
    

জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার (েজিডিপিস)জুট ডাiভারিসিফেকশন েমাশন েসন্টার (েজিডিপিস)  
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকারগণ জাত ী বাংলােদশ সরকার  

ব  o পাট ম ণালয়ব  o পাট ম ণালয়  
256, 256, মিনপুরীপাড়া, েতজগমিনপুরীপাড়া, েতজগ o, ঢাকাo, ঢাকা--23262326  
েফানঃ েফানঃ ৯2123৯9, ৯2123৯9, ফয্াক্সঃ ফয্াক্সঃ ৯212643 ৯212643   

iেমলঃ iেমলঃ iinnffoo@@jjddppcc..ggoovv..bbdd,,  eedd@@jjddppcc..ggoovv..bbdd    
======================================================  
েজিডিপিসেজিডিপিস’’র তািলকাভুক্ত মাঝারী o ক্ষু  uেদয্াক্তার তািলকাভুক্ত মাঝারী o ক্ষু  uেদয্াক্তা  

  
কর্. 
 

uেদয্াক্তার নাম/িঠকানা

2 জুম্মান আিজজ iমা
ে া াiটর 
iমা হস্ত o কুিটর িশল্প 
শরীফপুর েমড্ডা, হমনবাড়ীয়া 
eনআiড নং- 23224635৯8126 
িনবন্ধেনর তািরখ: 23-1৯-3128 
েমাবাiল: 128৯6355414 
Email: Aziz.bbaria@gmail.com 

3 ৈসয়দ আিজজুর রহমান
ে া াiটর 
সব্েদশী হস্ত o কুিটর িশল্প 
শরীফপু , েমড্ডা, িববাড়ীয়া 
েমাবাiল: 12829174742 
Email: swadesi.@gmail.com 

4 জনাব েমাহাম্মদ সাজ্জাদ েহােসন েসাভন
ে া াiট  
েসনারগাo জুট iন্ডাি জ 
খংসারদী, আনন্দবাজার সানারগাo, নারায়নগঞ্জ 
েফানঃ 12819-699399, 12877667774 
i-েমiলঃ hmsh.shovon@gmail.com 

5 িমিমেসস সাবিরনা আiিরন িমনােসস সাবিরনা আiিরন িমনা  
ে া াiটরে া াiটর  
িমনা জুট েফি ক্স eয্ান্ড হয্ািন্ডকর্াফটসিমনা জুট েফি ক্স eয্ান্ড হয্ািন্ডকর্াফটস  
ব্লকব্লক--eফ, েরাডeফ, েরাড--21/721/7  বাসাবাসা--224, 224,   
দিক্ষন বন , েগাড়াদিক্ষন বন , েগাড়ানন--ঢাকঢাক--232৯ 232৯   
েফানঃ  েফানঃ  1282248173112822481731, 12931156687, 12931156687  
iেমলঃ  iেমলঃ  mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm 

6 জনাব েমাঃ iকবালজনাব েমাঃ iকবাল মাহমুদমাহমুদ    
ে া াiটরে া াiটর  
aননয্া জুট েফি ক্স eয্ান্ড হয্ািন্ডকর্াফটসaননয্া জুট েফি ক্স eয্ান্ড হয্ািন্ডকর্াফটস  
ব্লকব্লক--eফ, েরাডeফ, েরাড--21/721/7  
বাসাবাসা--224, 224, দিক্ষন বন , েগাড়াদিক্ষন বন , েগাড়ানন--ঢাকঢাক--232৯ 232৯   
েফানঃ েফানঃ 1297889727712978897277  
iেমলঃ iেমলঃ mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm

7 জান্নতুল েফেরােদৗস িস্নগ্ধা
ে া াiটর 
িববর্তন 
436/2, শংকর, জাফরাবাদ, ঢাকা-2318 
েমাবাiল:12838৯841৯8 
Email: snigdhahossain325@gmail.com



    

8 জনাব কাজী আশরাফুল হক 
িসio 
েরাজেডল িবজ 
প্লট-24, েলন-2৯, ব্লক-e, েসকশন-21 
িমরপুর, ঢাকা-2327,  
েফানঃ 12823383388, 12721132364 
iেমলঃ iেমলঃ Saymon@rroocchhddaalleebbiizz..ccoomm                           

9 আজoয়া নাঈম
েচয়ারপাস র্ন 
আেলািকত হৃদয় eন্টার াiজ 
4/22 ব্লক িব, লালমািটয়া, ঢাকা-2318 
েফান: 12828688282 
Email: nayem.azwa@gmail.com 

৯ েমাছাঃ িনহার সুলতানা 
ে া াiটর  
‘‘সব্প্ন কুিটর হস্তিশল্প’’ 
নািসর িভলা, 4য় তলা, সাiড-8 বাঙ্গালীপুর,  
িনজপাড়া, ৈসয়দপুর, নীলফামারী। 
েমাবাiলঃ 12842-563474। 
Email: nihar-sultana0108@yahoo.com

21 খািদজা আক্তার বকুল
ে া াiটর 
পাটরানী বকুল িবলাসী 
2৯ নাটকঘর েলন, ময়মনিসংহ 
েফান: 12৯94293792 
Email: bakulrahman1234@gmail.com

22 িম. সব্পন কুমার দাস
িনব র্াহী পিরচালক 
কৃিত 

2/2, ব্লক-e, আসাদেগট েরাড 
েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318  
েফানঃ ৯22৯246, ৯227572  
েমাবাiলঃ 1282615177৯, 12৯412124৯1   
i-েমiলঃ swapon@prokritee.com 

23 নািগ র্স আহেমদ
ে া াiটর 
আনা ফয্াশন 
গর্াম: কালাiসরদারচর, েপা: eনােয়তনগড়, 
থানা: কালিকিন, েজলা মাদারীপুর। 
েফান: 12829৯72942 

24 শয্ামসুন্দর িসংহ
ে া াiটর 
eসeম হয্ািন্ডকর্াফটস 
িশববাজার, মাধবপুর, কমলগঞ্জ েেমৗলভীবাজার 
েফান: 12823587199 
Email: sham.dd27@yahoo.com 

25 জনাব েমা: রিবuল আহসান
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
জুট েটক্সটাiল িমলস িল: 
িবেজe ভবন (4য় তলা) 
88 মিতিঝল বািনিজয্ক eরাকা, ঢাকা  
েফান: 12827548415 
eনআiিড নং 2৯7858৯32161742৯৯                                            
Email:ahsanrabiul@yahoo.com 



    

26 জনাব েমা: েসােহল রানা
ে া াiটার 
জুট ান্ড 
3৯8/2 বড়মগবাজার, রমনা, ঢাকা-2111 
েমাবাiল: 1288৯683519 
iেমiল: Sohelrana001990@gmail.com 

27 জনাব েমা: আবু সাঈদ
ে া াiটর 
eয্াড সলুয্শন 
েশখ মুিজব সড়ক, যেশার 
েফান: 128582৯৯666 

28 েমা: মিনরুল iসলাম
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
িসলমী বয্াগ iন্ডাসি জ িল: 
েডন্ডাবর পূব র্পাড়া, পলাশবাড়ী 
সাভার কয্ান্টনেমন্ট, ঢাকা-2455 
েফান:12৯85557112, 12822758567 
Email: sablu@silmibag.com 

29 জনাব েমাঃ কামাল েহােসন 
িসio 
হিল কর্াফটস eন্ড ফয্াশন 
েশা-রুম-34, কলoয়ালা পাড়া, েরাড নং-5, ব্লক-eফ নীচতলা, 
িমরপুর-2, ঢাকা-2327।   
েমাবাiল-12823-829788  
i-েমiলঃ holycrafts1@yahoo.com

2৯ জনাব েমাঃ েমাশারফ েহােসন
ফাuন্ডার 
iেসবী eন্টার াiেজস 
iসলাম কিমuিনিট েসন্টার, uপেজলা েগiট, কমলগঞ্জেমৗলভীবাজার  
েফান-1295৯237887 
iেমলঃ iেমলঃ eshebeebd@ggmmaaiill..ccoomm..

31 জনাব তাহিমদুল iসলাম 
ধান কম র্কতর্া  
েবিক েসন্টার 
99, কলাবাগান, 3য় েলন, ঢাকা-2316 
েফান: 12৯22326172 
E-mail: tahmidul i@yahoo.com 

32 িম. aিজত কুমার দাস  
ে া াiটর 
‘‘িকর্েয়িটভ জুট েটক্সটাiল ডাক্ট’’  
কুকুর মারা, নারায়নপুর,রায়পুর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12822-৯86678। 

33 জনাব েমাঃ আব্দুস সালাম 
ে া াiটর 
‘‘সুমাiয়া uiিভং ফয্াক্টরী’’ 
গর্ামঃ ঘাগুিটয়া, েপাঃ পুিটয়াবাড়ী,  
uপেজলাঃ িশবপুর েজলাঃ নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯31-1997৯7। 

34 কিহনুর iয়াছিমন
ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া 

‘‘তরঙ্গ’’ 
393/6-2ম কেলানী, মাজার েরাড, িমরপুর-2  
ঢাকা-2327,েফান-9125452,ফয্াক্স-9126425,  
i-েমiলঃ wedptar@yahoo.com 



    

35 েমাসাঃ শামীমআরা িদপা
সব্তব্ািধকারী 
রােহলা জুট কর্াফটস 
ফ্লয্াট নং-7/িব 
292/িব েতজকুিনপাড়া, েতজগo, ঢাকা 
েফানঃ 12837131717, 12826131414 
iেমলঃ iেমলঃ sshhaammiimmaarraaddiippaa@gmail.com@gmail.com 

36 েমাসাঃ  মিজর্না খাতুন
িট eম জুট হয্ািন্ডকর্াফটস 
2৯৯ নথ র্ শয্ামলী (পিশ্চম আগারগাo েরাড)  
uত্তর শয্মলী েরাড #3, ঢাকা-2318 
েফানঃ 12823686518, 12৯2919719৯ 
iেমলঃiেমলঃ  mmoorrjjiinnaa22001100@@ggmmaaiill..ccoomm 

37 িমেসস েমেহরুন নাহার েবগম
েচয়ারময্ান  
আিজয়ার েফয়ার ে ড িলিমেটড 
388/e, িড-3, েরাড-12 
বায়তুল আমান হাuিজং েসাসাiিট 
আদাবর, ঢাকা-2318,েফানঃ 12822631716 
Email: contact@ajiyer.com           

38 িমেসস বাথ র্া গীিত বাৈড়
পিরচালক  
েকার িদ জুট oয়াকর্স 
বাড়ী-38, েরাড-22৯, গুলশান, ঢাকা-2323 
েফানঃ 9948856-8, 12841135171,  
iেমল: mail@cjwbd.com 

