
    

  

জেডিডিডিজেডিডিডি’’র তাডিকাভুক্ত মাঝারী ও ক্ষুদ্র উদ্যাক্তার তাডিকাভুক্ত মাঝারী ও ক্ষুদ্র উদ্যাক্তা  

  

ক্রডমক  প্রডতষ্ঠাদ্ের োম, িদডি, ঠিকাো ও জ াে  রংপুর ক্রা ট 

০১ জনাব ম্যাডিউ হািদার   

ডিইও    

িামিাে ক্রা টি  

ফ্লাট ডি-৫, হাউে ৫৭/(১-৪) 

পূি ব রাোিাোর, জতেগাওঁ, ঢাকা-১২১৫ 

জ ােঃ ০১৮১৯৯৪৫৪০০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

ই-মেইল: sshhaammppaannccrraaffttss@gmail.com  

wwwwww..sshhaammppaannccrraaffttss..ccoomm 

০২ ডমদ্িি জমদ্হরুে োহার জিগম   

জেয়ারম্যাে  

আডেয়ার জ য়ার জেি ডিডমদ্টি 

২৭৭/এ, ডি-২, জরাি-০১ 

িায়তুি আমাে হাউডেং জিািাইটি 

আদাির, ঢাকা-১২০৭ 

জ ােঃ ০১৭১১৫২০৬০৫ 

এনআইনি নং- ২৬৯০২৪৩৮৪১২২৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৯-০৮-২০১৫ 
Email: shahid.shamim@gmail.com 

  

০৪ জমািাঃ উদ্ে কুিসুম  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডক্রদ্য়টিভ  যাশে জিাি ব (নিএফএি) 

িািা:২০২, ওয়াি ব েং-৮,জিা:৫৩০০ 

েীি ামারী িদর 

জমািাইিঃ ০১৭৬৭১৯১৩১৯ 

এনআইনি নং- ৭৩২৬৪০৮৩৯৭৬২৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

Email: umme180@gmail.com 
 

০৫ ডমদ্িি কাকিী িরকার  

জপ্রপ্রাইটর 

েীিমাধি 

১৬/৩, শহীদ েেরুি ইিিাম িম্রক 

হাটদ্ ািাদ্রাি, টিকাটুিী, ঢাকা-১২০৩ 

জমািাইিঃ ০১৭৫২০১৭০৬০ 

এনআইনি নং- ৫২২৫৫০৩৩৩১৭৬৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 
Email: kakoli_raj@yahoo.com 

০৬ আদ্িদে অনুযায়ী  উদ্যাক্তার োম প্রতযাহার করা হদ্য়দ্ে  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০৭ েোি জমাঃ মডহউডিে   

mailto:info@jdpc.gov.bd
mailto:umme180@gmail.com
mailto:contact@ajiyer.com


    

প্রধাে কায ব ডেি বাহী 

মডে জুট গুিস্ এযন্ড হযাডন্ডক্রা টি 

১৪৯/এ  

জ ােঃ ০১১৯০৩৩৩৭৯৮, ০১৯৬৬৮৮৮৮৯৯, 

০১৭১১৩৭০৬১৯ 

এনআইনি নং- ১৯৯১২৬৯৬৮০৪০০০৩৩০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 
Email: monyjute@gmail.com 

০৮। েোি জমাঃ মডেরুজ্জামাে   

জপ্রাপ্রাইটর 

‘সুমী জুট জপ্রািাক্টস্ 

৬১৫৫ ইিিামেগর, মাতুয়াইি, ঢাকা-১২১৯  

জমািাইি-০১৭১৬-৫৫১১২০, ০১৯২৩-৬৪০৪৪৪ 

এনআইনি নং-৬৭১০৪৫১১৫০৪২৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-০৮-২০১৫ 
Email:s umijute4@gmail.com sumijute@yahoo.com 

০৯। েোি জমাঃ  াদ্দমুি ইিিামেোি জমাঃ  াদ্দমুি ইিিাম      

জপ্রাজপ্রাপ্রাইটরপ্রাইটর  

জুদ্টক্সদ্কাজুদ্টক্সদ্কা  

১৫০১, ১৫০১, োহার প্লাো োহার প্লাো   

৩৭, ৩৭, িীর উত্তম ডি আর দত্ত িড়ক, ঢাকািীর উত্তম ডি আর দত্ত িড়ক, ঢাকা--১০০০১০০০  

জমািাইিঃ জমািাইিঃ ০১৭৫০১৯৫১১১, ০১৭৫০১৯৫১০১০১৭৫০১৯৫১১১, ০১৭৫০১৯৫১০১  

এনআইনি নং-৫৬১৭০৫৭৩৫৮৯৫৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

Email: jutexco@gmail.com 
১০। হাদ্ ে জমাঃ রডিউি হািাে জমাহেহাদ্ ে জমাঃ রডিউি হািাে জমাহে  

জপ্রাপ্রাইটরজপ্রাপ্রাইটর  

জিাডে ক্রা টজিাডে ক্রা ট  

৮২/৪, ৮২/৪, মাদারদ্টক, িািাদ্িা, ঢাকামাদারদ্টক, িািাদ্িা, ঢাকা--১২১৪১২১৪  

জ ােঃ জ ােঃ ০১৭১২৮৪৪০৮১০১৭১২৮৪৪০৮১  

এনআইনি নং-২৬৯৬৮২৭৬৮০৬৭৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-০৮-২০১৫ 

ইনেইল নাইইনেইল নাই  

১১।  ারহাো ারহাো  ডর াডর াত সুিতাো ত সুিতাো   

জপ্রাপ্রইটরজপ্রাপ্রইটর  

রমেী বুটিকি এযন্ড জুট হযাডন্ডক্রা টিরমেী বুটিকি এযন্ড জুট হযাডন্ডক্রা টি  

িাড়ীিাড়ী--৪০, ৪০, রািরাি--১০, ১০, দডিে িাডড়ধারা ডিআইটি প্রদ্েক্টদডিে িাডড়ধারা ডিআইটি প্রদ্েক্ট  

িাডরধারা, ঢাকািাডরধারা, ঢাকা  

জ ােঃ জ ােঃ ০১৭৪৩৭৪৮৯৯৪০১৭৪৩৭৪৮৯৯৪  

এনআইনি নং-২৬৯০৪২১৫৮৫৭৩৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

Email: lupasultana 30@gmail.com      

১২। েোি জমাঃ ইকিাি মাহমুদেোি জমাঃ ইকিাি মাহমুদ      

জপ্রাপ্রাইটরজপ্রাপ্রাইটর  

অেন্যা জুট জ ডিক্স এযান্ড হযাডন্ডক্রা টিঅেন্যা জুট জ ডিক্স এযান্ড হযাডন্ডক্রা টি  

ব্লকব্লক--এ , জরািএ , জরাি--১০/১০/৭৭  

mailto:onyjute@gmail.com
mailto:s%20umijute4@gmail.com
mailto:sumijute@yahoo.com
mailto:jutexco@gmail.com
mailto:lupasultana%2030@gmail.com


    

িািািািা--১২২১২২, দডিে িেশ্রী, জগাড়া, দডিে িেশ্রী, জগাড়ােে--ঢাকঢাক--১২১৯ ১২১৯   

জ ােঃ জ ােঃ ০১৮৬৭৭৮৬১৬৬০১৮৬৭৭৮৬১৬৬  

এনআইনি নং-২৬২৭২০৫৫৫০৯২৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm 

১৩। ডমদ্িি িািডরো আইডরে ডমোডমদ্িি িািডরো আইডরে ডমো    

নেনানেনা  জুটজুট  

জপ্রাপ্রাইটরজপ্রাপ্রাইটর  

ব্লকব্লক--এ , জরািএ , জরাি--১০/১০/৭৭  

িািািািা--১২২১২২, দডিে িেশ্রী, জগাড়া, দডিে িেশ্রী, জগাড়ােে--ঢাকঢাক--১২১৯১২১৯  

জ ােঃ  জ ােঃ  ০১৭১১৩৭০৬২০০১৭১১৩৭০৬২০, ০১৮২০০৪৫৫৭৬, ০১৮২০০৪৫৫৭৬  

এনআইনি নং-২৬২৭২০৫৫৫০৯৩০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  ইদ্মিঃ  mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm  

১৪। েোি জমাঃ মড জুি ইিিাম মাহফুেেোি জমাঃ মড জুি ইিিাম মাহফুে    

জপ্রাপ্রাইটরজপ্রাপ্রাইটর  

জরণুজরণু  হযাডন্ডক্রা টিহযাডন্ডক্রা টি  

মামডে ভিেমামডে ভিে  

ক/ক/২, ২, (৩(৩য় তিা) য় তিা) জিাষ্ট অড ি জরািজিাষ্ট অড ি জরাি  

ড িদ্ তড িদ্ ত, , ঢাকাঢাকা--১২২৯১২২৯  

জমািাইিঃ জমািাইিঃ ০১৭১১৫৪২৪৬১০১৭১১৫৪২৪৬১, ০১৬৮১০১৮৪৮৮, ০১৬৮১০১৮৪৮৮  

এনআইনি নং-২৬৯২৯৮৫৯৬২২২৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইই--জমজমইইিঃ িঃ rreennuuhhaannddiiccrraaffttss@@ggmmaaiill..ccoomm  
১৫। েোি জমাঃ জমাক্তার জহাদ্িে   

ডিইও 

ব্যাগ িাোর 

জোট িক্সেগর , নবাবগঞ্জ  ঢাকা-১৩১০ 

জমািাইিঃ ০১৭১২৫৩৮৬০৬, ০১৯৭২৫৩৮৬০৬ 

ইই--জমজমইইিঃ িঃ bbaaggbbaazzaaaarrbbdd@@ggmmaaiill..ccoomm  

mmookktteerr..aaiimmaann@@ggmmaaiill..ccoomm  
১৬। েোি জমাঃ হুমায়ুে কডির   

জপ্রাপ্রাইটর 

রাড ে জুট কুটির ডশল্প 

দডিেিাড়া, কদ্িেদ্রাি, মাতুয়াইি যাত্রািাড়ী, ঢাকা- 

জমািাইিঃ ০১৭১৩৯৫৪৫১৩, ০১৭১৬৬৩৭৭৭৭ 

এনআইনি নং-২৬১১২৮০৮০৮২৮৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ  humawankabir1@@ggmmaaiill..ccoomm                                        
১৭। কােী ওয়াডহদুজ্জামাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

জক িডব্লউ জুট হযাডন্ডক্রা টি 

গ্রামঃ িালুয়াকাডি কােীিাড়ী, জিাঃ ডিদ্ক রায় িাড়া 

গোডরয়া, মুডিগঞ্জ-১৫১০ 

জমািাইিঃ ০১৬৭০৬৬২১৫৫ 

এনআইনি নং-৫৯১২৪১০১৬২৫৪৬ 

mailto:minajute@gmail.com
mailto:minajute@gmail.com
mailto:renuhandicrafts@gmail.com
mailto:bagbazaarbd@gmail.com
mailto:mokter.aiman@gmail.com
mailto:mokter.aiman@gmail.com


    

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫                                                  

১৮। েোি ডশডশর এেদ্েদ্িা জরাোডরও 

িডরোিক  

জকার ডদ জুট ওয়াকবি 

িাড়ী-২৭, জরা 

ি-১১৯, গুিশাে, ঢাকা-১২১২ 

জ ােঃ ৮৮৩৭৭৪৫-৭,  

এনআইনি নং-২৬৯৯০৩৯৫২২৭৯২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: mail@cjwbd.com 
১৯। সিয়দ িাহার উিীে োমাি  

স্বত্বাধীকারী 

েীট িদ্য়ন্ট 

আস্থা ভিে (৪ি ব তিা) িাে িাশ 

িািা-২০, জরাি েং-১,  

ব্লক- , জিকশে-৬, ডমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 

জ ােঃ ০১৮১৮০৮০৬০৫, ০১৯১৪৫৮৬০২১ 

এনআইনি নং-১৯৭০৪৪২৮৩০৪১৯৯৭৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: snbjamal2004@yahoo.com              
২০। ডমদ্িি রীো ডিশ্বাি 

ডেি বাহী িডরোিক 

রীো হস্ত কুটির ডশল্প 

১০৭, আবুি িািার জরাি, ডময়ািাড়া, জগািািগঞ্জ 

জমািাইিঃ ০১৭১৭২৩২০০০,  

০১৯১৫৭২৩৯৬৯, ০১৭১৩৫১২৭৯২ 

এনআইনি নং-৩৫২৩০৩১৩৮০৯০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: pmus2005@gmail.com 

২১। েোি জমাঃ তাডরক জহাদ্িে  

স্বত্বাডধকারী 

গ্রীে আি ব কদ্টে  

৯০/ ডেউ োষাঢ়া, োমতিা 

োরায়েগঞ্জ-১৪০০ জমািাইিঃ ০১৭১১৮৪৮১৭৯ 

এনআইনি নং-৬৭২৫৮০৩৯১৬৭৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: tarikhm10@gmail.com 

২২। েোি আ োি জহাদ্িে  

জপ্রাপ্রাইটর 

জুট ক্রা টি 

৯০ কদমতিা জরাি (িীে)িাগ ঢাকা-১২১৪ 

জ ােঃ ০১৭২৭১০০১০০, ০১৬২৬১০০১০০ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৮২৮৮০৪৫৩১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: afjal.craft@gmail.com 

mailto:mail@cjwbd.com
mailto:snbjamal2004@yahoo.com
mailto:pmus2005@gmail.com
mailto:pmus2005@gmail.com
mailto:afjal.craft@gmail.com


    

২৩ রাডেয়া সুিতাো  

ডিইও  

শ  ক্রা টি  

জিকশে ১/১৪, দডিে িল্লিী 

জশকশে-৭, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জ ােঃ ০১৭১১৫৪৪৫৯৬ 

এনআইনি নং-২৬৫০৮৯৮২৬৭৯৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: Shakhra@gmail.com 

২৪ েোি জমাঃ তাজুি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইট 

ট্যদ্িডি স্টুডিও এযন্ড জিইডন্টং 

৩২/১৭, িল্লিী, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৭১৮৯৫৮২০৪ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৪০৬৭৪৮৯৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: artist.tajul.t@gmail.com 

২৫। েোি জমাঃ মডশউর রহমাে জরাকেেোি জমাঃ মডশউর রহমাে জরাকে    

জপ্রাপ্রাইটার জপ্রাপ্রাইটার   

রাড  জুট ক্রা টরাড  জুট ক্রা ট  

৮২/৪ ৮২/৪ মাদারদ্টক, িািোগডি,মাদারদ্টক, িািোগডি,  

িবুেিাগ, ঢাকািবুেিাগ, ঢাকা--১২১৪১২১৪  

জ াে জ াে ০১৭১১০১৭১১--৩৪৮৮১৯ ৩৪৮৮১৯ জমাহেঃ জমাহেঃ ০১৭১২৮৪৪০৮১০১৭১২৮৪৪০৮১  

এনআইনি নং-২৬৯৬৮২৭৬৮০৬৭৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইদ্মি: moshiurrahaman.rokan@gmail.com  

২৬। েোি জমাঃ আবুি িািারেোি জমাঃ আবুি িািার      

জপ্রাপ্রাইটরজপ্রাপ্রাইটর  

টাে  যাশেটাে  যাশে  

৫০৩/২৫০৩/২--৪৪,,দডিে মডেপুরদডিে মডেপুর  

িাইশিাড়ী, িাডের ট্যাংকিাইশিাড়ী, িাডের ট্যাংক, , ডমরপুর, ঢাকাডমরপুর, ঢাকা--১২১৬১২১৬  

জ ােঃ জ ােঃ ০১৭৩২৮৯০৫৩৯০১৭৩২৮৯০৫৩৯  

ইই--জমজমইইিঃ িঃ mmddaabbuullbbaasshheerr11997766@@ggmmaaiill..ccoomm  

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-০৮-২০১৫ 

২৭। েোি জমাহােদ হাডে    

জপ্রাপ্রাইটর 

এভারগ্রীে জুট জটক্সটাইিি 

কদ্িে জরাি, দডিে িাড়া, জমাগি েগড়, 

মাতুয়াইি, জিমরা,  ঢাকা-১২৩৬   

জ াে-০১৯১৮-৩৪২৩৪২ শাহআিমঃ ০১৯২৩১২২৬৪৩ 

এনআইনি নং-৫৯১২৪৪২১৩০৯২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ eevveerrggrreeeennjjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm  
২৮। েোিেোি  নুনুপুর  ােমপুর  ােম    

ডিইওডিইও  

mailto:Shakhra@gmail.com
mailto:artist.tajul.t@gmail.com
mailto:moshiurrahaman.rokan@gmail.com
mailto:mdabulbasher1976@gmail.com
mailto:mdabulbasher1976@gmail.com


    

নুনুপুর  যাশে পুর  যাশে   

প্লট েংপ্লট েং--২১, ২১, ব্লকব্লক--এ, কিরস্থাে জরািএ, কিরস্থাে জরাি  

পূি বিাড্ডা, ঢাকা।পূি বিাড্ডা, ঢাকা।  

জ ােঃজ ােঃ  ০০১৭০৭৬০১৭০৭৬০৬৬০০, ৬৬০০, ০১৩০৯০০০১৩০৯০০২২৯৯০৮০৮  

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ nnuuppuurrffaasshhiioonn0011@@ggmmaaiill..ccoomm  

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

২৯। োডেমা আক্তারোডেমা আক্তার    

িভাদ্েত্রীিভাদ্েত্রী  

িেে মডহিা িংস্থা েয়ীতািেে মডহিা িংস্থা েয়ীতা  

স্টি েংস্টি েং--২৮ ২৮ রািা প্লাো, ধােমডন্ড রািা প্লাো, ধােমডন্ড ২৭২৭, , ঢাকঢাক--১২০৭১২০৭  

জমািাইিঃ জমািাইিঃ ০১৯৫১১৮০১৯৫১১৮০৮৩৫, ০১৭২৭৩৩১২৬৮০৮৩৫, ০১৭২৭৩৩১২৬৮  

এনআইনি নং-২৬৯৫০৫১১৭৮১৬৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ ssmmssrraajj11998833@@ggmmaaiill..ccoomm                      
৩০। জমািাঃ হািো জিগমজমািাঃ হািো জিগম  

িভাদ্েত্রীিভাদ্েত্রী  

মডহিা প্রডশিণ জকন্দ্রমডহিা প্রডশিণ জকন্দ্র  

২১৮, ২১৮, ডশল্প এিাকা িপুরা, রােশাহীডশল্প এিাকা িপুরা, রােশাহী  

জিাস্ট জিাস্ট জকািঃ জকািঃ ৬২০৩  ৬২০৩  জ ােঃ জ ােঃ ০১১০১১৯৯৯৯৩৭০০৭৬৩৭০০৭৬  

এনআইনি নং-নাই 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mmppkk__rraajj22@@yyaahhoooo..ccoomm                            
৩১। জমািাঃ রায়হাো সুদ্কাজমািাঃ রায়হাো সুদ্কা  

িভাদ্েত্রীিভাদ্েত্রী  

িপুরা দুস্থ মডহিা িমােকল্যাে িডমডতও  াো অহদ্ে্দ িপুরা দুস্থ মডহিা িমােকল্যাে িডমডতও  াো অহদ্ে্দ 

ইন্ডাডিইন্ডাডিয়াি কমদ্প্লক্সয়াি কমদ্প্লক্স  

২১২১৭৭,,  ডশল্পডশল্প এিাকা িপুরা, রা এিাকা িপুরা, রােশাহীেশাহী  

এনআইনি নং-৮১৯২২১৬৩০৫১৩১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

জিাস্ট জকািঃ জিাস্ট জকািঃ ৬২০৩  ৬২০৩  জ ােঃ জ ােঃ ০১৭৪৫০০৩৪৯০০১৭৪৫০০৩৪৯০  

ইদ্মি: ইদ্মি: ssddmmsskkss@@yyaahhoooo..ccoomm                                        

৩২। জমািাঃ শাহাোে আক্তারজমািাঃ শাহাোে আক্তার      

ডিইওডিইও  

িবুে িল্লীিবুে িল্লী  

জোজোট ট রােিাররােিার,,  (উত্তরহাটি)(উত্তরহাটি)    

েিািগঞ্জ,েিািগঞ্জ,ঢাকাঢাকা--১২৩০১২৩০  

জ ােঃ জ ােঃ ??????????????????????  

ই-মেইল: sabujpallibd@gmail.com 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

৩৩। েোি হারুনুর রহমাে শাহডরয়ার  

জপ্রাপ্রাইটর 

িড িি ক্রা টি 

৩৬/১ , িাির জরাি (েহুরী মহল্লা) 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে-০১৮১৯-৪২১৭৭১ 

mailto:nupurfashion01@gmail.com
mailto:smsraj1983@gmail.com
mailto:smsraj1983@gmail.com
mailto:sdmsks@yahoo.com
mailto:sabujpallibd@gmail.com


    

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ ssaaffiissoonnss@@ggmmaaiill..ccoomm    

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

৩৪। জমািাঃ  মডেবো  াতুে   

মরারাইটর 

টি এম জুট হযাডন্ডক্রা টি 

১৯৯ েি ব শ্যামিী (িডিম আগারগাও জরাি)  

উত্তর শ্যমিী জরাি #২, ঢাকা-১২০৭ 

জ ােঃ ০১৭১২৫৭৫৪০৭, ০১৯১৮০৮৬০৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mmoorrjjiinnaa22001100@@ggmmaaiill..ccoomm  

৩৫। েোি জমাহােদ আিী  াে 

ডিইও এযন্ড জপ্রাপ্রাইটর 

হযান্ড টাে 

িাড়ী-৫৬০, জরাি-০৮, আদাির, জমাহােদপুর,  

ঢাকা-১২০৭ 

জমািাইি-০১৭১১৩০৪০৬৩  

ইই--জমজমইইিঃ িঃ info@@hhaannddttoouucchhbbdd..ccoomm 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

৩৬। েোি জমাহােদ মাহমুদ আিী  

ডিইও 

জিয়ারদ্িি এন্টারপ্রাইে 

ক-২০/২, জোয়ার িাহারা ঢাকা-১২২৯ 

জ াে-০১৬১৭-৫২৪৫২১ 

এনআইনি নং-২৬৯০৪১৭১৮৭৯১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ iinnffoo@@ppeeeerrlleessssbbdd..ccoomm  

৩৭। েোি আব্দুি মান্নাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

জিাোিী িয়ে ডশল্প 

৬২/১, জেীয়ািা, েরডিংদী, িদর, েরডিংদী,  

জ ােঃ ০১৬৩৬৪৭৮৭৮৫০১৭২২১৯৪৭৫৩, ০১৯৩৯৭৫৭৮০৭ 

এনআইনি নং-৬৮২৬০১৯৭১৫৬১২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ sonaliboyanshilpo@@ggmmaaiill..ccoomm 

৩৮। েোি জমাঃ জ াকে ডময়া  

িডরোিক 

মা জুট জপ্রািাক্টি 

১৯৯ ভুইয়াপাড়, মেরানিয়া ড িগাও, ঢাকা-১২১৯। 

জ ােঃ ০১৭২৭৯৩৬৫৫৩ 

এনআইনি নং-২৬৯৩৬২৬৬৭০২৬৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইনেইল: mdkhokon01727936553@gmail.com 

৩৯। নেনিি রুথ েন্ডল  

ম্যাদ্েোর 

ওয়াইিডব্লউডিএ ক্রা ট জিন্টার 

mailto:smsraj1983@gmail.com
mailto:smsraj1983@gmail.com
mailto:info@handtouchbd.com
mailto:sonaliboyanshilpo@gmail.com
mailto:mdkhokon01727936553@gmail.com


    

ইয়ং উইম্যাে খ্রীস্টাে এদ্িাডিদ্য়শে (ঢাকা), 

১০-১১-গ্রীে স্কয়ার, গ্রীে জরাি, ঢাকা-১২০৫।  

জ াে- ০১৭১৪৫৮৮৯৬৬৯৬৬৪১৫০, 

 োইনেল: ০১৯১৩৬২৮৮০৮  

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ dywcacraft@yyaahhoooo..ccoomm 

৪০। জমািাঃ শামীমআরা ডদিা  

স্বত্বাডধকারী 

রাদ্হিা জুট ক্রা টি 

ফ্লযাট েং-৬/ডি 

১৮১/ডি জতেকুডেিাড়া, জতেগাঁও, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৭২৬০২০৬০৬, ৯১৩২৬০৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৩৯৫২৮৯১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ sshhaammiimmaarraaddiippaa@gmail.com@gmail.com  

wwwwww..rraahheellaajjuutteeccrraafftt..ccoomm  

৪১। ডমদ্িি  াদ্িদা সূিতাো   

জপ্রাপ্রাইটর 

জুটমাট ব  এযন্ড ক্রা ট  ইে িাংিাদ্দশ 

৬০/২/ক/১ জমরাডদয়া জমইে জরাি (১ম জ া.) 

জ ােঃ ০১৮১১৪১৪৩৯১  

এনইদ্মিঃ ইদ্মিঃ sales@jjuutteemmaarrtt..nneett 
ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-০৮-২০১৫ 

৪২। েোি জমাঃ ডরিে  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

িািা জুট ক্রা টি 

িাড়ী-১০১, জরাি-৩, ব্ল-এ 

ডেমাই কাশরী, পূি ব িাোরিাড় ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭২১০৭৫২১৫, ০১৯৭১-০৭৫২১৫ 

এনআইনি নং-১৯৭৯২৬১৯৩৫১৯৫৫৬৪৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-০৮-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ sabajutecrafts@ggmmaaiill..ccoomm 

৪৩ জমািাঃ োডিমা কডি   

িভাদ্েত্রী 

মাতুয়াইি রাদ্য়রিাগ, পূি ব কদমতিী (শাে মেডেি) 

১২-েং ১২, জিে-৪, কদমতিী, ঢাকা। 

জমািাইিঃ  ০১৭১৫০২৭৯৭৪ 

এনআইনি নং-২৬১১২৮০৮০২৪২৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-০৮-২০১৫ 

ইনেল: নাই 

৪৪। জমাঃ জিাদ্হি জশ  

স্বত্বাডধকারী 

জেন্ডি  যাশে হাউে 

প্রযত্নঃ জমাঃ রিিােী, ২েং গডি হুজুর িাড়া 

কামরাঙ্গীরের, ঢকা-১২১১ 

জমািাইিঃ  ০১৭৮০১১১৭১৯ ০১৯৩১০৩০৭৫০ 

mailto:sonaliboyanshilpo@gmail.com
mailto:shamimaradipa@gmail.com
mailto:sales@jutemart.net
mailto:shamimaradipa@gmail.com


    

এনআইনি নং-১৯৯২৮৬১৯৪৮০০০০১২০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-০৯- ২০১৫ 

 

৪৫। েোি জমাঃ িাইফুি ইিিাম  

জপ্রাপ্রাইটর 

ময়ো জুট িাোর 

রমোে জিডিং জস্টার, জদাকাে েং-৪০ 

িায়তুি আমাে মিডেদ্দর েীদ্ে 

ডেউ মাদ্কবট, ঢাকা-১২০৫ 

জমািাইিঃ ০১৬২০৯০৮৭৫৭ 

এনআইনি নং-১৯৯০৬৭১৬৮৫৫ ০০০৮০৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ majedul1105@ggmmaaiill..ccoomm  
৪৬ জমাোঃ আডি  োহাে জশডরো আক্তার 

স্বািিম্বী  িমাে কল্যাে িংস্থা 

িাকিাংদ্িা িড়ক েীি ামারী 

জ ােঃ ০১৭১০৮৬৮১৬৯ 

এনআইনি নং-৭৩২০৪০৮৩৯৬৩৯৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

৪৭। জনাব মো: আরশাি আলে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডক্রদ্য়টিভ প্লাে 

িাড়ী-২০৩, ওয়াি ড নং-৮ িােবাংনলা িড়ে 

েীি ামারী- ৬৩০০ 

জমািাইিঃ ০১৭৪০৯৮৫৫৮১ 

এনআইনি নং-৭৩২৬৪০৫১৯৩১৮৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

ইনেল নাই 

৪৮। েোি োেমুি হক জোয়ারদার 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ডদ ঢাকা জিদ্কা জুট ওয়াকবি ডিঃ 

িাড়ী েং-১৬, জরাি েং-১/এ 

জিক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

জ াে-৯৮০২৫৯০, ০১৭১৪-০১৫৩০০, ০১৯৫১৫২১৫৫৯ 

এনআইনি নং-৩৩২৩০১৬৩৮০৬১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ tddjworks@yyaahhoooo..ccoomm 

৪৯। েোি জমাঃ আবুি ডময়া   

জপ্রাপ্রাইটর 

ভাই ভাই  জুট জপ্রািাক্ট 

১৬৫/১ িাঘমারা, ডিডিরগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭৫৪৯০১৫৬২ 

এনআইনি নং-১৯৮২৬৮১৬৪৪৪২৭৫৩৫২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৯-২০১৫ 

ইনেল: abulhossain01754@gmail.com 

mailto:majedul1105@gmail.com
mailto:tddjworks@yahoo.com


    

৫০। ডমদ্িি ডিতা জেৌধুরী   

ডেি বাহী িডরোিক 

বৃন্তা জুট হযাডন্ডক্রা টি 

৬৭, িডিম আগারগাঁও, জিদ্ভি-৬, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে-৮১৫০৪২১, ০১৭১২-৮০১৫০০, 

এনআইনি নং-১৯৭১২৬৯৫০৪১৬৪৭১১১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৯-২০১৫  

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ brintajute@yyaahhoooo..ccoomm 

৫১। েোি কােী আশরাফুি হক   

িডরোিক 

জরােদ্িি ডিে 

প্লট-১৩, জিে-১৯, ব্লক-এ, জিকশে-১০ 

ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬,  

জ ােঃ, ০১৬১০০২১২৫৩, ০১৮১৯২৯৭৬৪২ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৪০৬৬৭৪২৫২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ Saymon@rroocchhddaalleebbiizz..ccoomm                             

৫২। জমাঃ জুি জহািাইে েডে মি-উদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

িােিী 

৮২/ই/১ মাদারদ্টক, িািাদ্িা, ঢাকা-১২১৪ 

জ ােঃ ০১৭১১৩৭০৬১৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৮২৭৬৮০৬১৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mony-jute-goods@yyaahhoooo..ccoomm..  
৫৩। আ িাো  াতুে  

জপ্রাপ্রাইটর 

আ িাো েকশী বুটিকঘর 

োদ্মািংকরিাটী, িিাশপুর 

োিাইেিািগঞ্জ, রােশহী 

জ ােঃ ০১৭২০৬১৪১৭৪ 

এনআইনি নং-৭০২৬৬০৯১৫৮০৮২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-০৯-২০১৫ 

ইনেল : somotanaraniunnayan@gmail.com 

৫৪। েোি জমাঃ িড উর রহমাে ০১৮১৭৫২৪৫২১ 

জপ্রাপ্রাইটর 

এমএিআর এক্সদ্প্রি 

৫১,৬১ ডিদ্িাি ব ফুি টাওয়ার ৪ি ব তিা  

(দ্ভাদ্রর িময় অড ি) 

কা রুি, কযান্টেদ্মন্ট, ঢাকা -১২০৬  

জ ােঃ ০১৫১১২৮৩১৯৪,০১৭১১২৮৩১৯৪           

এনআইনি নং-১৯৭৮২৬৯৯৫০১০০০০৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ shafinagor1978@ggmmaaiill..ccoomm   
৫৫। েোি জশ  আব্দুি িবুর 

mailto:tddjuteworks@yahoo.com
mailto:Saymon@rochdalebiz.com
mailto:mony-jute-goods@yahoo.com
mailto:shafinagor1978@gmail.com


    

জপ্রাপ্রাইটর  

মাডি িাট ব জেি জিন্টার 

৩৮৪, পূি বরামপূরা, ডিটিডভ এযাডভডেউ, ঢাকা-১২১৯ 

জ ােঃ ০১৮২৪৮৫০১৩১, ০১৬২৫১৮১০০২ 

এনআইনি নং-পািনপাট ড নং- AE 59286799 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৫-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mstc.bdtrade@ggmmaaiill..ccoomm                    
৫৬। েোি জমাঃ ওমর  ারুক 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডদ মাইদ্ক্রাডেক্স ইদ্োদ্ভশে 

৮৯, িীরউত্তম ডি আর দত্ত জরাি 

িাংিামটর, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৭৪২৪১৫৮৬৮, ০১৯৮৩৩০২৫৬৪ 

এনআইনি নং-০৯১১৮৩৬৩৯১৮১০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৬-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ bdt5550@ggmmaaiill..ccoomm                           

৫৭। েোি জমাঃ জমাশার  জহাদ্িে   

 াউন্ডার 

ইদ্িিী এন্টারপ্রাইদ্েি 

ইিিাম কডমউডেটি জিন্টার, উিদ্েিা জগইট, কমিগঞ্জ 

জমৌিভীিাোর   

জ াে-০১৮৪৯১২৬৭৭৬, ০১৭১১৩১১১৭৩ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ eshebeebd@ggmmaaiill..ccoomm..  iinnffoo@@eesshheebbeeee..ccoomm    

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০৯-২০১৫ 

৫৮। জশ  অোডমকা আদ্র ীে েীিা   

জপ্রারাইটর 

অোডমকা জুট হযাডন্ডক্রা টি এযন্ড ডগ টি 

িাড়ী েং-৭১, জরাি ১০/৪, ব্লক-এ  

দডিে িেশ্রী প্রদ্েক্ট, জগাড়াে, ড িগাও, ঢাকা-১২১৯ 

জ ােঃ ০১৯৬৩৫০০৬১২ 

এনআইনি নং-২৬৯৩৬২৫৬৬৭৮২০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 

ইনেল: nipasheikh1981@gmail.com 

৫৯। েোি শাডহদ জহাদ্িে শামীম   

িডরোিক 

প্রিতবো ডিডমদ্টি  

৬/৮, স্যার সিয়দ জরাি, জমাহােদপুর, ঢাকা-১০০০ 

জমািাইি-০১৭১১৫২০৬০৫, ০১৭১১৬৮৫২৮৮, 

জ াে- ডগয়ািঃ ০১৭১৭-৪২৯৭৬৪ 

আিীম: ০১৭৪৬১০৪৩০৬ 

এনআইনি নং-২৬৯০২৪৩৮৪১২২৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 
ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ sshhaahhiidd..hh..sshhaammiimm@@ggmmaaiill..ccoomm  

৬০। েোি  ডিলুর রহমাে জেৌধুরী 

জপ্রাপ্রাইটর 

োডহি 

mailto:mstc.bdtrade@gmail.com
mailto:bdt5550@gmail.com
mailto:eshebeebd@gmail.com
mailto:info@eshebee.com


    

১৯/১, িংশাি জিে, ঢাকা-১১০০ 

জমািাইিঃ  ০১৭১৫১৫২৮১৮ 

এনআইনি নং-২৬৯৪০৭১১৮৭৮০৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ tradezahins@ggmmaaiill..ccoomm..                          

৬১। েোি আহদ্মদ স্বিে মাহমুদ 

ডিউটিফুি ওয়াকবি  

৬৭/ক, ৫ম তিা, ডিডি কািোর হাউডেং জিািাইট   

শ্যামিী, ঢাকা ১২০৭। 

মো: রনফে উনিন ০১৯১৪৭০০০৫২ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৪০৭২৩৭৯৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-০৯-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ ahmed.swapan@gmail..ccoomm  

RRaaffii9944rruu@@yyaahhoooo..ccoomm   
৬২। েোি এ, এইে, এম শামসুডিে   

ডিইও 

এডশয়া জুট 

িাড়ী-২৪, জরাি-২, জশদ্ রদ্টক  

আদাির, ঢাকা-১২০৭ 

জমািাইি-০১৭১৫৩৪৩৯০০, ০১৬১০৪৯৪৯৫০ 

এনআইনি নং-১৯৯৮২৬৯০২৪৩৮৩৬১৫৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ iinnffoo@@asiajute.ccoomm  

৬৩। মুহা: জমদ্হদী হািাে   

জপ্রাপ্রইটর 

জুটইদ্কা ব্যাগি এযন্ড ক্রা টি 

িাড়ী-৫৮, ফ্লাট-ই/২, জরাি-৩, ব্লক-ডি 

মহােগরপ্রদ্েক্ট, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯ 

জমািাইিঃ ০১৫৩৪৯৭৮১৫৭ 

এনআইনি নং-১৯৯৩২৬৯৯২২৪০০০২৮৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ mhasan.butex@gmail..ccoomm  
৬৪। এডিোদ্িি িাড়ড় খুকু   

জপ্রাপ্রাইটর 

জেআরটি বুটিক এযন্ড  যাশে  হাউে 

১ েং- জিাোিাঙ্গা মাদ্রািা জরাি, জকডিএ ডেউমাদ্কবট, খুিো 

জমািাইিঃ ০১৭১৫২৯৫১৫০, ০১৯৩৪০৩৪৭২০ 

এনআইনি নং-৪৭৯৮৫১৭২৩৯৪০৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ baroielizabeth@yahoo.ccoomm  
৬৫। েোি মাশুকুি আিম ভুইয়া  

জপ্রাপ্রাইটর 

জুট প্লাি 

িাড়ী েঙ-১৬১৫/৪, ভাদুঘর, ওয়াি ব েং-১২,  

িাহমেিাডড়য়া জিৌরিভা 

mailto:eshebeebd@gmail.com
mailto:ahmed.swapan@gmail.com
mailto:Rafi94ru@yahoo.com
mailto:shamim@ajiyer.com
mailto:shamim@ajiyer.com
mailto:baroielizabeth@yahoo.com


    

জমািাইিঃ ০১৭১০৬২২৩৪৬, ০১৬৮০৪৭৬৪০৪, 

০১৭১৫৫২৬৬৪৬ 

এনআইনি নং-১২১৬৩৩৭৫৪৪৩৪৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৫-১০-২০১৫         

৬৬। েোি জমাশার  জহাদ্িে 

জপ্রাপ্রাইটর 

িায়মন্ড জুট িাইভারনিনফনেশন এযন্ড জকাং 

ননোইোিারী, িানারপাড়, নিনিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭১৩০২৫৫৪৮ 

এনআইনি নং-৬৭২৫৮১৩২৯৮৮২৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৫-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ ইদ্মিঃ info@jutebagbd.ccoomm  
৬৭। এি এে জশ ািী আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

স্বপ্নীি হস্ত ডশল্প 

িডিম েয়ািাড়া, কদ্িে পুকুর িাড়া, োমািপুর 

জমািাইিঃ০১৭১৮৭ ৫৭৭৩৪  

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০৩১১৯৯৯৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

                                                                      
৬৮। োন্নাতুি মাওয়া  

জপ্রপ্রাইটর 

মা-িািার জদায়া হস্ত ডশল্প 

গ্রাম: দডড়হাডমদপুরিাোদ্রর জিাড়া, োমািপুর 

জমািাইিঃ ০১৯২৪৩১৫৫২৪ 

এনআইনি নং-৩৯১৩৬৫৯৪২০৩১২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

                                                                   

৬৯। েোি জমাঃ ডমোনুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

িাংিার কারু 

কদ্িে জরাি, োমািপুর 

জ ােঃ ০১৭১৬২৮২৬৮১ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০৩১১৫৬৭৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫                             

৭০। ডদিরুিা  ােম কডহনুর   

জপ্রাপ্রাইটর 

ডেখুত হস্ত ডশল্পযাা্ন্ড জটইিাি ব 

জেিা স্কুি, আমিািাড়া, োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৯১৩৪৫৭২১১, ০১৯২২৬৮৭২০০ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০২১১১১৮৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

 
৭১। োেেীে আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

mailto:info@jutebagbd.com


    

মি বাণ হস্ত ডশল্প 

আোদ মডঞ্জি 

এ এম কদ্িে জরাি, োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিৎ ০১৭৩৬৪৪২৬০৮ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০৩১১৫৬৭৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

 
৭২। েয়ন্তী সকরী 

জপ্রাপ্রাইটর 

জদািে  যাশে 

আমিািাড়া,  োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৭২২০০১৪৭৭ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০২১১১৮৭৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৫-১০-২০১৫ 

                                                                

৭৩।  ডরদা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

োমািপুর জুট জপ্রািাক্টি 

েন্দ্রা, োমািপুর-২০০০ 

েোি আিমগীর জহাদ্িে িম্রাট 

জমািাইিঃ ০১৭৫০১৯২৫২৬ 

এনআইনি নং-১৯৬৭৩৯২৩৬১০১৭০৬৩৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৬-১০-২০১৫ 

Email: somratjp214@gmail.com  

৭৪। জমাোঃ ডিউটি জিগম ডিিডকি  

ম্বত্বাডধকারী 

িডেি হস্ত ডশল্প 

িগািাইদ, িাগােিাড়ী,  

জিাি বঘড় জমাড়, োমািপুর-২০০০ 

জ ােঃ ০১৭১৬-৬২০৪৪৭,০১৭২২-৪১১৫৩৩ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬১১১৭৯১৩৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

 

৭৫। গুিনুর মবগে িাডক 

জপ্রপ্রাইটর 

তডক হস্ত ডশল্প 

িজ্রাপুর, হাডেিাড়া, োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১৬১৩৭৯৩৪ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০২৯১৩৫৫৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

 
৭৬। আদ্মো  াতুে 

জপ্রাপ্রাইটর  

মীম কুটির ডশল্প  

িকুিতিাদ্মাড়, োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১২০৫২৪১৯, ০১৭১৮৪১১৩৭৬ 

mailto:somratjp214@gmail.com


    

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০৩১১৫৬২৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

 

৭৭। ডমদ্িি োেমা রশীদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

কারুিল্লী 

কদ্িে জমাড়, োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৭২৫৪২৬৭১৪, ০৭৫৩২৫৬৯৬৩ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০২১০৭৯০০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-১০-২০১৫ 

 
৭৮। নেনিি মাশদ্রকা ডিেদ্ত জমাশারর  

প্রধাে ডেি বাহী কম বকতবা 

ইনো মোনানেড নল: 

৬৫ সুবাস্তু ইোে স্কয়ার, গুলশান এযানভননউ, ঢাো-১২১২ 

জমািাইিঃ ০১৮১৭৬৭৩৭৮৭, ০১৮১৭৫৪৭৫১৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৪০৬৭৫৬৫৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ mashraka009@gmail.com 

৭৯। ডমদ্িি মািড কা োমাে  

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

জগাদ্েে গ্রীট 

িাড়ী-৩৯, ওয়াি ব-৯ িাতারকুি জরাি, উত্তর িাড্ডা, ঢাকা 

জমািাইিঃ ০১৭১২১৮১২৫৪,  ০১৭১১৯৫৯৫১৫ 

এনআইনি নং-২৬১০৪৮২০৮৮৫৯৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ mashfica@goldengreet.com 

৮০। নুর আকতার িানু (রীতু)  

জপ্রাপ্রাইটর 

আর এন্ড এ  জুট এন্ড হযাডন্ডক্রা টি 

িািা েং-২২, জরাি-৩/৩ 

িাশিাড়ী, জমাহােদপুর, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৮২৯৬০০০৬৯, ০১৭৪১৫৭৯৬৬০। 

এনআইনি নং-১৯৬৯২৬৯৫০৪৬২৯২৭৯৭৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৪-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ fahadakandh@gmail.com 

৮১। মাহোিীে হক  

িডরোিক 

ময়মেডিংহ জুট ডমিি ডিঃ 

এ  আ টাওয়ার (১৮ তিা) 

৩২ কামাি আতাতবক এযাডভডেউ 

িোেী, ঢাকা-১২১৩। 

জ ােঃ ০১৭১১৩২৯২৩১ 

এনআইনি নং-৬১২৫২০৯১৭০০১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১০-২০১৫ 

mailto:mashica@goldengreet.com
mailto:fahadakandh@gmail.com


    

ইদ্মিঃ mymenjutemill@gmail.com 

৮২। েোি আ িাকুি ইকিাি আহদ্েদ 

ম্যাোডেং িাট বোর  

আরআর এযদ্গ্রা এযন্ড ক্রা টি 

এএইেটাওয়ার (৭মতিা) 

প্লট-৫৬, রাস্তা-২, জিক্টর-৩ 

আযমপুর, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

জ ােঃ ৮৯৩১১৫৩, ০১৯৪৪৭০০০৮২ 

এনআইনি নং-২৬৯৩৭১৭১৬৯৬১১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৮-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ akhlak@btechengg.com 

৮৩। েোি জমাঃ ডিরাজুি হক  

েী  এডক্সডকউটিভ  

ওয়াে ওয়ােব এডক্সম 

িাডহর জটংরা, িারুডিয়া জিমড়া, ঢাকা-১৩৬১।   

জমািাইিঃ ০১৮১৭৬৪১৫৬৩,০১৮১৩২৬২৪১২, 

০১৯২৯০১৬৭৬০ 

এনআইনি নং-১৯৭২২৬১১২৯৩২৫৪৬৭৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ one_world_exim@yahoo.com 

৮৪। ডমদ্িি োেেীে কাডদর 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

এিএমদ্কদ্ক এন্টারপ্রাইে ডিডমদ্টি 

িাড়ী -ক-৫৯ (৪ি ব তিা) 

েিবািাোর, উত্তর িাডরধারা, ঢাকা-১২১২। 

জ ােঃ ৮৪১৮৫৮০, ০১৭৪০৯১২৪১৬, ০১৭৬২৬৯২১৮২ 

এনআইনি নং-৭৯১৮৭৫৭৫৬৩৪৬৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ smkked@gmail.com 

৮৫। েোি মামুে ডময়া 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিিডমল্লাহ ব্যাগ হাউে 

জকাোিাড়া, বাড়ী-৫, আশ্রাফুি উলুম মাদ্রািা জরাি,  

িাটিগাইর, যাত্রািাড়ী-১৩৬২ 

জমািাইিঃ ০১৭১২৩৯৫৬৭৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৪০৬৯১৫৭৫৪৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১০-২০১৫ 

