬.২০১৭  

১২৪ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-

দ্দব-৪, লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫০২৩ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৫ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫০৩৩ ৩০.০৫.২০১৭  

১২৬ মমসাস স এম. এম. এন্টারপ্রাইজ 

মপ্রাোঃ মমা. মদ্দজবুর রহমান  

টি. আর. মরাড, সসয়দপুর, নীলিামারী ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১৩২ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৭ মমসাস স মপস ইমলপাে স এন্ড এক্সলপাে স দ্দল. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ আসাদুজ্জামান 

হাজী তাজর উদ্দিন সুপার মালকসে, 

রাজবাড়ী মরাড, জয়লদবপুর, গাজীপুর 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫২০৩ ২৪.০৬.২০১৭  

১২৮ মমসাস স সুপার এলরা সাদ্দভ সলসস মকািং দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মাহবুবুল হাসান 

মালদ্দতনগর, বকশীবাজার, বগুড়া ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫১২২ ১৪.০৬.২০১৭  

১২৯ কৃদ্দষদ্দবদ বািংলালদশ দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ ড. শাদ্দমউল আলম 

৫৮/৮, দ্দি স্ট্রীে স্কুল , পান্থপর্, 

কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৭৫ ১৬.০৮.২০১৭  

১৩০ োষা আব্দুল আদ্দজজ মকাম্পানী এলরালভে দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ োষা আব্দুল আদ্দজজ 

মমইন মরাড, গালরাবাজার,  াোইল, 

োিংগাইল 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৭৯ ১৮.০৮.২০১৭  

১৩১ আর. এম. এইে. এলরা বািংলালদশ 

মপ্রাোঃ মমা. আব্দুর রদ্দহম শাহ 

নয়মাইল, আরদ্দডএ, শাহজাহানপুর, বগুড়া ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৮১ ১৮.০৮.২০১৭  

১৩২ আবদুল্লাহ এলরা মালকসটিিং মকাম্পানী 

মপ্রাোঃ মমা. মামুন 

বাড়ী-আলামীন হাদী, বড়ুয়া বাগানবাড়ী, 

দ্দখললক্ষত, ঢাকা-১২২৯ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৪৫ ১১.০৮.২০১৭  

১৩৩ সানজারী এনগ্র সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরয়াজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৫৮ ১৫.০৮.২০১৭  

১৩৪ মমসাস স মিয়ার এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এ এস এম িজলল রাদ্দি 

৩৩, কারওয়ান বাজার, শাহ আলী োওয়ার 

(দ্দনে তলা), মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমদ্দপ-৫৪৬৭ 

(মিয়ার মগাে) 
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মপ্রাোঃ মমা. জদ্দসম উিীন 

১১০, িদ্দকরাপুল, আলীজা োওয়ার (৭ম 

তলা), মদ্দতদ্দিল, ঢাকা-১০০০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৫6 ১৫.০৮.২০১৭  

১৩৬ সজীব এলরা মকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ শদ্দিকুল্লাহ শদ্দিক 

চুনকুঠিয়া বড় মালঠরলকানা সুভযাডা, 

দদ্দক্ষণ মকরাণীগঞ্জ, ঢাকা-১৩১০ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪২৬ ০৯.০৮.২০১৭  

১৩৭ মমসাস স কমপ্যাক্ট এলরা 

মপ্রাোঃ মমা. মসালহল আকতার দ্দপলক. 

শাহনগর, কামারপাড়া, শাজাহানপুর 

বগুড়া 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪১৫ ০৯.০৮.২০১৭  

১৩৮ মমসাস স একটিভ ক্রপ মকয়ার দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাস্তিা মাহমুদ 

রানীরহাে, শাহজাহানপুর বগুড়া ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৩১ ১০.০৮.২০১৭  

১৩৯ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. 

মেৌধুরী সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৩৯৫৭ ১৬.১২.২০১৬  

১৪০ সানজারী এনগ্র সাইন্স  

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাইনুর রহমান 

নব-৩, কমণ্যফাট ে গাণ্যি েন, নরয়াজ কাজী 

বলন, সূত্রাপুর, বগুড়া 

৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৫০৪ ২২.০৮.২০১৭  

১৪১ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৯৬ ২২.০৮.২০১৭  

১৪২ মহানন্দা এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ মমা. সাদ্দদকুল ইসলাম 

দ্দনশাণদারা, বগুড়া সদর, বগুড়া ৪-দ্দসদ্দপএ আইএমনপ-৫৪৯১ ২২.০৮.২০১৭  
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22) নজ এ-৩ (নপ নজ আর) 

ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ বপণ্যোণ্যকম (নবনি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ এ নব এম নসরাজণ্যিৌলা 

এ নি্ নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৩৬৬ ২১.১১.১৫  

২ বপণ্যো বকম (নবনি) নলোঃ,  

বপ্রাোঃ এ নব এ নসরাজণ্যিৌলা 

এ নব নস বহনরণ্যটজ, ৪র্ ে তলা, প্লট নিং ২ও ৪, জনসম 

উনিন এনিননউ, বসক্টর ৩, উিরা বা/এ, ঢাকা 

নজএ- ৩ 

৮০% 

আইএমনপ- ২৮৫ ১৪.০১.১৪  

৩ সুরিী এণ্যগ্রাইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ জাণ্যকর নরয়াদ 