39 জনাব েমাঃ মিশuর রহমান েরাকনজনাব েমাঃ মিশuর রহমান েরাকন 
ে া াiটার ে া াiটার   
রািফ জুট কর্াফটরািফ জুট কর্াফট  
93/5 93/5 মাদারেটক, পাবনাগিল,মাদারেটক, পাবনাগিল,  
সবুজবাগ, ঢাকাসবুজবাগ, ঢাকা--23252325  
েফান েফান 1282212822--45992৯ 45992৯ iেমল: moshiurrahaman.rokan@gmail.com 

3৯ েমা: আশরাফুর রহমান
ময্ানািজং ডাiেরক্টর 
িনপুন কর্াফটস িল: 
28/2/িস/2 েটালারবাগ 
িমরপুর-2, ঢাকা-2327 
েফান: ৯138539, 12822674443 
Email: nipunltd@yahoo.com, nipuncrafts@ 
gmail.com 
 

41 wcsKzixZv wek̂vm
Dc-cwiPvjK, Avi.Avi.Gd  
ivRv ei`vKvšÍ †ivW, PuvPo, h‡kvi| †dvbt-042165663 

42 wmivRyj Bmjvg wicb 
cÖKí mgš^qKvix,  
PiKv n¨vwÛµvdUm& 
22/wm, gywRe moK, h‡kvi|  
†gvevBjt 01309003601 

43 bebxZv mvnv
 mË¡vwaKvix f~wg †cŠiweZvb  
†bZvRx myfvlP› ª̀ emy †ivW, h‡kvi| †gvevBj bs-
01711988199 



    

44 Qv‡Kiv evby  
wbe©vnx cwiPvjK 
MÖxY bvix Kj¨vY dvD‡Ûkb 
68, KvRx Avãyj Kwig †ivW,  
†`ŠjZcyi, Lyjbv|  
†gvevBjt 01711184644 

45 kvgxgv myjZvbv †iRv
†cÖvcÖvBUi 
FZ…-FRy n¨vwÛµvdUm& 
evbiMvwZ, Avj-Avwgb gnjøv, Lyjbv| ‡gvevBj bs-01712-
958311 

46 ‰mq`v jvqjv Av³vi
wbe©vnx cwiPvjK 
jvqjv eywUKm& nvDR 
53/1-K, cvejv, †kL Avqye Avjx †ivW, _vbv+‡cv÷-‡`ŠjZcyi, 
‡Rjv-Lyjbv| †gvevBj bs 01957617001| 

47 jyrdzb nK wcqv  
†cÖvcÖvBUi 
wcqv eywUKm& 
69, myjZvb Avn‡g` †ivW, Lyjbv|  
†gvevBjt 01981019099| 

48 Lvw`Rv imyj
†cÖvcÖvBUi 
kkx eywUK GÛ dzW 
19, †gŠjfx cvov, Lyjbv|  
†gvevBj bs-01718455658 

49 gwbiæb †bQv gwb
†cÖvcÖvBUi 
wgwjkv †UBji I eywUKm& nvDR 
c~e© evwbqv Lvgvi, we‡K †ivW, Lyjbv| †gvevBj bs-
01915096861| 

4৯ cvifxb Av³vi
†cÖvcÖvBUi 
^̄cœbvix Kj¨vb ms ’̄v ( ^̄bvKm) 

53/1, cvejv, †kL Avqye Avjx ‡ivW, †`ŠjZcyi, Lyjbv|  
†gvevBj bs-01716490263| 

51 KweZv miKvi
†cÖvMÖvg Awdmvi 
`wjZ 
37/1, †K`vibv_, g‡nk^icvkv, †`ŠjZcyi, Lyjbv| †gvevBj bs-
01793158691 

52 ‡i‡nbv Av³vi
cwiPvjK 
fimv dvD‡Ûkb 
†`qvov, w`Nwjqv, Lyjbv|  
†gvevBj bs-01732171166 

53 byiRvnvb Lvbg
cwiPvjK 
wknve eywUKm&



    

3/5, eqiv †m›Uvj †ivW, eqiv, Lyjbv| †gvevBj bs-
01720002397 

54 kwn ỳj Bmjvg MvRx
cwiPvjK 
m~-Pviæ RyU M¨vjvix 
†ebx evey †ivW, Lyjbv m`i, Lyjbv  
†gvevBj bs-01915427373 

55 ivwk`v Lvbg
†cÖvcÖvBUi 
wew_ G›Uvi cÖvBR 
58, evMgviv †gBb †ivW, Lyjbv|  
†gvevBj bs-01711981608| 

56 kvnvwiqv myjZvbv
†cÖvcÖvBUi 
Lyjbv Ry‡U· 
48/9, B¯úvnvbx 2q †jb 
iæcmv ó¨vÛ †ivW, Lyjbv|  
†gvevBj bs 01974597712 

57 জনাব শরীফ শিহদুল iসলাম
ে া াiটর 
শরীফ e াiজ 
বাসা-27 5থ র্তলা,  েরাড-2, িনকুঞ্জ-3,  
ভািটয়াপাড়া, বাসস্টয্ান্ড, কািশয়ানী েগাপালগ্ঞ্জ, েফান: 
12873233৯31 
Email:owner@diverse-bd.com

58 েমাছা: িশিরন েবগম 
ে া াiটর 
েমসাস র্ মিনব ফয্াশন eয্ন্ড হয্ািন্ডকর্াফটস 
থমার েছo, গাবতলী, বগুড়া 
েফান: 128৯3869৯93, 12866936৯33 
Email:munibfashionandhandicrafts@gmail.com  
 

59 িরফাহ নাজনীন রািখ
ে া াiটর 
তাiফা eক্সেপা 
267 িবভাবরী 
মািলবাগবাজার েরাড, ঢাকা। 
েমাবাiলঃ 12৯2৯৯৯3839, 12722৯৯3839 
iেমলঃ taifaexpo@gmail.com

5৯ জনাব েমা: মখেলছুর রহমান
ে া াiটর 
জািরফ eন্টার াiজ   
85/5, uত্তর যা াবাড়ী, ঢাকা 
েফান: 12784481226, 12৯53491321 
eনআiিড নং-612827৯682৯35 
িনবন্ধেনর তািরখ:38-12-3127 
E-mail: : mohon.ze@gmail.com 
 



    

61 মাসিফকা জামান  
ময্ানািজং ডাiেরক্টর 
েগােল্ডন গর্ীট 
বাড়ী-4৯, oয়াড র্-৯ সাতারকুল েরাড,  
uত্তর বাড্ডা, ঢাকা 
েমাবাiলঃ 12823292365,  12822৯6৯626 
iেমলঃ mashfica@goldengreet.com

62 জনাব েমাঃ মিনরুজ্জামান
ে া াiটর 
‘সুমী জুট ে াডাক্টস’ 
2৯2  েমরািদয়া  ভুiয়াপা্ড়া  
িখলগo, ঢাকা-232৯  
েমাবাiল-12827-662231, 12৯34-751555 
Email: sumijute@yahoo.com

63 জনাব েমাঃ মিজবুর রহমান েচৗধুরী 
ে া াiটর 
‘‘নকশী বাংলা iেকা েটক্স’’  
কাuিরয়া পাড়া, নরিসংদী -2711।  
েমাবাiলঃ 12৯337৯6363 
Email: nakshibanglaecotex@gmail.com 
chowdhury@nakshibanglaecotexbd.com

64 জনাব েমাশারফ েহােসন
ে া াiটর 
ডায়মন্ড জুট eয্ন্ড েকাং 
iস্টান র্ আরজু, েলেভল-9, রুম-5 
72, িবজয়নগর, ঢাকা-2111 
েফানঃ 94৯3327, 12824136659 
iেমলঃ iেমলঃ info@jutebagbd.ccoomm.. 

65 েমাছাঃ হােজরা েবগম
ে াiটর 
জননী জুট ডাক্টস 
গর্ামঃ ৈকবত্তপাড়া, েপাঃ নািপতপাড়া 
থানাঃ মান্দা, েজলাঃ নoগ । 
েফানঃ 12829729238, 1288333৯738 
 

66 আব্দুল খােলদ  
সব্তব্ািধকারী 
কারুকাজ ডাক্টস্ 
32, শািন্তনগর (3য় তলা), ঢাকা 2328 
েফান: 12৯244918৯5, ৯459821 
E-mail: karukaj.in@gmail.com

67 েশখ aনািমকা আেরফীন নীপা
ে া াiটর 
aনািমকা জুট হয্ািন্ডকর্াফটস eয্ন্ড িগফটস 
বাড়ী নং-82, েরাড 21/5, ব্লক-eফ 
দিক্ষন বন  েজক্ট,  
েগাড়ান, িখলগাo, ঢাকা-232৯ 
েফানঃ 12৯74611723 

68 িম. ময্ািথu হালদার
িসio   
সামপান   
259, গর্ীন েরাড েতজগাo, ঢাকা-2326  
েফানঃ 1292৯৯56511 
EEmmaaiill::sshhaammppaannccrraaffttss@gmail.com



    

69 েরাকছানা পারিভন
পিচলক 
িতেবশী কুিটর িশল্প সংস্থা 
েশকসন-7, বাস-3, েরাড-49, ব্লক-i 
িমরপুর-3, ঢাকা েফানঃ 12৯46411৯61 
iেমলঃ roksana-dip@@ggmmaaiill..ccoomm 

6৯ জনাব েমাহাম্মদ হািনফ  
ে া াiটর 
eভার গর্ীন জুট েটক্সটাiলস 
কেলজ েরাড, দিক্ষন পাড়া, েমাগল নগড়, 
মাতুয়াiল, েডমরা,  ঢাকা-2347   
েফান-12৯29-453453  
iেমলঃ iেমলঃ eevveerrggrreeeennjjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm 

71 জনাব েমাঃ তাজুল েহাসন  
ে া াiট 
টয্েপি  স্টুিডo eয্ন্ড েপiিন্টং 
43/28, পল্লবী, ঢাকা,েফানঃ 12829৯69315 
iেমল: artist.tajul.t@gmail.com 

72 কাজী oয়ািহদুজ্জামান
ে া াiটর 
েক ডিব্লu জুট হয্ািন্ডকর্াফটস 
গর্ামঃ বালুয়াকািন্দ কাজীবাড়ী, েপাঃ িবেক রায় পাড়া গজািরয়া, 
মুিন্সগঞ্জ-2621 
েমাবাiলঃ 12781773266 
  

73 জনাব েমাহাম্মদ আলী খান
িসio eয্ন্ড ে া াiটর 
হয্ান্ড টাচ 
বাড়ী-671, েরাড-19,  
বায়তুল আমান হাuিজং েসাসাiিট,  
আদাবর, েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 
েমাবাiল-12822415174, 9252982 
iেমলঃ iেমলঃ info@@hhaannddttoouucchhbbdd..ccoomm