৮৬। েোি জমাঃ লুৎ র রহমাে  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ইডিো ডিডমদ্টি 

৭৮১, ইিডহমপুর, কা রুি, ঢাকা-কযান্টেদ্মন্ট 

জ ােঃ ০১৭৩৩৪৪৬৬৭৪  

এনআইনি নং-২৬৯৩০১৬১১৮৩৩০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১০-২০১৫ 

ই-জমইিঃ elijalimited@gmail.com 

mailto:mymenjutemill@gmail.com
mailto:akhlak@btechengg.com
mailto:one_world_exim@yahoo.com
mailto:smkked@gmail.com
mailto:smkkep@gmail.com


    

৮৭। েোি জমাঃ রাডেবুর রহমাে  

স্বত্বাডধকারী 

এ এইে আর ইন্টারন্যাশোি 

২৭৬, ইির জগাড়াে, ডিিাহীিাগ, ড িগাও, ঢাক-১২১৯ 

জ ােঃ ০১৮১৯৪৯৭১২৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৫৪৩৩০৫৪৮২৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১০-২০১৫ 

ই-জমইিঃ rajib25@live.com 

৮৮। েোি জমাঃ ওয়াডেউর রহমাে 

স্বত্বাডধকারী 

ক্রা টি এে ক্রা টি 

২৭, করিার উিরিাড়া, দডিে াে, ঢাকা-১২২৯ 

জ ােঃ ০১৭৬৬৯৪৩৪৯০ 

এনআইনি নং-১৯৭৬২৬৯৪৮০৭৮২৫৪৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১০-২০১৫ 

ই-জমইিঃ wasiur.murad@lgmail.com 
৮৯। িািমা জিগম  

ডেি বাহী িডরোিক 

িািমা বুটিক্স 

জধািরই (০৯), আডমে িাের, িাভার, ঢাকা। 

মোবাইল: ০১১৯১০৯৪৮৬০ 

এনআইনি নং-: ২৬১৭২১৫১০০৯৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১১-২০১৫ 

৯০। ন্নুরুন্নাহার  িডি  

ডেি বাহী িডরোিক  

জগািািগঞ্জ ডশশু কল্যাে উন্নয়ে 

১৯৫, েেতাদ্রাি, জগািািগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭১৪৩৩২৩৪০৪, ০১৭৪৭৪৮৯৩৯১ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৩৫২২০৯৬৯১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৪-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ wasiur.murad@lgmail.com 

৯১। স্বত্বাডধকারী  

িীো হযাডন্ডক্রা টি 

৩৬/৮  (েীেতিা )েহুরী মহল্লা, ব্লক-এ  

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭।  

জ াে-০১৭১৫-০১৭৪৩৮, ০১৯৪১৫৪৫২৫০  

এনআইনি নং-১৯৭২২৬৯৪৮০৯৯৪১৪৫৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৮-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ bina.handicrafts@lgmail.com 

৯২। কডিতা িরকার  

দডিত 

৩৭/১, জকদারোি জরাি,  

মদ্হশ্বরিাশা, জদৌিতপুর, খুিো। 

জ ােঃ ০১৭৯৩১৫৮৬৯১ 

এনআইনি নং-৮৭১৯০৮৭৮৬৯৮৪৯ 

mailto:rajib25@live.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com


    

ননবন্ধননর তানরখ:০৮-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ  dalit handicrafts@lgmail.com 

 
৯৩। আ িাো আডি   

ম্যোডেং িাট বোর 

এ ডিক্স 

জিে-২, (িডিম িাইি), হাউে-২০৫(েীেতিা) 

িাডরধারা, ডিওএইেএি, ঢাকা-১২১২ 

জমািাঃ ০১৭৩০০০৭৭৮৮ 

এনআইনি নং -১৫১৮২৫১৬২০৩১৯ 

ননবন্ধননর তানরখ:০৮-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ ahmed.afsana@gmail.com 

৯৪। ডম. স্বিে কুমার দাি   

ডেি বাহী িডরোিক 

প্রকৃডত 

১/১, ব্লক-এ, আিাদদ্গট জরাি 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭  

জ ােঃ ৯১১৯১৩৫, ৯১১৬৪৬১  

জমািাইিঃ ০১৭১৫০৪০৬৬৯, ০১৯৩০১০১৩৯০   

এনআইনি নং- ২৬৯৫০৪৫৯১১২৩৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ swapon@prokritee.com 

ডেি বাহী িডরোিক 

প্রকৃডত 

১/১, ব্লক-এ, আিাদদ্গট জরাি 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭  

জ ােঃ ৯১১৯১৩৫, ৯১১৬৪৬১  

জমািাইিঃ ০১৭১৫০৪০৬৬৯, ০১৯৩০১০১৩৯০   

এনআইনি নং- ২৬৯৫০৪৫৯১১২৩৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ swapon@prokritee.com 

৯৫। েোি অডহদুর রহমাে  দুলাল 

জপ্রাপ্রাইটর 

রহমাে জুট ক্রা টি 

িাড়ী েং-১০১, জরাি-৩, ব্লক-এ  

ডেমাই কািরী পূি ব িাোরিাড়  

ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭১৫১২৯৮৭৫ 

এনআইনি নং-১৯৬৬৬৭২৫৮১১৫৯১৫৫৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১২-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ rahman.jute@yahoo.com 

৯৬। নেনিি জমািাদ্শ্বরা রহমত উল্লাহ   

জপ্রাপ্রাইটর 

জগাদ্েে জরাি 

১২৭,  আরামিাগ, মডতডঝি, ঢাকা-১০০০। 

mailto:dalit%20handicrafts@lgmail.com
mailto:ahmed.afsana@gmail.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com
mailto:rahman.jute@yahoo.com


    

জ ােঃ ০১৬৭১০৫৭০০৮  

ইনেল: tulipexp@yahoo.com 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৫-১১-২০১৫ 

৯৭। জমািাঃ িারুি আক্তার   

জিাা্রপ্রাইটর 

েকশী হস্তডশল্প 

ডো স্কুদ্ির িামদ্ে, আমিািাড়া োমািপুর-২০০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১১০৬৪৫৪০ 

এনআইনি নং-৩৯২৩৬০২১১১২৭১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৫-১১-২০১৫ 

৯৮। েোি জমাঃ  মো: হানেে আলী িরিার   

স্বত্বাডধকারী  

জগাদ্েে জুট জপ্রািাক্ট 

১১৮, দডিে দডরয়াপুর, িাভার, ঢাকা।  

জমািাইি-০১৮১৮৫০৫১৭৯ 

এনআইনি নং-৬৭১৫৮৩১৫১০৭০১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৬-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ goldenjutehakim@gmail.com 

৯৯। জরেওয়াো আহদ্েদ   

স্বত্বাডধকারী 

জরদ্োয়াোি ওয়যারদ্িাি 

২৪ েগর িেিতা, জিাোরগাঁও েেিি জরাি 

জিকটর-১১, উত্তরা, ঢাকা। 

জমািাইিঃ ০১৮১৯২৫৩৯৩৯  

এনআইনি নং-১৯৭৫১৯১২৭১৫০০০০১৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৬-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ rejwanaswardrobe@gmail.com 

১০০। েোি জগািাম মুস্ত া  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ইউডেয়ে জেডিং জকাং ডিডমদ্টি 

িাড়ী েং-২৫, ২য় তিা, জরাি-০৪,  

ব্লক-এ , িোেী, ঢাকা-১২১৩।  

০১৭১২-৮২০৯৩২, ০১৮১৯২৩২০৮১ জ াে-৯৮৭২০৫৯  

এনআইনি নং-৭৮১৫৭৭৮৪১৭০৩৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৫-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ mgmustafa1948@gmail.com 

১০১। ডমদ্িি জহদ্িো জিগম 

িভাদ্েত্রী 

দডিণ তারাবুডেয়া দুস্থ কল্যাে িডমডত 

দডিে তারাবুডেয়া, রাোপুর, ঝািকাঠী 

জ ােঃ ০১৭১৬৫৪২৬১৫ 

এনআইনি নং-৪২১৮৪৬৭৪১৯৯৩০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

১০২। েোি  জমাঃ শাহোহাে 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

mailto:tulipexp@yahoo.com
mailto:goldenjutehakim@gmail.com
mailto:goldenjutehakim@gmail.com
mailto:goldenjutehakim@gmail.com


    

মডদো জুট ইন্ডাডিে ডিডমদ্টি  

৯/ডে, মডতডঝি িা/এ (৩য় তিা), ঢাকা-১০০০ 

জ াে- ০১৭১৩-৪৮৮৬৫০, ০১৭২০০৩০০৩০, ৯৫৭৬২৮৩,  

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-১০-২০১৫ 

ই-জমইিঃ madina@bol-online.com 

১০৩ িিণ কুমার সূত্রধর  

জপ্রাপ্রাইটর 

োরুরুি 

১৫০/১ শহআিীিাগ, ডমরপুর-১ 

ঢাকা-১২১৬ 

জমািাইিঃ ০১৭১৫১১৬৩৪৯ 

এনআইনি নং-১৯৫১২৬৯৪৮১২০৯২৪৫৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ lakshmansutradhar@yahoo.com 
১০৪ েোি জমাঃ েডহরুি ইিিাম (শাহনূর) 

জপ্রাপ্রাইটর 

োডরে জেি ইন্টারন্যাশোি 

 িকার ভিে 

৮৬-আরামিাগ, (৩য় তিা) মডতডঝি, ঢাকা-১০০০।   

জ ােঃ ৭১৯৩৯৯৫,০১৮১৯-২৮৬৫৭১ 

ই-জমইিঃ zarintrade@yahoo.com 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

১০৫। ওয়াড  ইিিাম  

িত্বাডধকারী 

ডিমূতব 

৩৯/১/ডি, েিিাি দত্ত জিে,  

িিীিাোর, ঢাকা-১১০০ 

জ ােঃ ০১৭৩৫৬৬৯৯৮৮, ০১২৩৩৬৪০৬৮ 

এনআইনি নং-২৬১০৪১৩৯৫০৬৫৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৬-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ bimurto.bd@gmail.com 

১০৬। েোি জমাঃ রডিউি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

োহাে 

 হযাডন্ডক্রা টি  

৭১, আশদ্কাো, দডিে াে, ঢাকা-১২৩০ 

জ ােঃ ০১৮১৭৬১২২২৩ 

এনআইনি নং-১৯৭৩২৬১১০৩৮৭৪৩২৬৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৬-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ jahan.handi@hotmail.com 

১০৭। েেি জমাঃ োমাি জহািাইে 

জপ্রাপ্রাইটর 

২ জেি ক্রা ট 

িাড়ী-০৬, মরাি-এযানভননউ ২, ব্লে-নি 

চনিো েনিল টাউন, মোহাম্দপুর, ঢাো-১২০৭ 

mailto:madina@bol-online.com
mailto:lakshmansutradhar@yahoo.com
mailto:zarintrade@yahoo.com
mailto:zarintrade@yahoo.com
mailto:jahan.handi@hotmail.com


    

জ ােঃ ০১৭১৫১০২৫৭৩ 

এনআইনি নং-২৯১৫৬৮৪১৩৯৭১৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ zamalhossain92@yahoo.com 

১০৮। েোি জমাহােদ মাহবুি আিম 

িডরোিক 

জরােদ্িি ডিে 

প্লট-১৩, জিে-১৯, ব্লক-এ, জিকশে-১০, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬,  

জ ােঃ ০১৭১২২৭২২৭৭, ০১৬১০০২১২৫৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১০-১১-২০১৫ ইদ্মিঃইদ্মিঃ  নাই  

১০৯। েোি জিাভে মোল্লা 

জপ্রাপ্রাইট 

জিোরগাও জুট ইন্ডাডিে 

 ংিারদী, আেিিাোর মিাোরগাও, োরায়েগঞ্জ 

জ ােঃ ০১৭০৮-৫৮৮২৮৮, ৯৫৫২৩৪২ 

এনআইনি নং-১৯৯২৬৭১০৪২৪০০০১৭০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ sonargaonjutefabric@gmail.com 

১১০। েোি জমাঃ তাজুি ইিিাম  

জপ্রাপ্রাইটর 

তাদ্রক ডশল্প ডিিেী 

গাংেীিাড়া, মথুরাপুর 

মধু ািী,  ডরদপুর 

জমািাইিঃ ০১৭২৪২০১৩৫৮ 

এনআইনি নং-২৯১৫৬৩১০৬৯৩৪৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-০৯-২০১৫ 

 ইনেইল: নাই 

১১১। েোি জমাঃ কামাি জহাদ্িে  

ডিইও 

হডি ক্রা টি এন্ড  যাশে 

হাউজ-২১, মরাি-২১ েলওয়ালাপাড়া 

ডমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬।   

জমািাইি-০১৭১২-৭১৮৬৭৭  

এনআইনি নং-১৯৮০২৯১৮৪৮৫০০০০০৪ 

ননবন্ধমনর তানরখ: ০১-০৯-২০১৫ 

ই-জমইিঃ holycrafts1@yahoo.com 

১১২। ডমদ্িি োডকয়া জ রদ্দৌি 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

আর জে ক্রা ট ডিডমদ্টি 

এি-২৮, নুরোহাে জরাি (২য় তিা) 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২-০৭।  

জমািাইিঃ ০১৮১৮৭৩৩৭১২ 

েোি রডিউি আিম (ডিইও) ০১৭৩০৭৯৮৫৯০ 

এনআইনি নং-নাই 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

mailto:zamalhossain92@yahoo.com
mailto:holycrafts1@yahoo.com


    

ই-জমইিঃ robi_bio512@yahoo.com 

১১৩। েোি জমাঃ ইডিয়াি   

স্বত্বাডধকারী 

ফুি  যাশে এযন্ড হযডন্ডক্রা টি 

ওয়াি ড-৬, উত্তর ভািােীয়া, োগরী কািীগঞ্জ, গােীপুর 

জ ােঃ ০১৯২৪২৭২৯৫৭, ০১৯১৬৪৩১৪৯৬ 

এনআইনি নং- ৪৮১৪৯৭৭৪৯১৬৫৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫  
Email: info@fullfashionbd.com 

১১৪. েোি মাহমুদুর রশীদ  

জপ্রাপ্রাইটর 

ব্লু মুে 

আিম ডভিা, ২৪৬/২, ডে স্কুি িীট, কাঠািিাগাে, ঢাকা। 

জ ােঃ ০১৯৪৪৩৫১০৩৫ 

এনআইনি নং-২৬৯১৬৫০১৩৯৯১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ mahmudur.ras@gmail.com 

১১৫ েোি জমাঃ জতা াজ্জি জহািাইে 

স্বত্বাডধকারী  

ডদ জিাি ব 

িাড়ী-৫৬, জরাি-৫, ব্লক-ডি, মেসুরািাদ হাউডেং 

আদাির, ঢাকা-১২০৭।  

জ াে-৫৮১৫২৭৩৭  ০১৭১৩-০১৬৯৮০ 

এনআইনি নং-২৬৯০২৪৩৭৯৬৮৮৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ thesource1955@gmail.com 

১১৬ েোি শাদ্হদুি ইিিাম জহিাি  

ব্যািস্থািো িডরোিক 

জিঙ্গি জিইদ্িি এন্ড রাগি ডিডমদ্টি  

িাড়ী-১৫, জরাি-১২, িক-এ ,  

ডেদ্কতে, গুিশাে, ঢাকা-১২১২।  

জ াে-৮৮৩৬০৭৪-৭৫, ০১৭১১-৫২৪৯০৫, ০১৭১১১৩৭৬০৫ 

মন্জজুর জমাদ্রশদ: ০১৭১১১৩৭৬০৫ 

এনআইনি নং-২৬৯১৬৪৯১২০৩৯৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ bbrl@dhaka.com 

১১৭. জমাোঃ হাদ্েরা জিগম  

জপ্রপ্রাইটর  

েেেী জুট প্রিাক্টি 

গ্রামঃ সকিত্তিাড়া, জিাঃ োডিতিাড়া 

িাোঃ মািা, জেিাঃ েওগাঁ। 

জ ােঃ ০১৭১৮৬১৮১২৭, ০১৭৭২২২৯৬২৭ 

এনআইনি নং-৬৪১৪৭৪০৯৪৯৩৯৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

১১৮. জমাঃ িাি োে আিী   

mailto:holycrafts1@yahoo.com
mailto:mahmudur.ras@gmail.com
mailto:mahmudur.ras@gmail.com
mailto:bbrl@dhaka.com


    

জপ্রপ্রাইটর 

িাি োে মৃৎ ডশল্প হযাডন্ডক্রা টি 

ডশশু একাদ্িমী, হাইদ্কাট ব, ঢাকা। 

এনআইনি নং-৮১২২৫০২৮৩৮২১৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

জ ােঃ ০১৭৩৫৯৯৬৫২০ 

ইনেইল নাই 

১১৯. নেনিি মোনহনুর ইয়ােডমে  

প্রধাে ডেি বাহী কম বকতবা 

‘‘তরঙ্গ’’ 

২৮২/৫-১ম কদ্িােী, মাোর জরাি, ডমরপুর-১  

ঢাকা-১২১৬,জ াে-৯০৩৪৩৪১, যাক্স-৮০১৫৩১৪,  

এনআইনি নং-১৯৬৪২৬৯৪৮১১০০৪৭৬০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৯-১১-২০১৫ 

মোবাইল: ০১৭১৫০২৪১১০ ই-জমইিঃ 

wedptar@yahoo.com www.tarango.org 

১২০. জনাব জমাঃ মডেরুি িািার দুলাল   

স্বত্ত্বাডধকারী 

জগাদ্েে  াইিার   

৩১১০৯ মিরনিয়া,মটেপাড়া,উত্তর  াে, ঢাকা-১২৩০। 

জমািাঃ ০১৭১১৪৫৩৬৩২, ০১৫৫২৪৭৪৯২৯ 

এনআইনি নং-৭৯১৪৭৪৭৭৩০৪৯১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৯-১১-২০১৫ 

ই-জমইিঃ goldenfiber01@gmail.com 
১২১. েোি আবু োদ্   াে  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ভাি ব জিদারওয়যার ডিডমদ্টি 

৯৪ কযাডিটাি জটোরী 

হাোরীিাগ, ঢাকা-১২০৯।   

জ ােঃ ০১৭৫৫৫০৩৬০৫, ০১৭১২৫৭৫৮৩৯ 

এনআইনি নং-৬৭২৫৮১১৪৫৯৬৫৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ nafea @gmail.com 

১২২ ডমদ্িি িান্তো জমামতাে   

ডিইও 

িারুি গাদ্ি বে 

িািা-৮৩/২, ২ডি (৩য় তিা) 

িড়িাগ, ডমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৭১৫৩৫১৬৪৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৪০৬৮৪৯৯৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ parul.garden@gmail.com 

১২৩. ডমদ্িি িান্তো জমামতাে 

ডেি বাহী িডরোিক 

িারিী জলািাি  াউদ্ন্ডশে 

িািা-৮৩/২, ২ডি (৩য় তিা) 

mailto:wedptar@yahoo.com
mailto:goldenfiber01@gmail.com
mailto:nafea.@gmail.com
mailto:parul.garden@gmail.com


    

িড়িাগ, ডমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৭১৫৩৫১৬৪৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৪০৬৮৪৯৯৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ Sharothi.global@gmail.com 

১২৪. জিগম আদ্য়শা হাডমদ  

স্বত্বাডধকারী 

িাদ্য়ি বুটিকি  

৬০/৯/ডে-এ, ধিপুর, যাত্রািাড়ী, ঢাকা-১২০৪ 

জ াে-০১৮৬৫৪৩০০৮০, ০১৭৯০১০৯৯১১ 

এনআইনি নং-২৬৯২৯৮৫০৪১১৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-১১-২০১৫ 

ইনেল: pomosh311@gmail.com 

১২৫. েোি জমাঃ শাহোিাি 

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব শাহোিাি এন্ট্ররপ্রাইে 

গ্রামঃ উত্তর োিিীিাড়া, ৪ েং ওয়াি ব 

জিাষ্ট,িাো,দ্েিা:-িঞ্চগড় 

জ ােঃ ০১৭২৫৩০৩০০৪ 

এনআইনি নং-৭৭২৭৩০৪১১৫৫৯৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১০-২০১৫ 

ইদ্মিঃ md.Shajalal169@gmail.com 

১২৬ েোি জমাঃ শাহোিাি 

ডেি বাহী িডরোিক 

দাডরদ্র কল্যাে িংস্থ 

গ্রামঃ উত্তর োিিীিাড়া, ৪ েং ওয়াি ব, জিাষ্ট,িাো,দ্েিা:-

িঞ্চগড় 

জ ােঃ ০১৭২৫৩০৩০০৪ 

এনআইনি নং-২৯১৫৬৮৪১৩৯৭১৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ md.Shajalal169@gmail.com 

১২৭. ডমদ্িি ডর াহ োেেীে রাড   

জপ্রাপ্রাইটর 

তাই া এক্সদ্িা 

জে ২০৪, ৩য়তিা পূি ব গডি, জমৌোক মাদ্কবট, ঢাকা 

জমািাইিঃ ০১৭১১৭১৫২৬৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ taifaexpo@gmail.com 

১২৮. জমাোঃ শাহাো জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

 াইে জ য়ার ক্রা টি 

ক ৩২/এ অডিিাড়া, জোয়ার শাহারা, গুিশাে, ঢাকা-১২১। 

জমািাঃ ০১৭৯৪-৬২৭২৬১, ০১৭১২-৩৪৩০০৬। 

এনআইনি নং-৪৮১৭৯১৯৯৫৭২৩৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

mailto:Sharothi.global@gmail.com
mailto:md.Shajalal169@gmail.com
mailto:md.Shajalal169@gmail.com
mailto:md.%20S@gmail.com


    

ইদ্মিঃ Finifaircraft14@gmail.com 

১২৯ নেনিি জরাকোো িারডভে দীপু  

িভাদ্েত্রী 

প্রডতদ্িশী কুটির ডশল্প িংস্থা 

জশকিে-৬, িাি-২, জরাি-৩৮, ব্লক-ই 

ডমরপুর-২, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৯৩৫৩০০৯৫০ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৪০৬৬৮৯৩৭৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ dipu597540@@ggmmaaiill..ccoomm  

১৩০ জমািাঃ শাডকিা োহাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডশউিী হযাডন্ডক্রা টি হাউে 

িটাদ্ ািা, করমআিীর জমাড়, েয়িাড়া জদাহার, ঢাকা। 

জমািাইিঃ  ০১৭৬৩৬৭০৭৩৪ 

এনআইনি নং-২৬২১৮০১৬১২১৫০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ shakilajahan2490@@ggmmaaiill..ccoomm      

১৩১ েোি জমাঃ রাদ্িি  

িডরোক 

জিাোিী িাট 

জগািোরিাগ, ডেেডেরা ঢাকা। 

জমািাইিঃ ০১৬৭৫০৭০৮৭৬, ০১৯১২৫২৮৬১০ 

এনআইনি নং-২৬১৩৮৩৪২১২৩১২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ raselhandicraft@gmail.com 

১৩২ েোি জমাঃ এমদাদুি হক 

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব কুডমল্লা জেিাি ব 

১০৪-েকদ্মাগিটুিী, েকিাোর, ঢাকা-১১০০ 

জ াে-০১৭১১১০৩৯৪৬, ০১৯১৯১০৩৯৪৬ 

এনআইনি নং-১৯৭০১৯১১৮১১৭৭৩৫২১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ comillatraders90@gmail.com 

১৩৩ েোি জমাঃ আঃ িাত্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

হযাডি হযাডন্ডক্রা টি এযান্ড জুট জপ্রািাক্টি 

িািা-৫৮ (১ম তিা) পূি ব সুিতােগঞ্জ 

রাদ্য়রিাো, ধােমডন্ড, ঢাকা-১২০৯। 

জমািাইিঃ ০১৭১৫৭০৩৫৮৪, ০১৯২৯৭০৫৭২৫ 

এনআইনি নং- ৩৯১০৭৩৫৩৭৯৫৯৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ happyhandicrafts2000@gmail.com 

১৩৪ েোি এম. এ. রি  

িডরোিক (মাদ্কবটিং) 

mailto:Finifaircraft14@gmail.com
mailto:Finifaircraft14@gmail.com
mailto:Finifaircraft14@gmail.com
mailto:raselhandicraft@gmail.com
mailto:comillatraders90@gmail.com
mailto:happyhandicrafts2000@gmail.com


    

েওয়ািাড়া জুট ডমিি ডিডমদ্টি 

ড দ্রাে টাওয়ার, ১১ তিা, ১৫২/ডি, িান্থিি,  

গ্রীে জরাি, ঢাকা-১২০৫।  

জ াে- ৫৮১৫৭০১৬-৮, ০১৭১৪১০৩০১৩ 

এনআইনি নং-১৯৬৩২৬৯১৬৪৯১১৮৪৪৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ njm@bdcom.net 
১৩৫ েোি জিাডেয়া আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

কযাটওয়াক 

৯৪ কযাডিটাি জটোরী 

হাোরীিাগ, ঢাকা-১২০৯।   

জ ােঃ ০১৭২৭৫৪৬৫৩৭   

এনআইনি নং-২৬৯১৬৪৮০৩৯৬৯১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ nafea.@gmail.com 

১৩৬ েোি ওয়ািীদ আহমাদ ডিডিকী  

স্বত্বাডধকারী 

এ  আর ডি িাংিাদ্দশ 

৪৮, জগন্ডা, িাভার, ঢাকা-১৩৪০ 

জ াে-০১৭১৩০৪৯৬৯৮ 

এনআইনি নং-৯৩২২৫০৪৪০৯৩৯১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ frp_B@yahoo.com 

১৩৭ েোি জমিিা-উি-আদ্োয়ার  

জপ্রাপ্রাইটর 

োডিতা 

৯৪৮/১/ডি, পূি বদ্শওড়ািাড়া, (৫ম-ডি) 

ডমরপুর-ঢাকা-১২১৬ 

জ ােঃ  ০১৭১১৩৭৮৮০৯, ০১৮১৯২১৬৬৭২ 

এনআইনি নং-২৬৯৪৮১৪৯৩৪৬৮৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ nalita71@gmail.com 

১৩৮ রডি ডি  ডিয়া 

জপ্রাপ্রাইটর 

রাহুি এন্ট্রপ্রাইে 

৪৩/৫ জিেিাড়া িি বতা, ডমরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬ 

জ ােঃ ০১৭১২০১৬০৬৫ 

এনআইনি নং-২৬৯৪৮১৪৯৭০২৭৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ rahulrjph@yahoo.com 

১৩৯ োড িা হাদ্িম েঞ্চি  

জপ্রাপ্রাইটর 

ইভােি  

১১/এ, ১২/৯,  ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬।  

mailto:njm@bdcom.net
mailto:nafea.@gmail.com
mailto:frp_B@yahoo.com
mailto:nafea.@gmail.com
mailto:rahulrjph@yahoo.com


    

জ াে-০১৭১৫-৭৫৩২৩৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৪০৫৬৩০৫৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ chnafisa@yahoo.com 

১৪০ কাওিারী িারডভে   

জপ্রাপ্রাইটর 

জক  যাশে 

৩৪ রাখাল চি বিােনলন (তাঁতী িাোর), ঢাকা-১১০০ 

জমািাইিঃ ০১৮২৬০৩৬৭৪৭ 

এনআইনি নং-২৬৯৪০৭২১৮৩৫৩৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  kayfashion@gmail.com 

১৪১. িাঃ জমাঃ আিমগীর জহাদ্িে  

জপ্রাপ্রাইটর 

আল্লাডদ জুট গুিি 

জুড়ী, কদ্িেদ্রাি, জমৌিভীিাোর, ডিদ্িট 

জমািাইিঃ ০১৭১৪৬২৭৫৭৪ 

এনআইনি নং-৯১১১৭৭৭০৮৪১৭২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  dralamgir72@yahoo.com 

১৪২. োডকয়া আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

জেে প্লাদ্েট 

২৪/৭, িল্লিী (২য় তিা) ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জমািাইিঃ ০১৭৮৭৬৫৮১৩২, ৮০০১৫৩৮ 

এনআইনি নং-১৯৭৭২৬৯৬৪০৬৬৯৬৪৭৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ zakhter.75@gmail.com 

১৪৩ েোি জমাঃ রাদ্শদুি করীম মুন্না   

ব্যাবস্থাপনা পনরচালে 

ডক্রদ্য়শে (প্রাঃ) ডিঃ 

িাড়ী-০৪, জরাি েং-২৮, জিক্টর েং-০৭ উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।  

জ াে-০১৭১১৫৪০৯৫৮,৯৬৫১৪৪১, ০১৭১০৮৩০১৯৮ 

এনআইনি নং-২৬৯৯৫০১৯০২৮৩৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  info@creationjute.com 

Web: www.creationjute.com 

১৪৪ ইশরাত োহাে োডিিা   

মাডিক 

ডমকো করদ্িাদ্রশে 

১০৯, িািিাগ (২য় তিা) 

১৯ ডিদ্িশ্বরী জিে, ঢাকা-১২১৭ 

জ াে-০১৯৪৭৩৭২২০২, ৫৮৩১৬৬৫৫  

এনআইনি নং-১৯৮৬২৬৯৪২৬১৬৪০৩৫২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com


    

ইদ্মিঃ  ijnabila@gmail.com 

১৪৫ ডেলু ার ইয়ািডমে  

িভািডত 

সুিরিে দুঃ মডহিা কল্যাে ও প্রডশিে জকন্দ্র 

রাদ্য়িা িাোর, রাদ্য়িা িরেদ্ ািা, িাদ্গরহাট 

জ াে-০১৭১১১১৩১০১ 

এনআইনি নং-২৬৯০২৪৬০২৮৫৪৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৯-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  amena495@yahoo.com 

১৪৬ রডহমা জিগম  

িভাদ্েত্রী 

ি িঘর কুটির ডশল্প 

জিকশে-৬, ব্লক-ট, জরাি-৩৮ 

ডমরপুর-ঢাকা-১২১৬ 

এনআইনি নং-০৯১২৯৯৫২০৮৩৯১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৯-১১-২০১৫ 

জ াে-০১৭১১৯৪৫৬২০ 

ই-মেইল নাই 

১৪৭ মুেমুে আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

উিমা ক্রা টি 

৪২ নূরপ্লাো, ডেয়া িরেী 

শডেরআ ড়া, ঢাকা। 

জ াে-০১৭১৫৬৮৯৪৩১, ০১৮৬৪২২৯৬৬৯ 

এনআইনি নং-২৬১২৯৩৫৪২৭১২৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৯-১১-২০১৫ 

ইনেল নাই 

১৪৮ ইিমাত জেডরে 

  াে  

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

জারোট ডজ ডিডমদ্টি 

পদ্মা লাইফ টাওয়ার-১৩, বাংলােটর 

োজী নজরুল ইিলাে এযানভননউ, ঢাো। 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৮-১১-২০১৫ 

জ াে-০১৭২৫২০৮৮৮৫,  

ই-মেইল: Jermatzlimited@gmail.com 
info@jermatz.com, www.jermatz.com 

১৪৯ েোি শা কাত জমাডিে  

ম্যাোডেং িাট বোর 

িল্লী বুটিকস্ এযন্ড  যাশে 

প্লট-১১, ব্লক-ক, জশকশে-৬ 

জমইে জরাি-১, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে- ০১৭১৩০৩৭৬৩৬, ০১৯৮১৫৫৫৭৭৭ 

এনআইনি নং-২৬৯৯০৪০৬৭৫৯২৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৯-১১-২০১৫ 

mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:Jermatzlimited@gmail.com
mailto:info@jermatz.com


    

ইদ্মিঃ  pallibd@yahoo.com 

১৫০ েোি জমাঃ শর  উডিে  িকার  

জপ্রাপ্রাটর  

আ োে জুদ্টক্স 

১৩৭/এ আহদ্েদেগড় িাইকিাড়া 

জোোকী জরাি, ডমরপুর, ঢাকা।  

জমািাইিঃ ০১৫৩৪৩০৬৮১৬, ০১৯১০৬৩৬৫৯০,  

এনআইনি নং-২৬৯৪৮১২১০৪৭৯৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  afnanjutexbd@gmail.com 

১৫১ েোি মোহাম্মি  শাডহদ   

জপ্রডিদ্িন্ট 

েযাকডিে জমৌ টু ইে  াউদ্ন্ডশে (দ্েমমটিএ ) 

িাড়ী েং-ডি-১৭,  াডিশপুর, খুিো 

জমািাইিঃ ০১৭১১৩৪৪৬৭৪ 

এনআইনি নং-৪৭৯৪৫১০৩৫১৮২৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  jmtfusa_bd@yahoo.com 

১৫২ িারডভে আক্তার 

ডেি বাহী িডরোিক 

ভূডমষ্ট 

শহীদ ডিরাে িরেী, কাটিয়া, িাতডিরা 

জমািাইি০১৭১১৭৮৮৯৮৮ 

এনআইনি নং- ৮৭২৮২০১১৫০২৬১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  bhomisto98@yahoo.com 

১৫৩ েোি শামসুডিে আহদ্েদ ডিপু 

জপ্রাপ্রাইটর 

ন্যাোর এযন্ড এদ্িাডিদ্য়টি 

িক # এ ,হাউে # ২/১ আডেে মহল্লা,  

কাদ্দডরয়া মাদ্রািা জরাি, েদ্য়ন্ট জকায়াটার 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭।  

জ াে-০১৭১৬-৪৬১৪০৭, ০১৮১৯১৩১১৮৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৬৫৫৩৩৯৯৯৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  nature2011@gmail.com 

১৫৪ েোি জিদ্কিার আিী মৃধা 

জপ্রাপ্রাইটর 

মৃধা  যাডিক্স 

মরুরাপুর, মধু ািী,  ডরদপুর 

জমািাইিঃ ০১৭২৪৩৬৯৮১২ 

এনআইনি নং-২৯১৫৬৩১০৬৯১২২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

ইনেল নাই 

১৫৫ েোি জমাঃ শড উি আিম  

mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:nature2011@gmail.com


    

জপ্রাপ্রাইটর 

জিঙ্গি জুট ওয়াকবি 

৫৭ শহীি সিয়ি নজরুল ইিলাে স্মরনী 

জমািাইিঃ ০১৭২৪০৪৩০১৮ 

এনআইনি নং-১২১৯০৮৭৭৮২৪৯৭ 

E-mail: bengaljuteworks@gmail.com 

১৫৬. ডমদ্িি উদ্েহাে ডিডিকা   

িভাদ্েত্রী 

‘ডশশু ডিতাে জিিাই ঘর’ 

িাড়ী-ডে-৬০৩, অদ্িাকার জমাড়, জিায়ািীয়ািাড়া 

জঘড়ামাড়া, রােশাহী-৫০০০ 

জ াে-০১৭১৭০৮৮৫৯৫ 

এনআইনি নং-৮১৯২২২০১৭১২২৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০২-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  shishubitan@gmail.com 

১৫৭. েোি জমাঃ আমোদ জহাদ্িে 

জপ্রাপ্রাইটর 

তডমেে এযাদ্গ্রা এযন্ড ক্রা টি 

িািা-৩, জরাি-১৫, জিক্টর-১৩, উত্তরা, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৯৪৪৭০০০৮০ 

এনআইনি নং-২৬১৯৫৫১১৯৭০৩৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  amzad101@gmail.com 

১৫৮ েোি জমাঃ জিডিম  াে  

জপ্রাপ্রাইটর 

রং হস্ত ডশল্পযাা্ন্ড বুটিক্স 

১৩১৬, িিাশপুর, ডেয়া িরেী 

জরাি েঙ-৭, দডেয়া (কদমতিী োিড়া মিডেদ্দর িাদ্শ), 

ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৪৭৮৭৯৫, ০১৯১২২৫২০৫৫ 

এনআইনি নং-২৬১৭৬৩৫৪৫২৫২৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

১৫৯ জমািাঃ আরডেো রহমাে 

জপ্রপ্রাইটর 

িডি হস্ত ও কুটির ডশল্প 

ডিদ্োদিাড়ী, আডমেিোর, িাভার, ঢাকা 

জ ােঃ ০১৮৬৭৩৭৬৩৫৩ 

এনআইনি নং-২৬১৭২১৫০৯৯৩৪৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

১৬০ েোি মাহমুদুি হক  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

িাদাত জুট ইন্ডাডিে  ডিডমদ্টি 

িাউি এযডভডেউ টাওয়ার, ৮ম তিা, 

৭-গুিশাে এযাডভডেউ, গুিশাে-১  

ঢাকা-১২১২।  

জ াে-৯৮৮৮৬৯৮,০১৭১১৫৬১৩৬৫ 

mailto:nature2011@ymail.com
mailto:amzad101n@gmail.com


    

এনআইনি নং-২৬৯২৬১৯৪৮৪৭১৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  sales@janata-sadat-jute.com 

১৬১ েোি মশখ বনির উনিন   

চীফ অপানরটং অনফিার 

েেতা জুট ডমিি ডিডমদ্টি 

িাউি এযডভডেউ টাওয়ার, ৮ম তিা, 

৭-গুিশাে এযাডভডেউ, গুিশাে-১ ঢাকা-১২১২।  

জ াে-৫৫০৪৫৬৪২ 

এনআইনি নং-২৬৯১৬৪৯১০৪০০৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  nhuq@janata-sadat-jute.com 

১৬২. িােডেদা  ােম  

জপ্রাপ্রাইটর 

এি এযান্ড এ  

িািা-১৭২/১ জরাি-১, (শহীদ িডদউজ্জামাে জরাি) 

ঢাকা কযান্টেদ্মন্ট, ঢাকা। 

জ াে-০১৯১৪২১২৭৪৪ 

এনআইনি নং-২৬৫০৮৯৮২৪২২৮৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  shanjidaimmi@gmail.com 

১৬৩. লুিো ইয়ািমীে  

জপ্রাপ্রাইটর 

 যাশে  র অি ডিেেি 

৩৬৯/ডি, আহদ্েদেগড়, িাইকিাড়া, ডমরপুর-১ ঢাকা-১২১৬ 

জ ােঃ ০১৭১০৩৫৪৩২৮ 

এনআইনি নং-৫৯১৭৪৩৩০১২৪২৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৭-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ  lubomin3@yahoo.com 

১৬৪. েোি জমাঃ জিারহাে উডিে আি  য়িাি ভূঞা  

িডরোিক  

জেোরদ্টক 

োন্ডা েিেতলী, হাউনজং মিািাইট 

জ ােঃ ০১৮১৩৮১৬৯৪৩, ০১৭৭৭২৫১৯৯৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৭-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃfaysalbohanuddin@gmail.com  

naturetech15@ gmail.com 
১৬৫ এ. এইে.এি শুকে ব শওকত 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ডিদ্েডিডি শু-সশিী ডিডমদ্টি 

ভুইয়া ম্যােশে(৪ি ব তিা), রুম েং-১৮ 

৬, মডতডঝি িা/এ, ঢাকা-১০০০ 

জ ােঃ ০১৭১২২০৬১০৯, ০১৮১৩৮১৬৯৪৩ 

এনআইনি নং-১৫৯২৮১২৫০৪৪০৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ susailigroup@gmail.com  

mailto:sales@janata-sadat-jute.com
mailto:nhuq@janata-sadat-jute.comgmail.com
mailto:shanjidaimmi@gmail.com
mailto:lubomin3@yahoo.com
mailto:faysalbohanuddin@gmail.com
mailto:lubomin3@yahoo.com
mailto:lubomin3@yahoo.com


    

১৬৬ েোি এোমুি হক িাদ্টায়ারী 

জপ্রাপ্রাইটর 

জুট এযন্ড ব্যাগি এক্সদ্িাট ব করদ্িাদ্রশে 

কডরম জেম্বার,  রুম েং-২০৩ 

৯৯, মডতডঝি িা/এ, ঢাকা-১০০০ 

জ ােঃ ০১৭১১৬৪২১৮৪, ৯৫৫৭২১০ 

এনআইনি নং-১৯৫২১৯২৬৭০৩০০০০০২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ jute.bags@yahoo.com 

১৬৭ েোি ো র আিী  

জপ্রাপ্রাইটর 

এ জক হযাডন্ডক্রা টি 

৪৪/১ (২য় তিা),রডহম স্কয়ার,  

ডেউমাদ্কবট, ঢাকা-১২১১ 

জ ােঃ ০১৯৩৬৪২২৫৯৫, ০১৭৪৪৮৭৭০৫৩ 

এনআইনি নং-১৯৯৫৮৬১৯৪৮৭১০০৫২০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ jaforalijony050@gmail.com 

তার অনুদ্রাদ্ধর জপ্রডিদ্ত পূদ্ি বর মুিডিম ব্যাগ জকাপানােীর 

োম তাডিকা জিদ্ক িাদ জদয়া হদ্য়দ্ে 

১৬৮ েোি মুহাোদ োডহদুি ইিিাম 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

জকারড ে ডি: 

িাড়ী-৫৯২, জরাি-০৭ এযানভ: ৫ 

ডমরপুর ডিওএইেএি, ঢাকা-১২১৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৪৮১৪৯৩৬৬২৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৪-১২-২০১৫ 

জ াে: ০১৭১৬৫৭৭৫৮৩, ৮০৮০৯৯২ 

ইদ্মিঃ info@corefieldbd.com 

১৬৯ মা রুহা সুিতাো   

জপ্রাপ্রাইটর 

রােপূরী ক্রা ট 

ডি-৩১, হাউডেং এদ্স্টট,  াডিশপুর, খুিো  

জমািাইি: ০১৭৬৮৭৭৪০৬৫ 

এনআইনি নং-২৬৯৪৮০৩৫৮২৮১০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৪-১২-২০১৫ 

ইদ্মিঃ skhabib@gmail.com 

১৭০ 

 

েোি নুরুি আেিার জদ্েৌধুরী   

িডরোিক  

জিি  জহিি ক্রা টি 

২১/৩ োয়ােীড় আর/এ, িল্লিী 

ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৪৮১৪৯৯০৫৬০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১১-২০১৫ 

জমািাইি: ০১৭৯২২০৫৪১০, ০১৮১৯৬১২২৪৬ 

mailto:lubomin3@yahoo.com
mailto:jaforalijony050@gmail.com
mailto:info@corefieldbd.com


    

E-mail: info@selfjelpcrafts.com 

১৭১ নেনিি রাডশদা আক্তার   

জেয়ারম্যাে 

িরাত িাংিাদ্দশ 

নূরোহাে জরাি হাউডেং এদ্স্টট 

ডি/১ এ -২১/২২ জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জমািাইি: ০১৭২৭২৮৯৮০৭, ০১৬১৭২৮৯৮০৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১২-২০১৫ 
E-mail: rashidaakter185@yahoo.com 

১৭২ নেনিি িারডভে আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

িারডভে হযাডন্ডক্রা ট 

৩৭ উত্তর মুগদািাড়া মুগদা, ঢাকা-১২১৪ 

জ াে: ০১৮১৯০১৯৩৮৯ 

এনআইনি নং-২৩৬৭৫৯২২০৭ 

ননবন্ধননর তানরখ:১০-১২-২০১৫ 

১৭৩ েোি আিমাি জহাদ্িে তালুকদার   

জপ্রাপ্রাইটর 

িািডেতা ইদ্কা ব্যাগ ইে করদ্িাদ্রশে 

জেয়ারম্যাে মাদ্কবট (২য় তিা) দডিে  াে, ঢাকা 

জমািাইি: ০১৭১১০৫২৪৫১ 

এনআইনি নং-২৬১১০৩৮৭৭০৭০৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

E-mail: labonitabag inc@gmail.com 

১৭৪ েোি িাব্বীর জহাদ্িে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিদ্েক্স করদ্িাদ্রশে  

৩৬০ খানজাহান আলী মরাি, খুলনা 

এনআইনি নং-২৬৯৯৪২৫৯৫৮৯৪২৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১০-১০-২০১৫ 

মোবাইল: ০১৮২২৮৮৯৮৬৯ 
E-mail:  bizexcorporation@gmail.com /info  

১৭৫ েোি মো: আনরফুর রহোন  

মাদ্কবটিং িাইদ্রক্টর 

জদশী ব্যাগি 

১ ডি গ্রীে কি বার, গ্রীে জরাি, ধােমডন্ড 

ঢাকা-১২০৫ 

জমািাইি: ০১৭১২২৭৭৯৪৩ 

এনআইনি নং-৮১৯৪০৩০১২২১২২ 

ননবন্ধননর তানরখ:১০-১১-২০১৫ 
E-mail: deshibagsbd@gmail.com 

১৭৬ নেনিি শাহোে িপানা   

জপ্রাপ্রাইটর 

উত্তরে হস্ত ডশল্প 

সৃেে ডভিা 

েডিিাড়ী, েওমহি,ময়মেডিংহ 

mailto:info@selfjelpcrafts.com
mailto:rashidaakter185@yahoo.com
mailto:labonitabag%20inc@gmail.com
mailto:bizexcorporation@gmail.com
mailto:labonitabag%20inc@gmail.com
mailto:deshibagsbd@gmail.com


    

জমািাইি: ০১৮১৫৪৬৯০৪৩ 

এনআইনি নং-৩৯১৩৬১৭৪৯৫৬২২ 

ননবন্ধননর তানরখ: ৩০-১২-২০১৫ 

ই-মেইল: Uttaranhastoshilpa52521@gmail.com 

১৭৭ েোি োইম তািড ে িারী  

ম্যাোডেং  িাইদ্রক্টর 

গ্রীে ড ে জুদ্টক্স ডি: 

িািা-৫/এ, জরাি – ৫৫, গুিশাে-২, ঢাকা। 

জমািাইি: ০১৭১৩০৮২৮৪৮ 

এনআইনি নং-১৯৭৮২৬৯২৬১৯৫৯৭৬০৪ 

ননবন্ধননর তানরখ:৩০-১২-২০১৫ 

E-mail: zaeem@greenfieldjutex.com 

১৭৮ েোি োদ্ভদ হািাে মাহমুদ  

জহি অ  অিাদ্রশেি 

এদ্িক্স ড উোর  াইিার ডমিি ডি: 

িাড়ী-৪৬, জরাি-৭, ব্লক-এ  িোেী, ঢাকা-১২১৩ 

জমািাইি: ০১৭১১৫৯৪৯৭৩ 

এনআইনি নং-৮৮২৭৮১১১৬৯৪৪৬ 

ননবন্ধননর তানরখ:০৮-০১-২০১৬ 

E-mail: javedmahmood@gmail.com 

১৭৯ নেনিি োডেমা আক্তার  

জপ্রপ্রাইটর 

আডদ হযাডন্ডক্রা টি 

৭/১৫ (তয় তিা), তােমহি জরাি, ব্লক ডি 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭   

জমািাইি: ০১৭১৬৭৫৬৩৮০ 

এনআইনি নং-২৬৯৫০৪৪৮৮৫৬৬৮ 

ননবন্ধননর তানরখ:১৮-০১-২০১৬ 
E-mail: nasimaadi207@gmail.com 

১৮০ েোি জমাহােদ মাহবুবুর রহমাে িাদ্টায়ারী   

ব্যিস্থািো িডরোিক 

জিাোিী আশ ইন্ডাডিে ডি: 

িাড়ী েং-৩৮, জরাি েং-০২  

ধােমডন্ড, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ৯৫৫৬২৫১, ০১৭১১৫৩৬৭২১ 

এনআইনি নং-১৩২৪৫০৩৯২০৯৫৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-০২-২০১৬ 
E-mail: info@sonaliaansh.com 

mailto:zaeem@greenfieldjutex.com
mailto:javedmahmood@gmail.com
mailto:nasimaadi207@gmail.com
mailto:info@sonaliaansh.com


    

১৮১ েোি জমা:  মতৌডহদ ডিে আব্দুি িািাম  

ম্যানানজং িাইমরক্টর 

ক্লাডিকযাি হযান্ডদ্মইি জপ্রািাক্টি ডিডি নল: 

২৬ বায়তুল আোন জানে েিনজি েেনেক্স  

ইনার িার্কডলার মরাি, েনতনিল, ঢাো-১০০০ 

জ াে: ০১৭১৩০৩৬৯৪০, ০২-৮৪১৪৫২৪, ৮৪১১২৯৫ 

হুমায়ূে: ০১৬৮৫৮৪০২১৯ 

এনআইনি নং-২৬৯৫৪৩৩১০৪১৯০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-০২-২০১৬ 
E-mail: tauhid@rugsbd.com Web: www.rugsbd.com 

১৮২ েোি জমা: িাদ্রায়ার জহাদ্িে  

ব্যািস্থািো িডরোিক 

জকরােীগঞ্জ জুট  াইিাি ব ডিডমদ্টি 

রুিায়ে কডরম টাওয়ার 

৮০ কাকরাইি ডভআইডি জরাি 

১৪ তিা ১৪/এ, ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ৮৩৯১৮২৮, ০১৭১৩০০০৬৯৮ 

এনআইনি নং-২৬১৩৮৯৪৩০১২৬৪ 

ননবন্ধননর তানরখ:০১-০২-২০১৬ 
E-mail: kjfl_rjml@yahoo.com 

১৮৩ েোি জমা: িাদ্রায়ার জহাদ্িে  

ব্যািস্থািো িডরোিক 

ডরিায়যাি জুট ডমিি ডিডমদ্টি 

রুিায়ে কডরম টাওয়ার 

৮০ কাকরাইি ডভআইডি জরাি 

১৪ তিা ১৪/এ, ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ৮৩৯১৮২৮, ০১৭১৩০০০৬৯৮ 

এনআইনি নং-২৬১৩৮৯৪৩০১২৬৪ 

ননবন্ধননর তানরখ:০১-০২-২০১৬ 
E-mail: kjfl_rjml@yahoo.com 

১৮৪ অডেতা আক্তার 

স্বত্বাডধকারী 

ওয়ােব জিষ্ট  যাশে 

১১, েতুে জুরাইে, আিমিাগ 

শ্যামপুর, ঢাকা-১২০৪ 

জ াে: ০১৬৮২৫৭২৮৭৮ 

এনআইনি নং-২৬৯৭৬৯০৭৫৩৫৪০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১-০২-২০১৬ 

E-mail: anitaakter321@gmail.com 

১৮৫ েোি এি, এম িাজ্জাদ জহাদ্িে 

নিইও  

জমদ্ য়ার স্টাইিওয়যার  

২৭৭ এনলনফন্টনরাি, ঢাো 

জ াে: ০১৮১৯২৪৭৪৫৬ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৩৫২২১০৯৪৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-০১-২০১৬ 

mailto:tauhid@rugsbd.com
mailto:kjfl_rjml@yahoo.com
mailto:kjfl_rjml@yahoo.com
mailto:anitaakter321@gmail.com


    

E-mail: smshossain73@gmail.com 

১৮৬ েোি আিতা  জহাদ্িে জিডিম  

জেোদ্রি ম্যাদ্েোর (এি.) 