বানড় নিং ১৩, বরাি নিং ১৫, রবীন্দ্র সরণী, 

বসক্টর ৩, উিরা, ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৩৯১ ০6.১২.১5  

৪ আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নজরুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ- ৩৪২৪ ০৮.০১.১৪  

৫ নপিংনক এণ্যগ্রা বকয়ার 

বপ্রাোঃ আনার কনল 

িাহ্ কনবর মাজার বরাি, উির খান, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ- ৪৩৭৪ ১৯.০৩.১৪  

৬ রনহম আফণ্যরাজ নস আই নস এণ্যগ্রা নলোঃ  

বপ্রাোঃ ননয়াজ রনহম 

১৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ-৪৩৮৯ ২১.০৪.১৬  

৭ অ্যাসপানসয়া এণ্যগ্রাণ্যটক বকািং নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মাজহারুল হক 

বানড় নিং ২২/৩ নস, বগালাপবাগ, নবে বরাি, 

ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ- ৪৪৩২ ১৮.০৭.২০১৬  

৮ ইনণ্যতফা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবু দাউদ ইব্রাহীম 

৪৯১ ওয়ারণ্যলছ বরল বগট, বড় মগ বাজার, 

ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ- ৪৪৬৮ ১৬.১১.১৪  

৯ অ্নতনরক্ত মহা-ব্যবস্থাপক (ফাম ে) 

সীি প্রিাকিন ফাম ে নিনিিন, নবএনিনস 

৪৯-৫১ নদলকুিা বা/এ, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ- ৩৬১৪ ০৩.০৭.১৪  

১০ সানদক এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

৬৯/নস গ্রীন বরাি, ৪র্ ে তলা, ধানমনন্ড, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৫৮৪ ০৬.০৬.১6  

১১ অ্রনবট এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নবল্লাল বহাণ্যসন 

বরাি নিং ২১, প্লট নিং ১৮, শ্যামপুর, 

কদমতলী, ১/এ ২য় পাট ে, শ্যামপুর, ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৩৯০ ০৬.১২.১৩  

১২ ফসল এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ  

বপ্রাোঃ বমাোঃ নমজানুর রহমান 

বসকসন- ২, ব্লক- নি, বানণনজযক প্লট নিং ৭০ (নীচ 

তলা), নচনড়য়াখানা বরাি, নমরপুর, ঢাকা 

নজ এ- ৩ আইএমনপ- ৪৩০৪ ২5.১২.2016  

১৩ স্কয়ার ফাম োনসটিউকযালস্ নলোঃ 

বপ্রাোঃ সমসন এইচ বচৌোঃ 

স্কয়ার বসন্টার, ৪৮ মহাখালী বা/এ, ঢাকা নজএ- ৩ আইএমনপ-৪০২২ ২৬.১২.১৬  

১৪ এণ্যগ্রা নলিংক নবনি 

বপ্রাোঃ বমাোঃ কনবর উনিন 

৬৫৯/১ পনিম কাজী পাড়া, নমরপুর, ঢাকা নজএ-৩ আইএমনপ-৩৮৯৭ ০4.১২.2016  

১৫ যমুনা এণ্যগ্রা বকনমকযালস্ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িওকত বচৌধুরী 

নবনসআইনস নিল্প নগরী, সসয়দপুর, 

নীলফামারী 

নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৮৭৪ ০৫.১২.১৪  

১৬ গুড়পুকুর কণ্যপ োণ্যরিন 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মারুঢুজ্জামান 

৪৮ কাজী নজরুল ইসলাম এনিননউ, 

কাওরান বাজার, ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ-৩৮৯৫ ০৫.১২.১৪  

১৭ ক্লীন এণ্যগ্রা 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িামছুল আলম আকন্দ 

প্লট# ৩৪, এইচ এম প্লাজা, রুম# ৪ (১০ 

তলা) বসক্টর- ৩,  উিরা, ঢাকা 

নজএ- ৩ আইএমনপ- ৪০২১ ২৬.১২.১৬  

১৮ বকনমে ক্রপ বকয়ার নলোঃ 

বপ্রাোঃ বগালাম সারওয়ার 

কণ্যলজ বরাি, বনরিাল-৪২০০ নজএ- ৩ আইএমনপ- ৪০০০ ২৫.১২.২০১৬  

১৯ ব্রাক 

এস এন সকরী 

ব্রাক বসন্টার 

৭৫ মহাখালী, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ- ৪২১৯ ২৫.১২.২০১৬  

২০ এনমন্যান্স বকনমকযাল ইন্ডাোঃ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাোঃ ববলাণ্যয়ত বহাণ্যসন 

এইচ এম প্লাজা, প্লট ৩৪, রুম ১০, বসক্টর ৩, 

উিরা, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৫৯০ ১৬.০৬.১৪  

২১ আলফা এণ্যগ্রা নলোঃ 

এম/নিোঃ এ. আর. মানলক 

জাতীয় স্কাউট িবন, ১১ তলা, ৭০/১ পুরানা 

পল্টন বলন, কাকরাইল, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৯৩৮ ১৭.১২.১৪  

22 বগটণ্যকা এনগ্র বটকণ্যনালনজস নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এম খাণ্যলদ 