74 জনাব েমাঃ তািরক েহােসন
সব্তব্ািধকারী 
গর্ীন আথ র্ কেটজ  
৯1/ িনu চাষাঢ়া, জামতলা 
নারায়নগঞ্জ-2511 েমাবাiলঃ 1282295928৯ 
iেমল: tarikhm10@gmail.com 

75 জনাব েমাঃ oয়ািছuর রহমান
সব্তব্ািধকারী 
কর্াফটস eন কর্াফটস 
38, করলার uল্টরপাড়া, দিক্ষনখান, ঢাকা-233৯ 
েফানঃ 12877৯545৯1 
i-েমiলঃ wasiur.murad@lgmail.com

76 েমাঃ মিনরুল বাসার
সব্ত্তব্ািধকারী 
েগােল্ডন ফাiবার   
395 েমাল্লারেটক, দিক্ষণখান, ঢাকা-2341। 
েমাবাঃ 12822564743, 12663585৯3৯ 
i-েমiলঃ goldenfiber01@gmail.com 



    

77 কাকলী সরকার 
ে াiটর 
নীলমাধব 
27/4, হাটেখালােরাড, িটকাটুলী, ঢাকা-2314 
েমাবাiলঃ 12863128171 
Email: kakoli_raj@yahoo.com

78 েমাসাঃ শাহানাজ আক্তার েমাসাঃ শাহানাজ আক্তার  
িসioিসio  
সবুজ পল্লীসবুজ পল্লী  
েছাট বক্সনগর, নবাবগঞ্জ, েছাট বক্সনগর, নবাবগঞ্জ,   
ঢাকাঢাকা--2431  2431  েফানঃ েফানঃ 12886522৯2212886522৯22  
EEmmaaiill::  iinnffoo@@bbaaggbbaazzaarrbbdd..ccoomm  
 

79 জনাব েমাঃ েমাক্তার েহােসন
িসio 
বয্াগ বাজার 
257/2 েনকেরাজবাগ, াহমনিকত্তা  
েকরানীগঞ্জ, ঢাকা-2421 
েমাবাiলঃ 12823649717, 12৯83649717 
iেমiেমলঃ লঃ mmookktteerr..aaiimmaann@@ggmmaaiill..ccoomm

7৯ জনাব েমাঃ iিলয়াস 
সব্তব্ািধকারী 
ফুল ফয্াশন eয্ন্ড হয্িন্ডকর্াফটস 
uত্তর ভাসানীয়া, নাগরী কালীগঞ্জ, গাজীপুর 
েফানঃ 12৯35383৯68, 12৯275425৯7 
 

81 েমাসাঃ শািকলা জাহান 
ে া াiটর 
িশuলী হয্ািন্ডকর্াফটস হাuজ 
লটােখালা, করমআলীর েমাড়, জয়পাড়া েদাহার, ঢাকা।েমাবাiলঃ  
12874781845 
iেমলঃ sakila jahanshuily@@ggmmaaiill..ccoomm 

82 জনাব আফজাল েহােসন
ে া াiটর 
জুট কর্াফটস 
৯1 কদমতলা েরাড ( ীজ) 
সবুজবাগ ঢাকা-2325 
েফানঃ 12838211211, 12737211211 
iেমল: afjal.craft@gmail.com 

83 েখান্দকার iকবাল আহেমদ 
ে া াiটর  
নয্াচারল হয্ািন্ডকর্াফটস 
বাড়ী-34, েরাড-24, িনকুঞ্জ-3, ঢাকা-233৯ 
েফান: 661৯9282, 12822359141 
Email: natural handicrafts16@gmail.com 

 
84 েবগম আেয়শা হািমদ

সব্তব্ািধকারী 
পােয়ল বুিটকস  
71/৯/িজ-e, ধলপুর, যা াবাড়ী, ঢাকা-2315 
েফান-12976541191, 128৯121৯৯22 
iেমল নাi: ayasa.hamid@gmail.com 



    

85 েমাছাঃ িফেরাজা সরকার
ে া াiটর 
‘‘মুনম বুিটকস’’ 
মুিন্সপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12854-278279 

86  েমাছাঃ মনছুরা েবগম
ে া াiটর 
‘‘মনছুরা ে ডাস র্’’ 
হিরপুর, সদর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 128৯7-8919৯4 

87 লিতফা েবগম 
ে া াiটর 
‘‘আেলার তয্াশা বুিটকস eন্ড হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
বাড়ী#45, েরাড# 2/2, মুিন্সপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12842-2৯6854

88  েমাছাঃ সািহদা রহমান
ে া াiটর 
‘‘সহমিম র্তা’’ 
িমি পাড়া, মহানগর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 128৯5-8৯2932

89  েমাছাঃ রম্নমানারা েবগম
ময্ােনিজং িডেরক্টর 
‘‘েজ eন্ড আi হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
হিরপুর, চন্দনপাঠ, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12846-671178 

8৯  েমাছাঃ িরমিক আক্তার
ে া াiটর 
‘‘জনকলয্াণ হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
গুড়ািতপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 128৯8-933533 

91 ফিরদা iয়াসিমন 
িনব র্াহী পিরচালক 
‘‘নারী সমবায় সিমিত িলঃ’’ 
রামদাসধিনরাম, uিলপুর, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12842-324789 

92 আহসান রিহম মিঞ্জল
িনব র্াহী পিরচালক’’ 
‘‘iueসেকeস’’ 
শাহীপাড়া, সদর, নীলফামারী। 
েমাবাiলঃ 12822-727198 

93 েমাছাঃ নািগ র্স সুলতানা
ে া াiটর 
‘‘িডপুক হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
সাতগাড়া, িম ীপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12823-635436 

94  েমাঃ মাহবুবার রহমান
িনব র্াহী পিরচালক 
‘‘সমাধান সংস্থা’’ 
বাড়ী#34৯, েরাড#4/2, মুলােটাল, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12823-8৯813৯ 

95  েমাছাঃ আেমনা েবগম
ে া াiটর 
‘‘িনশেবতগঞ্জ শতরিঞ্জ হসত্মিশল্প’’ 
িনশেবতগঞ্জ, uপশহর, রংপুর। 



    

েমাবাiলঃ 12413-237947

96  েমাছাঃ তহুরা েবগম
ে া াiটর 
‘‘চারম্নশী শতরিঞ্জ o হসত্মিশল্পজাত পণয্’’ 
িনশেবতগঞ্জ, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12839-443644 

97  েমাছাঃ জাহানারা iমাম
ে া াiটর 
‘‘জুট হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
বালুয়াডাঙ্গা, সদর, িদনাজপুর। 
েমাবাiলঃ 12825-953793 

98 ফিরদা iয়াসিমন (ডিল)
ে া াiটর 
‘‘েমসাস র্ পুষ্প হসত্মিশল্প’’ 
গাড র্পাড়া, ৈসয়দপুর, নীলফামারী। 
েমাবাiলঃ 12827-1৯6137 

99  েমাছাঃ আিছরন েনছা
ে া াiটর 
‘‘aেনক আশা কুিটর িশল্প’’ 
পায়রাবন্দ, িমঠাপুকুর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12924-932114 

9৯  েমাঃ িগয়াস uিদ্দন
েজনােরল ময্ােনজার 
‘‘ৈসয়দপুর eন্টার াiেজস’’ 
iসলামবাগ, িচিনমসিজদ, ৈসয়দপুর, 
নীলফামারী।  
েমাবাiলঃ 12823-173৯14 

৯1  েমাঃ শামীম আক্তার সরকার
পিরচালক 
‘‘েবগম েরােকয়া হয্ািন্ডকর্াফট’’ 
পায়রাবন্দ, িমঠাপুকুর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 1282৯-46৯89৯ 

৯2 মেনায়ারা সুলতানা 
সভােন ী 
‘‘পরশ হসত্মসম্ভার মিহলা uন্নয়ন সংস্থা’’ 
পুরাতন েস্টশনপাড়া, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12827-273216 

৯3 uেম্ম কুলসুম মিন
ে া াiটর 
‘‘সূচী িশল্প বুিটকস’’ 
ধাপ েজল েরাড, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12826-618481 

৯4 েমাছাঃ িবজলী েবগম
পিরচালক 
‘‘েমৗ হয্ািন্ডকর্াফট’’ 
শাহাবাজ, কাuিনয়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12৯24-346952 

৯5 ডাঃ িনিখল রায়
িনব র্াহী পিরচালক 
‘‘eiচ, eস, িপেক’’ 
হরকিল, ঠাকুরপাড়া, পাগলাপীর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12832-৯৯3555 



    

৯6 লাiজুতুেন জান্নাত
ে া াiটর 
‘‘ঐশী িবuিট পাল র্ার eন্ড বুিটকস’’ 
দশ র্না, কেলজপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12846-253275 

৯7 কািনজ ফােতমা লাজুক
ে া াiটর 
‘‘স্টাiল লাiন’’ 
েগাসাiবাড়ী, মািহগঞ্জ, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12722-413322, 12866-453544 

৯8 সব্প্না রানী েসন
পিরচালক 
‘‘রংপুর কর্াফট’’ 
েজল েরাড, ধাপ, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12823-727438, 12831-958৯94 

৯9 e,িট,eম,শিফকুল iসলাম রঞ্জু
িনব র্াহী ধান 
‘‘কিমuিনিট ফর eেসািসেয়শন রম্নরাল েডেভল্পেমন্ট (কাড র্)’’ 
ফ িসতলা, েগািবন্দগঞ্জ, গাiবান্ধা। 
েমাবাiলঃ 12827-64719৯ 

৯৯ আেয়শা আক্তার
ে া াiটর 
‘‘eসিডeস কুিটর িশল্প’’ 
পিশ্চম বািলঘাটা,প চিবিব, জয়পুরহাট 
েমাবাiলঃ 12822-1658৯7 

211 দীপ চ  রায়
ে া াiটর 
‘রাধানগর িদঘীপাড়া হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
আেটায়ারী, পঞ্চগড়। 
েমাবাiলঃ 1282৯-457863 

212 চন্দনা আহেমদ
ে া াiটর 
‘‘রাiদাহ হয্ািন্ডকর্াফট’’ 
বাসা#7৯, েরাড#5/3, পিশ্চম মুলােটাল, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 1282৯-389946, 12954-114547 

213 েমাঃ নািসর uিদ্দন
ে া াiটর 
‘‘রংপুর হয্ািন্ডকর্াফট্’’ 
মড র্াণ েশখপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12846-91৯5৯2 

214  েমাছাঃ েরােমনা খাতুন
ে া াiটর 
‘‘আর eস হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
েদবীপুর, পায়রাবন্দ, িমঠাপুকুর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12816-948632 

215 েমাঃ eরশাদ েহােসন খ ন
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
‘‘িবসিমলস্নাহ বয্াগ হাuজ’’ 
রানীপুকুর, িমঠাপুকুর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12922317৯7৯, 12888-6৯2216 