কারুিন্য রংপুর ডিডমদ্টি 

জস্টশে জরাি, রংপুর ৫৪০০ 

জ াে: ০১৭৪৯৫০৪৮২৪, ৫৮১৫৪৬০২ 

এনআইনি নং-২৬৯৬৪০২৫০৭৫৮৬ 

ননবন্ধননর তানরখ:০৩-০১-২০১৬ 
E-mail: altaf@karupannya.com.bd 

১৮৭ েোি জমা: হযরত আিী  

জপ্রাপ্রাটর 

ভাই ভাই হযান্ডলুম 

গ্রাম ডিশ্রামপুর, িাক-হিডদিাড়ীহাট 

উিদ্েিা িাডিয়ািাংগী 

জেিা: ঠাকুরগাও-৫১৪০ 

জ াে: ০১৭১৩৭৬৯০০৩ 

এনআইনি নং-৯৪১০৮৪২৫৭২৭৬৬ 

ননবন্ধননর তানরখ:০১-০২-২০১৬ 
E-mail: bhaibhaihandloom@yahoo.com 

১৮৮ েোি জমাহােদ িাইদুি কডরম  

ডিেদ্েি িাট বোর 

 যটম্যাে জেডিং 

৬৭, িডিম জতেতুরী িাোর 

জতেগাও, ঢাকা-১২১৫ 

জ াে: ০১৬৭৭২১৭৯২৩, ০১৭১২০০৫৪১৫ 

এনআইনি নং-১৯৮৭২৬৯৯০৩৯৬৬০৯৪৬ 

ননবন্ধননর তানরখ:১৬-০২-২০১৬ 
E-mail: reazul_karim.munna@gmail.com 

১৮৯ নেনিি িডি  ােম  

জপ্রাপ্রাইটর  

রুিান্তর ম্যানুদ্ কোডরঙ এযন্ড কিদ্মটিকি 

গ্রাম কায়দা, িাক-েকিা 

উিদ্েিা েকিা, জেিা: জশরপুর 

জ াে: ০১৭৩০১৮৬৬৬৪ 

এনআইনি নং-০৩১৫৩৯৩৮৩২৫৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৭-০২-২০১৬ 
E-mail:  rupantor@gmail.com 

১৯০ নেনিি পারনভন আক্তার এইচ নি 

জপ্রাপ্রাইটর  

রােশাহী েকডশ ঘর 

১২২৬ পূি ব জুরাইে জক আিী িরদার জরাি, ঢাকা-১২০৪ 

জ াে: ০১৬৭৫২৪২৯৮৭ 

এনআইনি নং-২৬৯৭৬৮৯৫২১৯২০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-০২-২০১৬ 
E-mail: : rajshahinakishighor@gmail.com 

 

১৯১ এ মে এে মনয়ােত উল্লাহ বাবু  

mailto:smshossain73@gmail.com
mailto:altaf@karupannya.com.bdgmail.com
mailto:bhaibhaihandloom@yahoo.com
mailto:reazul_karim.munna@gmail.com
mailto:rupantor@gmail.com
mailto:rajshahinakishighor@gmail.com


    

ম্যাোডেঙ িাইদ্রক্টর 

জুট ক্রা টি বাংলা 

িাড়ী ৪৭৯, ব্লক-এ , টিডি জরাি,  

োিকুডড় দডিেিাড়া.ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৮১৯০৩৯৪০৭, ০১৯৬৪০৫০৯৪৫ 

এনআইনি নং-২৬৯৭৬৯০৩৩৩৩৪৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-০২-২০১৬ 

E-mail: : nayamatbabu@gmail.com 

১৯২ জনাব মো: শাজাহান নেয়া  

পাট ডনার 

জুনটক্স নবনি 

৪১১/৩ েরদ্শািাডকয়া, ডকদ্শারগঞ্জ 

জ াে: ০১৭১৮৫৩২০০৩ 

এনআইনি নং-১৯৮৮৪৮২৪৯০৩৩১২৭৮৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৮-০২-২০১৬ 

E-mail: : jutexbd@yahoo.com 

১৯৩ িাডেয়া আক্তার সুডিতা  

ম্যাোডেঙ িাইদ্রক্টর 

সুডিতা বুটিক্স এযন্ড হযাডন্ডক্রা টি 

িাড়ী ৪৭৯, ব্লক-এ , টিডি জরাি, োিকুডড় দডিেিাড়া 

ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৮১৯০৩৯৪০৭, ০১৯৬৪০৫০৯৪৫ 

এনআইনি নং-১৯৮৭৬৭২৫৮১৯৫৮৯৭৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-০২-২০১৬ 

E-mail: : 

shammiea.shusmita@gmail.com 

১৯৪ সিয়ি আবুল োনিে 

সুন্দরবন বাংলানিশ 

মরারাইটর 

গ্রাে+মপা: মিনহাট, িীঘনলয়া, খুলনা 

মোবাইল: ০১৭১২২৪৮০২৮ 

এনআইনি নং-৪৭১৪০৮৫৩৯৯৮৬২ 

ননবন্ধননর তানরখ:২২-০২-২০১৬ 

 

১৯৫ েোি জমা: ম দ্িছুর রহমাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

জহডরদ্টে ইদ্কা জপ্রািাক্ট 

৭৪/৪, উত্তর যাত্রািাড়ী, ঢাকা 

জ াে: ০১৬৭৩৩৭০১১৫, ০১৯৪২৩৮০২১০ 

এনআইনি নং-৫০১৭১৬৯৫৭১৯২৪ 

ননবন্ধননর তানরখ:২৭-০১-২০১৬ 
E-mail: heritagepbd@gmail.com 

 

১৯৬ েোি তাহডমদুি ইিিাম   

প্রধাে কম বকতবা  

জিডক জিন্টার 

mailto:nayamatbabu@gmail.com
mailto:jutexbd@yahoo.com
mailto:shammiea.shusmita@gmail.com


    

১১৯, ননউ এযানলনফন্ট মরাি, (২য় তলা) 

ঢাো-১২০৫ 

জ াে: ০১৯১১২১৫০৬১ 

এনআইনি নং-২৬৯১৬৫১২০৪৫৮৯ 

ননবন্ধননর তানরখ:২২-০২-২০১৬ 
E-mail: infobakei.centre@gmail.com 

tahmidul i@yahoo.com 

 

১৯৭ ডশউডি জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর  

গ্রীণ িাকব 

৯৫, মিনপাড়া পব ডতা,  

নেরপুর-১০, ঢাো-১২১৬ 

জ াে: ০১৯১২৯৯৮৪২১, ০১৯১৫৬০৩৯৬২ 

এনআইনি নং২৬৯৯০৩৮৫৫০৮৫৫ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০২-২০১৬ 
E-mail:  ashraful_bjri@yahoo.com 

১৯৮ েোি জমাহােদ শাহ আিম  

জপ্রাপ্রাইটর 

এি টি ডিোইে 

২৫৮ প: মশওড়াপাড়া, নেরপুর,-ঢাো 

ডমরপুর-২, ঢাকা 

আইনপাড়া, েহম্মিপুর, োগুড়া 

জ াে: ০১৭১৬০০৪৭৪৩ 

E-mail: shatex24@gmail.com  

ননবন্ধননর তানরখ: ২০-০২-২০১৬ 

১৯৯ েোি জমা: ডমোনুর রহমাে   

জপ্রাপ্রাইটর 

অহো বুটিক্স 

গ্রাম- জভামরা, জিা: আেগড়া,  

িাো-রুিিা, জেিা –খুিো 

জ াে: ০১৯১৭৪৯৩৬৩৩, ০১৬৮০৬৬৩৮৩৩ 

এনআইনি নং ৪৭১৭৫৬৭৬৩৭৯০৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৩-০২-২০১৬ 

E-mail: mizanaohana15@gmail.co 

২০০ জি  োডির উডিে 

জেয়ারম্যাে 

আডকে জুট ডমিি ডি: 

আডকে হাউে 

১৯৮ িীর উত্তম মীর শওকত িরক জতেগাও, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৮১৩২৩২, ৯৫৬৩০০৮-৯, ৭১৬৯০১৭-৮,  

 যাক্স: ৯৫৬৪৫১৯ E-mail: akijjute@akij.net 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৪-০২-২০১৬ 

২০১ েোি জমা: োমাে ভূইয়া  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব গ্রীে ডমশে 

িাড়ী েঙ-১, জরাি েঙ-৩, ব্লক-এ, িারাইে, মুািাড়া, রুিগঞ্জ, 

mailto:infobakei.centre@gmail.com
mailto:tahmidul%20i@yahoo.com
mailto:ashraful_bjri@yahoo.com
mailto:mizanaohana15@gmail.co
mailto:akijjute@akij.net


    

োরায়েগঞ্জ। 

জমািাইি-০১৬২১৮৫৯২৮৭, ০১৯১৪৫১৯৬২ 

এনআইনি নং ১৯৭২৬৭১৬৮৬৩৮৬৭৬৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-০২-২০১৬ 
E-mail: jamanbhuiyan1972@gmail.com 

২০২ েোি জমা: জহাদ্িে ডময়া   

জপ্রাপ্রাইটর 

িাংিা জুট হযাডন্ডক্রা টি 

জ াি বেগর, ধামরাই, ঢাকা। 

জ াে: জ াে: ০১৮৩৩৫১০৬০২ 

এনআইনি নং ১৯৭২৬৭১৬৮৬৩৮৬৭৬৪৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-০২-২০১৬ 
E-mail: bjh.hossain@gmail.com 

 

২০৩ রুিাইয়া  ারহাো  িকার  

জপ্রাপ্রাইটর 

ইদ্কা-ক্রা ট 

হাউে েং-১২/এ, জরাি-৭, জিক্টর-৭ 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

জমািাইি:  ০১৭১৮২৮৩২০৩ 

E-mail: ecocraft017@gmail.com 

 

২০৪ মায়মুো আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব রহমাে হযাডন্ডক্রা টি 

প্রযদ্ত্ন: হােী হাডিবুর রহমাে 

এ -৪/৫, ডিডভি এযডভদ্য়শে স্টা  জকায়াট বার, কুডম বদ্টািা 

কাওিার িাোর, ঢাকা। 

জমািাইি: ০১৯১৪-৯০৪৩৪৮ 

E-mail: arahman-bpharm@yahoo.com 

 

২০৫  াদ্তমা িাদ্রায়ার রশীদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

অেন্যা এন্ট্রপ্রাইে 

িাকবপ্রাইি এািাট বদ্মন্ট 

৩এ২, িাড়ী-৫ জরাি-১০৯ গুিশাে-২ ঢাকা 

জমািাইি: ০১৮৪৩৪৫৬৭৪৪, ০১৬৭২৯৪৯৪২১ 

E-mail: muktafsr@gmail.com 

 

২০৬ জতৌডহদা হায়দার  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমেদ্িে ডমডিয়া 

১২২, িডশরউডদদে জরাি 

কিািাগাে, ঢাকা-১২০৫ 

জমািাইি: ০১৭১১৩৮৪১৫২, ০১৭৭৬০৬০২০ 

E-mail: tohida.haider@gmail.com 

 

mailto:jamanbhuiyan1972@gmail.com
mailto:bjh.hossain@gmail.com
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mailto:arahman-bpharm@yahoo.com
mailto:muktafsr@gmail.com
mailto:tohida.haider@gmail.com


    

২০৭ ডমদ্িি আিমা আ তার ডিমু 

জপ্রাপ্রাইটর 

ওদ্মি িাওয়ার 

২০৬৫/ডি উত্তর াে পুরােিাড়া,  ঢাকা-১২৩০ 

জমািাইি:  ০১৬৭৭৪৭৯২০৪ 

 

২০৮ েোি আব্দুি  াদ্িদ   

স্বত্বাডধকারী 

কারুকাে প্রিাক্টস্ 

২১, শাডন্তেগর (২য় তিা), ঢাকা ১২১৭ 

জ াে: ০১৯১৩৩৮০৭৯৪, ৯৩৪৮৭১০ 

E-mail: karukaj.in@gmail.com 

 

২০৯ আব্দুি  াদ্িদ   

ডিইও 

এেভাইরেদ্মন্ট জকয়ার ইন্টারন্যশোি 

২১, শাডন্তেগর (২য় তিা), ঢাকা ১২১৭ 

জ াে: ০১৭১১৩১২৯৫৬, ৯৩৪৮৭১০ 

E-mail: info.akhaled69@gmail.com 

 

২১০ শাহাোরা ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটার 

শাহাো ক্রা ট 

ম-১০৫/৭- জমরুি িাড্ডা, ঢাকা 

জমািাইি: ০১৬৭৬৯৮৪৫ 

 

২১১ জমািা: শাডহো সুিতাো 

জপ্রাপ্রাইটর  

শাডহো বুটিক্স 

১৭৮/১ক কারমাইদ্কি জরাি, িাগিাড়ী,  

িারআেীিাড়া, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৮১৯১৫১৯০৬ 

 

২১২ েোি আবু আহদ্মদ আ তারুজ্জামাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জুদ্টক্স 

৫/৩, এ /ডে,ডরয়াি ডক্রদ্িন্ট, মধ্যিাইকিাড়া 

ডমরপুর-১, ঢাকা। 

জ াে: ০১৭১১-২৬৫২১৭,  

E-mail: abutushar33@gmail.com  

WWW. jutexbdltd.com 

২১৩ েোি জমা: োদ্হদুর রহমাে   

জপ্রাপ্রাইটর  

মথুরা িমাে কল্যাে িডরষদ 

গ্রাম-মথুরা, িাক- োদমুহা হাট 

উিদ্েিা+দ্েিা:- িগুড়া 

mailto:karukaj.in@gmail.com
mailto:info.akhaled69@gmail.com
mailto:abutushar33@gmail.com


    

জ াে: ০১৭১২-০০৮৫৩৫ 

E-mail: mskpbogura@gmail.com 

 

২১৪ েোি জমা: আবুি  েি 

ডেি বাহী িরোিক 

রুরাি িাডভ বি জিন্টার 

রংপুরদ্রাি, জগাকুি, িগুড়া-৫৮০০ 

জ াে: ০১৭৯৫৭১১৩৪৪, ০১৯৪৬৭০৯৫৯৫ 

E-mail: rscbogra@gmail.com 

 

২১৫ েোি রাডেি জহািাইে  

িডরোিক 

ডিমুরা  েে ওদ্ভি ডি: 

১০৯, মিডেদ জরাি, ওে ডিওএইেএি 

িোেী, ঢাকা 

জ াে: ০১৮৪৭০৫৫৩১৬, ৮৭১৩৩০১-০৪ 

E-mail: info@sumuranonwovens.com 

 

২১৬ েোি জমা: শড উল্লাহ 

জপ্রাপ্রাইটর 

এইে ডি এম জেিাি ব 

গ্রাম: কায়দা, উিদ্েিা+দ্িাস্ট কায়দা 

েকিা, জশরপুর 

জমািাইি: ০১৯৬৬৩৫০৯৬৯ 

E-mail: hdmtraders@gmail.com  

 

২১৭ িাডিয়া আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

সিডেত্র একাদ্িমী 

িাড়ী-১, জরাি-২, জিক্টর-৬ 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

জমািাইি: ০১৮৩৭২৪৪১৪১ 

২১৮ িােডেদা রহমাে 

ডিইও 

আিকারী ইন্টারন্যাশোি 

পুরাতে-৯৭/১ িে জেম্বার 

েতুে ২০/১,  ােপুর ওদ্য়স্ট জরাি 

োরায়েগঞ্জ-১৪০০ 

জ াে: ০১৯১১৩১৮০৯০, ৭৬৪৫৮৬৬ 

E-mail: askaryinternational@gmail.com 

 

২১৯ েোি আিকারী জমা: িাবু 

ডিইও 

জিৌরভ জরাি ইন্ডানি 

পুরাতে-৯৭/১ িে জেম্বার 

েতুে ২০/১,  ােপুর ওদ্য়স্ট জরাি 

োরায়েগঞ্জ-১৪০০ 

mailto:mskpbogura@gmail.com
mailto:rscbogra@gmail.com
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জ াে: ০১৯১১৩১৭৭৮৮, ৭৬৪৫৮৬৬ 

E-mail: sourovrope@gmail.com 

www:sourope.com 

  

২২০।  ডরদা ইয়ািডমে িাকী 

ডেি বাহী িডরোিক 

শরে মােি উন্নয়ে জেিাি ব 

তরমুগডরয়া, টিএন্ডটি জরাি, মাদারীপুর 

জ াে: ০৬৬১-৬১৬২৬, ০১৭১৬১৪১০০৫ 

 

২২১। েোি িা াদ্য়ত বুিবুি কামাি 

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

ডহমািয় জেডিং করদ্িাদ্রশে 

 যাট-৬ডি, িািা-৪৭০, জরাি-৩১ 

মহা ািী ডিওএইেএি, ঢাকা। 

জ াে: ০১৯১১-৬৯০৮৮২, ০১৭১১-৮৯৯২৪৬ 

 

২২২ এি, এম আডেছুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

ইেদ্টন্ড ডিডি ক্রা টি 

৪/৪০১, ইস্টাে ব ডিি এিাট বদ্মন্ট 

৩০, শাডন্তেগর (িীরিাদ্হিগডি) 

ঢাকা-১২১৭ 

জ াে: ০১৭৩০৩৭৪২৯ 

 

২২৩ তািডি িাহা 

জপ্রাপ্রাইটর 

তারা মাকবা 

১১৩ আডেে সুিার মাদ্কবট 

জমাহােদপুর , ঢাকা। 

জ াে:০১৯১৬২৬৯২৬৯ 

 

২২৪ েোি জমা: আডমনুি ইিিাম মন্জজু  

জপ্রাপ্রাইটর 

মজু্ঞ োমািপুর িাট হস্ত ডশল্প 

ডপ্রি জিদ্কাদ্রটর, িাে রাস্তার জমাড়, োমািপুর। 

জ াে: ০১৭১৫৮৬৭০৯৯ 

 

২২৫ সিয়দ ইর ানুি  কডির মাসুম 

জপ্রাপ্রাইটর  

মাসুম োমািপুর িাট হস্ত ডশল্প 

জরাি েঙ েতুে -১০ 

২১৩ওদ্য়স্ট ধােমডন্ড 

ঢাকা-১২-৭ 

জ াে: ০১৬৮০৯৩৭৮৪৫  

 

mailto:sourovrope@gmail.com


    

২২৬ তাডেয়া ওহাি   

ম্যাোডেঙ িাট বোর 

কাডরগর 

শাহোিাি জিদার কমদ্প্লক্স 

২০ জশদ্র িাঙিা জরাি (২য় তিা), ঢাকা 

জমািাইি: ০১৭১৭৫৪৫৪৩০ 

 

২২৭ কােী জমা: মডের জহাদ্িে 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

অিরাদ্েয় ডি: 

মধ্য েরডিংপুর, কাডশপুর, োরায়ণগঞ্জ 

জ াে: ০১৯১৬৮০৯৬৯৩ 

২২৮ েোি মীর আশরা  আিী  

ডিইও 

ডিেটিিা 

৩৪৩-৩৪৪ জতেগাও ইন্ডাডিয়াি এিাকা, ঢাকা 

জ াে: ০১৮১৭৫২১৫৭৪, ০১৮১৯২৬৮৯৭৭, ৮৮৯১৯৬৪-৫ 

ই-জমইি: accounts@oporajeo.com  

www.scintilabd.com 

 

২২৯ ডেলু া ইয়ািমীে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডেলু া বুটিক্স 

ডিশ্বাি জিতকা, মুডিিাড়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭১০২৫৭৭৪৮ 

 

২৩০ জমা: োহাংগীর জহাদ্িে ডময়া 

প্যাডিড ক ক্রা টি জকাপানােী 

১/১৩/১ পূি বিািাদ্িা,  ািিাড়, কদমতিা িবুেিাগ 

ঢাকা ১২১৪ 

জ াে: ০১৭১১৫৪২৫১৩, ০১৯২২৩৩৫৫৪৮ 

 

২৩১ ডমদ্িি িাডহদা িারডভে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডেম জটক্স িাংিাদ্দশ 

ফ্লযাট: ডি-০৭,  -১১, আিাতুদ্ন্নো িাকুি জরাি 

দডিণ িাড্ডা, ঢাকা-১২১২ 

জ াে: ০১৭৩০৩১৩০৮৩, ০১৬৭৮৬৬৭৯৮৫ 

ইনেল:shahida@btsbd.com 

/trimtexbangladesh@gmail.com 

Website: www.trimtexbd.com 

২৩২ আদ্য়শা আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

ইদ্িিী আদ্য়শা এন্ট্রপ্রাইে 

৩/১, জরাি েঙ-৭ 

রডহম জিিারীর ঘাট 

mailto:accounts@oporajeo.com
mailto:shahida@btsbd.com
mailto:/trimtexbangladesh@gmail.com


    

কাদ্দরািাদ হাউডেং জিািাইটি 

জমাহােদপুর, ঢাকা। 

জ াে: ০১৭৯৭২৩২৫৯১ 

 

২৩৩ েোি তােডেলুর রহমাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

েয়া ক্রা ট 

৪৯/১, ডেকাতিা, ঢাকা-১২০৯ 

জ াে: ০১৯১১০৫৬৮২৪ 

 

২৩৪ েোি জমা: আব্দুি মান্নে  

জপ্রাপ্রাইটর 

িাক্সমী জিদার এযন্ড জুট জপ্রািাক্ট 

৪৪/৪৫ রড ক হাউডেং, জমাহােদপুর, ঢাকা 

জমািাইি: ০১৭১৫৪১৬১৭৭ 

 

২৩৫ েোি মুিদ্িহ উডিে িাদ্হদ  

জপ্রাপ্রাইটর 

স্বে ব তন্তু 

১৭/১২, ১২-ডি, িল্লিী, ঢাকা-১২১৬ 

জমািাইি: ০১৭১৫৪১৬১৭৭ 

২৩৬ েোি জর াত কামাি 

প্রধাে ডেি বাহী কম বকতবা 

 রচুে জুট জপ্রািাক্টি ইন্ডাডিে 

প্লট েং- এ-১৪, ডিডিক ইন্ডািডেয়াি এিাকা 

রােিাড়ী ৭৭০০ 

জ াে: ০১৭১৩২৪৮৯০২ 

২৩৭ িদরুডিে ইমরাে  

জেয়ারম্যাে 

ইেদ্েি ডি: 

১-৬ িািা-৬২ জরাি-৩ ব্লক ডি 

ডেদ্কতে, গুিশাে-১ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৩০০৪৬৬৬, ৮৮৩২১৭৮ 

২৩৮ কােী ডিয়াকত আিী 

প্রধাে ডেি বাহী কম বকতব 

ডত্রমাত্রা 

িাড়ী-৮২, জরাি-১৫ েিীেগর হাউডেঙ জমাহােদপুর 

ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭৮৯৫৭৩৩৯৭, ০১৮৫৮ ০২৩৩৪৫ 

২৩৯ জমা: রডে 

জপ্রাপ্রাইটর  

জদশ  াইিার 

জমাল্লারদ্টক জততুিতিা জিকারী, ঢাকা 

জ াে: ০১৯৩৮৭৩৩৭৫৭, ০১৭৪৭২৪২০৯৭ 

২৪০ িাড য়া শামা 



    

ডিইও 

জমিাি ব শামা 

িািা ২/৪, জরাি-১, ব্লক ডি 

ডেদ্কটে জিািাইটি গুিিাে-১, ঢাকা-১২১২ 

জ াে: ০১৭৩০৭১২৭২২, ০১৯৮৬৭৭৭৪৪৪ 

 

২৪১ মুহােদ মাহফুজুর রহমাে  

জহি অি ডিেদ্েি জিদ্ভিিদ্মন্ট 

জস্কয়ারদ্ক্রা 

১৮২/২,জমরাডদয়া, ভুইয়ািাড়া, ড িগাও 

ঢাকা-১২১৯ 

জ াে: ০১৭১১৯২৫০১১ 

 

২৪২ জমা: আব্দুি িািাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

ভাই ভাই  ব্যাগ হাউে 

িডল্ল ডিদুযত আশুডিয়া  

িাভার, ঢাকা। 

জ াে: ০১৭৪২৪৪২১৪২, ০১৭১২৯৭৫৫৯২ 

 

২৪৩ েোি জমা: আডশকুজ্জামাে  

ম্যাদ্েডেং িাট বোর 

হযান্ড জমইি ডিডি 

জরাি-০৩, িািা-৬৬/এ েেতা জকাঅিাদ্রটিভ, হাউডেঙ  

আদাির, জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭২৬১২৮০১৭ 

Email: hand.made1217@gmail.com 

২৪৪ রঞ্জো রডিে   

জপ্রাপ্রাইটর 

ডশদ্ল্লইদ্কাে১৩৭/ই/২ োহাোরা গাদ্ি বে 

গ্রীে জরাি, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৪৬৫০১৯ 

২৪৫ নুরুর রহমাে অপু 

জেয়ারম্যাে 

ডভকটিম পূেি বািে জকন্দ্র 

৫৫১/০১ কাকিী স্কুি জরাি 

কুরিাড়, জেত্রদ্কাো 

জ াে: ০১৭১২৮৩৮৪০৫ 

২৪৬ ডদি রওশে আ তারী 

মাডিক 

ফ্লাওয়ার ক্লাি কদ্টে ইন্ডাডিে 

িাড়ী-১১, িড়ক-৬, ধােমডন্ড আ/এ 

ঢাকা-১২০৫ 

জ াে: ০১৭১১৬০০৯১০ 

২৪৭ েডহরুি হক ভুইয়া 

জপ্রাপ্রাইটর 



    

জে এে এন্ট্রপ্রাইে 

৩৫/১, কাকরাইি, ঢাকা 

জ াে: ০১৯১৩৫০৮৩৬৬ 

২৪৮ ডমদ্িি ইশরাত আরা ডশল্পী 

জপ্রাপ্রাইটর 

ব্লুে মাট ব 

১০১ ইডিরা জরাি জতেগাও, ঢাকা। 

জ াে: ০১৮১৯০৬৭৭২৮,  ০১৭১১৫২৭৯৫১ 

E-mail:   

২৪৯ িা. এম এ মেসুর রু 

ডেি বাহী িডরোিক 

জপ্রাদ্গ্রডিভ জিিা জকন্দ্র (ডিএিদ্ক) 

হািিাতাি জরাি, িডরষািাড়ী োমািপুর 

জ াে: ০১৭১৬৮৫৫২৪৯ 

২৫০ েোি জমা: শডহদুি ইিিাম  ডকর  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব শীে জেডিং 

গ্রাম+ জিা: কাডেো, উিদ্েিা: ভালুকা 

জেিা ময়মেনিংহ। জমািা: ০১৭১৫১৬৪৮৪৭ 

Email: 

shintradingkachina@yahoo.com 

২৫১ জমা: আব্দুি িামাদ 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

জেনুইে ক্রা টি 

১৩৪/১, িডিম আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭১২৬৯৪৯৮৫ 

২৫২ েোি জমা: আেি আিী 

জপ্রপ্রাইটর 

আেি ব্যাগ হাউে 

জরাি-৮, হাউে-২২৮ একতা হাউডেঙ জমাহােদপুর 

ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৮২৪৫২৫২৫৩ 

Email: sobuz1802@gmail.com 

 

২৫৩ ডমদ্িি হাডিো আক্তার   

জপ্রাপ্রাইটর 

 যাশে এযন্ড স্টাইি 

িাড়ী-১২, জরাি-৫ ব্লক-ই,  

রামপুরা িেশ্রী, ঢাকাা্ 

জ াে: ০১৭২৬৪৬৪৬২২ 

Email: hasina.minu2@gmail.com 

২৫৪ জনাব আব্দুল্লা আবুি কাদ্িম   

জপ্রাপ্রাইটর 

ডগ ট এযন্ড জহাম ডিডি জপ্রািাকটি 

৩৫-ডি/১ শাহআিীিাগ 

ডমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ 

mailto:sobuz1802@gmail.com


    

জ াে: ০১৯১৫৮০৯৩৭২,  

Email: gifthomebd@gmail.com  

২৫৫ জমা: কাওোর ডময়া  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব স্মৃডত জুট জপ্রািাক্টি 

গ্রাম: িাউদিাড়া, জিা: হাইরমারা 

িাো: রায়পুরা, েরডিংদী 

জ াে: ০১৭০৫০০৫৯৭২ 

২৫৬ মুহােদ আবুি কািাম আোদ 

মাডিক 

ডিডি জুট এক্সদ্িা 

২১, শাডন্তেগড়, ঢাকা-১২১৭ 

জ াে: ০১৮১৯৯৮৮২০৫ 

Email: infomak.azad13@gmail.com 

২৫৭ েোি জমা: আব্দুর রডশদ  

জেয়ারম্যাে  

হীি  াউদ্ন্ডশে 

৮৭/১, আডেমপুর িরকারী কদ্িােী, ঢাকা 

জ াে: ০১৭৩৩১৮৮৫০৬, ০১৯১৩০৭২১৫৮ 

২৫৮ অিে বা িািা িাডক 

ডেি বাহী িডরোিক 

িে ব িমাে কল্যাে িংস্থা 

২৯১ আদ্মো স্কুি জরাি, জগািািগঞ্জ 

জ াে: ০১৮২৩১০৪৫০৪ 

২৫৯ েোি মুহােদ তােভীর মাহমুদ মজুমদার  

জপ্রাপ্রাইটর 

এডশয়াে জগাদ্েে  াইিার  

১৭ েং িাড়ী হাডেিাড়া, মিডেদদ্রাি, িাড্ডা, ঢাকা। 

জ াে: ০১৫১৫৬১২১৬৮/ ০১৭১২৮৩৮৩৩২ 

Email: asiangoldenfiber@gmail.com 

 

২৬০ ডমদ্িি মমতাে আ দ্রাে  

স্বত্বাডধকারী  

জুট ম্যাডেয়া 

িািা-৬১, িড়ক-২, জমাহােদীয়া হাউডেং জিািাইটি 

জমাহােদপুর-ঢাকা 

জ াে: ০১৬৭১১০০০২২ 

Email: momtaj@jutemania.com 

 

২৬১ েোি শাহ আব্দুি িািাম 

প্রধাে ডেি বাহী 

ডিউ ক্রা টি 

১৩-এ/৪-এ, িাির জরাি 

ব্লক-ডি, জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ৯১০১২২৬, ০১৭১৫১২০১৪০ 

Email: dewsalam@gmail.com, 

mailto:gifthomebd@gmail.com
mailto:asiangoldenfiber@gmail.com
mailto:momtaj@jutemania.com
mailto:dewsalam@gmail.com


    

www.dewbd.org 

 

২৬২ োিডরে আক্তার তুডি 

জপ্রাপ্রাইটর 

ঐডন্দ্রিা  যাশে এন্ড ক্রা টি 

৬/১ দডিে ডিডশি  

ডমরপুর-১, ঢাকা 

জমািাইি: ০১৭১৫৩৩২৯৭৩ 

Email: Oindrilanasrin@gmail.com 

২৬৩ েোি  জমা: লুৎ র রহমাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

িাজু ইন্টারন্যাশোি জেডিং জকাপানােী 

সুযট-৭, ইস্টাে ব প্লাি  কম বাডময়াি কমদ্প্লক্স 

১৪৫,  শাডন্তেগড়, ঢাকা-১২১৭,  

জ াে: ৯৩৩৩৯৩৯/ ০১৮১৯৪৮৯৩০৯ 

Email: md_lutfor_rahman@yahoo.com 

 

২৬৪ েোি  জমা: লুৎ র রহমাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

শ্যামি িাংিা জুদ্টক্স ডি: 

সুযট-৭, ইস্টাে ব প্লাি  কম বাডময়াি কমদ্প্লক্স 

১৪৫,  শাডন্তেগড়, ঢাকা-১২১৭,  

জ াে: ৯৩৩৩৯৩৯/ ০১৮১৯৪৮৯৩০৯ 

Email: md_lutfor_rahman@yahoo.com 

 

২৬৫ আডর া আক্তার জিিারী 

জপ্রাপ্রাইটর 

ওদ্মে  যাশে এন্ড ডিোইে 

োডরশা িডিমের, জদাহার, ঢাকা 

জ াে: ০১৯২৪৯২৭১৭৪ 

Email: womenfashion&design@gmail.com 

২৬৬ ডমি তনু জদ 

ডিইও 

ঢাকা হযাডন্ডক্রা টি ডি: 

িািা-৫৬২, জরাি-৮, ডমরপুর ডিওএইেএি 

ডমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৭১২২২৫৫১৯ 

Email: sk_munwar@dhakahandicrafts.com 

www.info@dhakahandicrafts.com 

 

২৬৯ ডিটে েযাটােী  

জপ্রাপ্রাইটর 

সুডতিা জেি ডিংক 

৩০/২, জিেিাড়া িিতবা 

ডমরপুর-১০, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১২৫৩৩০৬৮ 

Email: chatterjee_liton@yahoo.com 

http://www.dewbd.org/
mailto:Oindrilanasrin@gmail.com
mailto:md_lutfor_rahman@yahoo.com
mailto:md_lutfor_rahman@yahoo.com
mailto:womenfashion&design@gmail.com
mailto:info@dhakahandicrafts.com
mailto:chatterjee_liton@yahoo.com


    

 

২৭০ জমাহােদ  ায়রুি আিম তালুকদার 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

জদশী মাট ব  

িাইোডদ ১েঙ ওয়াি ব, ডমেডমডে 

ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৯১২১৪৬৮৩৬ 

Email: deshimart05@gmail.com 

 

২৬৭ জমা: আব্দুি িামাদ তালুকদার  

জপ্রাপ্রাইটর  

গ্রীে জি িাংিা 

৮৩/৩, ইডিরা জরাি, গ্রাউন্ড জফ্লার 

জশদ্র িাংিা েগর, ঢাকা-১২০৭ 

জমািাইি: ০১৭১১৭০২৭৬৪, ০১৭১৫৮১৭৯৬৬ 

Email: samad.talukder@gmail.com 

 

২৬৮ েোি  শাহ  মাহদমুদুি হক জতৌড ক 

জপ্রাপ্রাইটর 

আরটিদ্ ক্ট 

কাদ্দর  িডিংমি, ৩য় তিা সুট েং-২৩-৩২ 

জ াে:০১৭৩২১৭০৬৯২, ০১৫৫২৪৩৭০৫২ 

Emai: artifact jute@gmail.com 

 

২৬৯  িকার ইকিাি আহদ্মদ  

জপ্রাপ্রাইটর  

ন্যাোরি হযাডন্ডক্রা টস্ 

জদাকাে েং-১৮৩ (৩য় তিা) 

িাকা মিডেদ মাদ্কবট, তািতি, ড িগাওঁ, ঢাকা 

জ াে:  ০১৭১১২৪৮০৩০, ০১৫৫২৩৯০৭০৯ 

Email: natural handicrafts16@gmail.com 

 

২৭০ ডমদ্িি জহািদ্েয়ারা জিগম   

ডিোইোর 

িাঙাডিয়াো 

িাড়ী েং-০৩, জরাি েং এডভডেউ-২ 

ব্লক-ডি, েডন্দ্রমা মদ্িি টাউে 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭৭৭০৪৪৭৯০, ০১৫৫২৪৫৫০২৪ 

Email: hosnearabegumsha@gmail.com 

২৭১ জিাডেয়া রাজ্জাক  

জিষ্ট জুট কাদ্িকশে 

ডিইও 

৩১/১ কিািাগাে, ১মদ্িে, ঢাকা,-১২০৫  

জ াে: ০১৭২০৯৫৮৭৫৬ 

২৭২ জেয়ারম্যাে ও এমডি 

mailto:deshimart05@gmail.com
mailto:samad.talukder@gmail.com
mailto:jute@gmail.com
mailto:handicrafts16@gmail.com


    

েডিকযাি সু ইন্ডাডিে ডি: 

এ আর টাওয়ার ৫মতিা 

২৪ কামাি আতাতুকব জরাি, িোেী, ঢাকা-১২১৩ 

জ াে: ৯৮২২১৫৫-৬,  ০১৭১২১৬৭২০৩ (ডেডিিাি) 

Email: bdexports@bdexports.net 

www.tropicalbd.com 

২৭৩ েোি এম আডেছুর রাজ্জাক 

জেয়ারম্যাে ও এমডি 

িাংিাদ্দশ একদ্িাট বি ডি: 

এ আর টাওয়ার ৫মতিা 

২৪ কামাি আতাতুকব জরাি, িোেী, ঢাকা-১২১৩ 

জ াে: ৯৮২২১৫৫-৬,  ০১৭১২১৬৭২০৩ (ডেডিিাি) 

Email: shoes@tropicalbd.com 

www.tropicalbd.com 

২৭৪ েোি জমা: আশরাফুর রহমাে  

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

ডেপুে ক্রা টি ডি: 

১৭/১/ডি/১ জটািারিাগ 

ডমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ৯০২৭৪২৮, ০১৭১১৫৬৩৩৩২ 

Email: nipunltd@yahoo.com, nipuncrafts@ 

gmail.com 

 

২৭৫ েোি জমা: জিিাি জহাদ্িে  

ডিইও 

গ্রীে জটকোর 

আব্বি আিী সুিার মাদ্কবট, জগািািাড়ী িাোর 

জিা: এমওআরআইএ, উিদ্েিা গািতিী,িগুড়া 

জ াে: ০১৭১৮২৩৫৪৭১ 

ই-জমইি: belal.hossain1021@gmail.com 

 

২৭৬ জনাব এইে এম ঈিমাইি  াে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ওয়াডে ব এযদ্গ্রাদ্টক 

ফ্লাট -৭ ডি, েিে তডমজুডিে টাওয়ার 

৭৪, জিকান্দ্র মাদ্কবট, দডিে াে, জরিদ্গট, ঢাকা 

জ াে: ০১৯৭৯৬৬৯৫৫৯ 

Email: ismailkhan@warsiaquatech.com 

 

২৭৭ জমািা: িাইিা আডরফুে োহার  

জেয়ারম্যাে 

আিটিদ্মট কদ্িাদ্রশে িাংিাদ্দশ 

হডি ডভউ, ফ্লাট ৪ ডি 

২৭২/ ক ওদ্য়স্ট আগারগাও 

জশদ্র িাংিােগড়, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ৮১৮১৬৫৪, ০১৮১৩৫৫৪২৩৩ 

Email: info@ultimate.biz 

 

mailto:bdexports@bdexports.net
mailto:nipunltd@yahoo.com
mailto:ismailkhan@warsiaquatech.com
mailto:info@ultimate.biz


    

২৭৮ েোি আবু আিম জেৌধুরী 

স্বত্বাডধকারী 

কদ্েক্সদ্িা 

রুিায়ে কডরম টাওয়ার, সুযট ৬তিা, ৮০ কাকরাইি 

ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ৮৩১৬৬০৬, ০১৯৭১৫৪১৩৭৮ 

Email: conexpo.bd@gmail.com 

 

২৭৯ ডমদ্িি রুডি ডিশ্বাি  

িডরোিক 

ডিডি ডিশ্বাি হযাডন্ডক্রা টি 

১১০ উত্তর মুগদািাড়া, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৪৭৫৮৫৭২ 

Email: ruvehossan1987@gmail.com 

২৮০ িােডেদা সুিতাো  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমঘ বৃডষ্ট  যাশে 

িাড়ী-৩০৮, জরাি-১৬ব্লক জক,  

দডিে িেশ্রী, রামপুরা, ঢাকা। 

জ াে:০১৭৩২৫৮৪৬৬৯, ০১৭১৫৬১৫১৮৭ 

 

২৮১ শামীমা আক্তার  

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

ইম্প্রুডভং জেডিং ডি: 

িাড়ী:১৩/২, ৪/ডি জরাি-২ জমাহােদপুর-ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৩৬৩১৮৬ 

 

২৮২ জমা: তডরকুি ইিিাম  

ব্যািস্থািো িডরোিক 

ক্লাডিকদ্টক্স ডি:  

িাড়ী-৩২১ প্রিম তিা, িড়ক-২২ মহা ািী 

ডেউডিওএইেএি 

জ াে: ৯৮৮৩৪০৭, ০১৭১৫০১৩১৯৮ 

Email: classictex5050@gmail.com 

 

২৮৩ রাডেি কুমার রায় 

জপ্রাপ্রাইটর 

এম এ  যাশে এযান্ড ডপ্রডন্টং হাউে 

আগ্রািাদ হাডিশহর েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৭৬৯৬৫২৫২, ০১৭৫৪৩৩৫৫২৪ 

 

২৮৪ এি এম েডহরুি কডির িাবুি 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিএমআর ডরভারাইে জেি ইন্টারন্যাশোি 

৪৩৬/৮ গ্রীেওদ্য়, েয়াদ্টািা, রমো, ঢাকা। 

জ াে: ০১৭১২৫৬৪২৬৮ 

mailto:conexpo.bd@gmail.com


    

Email: jahirul.k@gmail.com 

 

২৮৫ 

 

 রহাদ জহািাইে  

ডিইও 

এিইডিডি জেডিং ইন্টারন্যাশোি প্রা: ডি: 

ডি-৪ ৮৪৯/৩ জিগম জরাদ্কয়া িরেী 

জশওড়ািাড়া, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৯১১৩২৪৫০১ 

Email: fhbipv@yahoo.com 

 