২৬ শ্যামলী, বীর উিম এ িনব্লউ বচৌোঃ বরাি, 

ঢাকা ১২০৭  

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৯৫৬ ১৭.১২.১৪  

২৩ বমসাস ে বাণ্যয়াণ্যটক এণ্যগ্রাণ্যিট  

বপ্রাোঃ বমাোঃ আরণ্যিদুর রহমান 

১০, আরামবাগ (৫ম তলা), মনতনিল, ঢাকা 

১০০০  

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৭৫০ ০৮.১০.১৪  

২৪ বমসাস ে অ্নিচ এণ্যগ্রা বকনমকযালস  

এম/নিোঃ বমাোঃ কামরুল হুদা 

৫/১, নিলমন, টনঙ্গ, গাজীপুর নজএ-৩ আইএমনপ-৪০৪৬ ২৮.১২.২০১৬  

২৫ বমসাস ে বকনবএস ব্রান্ড নলোঃ 

এম/নিোঃ খাণ্যলকুজ্জামান 

নবএসনসআইনস নিল্পনগরী, কানাইপুর, 

ফনরদপুর 

নজএ-৩ আইএমনপ-৪৬২৪ ১৯.০৭.১৬  

২৬ বমসাস ে অ্যািিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

এম/নিোঃ এম আননদ-উদ বদৌলা 

২৪৫, বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ নজএ-৩ আইএমনপ-৪৬১২ ১৯.০৭.১৬  

২৭ বমসাস ে অ্ঙ্কুর বেিাস ে 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফকুর রহমান 

২২/৭, নে স্কুল িীট,ণ্যসানার গাঁ বরাি, 

হানতপুল, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৪০১৯ ২৬.০১.১৬  

২৮ বমসাস ে বফমাস এণ্যগ্রা বপ্রািাক্টস 

বপ্রাোঃ এস এ এম ফারুকুজ্জামান 

৮৫/২, বড়বাগ, নমরপুর ২, ঢাকা-১২১৬ নজএ-৩ আইএমনপ-৪৬১৬ ১৯.০৭.১৬  

২৯ বমসাস ে আণ্যমনা এণ্যগ্রা সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম 

আইল চড়া বাজার, সদর, কুনেয়া নজএ-৩ আইএমনপ-৪০২৪ ২৮.১২.২০১৬  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৩০ রানজব এণ্যগ্রা বকনমকযালস নল:,  

এম/নিোঃ কাজী ফারুক বহাণ্যসন 

৭৮/৩, নানজম উনিন বরাি (তয় তলা), 

চানখারপুল, ঢাকা-১২১১ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৫৭৬ ০৫.০৬.১৬  

৩১ বমসাস ে ববনসক ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িনফউল হক 

বগাকুল উিরপাড়া, সদর, বগুড়া নজএ-৩ আইএমনপ-৪৫৯০ ০৬.০৭.১৬  

৩২ বমসাস ে ক্লানসক এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

এম/নিোঃ বরানজনা সুলতানা 

৪৭, নদলকুিা বা/এ (৪র্ ে তলা),  ঢাকা নজএ-৩ আইএমনপ-৩৯৫৯ ১৯.১২.২০১৬  

৩৩ বমসাস ে মাি োল এণ্যগ্রাণ্যিট বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

এম/নিোঃ বমাহাম্মদ আলী 

১৬, আরমাননয়ান িীট, আরমাননতলা (২য় 

তলা) ঢাকা-১১০০ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৪৬৫৪ ০৬.০৮.১৬  

34 বমসাস ে এমা গ্রীন বকয়ার  

বপ্রাোঃ  বমাোঃ আনমনুল ইসলাম 

বাড়ী-26, বরাি-2১, রুপনগর আবানসক 

এলাকা, ঢাকা-১২০৭ 

নজএ-৩ আইএমনপ-4680 22.09.১6  

৩৫ মমসাস স দ্দবএদ্দসআই দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমা. মমাস্তাক আহলমদ 

বামনপাড়া, মভড়ামারা, কুদ্দষ্টয়া নজএ-৩ আইএমনপ- ৪৭০১ ০৯.০২.২০১৭  

৩৬ মমসাস স রীন বািংলা এলরালভে দ্দলোঃ 

এম/দ্দডোঃ মমা. হাদ্দববুর রহমান 

বাসা-১৬, মরাড-২, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭ নজএ-৩ আইএমনপ- ৪৭২৩ ১০.০৩.২০১৭  

37 মমসাস স মসঞ্চুরী এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ এস. এম. দ্দসরাজুল ইসলাম 

োন্দনা মেৌরাস্তা, ঢাকা-ময়মনদ্দসিংহ মরাড, 

দ্দদ ীর োলা, গাজীপুর 

দ্দজএ-৩ আইএমদ্দপ-4757 30.03.2017  

38 দ্দপএএিএস এলরা ইন্টারন্যাশনাল মকা. 