216  েমাঃ আেনায়ারম্নল হক
িনব র্াহী পিরচালক 
‘‘পলস্নী মানব uন্নয়ন সংস্থা’’ 
শালমারা, িমঠাপুকুর, রংপুর। 



    

েমাবাiলঃ 12856-356129

217  েমাছাঃ িবuিট েবগম
ে া াiটর 
‘‘িবuিট শতরিঞ্জ কারখানা’’ 
েমাংলাকুিঠ, পীরগাছা, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12821-333329, 12884৯-19117 

218  েমাছাঃ মেনায়ারা েবগম
ে া াiটর 
‘‘সব্প্ন েগাল্ডন হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
েঘাগাদহ, সদর, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12855-424৯8৯ 

219  েমাঃ জুলিফকার আলী
িহuময্ান িরেসাস র্ ময্ােনজার 
‘‘মিহেদব যুব সমাজ কলয্াণ সিমিত’’ 
মিহেদব, uিলপুর, কুিড়গর্াম।  
েমাবাiলঃ 12828-9992৯1 

21৯  েমাঃ মাহফুজুল iসলাম
ে া াiটর 
‘‘মােয়র েদায়া কুিটর িশল্প’’ 
রামদাস ধিনরাম, uিলপুর, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12887-993577 

221  েমাছাঃ খািদজা পারভীন
ে া াiটর 
‘‘েমসাস র্ জান্নাতুল েটiলাস র্’’ 
েদuিত, পীরগাছা, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12857-421462 

222  েমাছাঃ আঞ্জুমানারা েবগম
সব্তব্ািধকারী 
‘‘মধয্বজরা সরকার পাড়া পাটপণয্ uৎপাদন েক ’’ 
মধয্বজরা, uিলপুর, কুিড়গর্াম।  
েমাবাiলঃ 12৯23-586354 

223 আেমনা েবগম
সব্তব্ািধকারী 
‘‘আশা মিন হয্ািন্ডকর্াফটস’’ 
সরদার পাড়া, uিলপুর, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12869-738693 

224  েমাছাঃ লাভলী েবগম
ে া াiটর 
‘‘আিখ জুট ে াডাক্টস’’ 
আপুয়ার খাতা, পান্ডুল, uিলপুর, কুিড়গর্াম।  
েমাবাiলঃ 12848-811689 

225 কিহনুর েবগম 
ে া াiটর 
‘‘পলস্নী সমাজ পাটপণয্ uদপাদনকারী দল’’ 
আদ র্শপাড়া, uিলপুর, কুিড়গর্াম। 
েমাবাiলঃ 12891-7৯3525 

226  েমাঃ শাহ্জাহান কবীর
ময্ােনিজং ডাiেরক্টর 
‘‘েগােল্ডন হয্ািন্ডকর্াফটস (িবিড) িলঃ’’ 
বাহার কাছনা, মাষ্টারপাড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12826-251254 



    

227 মাহফুজ আরা েচৗধুরী
পিরচালক 
‘‘েমধা আতব্কম  সংস্থা’’ 
িনuশালবন, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12829-693757 

228 e eiচ eম বাদল
ে া াiটর 
‘‘বুনণ কর্াফ্ট হাব’’ 
েকরানীপাড়া েচৗরাসত্মা েমাড়, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12883-935742 

229      aিসত েচৗধুরী 
‘‘আরিডআরeস eন্টার াiজ াঃ িলঃ’’ 
েজলেরাড়, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12823-832762 

22৯ নুর সািবনা iয়াসমীন
ে া াiটর 
‘‘েমৗিন েসানা বুিটকস’’ 
েকিডিস েরাড, আলমনগর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12828-534255 

231  েমাছাঃ নুসরাত জাহান
ে া াiটর 
‘‘কর্াফট-i-বাংলা’’ 
দশ র্না, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12839-468829, 12829-233257 

232  েমাঃ আতাuর রহমান
ে া াiটর 
‘‘আধার আেলা জুট ে াডাক্টস’’ 
িকসামতহাবু, গজঘন্টা, গংগাচড়া, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12848-265179 

233  েমাছাঃ শামসুন নাহার েজসিমন
ে া াiটর 
‘‘চারম্নতা’’ 
uত্তম, হাজীরহাট, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12828-7336৯5 

24  েমাঃ সােরায়ার e আলম
ে া াiটর 
‘‘সপ্তবণ র্া শতরিঞ্জ হসত্মিশল্প’’ 
িনসেবতগঞ্জ যুগীপাড়া, সদর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12876-৯76246 

235  েমাঃ শাহেনoয়াজ সরকার
ে া াiটর 
‘‘i-কর্াফট’’ 
গাড়ালেচৗিক, জালালগঞ্জ, িমঠাপুকুর, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12829-53৯951 

236  েমাঃ েরাকনুজ্জামান
সভাপিত 
‘‘oয়াল্ডর্ ফয্াশণ ে িনং iনিস্টিটuট’’ 
uত্তর ফিরদপুর, িনuটাuন, সদর, িদনাজপুর। 
েমাবাiলঃ 12827-881159 

237 নাoয়াজ আহেমদ
ে া াiটর 
‘‘iেকা ে ন্ডলী ডাক্টশন’’ 
শহীদ ডাঃ িজকরম্নল হক েরাড, 
ৈসয়দপুর, নীলফামারী। 



    

েমাবাiলঃ 12827-721356

238  েসািনয়া েসাবহান
ে া াiটর 
‘‘সপ্তধা পলস্নী (কর্াফটস eন্ড ফয্াশণ’’ 
ধাপ, েজল েরাড, রংপুর। 
েমাবাiলঃ 12825-648393 

239 iয়াসিমন পারভীন
ে া াiটর 
iয়াসিমন েটiলািরং হাuজ 
শািন্তবাগ, আগর্াবাদ, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 119 
েমাবাiল: 12961441৯18 

23৯ খােলদা েবগম
ে া াiটর 
সুকনয্া 
িশকলবাহা, পিটয়া, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 127 
েমাবাiল: 12926788392। 
Email: sukanna@gmail.com

241 নoেসর আলী খ ন
ে া াiটর 
চকবাজার aনলাiন। 
চকবাজার, প চলাiশ, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 17৯ 
েফানঃ 12944423988 
i-েমiলঃ chalkbazaronline@gmail.com 

242 েমাঃ eরশাদ uল্লাহ সুমন।
ে া াiটর 
eস e বয্াগ ফয্াক্টরী। 
সরাiপাড়া, পাহাড়তলী,চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 179 
েফানঃ  12953351৯85

243 েগালতাজ েবগম।
ে া াiটর 
সব্েপ্নর েছ য়া বুিটকস্ 
দিক্ষন চর পেতঙ্গা, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 113 
েফানঃ 128291৯4794

244 েসাহরাব uিদ্দন।
ে া াiটর 
েডল্টা জুট ডাক্টস। 
গর্ীণ িভu ,েগাসাiলডাঙ্গা, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 121 
েমাবাঃ 12923994294 

245 হােজরা খাতুন।
ে া াiটর 
তাসমী বুিটকস্ 
পেতঙ্গা, িবমানবন্দর, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 168 
েমাবাঃ 12956352573 



    

246 েমাঃ েজাবােরর ফারুক িলটন
ে া াটর 
েজড িব জুট ডাক্টস 
জগদীসপুর, িমরসরাi, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 137 
েমাবাঃ 1292৯71356৯। 

247 মিজর্না েবগম।
ে া াiটর 
িরদয় েটiলাস র্। 
বাকিলয়া, চকবাজার, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 171 
েমাবাঃ 12843৯48761 

248 আরজুমান সুলতানা
ে া াiটর 
মাহী ফয্াশান eন্ড বুিটকস্ 
দিক্ষন েডবারপাড়, আগর্াবাদ, চট্টগর্াম। 
িনবন্ধন নং 118 
1292247৯272 

249 জনাব শােহদুল iসলাম 
বয্াবস্থাপনা পিরচালক 
েবঙ্গল ে iেডড eন্ড রাগস িলিমেটড  
বাড়ী-26, েরাড-23, বক-eফ,  
িনেকতন, গুলশান, ঢাকা-2323।  
েফান-9947126-28, 12822-635৯16 
মন্জুর েমােরশদ: 12822248716 
i-েমiলঃ bbrl@dhaka.com

24৯ জনাব েমাঃ সাiফুল iসলাম
ে া াiটর 
ময়না জুট বাজার 
রমজান েবিডং েস্টার, েদাকান নং-51 
বায়তুল আমান মসিজেদর নীেচ 
িনu মােকর্ট, ঢাকা-2316 
েমাবাiলঃ 12731৯19868 
iেমলঃ iেমলঃ majedul1105@ggmmaaiill..ccoomm 

251 শািহদা আক্তার মুিন্ন
িতষ্ঠাতা 

aগর্জ 
uত্তর বাড্ডা, চ-211/2  
হািজ েসানা িময়া েরাড 
বাড্ডা, ঢাকা-2323 েফান: 128৯99৯6684 বাবা 12831242238  
iেমiল: agrojofficial@gmail.com 

252 আফসানা আিসফ
ময্নািজং পাট র্নার 
e িসক্স 
েলন-3, (পিশ্চম সাiড), হাuজ-316(নীচতলা) 
বািরধারা, িডoeiচeস, ঢাকা-2323 
েমাবাঃ 12841118899 
i-েমiলঃ ahmed.afsana@gmail.com

253 জনাব েমাঃ শরফ uিদ্দন খন্দকার
ে া াটর  
আফনান জুেটক্স 
248/e আহেম্মদনগড় পাiকপাড়া 



    

েজানাকী েরাড, িমরপুর, ঢাকা। 
েমাবাiলঃ 12645417927, 12৯217476৯1,  
iেমলঃ  afnanjutex@gmail.com

254 জনাব েমাঃ eমদাদুল হক
ে া াiটর 
েমসাস র্ কুিমল্লা ে ডাস র্ 
215-চকেমাগলটুলী, চকবাজার, ঢাকা-2211 
েফান-12822214৯57, 12৯2৯214৯57 
iেমলঃ comillatraders90@gmail.com

255 জনাব েমা:  েতৗিহদ িবন আব্দুস সালাম
ে া াiটর 
ক্লািসকয্াল হয্ান্ডেমiড ে াডাক্টস িবিড 
িব-81, eফ-5 eিজিব কেলানী 
ঢাকা-2111 েফান: 12824147৯51, 82৯4317 
হুমায়ূন: 1279695132৯ 
eনআiিড নং-37৯65442152৯1 
িনবন্ধেনর তািরখ: 12-13-3127 
E-mail: tauhid@rugsbd.com

256 রুিবনা আক্তার মুিন্ন
ে া াiটর 
িডজাiন বাi রুিবনা 
uত্তর কৃশ্ননগড়,িপেরাজপুর  
েফান: 12828265259 
Email: designbyrubina@gmail.com 
 