২৮৬ িা: কােী তািনুভা তারানুম  

ডিইএ 

জক জেি ইদ্কাপ্লাি িেদ্েি জকাং 

৭৪/৫ এ গ্রীেদ্রাি জতেগাও, ঢাকা-১২১৫ 

জ াে: ০১৮১৯২১৮২৭৬ 

২৮৭ েোি মুশতাক জহাদ্িে 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ডদ জগাদ্েে  াইিার জেি জিন্টার ডি: 

১০৯, মিডেদ জরাি, পুরাতে ডিওএইেএি 

িোেী, ঢাকা-১২০৬ 

জ াে: ০১৭১৫৬১২৫২, ৮৭১৩৩০১-৪ 

ই-জমইি: mhussain@simuragroup.com 

 

২৮৮ জশ  রডকি জহাদ্িে  

ডিইও 

ডশকরি িট কম 

ডিডেং-৭,  যাট ৭০৫ 

োিাে গাদ্ি বে ডিটি 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৬১৭৫১৯২৫১ 

২৮৯ জোিো আরা জিগম 

জপ্রপ্রাইটর 

তােদ্কা ইন্টারন্যাশন্যাি 

৯৮৬ পূি ব জশওড়ািাড়া 

কা রুি, ডমরপুর, ঢাকা-১২৬ 

জ াে: ০১৭২০৪১৯৯২, ৯৮৩৩০৫ 

২৯০ জমাহােদ আবু কাউোর   

ডিইও 

ন্যাোরাি  

ক্রা টি ডিডি 

সুইট-৭ (৭ম তিা) 

ইস্টাে ব জেি জিন্টার 

৫৬, পুরাো িিে, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৬৫৮৫২৭৯ Email: 

kawsarcu@yahoo.com 

mailto:jahirul.k@gmail.com
mailto:fhbipv@yahoo.com
mailto:kawsarcu@yahoo.com


    

২৯১ সিয়দা  ারোো ইয়ািমীে 

জপ্রাপ্রাইটর 

 ারোোি জুট এযন্ড ক্রা টি 

২৬/এ জরাি-২০, ডিডি কািোর হাউডেং 

জশদ্ রদ্টক, জমাহােদপুর-ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৯৮১৩৭৭৬৮৮,  

Email: yesminfarjana78@gmail.com 

২৯২ আি রডকবুি হািাে   

অংশীদার 

োরডমে িাঙিাদ্দশ 

৪৮/এ-ডি পুরো িিে 

িায়তুি  াদ্য়র, পুরো িিে 

ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ০১৭৭৫২২১৯২২ 

২৯৩ আব্বাে উডিে  াে 

িডরোিক 

মাদ্কবটিং 

আটি বোে কযােভাি িাংিাদ্দশ ডি: 

২৫১ দডিে জগায়াইর, দডিে াে, ঢাকা-১২৩০ 

জ াে: ০১৬২৪৫২২৪০ 

৯৪  রহাদ সুিতাো  

জপ্রাপ্রাইটর 

 রহাদ হস্ত ডশল্প 

েিী জহাদ্িে মডজ্ঞি, জতাষে 

১৪/২ ওয়ািদা জষািঘর সুোমগঞ্জ 

জ াে: ০১৭১১৯১২০৯৮ 

ইদ্মিঃ forhadsultana47@gmail.com 

২৯৫ েোি এম, এ রি 

িডরোিক  

গারিাে  যাডিক্স ডি: 

ড দ্রাে টাওয়ার, ১১ তিা, ১৫২/ডি, িান্থিি,  

গ্রীে জরাি, ঢাকা-১২০৫।  

জ াে- ৫৮১৫৭০১৬-৮, ০১৭১৪১০৩০১৩ 

ইদ্মিঃ njm@bdcom.net 
২৯৬ েোি আব্দুর রডহম  

েওয়ািাড়া প্যাদ্কডেং ইন্ডাডিে ডি:  

ড দ্রাে টাওয়ার, ১১ তিা, ১৫২/ডি, িান্থিি,  

গ্রীে জরাি, ঢাকা-১২০৫।  

জ াে- ৫৮১৫৭০১৬-৮,  

ইদ্মিঃ njm@bdcom.net 
২৯৭ জনাব জমা: আডমর জহাদ্িে                                                  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ি  যাশে হাউে 

২১৪/িংশাি, ঢাকা 

জ াে: ০১৮১৯১৮৬৩২১ 

Email: amir.rangan@gmail.com 

mailto:njm@bdcom.net
mailto:njm@bdcom.net


    

২৯৮ জমা: মডের উডিে  

জপ্রাপ্রাইটর  

ইদ্োভটিভ ডিেদ্েি হাি 

১৫৫ িডিম কা রুি, জশদ্র িাংিােগড়, ঢাকা 

জ াে: ০১৮১৩৭০৭৩৫৩ 

২৯৯ নেনিি অডেমা আহদ্মদ                                                             

জপ্রাপ্রাইটর 

 যাশে জ মাি জস্কে 

এ/৮১ িাোড়িাড়, ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৯৭৩২২৫০০২ 

ই-মেইল: runaanima1988@gmail.com 

৩০০ জনাব এে এম মুডশ বদুি হািাে 

জপ্রাপ্রাইটার 

হািাে জুট ক্রা ট 

ডেশাই িরকার মাদ্রািা জরাি 

গ রগাও, ময়মেডিংহ 

জ াে: ০১৭১৭৪৪৯০৭৯  

 

৩০১ েোি জমা: আিী োডকর  

ম্যাোডেং িাট বোর 

আমািী এক্সদ্িাট ব ইমদ্িাট ব 

হাউে-১৫, জরাি-১৭, ব্লক-ডি,  

িিডত কেদ্িাডমডেয়াম, িোেী ঢাকা 

জ াে: ০১৬১০০০৩৮৩৮ 

ই-মেইল: mdalizakir@gmail.com 

৩০২ জমা: মেনু জমাল্লা  

িডরোিক 

গুে ডিডমদ্টি 

হাউে-১, জরাি-৫ জমদ্ো হাউডেং প্রকল্প গুিশাে ঢাকা 

জ াে: ০১৭৩২৭২০৭৪৬ 

৩০৩ িাডহদা িারডভে                                                                      

জপ্রাপ্রাইটর 

আডি  ক্রা ট 

  ১১, ফ্লযাট-৭ডি 

দডিে িাড্ডািাোর, ঢাকা 

জ াে: ০১৭৩০৩১৩০৮৩, ৯৮৮২৩১১ 

 

৩০৪ এি এম গডরবুল্লাহ                                                                      

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

রুডম জুট  যাশে 

হাউে েং-১০, , জরাি-৫ 

ব্লক-এ, জিকশে-১১, ডমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

জ াে: ০১৭২০৯৩৬৮৯১ 

৩০৫ জমাো: জকাডহনুর ইিিাম                                                                

জপ্রাপ্রাইটর 



    

জিাহা জুট  যাইডিক্স এযন্ড হযাইন্ডক্রা টি 

মুরকুে, টংডগ, গাডেপুর 

জ াে: ০১৬১০৯২৩৩৫৩ 

৩০৬ ডমদ্িি লুৎফুে োহার  

জপ্রাপ্রাইটর 

এেডভ জুট এযন্ড জিদার ক্রা টি 

১২৭ ডমডতঝি িাডেেযক এিাকা, ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ০১৮৪১৫৪৮২৪১, ৯৫৬০২৫৮ 

ই-জমইি: rafiqul.islam@envicraftbd.com 

www.envicraftbd.com 

৩০৭ জমা: আিাদুি ইিিাম মডেক 

জপ্রাপ্রাইটর 

শ্রািেী হযাডন্ডক্রা টি 

দডিে মাতুয়াইি,দ্মডিদ্কদ্িরাি, তুষারধারা 

কদমতিী, ঢাকা-১৩৬২ 

জ াে: ০১৭৬৬০১৬৬২৪, ০১৮৩১৯০৫৩৩৬ 

৩০৮ গদ্িদ্  রিীে িরকার 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিয়াে ক্রা ট 

৩০/২ জিেিাড়া, িি বতা, ডমরপুর-১০ 

জ াে: ০১৮১৯১৯৬৩২৯ 

৩০৯ েোি শামীম আি োঈম 

জপ্রাপ্রাইটর 

কাডে বভাি ডিডি 

৪৪/১ ডরহম স্কয়ার, ডেউমাদ্কবট 

ডিটি কমদ্ে্িক্স সুা্যট ে-১০০ ২য়  তিা, ঢাকা। 

জ াে: ০১৭১৬৪০৯৯৬৪ 

Email:carnival107bd@gmail.com 

৩১০ শরী  িাবু 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিোইদ্েটক্স 

৫/৮ জগািদ্িে ডস্টট, ডরংদ্রাি, শ্যামিী-ঢাকা 

জ াে: ০১৭৩২৮৩৩৮১, ০১৬১১১৬৩৬৪১ 

৩১১ মাইনুডিে ফুয়াদ  

ডিইও 

িাদাি ডিোইে কাদ্িকশে 

িািা-৫৮, জরাি-৩, জিক্টর-৫ 

উত্তরা-ঢাকা 

জ াে: ০১৭৩২৮৭৫০১১ 

 

৩১২ নেনিি শারডমে কডির িীো  

জপ্রাপ্রাইটর 

ঝুমকা িাংিাদ্দশ 

িাড়ী-০৯,জরাি-২ডি  

িাডরধারা জে ব্লক ঢাকা-১২১২ 

জ াে: ০১৭১১১৩৩৬৭৩ 

mailto:rafiqul.islam@envicraftbd.com


    

Email: zhumkabinaed@gmail.com 

৩১৩ জমা: মািাদুি হক   

জপ্রাপ্রাইটর 

জুট ম্যাটিা্রক্স 

৪৫৫, দডিে কা রুি, ঢাকা কযান্টদ্েমন্ট 

জ াে: ০১৭১৩৪১৪২৭১, ০১৬১৩৪১৪২৭১ 

৩১৪ েোি জমা: মেজুরুি হক  

ডিইও 

আটি বদ্েে হাট 

ফ্লাট-৩ডি, িাড়ী- ৪ রাস্তা-১, জিক্টর-৭ উত্তরা-ঢাকা- 

জমািাইি: ০১৮১৯২৭০৮৬৯ 

ই-জমি: artisanhut@gmail.com 

www.artisanhutbd.com 

৩১৫  ারোো  জ রদ্দৌি   

জপ্রাপ্রাইটর 

ভাদ্ট বক্স ডি: 

িাড়ী-৮, জরাি-৩, জিেিাড়া, ডমরপুর-১০ 

জ াে: ০১৬৭৩৪০৪০০০ 

৩১৬ জনাব আডেজুর রহমাে   

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

ডিদ্ো িাংিা মাট ব 

১ ডি আডেে জকাঅিাদ্রটিভ হাউডেং 

শাহািাগ, ঢাকা-১০০০ 

জ াে: ০১৬৮৪৪৮০৪৬৬ 

 

৩১৭ জশ্বততাে রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জশ্বততাে 

িাড়ী-৩৩, জরাি-১২ ব্লক-  

ডিডি কািোর হাউডেং জিািাইটি, আদাির, ঢাকা 

জ াে: ০১৭০০৬৬৭০৩২, ০১৯১৮৯৪০৪৪১ 

৩১৮ ডেঝু আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

গ্রীে জুট 

কাডশপুর ডকি মাদ্কবট ফুিতিা োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৭২৯৫৭০৯৯৬ 

৩১৯ েোি জমা: শহীদ  

জপ্রাপ্রাইটর 

িাদ্টর হাট 

িাগমারা, ডিডিরগঞ্জ 

জ াে: ০১৭০৬৩১৪২৫০ 

৩২০ ডমদ্িি শাহীদা জদ্েৌধুরী 

জপ্রাপ্রাইটর 

আিমা জুট হযাডন্ডক্রা টি 

২৭৮/২-এ শাডন্তপুর জগারাে, ৬েং গডি ৫ম তিা ড িগাও 

জ াে: ০১৫৫২৩৭৫৬০৮ 

mailto:artisanhut@gmail.com


    

৩২১ েোি অডি আহদ্মদ জমাল্লা  

ম্যোডেং িাটে বার 

ঢাকা জুট 

ডমেডমডে িডিমিাড়া িড়িাডড়, ডিডিরগঞ্জ, োরায়েগঞ্জ 

জ াে: ০১৯১১৩৬৬৬২৭, ০১৭৪৬৫০১৫৪৭ 

৩২২ জমা: োিাি জহাদ্িে 

জপ্রাপ্রাইটর 

তািমীম হযাডন্ডক্রা টি কুটির ডশল্প 

জিমরা, ঢাকা 

জ াে: ০১৯৫২০০৭৪৭১ 

৩২৩ জমা: আদম আিী 

জপ্রাপ্রাইটর  

ঢাকা জুট হযাডন্ড ক্রা ট 

 েগরের রােফূিিাড়ীয়া িাোর, িাভার ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১১৭৫৯৩৫, ০১৮৭৬৩৩৮৮৪৪ 

৩২৪ সুিতাো িারভীে মডে 

জপ্রাপ্রাইটর 

এম এে  যাশে 

গ-১৪, মধ্য িাড্ডা, গুিশাে, ঢাকা-১২১২ 

জ াে: ০১৯১৬৮৬০২১৯, ০১৮১৭৫৯২১৪৪ 

Email: Sultanaparvin965@gmail.com 

৩২৫ েোি জমা: ইমরাে মাহমুদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

ন্যাোর  র ডহউম্যাে 

িাড়ী-৪৫, জরাি-৬, জিক্টর-০৪ ইত্তরা, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৪৫৯৩৫৮৮ 

ই-জমইি: nature4human87@gmail.com 

৩২৬ শওকাত আিী ভুইয়া 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিকু ইন্টারন্যাশোি ডি: 

িাড়ী-১৫,  িাটএডি-১৪ (১৫ তিা) 

জরাি েং-১৭, িোেী ঢাকা-১২১৩ 

জ াে: ০১৭১৪৩৯৬১৩৩ 

৩২৭ হাডিিা োিডরে ডরতা 

জপ্রাপ্রাইটর  

তােওয়ার 

িািা-৭৫, জরাি-৬ িোেী-ঢাকা-১২১৩ 

জ াে: ০১৯৭৫৩৯১১৮৮ 

৩২৮ জমািা: আিমা  াতুে মডে  

জপ্রাপ্রাইটর 

সূডেিী 

িািা-১৭১, জরাি-০৬ব্লক ডি,  

িসুন্ধারা আিাডিক এিাকা, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১২৮৪০৪৩৫, ০১৭১৩১৯৮৫৪২ 

৩২৯ এটিএম কামারুজ্জামাে 

জপ্রাপ্রাইটর 



    

জুহা ডিোইে ইয়বাি 

১০৩/এ গ্রীে জরাি, জতেগাও, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৮৫৮৫৪৫ 

৩৩০ জমা: জমাস্তাড জুর রহমাে 

ডিইও 

অদ্ে বট ইন্ডাডিে 

িরুয়া রােিাড়া, িরুয়া ড িদ্িত, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৯৩২৮৪৬২ 

৩৩১ সিয়দ আিাদুজ্জামাে 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

োমাে জুট িাইভারডি াইি ডমিি ডি: 

ডিটি জিন্টার (দ্িদ্ভি-১১) 

৯০/১ মডতডঝি, ঢাকা 

জ াে: ৯৫৮২৩১৯-২১ 

৩৩২ মীর জমাহােদ আডেসুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

আড   আডদি এন্টারপ্রাইে 

১৭/এ/২৯িল্লিী –ঢাকা 

জ াে: ০১৮৫০৩৩৮৩১৩০১৯১৯২২১৯৩৬ 

Email: afifadib.enter@yahoo.com 

৩৩৩ ডম. মামুে ডময়ােী  

ম্যাোডেং িাট বোর  

জিইি িাঙিাদ্দশ 

৯৩ িডিম আগারগাও, জশদ্র িাংিােগড়, ঢাকা। 

জ াে: ০১৮২০১২৪৪৪৪ 

৩৩৪ ডমদ্িি জিদ্োয়ারা জিগম জিনু  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

স্প্যাডিক্স ডি: 

ফ্লযাট েং ডি,  েকডশকাতা 

১০ কডি েডিম উডিে জরাি, উত্তর কমিাপুর,  

ঢাকা-১২০২৭ 

জ াে: ০১৭১৫৪৯৪৮৩০ 

ইদ্মইি: spadixltbd@gmail,com 

৩৩৫ জনাব জমা: জমাস্তাড জুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

অদ্ে বট ইন্ডাডিে 

িরুয়ারােিাড়া, িরুয়া ডিিদ্িত, ঢাকা-১২২৯ 

জ াে: ০১৭১৯৩২৮৪৬২ 

৩৩৬ এটিএম কামরুজ্জামাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

জুহা ডিোইে ইয়াি ব 

১০৩/এ/২ গ্রীেদ্রাি 

জতেগাও, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১১৮৫৮৫৪৫ 

৩৩৭ জমা: িািাউডিে মন্ডি  

ব্যিস্থািো িডরোিক 



    

কারুডশল্প 

২৩/১ শহীদ ডমোরদ্রাি, কিােপুর, ঢাকা 

জ াে:  ০১৯৬৬৬৯১১৫৫৬ 

৩৩৮ ডমদ্িি রুডিো আক্তার মুডন্ন 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিোইে িাই রুডিো 

উত্তর কৃশ্নেগড়,ডিদ্রােপুর 

জ াে: ০১৭১৭১৫৪১৪৮ 

Email: designbyrubina@gmail.com 

 

৩৩৯ ডমদ্িি আিন্তা স্বপ্না জরাোডরও  

জপ্রাপ্রাইটর 

েয় ক্রা ট 

১০৬/৭/ই মডেপুডরিাড়া, জতেগাও, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১২১৪৭২৬২ 

Email: swopnarojario1975@gmail.com  

 

৩৪০ ইিাডহ দাদ  াে  

জেয়ারম্যাে 

এডক্সদ্পানা জলািাি 

২৭, দীেোি জিে জরাি, জগন্ডাডরযা, ঢাকা 

জ াে: ০১৭১৫০৫৮০৫০ 

Email: ilahidad@yahoo.com 

 

৩৪১ ই  াত শারডমে মজুমদার 

জপ্রাপ্রাইটর 

জুটদ্টক্স 

আমরাইদ, কািাডিয়া গােীপুর 

জ াে: ০১৭৩৩৯৪৮৫২৭ 

৩৪২ জমা:আবু ডেডিক 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

হারমাইে ইন্ডাডিে ডি: 

৬১/১০ ডি-২ কািাোদপুর, গুিশাে-ঢাকা-১২১২ 

জ াে: ০১৭৪০৫৯২৯৬৬ 

৩৪৩ জমা: জদদ্িায়ার জহাদ্িে জগািাি 

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব োহীে জেিাি ব 

গ্রাম : ধামর, িাকঘর: ধামর 

ফুিিাড়ীয়া, ময়মেডিংহ 

জ াে: ০১৭১১৪৬৬৭৮৫ 

৩৪৪ অডেন্তয রায় জদ্েৌধুরী 

ব্যািস্থািো িডরোিক 

প্যারািী ডিডি ডি: 

৫/৪৯, ডিডি কািোর হাউডেং জিািাইটি 

জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭১০৯৭৯০১৮, ৯৮৩০১৩৮ 

mailto:swopnarojario1975@gmail.com
mailto:ilahidad@yahoo.com


    

৩৪৫ 

(৪৫৪) 

এি এে রুহুল আেীন মফরনিৌিী  

জপ্রাপ্রাইটর 

মেন্ডি 

৮৩/নজ আনজেপুর িরোরী েনলানী, ঢাো 

মোবাইল: ০১৭১৬৩৫৫৯৫৭ 

৩৪৬ সুোইয়া সুলতানা 

মরারাইটর 

মোরক্রাফট 

হাউজ-৫৯৪, মরাি৮, নেরপুর নিওএইচএি, নেরপুর- ঢাো 

মফান: ০১৭৭৬৩১২২৬১, ৮০৮০৯৯২ 

৩৪৭ জনাব মো: োেরুজ্জাোন 

পনরচালে 

জাোন নিল্ক  

লাহারপুর, বারঘানরয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ 

মফান: ০১৭১৫০৩৬৭৮৯ 

ই-মেইল: kamruzzamankamruzzaman38@gmail.com 

৩৪৮ মগাপী নেশন সুনরো  

মরারাইটর 

ফাইবার এন ফাইবার 

েক্ষ নং-৫, ১০েতলা, োনাি ড টাওয়ার 

েয়েননিংহ মরাি, ঢাো 

মফান: ৯৬১২৭৯০ 

৩৪৯ জনাব মো: আব্দুর রহোন  

মরারাইটর 

নীিি নরনন্টং 

৩৩৯/১ পূব ড নাখালপাড়া, মতজগাও, ঢাো। 

মফান: ০১৭১০৯৭৯০১৮ 

Email: needsprinting@gmail.com 

৩৫০ জনাব মো: আবুল বািার  

মজনানরল ম্যাননজার 

মবংগল জুট মটায়াইন নল: 

ট্রনপোনা টাওয়ার 

৪৫ মতাপখানা মরাি, ঢাো-১০০০ 

মফান: ০১৭৩০৬৯৯৪৯৫, ৯৫৮৫১৮৭ 

Kobikuddus1012@gmail.com 

৩৫১ নেনিি বীনা মতনরজা মোরাইয়া 

োনলে 

রচনা হযানন্ডক্রাফট 

১৬/নি পূব ড রাজা বাজার 

মতজগাও, ঢাো 

মফান: ০১৭২৪৯৩৯০৬৬ 

৩৫২ মো: জানের মহনিন 

পনরচালে  

নবন্দু হযানন্ডক্রাফটি 

চরঘাটনা উল্লাপাড়া, নিরাজগঞ্জ 

mailto:Kobikuddus1012@gmail.com


    

মফান: ০১৭১০১৪৫৪৬৯ 

৩৫৩ েোি মো: মোবারে মহনিন 

মররাইটর 

োিার জুট ক্রাফটি 

৪৩/১, নিডা গুলিান, ঢাো 

মফান: ০১৭৩১৯৮৪৭৯৬, ০১৭৫১৯৯৫১৮১ 

৩৫৪ মোহাম্মি আবুল মহানিন  

মরারাইটর 

নলগ্যাল 

২৬৪/২, পনিে োননেিী, ঢাো েযান্টননেনট, ঢাো 

মফান: ০১৭৪০৯০৭৫৪৫ 

৩৫৫ জনাব মো: িাইফুল ইিলাে   

পাট ডনার 

ভারনটক্স ক্রাফট 

১নংনগট, মনায়াপারা, তারানবা,  

রুপগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 

মফান: ০১৯৩৩৩২৫২৭১, ৯৫৫৬৪৪৪ 

৩৫৬ নেনিি িাগুফতা সুলতানা  

মচয়ারম্যান 

নতুন রজন্ম উনযাক্তা উন্নয়ন ফাউনন্ডশন 

১৩৬/ে, নপনি োলচার হাউনজং মিািাইট, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৭৫৯৫১৩০৮৫ 

Email: natunprojon.foundation@gmaill,com 

৩৫৭ নেনিি নশউনল মবগে  

মরারাইটর 

থ্রী এি নক্রনয়টভ এযন্ড ইননানভটভ 

২৬২ মোল্লারনটে িনক্ষনখান, ঢাো-১২৩০ 

মফান: ০১৭১৬১১৮৮১৯০১৭৪৯১৪৬০৮৭৮ 

৩৫৮ আজওয়া নাঈে 

মচয়ারপাি ডন 

আনলানেত হৃিয় এন্টাররাইজ 

৩/১১ ব্লে নব, লালোটয়া, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৭১৭৫৭৭১৭১ 

Email: nayem.azwa@gmail.com 

৩৫৯ নেনিি নানগ ডি আহনেি  

মরারাইটর 

আনা ফযাশন বুটে 

গ্রাে: োলাইিরিারচর, মপা: এনানয়তনগড়, 

থানা: োলনেনন, মজলা োিারীপুর। 

মফান: ০১৭১৮৯৬১৮৩১ 

ইনেইল: a.nargis2010@gmail.com 

৩৬০ নেনিি আইনুন নাহার   

মরারাইটর 

তৃনমূল োরুপন্য 

৬০, নিনব, মরাি, মিহরা, েয়েননিংহ 

মফান: ০১৭১১৪৭৯৯০৯ 



    

Email: naharkarupanna2017@gmail.com 

৩৬১ মো: মোতাহার মহানিন 

মরারাইটর 

মতাহা ক্রাফটি 

নেজনেনজ, নিনিরগঞ্জ নারায়নগঞ্জ 

01948551164, 01913032704 

৩৬২ োহামুিা আক্তার  

মরারাইটর 

শানয়ল ক্রাফটি 

১১ নি, এনভননউ ৫/১৫ 

১/৮, নেরপুর পল্লবী, ঢাো 

মফান: ০১৭৭৪৪৩৯০১৭ 

৩৬৩ নেি িানবহা ইিলাে নবথী  

মরারাইটর 

পূন ডতা ক্রাফট 

৭০৯/২ বড়েগবাজার, মরলনগট ঢাো-১২১৭ 

মফান: ০১৬৮৫১২০৪৫৯, ০১৯১১১৯৫৮৯৭ 

E-Mail: Purnotacraft1@gmail.com 

৩৬৫ োেরুননাহার সুনচ 

মরারাইটর 

োনলহা বুটে 

৫০, পুরনহতপাড়া, মিহড়া, চােড়া গুিাে 

েয়েয়ননিংহ 

মফান: ০১৭১৬৮৮২৪১২ 

৩৬৬ জনাব রবাট ড জন বাড়ড় 

মরারাইটর 

রয়যাল ব্রিার্ি ক্রাফট 

গ-২/৭, বাজার মরাি, েহাখালী, ঢাো 

মফান: ০১৮১৭৫৩৬২৫৬ 

৩৬৭ নেনিি মরানেয়া  পারনভন সুেনা   

নিইও 

সবনচত্র্য 

বাড়ী-৩৩৬, মরাি-৫, শ্যােলী, আিাবর 

মফান: ০১৯১৯৬৭৪৮৪৮, ি০১৬২৪৫০৩৮৫৬ 

Email: boichitro.bd12@gmail.com 

৩৬৮ আনয়শা নিনিো   

মরারাইটর 

বারলাপ ফুটওয়ার 

৩৬৪/নি, নখলগাও, ঢাো 

মফান: ০১৯১১১১৪০২৭ 

৩৬৮ মো: শনফকুল ইিলাে 

মরারাইটর 

এে এি ইন্টার ন্যাশনাল 

বাড়ী-৩২, মরাি-০১, ব্লে-নব 

ঢাো উযান, মোহাম্মিপুর-ঢাো 

মফান:  ০১৭৪১২০৯৭৪৬ 



    

৩৬৯ তুষার েনা মখান্দোর 

োনলে 

েনলাননয়াল 

নজ-১২০ নজর ভযানল িনপংেল-নজ-২, রগনত িম্রনী 

শাহজািপুর-গুলশান-ঢাো 

মফান: ০১৭০৩৮৬২০৯৩ 

৩৭০ জনাব মো: শােীে আহনম্মি 

মরারাইটর 

নব-শান হযানন্ডক্রাফটি 

বাড়ী-১২, মরাি-০৫, বালে-ই 

৬৯ ইনন্দরা মরাি, পনিে রাজা বাজার 

মফান: ০১৯৭৯৫২১২৩৪ 

Email: shamimgt@yagoo.com 

৩৭১ নাজো আক্তার নপপ  

মরারাইটর 

ক্রাফটনভল 

বািা-১৯৪, মরাি-০১েহাখালী নিওএইচএি 

ঢাো-১২০৬ 

মফান: ০১৭০৯৬৭৩০০৫ 

৩৭২ োজী মো: োযহারুল হে   

মরারাইটর 

োজী ফযাশন হাউজ 

১৮/২৩, েধুবাগ মোনাপাড়া, মিেরা, ঢাো 

মফান: ০১৯২৩২৩৩০১৩ 

Email: mazukazi786@gmail.com 

৩৭৩ নেনিি সুরাইয়া ইয়ািেীন রীতু  

মরারাইটর 

২০/নব, পুরনহতপাড়া, ৫৯, নিনব মরাি 

েয়েননিংহ 

মফান: ০১৭২৪৯৯৯৮৭০ 

৩৭৪ পারনভন আক্তার  

মরারাইটর 

পাথ ড হস্ত নশল্প এযান্ড মটইলাি ড 

িাননেপাড়া রাইোরী স্কুল 

১৩ নং টউনলপ েনেউননট মিন্টার, েয়েননিংহ 

মফাণ: ০১৯২৪০৫৪৯১১ 

৩৭৫। মো: িাজ্জাদুর রহোন 

মরারাইটর 

মরনিায়ান এন্টাররাইজ 

৯৯ েনতনিল নবনননজযে এলাো-ঢাো 

মফান: ০১৫৫৬৩১৫৩৩১ 

৩৭৬। সিয়িা মিনলো আজাি 

মরারাইটর 

মগাধূনল নিনবনপ 

২২৪/২  মশখ ইব্রানহে িড়ে, মঢালানিয়া 

তালতলা েয়েননিংহ 



    

মফান: ০১৭৪৪৩৪৪৪৩৬ 

৩৭৭। খানিজাতুল কুবরা  

মরারাইটর 

রাইয়ান ফযাশন  

১২/নি মরাি, ২৫/নব 

মশেশন-১০, নেরপুর-১০ 

মফান: ০১৮৫২৮৮৮৮৮২ 

৩৭৮। জনাব মতৌনহি মহানিন  

ম্যানানজং িাইনরক্টর 

মগানেন ফাইবার এনশয়া 

১৫৩/৫ মতজগাও  নশল্প এলাো, ঢাো। 

মফান: ০১৭১১৪৬২৬৮৫ 

৩৭৯। জনাব মো: আনফল উনিন  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

আনফল জুট উইনভং নেলি নল:  

আনেজ মচম্বার, ৭েতলা 

৭৩, নিলকুশা বা/এ, ঢাো-১০০০ 

মফান: ০১৯৭৭৭৭৭৫৫৫, ০১৯৭৮০৯০২৮১ 

ইনেল: afiluddin@akij.net 

 

৩৮০ ফারজানা শারনেন  

মরারাইটর 

নিট হযানন্ডক্রাফটি 

৮০৩, ৪নং জাপানী বাজার মরাি 

স্মৃনতধারা ধননয়া, ঢাো-১২৩৬ 

মফান: ০১৯৪১৬২৬৪০২ 

ইদ্মইি: cityhandicrafts10@gmail.com 

 

৩৮১ জনাব আলী জাফর খান 

মরারাইটর 

নরভানরন ইন্টারন্যশনাল 

ট্রনপেযাল মিন্টার, ২১৮ এনলনফন্ট মরাি 

১১এ ৭তলা, ঢাো-১২০৫ 

মফান: ০১৭০৬৫৯৫৫৭০ 

৩৮২ জনাব মো: ইেরান োহমুি 

নিইও 

নজ ফাইবার 

৩০৫/২ িানিে িরগার মোর 

নানজর শংেরপুর মরাি, যনশার 

মফান: ০১৭১৭৫৭৯৩১৬ 

৩৮৩ খানিজা আক্তার বকুল  

মরারাইটর 

পাটরানী বকুল নবলািী 

১৯ নাটেঘর মলন, েয়েননিংহ 

মফান: ০১৯৮৩১৮২৬৮১ 

mailto:afiluddin@akij.net
mailto:cityhandicrafts10@gmail.com


    

৩৮৪ মো: মফারোন 

মরারাইটর 

োনয়র মিায়া হযানন্ডক্রাফটি 

বাড়ী ৩৪৭, মরাি-০৩ 

নয়াগাও োেরাংগীরচর, ঢাো 

মফান: ০১৭২৭২০৯৮১৬, মফান: ০১৬২৫৩৬৫৪৯২ 

৩৮৫ মো: শরীফউল্লাহ জানহি 

মরারাইটর 

টানগ ডট ফাইবার ইেনপক্স 

১২/৪ বকুল োজা, পূর্ব মোল্লারনটে, িনক্ষন খান, ঢাো। 

মফান: ০২ ৪৮৯৫৫০২২ 

৩৮৬ জনাব আনরনফন মহানিন মৃদুল   

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

মে এে জুট ফাইবার নল: 

২৩৪ ওয়ািা মরাি, মশওরাপাড়া, েীরপুর 

ঢাো-১২১৩মফান:০১৭১৪১১২০৪৪ 

৩৮৭ জনাব োজী এজাবুল খানলি  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

েযাথাওময়ে েনিােশন মো: নল: 

োজীবাড়ী, েইট্টা, ধাননোড়া 

িাতুনরয়া োননজগঞ্জ 

৩৮৮ জনাব মেজবাহুল আনরনফন মিওয়ান 

ম্যাননজার 

বাড়ী-০৪, মরাি-০৭, ব্লে-ই 

মশেিন-২, নেরপুর-ঢাো 

মফান: ০১৭৪০৬৩৮৬৫৬ 

৩৮৯ মো: আিাদুল ইিলাে আিাি 

মরারাইটর 

বষ ডন ক্রাফট 

আনারেনল মরাি, টংগী বাজার, গাজীপুর 

মফান: ০১৯৬১৪৫৮৮২৮, ০১৫৩৫৫০৩৫০৫ 

৩৯০  এ এি এে মিাহানয়ল  

মপারাইটর 

নবছনেল্লাহ জুট মরািাক্টি 

মঢালখালপাড় মপা: জয়েন্টপ 

নিঙ্গাইর, োননেগঞ্জ 

মফান: ০১৭২৫৮৯৪৪৭৫, ০১৭২৬১৯৬৬১০ 

৩৯১ জনাব মো: জনহরুল ইিলাে 

মরারাইটর 

নব এ মজ এন্টাররাইজ 

৫৫/১ পীনররবাগ, ঢাো 

মফান: ০১৭১২৯০২৬০৭ 

৩৯২ ফারজানা খানে মনেৌিী 

মরারাইটর 

পারশা এন্টাররাইজ 



    

মহানেং-১৭/৩ পনন্ডতপারা 

িনক্ষন ইটানখালা, নসুল্লাবাজার 

হালুয়াঘাট েয়েননিংহ 

মফান: ০১২৭১০৪৫৮৪২৫ 

৩৯৩ েোি মুহােদ োসুদুল হে  

মরারাইটর 

জুট ম্যানট্রক্স নল:  

৪৫৫ িনক্ষন োফরুল, েযান্টননেন্ট ঢাো 

মফান: ০১৬১৩৪১৪২৭১, ০১৭১৩৪১৪২৭১ 

Email: jutematrix@gmail.com  

৩৯৪ জনাব ইোরান োহমুি  

মরারাইটর 

নজ ফাইবার 

৩০৫/২ নানজর শংের মরাি, যনশার 

মফান: ০১৭১৭৫৭৯৩১৬ 

ই-মেইল: imran.bd.2009@gmail.com 

www.facebook,com/gfiber.bd 

৩৯৫ নে. কুনশির িাহা 

মরারাইটর 

আট ড এযন্ড ক্রাফট নবনি 

মগাপালনি বাজার, ওয়ার্ি-৬,  

আরড়াইহাজার, নারায়নগঞ্জ 

ঢ়ব: ০১৭১৬৭৮১৪৪৪, ০১৯৩৬০০৪৪২৯ 

৩৯৬ জনাব মো: ফজনল বানে  

িত্বানধোরী 

িায়নানেে মট্রি ইন্টারন্যাশনাল 

৪২/৪ নজগাতলা, ঢাো-১২০৯ 

মফান: ০১৭২০৯৪০০০৪, ০১৬৭৬০৮৮৮০৮ 

Email: Fazlebaki1984@gmail.com 

৩৯৭ জনাব আবু তানহর 

চীফ অপানরটং অনফিার 

উইভাি ড বাংলানিশ  

৫৩ োওরান বাজার নিএ ভবন 

স্যযট-৩ নব তয় তলা ঢাো-১২১৫ 

মফান: ০১৭১১৮১৯০৮৮ 

৩৯৮ জনাব মো: আব্দুল োনির মজহািী 

োনলে 

োনিং সুজ 

 ১৬ শাহজালাল এযনভননউ, মিক্টর-৪, উত্তরা, ঢাো-১২৩০ 

মফান: ০১৭১১২৭০২১৪ 

৩৯৯ জনাব  মো: আশরাফুল আলে 

মরারাইটর 

এযনগ্রা হযানন্ডক্রাফট 

বািা-৬, মরাি-৮, রানানভালা, উত্তরা ঢাো- ১২৩০ 

মফান_০১৭৩৮০০৯৬৭৩ 

৪০০ সিয়ি শনহদুল আলে 

mailto:jutematrix@gmail.com
mailto:imran.bd.2009@gmail.com
mailto:Fazlebaki1984@gmail.com


    

মরারাইটর 

নম্রতা বুটে হাউজ 

৫৩, মতজকুনীপাড়া, মতজকুননপাড়া, ঢাো-১২১৫ 

মফন:০১৭৭১২০৭৬৯১ 

৪০১ নেনিি পানপয়া আক্তার 

মরারাইটর 

আজেীর এযন্ড আনতয়া  হযানন্ডক্রাফটি 

১২ নং ধলপুর, ফনরিাবাি, যত্র্াবাড়ী, ঢাো 

মফান: ০১৯৩৭০৪০৩৮৫ 

Email: azmiratiya5555@gmail.com  

৪০২ নেনিি েননানরাো পারনভন  

রধান ননব ডাহী েে ডেতডা 

ঐশ্বী ক্রীনয়ট 

সভরবী, ফ্লাট ১৩/এি এ/১ মলেনিট েনেি ড 

নখলনক্ষত, ঢাো-১২২৯ 

মফান: ০১৭২- ০০০৯৩৬২ 

ই-মেইল: oishemono@gmail.com 

৪০৩ জনাব মুিতাফা োসুি মিনলে 

মরারাইটর  

বিরপুর হযানন্ডক্রাফটি 

২নং বিরপুর, পটুয়াখালী 

মফান: ০১৭৮৮৮০৪১৪২ 

৪০৪ জনাব রাজীব মহানিন  

নিমুরা নন ওনভন্স নলনেনটি 

১০৯,  োিনজিনরাি, ওে নিওএইচএি, বনানী, ঢাো-১২০৬ 

এনআইনি নং-১৯৮৩৩৩১৩৬৬০০০০০২৮ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১০-০১-২০১৮ 

৪০৫ জনাব মুহাম্মি আলেগীর মনচৌধুরী  

রােটেযাল এযেশন, বাংলানিশ 

বাড়ী-২৮/এ, িড়ে-০৫ ধানেনন্ড, ঢাো-১২০৫ 

এনআইনি নং_- ১৫৯১৯০৪৯০২২৪ 

ননবন্ধননর তানরখ: ০১৭২০৫৭৪১৫৭ 

Email: 

alamgir.chowdhury@practical 

action.org.bd 

৪০৬ জনাব েি-উি-উল আলে 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

বানণজয অন্তজডানতে নল: 

নীচতলা, েিনজি-এ বায়তুল হারাে েেনেক্স 

ব্লে-নজ, লালোটয়া,ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৭৩০৯৩১৯৪০, ৯১৮১৩৯৯ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০২-২০১৮ 

ই-মেইল  banijyoantorjatik@gmail.com 

৪০৭ মুনা লায়লা খান  

মরারাইটর 

mailto:azmiratiya5555@gmail.com
mailto:banijyoantorjatik@gmail.com


    

সৃজনী মলনিি এন্ড মজন্টি েন ডার 

মরাি-৮, বানড় ৮, রুপনগর আ/এ, নেরপুর-ঢাো 

মফান: ০১৭১১১৫৪৩৩৮ 

এনআইনি ন- ৫৫০৮৫৯৯০৮০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০২-২০১৮ 

Email: munalaila@gmail.com 

৪০৮ জনাব ইেন মহানিন  

নিইও 

ইফনত ক্রযাফট 

বাড়ী ০৫, ওয়াি ড-০২  

োওলার রধান িড়ে, নখলনক্ষত, িনক্ষণখান, ঢাো-১২১৯ 

মফান: ০১৭২১৮৩৩৩৪১ 

এনআইনি ন- ৫৫০৮৫৯৯০৮০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০২-২০১৮ 

Email: munalaila@gmail.com 

৪০৯ জনাব মো: জানহি নেয়া 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

েনরে জুট স্পীনাি ড নল: 

চিশীলা সুবাস্তু টাওয়ার (৪থ ড তলা) 

পান্থপথ, ঢাো-১২০৫ 

মফান: ৯৬৪১১২৯ জনাব মুরাি: ০১৭৫৫৫২২২১৩ 

এনআইনি ন- ২৯২৪৭০৪৭১৩৩৩৩১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৩-২০১৮ 

Email: doc.jute@karimgroup.com 

৪১০ জনাব মো: জানহি নেয়া  

পনরচালে 

মজাবায়িা েনরে  জুট নেলি নল: 

চিশীলা সুবাস্তু টাওয়ার (৪থ ড তলা) 

পান্থপথ, ঢাো-১২০৫ 

মফান: ৯৬৪১১২৯ জনাব মুরাি: ০১৭৫৫৫২২২১৩ 

এনআইনি ন- ২৯২৪৭০৪৭১৩৩৩৩১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৩-০৩-২০১৮ 

Email: doc.jute@karimgroup.com 

৪১১ মো: আব্দুল্লাহ আল হািান 

ননব ডাহী রধান 

পানটর জন্য ভানলাবািা 

আইনিয়া ইব্রানহে 

বাড়ী-১৩/মরাি-১/এ,ব্লে নব 

ননবািয় হাউনজং মিািাইট, মোহাম্মিপুর-ঢাো 

মফান: ০১৮১৯৪৪৯৮৭৯ 

এনআইনিনং- ১৯৮৪২৬১১২৯৩২৫৮৬৩৭ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৫-০২-২০১৮ 

ইনেইল: loveforjute@gmail.com  

৪১২ অননো আহনেি  

ম্যনঙ্গা নথ্র অগ ডাননে 

এ-৮১, িানারপাড়, নিনিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 

mailto:munalaila@gmail.com
mailto:munalaila@gmail.com
mailto:loveforjute@gmail.com


    

মফান: ০১৯২৩০০১৯২৯ 

এনআইনিনং- ৬৭২৫৮১৩৩০২৮৩১ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২৭-০২-১৮ 

ইনেইল:anima.runa@yahoo.com 

৪১৩ খন্দোর ফারুে আহনেি   

মরারাইটর 

তৃণমূল ক্রাফটি 

৩৮, আরনে নেশন মরাি, েয়েননিংহ 

মফান: ০১৭১২৯৯০১৭৩ 

এনআইনি নং-: ৬১২৫২১৬২২৫৩৯৩ 

ননবন্ধননর তানরথ: ১৮-০২-২০১৮ 

Email: trinamoolfaruque@gmail.com 

৪১৪ জনাব মো: রনবউল ইিলাে রানিল  

মরারাইটর 

িবুজ ছায়া পাটজাত হস্ত নশল্প এন্ট্রাররাইজ 

বাহাদুরগঞ্জ, বানলিহস্র, রাজনগড়, মনেৌলভীবাজার 

মফান: ০১৭১২৪২০৭৮৮ 

এনআইনি: ৫৮১৮০৫২৩৭৮৬১৬ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২১-০৩-২০১৮ 

Email: robiulislam@gmail.com 

৪১৫ জনাব মো: আনেনুল ইিলাে  

নিইও 

বাংলা মিলাই 

১১, আবুবের মরাি, ফনয়িাবাি, িনক্ষণ খান 

উত্তরা, ঢাো-১২৩০ 

মফান: ০১৭১৩-০১০৪০৩ 

এনআইিনং_২৪০০৮৮২৭৬৩ 

ননবন্ধননর তানরখ: ২২-০৩-২০১৮ 

Email: banglaselayi67@yahoo.com 

৪১৬ মোছা:  শারনেন আক্তার   

মরারাইটর 

ইভানা এন্ট্ররাইজ 

২৫৯/১ মিনপাড়া, পব ডতা নেরপুর-১০ 

ঢাো-১২১৬ 

মফান: ০১৭৫৮০৩৭৭৫২ 

এনআইনি নং- ১৯৯৩৫২৪৯০৭০০০০০৫ 

ইমেইল: evana.eva341@gmail.com 

 

৪১৭ িানবয়া আক্তার 

পনরচালে 

আনবয়া জুট িাইভারনিনফনেশন 

বানলপাড়া মরাি, িনররােপুর, নত্র্শাল, েয়েননিংহ 

মফান: ০১৭৪২১১৪০০৮ 

এনআইনি নং_ ১৯৯৫৬১১১৬৪২০০০০৬৪ 

Email: arfan-sabia@yahoo.com 

 

mailto:evana.eva341@gmail.com
mailto:arfan-sabia@yahoo.com


    

৪১৮ জনাব মশখ খনললুর রহোন 

মরারাইটর 

জুট আট ড নেউনজয়াে 

বাটানজার, মনগৌরনিী, বনরশাল 

মফান: ০১৭১১০৪৭৪৮৬ 

এনআইনি নং ১৯৯০০৬১৩২৩১০০০০৪৫ 

Email: skrshekh@gmail.com 

 

৪১৯ নেনিি িায়রা ইিলাে  

োনলে 

অনরারনটক্স 

আনেন মোট ড ২য় তলা 

৬২-৬৩ েনতনিল বা/এ, ঢাো-১০০০ 

মফান: ০১৯৬১২৩৪৪৫০, ৯৫৫১৮০৬ 

Email: s.islam70@gmail.com 

 