মপ্রাোঃ মমাোঃ রায়হানুল আনাম 

216/1/দ্দস, মতজকুদ্দনপাড়া, মতজগাঁও, ঢাকা-

1215 

দ্দজএ-৩ আইএমদ্দপ-4790 18.04.2017  

39 মমসাস স মডললকা এলরা ইন্ডাষ্ট্রীজ 

মপ্রোঃ আল-হাজ্জ্ব আতাহার মমাল্লা 

বধ সনপাড়া, নবাবগঞ্জ, ঢাকা নজএ-৩ আইএমদ্দপ-5316 12.07.2017  

40 মমসাস স এম এ ইে ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মাহবুবুর রহমান 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী দ্দজএ-৩ আইএমদ্দপ-5339 13.07.2017  

41 মমসাস স ইলকা এইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাহাম্মদ রালশদুল আলম 

এএনদ্দব দ্দনেওয়যার দ্দবদ্দেিং, বাদালদ্দদ, 

বাউদ্দনয়া, তুরাগ, ঢাকা 

দ্দজএ-৩ আইএমদ্দপ-5352 13.07.2017  

42 বমসাস ে বমরী বগাড এণ্যগ্রা সাইন্স 

বপ্রাোঃ সসয়দা সুলতানা 

171/1/নজ, পনিম কাফরুল, তালতলা, 

বমাল্লাপাড়া, ঢাকা 

দ্দজএ-৩ আইএমদ্দপ-5164 20.06.2017  

43 বমসাস ে রুফ ক্রপ বকয়ার নলনমণ্যটি 

বপ্রাোঃ বমাহাম্মদ িনফউল আলম 

172, ইব্রানহম, কাফরুল, ঢাকা-1206 দ্দজএ-৩ আইএমনপ-5211 27.06.2017  

44 মমসাস স ক্রপ োে মপদ্দেসাইড দ্দলদ্দমলেড 

এম/দ্দডোঃ মমাোঃ মামুন দ্দময়া 

মহাসাি োওয়ার, রুম-২৬ (দ্দিতীয় তলা), ৬/৯, আউোর 

সাকুসলার মরাড, মাদ্দলবাগ, ঢাকা-1217 

দ্দজএ-৩ আইএমনপ-5220 27.06.2017  

45 মমসাস স মসলকা এলরালকদ্দমকযালস 

মপ্রাোঃ এি আব্দুল মান্নান 

মক-54, শাহজাদপুর (দ্দিতীয় তলা), প্রগদ্দত 

স্মরণী, গুলশান ঢাকা-1212 

দ্দজএ-৩ আইএমনপ-5244 30.06.2017  

46 মমসাস স ব্যাদ্দবলন এদ্দরসালয়ি দ্দলদ্দমলেড 

ডাইলরক্টরোঃ আব্দুস সালাম দ্দশকদার 

২-দ্দব/১, দারুসসালাম মরাড, দ্দমরপুর, ঢাকা-

1216 

দ্দজএ-৩ আইএমনপ-5235 29.06.2017  

47 মমসাস স মব্লদ্দসিং এলরালভে ইন্ডাস্ট্রীজ দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ িজলুর রহমান 

বাড়ী-53, মরাড-৮/এ, ধানমদ্দন্ড বা/এ, ঢাকা-

1205 

দ্দজএ-৩ আইএমনপ-5228 28.06.2017  

48 বমসাস ে স্মাট ে পাওয়ার ইনিননয়ানরিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ বকনতয়ার বহাণ্যসন 

24/নব, িহীদ নমনার বরাি, কল্যাণপুর, 

ঢাকা-1207 

নজএ-৩ আইএমনপ-5288 08.07.2017  

49 বমসাস ে ইউননিার ক্রপ সাণ্যয়ন্স 

বপ্রাোঃ বমাোঃ িহীদুল ইসলাম 

মাটিিানল, বগুড়া সদর, বগুড়া নজএ-৩ আইএমনপ-5297 08.07.2017  

50 মমসাস স মিইর্ ক্রপ মকয়ারড 

মপ্রাোঃ কাজী িকরুল করীম 

29/8, ডগরমরা, সাভার, ঢাকা নজএ-৩ 

(গ্রীণ টাচ) 

আইএমনপ-5281 07.07.2017  

51 মমসাস স উৎস ক্রপ মকয়ার 

মপ্রাোঃ উত্তম কুমার দাস 

৩৪, পুরানা পল্টন, নূরজাহান শরীি প্লাজা 

(৩য় তলা), ঢাকা-1000 

নজএ-৩ আইএমনপ-4812 28.04.2017  

৫২ ইয়ন এণ্যগ্রা ইন্ডানিজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাণ্যমন-উদ-ণ্যদৌলা 

৫৩, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ নজএ-৩ আইএমদ্দপ-৪৮৪০ ২৯.০৪.২০১৭  

৫৩ মমসাস স এনদ্দসএল 

মপ্রাোঃ মমৌসুমী মদ 

১২৪/৪, কাকরাইল, শাদ্দিনগর প্লাজা (২য় 

তলা), কক্ষ-৫৪, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫০৪৯ ০৩.০৫.২০১৭  

৫৪ মমসাস স শারীব মেড সিংস্থা (প্রা.) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আলনায়ার মহালসন 

দ্দশবপুর, আদমদ্দদ ী, বগুড়া নজএ-৩ আইএমদ্দপ-৪৯৭৭ 2৬.0৫.2017  

55 মমসাস স দ্দজএমই এলরা দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মেৌধুরী হাসান মাহমুদ 