257 সুয র্কুসুম 
সব্তব্ািধকারী 
েমা:স াট 
চ া,জামালপুর সদর,জামালপুর 
েমাবাiল: 12861-2৯3637 
Email: surjokusum@gmail.com 

258 সাময্ হস্তিশল্প 
সব্তব্ািধকারী 
শাপলা েবগম 
বগাবাiদ,জামালপুর সদর,জামালপুর 
েমাবাiল: 12815-৯81536 

259 aপরািজতা কর্াফ্টস
সব্তব্ািধকারী 
মমতাজ েবগম (েশাভা) 
35/e নাটক ঘরেলন,সদর ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12৯59-615752 

25৯ সব্প্নীল হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
eস.e. েশফালী আক্তার 
পিশ্চম নয়াপাড়া,কেলজ পুকুর,জামালপুর 
েমাবাiল: 12829-868845, 
 

261 মা-বাবার েদায়া হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
জান্নাতুল মাoয়া 



    

দিড়হািমদপুর,বানােরর পাড়,জামালপুর সদর,জামালপুর
েমাবাiল: 12৯35-426635, 

262 বাংলার কারু 
সব্তব্ািধকারী 
েমা:িমজানুর রহমান 
কেলজ েরাড,জামালপুর 
েমাবাiল: 12827-393792 

263 েদালন ফয্াশান eন্ড হস্তািশল্প
সব্তব্ািধকারী 
জয়ন্তী ৈকরী 
পাবিলক লাi রী সংলগ্ন,বকুলতলা,সদর, 
জামালপুর 
েমাবাiল: 12833-112588 
 

264 জামালপুর জুট ডাক্টস
সব্তব্ািধকারী 
ফিরদা েবগম 
চ া,জামালপুর সদর,জামালপুর 
েমাবাiল: 12৯24-558513 

265 সিজব হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
েমাছা: িবলিকস েবগম 
বগাবাiদ, সদর জামালপুর। 
েমাবাiল: 12827-731558 
Email: sajib.sj359@gmail.com 

266 মীম কুিটর িশল্প
সব্তব্ািধকারী 
আেমনা খাতুন 
বাসা/েহািল্ডং-2534/e, বকুলতলা সদর জামারপুর 
েমাবাiল: 12829-522487, 12823-16352৯ 
Email: ashikbracu@yahoo.com 

 

267 নকশী হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
পারুল আক্তার েশলী 
েজলা স্কুল সংলগ্ন, আমলাপাড়া জামালপুর 
eনআiিড নং-9345857৯45  
িনবন্ধেনর তািরখ: 
িনবন্ধন নং- 11৯8 
েমাবাiল: 12822-165651 

268 uত্তরণ হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
শাহনাজ সম্পা 
গর্াম: িচথিলয়া, েপা: বড়iকুড়া, সদর, জামালপুর। 
েমাবাiল: 12926-57৯154 
uttaranhasthashilpa525311@gmail.com 

269 মঞ্জু জামালপুর পাট হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 



    

আিমনুল iসলাম মঞ্জু
েদoয়ান পাড়া িলচুতলা সদর জামালপুর 
েমাবাiল: 12826-9781৯৯ 

26৯ েগর্ািসভ েসবা েক  (িপeসেক)
িনব র্াহী পিরচালক 
ডা: eম e মনসুর 
হসিপটাল েরাড, সিরষাবাড়ী জামালপুর 
েমাবাiল: 12827-96635৯ 

271 েমাসাস র্ শীন ে িডং
সব্তব্িধকারী 
েমা: শিহদুল iসলাম ফিকর 
কািচনা, ভালুকা, ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12826-275958 

272 িরতু বুিটকস 
সব্তব্ািধকারী 
সুরাiয়া iয়াসিমন িরতু 
31/িব, পুেরািহত পাড়া, সদর ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12835-৯৯৯981 

273 মািলহা বুিটকস
সব্তব্ািধকারী 
কামরুন্নাহার সূচী 
28/িব, াক্ষপল্লী সদর ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12827-993523 

274 পাথ র্ হস্ত িশল্প
সব্তব্ািধকারী 
পারভীন আক্তার 
েহািল্ডং-24, সানিকপাড়া েহলথ aিফস গিল, ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12৯35-165৯22 

275 েগাধূিল িসিবিপ
সব্তব্ািধকারী 
ৈসয়দা েসিলমা আজাদ 
েগাধূিল 355/3, েশখ i ািহম সড়ক, েঢালািদয়া তালতলা ময়মনিসংহ। 
েমাবাiল: 12855-455547 
Email: Godhulicbp2012@gmail.com 

276 পাটরানী বকুল িবলাশী
সব্তব্ািধকারী 
খািদজা আক্তার বকুল 
2৯ নং নাটক ঘরেলন, সদর ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12৯94-293792 
Email: bakulrahman1234@gmail.com 

277 পারশা eন্টার াiজ
সব্তব্ািধকারী 
ফারজানা খানম েমৗিস 
28/4, েদাকান নং-3 নং, পিন্ডতপাড়া,  সদর ময়মনিসংহ। 
েমাবাiল: 12821-569536 

278 রুপান্তর েমনুফয্াকচারীং eন্ড কসেমিটকস
সব্তব্ািধকারী 



    

ডিল খানম 
কায়দা, নকলা েশরপুর 
েমাবাiল: 12841-297775 

279 eiচ.িড. eম ে ডাস র্
সব্তব্ািধকারী 
েমা: শিফuল্লাহ 
কায়দা, নকলা েশরপুর 
েমাবাiল: 12৯77-461৯7৯ 
Email: hdmtraders@gmail.com 

27৯ তৃণমূল কারুপণয্
সব্তব্ািধকারী 
আiনুন্নাহার (িশuলী) 
49 আর েক িমশন েরাড, সদর ময়মনিসংহ 
eনআiিড নং- 7236327336328 
িনবন্ধেনর তািরখ: 
েমাবাiল: 12822-58৯৯1৯ 
nahar.karupanna@gmail.com 

281 তৃণমূল কর্াফ্টস
সব্তব্ািধকারী 
খন্দকার ফারুক আহেমদ 
71 িডিব েরাড, েসহড়া সদর ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12823-৯৯1284 
Email: faruque.tus2003@gmail.com 

282 আিবয়া জুট ডাiভারিসিফেকশন
সব্তব্ািধকারী 
সািবয়া আক্তার  
বািলপাড়া েরাড, দিররামপুর, ি শাল, ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12825-188999 
Email: sabiaarfan69@gmail.com 

283 aনয্রকম হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
েমাছা: শরীফা েবগম 
গুয়াবাড়ীয়া (পাথািলয়া uত্তর), সদর জামারপুর 
েমাবাiল: 12839-6798৯3 
onnorokomhostoshilpo@gmail.com 

284 শতদল হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
েমাসা: মাকসুদা হাসনাত 
আমলাপাড়া, সদর েরাড, জামালপুর 
েমাবাiল: 12786-138৯71 
Email: karukala2@gmail.com 

285 কারুকলা 
সব্তব্ািধকারী 
েমা: শািহনুর আলম 
েহািল্ডং নং-33, oয়াড র্ নং-13, আমলাপাড়া, সদর েরাড, জামালপুর 
েমাবাiল: 12822-126279 
Email: karukala2@gmail.com 

286 িফহা হস্তিশল্প eন্ড ফয্াশন হাuজ



    

সব্তব্ািধকারী 
িশরীন আক্তার 
বজর্াপুর, সদর জামালপুর 
েমাবাiল: 12836-8696৯8 
Email: fihaandicraft@gmail.com  

287 নoেরাজ হস্তিশল্প
সব্তব্ািধকারী 
েমাছা: আিতয়া িসিদ্দকা 
েশেখর িভটা, সদর জামালপুর 
েমাবাiল: 12877-275571 

288 হাসান জুট কর্াফটস
সব্তব্ািধকারী 
eন eম মুিদ র্দুল হাসান 
গফরগাo েপৗরসভা, ময়মনিসংহ 
েমাবাiল: 12828-55৯18৯ 

289 েমাঃআব্দুররিশদ 
(বয্বস্থাপনাপিরচালক) 
‘‘েমসাস র্ আরeস েটক্সটাiল’’ 
আনন্দী, মাধবদী -2715, নরিসংদী। েমাবাiলঃ 12৯5৯-414৯38, 
1288৯-৯94675।  

28৯  েসাহরাব েহােসন
(বয্বস্থাপনাপিরচালক) 
‘‘েমসাস র্ নািবলািনেডল েটপ’’ 
দিক্ষণকারারচর, নরিসংদীসদর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯23-৯94929 

291 লুৎফুন্নাহার েবগম
‘‘চােন্দর কািন্দ দুঃস্থ o নারীuন্নয়নসংস্থা’’ 
রামপুরবাজার, রায়পুরা, নরিসংদী।  

েমাবাiলঃ 12826-8৯2863।  
292 লাকীখানম 

‘‘সািদয়াজুট ডাক্টস’’ 
24/6 দিক্ষণকান্দা পাড়া 
নরিসংদীসদর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12814-462৯54।  

293 েমাহাম্মদ  েমাশারফ েহােসন
‘‘i-েসবীeন্টার াiেজস’’ 
মাধবপুর েরাড, uিজরপুর, কমলগঞ্জ, েমৗলভীবাজার।  
েমাবাiলঃ12822-422284 

294 আব্দুলআuয়াল
eনআরিডeস (কর্ািমত্ম) 
মাiজদীবাজার, সুধারাম, েনায়াখালী।  
েমাবাiলঃ 12822-833761।  
i-েমiলঃawal@nrdsbd.org 

295  েমাঃরতনিময়া
‘‘েমসাস র্ জান্নাতজুট  ে ডাক্টস্ (eমেজেজিপ)’’ 
গর্ামঃমােঝর চর, গেয়শপুর, পলাশ, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯39-748461, 12885-85৯৯33, 12794-388691।  

296 েমাঃমাহবুবুলহক
‘‘মাহবুবজুেটক্স’’ 
338/3 সািটরপাড়া, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12829-9৯176৯।  



    

i-েমiলঃnewazte@gmail.com 
297 হািসনা েবগম, ে াপাiটর

‘‘ফয়সাল েটiলাস র্ eন্ড বুিটকস’’ 
গর্ামঃ বংিশরিদয়া,েপাঃপুিটয়া, িশবপুরনরিসংদী। 
েমাবাiলঃ 12883-492957।   

298 রােবয়াসুলতানাসুমা
‘‘সুমা েটiলাস র্ eন্ড বুিটকস’’ 
পূব র্ াহ্মন্দী, নরিসংদীসরকারীকেলজ, নরিসংদীসদর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12817-131834।  

