
ট্রেড িং কর্ পোরেশন অব বোিংলোরেশ 

আঞ্চডলক কোর্ পোলয়, বডেশোল। 

ক্র. 

নিং 
প্রডিষ্ঠোরনে নোম ট্রপ্রো্োইটরেে নোম ঠিকোনো উ্রেলো ট্রেলো 

আঞ্চডলক 

কোর্ পোলয় 

চুক্তি 

সম্পাদনের 

তাক্তরখ 

চুক্তি 

েবায়নের 

সব বনেষ 

তাক্তরখ 

চুডি্ত্র নবোয়রনে 

ট্রময়োে উত্তীরণ পে  

িোডেখ 

দূেত্ব 

1.  মেসাস স  পানাো এন্টারপ্রাইজ মোোঃ খলিলুর রহোন কিাপলি, লনউ সদরঘাট মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 24-08-09 15-5-19 30-06-২3 
50 

2.  মেসাস স  অনুরাগ এন্টারপ্রাইজ মোোঃ জালকর মহারসন রূপাতিী, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 24-08-09 04-11-19 30-06-২3 50 

3.  মেসাস স  রাজন মেডাস স আবুি বাশার (বাদশা) সাগরদী বাজার, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 25-10-07 19-11-19 30-06-২3 50 

4.  মেসাস স  অলথ স মটার মোোঃ জাহাঙ্গীর মহারসন হাটরখািা মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 25-10-07 15-5-19 ৩১-১২-২১ 50 

5.  মেসাস স মসলিে মেডাস স   মোোঃ মসলিে হাওিাদার ২৩, নং ওয়াড স , সাগরদী বাজার, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 ০৪-০১-২২ ৩০-০৬-২৩ 50 

6.  মেসাস স  লসয়াে  মেডাস স  মোোঃ েলজবর রহোন পুরানপাড়া, আলেরগঞ্জ সড়ক, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 13-10-20 ৩০-৬-২২ 50 

7.  মেসাস স মনাোন এন্টারপ্রাইজ মোোঃ িাি লেয়া লনউ সদরঘাট মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 2-12-19 30-06-২3 50 

8.  মেসাস স মসাহাগ মটার মোোঃ ওবায়দুর রহোন কলব জীবনান্দ দাস সড়ক, বগুড়া মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 27-01-21 ৩০-০৬-২2 50 

9.  মেসাস স লেজানুর রহোন মোোঃ লেজানুর রহোন বান্দ মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 28-11-19 30-06-২3 50 

10.  মেসাস স আলের এন্টারপ্রাইজ  মোোঃ রুহুি আলেন কাঠপলে মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 30-7-19 30-06-২3 50 

11.  মেসাস স নয়ন মটার  মোোঃ ইলিস লসকদার পিাশপুর মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 06-05-18 30-06-২3 50 

12.  মেসাস স কািাে মটার  মোোঃ কািাে আরিকান্দা, খারিকাবাদ করিানী, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 10-03-19 30-06-২3 50 

13.  মেসাস স লদপ্ত মটার প্রদীপ সরকার ইন্দ্রকাঠী, নবগ্রাে মরাড, বলরশাি বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 17-12-19 30-06-২3 50 

14.  মেসাস স আি খলিফা মেডাস স মোোঃ েলশউর রহোন লসএন্ড লব মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 02-12-19 ৩১-১২-২১ 50 

15.  মেসাস স সুবা এন্টারপ্রাইজ    মোোঃ লেজানুর রহোন খান ম্যানসন, দরগাহ্ বাড়ী, সাগরদী, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 - ৩১-১২-২১ 50 

16.  
মেসাস স আোঃ োরজদ 

হাওিাদার  
আোঃ োরজদ হাওিাদার বন্দর মরাড, দোঃ আরিকান্দা, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 08-08-10 15-3-20 30-06-২3 50 

17.  
মেসাস স আলেরুনরনচ্ছা 

কনটাকশন 
মোোঃ েনজুরুি ইসিাে েনসুর মকায়াটার, নবগ্রাে মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 08-08-10 23-7-19 30-06-২3 50 

18.  মেসাস স মোোঃ োমুন গাজী   োমুন গাজী হাটরখািা বাজার মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 08-08-10 ০৫-১-2২ 30-06-২3 50 