বাড়ী-এ-৬৩/২, মছাে েিাইল, ধূদ্দলদ্দভো, 

ধামরাই, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫১৪7 ১6.০৬.২০১৭  

৫৬ মমসাস স এলরাভীম দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ সসয়দ আদ্দমনুল ইসলাম 

ঋদ্দষপাড়া, হাদ্দড়ধারা, মহমালয়তপুর, সাভার, 

ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫১৩৩ ১6.০৬.২০১৭  

৫৭ মমসাস স ক্রপ প্রলেকশন এন্ড মকয়ার মসন্টার 

মপ্রাোঃ মমাসাোঃ মমাতাহরুন মনছা 

প্লে-এস-৫, দ্দবদ্দসক দ্দশল্প এলাকা, কালামপুর, 

ধামরাই, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫১৫১ ১6.০৬.২০১৭  

৫৮ মমসাস স মগালেন এলরালকদ্দমকযালস দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমাোঃ ওয়াদ্দলউজ্জামান 

এনা োওয়ার (মললভল-৭), পান্থপর্ প্রধান সড়ক, ৫৭/৩, 

৫৭/৪, মলক সাকসাস কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫১১১ ১০.০৬.২০১৭  

৫৯ অ্ণ্যটা ক্রপ বকয়ার 

বপ্রাোঃ কাজী এ এফ এম জয়নুল আণ্যবদীন 

নব- ৫২, কামাল আতাতুকে এনিননউ, বনানী, 

ঢাকা-১২১৩ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪০২ ০১.০৮.২০১৭  
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ক্র/ 

নিং 
প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা সাণ্যরর নাম ননবন্ধন সনদ নিং 

ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

৬০ ম্যাক ইন্টারন্যাশনাল 

মপ্রাোঃ মদ্দহউদ্দিন আহলমদ 

১৯, মতজতুরী বাজারেক (৩য় তলা), 

িাম সলগে, মতজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৩৮৪ ২৯.০৭.২০১৭  

৬১ মমসাস স সততা এলরা সালয়ি 

মপ্রাোঃ মমাোঃ মামুন আলী 

সদ্দবলা ম্যানসন, মেৌধুরী মলন, হাজীপাড়া, 

ঠনঠদ্দনয়া, সদর, বগুড়া 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪০৯ ০৪.০৮.২০১৭  

৬২ মমসাস স ন্যাপ এলরা মকদ্দমকযাল্স 

মপ্রাোঃ মমাোঃ দ্দনজাম উিীন 

মাদ্দনক নগর, জয়নগর, ঈশ্বরদী, পাবনা নজএ-৩ আইএমনপ-৫৩৭২ ২৭.০৭.২০১৭  

৬৩ পদ্মা এণ্যগ্রা বেয়ারস্ বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আবদুল আনলম 

বানড়নিং ৭০-৭, জনতা হাউনজিং বসাসাইটি, 

নরিং বরাি, আদাবর, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৩৮৬ ২৯.০৭.২০১৭  

৬৪ মমসাস স ইউদ্দনক্রপ মপ্রালেকশন দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ আহসানুল হক তুষার 

জাহান প্লাজা (তৃতীয় তলা), ৪২/১-ক, 

মসগুনবাদ্দগো, ঢাকা-১০০০ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫২৫৮ ০৬.০৭.২০১৭  

৬৫ বমসাস ে িযাণ্যলন্ট বটক নলনমণ্যটি 

এম/নিোঃ বমাোঃ বতানফকুল ইসলাম 

বানড়-54/8, রাস্তা-৪, নপনস কালচার হাউনজিং, 

বিণ্যখরণ্যটক, বমাহম্মদপুর, ঢাকা-1207 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫০৮৮ ০৯.০৬.২০১৭  

৬৬ এস. আই. এলরা ইন্টারন্যাশনাল দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. শদ্দহদুল ইসলাম 

বাদ্দড়-৩/২, ব্লক-এ, সানরাইজ এপাে সলমন্ট প্লে নিং-দ্দব-৪, 

লালমাটিয়া, মমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫০২২ ৩০.০৫.২০১৭  

৬৭ োয়না এলরা মকয়ার দ্দসলেম 

মপ্রাোঃ মকশব কুমার সাধু 

পােলকল াো, সাতক্ষীরা নজএ-৩ আইএমনপ-৫০৩০ ৩০.০৫.২০১৭  

৬৮ োষা আব্দুল আদ্দজজ মকাম্পানী এলরালভে দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ োষা আব্দুল আদ্দজজ 

মমইন মরাড, গালরাবাজার,  াোইল, 

োিংগাইল 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪৭৮ ১৮.০৮.২০১৭  

৬৯ মমসাস স ম্যাপ এলরা ইন্ডাস্ট্রীজ 

মেয়ারম্যানোঃ জুদ্দলয়া মাদ্দলক 

বাদ্দড়-৪০, সড়ক-১৮, মসক্টর-১৪, উত্তরা, 

ঢাকা-১২৩০ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪৪৯ ১১.০৮.২০১৭  

৭০ বমসাস ে নমমণ্যপক্স এণ্যগ্রা বকনমকযালস নলোঃ 

এম/নিোঃ এম সাইণ্যয়দুজ্জামান  

হাউস-৮, বরাি-৮, ধানমনন্ড আ/এ, ঢাকা নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪৬৫ ১৫.০৮.২০১৭  

৭১ মমসাস স একটিভ ক্রপ মকয়ার দ্দলদ্দমলেড 

এম.দ্দডোঃ মমাস্তিা মাহমুদ 

রানীরহাে, শাহজাহানপুর বগুড়া নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪৩০ ১০.০৮.২০১৭  

৭২ মগেলকা এদ্দর মেকলনালদ্দজস দ্দল. 