299 েমাঃসালামিময়া
‘‘সুমাiয়াuiিভংফয্াক্টরী’’ 
গর্ামঃঘাগুিটয়া, েপাঃপুিটয়াবাড়ী,  
uপেজলাঃিশবপুর েজলাঃনরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯31-1997৯7, 12874-৯77419, 12৯53-৯17426  
েমiলঃsomiajuteproduct@gmail.com 

29৯  সু ত দাস ৈবষ্ণব
eসিডeমফাuেন্ডশন, কািলবাড়ী েরাড, আরশিবিল্ড (4য় তলা), হিবগঞ্জ। 
i-েমiলঃsdm_foundation@yahoo.com 
েমাবাiলঃ 12822-166৯19, 12791-4৯835৯ 

2৯1  েমাঃহািববুররহমান
‘‘নরিসংদীফাiবারস’’ 
346, সািটরপাড়ানরিসংদী। 
েমাবাiলঃ 12823-391514, 12788-89৯694, 12৯13-55931৯ 
i-েমiলঃnarsingdifibres1@gmail.com 
rm34229795@gmail.com 

2৯2 আকিলমা আক্তার িশuিল
‘‘রম্নপালীকুিটরিশল্প’’ 
243 জােমমসিজদ েরাড, পাiকপাড়া, াহ্মণবািড়য়া।  
েমাবাiলঃ 12৯29-9৯8648,  
েমiলঃrupali.kutirshilpo18@gamil.com 

2৯3।  পারভীনহািলম
‘‘িশশু o মিহলাuন্নয়নসংস্থা’’ 
বাড়ীনাজ কেটজ, েশখরােসলসড়ক, সমেসরাবাদ, লক্ষ্মীপুর-4811  
েমাবাiলঃ 12823-249948, 12৯76-316448 
iেমiলঃcwdalakshmipur@yahoo.com 

2৯4 েমাঃiuনুসিময়া, ে াপাiটর
‘‘পপুলারবয্াগ’’ 
টাuয়াদীসদর, নরিসংদী 
েমাবাiলঃ 12৯33-774824।  

2৯5  হােফজআঃসালাম
‘‘e.িট.eম েটক্সটাiলিলঃ’’ 
কািজরচর, ডাঙ্গাবাজার, পলাশ, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12824-628676, 12888-592592 

2৯6  েগৗরাঙ্গ পা
‘‘পা স দায়কলয্াণপিরষদ (পাসকব)’’ 
গর্ামঃ দলiপাড়া, েপাঃখািদম নগর-4214, 
িসেলটসদর, িসেলট।  
i-েমiলঃ 12822-4৯৯724।  
patragourango@yahoo.com 

2৯7  মিহuিদ্দনআহেমদ 
‘‘িডিজটাল েসন্টার কর্াফটস’’ 
রূপনগর (কািলকাপুর), বাঘাসুরা, মাদবপুর, হিবগঞ্জ।  
েমাবাiলঃ 12827-996৯79।  



    

i-েমiলঃkdks00@yahoo.com 
www.baghasura.habiganj 

2৯8 সাজ্জাদুর রহমান
‘‘পলস্নীuন্নয়ন o দুেয র্াগবয্বস্থাপনাসংস্থা (পদ্মা) 
বীরগo বাজার-4112, দিক্ষণসুনামগঞ্জ 
সুনামগঞ্জ 
েমাবাiলঃ 12823-44121৯ 
i-েমiলঃsazzadpadma@gmail.com 

2৯9  eনামুলজামান
‘‘e জামানবয্াগ েষ্টার’’ 
িচিনশপুর, নরিসংদীসরকারীকেলজনরিসংদীসদর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯37-628238।  

2৯৯ েমাঃমিজবুররহমান েচৗধুরী
‘‘নকশীবাংলাiেকা েটক্স’’  
কাuিরয়াপাড়া, নরিসংদী -2711।  
েমাবাiলঃ 12722-776363, 12৯33-7৯6363 
েমiলঃnakshibanglaecotex@gmail.com 
www.nakshibanglaecotexbd.com 

311 সােরায়ার েহােসন
‘‘িসহাব ে াডাক্টস’’ 
মরজালসমতাবাজার, রায়পুরা, নরিসংদী 
েমাবাiলঃ 1295৯-866417,  
1282৯-8৯1525, 12৯27-99256৯  

312।  েমাঃ েমাসত্মািফজুররহমান
‘‘েদশ েটক্সটাiল’’ 
গর্ামঃ েকন্দুয়া ডাঙ্গাবাজার, পলাশ, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12৯22-381281।  

313 সালমা আক্তার  (ে াপাiটর) 
‘‘সালমা েটiলাস র্ eন্ড হসত্মিশল্প’’ 
েঘাড়ািদয়া,  নরিসংদীসদর, নরিসংদী।  
েমাবাiলঃ 12733-714365।  

314  েমাঃআজমলভুকর্া 
‘‘েমসাস র্ ভূiঁয়া ে ডাস র্’’ 
নতুনবাজার, বাসাiল, নরিসংদী 
েমাবাiলঃ 12৯29-2৯561৯।  
i-েমiলঃazmalbhuiyan@yahoo.com 

315  রিফকুলiসলাম
‘‘েমসাস র্ িরফাজুট ডাক্টস eন্ড হস্ত িশল্প’’ 
দাসপাড়া, নরিসংদীসদর,  
নরিসংদী েমাবাiলঃ 12৯96-17198৯,  
12831-622125।  

316 জনাব মস-uদ-uল আলম
বািনজয্ aন্তজর্ািতক িল: 
8/25 শহীদ সিলমুল্লাহ েরাড, েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 েফান: 
12841৯42৯51 
Email: banijyoantorjatik@gmail.com 

317 জনাব সাবব্ীর েহােসন 
ে া াiটর 
িবেজক্স করেপােরশন  
29, িনu পল্টন লাiন আিজমপুর, ঢাকা-2316 
েমাবাiল: 1293399৯97৯ 
E-mail:  bizexcorporation@gmail.com /info cbigroupbd.com 



    

 
319 েমােমনা সুলতানা 

ে াপাiটার: আিলফ iন্টারনয্াশনাল  েফি ক্স  eন্ড জুট ে াডাক্টস 
কেলজ েমাড়,আকুর টাকুর পাড়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12825191295 
i-েমiল : alififjp@gmail.com  

31৯ ডা. শািহদা আক্তার 
ে াপাiটার -পারিমতা uiেমন্স oয়াল্ডর্ 
আলী কমেপ্লক্স, কািলবাড়ী েরাড, টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 128381৯1711 
i-েমiল : drsahidathme@gmail.com 

321 েগালাম েমাস্তফা
ে াপাiটার: েনক্সট ফয্াশান েটক্সটাiল  
গড়ািশন,করিটয়া,টাঙ্গাiল।  
i-েমiল : mustafatex@gmail.com 
 

322 িসিদ্দক েহােসন 
ে াপাiটার- েমসাস হািসব েফি ক্স  
গড়ািশন,করিটয়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12827547751 
i-েমiল : siddiquehossain@gmail.com 

324 মিজর্না আক্তার (রুিম)
ে াপাiটার- রুিম ফয্াশন হাuজ eন্ড বুিটকস েসন্টার  
বািঘল বাজার,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12845835393 
i-েমiল : morzinaromy1987@gmail.com 

325 রুখসানা পারভীন 
ে াপাiটার- আরিপ হয্ািন্ডকর্য্াফ্ট  
থানা পাড়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 1282215৯4৯2 
i-েমiল : rukhsanaparvin723@gmail.com  

326 আিমনা মামুন 
ে াপাiটার — 
মুন হস্তিশল্প  eন্ড ব্লক ি ন্টারস 
আবহাoয়া aিফস েরাড,আকুর টাকুর পাড়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12829872556 
 

327 মারজানারা েমরী
ে াপাiটার —সূিঁচ িশল্প, 
েকাদািলয়া, টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12823831883 
i-েমiল : onlymary70@gmail.com 

328 েমাঃ রুহুল আিমন 
ে াপাiটার: েসানালী আঁশ কুিটর িশল্প 
জািরলা,েপাড়াবাড়ী,িসরাজগঞ্জ।  
েমাবাiল : 12851223966 
i-েমiল : sonaliask473@gmail.com 

329 েমাঃ iি স আলী 
ে াপাiটার- eয্াকিটভ জুট ে াডাক্টস্ 
সাবািলয়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12821৯72368 

32৯ মঞ্জু রানী ামািনক 
ে াপাiটার- স্মরণী হস্তিশল্প কম র্সূিচ  
িবশব্াস েবতকা, আটপুকুর পাড়, টাঙ্গাiল।  



    

েমাবাiল : 1282731775৯
i-েমiল : sharoney@gmail.com 

331 আবু আহমদ আখতারুজ্জামান 
ে াপাiটার- তাসিনম iন্টারনয্াশনাল  
িবশব্াস েবতকা,ঢাকা েরাড,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12822376328 
i-েমiল : abutushar33@gmail.com  

332 সাহীমা খাতুন 
ে াপাiটার-  
eসeম জুট eন্ড সূচী বুিটক সপ  
থানা পাড়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12792৯18877 
i-েমiল : shimu7766@gmail.com 

333 লাকী আক্তার 
ে াপাiটার- লাকী নয্াচারাল েহলথ্  
থানা পাড়া,টাঙ্গাiল।  
েমাবাiল : 12881499653 
i-েমiল : luckyakter1219775@gmail.com 

334 নাজমা আক্তার 
ে াপাiটার —নাজু বুিটকস ি ন্টাস   
পিশ্চম আকুর টাকুর পাড়া,টাঙ্গাiল।  
eনআiিড নং : ৯43৯614325195 
িনবন্ধেনর তািরখ : 12/17/3128 iং 
েমাবাiল : 12838883237 
i-েমiল :  

335 ৈসয়দ েমেহদী হাসান 
ে াপাiটার: গর্ীনেটক্স জুট ে াডাক্টস 
সাবািলয়া,টাঙ্গাiল।  
eনআiিড নং : ৯43৯629441185 
িনবন্ধেনর তািরখ : 17/15/3127 iং 
েমাবাiল : 12835483848 
i-েমiল : smehedi43@gmail.com 

336 েমাঃ লুৎফর রহমান  
ে াপাiটার- বাহ হয্ািন্ড কর্য্াফ্টস্ 
েদেবাত্তর বাজার,আটঘিরয়া,পাবনা।   
eনআiিড নং : 872162684৯93৯ 
িনবন্ধেনর তািরখ : 29/15/3127iং 
েমাবাiল : 12823366384 
i-েমiল : bdmus@gmail.com  

337 রািফয়া আহেমদ 
ে াপাiটার- িরংকু জুট ে াডাক্ট 
পুগিল,ডাকঘর-বাংড়া,কািলহাতী,টাঙ্গাiল।  
জন্মিনবন্ধন নং : 2৯81৯425825211724 
িনবন্ধেনর তািরখ : 13/14/3128iং 
েমাবাiল : 12892421417 
i-েমiল : sharoney@gmail.com 