৪২০ নে. েেল  মগানেজ  

পনরচালে 

িহনযাগীতা 

১০৭ পনিে েননপুর, নেরপুর-২, ঢাো। 

মফান: ০১৭১৪৪৪৬২৯৬, ০১৯৯০৫৫৮০৫১ 

এনআইনি নং৯১০৮৪৪৮২০১ 

Email: shojugi@gmail.com 

৪২১ মোহাম্মি োেরুজ্জাোন 

ম্যানানজং িাইনরক্টর 

ইনো বাংলা জুট নলনেনটি 

এ-ে-৭৭ মজায়ার িাহারা 

ভাটারা, ঢাো-১২২৯ 

মফান: ০১৭১১৫৪৭৫৪৯, ০১৭৪৪৩৯৯২৬৬ 

এনআইনি নং ৯৫৬২৭৮০৩৪৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Email: info@ecobanglajute.com 

 

৪২২ জনাব মো: আব্দুল েনতন 

মরারাইটর 

িাফা ইন্টারন্যাশনাল 

৫/৫ োনলে মচম্বার, আগ্রাবাি, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৭৭২৬৮২০০৮ 

Email: matinss2001@yahoo.com 

 

৪২৩ নািনরন আক্তার নেলা 

ম্যানননজং পাট ডনার এযন্ড নিইও 

নি ম্যাগননটি 

বাড়ী-০৭, উপর ভদ্রা, োজলা, 

মবায়ানলয়া, রাজশাহী-৬২০৪ 

মফান: ০১৭৩৭১০২৪৯৭ 

এনআইনি নং ৩৭০০৭০৮১৩৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Email: milaakter@gmail.com 

mailto:skrshekh@gmail.com
mailto:shojugi@gmail.com
mailto:info@ecobanglajute.com
mailto:matinss2001@yahoo.com
mailto:milaakter@gmail.com


    

 

৪২৪ নেনিি ইিরাত জাহান মচৌধুরী  

মরারাইটর 

তুনলো 

বাড়ী-২৮,মরাি-১৬ মিক্টর-১২, উত্তরা 

মফান: ০১৭৭৭৬৫৪১১৪ 

Email: esrat@tulika-eco.com 

 

৪২৫ জনাব মো: জানের মহানিন তপু  

িত্বানধোরী 

েনহো মরািাক্ট ফুি এযন্ড ননউনট্রশন। 

আগ এলানিন, মপা: এলানিন 

থানা: মিলদুয়ার, মজলা টাংগাইল 

মফান: ০১৮১৯২৩১৯১০, 

 ০১৮১৮২২০০১৬ 

এনআইনি নং ১৪৭৪৩৫৩৩৩৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Email: mohimabd2@gmail.com 

mirza_lipi@yahoo.com 

 

৪২৬ জনাব মো: নুর মহানিন 

িত্বানধোরী 

আট ডিান হাউি নবনি 

তাজপুর, নজরানবা, আশুনলয়া, ঢাো। 

মফান: ০১৯৭৩৩৩৩৬০০ গ১৯১৪০৪৩৪৪৪ 

এনআইনি নং ২৬১৭২৯৪৯১২৭৯৪ 

Email: nur@artisanhousebd.com 

 

৪২৮ ইিরাত জাহান  

িত্বানধোরী 

মে টু মে ওয়যারি ইন্টারন্যাশনাল 

৯/১, স্টাফ মোয়াট ডার, নেরপুর-১৪, ঢাো 

মফান: ০১৯২৫৬২৯৮৩৯ 

এনআইনি নং ২৬১৭২৯৪৯১২৭৯৪ 

Email: ishratjahan7221@gmail.com 

 

৪২৯ নেনিি মরানেয়া রহোন 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে  

তরুন মিনা মরাি, মিৌলতপুর, খুলনা নিট েরনপানরশ 

মফান: ০১৭১৬৪৩৭৩০৪ 

এনআইনি নং ১৯৬৭৪৭৯২১০৫০৬৩১৯৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Email:ahsanrabiul@yahoo.com 

৪৩০ জনাব মোেনিি হাওলািার  

মরারাইটর  

মেবাল জুনটক্স েরনপানরশন 

১৯৩/নব/২ ফনেরাপুল (নীচতলা) 

েনতনিল বা/এ, ঢাো, মফান: ০১৭৩১৬৭৬৫৯৫ 

mailto:mohimabd2@gmail.com
mailto:nur@artisanhousebd.com
mailto:ishratjahan7221@gmail.com


    

এনআইনি নং ১৯৮১২৬৯৬৬৫৪২৮২১৫৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Email:golbaljutex@yahoo.com 

৪৩১ জনাব রানজব উন ননব  

মচয়ারম্যান 

মরইন ক্রাফটি 

মরাি-২৮, বাড়ী-৩৮৬ (২য় তলা) 

েহাখালী, নিওএইচিএি, ঢাো 

মফান: ০১৭১১১৮০৫০২, 

এনআইনি নং ৭৭৭৯৪৮৫৪৯৪ 

Email:rajibunnabi@yahoo.com 

৪৩২ নেনিি েঞ্জুয়ারা মিানার  

ম্যানানজং িাইনরক্টর  

আনিতয এন্টাররাইজ 

৮৫ োজী নজরুল ইিলাে এযানভননউ 

ফাে ডনগট, ঢাো-১২১৫, মফান: ০১৭১১৮৬৭৫৪০ 

এনআইনি নং ৬৯১৬৩২০২৭৬৭৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Email:manjuarasonar976@gmail.com 

৪৩৩ জনাব মো: শাহীন িাহাবুনিন  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

আর এে জুট িাইভারনিনফনেশন নেলি নল: 

মোহনা ইেরান হাউি 

ফ্লাট-এ৬, হাউজ-৩৫ মিানারগাও, জনপথ মরাি 

মিক্টর-০৭, উত্তরা, ঢাো-১২৩০ 

মফান:০১৭১৩০৪৮৮৯৩ 

এনআইনি নং ৮২১২১৯৬৭৫৯৬৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Email:info@mamungroup.com 

৪৩৪ জনাব শরীফ শনহদুল ইিলাে  

মরারাইটর 

শরীফ এন্ট্ররাইজ 

বািা-১৬ ৪থ ডতলা,  মরাি-১, ননকুঞ্জ-২,  

ভাটয়াপাড়া, বািস্টযান্ড, োনশয়ানী মগাপালগ্ঞ্ঞ্জ 

মফান: ০১৭৬২১২২৯২০ 

এনআইনি নং 7713457499978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email:owner@diverse-bd.com 

৪৩৫ েননরা মবগে  

মরারাইটর 

এিটএএফ 

মনচৌনেিারোনন্দ, বড়নগাপালপুর 

জানজরা, শনরয়তপুর 

মফান: ০১৭১৯৭৫৯৩৮০ 

এনআইনি নং 7713457499978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email:owner@diverse-bd.com 

৪৩৬ জনাব  জীবন কৃষ্ণ বে ডন   

নিইও 

আরটনস্টে জুট নবনি 

বািা-১৬ ৪র্থতলা,  মরাি-১, ননকুঞ্জ-২,  

নখলনক্ষত, ঢাো, মফান: ০১৭১২৭০৮২৯৫, ৫৫০৯৮৩০৩ 



    

এনআইনি নং 7713457499978                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email:owner@diverse-bd.com 

৪৩৭ জনাব মো: োহফুজুল হে   

পনরচালে 

মেিাি ড লাইটি নক্রনয়শন 

৭/মে, মতজগাও নশল্প এলাো, ঢাো 

মফান: ০১৬৭৫৭৩৫৯৫৯ 

এনআইনি নং ৭৭৭৮৮১৩৫৯৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email: jkbarman@deniver.com 

৪৩৮ সিয়ি িানির হািান  

রধান ননব ডাহী েে ডেতডা  

জানেল-মটক্স 

২২১ সুলতানগঞ্জ, রানয়র বাজার, ঢাো 

মফান: ০১৭১১১৫৩৬৫১ 

এনআইনি নং ৬৮৯৬১২৮১৬৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email:sabbir@jamiltex.com 

৪৩৯ জনাব  মো: আশরাফুল আলে  

মরারাইটর 

এযনগ্রা হযানন্ডক্রাফট 

বািা-৬, মরাি-৮, রানানভালা, উত্তরা ঢাো- ১২৩০ 

মফান_০১৭৩৮০০৯৬৭৩ 

Email: ashraful.agrey@gmail.com 

৪৪০ মোছা: শােীো আক্তার  

মরারাইটর 

ওয়ানটন মগানেন ফাইবার 

১১২ (৬ষ্ঠ তলা),মিনপাড়া, পব ডতা 

নেরপুর-১০, ঢাো 

মফান: ০১৭৩৩৩৫৮৩৪১, ০১৬১৪৬৬৬২১১ 

Email: wontongoldenfiber@gmail.com 

৪৪১ জনাব মো: েননরুল ইিলাে  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

নিলেী ব্যাগ ইন্ডািনট্রজ নলনেনটি 

মিন্ডাবর পূব ডপাড়া, পলাশবাড়ী 

িাভার েযান্টননেন্ট, ঢাো-১৩৪৪ 

এনআইনি: ৭৩৩৮০৭৪০৪৫ 

মফান:০১৯৭৪৪৪৬০০১, ০১৭১১৬৪৭৪৫৬ 

Email: sablu@silmebag.com, 

www.silmebagbd.com 

৪৪২ নেনিি েেতাজ েেস্যি  

মরারাইটর 

এিনথটে 

বাড়ী-২১৪, মরাি-১০/এ নতুন, ধানেনন্ড, ঢাো 

এনআইনি: ২৩৭২৭৫৭৮৭৮ 

মফান: ০১৭১৫৬৬২০২১ 

Email: moqsudmomtaz@gmail.com 

  

২০১৯ সালের নিবনিত উল্যাক্তা 

mailto:wontongoldenfiber@gmail.com
mailto:sablu@silmebag.com


    

 
৪৪৩ নেনিি ফানতো মনচৌধুরী  

মরারাইটর 

রাইয়ান োনলেশন 

৮৭, েধ্যপীনররবাগ, নেরপুর, ঢাো-১২১৬ 

এনআইনি নং ১৫৯১০১৭০০৩৪৫৬    

মফান: ০১৭৮৪১৫৫৫৯১                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Email: sornalipuba@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৪৪ এযািনভানেট মজিনেন খানে  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

এযানগ্রাোট ড ইন্টারন্যাশনাল নল: 

২২৯৪/এ শাহফনের োজার মরাি 

উত্তরখান, ঢাো-১২৩০ 

মফান: ০১৭৫৬৯০৩০৬৩, ০১৭৯১০৪৫৬৭৮ 

ইমেইল: info.agromartltd@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৪৫ জনাব এি নব োনির  

মচয়ারম্যান 

োিে এয্মিানিনয়ট রা: নল: 

এযাপ  ই/১ ৬ষ্ঠ তলা, বাড়ী-৭, মরাি-২৩/এ 

গুলিান-১, ঢাো-১২১২ 

মফান: ৯৮৯৮৩৫১ ও ৮১, ০১৯১৯৪০০৩০০ 

ইনেইল: contact@mask.associates 

পুরুষ ঢাো 

৪৪৬ জনাব মো: নজরুল ইিলাে 

মচয়ারম্যান 

মবঙ্গল জুট মটায়াইন (রা:) নল: 

নুরজাহান আইনরশ টাওয়ার নব-১৭ 

১০৪, োেরাইল, ঢাো-১০০০ 

মফান: ০১৭১২০৫২৫১৮ জনাব কুদ্দুি: ০১৭৩০৬৯৯৪৯৫ 

ইনেইল: info@benglejute.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৪৭ মোছা: শরীফা মবগে 

িত্বানধোরী 

সৃনি 

ব্লে-এ, লাইন-২১, বািা-১৬ 

মিেশন-১০, নেরপুর-ঢাো-১২১৬ 

মোবাইল: ০১৭১১৩৬৪৫৭২ 

 

েনহলা ঢাো 

৪৪৮ নাজনীন নাহার মবগে 

পনরচালে 

উইজুট 

৪০৪  মগালাে লরসুল োজা 

এ/৪ ননউ ইস্কাটন, ঢাো 

মফান: ৯৩৫৫১১৪, ০১৭৪৮৩৪৮৭২১ 

ইনেইল: nazninnhr09@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৪৯ মোছা: শরীফা মবগে 

িত্বানধোরী 

অন্যরেে হস্ত ও পাট নশল্প 

েনহলা জাোলপুর 

mailto:sornalipuba@gmail.com
mailto:info.agromartltd@gmail.com
mailto:info@benglejute.com


    

গুয়াবাঢ়ী, জাোলপুর 

মফান: ০১৭২৮-৫৬৮৭৯২ 

৪৫০ জনাব মো: এনানয়তুল ইিলাে 

মরারাইটর 

মিা 

মগরুয়াবাজার িভার ঢাো-১৩৪২ 

মোবাইল: ০১৭৮৬৬১৭৬৬২ 

Email: contact@doo.com.bd 

পুরুষ ঢাো 

৪৫১ 

Email:sohidul@senisiblesourcing.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৫২ জান্নতুল মফনরানিৌি নিগ্ধা 

মরারাইটর 

নববতডন 

৩২৫/১, শংের, জাফরাবাি, ঢাো-১২০৭ 

মোবাইল:০১৭২৭৯৭৩০৯৭ 

Email: snigdhahossain325@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৫৩  জনাব নেজডা নজল্লুর রহোন 

মরারাইটর 

জাোলপুর চারেল  নল: 

৭/এফ, মশলনটে টাওয়ার 

৫৫, পনিে পান্থপথ, ঢাো-১২০৫ 

মফান: ০১৯১৪৪১৭০৪৪ 

ইনেইল: turja.jam@gmail.com   

পুরুষ ঢাো 

৪৫৪ িরিার শােি আল-োমুন (চাষী োমুন)  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

গ্রীন মিন্স নলনেনটি 

বানড় নং-৩, মরাি-২৮, ব্লে-মে, বনানী, ঢাো 

মফান:  ০১৭৭৭১৫৫৯৯৩, ০১৯৯৯৫৬৭৮১৯ 

ইনেইল: inboxgreensense.bd@ gmail.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৫৫ নেনিি রুবাো ইফফাত আনেনা   

মরারাইটর  

েীনা বাংলানিশ 

১৩/নব আনন্দপুর, মগন্ডাবাজার 

িাভার, ঢাো-১৩৪০, মফান: ০১৭৬৬৫৯৪৯৭৬ 

ইনেইল: rubama.iffat@yahoo.com  

েনহলা ঢাো 

৪৫৬ জনাব  হানফজুল্লাহ আনবি  

মরারাইটর 

আত নতজারাত এন্ট্ররাইজ 

৩৬/১ ওনয়স্ট োফরুল, তালতলা 

আগারগাঁও, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৭৫৮৩৩৩২২২ 

ইনেইল:hafizbangladesh1@hotmail.com 

পুরুষ ঢাো 

mailto:turja.jam@gmail.com
mailto:rubama.iffat@yahoo.com


    

৪৫৭ শানহিা আক্তার মুনন্ন 

রনতষ্ঠাতা 

অগ্রজ 

উত্তর বাড্ডা, চ-১০০/১  

হানজ মিানা নেয়া মরাি 

বাড্ডা, ঢাো-১২১২ মফান: ০১৭৯৮৮৯৫৫৭৩  ০১৭২০১৩১১২৭  

ইনেইল: agrojofficial@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৫৮ েোি মো: জদদ্িায়ার জহাদ্িে  

মরারাইটর 

ডদ জুট  াইিাি ব ডিডি 

েয়োিাড়ী, জহমাদ্য়তপুর-১৩৪০ 

িাভার, ঢাকা 

ঢাো-১২১২ মফান: ০১৭৩৩২৪৭০২৪, ০১৯৭২১৩২৩৭০ 

ইনেইল: thejutefibersbd@gmail.com  

পুরুষ ঢাো 

৪৫৯ েোি জমা: জমরাজুি ইিিাম 

মরারাইটর 

জমিাি ব  এম এম জেিাি ব 

রুিডি, ঘাটািাড়ী-৬৭৫২ 

শাহাোদপুর, ডিরােগঞ্জ 

মফান: ০১৭৩৩৫৬৮১৩৮, ০১৭১৫০৬২৩৬৫ 

ইনেইল: m.m.traders.8138@gmail.com  

 

পুরুষ নিরাজগঞ্জ 

৪৬০ জনাব আনজজুল হে 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

হারেে মিতাবগঞ্জ নলনেনটি 

ফ্লযাট নং- ৬০২ নবনেং-১৬ 

োিাে গাদ্ি বে ডিটি, জমাহােদপুর, ঢাকা।  

মফান: ০১৭১৬৫৮৪৩০০, ০১৭১১৫৮১৫৬২ 

ইনেইল: info@harkom,com.bd   

পুরুষ ঢাো 

৪৬১ েোি োওয়াে আহদ্মদ  

মরারাইটর 

ইদ্কা জেন্ডিী জপ্রািাকশে 

শহীদ িা: ডেকরুি হক জরাি 

সিয়দপুর, েীি ামারী-৫৩১০। 

মফান: ০১৭১৬৬১০২৪৫ 

Email:ecofriendlyproduction@gmail.com  

 

পুরুষ নীলফাোরী 

৪৬২ মোছা: নশনরন মবগে 

মরারাইটর 

মেিাি ড েননব ফযাশন এযন্ড হযানন্ডক্রাফটি 

রথোর মছও, গাবতলী, বগুড়া 

মফান: ০১৭৯২৭৫৮৯৮২, ০১৭৫৫৮২৫৯২২ 

Email:munibfashionandhandicrafts@gmail.com  

 

পুরুষ বগুড়া 

৪৬৩ জনাব মো: মিানহল রানা  

মরারাইটার 

পুরুষ ঢাো 

mailto:agrojofficial@gmail.com
mailto:thejutefibersbd@gmail.com
mailto:m.m.traders.8138@gmail.com
mailto:info@harmonystg.com
mailto:ecofriendlyproduction@gmail.com
mailto:munibfashionandhandicrafts@gmail.com


    

জুট ব্রান্ড 

২৯৭/১ বড়েগবাজার, রেনা,ঢাো-১০০০ 

মোবাইল: ০১৭৭৯৫৭২৪০৮ 

ইনেইল: Sohelrana001990@gmail.com 

        

                                                                 

৪৬৪ 

জমািা োেসুিা হািনাত   

মরারাইটর 

শতিল হস্তনশল্প 

আেলাপাড়া, জাোলপুর 

মফান: ০১৬৭৫০২৭৯৬০ 

ইনেইল: karukala2@gmail.com 

েনহলা জাোলপুর 

৪৬৫ জনাব মো: শানহনুর আলে 

মরারাইটর 

োরুেলা 

আেলাপাড়া িির মরাি, জাোলপুর 

মফান: ০১৭১১০১৫১৮৬/০১৬৭৫০২৭৯৬০ 

ইনেইল: karukala2@gmail.com 

পুরুষ জাোলপুর 

৪৬৬ েোি ইিাডহম  ডিি  

ব্যিস্থািো িডরোিক 

ক্রা ট ডভশে 

িাড়ী-১৩, জরাি-১/এ, ব্লক ডি 

েদ্িাদয় হাউডেং জিািাইটি, জমাহােদপুর, ঢাকা-১২০৭ 

জ াে: ০১৭৫৬৯৯৪২১৮ 

ইনেইল:ibrahimkhalil66@yahoo.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৬৭ েোি জিাডেয়া জিািহাে  

িত্বানধোরী 

িপ্তধা িল্লী 

িািা-৭৮, জরাি-১, ধাি, জেি জরাি, রংপুর । 

মফান: ০১৭১৪৫৩৭২৮২ 

ইনেইল: soptodhapolli.bd@gmail.com 

েনহলা রংপুর 

৪৬৮ েোি জমদ্হদী হািাে 

ব্যিস্থািো িডরোিক 

জেোর ক্রা ট িাংিাদ্দশ ডি: 

কার াো: ৮৮/৬, িডিম ধীরাশ্রম, েয়দ্দিপুর, গােীপুর 

িতবমাে ঠিকাো: িাড়ী-১৩২, জরাি-০৮, ব্লক-এ  

িসুন্ধারা আিাডিক, ভাটারা, ঢাকা 

এেআইডি েং: ১৯৯৪২৬৯৯৫০১০০০৩৩৬   

তাডর : ২৫-০৯-২০১৯   

জ াে: ০১৮৬৭৮৪৩২৬৭ ইনেইল: info@ncbltd.com 

পুরুষ গাজীপুর 

৪৬৯ েোি মোহাম্মি েনহউনিন  

জপ্রাপ্রাইটর 

মাডহতা হযাডন্ডক্রা টি 

কার াো: তুিা কদ্টে, মদ্িি টাউে জকরােীগঞ্জ, ঢাকা 

িতবমাে ঠিকাো: তুিা কদ্টে, মদ্িি টাউে জকরােীগঞ্জ, ঢাকা 

এেআইডি েং: ১৫১৩৩৩৮২২৪৬৮৭ তাডর : ১৭-১০-২০১৯ 

জ াে: ০১৮১৪৯২৬৩৪০ ইনেইল: 

পুরুষ ঢাো 

mailto:Sohelrana001990@gmail.com
mailto:karukala2@gmail.com
mailto:karukala2@gmail.com
mailto:ibrahimkhalil66@yahoo.com
mailto:soptodhapolli.bd@gmail.com
mailto:info@ncbltd.com


    

mahitahandicrafts@gmail.com 

৪৭০ নশরীন আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

ড হা হস্ত ডশল্প ওযন্ড  যাশে হাউে 

কার াো: ডদদার ভিে িংিগ্ন, িজ্রাপুর, োমািপুর 

িতবমাে ঠিকাো: ডদদার ভিে িংিগ্ন, িজ্রাপুর, োমািপুর 

এেআইডি েং: ৭৭৮৪০৩৩৩১৩ তাডর : ১৪-১০-২০১৯ 

জ াে: ০১৭২৫৭৫৮৫৯৭  

ইনেইল: fihahandicraft@gmail.com  

েনহলা জাোলপুর 

৪৭১ জনাব মোহাম্মি মনানবল োহমুি 

প্রডতষ্ঠাতা ও ডিইও 

জকাডরদ্িার 

কার াো:  রােউক কমাডশ বয়াি কমদ্প্লক্স, প্লট-২৪, 

জরাি-১৩, জিকশে-০৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

িতবমাে ঠিকাো: রােউক কমাডশ বয়াি কমদ্প্লক্স, প্লট-২৪, 

জরাি-১৩, জিকশে-০৬, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

এেআইডি েং: ১০১৩৪৮৩৪৭২ তাডর : ১৬-১০-২০১৯ 

জ াে: ০১৭১২৫৯০১৭৫ ইনেইল: 

corridorbd75@gmail.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৭২ আনতয়া নিনিো 

মরারাইটর 

নওনরাজ কুটর নশল্প 

কার াো:  মশনখর নভটা, জাোলপুর-২০০০ 

িতবমাে ঠিকাো: মশনখর নভটা, জাোলপুর-২০০০ 

এেআইডি েং: 7328543363 তাডর : ১৬-১০-২০১৯ 

মফান: ০১৭৬৬১৬৪৪৬০  

ইনেইল: atiasiddiqa1982@gmail.com 

েনহলা জাোলপুর 

৪৭৩ জনাব মো: আলেগীর েনবর  

নিইও 

ভারনজন জুট িাইভারনিফাইি 

কার াো:  বুোরনি, নশবপুর, নরনিংিী 

িতবমাে ঠিকাো: ৪১৬, মগানবন্দপুর, যাত্র্াবাড়ী, ঢাো 

এেআইডি েং: ৪১৯১৪৬৪২৫৬তাডর : ১৭-১১-২০১৯ 

মফান: ০১৭১৫৩০০২০০, ০১৯১১২২৪১৪০  

ইনেইল: shofiqueullah@yahoo.com 

পুরুষ ঢাো 

mailto:mahitahandicrafts@gmail.com
mailto:fihahandicraft@gmail.com
mailto:corridorbd75@gmail.com
mailto:atiasiddiqa1982@gmail.com
mailto:shofiqueullah@yahoo.com


    

 

৪৭৪ জনাব মোহাম্মি োহমুদুর রহোন 

মরারাইটর 

োননে মট্রি েরনপানরশন 

৩৪/১, জিকিাকবাি, কিািাগাে, ঢাকা- 

এেআইডি েং: ১৯২৩৬৯২৪৯৩,  

তাডর : ২৬-১১-২০১৯ মফান: ০১৭১১৫৩৩১৯৯  

ইনেইল: conecttrade@outlook.com www.jutebag.com.bd 

পুরুষ ঢাো 

৪৭৫ জনাব আনতকুর রহোন   

ম্যানানজং পাট ডনার 

এযননক্ি মট্রনিং েরনপানরশন 

িতবমাে ঠিকাো:  

২৯/১/এফ টয়নবী িাকুডলার মরাি েনতনিল, ঢাো-১০০০ 

কার াো:  ১৪ িডিম মাডিিাগ, রমো, ঢাকা। 

এেআইডি েং: ৭৫১৮৩১৭৪৮৫২৯৩ তাডর : ১০-১২-২০১৯ 

মফান: ০১৭১১১৬৪৯২৬ ইনেইল: atik_mollah@yahoo.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৭৬ জনাব মো: মেনহিী হািান  

পনরচালে 

ইন্সপায়ার জুনটক্স 

হাউে-০৭, জরাি ২০/এ, জিকশে-১৪, উত্তরা-ঢাকা 

কার াো:  মাোরদ্রাি, উত্তর াে, উত্তরা, ঢাকা 

এেআইডি েং: ১৯৯১৭৮১৩৮৭১০০০২৮৫ 

তাডর : ১৮-১২-২০১৯ মফান: ০১৭১৩৪৭৮৫৬৭ 

ইনেইল: inspirejutex@gmail.com 

পুরুষ ঢাো 

৪৭৭ জমাো: উদ্ে হাডিিা   

জপ্রাপ্রাইটর 

হাডিিা হযাডন্ডক্রা টি 

কার াো: জগািীোিপুর, জিা: েিেিাট,  রংপুর 

এেআইডি েং: ৫৫৩৬৫৩৯০০৯ 

তাডর : ১৮-১২-২০১৯ মফান: ০১৭৪০৪৮৪২১৭ 

 ইনেইল: habiba7822@gmail.com 

েনহলা রংপুর 

৪৭৮ েোি জমা: েেরুি ইিলাে ঢািী 

মরারাইটর 

জমিাি ব জক. এি ক্রা টি 

িতবমাে ঠিকাো: িাড়ী-৬৪, জরাি-০১, জরে-২ িাোরিাড় ডিডিরগঞ্জ ঢাকা 

কার াো:  ঐ 

এেআইডি েং: ৬৭২৫৮০২৭৩০৭৯০ 

তাডর : ২৬-১২-২০১৯ 

মফান: ০১৭১২৭৯৭২৪৯  ইমেইল: kscraftbd@gmail.com 

পুরুষ নারায়নগঞ্জ 

৪৭৯ ডমদ্িি হাডিো আক্তার 

মরারাইটর 

নূরীি জুট ক্রা ট 

িতবমাে ঠিকাো: ১৯১ এ জিেিাড়া, জমইে জরাি, যদ্শার 

এেআইডি েং: ৮৬৬২০২১৩৪৭ 

তাডর : ২৯-১২-২০১৯ মফান: ০১৭১১৩৩৪৫৭২   

ইনেইল: noorisjutecraft@gmail.com 

েনহলা যনশার 

mailto:conecttrade@outlook.com


    

৪৮০ ফানতহা ইিলাে  

মররাইটর 

জুেফ 

৭৩/৩, নতস্তানগট, েরকুন, গাজীপুর 

মফান: ০১৮৬২২৭৫৩৬৫ 

Email: salamfatiha46@gmail.com 

এনআইনি নং: ১৯৯৭৩৩৯৩০৫৩০০০৫৪৮ 

আনবিননর তানরখ: ১৫-০১-২০২০ 

েনহলা গাজীপুর 

৪৮১ শাহনাজ খন্দোর 

জপ্রাপ্রাইটর 

জুননজা ক্রাফট 

িতবমাে ঠিকাো: ১-নি এযানভননউ ৪/২০, নেরপুর-১ 

এেআইডি েং: ২৩৮৯৯৪৬৮২৯ 

তাডর : ০৪-০২-২০২০মফান: ০১৭৪৯৯৮৭৩৬৭  ইনেইল: 

shahnaj31112@gmail.com 

েনহলা ঢাো 

৪৮২ জনাব খায়রুল েনবর 

মরারাইটর 

মেনহরুজ এন্ট্ররাইজ 

বািা-৫,ননন্দপাড়া, মভলানগর নরনিংিী 

োরখানা: ৩৯/৬/এ, ভাগনি, নরনিংিী 

এেআইডি েং: ৫০৬৫০৬৭০১৮,তাডর : ০৬-০২-২০২০ 

মফান: ০১৭৭৭৮৮৮৭৮৮  ইনেইল: khairulkabir94@gmail.com 

পুরুষ নরনিংিী 

৪৮৩ জনাব নাজমুি িানেব  

মেএনএি েরনপানরশন 

নিইও 

৭৭/নি আিাি এযনভননউ (রথে মোর), মোহাম্মিপুর, ঢাো 

োরখানা: বািা-০৭, মরাি-০৬ ননবনগর হাউনজং মোহাম্মিপুর,  ঢাো-

১২০৭ 

এেআইডি েং: ১৪৮-৩৯৭৩৮৪৬ তাডর : ১১-০২-২০২০ 

মফান: ০১৭১২-৬৯২৯২৯  ইনেইল: kns.cop@gmail.com  

পুরুষ ঢাো 

৪৮৪ জনাব মো: শনহদুল ইিলাে  ফনের 

ব্যবস্থপনা পনরচালে 

িগীম্যান বাংলানিশ মোং নল: 

োনচনা বাজার ভালুো, েয়েননিংহ 

এেআইডি েং: ৬১১১৩৬০৭৭৪৩৩৯ তাডর : ০৫-০১-২০২০ 

মফান: ০১৭১৫১৬৪৮৪৭   

ইনেইল: director@doggymanbd.com 

 

পুরুষ ময়মেংডিংহ 

৪৮৫ জনাব সুলতানা রানজয়া  

মরারাইটর 

নেশী নিট 

ো নভলা, মশখ হানিনা মেনিনেল েনলজ মরাি 

চিা জাোলপুর 

এেআইডি েং: ৩৯১২৯৩১৬০৫৮৭০ তাডর : ০৯-০২-২০২০ 

মফান: ০১৭১২৬৮৯৬৩৬   

ইনেইল: nakshicity@gmail.com 

মডহিা োমািপুর 

mailto:salamfatiha46@gmail.com
mailto:shahnaj31112@gmail.com
mailto:kns.cop@gmail.com
mailto:director@doggymanbd.com


    

 

৪৮৬ জনাব হানিন ইশরাে িানজি 

পনরচালে 

আরনজনব জুট 

বতডোন ঠিোনা: বািা ৪৪, িীন মোহাম্মি েনলানী, 

ধাোলনোট, ঢাো। 

োরখানা: ২৬৩, িাউথ মগাড়ান, নখলগাঁ্ও, ঢাো 

এেআইডি েং: ৬৯০৪৯৩০৪৮১ তাডর : ১৮-০২-২০২০ 

মফান: ০১৫১৫৬৬৩৯৭০   

ইনেইল: info@rgbjute.com www.rgbjute.com 

 

পুরুষ ঢাো 

৪৮৭ জনাব ফানহো েনল্লে েননে 

ব্যাবস্থাপনা পনরচালে 

নেমু জুট নেলি নল: 

বতডোন ঠিোনা: বািা-১১৯, রাস্তা-৭, ব্লে-নি 

বসুন্ধরা আবানিে এলাো, ভাটারা, ঢাো-১২২৯ 

োরখানা: বুনড়য়ািাংগা, ফুলতলা, খুলনা 

এেআইডি েং: ১৯৯৬২৬১০৪৫৭০০০৮৪০  

তাডর : ২৩-০২-২০২০ 

মফান: ০১৭০৭০৭০৬৯৬৮, ০১৭১২৬৮৯৬৩৬ 

০১৯১২ ০৭৫৪৪৩ মঞ্জু ভাই   

ইনেইল: mimujute@gmail.com 

 

মডহিা খুলনা 

৪৮৮ জালাল  আহনেি  

মরারাইটর 

এ, মজি ইন্টারন্যাশনাল 

বতডোন ঠিোনা: বািা-২৫, রাস্তা-২১, ব্লে-নব 

বনশ্রী, রােপুরা ঢাো 

োরখানা: ২৭১-নব উত্তর মগারান,নিপানহবাগ, নখলগাঁও, ঢাো 

এেআইডি েং: ১৪৬৪২৮২০৮৪ তাডর : ১৭-০২-২০২০ 

মফান: ০১৬১১৩৫৬৪৪৮  

ইনেইল: azinternationalei@gmail.com 

 

পুরুষ ঢাো 

৪৮৯ 

 

 

 

 

 

 

 

জনাব মো: জানেরুল ইিলাে অকুল  

পাট ডনার 

সু-আঁশ 

২৯/এ, মরাি-০১, মোহাম্মিীয়া হাউনজং নল: 

মোহাম্মিপুর, ঢাো-১২০৭ 

এেআইডি েং: ১০১৬৯৪৫৩৫২ তাডর : ০৫-০৩-২০২০ 

মফান: ০১৭১২৫০৬০২৮  

ইনেইল: suanshbd@gmail.com 

 

পুরুষ ঢাো 

৪৯০ জনাব োমুন নেয়া  

োনলে 

রানফ এন্ট্ররাইজ 

মহানেং নং-৩৭, উত্তর মুগিা 

পুরুষ ঢাো 

mailto:info@rgbjute.com
mailto:azinternationalei@gmail.com


    

মপা: বািানবা, িবুজবাগ, ঢাো-১২১৪ 

এেআইডি েং: ৪৬১৮৬৭২৪৭৩ তাডর : ০৪-০৭-২০২০ 

মফান: ০১৭১০৯২১৫০০, ০১৬১০৯২১৫০০ 

ইনেইল: citycomcomputer@gmail.com 

৪৯১ কােী হুমায়ে কডির   

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ওদ্য়ি জ য়ার ক্রযা ট’’ 

১৯৭/২ িাটির িাড়া, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৪৪৩০১০০০৩১০১১৩৫৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ৩১-০৮-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৯৩২-৪৬৯১৪০।  

৪৯২ ডেয়ােডমে জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ডেয়ািডমে জিডিি  যাশে এন্ড ক্রা ট’’ 

১৯৭/২ িাটির িাড়া, েরডিংদী।  

জমািাইিঃ ০১৯৬৬-২১২০৮০। 

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৬৬৮২০২৯ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ৩১-০৮-২০১৫ 

জমািাইি: ০১৯৬৬২১২০৮০ 

৪৯৩ োডহদ সুিতাো 

ডেি বাহী িডরোিক 

‘‘িন্ধে হযাডন্ড ক্রা টস্’’ 

জগািািাড়ী, কাডিগঞ্জ, গােীপুর।  

এেআইডি েং- ৬৮১৬০২৯৭৫৭৬৭৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০১-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৭৫২-২৮৪০৩৩।  

৪৯৪ েোি জমাঃ আব্দুি িািাম  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘সুমাইয়া উইডভং  যাক্টরী’’ 

গ্রামঃ ঘাগুটিয়া, জিাঃ পুটিয়ািাড়ী,  

উিদ্েিাঃ ডশিপুর জেিাঃ েরডিংদী।  

এেআইডি েং-৬৮১৭৬১০৫২০৬৬৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০২-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৯২০-০৮৮৬৯৬।  

৪৯৫ েোি জমাঃ মডেবুর রহমাে জেৌধুরী  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘েকশী িাংিা ইদ্কা জটক্স’’  

কাউডরয়া িাড়া, েরডিংদী -১৬০০।  

জমািাইিঃ ০১৯২২৬৯৫২৫২ 

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৭৬৯৮৬৩২ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০২-০৯-২০১৫ 
Email: nakshibanglaecotex@gmail.com 

chowdhury@nakshibanglaecotexbd.com 

৪৯৬ েোি জমাঃ জমাস্তাড জুর  রহমাে  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘জদশ জটক্সটাইি’’  

mailto:nakshibanglaecotex@gmail.com
mailto:chowdhury@nakshibanglaecotexbd.com


    

গ্রামঃ জকন্দুয়া িাঙ্গািাোর, িিাশ, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৬৮১৬৩৩১১৬৭৭৪৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০২-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৯১১-২৭০১৭০।  

৪৯৭ জমািাঃ রাদ্হিা জিগম 

ডেি বাহী িডরোিক 

‘‘মডহিা গণকল্যাণ জকন্দ্র’’ 

গ্রামঃ িাদ্হরের, জিাঃ ডিডরেকাডি,  

রায়পুরা,েরডিংদী।   

এেআইডি েং- ১৯৭৭৬৮১৬৪২৩২০৩৫০৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৬-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৮১৮-৪৯৪৫২৭।  

৪৯৮ েোি জমাঃ হাডিবুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘েরডিংদী  াইিারি’’ 

২৩৫, িাটির িাড়া েরডিংদী। 

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৬৬৮৮১১১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৬-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৬৭৭৭৮৯৫৮৩ 

৪৯৯ েোি জমাঃ রতে ডময়া  

‘‘োন্নাত জুট প্রিাক্টি’’  

গ্রামঃ মাদ্ঝর ের, গদ্য়শপুর, িিাশ, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৬৮১৬৩৭৯২২৮৯৭৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৭-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৯২৮-৬৩৭৩৫০।  

৫০০ েোি হাদ্ ে আঃ িািাম  

‘‘এ.টি.এম জটক্সটাইি ডিঃ’’ 

কাডেরের, িাঙ্গািাোর, িিাশ, েরডিংদী।  

এেআইডি েং-৬৮১৬৩৩১১৫৭৮১১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৫-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৭১৩-৫১৭৫৬৫।  

৫০১ েোি জমাঃ মাহবুবুি হক   

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘মাহবুি জুদ্টক্স’’  

২২৭/২ িাটির িাড়া, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৬৬৮৬৯৩৫ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২০-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৭১৮-৮৯০৬৫৯।  

৫০২ ডম. অডেত কুমার দাি   

জপ্রাপ্রাইটর  

‘‘ডক্রদ্য়টিভ জুট জটক্সটাইি প্রিাক্ট’’  

কুকুর মারা, োরায়েপুর,রায়পুর, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৬৮১৬৪৫৭৩৩২২০১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২২-০৯-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৭১১-৯৭৫৫৬৭।  



    

৫০৩ আকডিমা আক্তার ডশউডি  

ব্যািস্থািো িডরোিক 

‘‘রুিািী কুটির ডশল্প’’  

১৩২ োদ্ম মিডেদ জরাি, িাইক িাড়া, িাহ্মণিাডড়য়া।  

এেআইডি েং- ১২১৩৩৩৮২০৯৫৬৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০১-১১-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৬৩২৩৭৬৮৭৩  

৫০৪ িাদ্রায়ার জহাদ্িে   

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ডিহাি জপ্রািাক্টি’’  

মরোি িমতা িাোর, রায়পুরা, েরডিংদী।  

এেআইডি েং- ৬৮১৬৪৫০৩০৪৪৮৩ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৪-১১-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৮৪৯-৭৫৫৩০৬, ০১৭১৯-৭৯০৪১৪।  

৫০৫ েোি  য়িি আহমদ  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘জমিাি ব  য়িি এন্টারপ্রাইে’’ 

সুিাতিা, ডিয়ােী িাোর, ডিদ্িট। 

এেআইডি েং- ৯১২১৭০৮৬৬৬৭৯৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০১-১১-২০১৫ 

Email: msfaysal agro food 

products 

জমািাইিঃ ০১৭১৬-৬৮২৫৪৮।  

৫০৬ ডমদ্িি লুৎফুন্নাহার জিগম 

ডেি বাহী িডরোিক 

‘‘োদ্ির কাডি দুঃস্থ ও োরী উন্নয়ে িংস্থা’’ 

শ্রীরামপুর িাোর, রায়পুরা, েরডিংদী। 

এেআইডি েং- ৬৮২৬৪০৭১৩৪৮১৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৫-১১-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৭১৫-৭৯১৭৫২।  

৫০৭ েোি হাদ্িম ডময়া   

জপ্রাপ্রাইটর 

রুিডশ কাডেিাড়া, উত্তর রুিমশ, জিা: রুিডশ তারাদ্িা  

জিৌরিভা রুিগঞ্জ , োরায়েগঞ্জ,  

এেআইডি েং- ৬৭২৬৮১৫৫৭৬৯৯৯ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২০-১১-২০১৫ 

জমািাইিঃ ০১৯২৪-৭১৩২৫০।  

 ২০১৬ িাদ্ির তাডিকাভুক্ত উদ্যাক্তা: 

 

৫০৮ েোি জমা: রড কুি ইিিাম  

স্বত্বাডধকারী 

জমিাি ব ডর াহ জুট জপ্রািাক্টি এযান্ড হস্ত ডশল্প 

দািিাড়া, েরডিংদী িদর েরডিংদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১৬০২৫৭৮৪৩৭১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৪-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৯৮৫০৬০৮৭৯, ০১৭২০৫১১০১৪ 



    

৫০৯ েোি জমা: আব্দুি  াদ্িক 

জপ্রাপ্রাইটর 

মাদ্িকা জেিাি ব 

েরিডিপুর, োমািাড়া, জিা: জিিাদ্িা িাোর,  

জিিাদ্িা, েরডিংদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১০৭২০০০৯২৯৫ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৬-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭৪২৫৯৪০২২ 

৫১০ েোি জমা: িাদ্য়ম িরকার 

জপ্রাপ্রাইটর 

এিদ্ক কডপানউটার এযন্ড ডি ডে কািার ল্যাি 

িাদ্হপ্রতাি, েরডিংডদ,  

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৯৭১০১৩০ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১০-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭৩৯৯১৭১৫৮ 

৫১১ শ্রী জদ্গৌরংগ িাত্র  

ডেি বাহী প্রধাে 

িািকি হস্তডশল্প জকন্দ্র 

শাহিরাে, ডিদ্িট,  

এেআইডি েং- ৯১১৬২৪২৫৮০৪৬৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৭-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১৩৯৯৬১৩ 

৫১২ েোি িাজ্জাদুর রহমাে 

ননব ডাহী পনরচালে 

িদ্মা এন্টারপ্রাইে 

িীরগাওিাোর, জিাষ্ট িীরগাও সুোমগঞ্জ। 

এেআইডি েং- ৯০২২৯০৩৮৯৩৮৫৫ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৯-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১২৩৩০১০৯ 

Email: sazzadurpadma@gmail.com 

৫১৩ েোি মডহউডিে আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিডেটাি জিন্টার ক্রা টি 

িাঘাসুরা ইউডেয়ে কমদ্প্লক্স ভিে  

কাডিকাপুর, িাঘাসুরা, মাধিপুর হডিগঞ্জ,  

এেআইডি েং- ৩৬১৭১১১৭২৮৯৫ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২০-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১৬৮৮৫৯৬৮ 

৫১৪ িাডক  ােম  

স্বত্বাডধকারী 

িাডদয়া জুট জপ্রািাক্টি 

১৩/৫ দডিণ কািািাড়া, েরডিংডদ,  

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৪৬৭১৪৮২ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৫-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৭০৩৩৫১৯৪৩ 

৫১৫ ডময়া জমা: োডির উডিে 



    

জপ্রাপ্রাইটর 

োডির জেিাি ব ও জদ্িৌড ে ওদ্য়ি এযান্ড ফুি জপ্রািাক্টি 

িােদ্দাো, েরডিংদী িদর, েরডিংদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১০৭১১০১৪৫২০ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৮-০১-২০১৬ 

জ াে: ০১৯১১৬৬৪৮৯৬ 

৫১৬ েোি জমা: ডমেহাে োডির 

জপ্রাপ্রাইটর 

ইদ্ে টুডরেম 

শাহ শডর  ম্যােিে, শ্রীমংগিদ্রাি, কমিগঞ্জ 

এেআইডি েং- ১৯৯১৫৮২৫৬০৮০০০০২৬ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৬-১২-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৭২৬৮৮৮৮৮২ 

Email: iscchetourism@gmail.com 

৫১৭ মাহমুদা আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব মা এন্টারপ্রাইে 

দািিাড়া, েডরিংডদ, িরকারী কদ্িে 

েরডিংডদ।.  