এম/দ্দডোঃ মক. এম খাললদ 

২৬, শ্যামলী, বীর উত্তম এ. ডাদ্দব্লউ. মেৌধুরী 

সড়ক, ঢাকা-১২০৭ 

নজএ-৩ আইএমনপ-৩৯৫৬ ১৬.১২.২০১৬  

৭৩ বমসাস ে লাক্সারী এণ্যগ্রা নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমা. মনিউর রহমান 

কাঠণ্যগারা, নজরাণ্যবা, আশুনলয়া, সািার, 

ঢাকা 

নজএ-৩ আইএমনপ-৫৫০৩ ২২.০৮.২০১৭  

৭৪ রীন মজলনদ্দসস এদ্দরকালোরাল ইন্ডাস্ট্রীজ 

মপ্রাোঃ এস. এম. মুদ্দনরুজ্জামান মুদ্দনর 

কাঁঠালবাদ্দড়য়া, পুঠিয়া, রাজশাহী নজএ-৩ আইএমনপ-৫৪৯৮ ২২.০৮.২০১৭  
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23) অ্ন্যান্য নপ নজ আর 

ক্র/ নিং পণ্যের নাম প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ রুণ্যটক্স (১-ণ্যনপর্াইনলক 

এনসটিক এনসি) 

বাণ্যয়া কযাম ইন্টারন্যািনাল 

বপ্রাোঃ বমাোঃ সাইফুল আলম 

কনকি ে টাউয়ার 

োট ৫০১, ১১৩ কাজী নজরুল 

ইসলাম এনিননউ, ঢাকা 

আইএমনপ- ২২০৪ ২৯.১২.১২  

২ বফ্লারা এ নস আই নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-ণ্যদৌলা 

এনসআই বসন্টার, ২৪৫ বতজগাঁও 

নিল্প এলাকা, ঢাকা 

আইএমনপ- ৩০৩২ 21.03.2017  

৩ ইণ্যর্ফন ৪০ এস এল 

টমটম ৪০ এস এল 

আননকা এন্টারপ্রাইজ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নাজমুল ইসলাম 

১৬০/১ িানন্তবাগ, ঢাকা আইএমনপ- ৮৪ 1৩.06.২০১৭  

4 োয়াণ্যকানটাজল বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

 

বানড় নিং ৪১৩/৩, বরাি নিং ৩০, 

ননউ নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

আইএমনপ- ৫৬ 03.02.15  

5 হারণ্যিে 

 

ঐ ঐ আইএমনপ- ১৯০ ০৫.০৯.১৫  

6 সী বগাড 

 

ঐ ঐ আইএমনপ- ১৯১ ০৫.০৯.১৫  

7 নপক 

 

ঐ ঐ আইএমনপ- ৫৯৮ ০২.০৯.১৫  

8 সারানফক্স (আলফা বনপর্াইল 

এনসটিক এনসি ৫%) 

সারা বকনমকযালস্ নলোঃ 

 

৪/১ কাটাসুর, ৩য় তলা, 

বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

আইএমনপ- ২১৯ ২০.১১.১৫  

9 সারা বগাড (ইণ্যর্ণ্যফান 

৪০%) 

ঐ ঐ আইএমনপ- ২৪৮ ১৬.১১.১৫  

১0 ব্রানসণ্যনানলি ৪৮ বকয়ার এণ্যগ্রাপ্রিাক্টস্ বািংলাণ্যদি, 

বপ্রাোঃ আহসান উল্লাহ 

বানড় নিং ১১১, বরাি নিং ১৩, ব্লক 

ই, বনানী, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৬৯ 19.12.15  

১1 প্রনফট ৪০ এস এল 

(ইণ্যর্ণ্যফান ৪০ এসএল) 

বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ 

২২৮ ননউ এনলফযান্ট বরাি, 

কুদরত-ই-খুদা বরাি, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৪৫ ০৬.১১.১৫  

১2 নহউনমক এনসি ১৬% ঐ 

 

ঐ আইএমনপ- ২৪৬ ০৬.১১.১৫  

১3 আলফা বনপর্াইল এনসটিক 

এনসি ৪.৫ এসএল 

সাকে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ এম. আুল ওর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১(এক্স), 

বমাহাম্মনদ হাউনজিং বসাসাইটি, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৫০ ১৫.১১.১৫  

১4 ইণ্যর্ণ্যফান ৪৮০ নজ/এল, 

এসএল 

ঐ ঐ আইএমনপ- ২৫১ ১৫.১১.১৫  

১5 বাণ্যয়াফাটি ে এিিান্সি বকনমকযাল ইন্ডানেজ নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ আননস-উদ-বদৌলা 

২৪৫ বতজগাঁও নিল্প এলাকা, ঢাকা আইএমনপ- ১২৮২ ২২.০৩.১৬  

১6 সীকুইন ৩৫% (কনণ্যসণ্যন্ট্রি 

সী উইি এক্সোক্ট নলকুইি) 

সাকে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ এম. আুল ওর রব 

বানড় নিং ১২১, বরাি নিং ১/এ, বমাহাম্মনদয়া 

হাউনজিং বসাসাইটি, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৮৩ ১০.০১.১৬  

১7 নলণ্যটাণ্যসন নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার, ১২/এ, ৬৯/১. 