 

338 ফুয়াদ েমা: খায়রুল iসলাম
ে া াiটর 
আলীজান eন্টার াiজ 
িজন্ধাবাজার িসেলট, েফান: 12822576943 
Email: fuadalizan@yahoo.com 

339 নািহদ সুলতানা
িনব র্াহী পিরচালক 



    

‘‘বন্ধন হয্ািন্ড কর্াফটস্’’
েগালাবাড়ী, কািলগঞ্জ, গাজীপুর।  
eনআiিড নং- 792713৯868789 
িনবন্ধেনর তািরখ: 12-1৯-3126 
েমাবাiলঃ 12863-395144। 

33৯ জনাব i ািহম খিলল
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
কর্াফট িভশন 
বাড়ী-24, েরাড-2/e, ব্লক িব 
নেবাদয় হাuিজং েসাসাiিট, েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 েফান: 
12867৯৯5329 
iেমiল:ibrahimkhalil66@yahoo.com 
 

341 জনাব েমা: েদেলায়ার েহােসন  
ে া াiটর 
িদ জুট ফাiবাস র্ িবিড 
9/4, েরাড নং-2, ব্লক-িড, িমরপুর-25 
ঢাকা-2323 েফান: 12844358135, 12৯83243481 
iেমiল: thejutefibersbd@gmail.com 

342 জনাব েমা: মাহফুজুল হক
পিরচালক 
েমসাস র্ লাiটস িকর্েয়শন 
8/েক, েতজগাo িশল্প eলাকা, ঢাকা 
েফান:127886846৯6৯ 
eনআiিড নং 88899246৯8                                     
Email:owner@diverse-bd.com

343 iসরাত জাহান
সব্তব্ািধকারী 
েক টু েক oয়য্ারস iন্টারনয্াশনাল 
8/21 িমরপুর-25, স্টাফ েকায়াট র্ার, কাফরুল, ঢাকা েফান: 
12৯3673৯94৯ 
Email: ishratjahan7221@gmail.com

344 িমেসস রীনা িবশব্াস
িনব র্াহী পিরচালক 
রীনা হস্ত কুিটর িশল্প 
218, আবুল বাসার েরাড, 
িময়াপাড়া, েগাপালগঞ্জ 
েমাবাiলঃ 12828343111, 12৯26834৯7৯,  
iেমল: pmus2005@gmail.com

345 জনাব েমাঃ আঃ ছাত্তার
ে া াiটর 
হয্ািপ হয্ািন্ডকর্াফটস eয্ান্ড জুট ে াডাক্টস 
বাসা-69 (2ম তলা) পূব র্ সুলতানগঞ্জ 
রােয়রবাজা, ধানমিন্ড, ঢাকা-231৯। 
েমাবাiলঃ 12826814695, 12৯3৯816836 
iেমলঃ happyhandicrafts2000@gmail.com

346 জনাব শামসুিদ্দন আহেম্মদ িলপু
ে া াiটর 
নয্াচার eয্ন্ড eেসািসেয়টস 
বক # eফ,হাuজ # 3/2 আিজজ মহল্লা,  
কােদিরয়া মা াসা েরাড, জেয়ন্ট েকায়াটার 



    

েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318। 
েফান-12827-572518, 1292৯242297 
iেমলঃ  nature2011@gmail.com 

347 েমাবােশব্রা রহমত uল্লাহ 
ে া াiটর 
েগােল্ডন েরাপ 
238, িনu আরামবাগ, মিতিঝল 
ঢাকা-2111।েফানঃ 12782168119  
iেমল: tulipexp@yahoo.com 

348 জনাব েমাঃ খােদমুল iসলামজনাব েমাঃ খােদমুল iসলাম  
ে াে া াiটরাiটর  
জুেটক্সেকাজুেটক্সেকা  
2612, 2612, নাহানাহার প্লাজা র প্লাজা   
48, 48, বীর uত্তম িস আর দত্ত সড়ক, ঢাকাবীর uত্তম িস আর দত্ত সড়ক, ঢাকা--21112111  
েমাবাiলঃ েমাবাiলঃ 128612৯6222, 128612৯6212128612৯6222, 128612৯6212  
Email: jutexco@gmail.com 

349 েমা: েবলাল েহােসন 
িসio 
গর্ীন েটকচার 
আবব্স আলী সুপার মােকর্ট, েগালাবাড়ী বাজার 
েপা: eমoআরআie, uপেজলা গাবতলী,বগুড়া 
েফান: 12825346582 

34৯ জনাব েমাঃ মিফজুল iসলাম মাহফুজজনাব েমাঃ মিফজুল iসলাম মাহফুজ   
ে া াiটরে া াiটর  
েরণুেরণু  হয্ািন্ডকর্াফটসহয্ািন্ডকর্াফটস  
বাড়ীবাড়ী--24, 24, েলনেলন--15 (315 (3য় তলা ডানপাশ) য় তলা ডানপাশ)   
েসকশনেসকশন--2121ব্লকব্লক--e, িমরপুর, ঢাকাe, িমরপুর, ঢাকা  
েমাবাiলঃ েমাবাiলঃ 1282265357212822653572, 12792129599, 12792129599  
iেমলঃ iেমলঃ rreennuuhhaannddiiccrraaffttss@@ggmmaaiill..ccoomm 

351 েমাসাঃ uেম্ম কুলসুম িলমা
ে া াiটর 
িকর্েয়িটভ ফয্াশন েসাস র্ 
ডাকবাংলা েরাড নীলফামারী 
েমাবাiলঃ 128782৯242৯ 
Email: arshadulalam409.aa@gmail.com

352 েমাছাঃ আিলফ জাহান েশিরনা আক্তার
সব্াবলমব্ী  সমাজ কলয্ান সংস্থা 
ডাকবাংেলা সড়ক নীলফামারী 
েফানঃ 1282197927৯ 
eনআiিড নং-84315194৯74৯8 
িনবন্ধেনর তািরখ: 13-1৯-3126 

353 রািজব কুমার কুন্ডু
ে া াiটর 
িকর্েয়িটভ প্লাজ 
বাড়ী-23/2433, িনu বাবুপাড়া, িছট iট েখালা 
িনuবাবুপাড়া, নীলফামারী- 7411 
েমাবাiলঃ 12851৯96692 
eনআiিড নং-84375162৯4299 
িনবন্ধেনর তািরখ: 13-1৯-3126 
iেমল নাi 

354 নাসিরন আক্তার িমলা
িসio 
িদ ময্াগেনটস 



    

বাড়ী-31৯, েরাড-4, পদ্মা আবািসক
েবয়ািলয়া, রাজশাহী 
েফান: 128482135৯8 
eনআiিড নং 4811819249                                                 
Email: milaakter@gmail.com 
 

355 জনাব েমাঃ মিহuিদ্দন
ধান কায র্ িনব র্াহী 
মিন জুট গুডস্ eয্ন্ড হয্ািন্ডকর্াফটস 
93/i/2, মাদারেটক (পাবনাগিল), ঢাকা 2325 
েফানঃ 122৯14448৯9, 12৯779999৯৯,  
eনআiিড নং- 2৯৯237৯7915111441 
িনবন্ধেনর তািরখ: 31-19-3126 
Email: monyjute@gmail.com

356 েমাঃ জুল েহাসাiন জিন
ে া াiটর 
পানসী 
93/i/2 মাদারেটক, বাসােবা, ঢাকা-2325 
েফানঃ 1282248172৯ 
eনআiিড নং-37৯7938791729 
িনবন্ধেনর তািরখ: 14-1৯-3126 
iেমলঃ iেমলঃ mony-jute-goods@yyaahhoooo..ccoomm.. 

357 জনব েমাঃ জামাল েহাসাiন
ে া াiটর 
3 েজড কর্াফট 
বাড়ী-56, েরাড-2, ঢাকা uদয্ান, মধুখালী, ফিরদপুর েফানঃ 
12826213684 
i-েমiলঃ jamalhossain92@yahoo.com 

358 জনাব েমাঃ েবারহান uিদ্দন আল ফয়সাল ভূঞা
পিরচালক 
েনচারেটক 
83, দিক্ষণ মুগদাপাড়া, ঢাকা-2325 
েফানঃ 12924927৯54, 12888362৯৯8 
eনআiিড নং-2৯98412৯526৯6৯৯৯2 
িনবন্ধেনর তািরখ: 18-23-3126 
iেমলঃ naturetech15@ gmail.com

359 জনাব েমা: আিশকুজ্জামান 
পাট র্নার 
হয্ান্ড েমiড িবিড 
েরাড-14, বাসা-77/e জনতা েকাaপােরিটভ, হাuিজঙ আদাবর, 
েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 
েফান: 12837239128 
 

35৯ জনাব নাজমুল হক
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
জনতা জুট িমলস িলিমেটড 
সাuথ eয্িভিনu টাoয়ার, 9ম তলা, 
8-গুলশান eয্ািভিনu, গুলশান-2  
ঢাকা-2323।  
েফান-৯9997৯9, 1282267739৯ 
eনআiিড নং-37৯372৯5747৯4 
িনবন্ধেনর তািরখ: 14-23-3126 
iেমলঃ  nhuq@janata-sadat-jute.com 



    

361 সােদক সিফuল্লাহ
িনব র্াহীপিরচালক 
“রূরাল কিমuিনিট েডেভলপেমন্ট েসাসাiিট”  
বােয়কেমাড়, (সাচার), বােয়কবাজার, কচুয়া, চ দপুর। েমাবাiলঃ 
01712-654601 
i-েমiলঃrcds2001@yahoo.com, 
info.rcdsbd@gmail.com

362 সিমক সিহদ জাহান
সভা িত 
রুরাল েডেভলপেমন্ট েসন্টার, িসেলট 
বাসা/েহািল্ড85/1রায়নগর, দিজর্বন্দ, ডাকঘরঃ িসেলট-3100, িসেলট 
সদর, িসেলট। 
েফান: 12826113975 
iেমল: samik.jahan@gmail.com 

363 সুমী আক্তার
ে াপাiটর,  
“iিজeন্টার াiজ”  
গর্ামঃলংলাচাবাগান, েপাঃলংলাচাবাগান, uপেজলাঃকুলাuড়া, 
েজলাঃেমৗলভীবাজার।  
েমাবাiলঃ01716-219261 
i-েমiলঃeasyenterprise1@gmail.com 

364 আব্দুল মােলক
পিরচালক 
“oয়াফeন্টার াiজ” 
গর্ামঃলহরাজপুর, ডাকঘরঃ িটলাগo-3231, কুলাuড়া, 
েমৗলভীবাজার।  
েমাবাiলঃ 01712-186269 
i-েমiলঃpkwaffh1@gamil.com