এেআইডি েং- ৬৮১৬০২৫৭৮৫৪১৬ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৩-১১-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৯৩৩৯২৮২২০ 

৫১৮ িামছুন্নাহার শহীদ কাকডি 

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব জদাহা এন্টারপ্রাইে 

টাওয়াডদ, েরডিঙদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১০৭৫৯০৯২২১৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৯-১১-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৭১০৯৪৫৮১২ 

৫১৯ এোমুি োমাে 

জপ্রপ্রাইটর 

এ োমাে ব্যাগ জস্টার 

গ্রাম: রাোিাডড়, জিাষ্ট: কাটা ঘাট িাোর 

িাো: রায়পুরা, েরডিংদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১৬০২৫৭৭৭৬৫০ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৫-০৫-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৯২৬৫১৭১২৭ 

৫২০ ফুয়াদ জমা:  ায়রুি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

আিীোে এন্টারপ্রাইে 

ডেন্ধািাোর ডিদ্িট,  

এেআইডি েং- ৯১৯৬২১৪৩০২৬৩১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৩-০৫-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১৪৬৫৮৩২ 

Email: fuadalizan@yahoo.com 

৫২১ েোি জমা: আব্দুি মুতাডিি 



    

িডরোিক 

শাহিরাে ডঝনুক জিন্টার 

শাহিরাে  (র.) মাোর মাদ্কবট 

 াডদম েগর, ডিদ্িট-৩১০৩,  

এেআইডি েং- ৯১১৬২৪২৫৬৬০৬৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২০-০৬-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১০৬৫০২০ 

৫২২ জিাহরাি জহাদ্িে 

স্বত্বাডধকারী 

জমি বাি োডিিা ডেদ্িি জটি 

িািা-ফুি জমাহােদিাড়ী 

গ্রাম: ডেিিীয়া, উত্তর কাডিকাপ্রািাদ 

জিিাি েরডিংদী 

এেআইডি েং- ৬৮১০৭৮৩০৯৫০০৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৭-০৭-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৯১২৯৮৩৮১৮ 

Email: 

nabilaniddletape@gmail.com 

৫২৩ হাডেো জিগম 

স্বত্বাডধকারী  

 য়িাি জটইিাি ব এন্ড বুটিকি,  

রডশদমুডিিাড়ী, িােোি 

িািরডদয়, িাকঘর-পুরাডিয়া-১৬২০ 

ডশিপুর, েরডিংদী,  

এেআইডি েং- ৬৮১৭৬৭৩৫৯৩৪০৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৬-০৭-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৭৭২৩৮১৮৪৬ 

৫২৪ রাদ্িয়া সুিতাো সুমা 

জপ্রাপ্রাইটর 

সুমা জটইিাি ব এযন্ড বুটিকি 

পূি ব িাহমেডদ, জিা: েরডিংদী িরকারী কদ্িে 

এেআইডি েং- ১৯৯৪২৬৯৬৪০৬০০০১৫১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১১-০৮-২০১৬ 

জ াে: ০১৭০৬০২০৭২৩ 

৫২৫ জমা: আেমি ভুঞা 

স্বত্বাডধকারী 

জমিাি ব ভূইয়া জটিাি ব 

েতুেিাোর, িািাইি েরডিংদী 

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৯৭১২২৮৯ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৯-০৮-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৯১৮১৯৪৫০৯ 

Email: Azmalbhuiya@yahoo.com 

৫২৬ েোি শ্যামসুির ডিংহ 

জপ্রাপ্রাইটর 

এিএম হযাডন্ডক্রা টি 

ডশিিাোর, মাধিপুর, কমিগঞ্জ জদ্মৌিভীিাোর 



    

এেআইডি েং- ৫৮১৫৬৪৭০১০৫২৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০১-০৯-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১২৪৭৬০৮৮ 

Email: sham.dd27@yahoo.com 

৫২৭ জমা: আব্দুর রডশদ  

জপ্রাপ্রাইটর  

জমিাি ব আরএি জটক্সটাইি 

গ্রাম: জদিই, জিা: িাতগ্রাম 

উিদ্েিা : আড়াইহাোর 

জেিা: োরায়েগজ্ঞ 

এেআইডি েং- ৬৮১৬০৫৩৮৬৮৬৩১ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৪-১১-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৯৪৯৩০৩৯২৭ 

৫২৮ িািমা আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

িািমা জটইিাি ব এযান্ড হযাডন্ডক্রা টি 

জঘাড়াডদয়া, েরডিঙদী 

এেআইডি েং- ১৯৯৯৬৮৩৬০২৫০০৪৫৪৫ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৮-১১-২০১৬ 

জ াে: ০১৬২২৬০৩২৫৪ 

৫২৯ েোি জমা: ইউডেি ডময়া 

জপ্রাপ্রাইটর 

িপুিারব্যাগ 

টাওয়াদী, িদর, েরডিংদী 

এেআইডি েং- ৬৮১৬০২৫৭৮৩৫৮৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৪-১২-২০১৬ 

জমািা: ০১৯২২৬৬৩৭১৩ 

৫৩০  াহডমদা রহমাে   

জপ্রাপ্রাইটর 

মা ন্যাোরাি জুট জপ্রািাক্ট 

োেগাও, জিা: আমডদয়া 

েরডিঙদী 

এেআইডি েং- ১৯৮৭৬৮১৬০২১৭৪৬১৮০ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৮-১২-২০১৬ 

জ াে: ০১৮৬৫০০৬০০১    

      

৫৩১ জমািা: কাকিী জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

রাড  জুট জিািাক্ট 

দডিে কািািাড়া, িদর েরডিংদী 

এেআইডি েং- ৬৮২৬০১৫৬৭৬৮৮২৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৩-০২-২০১৭ 

জ াে: ০১৮৬৫০০৬০০৫ 

৫৩২ সুিত দাি সিষ্েি 

িডরোিক 

সৃেে এন্টারপ্রাইে 



    

িদরোহাে কমদ্প্লক্স তয়তিা, িাডেয়ােং জরাি, হডিগঞ্জ 

এেআইডি েং- ৩৬১১১৭৫১৪৫৫৮৮ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৮-০৮-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১০৫৫৯০৮ 

Email: 

sdm_foundation@yahoo.com 

৫৩৩ আব্দুি আউয়াি 

প্রধাে িমন্বয়কারী 

ক্রাডন্ত 

এেআরডিএি জিন্টার িাড়ী-১০১৫/১ কদ্িেদ্রাি, 

মাস্টারিাড়া, মাইেদী 

িাো-সুধারাম, মাইেডদ জোয়া ািী 

এেআইডি েং- ৭৫২৮৭০৪১২১৯০৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৮-১০-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১৭২২৬৫০ 

Email: info@nrdspd.org 

৫৩৪ িারভীে হাডিম 

জপ্রাপ্রাইটার 

িারভীে হাডিম জেিাি ব 

োইে এযন্ড উইদ্মে জিদ্ভিিদ্মন্ট এযাদ্িাডিদ্য়শে 

ডিিব্লইডিএ , জশ  রাদ্িি িড়ক, িমদ্িরািাদ, জোয় ািী 

এেআইডি েং- ৫১১৪৩৩৫৬৭৯৯৭০ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১০-১২-২০১৭ 

জ াে: ০১৭১২১৩৮৮৩৭ 

Email: cwdalakshmipur@yahoo.com 

৫৩৫ েোি জমা: োহাংগীর জহাদ্িে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জক এম জুট করদ্িাদ্রশে এযন্ড িাংিাদ্দশ 

জহদ্রিা, আমডদয়া েরডিংদী 

এেআইডি েং- ১৯৯৩৬৮১৬০২১০০০০৬৬ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১০-০৮-২০১৬ 

জ াে: ০১৯১৯৮৭০৮৪৫ 

Email: 

jahangirhossainbba@gmail.com 

৫৩৬ েোি আব্দুি িাদ্তে  াে  

িডরোিক 

পূে বতা জটক্সটাইিি 

পূি ব ভাগদী েরডিংদী 

এেআইডি েং- অস্প্ষ্ট 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৮-০৬-২০১৬ 

জ াে: ০১৭১১৩৫৩৭৮৫ 

৫৩৭ জুোে আডেে ইমা 

জপ্রাপ্রাইটর 

ইমা হস্ত ও কুটির ডশল্প 

শরী পুর জমড্ডা, িহমেিাড়ীয়া 

এেআইি েং- ১২১১৩৫২৪৯৭০১৫ 



    

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১২-০৯-২০১৭ 

জমািাইি: ০১৭৯৫২৪৪৩০৩ 

Email: Aziz.bbaria@gmail.com 

৫৩৮ সিযদ আডেজুর রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

স্বদ্দশী হস্ত ও কুটির ডশল্প 

শরী পু , জমড্ডা, ডিিাড়ীয়া 

এেআইি েং- ১২২১৩০১২৯৬১২৭ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১২-০৯-২০১৭ 

জমািাইি: ০১৭১৮০৬৩৬৩১ 

Email: swadesi.@gmail.com 

৫৩৯ ডেম বি জদি 

ডমতা এন্ট্রপ্রাইে 

জদ্েৌহাটা, ডিদ্িট 

এেআইি েং- ৯১৯৬২০৬১৬২২৫৩ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১২-০৪-২০১৭ 

জমািাইি: ০১৭১১৯৫০৭১৪ 

৫৪০ িািমা োহাে 

স্বত্বাধীকারী 

ইদ্কা জেন্ডি িাংিাদ্দশ 

১৯৭/২, িাটিরিারা, েরডিংদী 

এেআইি েং- ১৯৭৫২৬৯৭৫৫৭০০০০০৬ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ০৭-০৪-২০১৬ 

জমািাইি: ০১৭৪৪৯৪৪৭১২ 

Email: brightintltd@gmail.com 

৫৪১ িাদ্দক িড উল্লাহ 

ডেি বাহীিডরোিক 

“রূরািকডমউডেটিদ্িদ্ভিিদ্মন্টদ্িািাইটি”  

িাদ্য়কদ্মাড়, (িাোর), িাদ্য়কিাোর, কচুয়া, োঁদপুর।  

জমািাইিঃ 01712-654601 

ই-জমইিঃrcds2001@yahoo.com,  

৫৪২ িডমক িডহদ োহাে 

িভাপ্রডত 

রুরাল মিনভলপনেন্ট মিন্টার, নিনলট 

৮৫/১ বসুন্ধরা, িনজডবন্ধ, রায়নগর  

নিনলট-৩১০০  জ াে: ০১৭১৫০০২৮৬৯ 

ই-জমইি:samik.jahan@gmail.com  

৫৪৩ ডমদ্িি সুমীআক্তার  

জপ্রািাইটর,  

“ইডেএন্টারপ্রাইে”  

গ্রামঃিংিাোিাগাে, জিাঃিংিাোিাগাে, 

উিদ্েিাঃকুিাউড়া, জেিাঃদ্মৌিভীিাোর।  

জমািাইিঃ ০১৭১৬২১৯২৬১ 

ই-জমইিঃ atikwafth@gmail.com  

৫৪৪ আব্দুিমাদ্িক,  

mailto:Aziz.bbaria@gmail.com
mailto:swadesi.@gmail.com
mailto:brightintltd@gmail.com@gmail.com
mailto:rcds2001@yahoo.com
mailto:atikwafth@gmail.com


    

িডরোিক 

“ওয়া এন্টারপ্রাইে” 

গ্রামঃিহরােপুর, িাকঘরঃ টিিাগাঁও-3231, কুিাউড়া, 

জমৌিভীিাোর।  

জমািাইিঃ 01712-186269 

ই-জমইিঃ pkwaffh1@gamil.com 

৫৪৫ ওিায়দুররহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর,  

“গ্রীেক্রা ট”  

দাউদকাডি, কুডমল্লা।  

জমািাইিঃ 01843-161773, 01731-71633।  

ই-জমইিঃmuzahidhrm@gmail.com 

৫৪৬ জমাোঃ ড দ্রাো  িরকার  

জপ্রাপ্রাইটর 

মুেম বুটিকি

অডি বট, িাড়ী েং-৪১, জরাি েং- ৩/১,  

ওয়াি ব েং-১৮, মুডিিাড়া, রংপুর। 

জমািাইিঃ ০১৭৪৩১৬৭১৬৮ 

 
৫৪৭ জমাোঃ মেছুরা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

মেছুরা জেিাি ব 

গ্রাম- হডরপুর, জিাঃ-ুু শ্যামপুর,  

িাো- রংপুর, জেিা- রংপুর। 

জমািাইিঃ ০১৭৯৬৭৮০৮৯৩ 

৫৪৮ িডত া জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘আদ্িার প্রতযাশা বুটিক’ি এন্ড হযাডন্ড ক্রা ট ’’  

িাড়ী েং-৩৪, জরাি েং-১/১, মুডিিাড়া, রংপুর। 

জমািাইিঃ ০১৭৩১-১৯৫৭৪৩ 

৫৪৯ জমাোঃ িাডহদা রহমাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

িহমডম বতা 

িাড়ী েং-০১, জরাি েং- ০১,  

মুডিিাড়া, মহােগর, রংপুর 

জমািাইিঃ ০১৯৮৩৮০৭৯২২ 

৫৫০ জমাো: রুমাোরা জিগম 

ম্যাোডেং িাইদ্রক্টর 

জে এন্ড আই হযাডন্ডক্রা টি 

গ্রাম: হডরপুর, ইউডেয়ে : েিেিাট 

উিদ্েিা+ জেিা: রংপুর। 

জমািাইি: ০১১৯৭২০৫০৫৮ 

৫৫১ জমাোঃ ডরমডক আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

েেকল্যাণ হযাডন্ড ক্রা টস্ 

িাড়ী েং-৮৫, জরাি েং-০১, ওয়াি ব েং-২০,  

mailto:pkwaffh1@gamil.com
mailto:muzahidhrm@gmail.com


    

গুড়াতীিাড়া, রংপুর। 

জমািাইিঃ ০১৭৯৭৮২২৪২২ 

৫৫২ জমাোঃ েডি জিওয়া  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘োরী িমিায় িডমডত ডিঃ’’ 

জকডি জরাি, রামদাি ধডেরাম 

উডিপুর, কুডড়গ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৭৬৪-৭১৩২৭১ 

৫৫৩ েোি আহিাে রডহম মডঞ্জি 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ইউএিদ্কএি’’ 

শাহীিাড়া, িদর, েীি ামারী। 

জমািাইিঃ ০১৭১১-৬১৬০৮৭ 

৫৫৪ জমাোঃ োডগ বি সুিতাো 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিপুক হযাডন্ড ক্রা টস্ 

ডেদ্োদী িদে, িাড়ী েং- ১২, জরাি েং- ৩/১,  

িাতগাড়া, ডমডিিাড়া, রংপুর। 

জমািাইি- ০১৭১০৮৭০৩৮৮ 

৫৫৫ জমাঃ মাহবুিার রহমাে 

িরোিক 

‘‘িমাধাে িংস্থা’’ 

িাড়ী েং-২৩৯, জরাি েং- ৩/১, মূিাদ্টাি, িদর, রংপুর। 

জমািাইিঃ ০১৭১২-৭৯৭০২৯। 

৫৫৬ জমাোঃ ডেহার সুিতাো   

জপ্রাপ্রাইটর  

‘‘স্বপ্ন কুটির হস্তডশল্প’’ 

োডির ডভিা, ৩য় তিা, িাইি-৭ িাঙ্গািীপুর,  

ডেেিাড়া, সিয়দপুর, েীি ামারী। 

জমািাইিঃ ০১৭৩১-৪৫২৩৬৩। 

Email: sopnokutirhandicrafts@gmail.com  

৫৫৭ জমাোঃ আদ্মো জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডেশদ্িতগঞ্জ শতরডঞ্জ হিত্মডশল্প 

ডেিদ্িতগঞ্জ শতরডঞ্জ িাড়া,  

৫৫৮িাকঘর- উিশহর, িাো- জকাতয়ািী, জেিা- রংপুর। 

জমািা৫৫৯ইিঃ ০১৯১৪২২৬৬৩৪ 

৫৫৮ জমাোঃ তহুরা জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

োরম্নশী শতরডঞ্জ এন্ড ক্রা টি 

ডেিদ্িতগঞ্জ, রংপুর 

জমািাইিঃ  ০১৭২৮৩৩২৫৩৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

৫৫৯ জমাোঃ োহাোরা ইমাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ জুট হযাডন্ডক্রা টি’’ 

িালুয়ািাঙ্গা, িদর, ডদোেপুর। 

mailto:sopnokutirhandicrafts@gmail.com


    

জমািাইিঃ ০১৭১৪-৮৪২৬৮২। 

৫৬০ জমাোঃ  ডরদা ইয়ািডমে (িডি)  

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘জমিাি ব পুস্প্ হস্তডশল্প’’ 

গাি বিাড়া, সিয়দপুর, েীি ামারী। 

জমািাইিঃ ০১৭১৬-০৯৫০২৬। 

৫৬১ জমাোঃ আডেরে  জেো 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘অদ্েক আশা কুটির ডশল্প’’ 

গ্রাম- েয়রামপুর আদ্োয়ার, িাক-িায়রািি 

উিদ্েিা-ডমঠািকুর, জেিা- রংপুর।  

জমািাইি-০১৮১৩-৮২১০০৩ 

৫৬২ জনাব মো: োসুি ইবনুল হে খান  

মজনানরল ম্যাননজার 

সিয়িপুর এন্ট্ররাইজ 

ইিলােবাগ, নচননেিনজি 

সিয়িপুর নীলফাোরী 

মোবাইল: ০১৮১৭৫৩৫৫১৪, ০৫৫২৬-৭২২৪২ 

E-mail: masum_khan@saidpurenterprise.com 

৫৬৩ েোি জমাঃ শামীম আক্তার িরকার 

িডরোিক 

‘‘জিগম জরাদ্কয়া ক্রা ট’’  

জ াি মুরাদপুর, িায়রািি, িাো- ডমঠাপুকুর, জেিা- 

রংপুর। 

জমািাইি- ০১৭১৯৩৫৯৭৮৯ 

৫৬৪ আিহাজ্ব ডি, এম িাডদক 

জপ্রাপ্রাইটর 

‘‘ডি, আর, ডি হযাডন্ডক্রা টি’’ 

িাগপুর, গংগােড়া, রংপুর।  

জমািাইি-০১৭১১০২৫৯০৩ 

৫৬৫ মদ্োয়ারা সুিতাো 

িভাদ্েত্রী িরশ হস্ত িম্ভার মডহিা উন্নয়ে িংস্থা 

১/১, িািা েঙ-২৪, পুরাতে জস্টশে জরাি, কুডড়গ্রাম 

জ াে: ০১৭১৬১৬২১০৫ 

৫৬৬ উদ্ে কুিসুম মডে 

জপ্রাপ্রাইটর 

সূডে ডশল্প বুটিক্স 

৫৬৭িািা েঙ-৭১, জরাি েঙ-১ 

ধাি,৫৬৭ জেি জরাি, রংপুর 

জ াে: ০১৭১৫৫০৭৩৭০ 

৫৬৭ জমািা: ডিেিী জিগম 

িডরোিক 

জমৌ হযাডন্ডক্রা টি 

গ্রাম: শাহািাে, জিাষ্ট+ িাো: কাউডেয়া, জেিা রংপুর 

জমািাইি: ০১৯১৩২৩৫৮৪১ 

৫৬৮ িা: ডেড ি রায় 



    

ডেি বাহী িডরোিক 

এইেএিডিদ্ক 

গ্রাম: হরকডি (ঠাকুর িাড়া) 

রংপুর, জিাষ্ট জকাি: ৫৪০০ 

জ াে: ০১৭১০০৪৯০০০ 

E-mail: dr. 

nekhilroy_hspk@yahoo.com 

৫৬৯ জমািা: িাইোতুদ্ে োন্নাত 

জপ্রাপ্রাইটর  

এশী ডিইটি িাি বার এযন্ড বুটিক্স 

দশ বো কদ্িে িাড়া,  

কারমাইদ্কি কদ্িেদ্রাি,রংপুর 

জ াে: ০১৭৩৫১৪২১৬৪ 

৫৭০ কাডেে  াদ্তমা িাজুক 

জপ্রাপ্রাইটর 

স্টাইি িাইে 

জগািাইিাড়ী, মাডহগঞ্জ, রংপুর 

জ াে: ০১৬১৪০৯২৫০৬, ০১৫২১৩০২২১১ 

৫৭১ স্বপ্না রােী জিে  

ডেি বাহী প্রধাে 

রংপুর ক্রা ট 

জেি জরাি, ধাি, িাংিাদ্দশ ব্যাংক জরাি, রংপুর 

জমািাইি: ০১৭২০৮৪৭৯৮৩, ০১৭১২৬১৬৩২৭ 

৫৭২ এ টি এম শড কুি ইিিাম মঞ্জু 

ডেি বাহী প্রধাে 

কডমউডেটি এদ্িাডিদ্য়শে  র রুরাি জিদ্ভিিদ্মন্ট (কাি ব) 

 াডিতিা, জগাডিিগঞ্জ, গাইিান্ধা 

জ াে: ০১৭১৬৫৩৬০৮৯, ০১৭৪৯৪৫২৩৪ 

৫৭৩ আদ্য়শা আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটর 

এিডিএি কুটির ডশল্প 

িডিম িাডিঘাটা, িােডিডি, েয়পুরহাট 

জ াে: ০১৭১১০৫৪৭৯৬ 

৫৭৪ প্রদীি েন্দ্র রায় 

জপ্রাপ্রাইটর 

রাধােগর ডদঘীিাড়া হযাডন্ডক্রা টি 

আদ্টায়ারী , িঞ্চগড় 

জ াে: ০১৭১৯৩৪৬৭৫২ 

৫৭৫ ডমদ্িি েিো আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

রাইদাহ হযাডন্ডক্রা টি 

িািা-৬৮, জরাি-৪/২ 

িডিম মুিাদ্টাি, রংপুর িদর, রংপুর 

জ াে:০১৮৪৩০০৩৪৩৬ 

৫৭৬ েোি জমা: োডের উডিে 

mailto:nekhilroy_hspk@yahoo.com


    

জপ্রাপ্রাইটর 

রংপুর হযাডন্ডক্রা টি 

িাদ্কবর জমাড়, রংপুর। 

জ াে: ০১৭৩৫৮০৯৪৯১ 

৫৭৭ জমাো: তহুরা   ােম 

জপ্রাপ্রাইটর 

তহুরা হযাডন্ডক্রা টি 

গ্রাম: তর  গংগারামপুর, িাক: েড়াে 

উিডেিা: ডমঠাপুকুর, জেিা: রংপুর 

জমািাইি: ০১৭৩১-৯৫০৪৫৮ 

 

৫৭৮ জমাো: জরাদ্মো  াতুে  

জপ্রাপ্রাইটর 

আরএি হযাডন্ডক্রা টি 

জদডিপুর, িায়রািি, ডমঠাপুকুর, রংপুর। 

জমািাইি: ০১৭০৫৮৩৭৫২১ 

 

৫৭৯ জমা: এরশাদ জহাদ্িে  াে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিেডমল্লাহ ব্যাগ হাউে 

জুমু ােিাড়া, রাডেপুকুর ডমঠাপুকুর, রংপুর 

জ াে: ০১৮১১২০৬৯৬৯, ০১৭৭৭৫৯১১০৫ 

 

৫৮০ জমা: আদ্োয়ারুি হক 

ডেি বাহী িডরোিক 

িল্লী মােি উন্নয়ে িঙস্থা  

শািমারা িডতিপুর, শািমারা িাোর, ডমঠাপুকুর, রংপুর। 

জ াে:০১৭৪৫২৮৫০১৮ 

 

৫৮১ জমাো: ডিউটি জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিউটি শতরডঞ্জ কার াো 

জমাংিাকুটি, ভায়া িামেিাংগা 

রংপুর, জ াে: ০১৯১৩৬৬৮৪১৭ 

৫৮২ জমািা: মদ্োয়ারা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

স্বপ্ন জগাদ্েে  হযাডন্ডক্রা টি 

জঘাগাদহ, িদর কুডড়গ্রাম 

জ াে: ০১৭২৯৯১৫৬৭৩ 

 

৫৮৩ জমা: জুিড কার আিী  

ডহউম্যাে ডরদ্িাি ব ম্যােোর 

মডহদ্দি যুি িমাে কল্যাে িডমডত 

গ্রাম: মডহদ্দি, জিা: জুোহাট 

উডিপুর, কুডড়গ্রাম 



    

জিা:০১৭১৭৮৮৮১৯০ 

৫৮৪ জমা: মাহফুজুি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

মাদ্য়র জদায়া কদ্টে ইন্ডাডিে 

রামদাি ধডেরাম, উডিপুর কুডড়গ্রাম 

জিা: ০১৭৭৬৮৮২৮৬৬, ০১৯৯৫৪২৫৩১৪ 

৫৮৫ জমাো:  াডদো িারভীে  

জপ্রাপ্রাইটর 

োন্নাতুি জটইিাি ব 

জদউডত, িীরগাো মাদ্কবট রংপুর। 

জ াে: ০১৭৪৬৩১০৩৫১ 

৫৮৬ আেজুমোরা জিগম 

স্বত্বাডধকারী 

মধ্যিেরা, িরকারিাড়া িাটিণ উৎিাদে জকন্দ্র 

মধ্যিেরা, িেরারহাট 

উডিপুর, কুডড়গ্রাম 

জ াে: ০১৯১২৪৭৫২৪৩                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

৫৮৭ আদ্মো জিগম 

স্বত্বাডধকারী 

আশা মডে হযাডন্ডক্রা টি 

গ্রাম: িরদারিাড়া, জিা: মহাদ্দি 

কদমতিা উডিপুর, কুডড়গ্রাম 

জ াে: ০১৭৫৮৬২৭৫৮২ 

 

৫৮৮ জমাো িাভিী জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

আড  জুট জপ্রািাক্টি 

আপুর াতা 

িান্ডুি, উডিপুর, কুডড়গ্রাম 

জ ােধ ০১৭৩৭৭০০৫৭৮ 

৫৮৯ জমািা: কডহনুর জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

িল্লী িমাে িাটিণ্য উৎিাদেকারী দি 

কৃঞমন্ডি আদশ বিাড়া 

জুোহাট, উডিপুর, কডড়গ্রাম 

জ াে: ০১৭৭৬৮৮৫০৩৫ 

Email: 

pollisomazpatponnoutpadon.ulipurkurigram 

৫৯০ জমা:মাদ্িকা জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিি িদ্য়ন্ট ক্রা ট 

তািতিা,  ট টিয়া, মহােগড়,রংপুর। 

জমািাইি: ০১৮২৭০২৩৫৪৩, ০১৭২১৪৯৬০৭৩ 

৫৯১ ডমদ্িি মাহফুে আরা জদ্েৌধুরী  

িডরোিক 



    

জমধা আত্মকমী িংস্থা 

িািা-৩৪, জরাি-১,ডেউশািিে, রংপুর 

জমািা: ০১৭১৮৫৮২৬৪৬ 

৫৯২ এ এইেএম িাদি 

জপ্রাপ্রাইটর 

ক্রা ট হাি 

জকরােীিাড়া, জেৌরাস্তার জমাড়, রংপুর 

জ াে :০১৭৭২৮২৪৬৩১ 

৫৯৩ জমা: জিারহাে উডিে 

এডেএম (আরইডিএি) 

আরডিআরএি এেেপ্রাইে ইি: 

জেিদ্রাি, ধাি রংপুর 

জমািাইি: ০১৭৩০৩২৮৩৫৭ 

৫৯৪ নূর িাডিো ইয়ািমীে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জকডিডি জরাি, সুিতাে েগড়, আিম েগড়, রংপুর 

জ াে : ০১৭১৭৪২৩১৪৪ 

৫৯৫ জমািা: নুিরাত োহাে 

স্বত্বাডধকারী 

ক্রযা ট ই িাংিা 

দশ বো ঘাগটিাড়া, কযাদ্িট কদ্িে রংপুর 

জ াে: ০১৭২৮৩৫৭৭১৮ 

৫৯৬ জমাো: োদ্দকুে োহার ( াদ্তমা)  

িে বািী বুটিকি 

মুিাদ্টাি, েেরুি িরেী িাকারমািা, রংপুর 

জ াে: ০১৭৬১৮৮০৪১৬ 

৫৯৭ জমা: আতাউর রহমাে 

স্বত্বাডধকারী 

আধার আদ্িা জুট জপ্রািাক্টি 

গ্রাম: ডকিামত হাবু, জিা: গেঘন্টা 

গংগােড়া, রংপুর 

জ াে: ০১৭৩৭১৫৪০৬৮ 

৫৯৮  এ, এ  এম আিাদুজ্জামাে 

জপ্রাপ্রাইটর 

োরুতা 

ডিও িাোর রংপুর 

জ াে: ০১৭০৮৫২৪৩৯০, ০১৭১১১৬৯৩০৮ 

৫৯৯ মো: িনরায়ার এ আলে 

মরারাইটর 

িপ্তবন ডা শতরনঞ্জ হনস্তশল্প 

পীরজাবাি, শতরনঞ্জপাড়া, রংপুর 

মফান: ০১৮৪৫৩৭৬০১১ 

৬০০ পান্না পারভীন 

িত্বানধোরী  

িানেহা হযানন্ডক্রাফটি 



    

িাননজপুর পাচনবনব জয়পুরহাট 

মোবাইল০১৮৮৩৮৮৬৪৪৯ 

৬০১ মো: শাহননয়াজ িরোর  

িত্বানধোরী 

ই-ক্রাফট 

গাড়ালননচৌনে, জালালগঞ্জ 

নেঠাপুকুর রংপুর 

মফান: ০১৭১৮৪২৯৮৪০ 

৬০২  জনাব মো: োমুন উর রনশি 

মরারাইটর 

ওনরনজন 

অনভরুপ োজা (২য় তলা) 

বাসুননয়া পনট্ট, নিনাজপুর 

০১৯২৪২৩৮৩১৭, ০১৭৫৫৬১৯০৪১ 

৬০৩ জনাব মো: মরােনুজ্জাোন 

িভাপনত 

ওয়ােড ফযাশন মট্রননং ইননস্টটউট 

৭ নং উপশহর নিনাজপুর 

মফান: ০১৭১৬৭৭০০৪৮ 

৬০৪ েোি োওয়াে আহদ্মদ  

মরারাইটর 

ইদ্কা জেন্ডিী জপ্রািাকশে 

শহীদ িা: ডেকরুি হক জরাি 

সিয়দপুর, েীি ামারী-৫৩১০। 

মফান: ০১৭১৬৬১০২৪৫ 

Email:ecofriendlyproduction@gmail.com  

৬০৫ েোি জিাডেয়া জিািহাে 

িত্বানধোরী 

িপ্তধা িল্লী 

িািা-৭৮, জরাি-১, ধাি, জেি জরাি, রংপুর । 

মফান: ০১৭১৪৫৩৭২৮২ 

ইনেইল: soptodhapolli.bd@gmail.com 

৬০৬ ডিংকু রীতা ডিশ্বাি 

উি-ডেি বাহী িডরোিক  

রুরাি ডরকেিাকশে  াউদ্ন্ডশে (আর.আর.এ )  

আর.আর.এ  ভিে, ডিএন্ডডি জরাি কারিািা, যদ্শার। 

জ ােঃ ০৪২১-৬৬৯০৬ 

Email: rita@rrf-bd.org 
৬০৭ শাডমম আরা  

প্রকল্প িডরোিক 

েরকা হযাডন্ডক্রা টস্,  

৬২/ডি, মুডেি িড়ক, যদ্শার। 

জমািাইিঃ ০১৭১৬-৮৬০২৯২ 

Email: charkajess@gmail.com 

৬০৮ েিডেতা িাহা 

িত্ত্বাডধকারী 

mailto:ecofriendlyproduction@gmail.com
mailto:soptodhapolli.bd@gmail.com


    

ভহডম 

ডমউডেডিিাি মাদ্কবট, যদ্শার।  

জমািাইিঃ  ০১৫৫২৯০২৩৯০ 

Emai: nabanita-tapoo@yahoo.com 

৬০৯ ডমদ্িি োদ্করা িানু  

স্বত্ত্বাডধকারী 

গ্রীে হযাডন্ডক্রা টস্ 

৬৮, আব্দুি কডরম জরাি, জদৌিতপুর, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৭১১-১৮৪৬৪৪ 

Emai: shakera-

gnkf.bd@gmail.com 

৬১০ শাডমমা সুিতাো জরো 

স্বত্ত্বাডধকারী  

ঋতু-ঋজু হযাডন্ডক্রা টস্ 

িােরগাতী আি-আডমে মহিস্না, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৯২০-৫০৩৮৬২ 

৬১১ সিয়দা িায়িা আক্তার 

স্বত্ত্বাডধকারী 

িায়িা বুটিকস্ 

৫৩-১/ক, জশ  আইয়ুি আিী জরাি, জদৌিতপুর, খুিো 

জমািাইিঃ ০১১৯৯-৩৭৮৮১৫। 

Emai: akther.laila@yahoo.com 

৬১২ লুৎফুে হক ডিয়া 

স্বত্তািডধকারী 

ডিয়া বুটিকস্ 

জমৌিভীিাড়া, খুিো। জমািাইিঃ ০১৯১৫৮৯১৬৩৩। 

Emai: 

priyabutiqueshouse@gmail.com 

৬১৩ ডমদ্িি  াডদো রসুি  

স্বত্ত্বাডধকারী 

শশী বুটিক এন্ড ফুি 

১৯, জমৌিভীিাড়া, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৭১৮-৪৫৫৬৫৮। 

৬১৪ মডেরুেদ্েো মডে 

স্বত্ত্বাডধকারী 

ডমডিশা জটইির ও বুটিক হাইে 

পূি ব িাডেয়া  ামার, ডিদ্ক জরাি, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৯১৫-০৯৬৮৬১। 

৬১৫  ারহাো রহমাে 

স্বত্ত্বাডধকারী 

িীমা বুটিকস্ 

জিািায়মাে েগর ২য় জিে, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৭৭৮-৬২৫৩০৯। 

৬১৬ শায়িা আক্তার 

স্বত্ত্বাডধকারী 



    

িাি ব ডক্রদ্য়শে হদ্রক রকম 

১৬১/১, িসুিাড়া, জমাইে জরাি, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৬৭০-১৩৩৪৩৩। 

Emai: muktahed@gmail.com 

৬১৭ সুরাইয়া রহমাে 

স্বত্ত্বাডধকারী 

েকশী হিত্মডশল্প 

৮৪/৩, ডমউডেডিিািট্যাংক জরাি (এম.টি.দ্রাি), খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৯১৬-১৫০২৯১। 

৬১৮  ডরদা ইয়ািডমে 

স্বত্ত্বাডধকারী 

 ডরদা বুটিকস্, ডি.দ্ক. জমইে জরাি, খুিো। 

জমািাইিঃ ০১৭১১-০৫২৮৮১। 

৬১৯ িািমা জিগম 

স্বত্ত্বাডধকারী 

ক্রা ট হাউে ডিডি, নুর েগর ওয়ািদা কদ্িােী, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৭১৪-৩০৩০৯১। 

৬২০ শাহাো িারভীে 

স্বত্ত্বাডধকারী 

শাহাো বুটিকস্ এন্ড  যাশাে হাউে  

৮২, ডি.দ্ক. জমইে জরাি, খুিো। 

জমািাইিঃ ০১৭৩৫-০৩৭৮৫১। 

৬২১ িারভীে আক্তার  

স্বত্ত্বাডধকারী 

স্বপ্নোরী কল্যাে িংস্থা (স্বোকি) 

৫৩/১, িািিা, জশ  আইয়ুি আিী জরাি, জদৌিতপুর, 

খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৭১৬-৪৯০২৬৩।   

Emai: sanakes@gmail.com 

৬২২ কডিতা িরকার  

জপ্রাগ্রাম অড িার 

দডিত 

৩৭/১, জকদারোি জরাি, মদ্হশ্বরিাশা 

জদৌিতপুর, খুিো।  

জমািাইিঃ ০১৯৪৭-২৭৫৫৮৯  

৬২৩ জরদ্হো আক্তার  

ডেি বাহী িডরোিক 

ভরিা  াউদ্ন্ডশে 

জদয়ারা ডদঘডিয়া, খুিো 

জমািাইি: ০১৭৩২১৭১১৬৬ 

Emai: varoshafoundation@gmail.com 

৬২৪ নুরোহাে  ােম 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডশহাি বুটিক্স 

৩/৫ িয়রা জিন্ট্রাি জরাি 

িয়রা, খুিো 



    

জ াে: ০১৭২০০০২৩৯৭ 

৬২৫ েোি জমা: আবু িাঈদ  

জপ্রাপ্রাইটর 

এযাি িলুযশে 

জশ  মুডেি িড়ক, যদ্শার 

জ াে: ০১৭৪৭১৯৯৫৫৫  

৬২৬ েোি শহীদুি ইিিাম গােী 

িডরোিক 

সু-োরু জুট গ্যািারী 

২  েং গদ্গাে িাড়ী জিে 

কয়িাঘাটদ্িে, খুিো 

জ াে: ০১৯১৫৪২৭৩৩৭ 

 

৬২৭ রাডশদা  ােম 

স্বত্বাডধকারী 

ডিিী এন্টারপ্রাইে 

৩৮, গাউডেয়া োদ্ম মিডেদ জিে টুটিাড়া,  খুিো  

জ াে: ০৪১-৭২৪৮৭৫, ০১৭১১৯৮১৬০৮ 

 

৬২৮ শাহাডরয়া সুিতাো 

জপ্রাপ্রাইটর 

খুিো জুদ্টক্স 

৪৮/৯, ইস্প্াহােী ২য় জিে 

রুিিা স্টযান্ড জরাি, খুিো 

জ াে: ০১৯৭৪৫৯৭৭১২ 

Emai: khulnajutex@gmail.com 

৬২৯ েোি জমা: মাসুদ রাো 

এিআর জুট জপ্রািাক্ট 

জপ্রাপ্রাইটর 

রঘুরামপুর, জভকুটিয়া, জকাতওয়ািী, যদ্শার 

জ াে: ০১৭৩০৯১৭০৪৯ 

এেআইডিেম্বার: ৪১১৪৭১০৩২৯৮৮৩ 

Emai: 

৬৩০ জমাোঃ ড দ্রাো োেেীে ডিডি  

জপ্রাপ্রাইটর 

েকিী কািা  যাশে   

গ্রাম:- ডেকিা, িাকঘর:- ডেকিা 

উিদ্েিা:- ভূয়াপুর, জেিা:- টাঙ্গাইি 

জমািাইিঃ ০১৭২৪৫৬৩৩৩১, ০১৭১২৫৬৮৭৬৪  

 

৬৩১ েোি জমাঃ ইডদ্রি আিী 

জপ্রাপ্রাইটর 

এযকটিভ জুট জপ্রািাক্টি 

গ্রাম- িািাডিয়া, িাকঘর+উিদ্েিা+দ্েিাঃ টাঙ্গাইি 

জমািাইিঃ ০১৭১০৯৬১২৫৭ 



    

৬৩২ আডমরোদী আডমো  াতুে 

জপ্রাপ্রাইটর 

ঐডতহয হস্ত ডশল্প 

গ্রাম- িািাডিয়া,িাকঘর+উিদ্েিা+দ্েিাঃ টাঙ্গাইি  

জমািাইিঃ ০১৭২৭৫০০২৯৯ 

৬৩৩  ডরদা িারডভে 

জপ্রাপ্রাইটর 

 ারডেমস্ হযাডন্ডক্রা টি 

িটতিা জিক কে বার 

ওয়াি ব েং-০১, টাঙ্গাইি জিৌরিভা টাঙ্গাইি   

জমািাইিঃ ০১৯৪৩১৩৯৮৫১ 

৬৩৪ মারোোরা জমরী 

জপ্রাপ্রাইটর    

সূেী ডশল্প 

ব্লক-ডি, তািতিা, আকুরটাকুর িাড়া, টঙ্গাইি-১৯০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১২৭২০৭৭২ 

৬৩৫ সূরাইয়া ইয়ািমীে 

জপ্রাপ্রাইটর 

অডেকা জটইিাি ব 

জহাডেং- ৯/৫ডি, কােী েেরুি স্বরেী 

আকুরটাকুর িাড়া, টঙ্গাইি-১৯০০ 

জমািাইিঃ ০১৫৫৯৬৪১৮৫৩ 

 
৬৩৬ েোি জমাঃ রুহুি আডমে 

জপ্রাপ্রাইটর  

জমিাি ব জিাোিী আশ 

গ্রাম- োডরিা, িাকঘর-জিাড়ািাড়ী 

উিডেিা+দ্েিাঃ ডিরােগঞ্জ 

জমািাইিঃ ০১৭৪০১১২৮৫৫ 

৬৩৭ আডমো মামুে 

জপ্রাপ্রাইটর 

মুে হস্তডশল্প এযন্ড ব্লক ডপ্রন্টাি ব 

জহাডেং- ১/ডি, আিহাওয়া অড ি জরাি 

আকুরটাকুর িাড়া, টঙ্গাইি-১৯০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১৮৭৬১৪৪৫, ০১৯২৭৫২০০৬৮ 

৬৩৮ েোি জগািাম জমাস্ত া  

জপ্রাপ্রাইটর 

জেক্সট  যাশে জটক্সটাইি 

গ্রাম-গড়াডশে, িাকঘর- করাটিয়া, উিডেিা-জেিা, 

টঙ্গাইি-১৯০০ 

জমািাইিঃ ০১৭১১৯৫৯৫২৭ 

৬৩৯  াদ্তমা সুিতাো ডিডিকী  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব হাডিি  যডিক্স 

গ্রাম-গড়াডশে, িাকঘর- করাটিয়া 

উিডেিা-জেিা, টঙ্গাইি-১৯০০ 



    

জমািাইিঃ ০১৭৩১৯১০৫৬৯ ০১৭১৬৪৩৬৬৪০ 

৬৪০ সিয়দ জমদ্হদী  হািাে  

স্বত্বাডধকারী 

গ্রীেদ্টক্স জুট জপ্রািাক্টি 

মা ডেিয়, িািাডিয়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭২৪৩৭২৭৩৭ 

Email: smehedi43@yahoo.com 

৬৪১ জমা: োহাংগীর িাশা 

স্বত্বাডধকারী 

গ্রীেদ্টক্স জুট জপ্রািাক্টি 

প্যারািাইিিাড়া, আমঘাট জরাি, টাংগাইি। 

জ াে: ০১৭১১২৩৮৬২৩ 

Email: smehedi43@yahoo.com 

৬৪২ েোি জমা: মাইদুি ইিিাম  

স্বত্বাডধকারী 

আডি  ইন্টারন্যাশোি জ ডিক্স এযন্ড জুট জপ্রািাক্টি 

িািা-৮৩৯, ময়মেডিঙহ জরাি, আকুরটাকুরিাড়া 

টাংগাইি 

জ াে: ০১৭১১১৬৩২১৪, ০১৯১৯ ১৬৩২১৪ 

 

৬৪৩ ডমদ্িি জমাদ্মো সুিতাো  

স্বত্বাডধকারী 

আডি  ইন্টারন্যাশোি জ ডিক্স এযন্ড জুট জপ্রািাক্টি 

কুমুডদেী, কদ্িেদ্রাি, টাংগাইি 

জ াে: ০১৯১৬২৫২৫১৫, ০১৬১৬২৫২৫১৫  

Email: alif.internationaltrade@gmail.com 

তানরখ: ৩১-০৩-২০১৬ 

৬৪৪ হাডেো  াতুে  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডরদম 

িািা-১০৪১ ডিডিক জরাি,  

িাোিাড়া দডিে, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭৩৫০৫০৩৫৩ 

৬৪৫ মন্জজুরােী প্রামাডেক 

জপ্রাপ্রাইটর  

স্বরেী হস্তডশল্প কম বসুেী 

করটিয়া উত্তর িাহািাড়া 

করটিয়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭১৬২০৬৬৪৯ 

৬৪৬ জমা: লুৱ র রহমাে রতে 

জপ্রাপ্রাইটর 

প্রিাহ হযাডন্ডক্রা টি 

মাডরয়া, কমদ্প্লক্স, জদদ্িাত্তর িাোর 

আটঘডরয়া , িািো 

জমািাইি: ০১৭১২২৫৫২৭৩, ০৭৩১-৬৬৮১৫ 

৬৪৭  

mailto:smehedi43@yahoo.com
mailto:smehedi43@yahoo.com
mailto:alif.internationaltrade@gmail.com


    

৬৪৮ শাডহদা আক্তার  ডমদ্কা 

জপ্রাপ্রাইটর 

োরী জমিা এযন্ড হস্ত ডশল্প 

িািাইি ডদডিেিাড়া, জিা: িািাইি, টাংগাইি 

জমািাইি: ০১৭১৫২৪১৪৭৩ 

৬৪৯ জমা: আব্দুল্লাহ আি িাদ্হদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

যমুো জুট  যাডিক্স এযন্ড জপ্রািাক্টি 

আকুরটাকুরিাড়া, আিহাওয়া অড ি, টাংগাইি। 

জমািাইি: ০১৬৮৯৮৫৫৯৯৯ 

৬৫০ শিেম জমাস্তারী কাকুডি 

জপ্রাপ্রাইটর 

োগরে হস্ত ডশল্প 

গ্রাম কাডের িাড়া, জিা: জমিািহ 

জেিা োমািপুর। 

জিাে: ০১৭৫৫৫০৮২২১, ০১৬২৩০০৫৬৭১ 

৬৫১ জমা: শড কুি ইিিাম 

স্বত্তাডধকারী 

গ্রীেদ্টক্স জুট জপ্রািাক্ট 

েডন্ড, িািরাইি , জদিদুয়ার টাংগাইি 

জ াে: ০১৬৭৮০৬১৬৮৭ 

৬৫২ িাডক আক্তার 

স্বত্তাডধকারী 

সুমো জুট  যাডিক্স এযন্ড জপ্রািাক্টি 

িািাডিয়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৬২৫২৪৫৬৩২ 

৬৫৩ েোি  জমা: িাইফুডিে আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

িীিে 

কােীিাড়া, িাকঘর: জমিােদহ-২০১০ 

জমিািহ, োমািপুর 

জ াে০১৮৪৩৭৯৫০৫৮, ০১৬২৩০০৫৬৭১ 

Email: Shebonjute@gmail.com 

 

৬৫৪ িা: শাডহদা আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

িারডমতা উইদ্মি ওয়ােব 

আিী কমদ্প্লক্স কাডিিাড়ী জরাি, টাউগাইি 

জ াে০১৭২৭০৯০৬০০ 

Email: dr.sahidathmc@gmail.com 

 

৬৫৫ িাডহমা  াতুে 

জপ্রাপ্রাইটর 

সূইে বুটিক্স শি 

ডপ্রি জরাি, িাোিাড়া, টাংগাইি 

mailto:Shebonjute@gmail.com
mailto:dr.sahidathmc@gmail.com


    

জ াে : ০১৬৮১৯০৭৭৬৬ 

৬৫৬ েোি রু িাো িারভীে  

জপ্রাপ্রাইটর 

আর ডি হযাডন্ডক্রা টি 

ডিডিক জরাি, িাোিাড়া, টাংগাইি 

জ াে :০১৭১১০৪৯৩৯১ 

এেআইডি েং-৯৩২৯৫১৩২৯৮১৫২ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর  ১০-০১-২০১৭  

ইদ্মি: োই 

৬৫৭ মডেবো আক্তার রুমী  

জপ্রাপ্রাইটর 

রুডম  যাশে হাউে এযন্ড বুটিক্স 

গ্রাম: জিাি জমাগেী, িকঘর-িাড ি, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭৩৪৭২৪২৮২ 

Email: mozina romy99@gmail.com 

 