পান্থপর্, ঢাকা 

আইএমনপ- ৩০০ ১৬.০২.১৬  

১8 ইণ্যর্ণ্যফান ৩৯ এসএল মসণ্যকা মাকেটিিং বকািং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ নসরাজ উনিন বিখ 

৬৩/১ কল্যানপুর, নমরপুর, ঢাকা আইএমনপ- 266 05.12.13  

19 গাণ্যি েন ইণ্যর্াফন ৪০% এস 

এল 

সার বেনিিং 

বপ্রাোঃ বমাোঃ রনবউল ইসলাম খান 

৪৮ নর্ ে কাফরুল, ঢাকা আইএমনপ- ৩৩৬ ০৭.০৫.১৬  

২0 বাণ্যয়ানলনফা এসএএম (সাম) এণ্যগ্রা বকনমকযালস্  

বপ্রাোঃ সাঈদ আবু মনসুর 

বানড় নিং ২/৭, ২০ এন এস বরাি, 

ব্লক এ, বনশ্রী, রামপুরা, ঢাকা 

আইএমনপ- ৩২১ ০৬.০৪.১৪  

২1 সাকার প্লাকার কনণ্যসনণ্যেট মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি নীট তলা, 

কলাবাগান, ১ম বলন, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৭৬ 29.১২.2016  

২2 ফাটি েণ্যবার ইউননয়ন ফাটি েলাইজার 

বপ্রাোঃ মীজো সাঈদ আহণ্যমদ এন্ড 

মীজো নরয়াজ আহণ্যমদ 

বানড় নিং ১০৭, ৪র্ ে তলা, বরাি নিং 

৮, ননউ নিওএইচএস, মহাখালী, 

ঢাকা 

আইএমনপ- ১৫৩৯ ২৭.০৬.১৪  

২3 ক্রপ প্লাস (বলইলী-২০০০) 

নপনজআর 

বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরী বাজার, চক 

ইনন্দরা বরাি, ঢাকা 

আইএমনপ- ৩৭ ০5.১২.2016  

২4 ১-ন্যাপর্াইনলক এনসটিক 

এনসি ৯৮% 

ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার এক্সণ্যপাট ে 

এন্ড ইণ্যম্পাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এস এম বমাস্তানফজুর 

রহমান 

১৪/এ, ৩১/এ বতজকুননপাড়া, 

কনকি ে বসন্টার পণ্যয়ন্ট, ১১ তলা, 

ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

আইএমনপ-৪৩ ১৩.০১.১৭  

২5 ইণ্যর্ফন-৮০% (রাইণ্যপন-

১৫) 

ন্যািনাল এনগ্র বকয়ার এক্সণ্যপাট ে 

এন্ড ইণ্যম্পাট ে নলোঃ 

বপ্রাোঃ বক এস এম বমাস্তানফজুর রহমান 

১৪/এ, ৩১/এ বতজকুননপাড়া, 

কনকি ে বসন্টার পণ্যয়ন্ট, ১১ তলা, 

ফাম েণ্যগট, ঢাকা 

আইএমনপ-৪৪ ১৩.০১.১৭  

২6 এনগ্র- এস নস মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি, নীচ তলা, 

কলাবাগান ১ম বলন, ঢাকা 

আইএমনপ-৪৬ ১২.০১.২০১৭  

২7 কনণ্যসনণ্যেণ্যটি নলকুইি 

নহউমাস (নপনজআর) 

মাপ ে বািংলাণ্যদি 

বপ্রাোঃ বমাস্তফা বতৌনহদুর রহমান পাইকার 

১৮৪/১ গ্রীন বরাি, নীচ তলা, 

কলাবাগান ১ম বলন, ঢাকা 

আইএমনপ-৪৭ ১২.০১.২০১৭  
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ক্র/ নিং পণ্যের নাম প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

২8 ইিাণ্যফান ৪০% এস এল ই এইচ এন্ড এণ্যগ্রাণ্যিট 

বপ্রাোঃ এম এন হক 

ক/১৫১ নপনসকালচার হাউনজিং বসাসাইটি, 

শ্যামলী, বমাহাম্মদপুর, ঢাকা 

আইএমনপ- ৫৪ ১৪.০১.১৫  

29 ফনলয়ার প্লাস 

 

বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

বানড় নিং ৪১৩/৩, বরাি নিং ৩০, 

ননউ নিওএইচএস, মহাখালী, ঢাকা 

আইএমনপ- ১৯২ ০৫.০৯.১৫  

৩০ ক্রপ প্লাস  

(মলইদ্দল ২০০০) 

বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর রহমান 

৮১/৪ বতজতুরী বাজার 

চক ইনন্দরা বরাি, ঢাকা 

আইএমনপ- ১৫৩৬ ২6.০৬.20১৬  

৩১ আলফা ন্যাপর্াইল এনসটিক 

এনসি 

বলাবাল এণ্যগ্রাণ্যিট নলোঃ 

বপ্রাোঃ বজায়াদার বমাস্তাক আহণ্যমদ 

২২৮, ি. কুদরত-ই-খুদা সড়ক, 

ননউ এনলফযান্ট বরাি, ঢাকা-১২০৫ 

আইএমনপ-৫০৪২ ০৩.০৫.20১৬  
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24) তরল সার 

ক্র/ নিং তরল সাণ্যরর নাম প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ননউগল নাফণ্যকা (প্রাোঃ) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ এম এস হুদা 

সুবাস্তু টাউয়ার, ১২/১, ৬৯/১. 

পান্থপর্, ঢাকা 

আইএমনপ- ২৯৯ ১৮.০২.১৪  

 

 

দ্রেব্য:  

ননণ্যনাক্ত 

নববরণ্যণর 

“(ক)” ও 

“(খ)’ 

২ বকনমজাটপ 

 

বহইণ্যকম (বািংলাণ্যদি) নলোঃ 

বপ্রাোঃ বমাোঃ মুিনফকুর 

রহমান 

 

বানড় নিং ৪১৩/৩, বরাি নিং 

৩০, ননউ নিওএইচএস, 

মহাখালী, ঢাকা 

আইএমনপ- ৫৯৯ ০৪.০৯.১৩ 

৩ িক্সাল সুপার বায়ার ক্রপ সাইন্স নলোঃ 

 

আণ্যবনদন টাউয়ার, ৩য় ও ৪র্ ে 

তলা, ৩৫ কামাল আতাতুকে 

এনিননউ, বনানী বা/এ, ঢাকা 

আইএমনপ- ০০১ ১৪.০১.১৫ 

৪ ওণ্যকানজম ক্রপ+ নসনণ্যজনটা বািংলাণ্যদি নলোঃ 

 

বানড় নিং ২/৬, ব্লক ই, 

লালমাটিয়া, বমাহাম্মদপুর, 

ঢাকা 

আইএমনপ- ১১৫ ১৮.০৭.১৩ 

 

দ্রেব্য: (ক) কৃনষ মন্ত্রণালণ্যয়র পত্র নিং: ২১৯ তানরখ: ৮ নিণ্যসম্বর ২০১৩ নরোঃ মূণ্যল উপর্য েক্ত নববরণ্যণ উনল্লনখত তরল সাণ্যরর ননবন্ধনসমূহ বানতল করা হণ্যয়ণ্যছ। 

 (খ) কৃনষ মন্ত্রণালণ্যয়র পত্র ন: ২১৩ তানরখ: ৮ নিণ্যসম্বর ২০১৩ নরোঃ মূণ্যল ৪নিং ক্রনমণ্যকর নসনণ্যজন্টা বািংলাণ্যদি নলোঃ কর্তেক আমদানীকৃত তরল সার আগামী জুন ২০১৪ 

এর পূণ্যব ে ননোঃণ্যিষ কণ্যর মন্ত্রণালয়ণ্যক অ্বনহত করণ্যত হণ্যব। 
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25) অ্ন্যান্য - সার বা সার জাতীয় দ্রব্য 

ক্র/ নিং সাণ্যরর নাম প্রনতষ্ঠাণ্যনর নাম ও বপ্রাোঃ প্রনতষ্ঠাণ্যনর ঠিকানা ননবন্ধন সনদ নিং 
ননবন্ধণ্যনর বময়াদ 

উিীণ্যণ ের তানরখ 
মন্তব্য 

১ ননউোফস এন অ্রণীইন্টারন্যািনালনলোঃ 

বপ্রাোঃমাহতাবউনিনণ্যচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন 

৫ তলা, ৯/এইচ, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

আএমনপ- ৬৮ 23.03.2017 পাউিার 

২ ননউোফস বক অ্রণীইন্টারন্যািনালনলোঃ 

বপ্রাোঃমাহতাবউনিনণ্যচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন 

৫ তলা, ৯/এইচ, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

আএমনপ- ৬৯ 23.03.2017 ,, 

৩ ননউোফস ২৪ অ্রণীইন্টারন্যািনালনলোঃ 

বপ্রাোঃমাহতাবউনিনণ্যচৌোঃ 

ইসমাইল ম্যানসন 

৫ তলা, ৯/এইচ, মনতনিল বা/এ, ঢাকা 

আইএমনপ- ৭০ 23.03.2017 ,, 

 

৪ ডাইলসাদ্দডয়াম মেোলবালরে 

মপন্টহাইলড্রে (মবারণ ১৫%) 

বালয়া-সালয়ি (দ্দবদ্দড) দ্দল. 

এম.দ্দডোঃ মমা. ইউনুছ দ্দময়া 

২০-২১, কাওরান বাজার, গালড সন মরাড, ঢাকা-

১২১৫ 

আইএমনপ-৫৫১৫ ২২.০৮.২০১৭  

 

                                                                                                        