365 oবায়দুর রহমান
ে া াiটর,  
“গর্ীনকর্াফট”  
দাuদকািন্দ, কুিমল্লা।  
েমাবাiলঃ 01843-161773, 01731-71633।  
i-েমiলঃmuzahidhrm@gmail.com 

367 েমা: শামীম আহেম্মদ
ে া াiটর 
িব-শান হয্ািন্ডকর্াফটস 
বাড়ী-23, েরাড-16, বালক-i 
বন  রামপুরা-ঢাকা 
েফান: 12৯8৯632345 
iেমiল: shamimgt@yahoo.com 
 

368 হািসনা আক্তার 
ে া াiটর 
ফয্াশন eয্ন্ড স্টাiল  
বাড়ী-23, েরাড-6 ব্লক-i,রামপুরা বন , ঢাকা্ 
েফান: 12837575733 
Hasina-mino-2@gmail.com 

369 সায়রা iসলাম
aংশীদার 
পাioিনয়ার জুট ে ডাস র্ 
আিমন েকাট র্ 3য় তলা 
73-74 মিতিঝল বা/e, ঢাকা-2111 
েফান: 12৯72345561 
eনআiিড নং 2133831637 



    

Email: pioneer@gmail.com
 

36৯ জনাব েসখ নািসর uিদ্দন
েচয়ারময্ান 
আিকজ জুট িমলস িল: 
আিকজ েচমব্ার  
েরাড নঙ-26/e, বাড়ী নঙ-73,  
ধানমিন্ড, ঢাকা-231৯ 
েফান: ৯674119-৯, 827৯128-9, 128226৯2565 ফয্াক্স: 
৯67562৯ 
E-mail: akijjute@akij.net 

381 মেনােরামা পারিভন
ধান িনব র্াহী কম র্কতর্া 
ঐশব্ী কর্ীেয়ট 
ৈভরবী, ফ্লাট 24/eস e/2 েলকিসিট কনকড র্ 
িখলেক্ষত, ঢাকা-233৯ 
েফান: 1283- 111৯473 

382 সানিজদা খানম
ে া াiটর 
eস eয্ান্ড eফ 
বাসা-283/2 েরাড-2, (শহীদ বিদuজ্জামান েরাড) 
ঢাকা কয্ান্টনেমন্ট, ঢাকা। 
েফান-12৯25323855 
iেমলঃ  shanjidaimmi@gmail.com 

383 েমা: আলী জািকর 
ময্ানািজং পাট র্নার 
আমালী eক্সেপাট র্ iমেপাট র্ 
হাuজ-৯6, েরাড-3, ব্লক-e, িনেকতন 
গুলশান-ঢাকা েফান: 12721114949 

384 জনাব েমাঃ হািকম
সব্তব্ািধকারী  
েগােল্ডন জুট ে াডাক্ট 
229, দিক্ষন দিরয়াপুর 
সাভার, ঢাকা।  
েমাবাiল-1292961628৯ 
i-েমiলঃ goldenjutehakim@gmail.com 

385 েমা: আব্দুল্লাহ আল হাসান
িনব র্াহী ধান 
পােটর জনয্ ভােলাবাসা 
আiিডয়া i ািহম 
বাড়ী-24/েরাড-2/e,ব্লক িব 
নেবাদয় হাuিজং েসাসাiিট, েমাহাম্মদপুর-ঢাকা 
েফান: 1292৯55৯98৯ 
iেমiল: loveforjute@gmail.com 

386 সািহদা পারিভন 
ে া াiটর 
ি ম েটক্স বাংলােদশ 
খ 22, ফ্লয্াট-8িব 
দিক্ষন বাড্ডাবাজার, ঢাকা 
েফান: 12৯33635819, 12789778৯96 
iেমল: shahida@btsbd.com /trimtexbangladesh@gmail.com 

387 রািশদা আক্তার 
েচয়ারময্ান 
বরাত বাংলােদশ 



    

নূরজাহান েরাড হাuিজং eেস্টট
িড/2 eফ-32/33 েমাহাম্মদপুর, ঢাকা-2318 
েমাবাiল: 1283839৯918, 1272839৯918 
E-mail: rashidaakter185@yahoo.com 

388 জনাব েমাহাম্মদ শাহ আলম
ে া াiটর 
eস িট িডজাiন 
ফ্লয্াট: কব-6, িবিল্ডং নঙ -2 
নয্াশনাল হাuিজঙ eপাট র্েমন্ট কমেপ্লক্স 
িমরপুর-3, ঢাকা 
E-mail: shatexbd@yahoo.com  
 

389 িম. জীবন কৃষ্ণ বম র্ন   
িসio 
আরিটিস্টক জুট িবিড 
বাসা-27 5থ র্তলা,  েরাড-2, িনকুঞ্জ-3,  
িখলেক্ষত, ঢাকা, েফান: 128238193৯6, 661৯9414 
Email:owner@diverse-bd.com

38৯ জনাব েমা: নজরুল iসলাম ঢালী
ে া াiটর 
েক. eস কর্াফটস 
বাড়ী-75, েরাড-12, েরন-3 সানারপাড় িসিদ্ধরগঞ্জ ঢাকা 
েফান: 128238৯835৯  iেমiল: kscraftbd@gmail.com 

391 কাজী েমা: মাজহারুল হক
ে া াiটর 
কাজী ফয্াশন হাuজ 
582/িড /2 মীরহাজারীবাগ, ঢাকা-2315 
েফান: 12৯34344124

392 জনাব েমাহাম্মদ মিহuিদ্দন
ে া াiটর 
মািহতা হয্ািন্ডকর্াফটস 
বতর্মান িঠকানা: তুবা কেটজ, মেডল টাuন েকরানীগঞ্জ, 
ঢাকা 
তািরখ: 28-21-312৯ 
েফান: 12925৯37451 iেমiল: 
mahitahandicrafts@gmail.com

393 ৈসয়দ বাহার uদ্দীন জামাল  
সব্তব্াধীকারী 
নীট পেয়ন্ট 
আস্থা ভবন (5থ র্ তলা) ডান পাশ 
বাসা-31, েরাড নং-2,  
ব্লক-খ, েসকশন-7, িমরপুর-21, ঢাকা-2327 
েফানঃ 12929191716, 12৯25697132 
iেমল: snbjamal2004@yahoo.com             

394 জনাব েমাঃ আবুল িময়া
ে া াiটর 
ভাi ভাi  জুট ে াডাক্ট 
ঘাঘিটয়া, পুিটয়া, িশবপুর নরিসংদী 
েফানঃ 12865৯12673 
িনবন্ধেনর তািরখ: 37-1৯-3126 
iেমল: নাi



    

395 কাজী েমা: মিনর েহােসন
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
aপরােজয় িল: 
মধয্ নরিসংপুর, কািশপুর, নারায়ণগঞ্জ 
েফান: 12৯2791৯7৯4

396 জনাব েমা: eনােয়তুল iসলাম
ে া াiটর 
েডা 
েগরুয়াবাজার সভার ঢাকা-2453 
েমাবাiল: 12897728773 
Email: contact@doo.com.bd

397 জনাব eস, eম সাজ্জাদ েহােসন
ময্ানািজঙ পাট র্নার  
েমেফয়ার স্টাiলoয়য্ার  
িঝল িভu 
বাসা-7/e, বািড়, 25 নতুন,  
ধানমিন্ড আ/e, ঢাকা-231৯ 
েফান: 1292৯358568, 12789666117 
 

398 মমতাজ মকসূদ
ে া াiটর 
eসেথিটক 
বাড়ী-325, েরাড-21/e নতুন, 
 ধানমিন্ড, ঢাকা 
েফান: 12826773132 
Email: moqsudmomtaz@gmail.com 

399 আব্দুল্লা আবুল কােসম
ে া াiটর 
িগফট eয্ন্ড েহাম িবিড ে াডাকটস 
57 নঙ আহােম্মদনগড়, পাiকপাড়া,  
িমরপুর-2, ঢাকা-2327 
েফান: 12822655521, 12৯2691৯483, ৯114119 

39৯ জনাব েমাঃ েখাকন িময়া
পিরচালক 
মা জুট ে াডাক্টস 
378/4 নবীনবাগ, িখলগাo, ঢাকা-232৯। 
েফানঃ 12838৯47664 
iেমল নাi: 

3৯1 েমাছাঃ ফিরদা iয়াসিমন (ডিল)
ে া াiটর 
‘‘েমসাস র্ পুস্প হস্তিশল্প’’ 
গাড র্পাড়া, ৈসয়দপুর, নীলফামারী। 
েমাবাiলঃ 12827-1৯6137। 

3৯2 নুর আকতার বানু (রীতু)
ে া াiটর 
আর eন্ড eফ জুট eন্ড হয্ািন্ডকর্াফটস 
বাসা নং-33, েরাড-4/4 
বাশবাড়ী, েমাহাম্মদপুর, ঢাকা 
েফানঃ 1293৯71117৯, 1285268৯771। 
iেমলঃ fahadakandh@gmail.com 

3৯3 খােলদা সূলতানা
ে া াiটর 
জুটমাট র্  eয্ন্ড কর্াফট  iন বাংলােদশ 
বাসা-24, সড়ক-3, ব্লক-e 



    

বন , পূব র্ রামপুরা, ঢাকা-232৯
েফানঃ 129225254৯2  
iেমলঃ iেমলঃ sales@jjuutteemmaarrtt..nneett 

3৯4 সরদার শামস আল-মামুন (চাষী মামুন)  
বয্বস্থাপনা পিরচালক 
গর্ীন েসন্স িলিমেটড 
বািড় নং-4, েরাড-39, ব্লক-েক, বনানী, ঢাকা 
েফান:  12888266৯৯4, 12৯৯৯67892৯ 
iেমiল: inboxgreensense.bd@ gmail.com 

3৯5 জনাব েমাহাম্মদ মাহমুদুর রহমান
ে া াiটর 
কােনক ে ড করেপােরশন 
কারখানা:  79-7৯ বীর uত্তম েক eম শিফuল্লাহ সড়ক, 
ঢাকা 
েফান: 128226442৯৯  
iেমiল: conecttrade@outlook.com

3৯6 জনাব েমাঃ আবুল বাসারজনাব েমাঃ আবুল বাসার   
ে া াiটরে া াiটর  
টাচ ফয্াশনটাচ ফয্াশন  
614/3614/3--55,,দিক্ষন মিনপুরদিক্ষন মিনপুর  
বাiশবাড়ী, পািনর টয্াংকবাiশবাড়ী, পািনর টয্াংক  
িমরপুর, ঢাকািমরপুর, ঢাকা--23223277, , েফানঃ েফানঃ 128439৯164৯128439৯164৯  
iেমলঃ iেমলঃ mmddaabbuullbbaasshheerr11997766@@ggmmaaiill..ccoomm

 
 

 

 