৬৫৮ রাড য়া আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডরংকু জুট জপ্রািাক্ট 

পুগিী, িাকঘর-কাংড়া 

কাডিহাতী, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭৪৬ ১১৬৮১২ 

৬৫৯ জমা: িম্রাট 

জপ্রাপ্রাইটর 

সূর্য্ব কুসুম 

েন্দ্রা, োমািপুর 

জ াে: ০১৭৫০১৯২৫২৬ 

৬৬০ জমাো শািিা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

িাম্য হস্ত ডশল্প 

িগািাইদ, োমািপুর 

জ াে: ০১৯১৮৮৯৬৩৮১০২০ 

৬৬১ জমা: রড কুি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

রড ক জুট জপ্রািা ক্টি 

পুগিী, কংড়া, কাডিহাডত, টাংুা্গাইি 

জ াে: ০১৭৬০৪৫৯৫৩০ 

৬৬২ িাকী আ ক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

িাকী ন্যাোরাি জহিি 

১০৩৪, দডিে িাোিাড়া, টাংুা্গাইি-১৯০০ 

জ াে: ০১৭৭০৩৮৮৫৪২ 

৬৬৩ ডমদ্িি মমতাে হাই 

িডরোিক 

অিরাডেতা 

mailto:romy99@gmail.com


    

২৪/এ োটকঘরদ্িে 

িদর ময়মেডিংহ 

জ াে: ০১৯৪৮৫০৪৬৪১, ০১৬৮২০৩০৯৭৯ 

৬৬৪ োেমা আক্তার  

স্বত্বাডধকারী 

োজু জটইিাি ব 

িডিম আকুর টাকুর িাড়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭২৭৭৭২১২৬ 

৬৬৫ েোি জমা: িম্রাট  

জপ্রাপ্রাইটর 

সূয বকুসুম 

েন্দ্র, োমািপুর 

জ াে: ০১৭৫০১৯২৫২৬ 

এেআইডি েং- ৩৯২৩৬১০১৭০৬৯৯ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৫-০২-২০১৮ 

Email:  

 

৬৬৬ েোি শাহ ডিটে 

জপ্রাপ্রাইটর 

মাডিহা জুট এযন্ড অড ি  াডে বিাি ব 

ইিিামপুর, জটংগুডরয়ািারা, জদিদুয়ার, টাংগাইি 

জ াে: ০১৭৩১৯৮৬৫৬৭ 

এেআইি েং- ১৯৭৮৯৩১২৩৪১০০০০০৬ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ২৮-০১-২০১৮ 

ইদ্মর: োই 

৬৬৭ েোি জমা: িাইফুি আিম 

জপ্রাপ্রাইটর 

িাড ে এমিয়িরী এযান্ড জুট জপ্রািাক্টি 

দৃডস্টেিে টাওয়ার, িাোিাড়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৯৪৮৫২১৮৪৭ 

এেআইি েং- ৯৩১০৯১১১৪৩৭৪৪ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৬-১০-২০১৭ 

ইদ্মর: োই 

৬৬৮ োেমুে আিম ডিটা 

জপ্রাপ্রাইটর 

জিাোিী ব্লক  িাটিক এযান্ড জুট জপ্রািাক্টি 

দৃডস্টেিে টাওয়ার, িাোিাড়া, টাংগাইি 

জ াে: ০১৮৬৫৬৪৭০৫৩ 

এেআইি েং- ৯৩১০৯১১১৪৩৭৪৩ 

ডেিন্ধদ্ের তাডর : ১৬-১০-২০১৭ 



    

ইদ্মর: োই 

 
৬৬৯ জগািশাে আক্তার  

জপ্রাপ্রাইটার 

জরশমী বুটিকি 

২৭৩৭আগ্রািাদ জহামি,২৯,ডিডিএ, 

আ/এিাকা আগ্রািাদ,েট্টগ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৭১৫-০৯৮৩৭০।   

                                

৬৭০ ডমদ্িি জগািতাে জিগম 

জপ্রািাইটার 

স্বদ্প্নর জোঁয়া  যাশাে এন্ড জটইিাি 

মেসুর জমম্বাদ্রর িাড়ী,িািডদয়ার ের,িদ্তঙ্গা,েট্টগ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৭১৮-০৯৩৬৮৩। 

 

৬৭১ জমাহােদ কাদ্য়ি আি আডমে  

জপ্রািাইটার 

ওয়াদী কদ্ি বাদ্রশে 

পুরাতে মডরয়ম মেডেি ডিডি জরাি 

েকিাোর,েট্টগ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৬১৫৩৬৯৪১৪। 

 

৬৭২ জমাঃ িাইমুি আিম জেৌধুরী  

স্বত্বাডধকারী 

জমিাি ব এি এ জেৌধুরী 

১২২েদ্েশ্বরী জরাি, েকিাোর, েট্টগ্রাম 

জমািাইিঃ ০১৭১২-০১১৪১১। 

৬৭৩ জমাঃ কাইয়ুম উডিে ইমরাে 

িডরোিক 

লুলু ওয়াে ওয়াইি ডিডমদ্টি 

পূি ব  য়রাত িাড়া,িরইতিা-৪৭৪১,েকডরয়া,ককাা্রিাোর। 

জমািাইিঃ ০১৮১৮-০৬৫০৪২। 

৬৭৪ জমাঃ   রম্নি ইিিাম  

িডরোিক 

লুলু ওয়াে ওয়াইি ডিডমদ্টি 

৪৬৪ হাডিশহর জরাি, 

আগ্রািাদ,েট্টগ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৮১৯-১৮০১৮০। 

 

৬৭৫ সিয়দা আরজুমাে সুিতাো 

িডরোিক 

মাহী  যাশাে এন্ড বুটিকি  

োহাোরা ডেিাি আগ্রািাদ জিভার দডিে িাড়, েট্টগ্রাম। 

জমািাইিঃ ০১৮১১-৩৬৯১৬১। 

৬৭৬ ইয়ােডমে িারভীে  



    

জপ্রাপ্রাইটর 

ইয়ােডমে জটইিাডরং হাউে 

৮ েং মিডেদ গডি জমইে জরাি 

শাডন্তিাগ, জোটপুি, আগ্রািাদ 

জমািাইি: ০১৮১৬১৫৩৮৮৩ 

 

৬৭৭ সিয়দ জমা: মাহফুজুর রহমাে 

ম্যাোডেং িাট বোর 

এিএম কদ্ি বাদ্রশে 

১০৮৮, ডেউ িাক ডিডেং, (২য় তিা) 

আডমর মাদ্কবট,  াতুেগঞ্জ, েট্টগ্রাম-৪০০০ 

জ াে: ০৩১-৮৫৮৫৬৪, ০১৮১৯৮৪২৯৪০ 

E-mail: mahfuzur31@gmail.com 

 

৬৭৮ েোি জিাহরাি উডিে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জিিা  যাশে 

৭২১/৭৬৮  ডকরহাট, জগািাইি িাংগা, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮১২৮৮৩১৮৯ 

E-mail: Shorab@yahoo.com 

 

৬৭৯ েোি জমা: কাউোর আিী   

জপ্রাপ্রাইটর 

িরে হস্ত ডশল্প প্রডতষ্ঠাে 

িরি িাোর, িরি 

িাশ ািী েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৯১০৪৬৯০০০, ০১১৯০৪১৭৬১১ 

 

৬৮০ েোি জমা: মহডিে 

ম্যাোডেং িাট বোর 

িাকব ব্লু িাইিিাইে জেিাি ব 

জদ্েৌধুরী ম্যােশে 

ডিডিএ আিাডিক এিাকা, জরাি-১২, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৭০৩৯৪৭৮৫ 

E-mail: bonnomohoshin@gmail.com 

 

৬৮১ ডেদ্রাে িড়ুয়া  

জপ্রাপ্রাইটর 

গ্রীেদ্টক 

জটাায়ার-৩ ৪ি তিা, প্রশাডন্ত জমইেদ্গট 

প্রশাডন্ত আিাডিক এিাকা 

কদ্ে বি হাট জরাি, আকিারশাহ েট্টগ্রাম 

জ ােৰ ০১৫৫৪৩২৯৮১৮ 

 

৬৮২ েোি মুহােদ ওিমাে জহািাইে 

জপ্রাপ্রাইটর 

mailto:mahfuzur31@gmail.com
mailto:mahfuzur31@gmail.com
mailto:bonnomohoshin@gmail.com


    

ডেশাে এন্ট্রপ্রাইে 

ডশকিিাহা কদ্িেদ্রাি 

িডিম িটিয়া েট্টগ্রাম 

জ াে ০১৮১৩৬৯২৪৩৩ 

Email: Nissan,osmana gmail.com 

৬৮৩ হাডিো জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

জ য়ার ডিউটি িাি বার 

ডমরােনুর কমদ্প্লক্স 

পূি বকাটগড়, িদ্তংগা, েট্টগ্রাম 

জ াে- ০১১৯৯৬৬৩৬৯৬৫০ 

৬৮৪ ডমদ্িি  াদ্িদা জিগম  

জপ্রাপ্রাইটর 

সুকন্যা 

ডশকিিাহা, িটিয়া, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮১৫৬৭৭২৮১ 

৬৮৫ আ দ্রাো োডেম  

জপ্রাপ্রাইটর 

জমেজ্ ক্লাি, কযাদ্টায়াক 

৬৬, শহীদ িাইফুডিে  াদ্িদ জরাি, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭১০৯৯৯৮৩৮ 

৬৮৬ িাদ্হদা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর  

ডমডম ব্লক এযন্ড বুটিকি 

িাড়ী-২, জরাি-১, জিইে-১ এইে ব্লক 

হাডি শহর হাউডেঙ এদ্স্টট 

হাডিশহর, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬১৮৫৪৬৭৮৮ 

 

৬৮৭ কােী তুডহো আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

িীিািািী 

আহােদ ডভিা 

জরাি,-২, িাড়ী-৬ 

িডিম োডেরািাদ, িাহাড়তিী, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭১১১৩৩০৯ 

৬৮৮ িাইজু আহদ্মদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

মা মডে জিডিি এযন্ড জেেি জটইিার 

িাড়ী-১১, জরাি-২, ব্লক-ডে, িাইে-২ 

হাডিশহর হাউডেঙ এদ্স্টট েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭৩২০৬০৩৬৫ 

 

৬৮৯ েীডিমা আকতার জদ্েৌধুরী 

জপ্রাপ্রাইটর 

ইদ্রক্ট ইন্টারন্যাশোি 



    

১২৬, োমাি ােদ্রাি, ৪ি তিা 

েট্টগ্রাম জপ্রিক্লাদ্ির, িাদ্ি 

জকাতয়ািী েট্টগ্রাম-৪০০০ 

জ াে: ০৩১-৬১২৩৫২, ০১৮৩৫৯৫৩৬৯৬ 

৬৯০ েোি জমাহােদ জমদ্হরাি ডিে ো র 

প্রধাে ডেি বাহী কম বকতবা 

তাডেম জেি ইন্টারন্যাশোি 

 যাট েঙ-১১০৯, আ তাি কেকি ব জটাায়ার 

৪০, েদ্ট্টশ্বরী জরাি, জকাতয়ািী 

েট্টগ্রাম-৪০০০ 

৬৯১ েোি জমা: জহিাি উডিে 

জপ্রাপ্রাইটর 

এ , এইে জটক্সিইে 

১২৬, োমাি ােদ্রাি, ৪ি তিা 

েট্টগ্রাম জপ্রিক্লাদ্ির, িাদ্ি 

জকাতয়ািী েট্টগ্রাম-৪০০০ 

জ াে: ০৩১-৬১২৩৫২, ০১৮২২৮৬৯৬৬০ 

৬৯২ প্রদ্িেডেৎ দাশ গুপ্ত  

জপ্রাপ্রাইটর 

সেপুন্য 

জ ায়ােেগড়, আডেমিাড়া,  

কে বফুডি, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭২২৩২৬৬৯৭, ০১৮৬৪৫৬০৫৯১ 

৬৯৩ েোি আেমীর আেম 

জপ্রাপ্রাইটর 

জেম ওয়ােব 

১৯/এ, োমাি াে, েকিাোর, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮২৯৭৫১২১০ 

৬৯৪ েোি জমাহােদ জযািাদ্য়র  ারুক 

জপ্রাপ্রাইটর 

জেি ডি িাইভারডি াইি জুট জপ্রািাক্টি 

েগদীিপুর, িাকঘর 

৬৯৫ জমাো:  াদ্িদা আক্তার 

জপ্রাপ্রাইটর 

আরডশ  যাশে হাউে 

ওদ্য়ডিি ভিে 

জরাি+ জিইে-০১ 

ব্লক-এি, হাডিশহর েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৭২৭৫২৪২০ 

 

৬৯৬ জমা: ডেোম উডিে 

জপ্রাপ্রাইটর 

জমিাি ব এেএিএি এন্ট্রপ্রাইে 

১৫১ িাদামতিঅ, আজুশাহ জিইে 

আগ্রািাদ, িািিমুডড়ং, েট্টগ্রাম 



    

জ াে: ০১৭১৩১২১১৪০ 

 

৬৯৭ শামীম আরা জিগম 

জপ্রাপ্রাইটর 

িিাকা যিইরী এযন্ড ড শারী 

শাহ আমােত জিতু িড়ক,  

িড ক ম্যােশে, েকিাোর-৪২০৩, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮৪৯৫৯৩২০০, ০১৮১৯৮২৭০৯১ 

৬৯৮ অডেরুি কুমার ধর 

জপ্রাপ্রাইটর 

জক ডি এন্ট্রপ্রাইে 

ওিমাে গডের িাড়ী 

ডিদ্টকিাোর, িাগডরকা েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮৫২৩৪৩৪৩৪  

 

৬৯৯ রেেয় িড়ুয়া 

জপ্রাপ্রাইটর 

ইদ্কা প্লাদ্েট 

১২৮, জুডিডি জরাি, েট্টগ্রাম 

জমািাইি: ০১৭৬৩৬৩৭২৭২ 

Email: R197@gmail.com 

 

৭০০ আব্দুল্লাহ আি মাহমুদ  

ম্যাোডেং িাট বোর 

কযাডিটাি জমডরে িাডভ বদ্িি 

১৭, শহীদ ডমেবা জিে 

জমদ্হদীিাগ েট্টগ্রাম-৪০০০ 

জিাে: ০১৮১৬৮০৯৫৮৬ 

৭০১ জমা: জিাকমাে জদ্েৌধুরী রাশু 

জপ্রাপ্রাইটর 

এি এি জটক্স ডভশে 

আ োি জদ্েৌধুরীর িাড়ী 

জিতাগী রাংগুডেয়া, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭৩৭৪৯৪৪ 

৭০২ িপানা জদ্েৌধুরী  

জপ্রাপ্রাইটর 

ডি এে  যাশে 

গ্রাম হাডেশ্বরাই, জোড়ারগঞ্জ 

ডমরিরাই, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৮৮৭৯৭৭৩৬ 

 

৭০৩ জমা: শা াওয়াত জহাদ্িে  

জপ্রাপ্রাইটর 

েদ্য়ি জস্টার 

 দ্য়ে ম্যােিে, 

৮১/এ, িােিাইশ, েট্টগ্রাম 

mailto:R197@gmail.com


    

জ াে: ০১৮১৬৬৬৫৯৫৮ 

Email: shakwat.hossan@gmail.com 

 

৭০৪ রুমাো আ দ্রাে  

মাডিক 

আদ্য়শা ইন্টারন্যাশোি 

হােী জগািাম রহমাে িাই জিে 

জিিারীিাড়া আগ্রািাদ 

জ াে: ০১৮৩৫৬১৯০৫৬, ০১৭১৫৭৩৮০৯৫ 

৭০৫ মুহােদ জিাহরাি জহািাইে 

জপ্রাপ্রাইটর 

এিএম কুিটুর ডি: 

৫৫৫/এ ৩েং জমদ্হদীিাগ জরাি, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬১১৫৪৫৪৪৭ 

৭০৬ জমা: োদ্িদ আদ্োয়ার 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডেউ মুডিিম জিকাি ব এযন্ড কেদ্ কশোরী 

মডের িওদাগদ্রর িাড়ী 

িাঠােটুডি, োডেরাপুি েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৭৫৯৯২৭৩৯ 

৭০৭ সিয়দ জরাকেীে শাদীদ 

জপ্রাপ্রাইটর 

কমিাি 

১৮৮, িািোি জরাি 

েকিাোর, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৫৩৪৬২৪০০৭ 

৭০৮ জমা:  েলুি হক 

জপ্রাপ্রাইটর 

হক এন্টারপ্রাইে 

ইয়াকুি আিী ডমডিিাড়ী 

------------------------------ 

জমািাইি: ০১৭১০৫২৯২৭২ 

৭০৯ জশ  জমা: োহাংগীর 

জপ্রাপ্রাইটর 

োহাে আইএেডি 

৫৩০/৩ কম্বাইন্ড কমদ্প্লক্স ৫তিা 

জশ  মুডেি জরাি, জদওয়ােহাট িািিমুডড়ং, েট্টগ্রাম 

জমািাইি: ০১৭৪৭৩৪১০৪৫ 

Email: jhninc@gmail.com 

 

৭১০ তাহডমো োিডরে 

মাডিক 

দাডেয়াি এন্টারপ্রাইে 

এিাইি জমাটরি ডিডেং, 

৯৩৭ জশ  মুডেি জরাি, জদওয়ােহাট েট্টগ্রাম িাংিাদ্দশ 

mailto:shakwat.hossan@gmail.com
mailto:jhninc@gmail.com


    

জ াে: ০১৮১৯৯০৮৯৫৫ 

Email: jomunadiam@gmail.com 

 ২০১৭ িানলর তানলোভূক্ত উনযাক্তা 

 

৭১১ জমা: ইিাডহম  

জপ্রাপ্রাইটর 

রাে মটরি 

১৯৯৯, ডি. টি জরাি, ধডেয়ািািড়া 

িাঠােটুিী েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭৩৩০৯৪৮৭৮ 

৭১২ িায়মা সুিতাো 

জপ্রাপ্রাইটর 

োডর  জুডি বুটিক 

োডগ বি জহাম,  দ্য়ে আহদ্েদ জিক 

জিিারীিারা, আগ্রািাদ েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮৪৬৫৫৪৩৭৪ 

৭১৩ ডিডি তাদ্হরা 

স্বত্বাডধকারী 

রংধনু  াে বোর কাদ্িকশে  

েকিাোর, িাকাডিয়া, েট্টগ্রাম 

জু াে: ০১৭২২১১২৪৩৮ 

 

৭১৪ িাডে জদ্ভৌডমক 

িাডহমা  াতুে 

জপ্রাপ্রাইটর 

সতরী 

অডি আহমাদ জকআ: িাড়ী 

অআশকারািাদ, িির, িিিমুডড়ং, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৬৮৮৭৯৭৭৩৬ 

৭১৫ মাডহয়া শড  

স্বত্বাডধকারী 

শমা ফুিি 

ডশ  ইভিা, ৯৫০/ডি, িাদুরতিা, আরকাে  েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭২৬১৪৫১৪৬ 

৭১৬ রডহমা অআক্তার িডি 

স্বত্বাডধকারী 

সুিে বা ডিউইট িাি বার এযন্ড জটইিাি ব 

জিাকমাে কন্টাকদ্টরর িাড়ী 

োহাোিাদ ভাটিয়ারী,  েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭১২৭৪২৪২৬ 

৭১৭ জমা: ডরয়াে  

জপ্রাপ্রাইটর 

টিম ষ্টার  যাশে 

নূর আিী মাদ্কবট, ৩য় তিা, ডস্টি ডমি িাোর 

িদ্তংগা, েট্টগ্রাম 

mailto:jomunadiam@gmail.com


    

জ াে: ০১৭০৭৭৪৫৪৮১ 

৭১৮  ারহাে এ আিম  াে 

জপ্রাপ্রাইটর 

ডিদ্িট জলিাি জেডিং 

িাড়ী- ২৭৪আগ্রািাদ ডিডি এিাকা, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭১১৭৪৭২৫৭ 

৭১৯ আহেদ ডরয়াে  

জপ্রাপ্রাইটর 

এেোস্ট জেডিং ইেকরদ্িাদ্রশে 

৮৪, এি এম জ াাদ্ুিদ জরাি, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৭২২১১২৪৩৮ 

৭২০ জমা: েডহরুি ইিিাম 

জপ্রাপ্রাইটর 

জেএিএি কদ্িারআদ্রশে 

৫৮/২৯ েিিা িডিঙ কমদ্প্লক্স 

জুিিী জরাি েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৮১৫৯২৯০৮৭ 

৭২১ জমা: রডকবুি হক মাডিক 

জিদ্ভে  াইভ  াইভ আরএমডে 

িাড়ী-১৫-আইি  যাক্টরী রাস্তা 

িািিমুডড়ং েট্টগ্রাম 

জ াে: ০১৯৬০০০০৭৫৫ 

৭২২ মো: মরােনুনিন 

 মরারাইটর 

এি নজ এি বাংলানিশ নল: 

নিনিএ ১৩ নং িবলেনড়ং আগ্রাবাি চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৭২৫৭২২০৮১ 

 

৭২৩ এনবএে ইেরুল 

মরারাইটর 

ইেরান এনিানিনয়টি 

হাজী িনফেন্টাক্টর বাড়ী 

িনক্ষন েধ্যে হানল শহর, চট্টগ্রাে 

মফান:০১৭১৭৪২১৫০৮ 

৭২৪ হানজরা খাতুন 

মরারাইটর 

তািেী বুটেি 

বাড়ী-৮৮, মরাি-১, ব্লে-এ, নবজয়নগর 

নবোনবন্দর, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮৪৫২৪১৪৬২ 

৭২৫ জনাব মো: নেজানুর রহোন 

পনরচালে 

আে েরনপানরশন 

১১৭/৩ খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮৫৯০০৬১০৩ 



    

৭২৬ জনাব আবদুর রহোন 

মরারাইটর 

হানেে মটনিং 

েজু িওিাগানরর বাড়ী 

বানগায়ান, মিওয়ানপুর রাউজান, চট্টগাে 

মফান: ০১৭৮৭১৩৮১৮০ 

৭২৭ নেনিি েনজডনা মবগে 

মরারাইটর 

হৃিয় মটইলাি ড এযান্ড বুটেি 

তানহর েনলানী এফ/৩৪ নিনি মরাি পনিে বোনলয়া 

চেবাজার চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৭৩২৯৩৭৬৫০ 

৭২৮ রীনা আক্তার 

মরারাইটর 

মলনি মহনভন নবউট পল ডার 

আব্দুলগনন িরোনরর বানড়, উত্তর রাং্গ্াোট, 

ফটেছনড়, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮২৭৯২১৭৯৬ 

৭২৯ জনাব আবুল হািান  

মরারাইটর 

জান্নাত মট্রনিং 

বািা-২৮ গগ্রাে মহেনিন মলইন চট্টগ্রাে নগনপও ৪০০০ 

মফান: ০১৮২৫০০২২৭২ 

 

৭৩০ মোছা: ছনলো আক্তার  

মরারাইটর 

মুন্নী বুটেি এযান্ড শাড়ী নবতান 

ক্লি মোয়টার, ওয়াি ড-৩ বািা-৩০৯ মোতআলী, 

রাংগাোট 

মফান: ০১৮৬৪৪৪১৪৫৪ 

৭৩১ েননায়ারা মবগে 

মরারাইটর 

মেিাি ড মরহা মটক্সটাইলি এন্ড বুটক্স 

১০৪ জগড়ানবল, রাংগাোট 

মফান: ০১৮২০৩০৪২২৭ 

 

৭৩২ জনাব মো: িনজবুর রহোন 

মরারাইটার 

টপমোস্ট মিানিং 

রাস্তা নি-১৪২, নবশ্বব্যাংে েমলানী নফনরাজশাহ-৪২০৭ 

খুলশী চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৯১২৫৩৩৭০৯ 

 

৭৩৩ জনাব এে জালালউনিন 

মরারাইটার 



    

মেিাি ড োস্টার ইনঞ্জননয়ানরং 

এনশয়াটে েটননেল বাংনলা, িনক্ষনমুরািনগড়,  

বায়ানজি মবাস্তােী 

চট্টগ্রাে নিট েরনপানরশন, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮১৪৭২৮৮৩৮ 

 

৭৩৪ সুভাি বড়ুয়া 

মরারাইটর 

মফং সুই ব্যাগ ফযাক্টরী 

মজএননভলা, বড়ুয়াপাড়া, পাঠানটুনলনরাি 

িবলমুনরং, চট্টগ্রাে। 

মফান: ০১৭১৬৭৫৬৮৮০, ০১৬১৬৭৫৬৮৮৮০ 

৭৩৫ জনাব মোহাম্মি এরশািউল্যাহ সুেন   

মরারাইটর 

এি এ ব্যাগ প্যানেং এযন্ড নরনন্টং ইন্ডানিজ 

হানজ হানববুল্লাহ িওিাগানরর বাড়ী  

আব্দুল হানেি িাড়াং মরাি 

েধ্য িড়াইপাড়া, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮৪২২৪০৯৭৪ 

৭৩৬ জনাব মো: নওনশর আলী খান   

মরারাইটর 

চেবাজার 

বািা-১১৩, এ হানচনেয়া নবনেং জয়নগড়নলন, চেবাজার, 

পাচলাইশ চট্টগ্রাে 

মফান: ০১৮৩৩৩১২৮৭৭ 

৭৩৭ ইিরাত জাহান 

মরারাইটর 

রেী বুটেি 

বাড়ী নং-৩৮, মরাি নং-৩, ব্লে-নি নবজয়নগড় 

নবোনবন্দর পনতংগা 

মোবাইল: ০১৯৫১০৫৪০৯৪ 

এনআইনি নং- ১৫৯৬৫৪১৭৪৬৮৪০ 

ননবন্ধননর তানরখ: ১৯-০৭-২০১৭ 

৭৩৮ জমা:  েলুর রহমাে 

জপ্রপ্রাইটর 

এম রহমাে এন্টারপ্রাইে 

ো র মাস্টার িাড়ী  

 ডরদারিাড়া, োিগাও, েট্টগ্রাম 

জ াে: ০৬৭০৪৪১৬৩৮ 

 

৭৩৯ জনাব মো: িাইফুজ্জাোন  

নিইও 

জুট লাইফ স্টাইল নজনি 

৫৭, পনিে ধানেনন্ড, ঢাো -১২০৭ 

এনআইনি নং- ১৪৫৮৯৯৪৮৯২ 

মোবাইল নং- ০১৭৩০২৬০০২২ 



    

আনবিননর তানরখ: ১৬-০৮-২০২০ 

ইনেইল: info@jutelifestylegc.com 

৭৪০ মো: আলতাফ মহানিন  

িত্বানধোরী 

টাচ ফাইবার 

বাগিািী সুপার োনেডট, বড়ইতলা, নশবপুর নরনিংিী 

এনআইনি নং- ১৯৮৬৬৮১৭৬৮৪০০০০৪১ 

আনবিননর তানরখ: ০৩-০৮-২০২০ 

মফান: ০১৭১৫৪৩০৩৫০ 

ইনেইল: touchfiber20@gmail.com 

৭৪১ আলহাজ নবলনেি মবগে 

মচয়ারম্যান 

রানশি এন্ট্ররাইজ 

৪৫/এ, নবনিে নশল্পনগরী, মোক্তারপুর মুনন্সগঞ্জ 

এেআইডি েং: ৪১৫৪৪৩৮৫৯৪ 

মফান: ০১৫৫২৩২২৬৬২ 

ইনেইল: begumbulkis73@gmail.com 

আদ্িদদ্ের তাডর :২৫-০৮-২০২০ 

৭৪২ নে. নবেল চি বাড়ড়  

ননব ডাহী রধান 

গনন্ডালা েরনপানরশন 

বাড়ী-৫৪/এ, মরাি ১৩৩, গুলশান-১, ঢাো-১২১২ 

মফান: ০১৭১৬৩৪৫৯৫০ 

এনআইনি নং ৫৫০৭০৫৮৯৬৩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ইনেইল: gondolacorporation@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ০৭-০৯-২০২০ 

 

৭৪৩ িারাবান তহুরা   

মরারাইটর 

নি ক্রাফটি েননিপ্ট 

৩৫৯, জিেিাড়া িি বতা, ডমরপুর-১০, ঢাকা 

এেআইডি েং: ১৯৯১৭৮১৩৮৭১০০০২৮৫ 

মফান: ০১৯২২০৩১২০৪ 

ইনেইল: sharaban0912@gmail.com 

contact@thecraftsconcept.com 

আদ্িদদ্ের তাডর : ০৯-০৮-২০২০ 

৭৪৪ নেনিি েনীষা  

ননব ডাহী পনরচালে 

আপন নারী উন্নয়ন িংস্থা 

ননেনগর, বালুবাড়ী নিনাজপুর 

এেআইডি েং: ২৭২৬৪১০১১৫৬৮৭ 

মফান: ০১৭১৫৭৮৬৫৪৩ 

ইমেইল: monishamohosin@gmail.com 

আদ্িদদ্ের তাডর : ২৬-০৮-২০২০ 

 

৭৪৫ নেনিি েননরা মবগে  

mailto:begumbulkis73@gmail.com
mailto:gondolacorporation@gmail.com
mailto:sharaban0912@gmail.com
mailto:contact@thecraftsconcept.com
mailto:monishamohosin@gmail.com


    

মরারাইটর 

নবছনেল্লাহ মহনন্ডক্রাফট 

মবড়াকুনচ, নীলফাোরী 

এেআইডি েং: ৭৩২৮৫১২১৬২৫৪২ 

মফান: ০১৭৩২০৩১১৯১ 

ইনেইল: monirabegum00@gmail.com  

আদ্িদদ্ের তাডর : ১৮-০৮-২০২০ 

 

৭৪৬ জনাব োসুদুল ইিলাে 

মরারাইটর 

োনশে মট্রিাি ড 

২৬৩ সুলতান উনিন িনপং েেনেক্স (৪থ ড তলা) 

রংপুর,পান্থশালা, শ্রীনগর, রায়পুরা, নরনিংিী 

মোবাইল: ০১৭১৩৭৯০৭৪৪ 

ইমেইল: msden711@yahoo.com 

Website: www.jute stickcharcoal 

আনবিমনর তানরখ: ২২-০৯-২০২০ 

৭৪৭ জনাব মো: নগয়াি উনিন িরোর  

পাট ডনার 

প্রনফনিনয়ন্ট 

২নং ফনেরাপুল, ইনার িার্কডলার মরাি ঢাো-১০০০ 

মোবাইল: ০১৯১১৩৮৫৫২৯, ০১৮৫৫৪৪৪৪১১ 

ইনেইল: giasuddinp@yahoo.com 

Website: www.proficientbd.com 

আনবিননর তানরখ: ২২-০৯-২০২০ 

৭৪৮ জনাব জনে আহনেি মরজনব  

মরারাইটর 

গ্রীন এন্ট্ররাইজ 

১৪৫,েননপুনরপাড়া, এয়ারনপাট ডনরাি, সুপার োনেডট 

ঢাো-১২১৫ 

থানা: চিগনজ, উনপ-হানজরপাড়া, 

নজলা: লক্ষীপুর  

মোবাইল: ০১৭৩২৬৪৪১১৯ 

ইনেইল: jarinjoki@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ০৬-১০-২০২০ 

৭৪৯ নেনিি ফারজানা মহানিন ইভা 

মরারাইটর 

িময়ল মব্রথ 

৮০ নং নলুয়া বাজার, নারায়নগঞ্জ 

মোবাইল: ০১৬২৩৮৪০০৫৬ 

ইনেইল: soilbreaththeartofnature@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ০৬-১০-২০২০ 

৭৫০ নেনিি োউিারুনন্নছা  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

জানে ডননশন ব্রান্ড 

আনছুরআলী নেয়ানজর বাড়ী, োলানেয়া বাজার, 

mailto:monirabegum00@gmail.com
mailto:msden711@yahoo.com
http://www.jute/
mailto:giasuddinp@yahoo.com


    

বােনলয়া,চট্রগ্রাে। 

মোবাাঃ ০১৮৪৩৩৮৯৯২২, 

ই-মেইলাঃ bd.germination@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ১৪-১১-২০২০ 

৭৫১ নেনিি ননলু   

মরাপাইটর 

ননউ লুে 

ব্যাংে েনলানী, পাহাড়তলী, চট্রগ্রাে। 

মোবাাঃ ০১৮৭৫৬৭১৯৬৬ 

ই-মেইলাঃ নাই 

আনবিননর তানরখ: ২৩-১১-২০২০ 

৭৫২ নেনিি নানগি পারভীন নরক্তা  

মরাপাইটর 

মেৌ বুটেি এন্ড মটইলাি ড 

বািা-৬,মরাি-২,মলইন-৪ হানলশহর G ব্লে চট্রগ্রাে 

মোবাাঃ ০১৭১২৮৬৯৭৭৬ 

ই-মেইলাঃ nargisp3112@gmail.com 

আমবিননর তানরখ: ২৮-১১-২০২০ 

৭৫৩ জনাব মোাঃ ফরহাদুর রহোন  

মরাপাইটর 

রহোন’ি ক্রাফটং ওয়ােড  

আব্দুর রহোন মুনন্সর বানড় 

যুনগ চাঁি েিনজি মলইন,পনিে োিার 

বানড়,িিরঘাট,চট্রগ্রাে। 

মোবাাঃ ০১৬৭৬৮৪৩৭৪৭ 

ই-মেইলাঃ farhad231343@yahoo.com 

আনবিননর তানরখ: ২৮-১১-২০২০ 

৭৫৪ নরনন্সপাল সুনজত মঘাষ  

মরাপাইটর 

অংকুর ইন্টারন্যাশনাল  

বানড় নং: ৪০,মরাি-০১ মিানালী আ /এ,হানলশহর চট্রগ্রাে। 

মোবাাঃ ০১৮৬৩৩৬২৪১৪ 

মটনলনফানাঃ০৩১-২৫২২৭২৪ 

ই-মেইলাঃ sujitgosh281963@gmail.com 

আনবিমনর তানরখ: ২৮-১১-২০২০ 

৭৫৫ জনাব মো: নেজানুল হে িরোর 

মরারাইটর 

িরোর হযানন্ডক্রাফটি 

গ্রাে: েনল্লেপুর , িােঘর+উপনজলা+মজলা: সুনােগঞ্জ 

মোবাইল: ০১৭৩৬৪৪৭৭৫৫ 

ই-মেইল: 

mizan.dyel.sunamgonj@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ২৬-১১-২০২০ 

৭৫৬ নেনিি িাবনরনা আক্তার 

মচয়ারম্যান 

আইনিয়া পােড 

mailto:bd.germination@gmail.com
mailto:nargisp3112@gmail.com
mailto:farhad231343@yahoo.com
mailto:sujitgosh281963@gmail.com
mailto:mizan.dyel.sunamgonj@gmail.com


    

আনিলপুর ১৩ নং ওয়ার্ি, লনক্ষপুর 

মফান: ০১৯০২২০৭২১, ০১৮৮৫০৯১৯৩৭ 

ই-মেইল: wiselaxmipur2015@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ২৩-১১-২০২০ 

৭৫৭ জনাব মো: শাহািাত মহানিন  

শান 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

নভশন ২০২১ টাওয়ার-১, মলনভল-৫ 

৪৯, োওরান বাজার ঢাো 

মফান: ০১৫৫৮৯৫৯০৩২ 

ই-মেইল: shan.com.uk@gmail.com 

আনবিননর তানরখ: ২৯-১০-২০২০ 

৭৫৮ জনাব মো: নফনরাজ আলে  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

গ্রীন ইনো মেন্ডলী নলনেনটি 

৪৯১, েগবাজার ঢাো 

মোবাইল: ০১৭১৮৩১২৭২৭, ০১৫১৫-২৪৩২৪৩৯৬৯ 

ই-মেইল: ferozdu786@gmail.com  

আনবিননর তানরখ: ১৫-১১-২০২০ 

৭৫৯ নেি শােসুন নাহার 

মরারাইটর 

তাননশা বুটক্স 

ননউোনেডট খাজুরা বািিযান্ড 

মোতয়ালী যনশার 

মোবাইল: ০১৭৫২৮৬৬১৩৩ 

ই-মেইল: shamsunnahar1424@gmail.com 

তানরখ: ১৪-১২-২০২০ 

৭৬০ নেনিি তাননেন রহোন  

মরারাইটর 

মেিাি ড আয়ান জুট ক্রাফটি 

৪৬, মশনড় বাংলা িড়ে নিনাইিহ 

মোবাইল: ০১৯১১০১০৫০০ 

ই-মেইল: tanmin@ayanjutecrafts.com 

তানরখ: ১৪-১২-২০২০ 

৭৬১ জনাব মো: নেজানুর রহোন  

মরারাইটর 

নেজান হযানন্ডক্রাফটি 

৫১/১ নেয়াপাড়া, মেইনমরাি 

নেয়াপাড়া, খুলনা 

মোবাইল: ০১৯১৬২৬০৮৫৭, ০১৮৬৬৯৪০৪৪৪ 

ই-মেইল: mizanhandicrafts@gmail.com 

তানরখ: ০৭-১২-২০২০ 

৭৬২ নেনিি েনরয়ে নানগ ডি  

মরারাইটর 

টুইনেংল নবউট পাল ডার এন্ড বুটেি 

রনহো নীড়,োরবালা মরাি যনশার 

mailto:wiselaxmipur2015@gmail.com
mailto:shan.com.uk@gmail.com
mailto:ferozdu786@gmail.com
mailto:tanmin@ayanjutecrafts.com
mailto:mizanhandicrafts@gmail.com


    

মোবাইল: ০১৯২৩৮৬৫০০১ 

ই-মেইল: twinkleparlour4u@gmail.com 

তানরখ: ০৭-১২-২০২০ 

৭৬৩ নেনিি নবশাখা রায়  

মরারাইটর 

সবশাখী জুট ক্রাফটি 

মবজপাড়া টনভ নিননে মরাি, মোতয়ালী যনশার 

মোবাইল: ০১৭১৪২৫১১০, ০১৬৭৭২৪০২৭৯ 

ই-মেইল: Bishakharoy@gmal..com 

তানরখ: ০৭-১২-২০২০ 

৭৬৪ নেনিি মেফতাহুল জান্নাত  

মরারাইটর 

মুক্তা েননিপ্ট মস্টার এন্ড গানে ডন্টি 

২২,১৪৯ কৃষ্ণনগড়, নবশ্বািপাড়া, নিেরগাছা, যনশার 

মোবাইল:০১৯১১২৪৯৩০০ 

ই-মেইল: meftahulmukta@gmail.com 

তানরখ: ০৭-১২-২০২০ 

৭৬৫ নেনিি আনফয়া খাতুন োেলী 

মরারাইটর 

মেিার্ি আনফয়া ফযাশন 

গ্রাে: রানাগাতী, মপা: ফুলতলা, অভয়নগর-যনশার 

মোবাইল:০১৯৮৫৮৬৪৬১৪ 

ই-মেইল: kkakoli714@gmail.com 

তানরখ: ০৭-১২-২০২০ 

 

 

৭৬৬ জনাব সুনে আক্তার  

িভাননত্র্ী  

িানপাট ড উম্যান মিনভলপনেন্ট অগ ডানাইনজশন 

টাওয়ািী, নরনিংিী িরোরী েনলজ 

নরনিংিী িির 

মফান: ০১৯২৩৬৬৬৫৫১ 

ই-মেইল: ropkothasumi@gmail.com 

তানরখ: ৩০-১২-২০২০ 

৭৬৭ জনাব নুরজাহান মবগে 

মরারাইটর 

নুরজাহান এন্টাররাইজ 

হনরনারায়ণপুর, োইজনিনোট ড 

িির মনায়াখালী 

মফান: ০১৯৪৯২৮৪০২৮ 

ই-মেইল: jahanrini74@gmail.com 

তানরখ: ৩০-১২-২০২০ 

৭৬৮ নেনিি জানেয়া আহনম্মি 

পাট ডনার 

শাওিা ইন্টারন্যাশনাল 

mailto:twinkleparlour4u@gmail.com
mailto:Bishakharoy@gmal..com
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mailto:ropkothasumi@gmail.com
mailto:jahanrini74@gmail.com


    

৩৩২/১, পনিে ধানেনন্ড, শংের-ঢাো। 

মজনরন আহেি মফান: ০১৭৬৬৬৬৪৯৭৬ 

মো: োনহদুর রহোন: ০১৯১৫৬৯৩৪৬৫ 

ই-মেইল: shawdainternationalbd@gmail.com 

উৎপানিত পণ্য: মলনিিব্যাগ, িনপং ব্যাগ, মটাটব্যাগ, লাঞ্চ 

েযানরয়ার 

৭৬৯ নেনিি নশউলী আক্তার  

মরারাইটর 

মজ এযন্ড মজ ফযাশন উইনেন ওয়ােড 

৩০১ মবগুনবাড়ী আনেন বাজার 

িাভার, ঢাো। 

মফান: ০১৬৩২৩৪১৯৯১ 

ই-মেইল: sheuliislam54@gmail.com 

তানরখ: ১৮-১২-২০২১ 

৭৭০ শ্রীপুর নভনলজ মট্রি নলনেনটি  

জনাব ফজলুর রহোন 

মহি অফ অপানরশন 

নশশু পল্লী মরাি, মটংরা, শ্রীপুর গাজীপুর-১৭৪০ 

মফান: ০১৭৫৫৬৫৭৩৩৬ 

ই-মেইল: svt@sppbd.org 

তানরখ: ০৪-০১-২০২১ 

 

৭৭১ নেনিি রুোনা আক্তার   

মরারাইটর 

জুট এক্সনরি 

হাউজ-৩২, মরাি-৩ নপনি োলচার হাউনজং মিািাইট 

মোহাম্মিপুর, ঢাো ্

মফান: ০১৭৪৫-১৩১৯৪২০১৯১২৪৭৯৯৮২ 

E-Mail : info.jutexpress@gmail.com 

তানরখ: ০৪-০১-২০২১ 

৭৭২ নেনিি োেসুিা মবগে  

মরারাইটর 

হাননন ক্রাফট 

এ/২২/৪ জানলশ্বর, মিাবাহানবাগ িাভার, ঢাো 

মফান: ০১৭১২২২৮৩৫০ 

ই-মেইল : Haninjabin2012@gmail.com     

তানরখ: ০৫-০১-২০২১ 

৭৭৩ জনাব সুেন কুোর রাোননে 

ম্যানানজং িাইমরক্টর 

এভারলাইফ বাংলনিশ নলনেনটি 

বাড়ী-৩৫/২, মরাি-৩ শ্যােলী, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০২-৯১৩৪১৭০, ০১৮৩৩৩৩৬২০৪ 

ই-মেইল: everlifebd@gmail.com 

তানরখ: ২৮-০২-২০২১ 

৭৭৪ জনাব মো: বজলুর রহোন  

মরারাইটর 

mailto:shawdainternationalbd@gmail.com
mailto:sheuliislam54@gmail.com
mailto:svt@sppbd.org
mailto:info.jutexpress@gmail.com
mailto:everlifebd@gmail.com


    

রাজশাহী নিল্কনিট 

১০/এ  মরাি-৬ বা: েট-১, নেরপর ঢাো-১২১৬ 

মফান: ০১৭১১৬২৭০০৪ 

ই-মেইল: rajshahisilkcity@gmail.com 

তানরখ: ২৮-০২-২০২১ 

৭৭৫ নেনিি মহািনন আরা রহোন 

মচয়ারম্যান 

বুনন 

পুরাতন িাতনক্ষরা নশশুিিন মোড়,  

আশাশুনন মরাি, িাতনক্ষরা 

মফান: ০১৯৫৬১৩১৫৬৯ 

ই-মেইল: bunon.bd@gmail.com 

তানরখ: ২৫-০২-২০২১ 

৭৭৬ জনাব তাননজে সুকুে 

মরারাইটর 

এি, এন জুট ইন্ডানিজ 

১০৩ নীচতলা, হায়িার আলী মরাি 

ননউ চাষাড়া, জােতলা নারায়নগঞ্জ 

মফান: ০১৭১১৫৩৮৪০৭, ০১৯৭১৫৩৮৪০৭ 

ই-মেইল: snjutecrafts@yahoo.com  

তানরখ: ২৫-০২-২০২১ 

৭৭৭ নরফাত সুলতানা  

মরারাইটর 

রাইনজল এনট্ররাইজ 

মগালাে রসুল োজা 

৪০৪ বড় েগবাজার, নিলু মরাি  

ননউ ইস্কাটন, ঢাো-১০০০ 

মফান: ০১৭১১৯৪৮৯৮৩, ০১৭৪৮৯৬৪৯৯০ 

ই-মেইল: rigelatlt@gmail.com  

তানরখ: ২৫-০২-২০২১ 

৭৭৮ মোছাম্মৎ নিরাজুে েননরা 

মরারাইটর 

সুতার োব্য 

রাজাবাির ল্যাম্ব হািপাতাল মোড় 

পাব ডতীপূর নিনাজপুর 

মফান: ০১৭১৬১৭৮১৭৯ 

ই-মেইল: sutarkabbo@gmail.com 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: মফ্লারম্যাট, মটনবল রানার, শতরনঞ্জ, 

ব্যাগ, নিো, হযােে, মখলনা 

তানরখ: ২৪-০৩-২০২১ 

৭৭৯ নেনিি নাজুন নাহার নলনা  

মরারাইটর 

নলনা’ি নিগননচার 

বািা-১৬৭, মরাি-১, িানন্ত মশনষ, োনহগঞ্জ, রংপুর 

মফান: ০১৮১৯৬৬৬৪৫৩ 

mailto:rajshahisilkcity@gmail.com
mailto:bunon.bd@gmail.com
mailto:sutarkabbo@gmail.com


    

ই-মেইল: najmoonlina42@gmail.com 

উৎপানিত পমণ্যর নাে: ব্যাগ, মটনবল রানার, মট্র, মশা-নপছ 

তানরখ: ২৮-০২-২০২১ 

৭৮০ মোিা: নানিো আক্তার 

মরারাইটর 

েেতার মছাঁয়া হস্তনপল্প 

গ্রাে:রুপনশ, িাে: লালপুকুর, উপনজলা: নেঠাপুকুর, রংপুর 

মফান: ০১৭১৯৫৪৮৪৭১ 

ই-মেইল: নাই 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: ব্যাগ, ম্যাট, মশা-নপছ 

তানরখ: ২২-০৩-২০২১ 

৭৮১ জনাব মো: োহবুবুর রহোন 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

ওনয়নফয়ার বাংলানিশ নলনেনটি 

বাড়ী-৪১৮ (৭ে তলা), মরাি-০৬, এযানভননউ-৩ 

নেরপুর নিওএইচএি,পল্লবী, ঢাো-১২১৬ 

মফান: ০১৭৬৬৪১৩৩২০, ৫১০৪০৩৬৫ 

ই-মেইল: wayfairbangladesh@gmail.com 

উৎপানিত পমণ্যর নাে: পানটর সুতা, বস্তা, ব্যাগ 

তানরখ: ১০-০৩-২০২১ 

৭৮২ জনাব মোহাম্মি আল আেীন 

নিইও 

ইনোহ্ মুি 

বাড়ী-১৯/২, ফ্লযাট-নব, বাবর মরাি 

মোহাম্মিপুর, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৭১৫০০৬২৪০, ৯৬৩৮৫১৫৭৮৮ 

ই-মেইল: alamin@echomood.com  

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পানটর ব্যাগ 

তানরখ: ১৪-০৩-২০২১ 

৭৮৩ মোছাম্মৎ মরানজনা খাতুন 

িত্বানধোরী 

রীনতলতা 

৪৭ নথ ড িাকুডলার মরাি, ধানেনন্ড, ঢাো-১২০৭ 

মফান: ০১৬৭৬০২৬৬৮৯ 

ই-মেইল: rozinarozy66@gmail.com  

উৎপানিত পনণ্যর নাে: বহুমুখী পাটপণ্য 

তানরখ: ১৪-০৩-২০২১ 

৭৮৪ জনাব এি এে মোফাজ্জল মহানিন 

মরারাইটর 

আল্লাহর িান এন্ট্ররাইজ 

বাড়ী-০৭, মরাি-০২, নেরপুর-১০ ঢাো-১২১৬ 

মফান: ০১৭১৫৯৩৮৪৮৮ 

ই-মেইল: legendbd2001@gmail.com  

উৎপানিত পমণ্যর নাে: পানটর অনফি ব্যাগ, মফাোর, মলনিি 

ব্যাগ, ল্যাপটপ ব্যাগ 

তানরখ: ২৩-০৩-২০২১ 

mailto:najmoonlina42@gmail.com
mailto:alamin@echomood.com
mailto:rozinarozy66@gmail.com
mailto:legendbd2001@gmail.com


    

৭৮৫ জনাব মো: িানহদুল ইিলাে 

মরারাইটর 

জুট ক্রাফট বাংলানিশ 

৩৩৯/নব, নখলগাঁও, নতুনবাগ, ঢাো- 

মফান: ০১৬১৪২১১৪৪৪ 

ই-মেইল: jutecraft.com.bd@gmail.com  

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পানটর িনপংব্যাগ, মফাোর, মলনিি  

তানরখ: ২৩-০৩-২০২১ 

৭৮৬ জনাব  নাশাি োহমুি েয়ূখ 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

এল ভযানগাি ডা 

বািা-১৯, মরাি-০৬, ব্লে-নজ, বনশ্রী, রােপুরা, ঢাো 

মফান: ০১৭১২৬২২০২৯ 

ই-মেইল: nashad@elvanguarda.com 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পাট ও চােড়ার ব্যাগ ও নবনভন্ন ব্যাগ  

তানরখ: ২৯-০৯-২০২১ 

৭৮৭ জনাব মেনহিী হািান 

পাট ডনার 

আর এে জুট এযন্ড হযানন্ড  

বানখয়া, মোনাবাড়ী গাজীপুর 

মফান: ০১৫৫৬৩৩২৯৯৫ 

ই-মেইল: mh_rinku87@yahoo.com 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পানটর িনপংব্যাগ, মফাোর, মলনিি  

তানরখ: ২৯-০৩-২০২১ 

৭৮৮ জনাব মো: বাবুল আক্তার 

মরারাইটর 

মেিাি ড অনভ এযান্ড ব্রাদ্রাি ড 

গ্রাে ও মপাি-বাননশ্বরিী, চরযনশারিী   

নগরোন্দা, ফনরিপুর 

মফান: ০১৭১৬৫১৭১৫২ 

ই-মেইল: akter.babul1996@gmail.com 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পানটর ল্যাপট ব্যাগ, িাইি ব্যাগ 

তানরখ: ১২-০৩-২০২১ 

৭৮৯ নেনিি োহমুিা খাতুন 

মরারাইটর 

শতাব্দী ফযাশন নিজাইন 

৫৫৬ উত্তর ইব্রানহেপুর, োফরুল, ঢাো 

মফান: ০১৮১৮২৯৪৯৪৪, ০১৮১৮২৯৪৯৫৫ 

ইমেইল: sfd.mahmuda@gmail.com 

উৎপানিত পনণ্যর নাে: পানটর নবনভন্ন ধরননর ব্যাগ 

তানরখ: ২৭-০৯-২০২১ 

৭৯০ নেনিি উনে ড আক্তার 

মরারাইটর 

ট এইচ, ফযাশন হাউজ 

ঘটেবাড়ী, নবশ্বাি মবতো, টাংগাইল 

মফান: ০১৭১৫৬২৬৩৯৮ 

mailto:jutecraft.com.bd@gmail.com
mailto:sfd.mahmuda@gmail.com


    

ইনেল: ---- 

উৎপানিত পণ্য : পানটর নবনভন্ন ধরননর ব্যাগ ও মশানপি 

তানরখ: ২০-০৯-২০২১ 

৭৯১ নেনিি তিনলো আক্তার 

মরারাইটর 

এি ট, ফযাশন  

ঘানরন্দা, টাংগাইল 

মফান: ০১৬৪৭৩৪৫৪৩০ 

ইনেল: saydasumi @gmail.com 

উৎপানিত পণ্য : পানটর নবনভন্ন ধরমনর ব্যাগ ও মশানপি 

তানরখ: ২৭-০৯-২০২১ 

৭৯২ মো: হানেে আলী িরিার 

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

মোবাল মগানেন জুট ক্রাফটি নল:  

ভাবনিয়া, রাজবাড়ী িির 

রাজবাড়ী  মফান: ০১৮৫০৫৭৯ 

Email: goldenjutehakim@gmail.com 

৭৯৩ মোছা: আছো মবগে  

পনরচালে 

ো েনন জুট প্রিাক্টি 

মছাট েল্যানী, বড়িরগা হাট 

পীরগাছা, রংপুর 

মফান: ০১৯৫১৮৮৯৯২৮ তানরখ: ১৯-১০-২০২১ 

৭৯৪ জনাব মো: শনরফুল হািান  

মরারাইটর 

মভননজয়া ক্রাফটি এযান্ড মলিার গুিি 

৭০/২, মরাি-০১, ব্লে-নব, মিওয়ান ইনদ্রি মরাি 

দূগ ডাপুর, োঠগড়াবাজার, আশুনলয়া িাভার, ঢাো 

মফান: ০১৭৩০০৪৬৯৬০ 

ই-মেইল: vclgbd2010@gmail.com 

তানরখ: ০৯-১১-২০২১ 

 

 

৭৯৫ জনাব মিওয়ান মোহাম্মি ওিোন গনন 

ব্যাবস্থাপনা পনরচালে 

নি এে ইন্টারন্যাশনাল নল: 

নবনিে আই/এ,েট নং এি-১৭-১৮-১৯-২০-২১ 

ওয়ার্ি-০৭, মুনন্সগঞ্জিির, মুনন্সগঞ্জ-১৫০০ 

মফান: ০১৭১১৫৬০৮৯৩ 

Email: dmint.1961@gmail.com 

তানরখ: ২৮-১০-২০২১ 

৭৯৬ জনাব মো: জানহদুল আলে  

ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

জুট মভঞ্চার নলনেনটি 

গ-৪০/২, শাহজািপুর, বাশতলা গুলশান-ঢাো 

মফান: ০১৭১১৪৬৫৭৮৪ 

mailto:vclgbd2010@gmail.com
mailto:dmint.1961@gmail.com


    

Email: hitto8888@gmail.com 

তানরখ: ১১-১০-২০২১ 

৭৯৭ োজী নিিার আহনম্মি 

ম্যানানজং পাট ডনার 

মেিাি ড অনরনয়ট ক্রাফটি 

উত্তর মিৌলনিয়া, মগায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

মফান: ০১৭১১৮৪২৮৪৩ 

Email: info@aureatecrafts.com 

তানরখ: ১৫-১০-২০২১ 

৭৯৮ 

 

নেনিি তাহনেনা নিনিো  

মরারাইটর 

নানবল-ননহাল কুটর নশল্প 

নেয়া পাড়া, ধনবাড়ী, টাংগাইল 

মফান: ০১৯৫১২১৫৪৫০ 

Email:tahminasiddikasiddika@gmail.com 

তানরখ: ০৭-১১-২০২১ 

৭৯৯ নেনিি িােসুন্নাহার ছালো 

মরারাইটর 

আরাভ হস্ত নশল্প 

বটতলা, আকুরটাকুর পাড়া, তালতলা, টাংগাইল 

মফান: ০১৭৩৫৯২২৭৪৪ 

Email: castom245@gmail.com  

তানরখ: ১৭-১১-২০২১ 

৮০০ নেনিি আনেনা পারভীন 

মরারাইটর 

আয়শা বুটক্স এযন্ড হযানন্ডক্রাফট 

িনন্তাষ, মঘাষবাড়ী, টাংগাইল 

মফান: ০১৭৫০৮৪০৬৯১ 

Email: aminapervin01750@gmail.com  

তানরখ: ০২-১২-২০২১ 

৮০১ মোিা: োেরুন্নাহার 

মরারাইটর 

োেরুন্নাহার হস্ত নশল্প 

পনিে োচারীপাড়া িির, জাোলপুর 

মফান: ০১৭৫০৮৪০৬৯১ 

তানরখ: ২৪-১১-২০২১ 

৮০২ নেনিি আনলয়া মবগে 

মরারাইটর 

আনলয়া জুট মরািাক্টি এযন্ড হযানন্ডক্রাফটি 

পনিে মগায়ালচােট, ২ নং িড়ে, ফনরিপুর 

মফান: ০১৭২৭১২৫৫৯৬ 

Email:aleyajute@gmail.com   

তানরখ: ২৪-১১-২০২১ 

৮০৩ নেনিি ননলুফা ইয়ািেীন 

মচয়ারম্যান 

ননরা ফযাশন হাউজ 

মহানেং-৫৩, ফনরিখান মরাি, মপাি- মুন্নু নগড় 

mailto:hitto8888@gmail.com
mailto:info@aureatecrafts.com
mailto:siddikasiddika@gmail.com
mailto:castom245@gmail.com
mailto:aminapervin01750@gmail.com
mailto:aminapervin01750@gmail.com


    

টংগী গাজীপুর। 

মফান: ০১৭২৬৩৪৪৬৯২ 

Email: nilufa2302@gmail.com  

তানরখ: ১০-০২-২০২২ 

৮০৪ নেনিি লানেয়া িীনপতা নেতু 

ম্যানানজং িাইনরক্টর 

আয়ানা  মলিার গুিি 

বাংলাবাড়ী, মিািাইি আশুনলয়া, ঢাো। 

মফান: ০১৯১১১৭১৭৯১ 

Email: ayanaleather2021@gmail.com   

তানরখ: ০৭-০২-২০২২ 

৮০৫ জনাব মতাফানয়ল আহনেি 

মরারাইটার 

টাচ মট্রি ইন্টারন্যাশনাল 

১২৬৭/৬, পূব ড জুরাইন,  

হাজী োলা নেয়া িরিার মরাি 

জুরাইন, ঢাো-১২০৪ 

মফান: ০১৭১১০০২৬৪১ 

Email:touchtradebd@gmail.com   

তানরখ: ১০-০২-২০২২ 

৮০৬ জনাব নানফজ হািান 

মরারাইটার 

ফন মগানেন হানভ ডি  ইন্ডানিজ নল: 

েশাোরী, জায়গীর হাট, নেঠাপুকুর, রংপুর 

মফান: ০১৭৮৭৬৯৫৫৪৮ 

Email: nafishassan07@gmail.com   

তানরখ: ১০-০২-২০২২ 

৮০৭ নেনিি মোহতারীো োহিীনা 

চীফ এনক্সনেউটভ 

িন ডা ইন্টারন্যাশনাল মট্রনিং 

২০-২৪, উত্তর মটালারবাগ, নেরপুর-১, ঢাো। 

মফান: ০১৭৩৬৩৬৬০৩৬ 

Email: deshbangla.barguna@gmail.com   

তানরখ: ০৯-০২-২০২২ 

৮০৮ নেনিি ফারজানা ইিলাে 

োনলে 

আনলফা জুট ক্রাফটি 

১৯৮, হািপাতাল পাড়া, োগুড়া 

মফান: ০১৭১১৪৭৯৩৮৬ 

Email: farzana0207@gmail.com   

তানরখ: ০৮-০২-২০২২ 

৮০৯ নেনিি নলনল আক্তার 

োনলে 

োনলহা বুটক্স 

িাতগড়া, নেস্ত্রীপাড়া, রংপুর 

মফান: ০১৭৩৮৫৯৭০৩৪ 

Email: malihaboutiques@gmail.com   

তানরখ: ০৮-০২-২০২২ 



    

৮১০ মোছা: আননায়ারা খাতুন 

োনলে 

স্যচনা হস্তনশল্প 

বজরনিপাড়া, িােঘর-োলঞ্চ 

মেলানিহ, জাোলপুর 

মফান: ০১৭২৩৭৩৩৫৪১ 

Email: siam247125@gmail.com 

তানরখ: ০৮-০২-২০২২ 

৮১১ মোিা: মুন্নাছ খন্দোর মিাো 

মরারাইটর 

োইভ বুটেি 

হাট চিা মোল্লাবাড়ী, জাোলপুর 

মফান: ০১৭২৩৭৩৩৫৪১ 

Email: maeveboutique4u@gmail.com 

তানরখ: ০৮-০২-২০২২ 

৮১২ মোছা: িােীওন্নাহার িােী  

মরারাইটর 

িােী’ি ওয়ােড 

১/১১৪, পনিে বাবুখা, রংপুর 

মফান: ০১৭১৭৪১৩২৬৫ 

ই-মেইল: ssamiunnahar@yahoo.com 

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৩ নেনিি অপন ডা ভট্টাচায ড 

মরারাইটর 

ফাইবাি ড নবনি 

৪৩/১, ননউক্রিনরাি, গুপ্তপাড়া, রংপুর,৫৪০০ 

মফান: ০১৭১৮৬৪৫৫১১ 

ই-মেইল: trade@fibers-bd.com  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৪ মোছা: মরােশানা পারভীন  

মরারাইটর 

রুপ ক্রাফট 

পয ডটন, পূব ডপাড়া, রংপুর,৫৪০০ 

মফান: ০১৬৭৮৩১৩১০২ 

ই-মেইল: নাই  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৫ মোছা: সুলতানা নবলনেছ 

মরারাইটর 

ঘমরায়া মলনিি ফযাশন হাইজ হস্ত নশল্প ও বুটেি 

পলাশতলী মরাি, টাংগাইল 

মফান: ০১৭৩৩৯৮০১৮৩ 

ই-মেইল: gharowafashionhouse@gmail.com  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৬ জনাব আনশো খান 

োনলে 

খান এক্সক্লুনিভ 

mailto:ssamiunnahar@yahoo.com


    

সবল্লযা, এনানয়তপুর, টাংগাইল 

মফান: ০১৭২৭১৪৮৩৯৯ 

ই-মেইল: ashikabd14@gmail.com  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৭ জনাব আননায়ারুল েনবর রাজ 

রধান ননব ডাহী েে ডেতডা 

এক্সনপাজার এন্টাররাইজ 

২৫২/১, োলীবাড়ী মরাি, িত্তপাড়া, ঈশ্বরগঞ্জ, েয়েননিংহ 

মফান: ০১৬১১৯০০৪০০ 

ই-মেইল: rajanwarul@gmail.com  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৮ জনাব মো: নেজানুর রহোন  

মরারাইটর 

োহীয়া জুট হযানন্ডক্রাফট 

নভতর লহনী, পায়রাবন্দ, রংপুর 

মফান: ০১৮২১১৩৫৪৪৬ 

ই-মেইল: mahiyajute.gmail, gmail.com  

তানরখ: ২১-০৪-২০২২ 

৮১৯ নেনিি নলনপ আক্তার 

মরারাইটর 

রকৃনত হযানন্ডক্রাফটি 

৩৬৭/১, মিাোন নং-২ হানজ ওয়ানির খান েিনজি োনেডট 

নেরপুর-১, ঢাো 

মফান: ০১৮১২১৮৮৫২৬, ০১৭৬৯৩৮৫৭৪৯ 

Email: lipiakter@gmail.com 

তানরখ: ১২-০৫-২০২২ 

৮২০ জনাব মো: োফুজুল গনন 

মরারাইটর 

গনন ক্রীনয়শন 

এ-১৯, ভাটপাড়া, নবনপএটনি মরাি 

মরনিও েনলানী,িাভার, ঢাো। 

মফান: ০১৯২২৬৫৭৭৫০ 

Email: badhon_tex@yahoo.com 

তানরখ: ১১-০৫-২০২২ 

৮২১ জনাব মগালাে িানরায়ার  

ম্যাননজার  

েজড জুট এযন্ড হযানন্ডক্রাফটি 

মেয়টখানল, হািারা 

শ্যননগর, মুনন্সগঞ্জ 

মফান: ০১৭১৫৭৩১৩৫৪ 

Email: asifkjhbd@gmail.com 

তানরখ: ১১-০৫-২০২২ 

৮২২ জনাব মো: োসুি ইেবাল 

নিইও 

নি এনশয়ান ক্রাফটি 

৪৫২নব১ নিনেলক্ি টাওয়ার, িনক্ষন োফরুল 

mailto:lipiakter@gmail.com
mailto:badhon_tex@yahoo.com


    

ঢাো েযান্ট: ঢাো-১২০৬ 

মফান: ০১৭১২৯৭৩৯৭৩ 

Email: asiancrafts@gmail.com 

তানরখ: ১১-০৫-২০২২ 

৮২৩ জনাব োননজ সুলতানা 

নিইও 

জুট নফউশন 

ফ্লাট-এ/৪, বাড়ী-২১, ১৫ ননউ,  

ধানেনন্ড, ঢাো-১২০৯ 

মোবাইল: ০১৭১১৫৪১৬০৭ 

Email: kanizsultana63@yahoo.com  

৮২৪ নেনিি লাইলুন নাহার 

মচয়ারম্যান 

রাতুল হযানন্ডক্রাফটি 

৯২, েনল্লেনভলা, পুলপাড়, মোহাম্মিপুর, ঢাো 

মফান: ০১৭৬২২৪৯৬০৪ 

Email: lilunnahar1979@gmail.com 

তানরখ: ১৬-০৫-২০২২ 

৮২৫ নেনিি জান্নাত েনরয়ে 

িভাপনত 

নবশ্বম্ভবপুর রুরাল মিনভলপনেন্ট মিািাইট 

নতুনপাড়া, মুনক্তখলা 

নবশ্বম্ভবপুর, সুনােগঞ্জ 

মফান:০১৭৩২১৯০৭১৬ 

ইমেইল: jannat.mariaam@gmail.com  

৮২৬ জনাব োজল নবশ্বাি 

ব্যাবস্থাপনা পনরচালে 

অথ ড রাইনভট নলনেনটি 

২৭/নি, েননপুনড় পাড়া, মেজগাও-ঢাো। 

মফান: ০১৫৫১০৫৮৯৬৬, ৫৮১৫১৭৩৭ 

ই-মেইল: arthoprivateltd.@gmail.com  

তানরখ: ২০-০৫-২০২২ 

৮২৭ জনাব জুনয়না মফরনিৌি 

মরারাইটর 

আহ্লাি ফযাশন 

িেতা ভবন, মেরানীপাড়া, রংপুর 

মফান: ০১৭০৩৭০৩৮৫ 

ই-মেইল: ahalladbd@gmail.com  

তানরখ: ২৩-০৫-২০২২ 

৮২৮ জনাব মরােিান আক্তার 

মরারাইটর 

আস্থা হযানন্ডক্রাফটি 

বািা-২২, মরাি-৪, ব্লে-নজ, জু মরাি, নেরপুর-১, ঢাো 

মফান: ০১৬৭৭১৭০০৮৪ 

ই-মেইল: asthaboutics@gmail.com  

তানরখ: ২৪-০৫-২০২২ 

mailto:asiancrafts@gmail.com
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৮২৯ নেনিি রাহানুো েনরয়ে 

নিইও 

তুনলস্ ক্রীনয়শন 

২৫৮৮, রনফেনভলা, আতুরার নিনপা, গফুরউল্লাহ ো্ওলানা 

মলইন আনেন জুট, পাচলাইশ চট্টগ্রাে। 

মফান: ০১৬১৮২৩২৪৩৬ 

ই-মেইল: tulisrcreation405@gmail.com 

৮৩০ মোিা: খানিজা মবগে 

মরারাইটর 

মশাভা হযানন্ডক্রাফট 

উত্তে মবতারপারা, মপা: হাজীর হাট, রংপুর 

মফান: ০১৭১৬২৬১৪৭৭ 

ই-মেইল: shovahandicraft@gmail.com 

৮৩১ মোিা: নিলারা খাতুন 

মরারাইটর 

নাঈো কুটর 

পুটোরী, সবরাতীহাট, নেঠাপুকুর রংপুর 

মফান: ০১৭৫১২৭৯৪৫৬ 

ই-মেইল: নাই 

৮৩২ মোিা: িানবহা আনিারী 

মরারাইটর 

এি আনিারী জুনয়লারী 

বািা নঙ-৭০মরাি নঙ-১/গ রংপুর 

মিন্ট্রাল মরাি রংপুর। 

মফান: ০১৮৭২০৪৭০০৮ 

ই-মেইল: ansarisabiha407@gmail.com  

৮৩৩ জনাব চন্দনা রানী মি 

মরারাইটর  

ফুল্লরা ফযাশন এযণ্ড জুট মরািাক্ট 

পূর্ব আিালতপারা, টাংগাইল 

মোবাইল: ০১৮৩৭৫৯৫৯৫০ 

ই-মেইল: cdey8674@gmail.com 

৮৩৪ 

 

জনাব িাননজিা নুিরাত মলাপা 

মরারাইটর  

সতমুর বুটেি এন্ড মটআলার্ি 

োগোরী মপািারপাড়া, টাংগাইল 

মোবাইল: ০১৭০১৫২৫৪৯৮ 

ই-মেইল: sunjidanusrath89@ gmail.com 

 

 

৮৩৫ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: রুরাল উইমেন এেপাওয়ারমেন্ট 

উদ্যাক্তার োম: মোহাম্মি এরফান উনিন 

িদডি:  ননব ডাহী পনরচালে 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, রপ্তােীকারক 

ঠিকাো: হাজীবাড়ী, বানলপাড়ানরাি, িনররােপুর, নত্র্শাল 
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িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর িডিং ব্যাগ, োদ্ভি ব্যাগ, জিডিি ব্যাগ, 

জিে জহাোর , টিসুয িক্স 

েেিি: ১২ েে 

জ াে: ০১৭০৩৮১৬৯৬৬৭ 

ইনেল:  arfan.afsbf@gmail.com   

৮৩৬ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: ডি.ওটি িল্লী ক্রা ট  

উদ্যাক্তার োম: জনাব মোহাম্েি নিিারুল ইিলাে 

িদডি:  ব্যািস্থািো িডরোিক 

ব্যিিার ধরে: আমদােী রপ্তােী ও উৎিাদেকারী 

ঠিকাো: বাড়ী-৩৮, শাহ মুগিে এযনভননউ 

মিক্টর-১৩, উত্তরা ঢাো-১২৩০ 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্িাি, ঝুডড়, জহাম জিদ্কার, িকি প্ররকার ব্যাগ 

েেিি: ৭০ েে 

জ াে: ০১৭১৫৯৬৫০০৮ 

ইনেল: didar.islam@baseoftrade.com  

৮৩৭ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: ঋ-নশনল্প হযানন্ডক্রাফটি 

উদ্যাক্তার োম: জনাব মুন্সী খাইরুল ইিলাে 

িদডি:  ব্যািস্থািো িডরোিক 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, আমদােী ও রপ্তােীকারক  

ঠিকাো: মগাপীনাথপুর, নবননরনপাতা, িাতক্ষীরা 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর ম্যাকদ্রমী শডিং ব্যাগ, িাদ্স্কট, জটডিি 

ম্যাট, ওয়াি হযাংডগং, ঝুডড়,  জফ্লার ম্যাট। 

েেিি: ৬০৯০েে 

জ াে: ০৪৭১-৬৪৯২১, ০১৭৭৪৯৭৬৫৮৫ 

ইনেল: khairulworld77@gmail.com  

৮৩৮ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: রানহো নক্রনয়শন 

উদ্যাক্তার োম: জনাব মো: ঝুোন মহানিন েজুেিার 

িদডি:  ব্যািস্থািো িডরোিক 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, ডিিণেকারী 

ঠিকাো: গ্রাে: রােরায়, মপা:+থানা: মচৌিগ্রাে, কুনেল্লা 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর শডিং ব্যাগ, ওয়াি জেম, জিডিি ব্যাগ, 

ল্যাস্প্ কভার। 

েেিি: ১২েে 

জ াে:  ০১৮১৭০৮৩৯৬৮ 

Email: jhumanmojumder@gmail.com 

৮৩৯ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: জরি িারদ্িি  

উদ্যাক্তার োম: মরখা রানী িরোর 

িদডি:  ব্যািস্থািো িডরোিক 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী 

ঠিকাো: গ্রাে: মোনাোত্র্া পূর্ব বাড্ডা, গুলশান-১, ঢাো 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর শডিং ব্যাগ, হযাডন্ডক্রা টি, ম্যাক্রম 

েেিি: ০৪েে 

জ াে:  ০১৮৭৯২৮৮৮০৯ 

Email: নাই 

৮৪০ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: আডকঞ্চে 

উদ্যাক্তার োম: জমাো: িামছুে োহার স্বে বা 
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িদডি:  জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, ডিিেণকারী 

ঠিকাো: চেনোচমুরী, ফুলপুকুনরয়া, মগানবন্দগজ্ঞ, গাইবান্ধা 

িদ্ণ্যর োম: ওয়ািম্যাট, আিে, িাদ্িাি 

েেিি: ২০েে 

জ াে:  ০১৭১৬৭২৬৩৮৬, ০১৭১৮৫৪১২৮২ 

Email: sworna84@gmail.com  

৮৪১ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: স্বাধীে  যাশে 

উদ্যাক্তার োম: জিামা িড়াি 

িদডি:  জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, ডিিেণকারী 

ঠিকাো: আল ফারুে মরাি, আবু নানির োদ্রািা গনল, 

মিানািাঙ্গা, খুলনা 

িদ্ণ্যর োম: ব্যাগ, িাি ব, ডিকা, গহো, ওয়ািম্যাট, আিে, 

িাদ্িাি, পুতুি, ফুি ইতযাডদ 

েেিি: ১০েে 

জ াে:  ০১৭০৬৩০১২২২, ০১৫৬৪৪৭৬৩৬৮ 

Email: suma1996baral@gmail.com   

৮৪২ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: মাডিিারিাি জুট জপ্রািাক্টস্ জিন্টার 

উদ্যাক্তার োম: োঁদ ডিতারা ডিেদ্ত ইিিাম 

িদডি:  জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী, ডিিেণকারী 

ঠিকাো: হাউজ নং-০৭, ফ্লযাট নং-ই-১,  

মরাি নং-৫ ধানেনন্ড, ঢাো-১২০৯ 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর ব্যাগ, ওয়ািম্যাট, জশা-ডিি 

েেিি: ০৬েে 

জ াে:  ০১৫৮১৮৮৬৪১১ 

Email: lipiamin@gmail.com    

 

৮৪৩ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : আইডরশ বুটিকস্ ও  যাশে। 

উদ্যাক্তার োম: আনেনা মবগে। 

পিনব : মরাপাইটর 

ব্যবিার ধরন : উৎিাদেকারী ও ডিতরেকারী । 

ঠিোনা : ২০৩,কুসুেবাগ, খুলশী, চট্টগ্রাে। 

পনণ্যর নাে : মটনবল ম্যাট, শনপং ব্যাগ, ট্রানভল ব্যাগ ইতযানি। 

জনবল : মোট ২ জন। 

মফান : ০১৮১৭৭৭১৫১০ 

ইনেল: irishplantbd@gmail.com 

৮৪৪ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : ডেয়ামা 

উদ্যাক্তার োম: নারনগি আক্তার  

পিনব : মরাপাইটর 

ব্যবিার ধরন : উৎিাদেকারী ও ডিতরেকারী । 

ঠিোনা : গুলবাগ, েহুরীপাড়া, আগ্রাবাি, চট্টগ্রাে। 

পনণ্যর নাে :  শনপং ব্যাগ, লাঞ্চ ব্যাগ, ট্রানভল ব্যাগ ইতযানি। 

জনবল : মোট ২ জন। 

mailto:sworna84@gmail.com
mailto:suma1996baral@gmail.com
mailto:lipiamin@gmail.com


    

মফান : ০১৬০১৫১২৬৭৩ 

ইনেল: nme1746@gmail.com  

৮৪৫ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: স্বপ্ন জোঁয়া কুটির ডশল্প 

উদ্যাক্তার োম: তাডেয়া আক্তার 

িদডি: জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী 

ঠিকাো: কয়ািাড়া, ধেিাড়ী, টাঙ্গাইি 

িদ্ণ্যর োম: ডিডভন্ন ধরদ্ের ব্যাগ ও জশা-ডিে 

েেিি: ০৫ েে  

জ াে: ০১৮৬৫-৭২৬৫২৫ 

ই-মেইল:  

৮৪৬ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: রাহাত হস্তডশল্প 

উদ্যাক্তার োম: মাহফুো  াতুে 

িদডি: জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী 

ঠিকাো: কদ্িে জরাি, িদর, োমািপুর 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর িডিং, োদ্ভি জিডিি ব্যাগ 

েেিি: ০৩ েে  

জ াে: ০১৭১০-৮৯৩৭১২ 

ই-মেইল: mukhlesr75@gmail.com 

৮৪৭ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: ডিমা হস্ত ডশল্প  

উদ্যাক্তার োম: জমািা: আকডিমা জিগম 

িদডি: জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী 

ঠিকাো: পূি ব েয়া িাড়া িদর, োমািপুর 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর িডিং, োদ্ভি জিডিি ব্যাগ 

েেিি: ০৬ েে  

জ াে: ০১৭৯৭৮৬৯৭৮১ 

ই-মেইল: limahostoshilpo@gmail.com 

৮৪৮ রনতষ্ঠাননর নাোঃ নলনিং স্টাইল  

উনযাক্তার নাোঃ মোাঃ আশরাফুল ইিলাে আনিারী   

পিবীাঃ মরারাইটর 

ব্যবিার ধরনাঃ উৎপািোরী ও নবপণনোরী  

ঠিোনাাঃ বািা নং  মরাি নং , েি ডাননোড়, েযানিট 

েমলজ, রংপুর 

পনণ্যর নাোঃ মটনবল রানার, মফ্লারম্যাট ও ব্যাগ 

জনবলাঃ পুরুষ জন, েনহলা জন, মোট জন।  

মোবাইলাঃ  

ই-মেইলাঃ aislamansari73@gmail.com   
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৮৪৯ রনতষ্ঠাননর নাোঃ এআইএলিনব্লউ  

উনযাক্তার নাোঃ ফনজলাতুন মনছা  

পিবীাঃ ব্যবস্থাপনা পনরচালে  

ব্যবিার ধরনাঃ বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপািন ও নবপণন 

ঠিোনাাঃ গমবরতল, বালাবাড়ীহাট, নচলোরী, কুনড়গ্রাে 

পনণ্যর নাোঃ পানটর মবনী, নছো, মফ্লারম্যাট, মটনবল রানার ও 

পানটর ব্যাগ 

জনবলাঃ পুরুষ  জন, েনহলা  জন, মোট  জন।  

মোবাইলাঃ 

ই-মেইলাঃ aislamansari73@gmail.com   

৮৫০ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: আর এযন্ড এি ন্যাোর ডিোইে 

উদ্যাক্তার োম: জনাব মো: রাজ মহানিন 

িদডি: জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে: উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী   

ঠিকাো: গাঙ্গুহাটী, জশািািাড়ীয় িাডিয়া, িািো 

িদ্ণ্যর োম: িাদ্টর ম্যাট, ভাি িাদ্স্কট 

েেিি: ১৪ েে  

জ াে: ০১৭১৫১৫৬৪৩৮ 

ই-মেইল: info@randsbd.com 

৮৫১ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: অমীরা হযাডন্ডক্রযা ট এন্ড ভযারাইটিে 

উদ্যাক্তার োম: হাডেো আক্তার  

িদডি: জপ্রাপ্রাইটর 

ব্যিিার ধরে:উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী 

ঠিকাো: েয় আেী পুকুর িাড়, িাোিাড়া, টাঙ্গাইি 

িদ্ণ্যর োম: ডিডভন্ন ধরদ্ের ব্যাগ, িাি ব, কিমদােী,  াইি 

জ াোর ও জশা-ডিে 

েেিি: ০৬ েে  

জ াে: ০১৭২১-০৭৯০৪১ 

ই-মেইল:  

৮৫২ রনতষ্ঠাননর নাোঃ ঐনতহয হস্তনশল্প ফযাক্টনর”  

উনযাক্তার নাোঃ নিলরুবা মবগে  

পিবীাঃ মরারাইটর  

ব্যবিার ধরনাঃ বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপািন ও নবপণন 

ঠিোনাাঃ বালার বাজার, ননজনরর হাট, রংপুর  

পনণ্যর নাোঃ হযান্ডলূে ফযানব্রক্ি, শনপং ব্যাগ, রানার, 

মফ্লারম্যাট ইতযানি।  

জনবলাঃ পুরুষ  জন, েনহলা  জন, মোট  জন।  

মোবাইলাঃ 

ই-মেইলাঃ info@rangpurint.com 

Facebook.com/craftpage00    

৮৫৩ রনতষ্ঠাননর নাোঃ ইমোনেন্ডজ 

উমযাক্তার নাোঃ জনাব মো: রাজু েনন 

পিবীাঃ ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

ব্যবিার ধরনাঃ উাঃপািন ও নবপণনোরী 

mailto:aislamansari73@gmail.com
mailto:info@rangpurint.com


    

ঠিোনাাঃ মনচৌরীগাছা, হনরপাড়া, মঘারাঘাট নিনাজপুর 

পনণ্যর নাোঃ  ব্যাগ ওয়ালম্যাট জুতা। 

২।খ, োদ্রািা মরাি (উত্তর বালুচর), আরনশনগর, মেরানীগঞ্জ 

জনবলাঃ ০৪ জন 

মোবাইলাঃ ০১৭৫০৫৯১০০৫ 

ই-মেইলাঃ raju@ecofriendj.com  

৮৫৪ রনতষ্ঠাননর নাোঃ োরুোষ ড রংপুর  

উনযাক্তার নাোঃ মোাঃ ইিোইল মহানিন   

পিবীাঃ রনতষ্ঠাতা  

ব্যবিার ধরনাঃ উৎপািোরী ও নবপণনোরী  

ঠিোনাাঃ নব্দীগঞ্জ বাজার, োনহগঞ্জ, রংপুর  

পনণ্যর নাোঃ মফ্লারম্যাট, মটনবল রানার, নিো, মশা-নপি, ব্যাগ  

জনবলাঃ পুরুষ জন, েনহলা জন, মোট জন।  

মোবাইলাঃ  

ই-মেইলাঃ ismileesad@gmail.com  

www.facebook.com/karukarjorangpur 

 

 

৮৫৫ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : িাো িহুমু ী িাটিণ্য ও হস্ত ডশল্প 

উদ্যাক্তার োম: মুহাম্মি আহ্িান হাবীব 

পিনব : মচয়ারম্যান 

ব্যবিার ধরন : উৎিাদেকারী ও ডিিেেকারী । 

ঠিোনা : পাইিো, নেলা, মশরপুর 

পনণ্যর নাে :  স্কুল ব্যাগ,  ফাইল মফাোর, মলনিি িাইটব্যাগ 

জনবল : মোট ১২জন। 

মফান : ০১৭১৪৬৪২৬১৯ 

ইনেল: ahsanhabib1464@gmail.com 

৮৫৬ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : এডমি বুটিক 

উদ্যাক্তার োম: শাডহো জিগম 

পিনব : িত্বানধোরী 

ব্যবিার ধরন :  

ঠিোনা : বকুলতলা, েমলজ মরাি,জাোলপুর 

পনণ্যর নাে : মিয়াল মশা-নপছ, েলেিানী,, ঝুলুনন, চেনলট 

বক্স  

জনবল : ০৩ জন 

মফান : ০১৭৫৩৫৪১৪৪৩ 

ইনেল: shahinabegum833@gmail.com 

৮৫৭ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : ডিডি ক্রা ট। 

উদ্যাক্তার োম: মরনহনা আক্তার।  

পিনব : মরাপাইটর। 

ব্যবিার ধরন : উৎিাদেকারী ও ডিিণেকারী । 

ঠিোনা : মপার্ট েনলানী,বন্দর, চট্টগ্রাে। 

পনণ্যর নাে :  শনপং ব্যাগ, ওয়াল ম্যাট, মশা নপচ ইতযানি। 

জনবল : মোট ১ জন। 

মফান : ০১৮৫৫৬৩০৯৭৩ 

mailto:raju@ecofriendj.com
mailto:ismileesad@gmail.com


    

ইনেল: jesc_chittagong@jdpc.gov.bd 

৮৫৮ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : আর এম ডক্রদ্য়শে। 

উদ্যাক্তার োম: মোাঃ আবদুল্লাহ আল জুবানয়র। 

পিনব : মরাপাইটর। 

ব্যবিার ধরন : উৎিাদেকারী ও ডিিণেকারী । 

ঠিোনা : নশেলবাহা, েন ডফুলী, চট্টগ্রাে। 

পনণ্যর নাে :  শনপং ব্যাগ, লাঞ্চ ব্যাগ, ট্রানভল ব্যাগ ইতযানি। 

জনবল : মোট ৪ জন। 

মফান : ০১৮১৪৩৪০১১০ 

ইনেল: jesc_chittagong@jdpc.gov.bd 

৮৫৯ রনতষ্ঠাননর নাোঃ ইজো ব্রান্ড  

উনযাক্তার নাোঃ জনাব মো: িালোন ফারনি 

পিবীাঃ পার্টনার  

ব্যবিার ধরনাঃ উৎিাদেকারী ও ডিিণেকারী । 

ঠিোনাাঃ হাজী বািশা নেয়া মরাি, োতুয়াইল, ঢাো 

পনণ্যর নাোঃ শনপং ব্যাগ, মফনন্স ব্যাগ, অনফি ব্যাগ 

জনবলাঃ ৮ জন 

মোবাইলাঃ ০১৯৩৭৩৯৭৩৫২ 

ই-মেইলাঃ izmabrand@gmail.com 

৮৬০ রনতষ্ঠাননর এেোত্র্া এন্ট্রনরনীয়র্ি নল: 

উনযাক্তার নাোঃ শুভাষীশ রায় 

পিবীাঃ মচয়ারম্যান 

ব্যবিার ধরনাঃ উাঃপািন ও নবপণনোরী 

ঠিোনাাঃ মরাি-৪, বািা-১, বনানী নিওএইচএি 

মগাবড়াকুড়া, শাপলাবাজার, হালুয়াঘাট েয়েননিংহ 

পনণ্যর নাোঃ নিেনেচার, মোস্টার, োনপ ডট 

জনবলাঃ ২০ জন 

মোবাইলাঃ ০১৬৭৭০৬৪১৫৮ 

ই-মেইলাঃ shuvo.ekmattra@gmail.com 

৮৬১ রনতষ্ঠাননর নাোঃ “ইনো মরািাক্টি নবনি”  

উনযাক্তার নাোঃ খন্দোর সুরাইয়া আক্তার 

পিবীাঃ মরারাইটর  

ব্যবিার ধরনাঃ বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপািন ও নবপণন 

ঠিোনাাঃ খাোর মোড়, লালবাগ,ফনরিপুর, রংপুর  

পনণ্যর নাোঃ পাপি, ওয়ালম্যাট, মটনবল ম্যাট, ঝুনড়  

জনবলাঃ পুরুষ  জন, েনহলা  জন, মোট  জন।  

মোবাইলাঃ 

ই-মেইলাঃ ecoproducts@gmail.com, 

deshiponno24@gmail.com  

ওনয়ব িাইটাঃ deshi_ponno.com   

৮৬২ রনতষ্ঠাননর নাোঃ “কুটর ক্রাফট”  

উনযাক্তার নাোঃ মোছাাঃ নুরনাহার মবগে নারগীছ 

পিবীাঃ মরারাইটর  

ব্যবিার ধরনাঃ বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপািন ও নবপণন 

ঠিোনাাঃ েনহপুর মরাি, বুনড়র হাট বাজার, রংপুর 

mailto:jesc_chittagong@jdpc.gov.bd
mailto:jesc_chittagong@jdpc.gov.bd
mailto:ecoproducts@gmail.com
mailto:deshiponno24@gmail.com


    

পনণ্যর নাোঃ ঝুনড় ব্যাগ, মশা-নপি, পাপি, মবনী, রনশ, নছো  

জনবলাঃ পুরুষ  জন, েনহলা  জন, মোট  জন।  

মোবাইলাঃ 

ই-মেইলাঃ kutir.craft@gmail.com  

ওনয়ব িাইটাঃ www.kutircraft.com 

www.fb.com/kutircraftbd   

৮৬৩ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: জমরী মাট ব 

উদ্যাক্তার োম: জমাোঃ োেেীে আক্তার জমরী 

িদডি: স্বত্বাডধকারী   

ব্যিিার ধরে:  উৎিাদেকারী ও ডিতরেকারী  

ঠিকাো: হডরোি দত্ত জিে, মাইকিডট্ট, যদ্শার-৭৪০০  

িদ্ণ্যর োম: ব্যাগ, গহো ও ওয়ািম্যাট  

েেিি: ০৫ েে 

জ াে:  ০১৭৩৩৪৭৪৭৯৪ 

ইনেল:  mmarymart407@gmail.com 

৮৬৪ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: োিডরে িাটিল্লী 

উদ্যাক্তার োম: জমাোঃ োিডরে 

িদডি: স্বত্বাডধকারী   

ব্যিিার ধরে:  উৎিাদেকারী ও ডিতরেকারী  

ঠিকাো: ১০ পূি ব িাডেয়া  ামার মিডেদ জিে, খুিো িদর,  

িদ্ণ্যর োম: ডেকা, জটডিি ম্যাট, ওয়ািম্যাট, গহো 

েেিি: ৩৫ েে 

জ াে: ০১৯০৫৭৩৭৪৭২ 

ইনেল:  nasrinislam.patpolli@gmail.com 

৮৬৫ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম : িাট িাোর 

উদ্যাক্তার োম : কামরুে োহার 

িদডি : জপ্রািাইটর   

ব্যিিার ধরে:  উৎিাদেকারী ও ডিতরেকারী  

ঠিকাো: মবারহান েেনেক্স, অনলাোর মোড়, ৭৪-৭৫ 

মবায়নলয়া  

পাড়া, মঘাড়াোরা, মবায়ানলয়া, রাজশাহী।  

িদ্ণ্যর োম: েনব ব্যাগ, শনপং ব্যাগ, লাঞ্চ েযানর ব্যাগ, 

ভযাননট   

ব্যাগ, অনফনিয়াল ব্যাগ, নিো, ম্যােরাে ব্যাগ, মশানপচ 

ইতযানি 

েেিি: ০৭ েে 

জ াে: ০১৯২৩৯৬৮১০৩    

ইনেল:  pattbazar20@gmail.com 

৮৬৬ রনতষ্ঠাননর নাোঃ ননব ডান জুট  

উনযাক্তার নাোঃ জনাব মো: তানভীর ইিলাে িাি 

পিবীাঃ ব্যবস্থাপনা পনরচালে 

ব্যবিার ধরনাঃ পাটপণ্য উাঃপািনোরী ও নবপণনোরী 

ঠিোনাাঃ ৫১/১০ শাহীবাগ, িাভার, ঢাো 

http://www.kutircraft.com/


    

পনণ্যর নাোঃ িনপং ব্যাগ, ফাইল, হান্ন্ডক্রাফটি 

জনবলাঃ ১২ জন 

মোবাইলাঃ ০১৭৮৮৮৪৮২৩৬ 

ই-মেইলাঃ nirbaanjute@gmail.com 

৮৬৭ প্রডতষ্ঠাদ্ের োম: নতশা হস্তনশল্প 

উদ্যাক্তার োম: রাডশদা আিম 

িদডি: স্বত্বাডধকারী 

ব্যিিার ধরে:উৎিাদেকারী ও ডিক্রয়কারী 

ঠিকাো: কদ্িে জরাি, ডহরু িড়ক িংিগ্ন, িদর, োমািপুর 

িদ্ণ্যর োম: শডিং ব্যাগ, জিডিি ব্যাগ, োদ্ভি ব্যাগ  ইতযাডদ 

েেিি: ০৩ েে (মডহিা ০৩ েে) 

জ াে: ০১৩০০-৮৮৮১৮৩ 

ইনেল: rashidaakhtar70@gmail.com 

  

  

  

  

mailto:rashidaakhtar70@gmail.com