19.  মেসাস স লবসলেল্লাহ মটার মোোঃ জাহাঙ্গীর মহারসন হাটরখািা বাজার মরাড, বালরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 08-08-10 15-5-19 ২৮-০৪-২২ 50 

20.  মেসাস স তালুকদার মেডাস স  আবু সাদাত ছারয়ে তালুকদার বটতিা, নবগ্রাে মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 09-08-10 16-9-19 30-06-২3 50 

21.  মেসাস স শংকর এন্ড ব্রাদাস স  শংকর কুোর কুন্ড বীর প্রতীক প্লাজা নতুন বাজার, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 22-3-11 06-11-19 30-06-২3 50 



22.  মেসাস স লসনলথয়া এন্টারপ্রাইজ   আবদুস ছািাে লসএন্ডলব মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-08-10 04-05-20 ৩১-১২-২১ 50 

23.  মেসাস স রানা এন্টারপ্রাইজ মোোঃ োসুদ রানা ফলরয়া পলি, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 06-06-12 04-05-20 30-06-২3 50 

24.  
মেসাস স শাহানারা 

এন্টারপ্রাইজ 
মগািাে মোহাম্মদ সররায়ার 

আরেি আিী সড়ক, চান্দু োরকসট, রূপাতিী, 

বলরশাি। 
বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 11-9-13 03-06-21 30-06-২3 50 

25.  মেসাস স মসারহি এন্টারপ্রাইজ মোোঃ মহিাি উলিন সাগরদী-রূপাতিী মেইন মরাড, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 20-11-13 ০৩-০১-২২ 30-06-২3 50 

26.  মেসাস স তালুকদার এন্টার.  মোোঃ নুরুি ইসিাে তালুকদার দলিণ সাগরদী, মগজন বাইন, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 16-9-13 29-10-19 30-06-২3 50 

27.  
মেসাস স োরয়র মদায়া 

এন্টারপ্রাইজ 
মোোঃ নালছর উলিন মহোরয়ত উলিন সড়ক, বলরশাি। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 08-01-14 02-12-19 30-06-২3 50 

28.  মেসাস স এরিখ মেডাস স মোোঃ েরিি ম াসসি কসেজ এরিরিউ, সদি, বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 24-5-16 23-5-20 30-06-২3 50 

29.  মেসাস স সাদী মটাি মশখসাদী সাগিদী মেইি মিাড, বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 20-10-16 28-12-20 ৩০-০৬-২২ 50 

30.  মেসাস স ো মটাস স  মো. েরিরুে ইসোে (বাদে) মবেতো, আোিতগঞ্জ, বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 12-03-20 - 30-06-২3 50 

31.  মেসাস স  াসাি ব্রাদাস স মোোঃ এিামুে  ক করবি খাসেদাবাদ কসোিী, আসেকান্দা, বরিশাে বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 15-03-20  ১৫-০৩-২২ 50 

32.  †gmvm© †PŠayix †÷vi মোোঃ হুোয়ুি করবি Kvwkcyi evRvi বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 15-03-20 - ১৫-০৩-২২ 50 

33.  †gmvm© Ave`yjøvn GÛ mÝ  মোোঃ আবদুল্লা  আে মিাোি 624 wbD m`iNvU †ivW, nvU‡Lvjv, ewikvj বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 15-03-20 - ১৫-০৩-২২ 50 

34.  
মেসাস স রিউ বরিশাে ফুড 

প্রডাক্টস 
এে. সাইফুে ইসোে কাউরিয়া ১িং ওয়াড স, ewikvj। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 02-04-20 - ০২-০৪-২২ 50 

35.  মেসাস স চিসোিাই মটাি  মোোঃ েরিি উরিি 
সাগিদী বাজাি, মচয়ািম্যাি বারি সংেগ্ন, দরিণ 

সাগিদী, ewikvj 
বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 02-04-20 - ০২-০৪-২২ 50 

36.  †gmvm© `i_x †÷vi  মি ািা মবগে fvwULvbv †Rvo gmwR`, ewikvj m`i, ewikvj| বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 31-03-20 - ৩১-১২-২১ 50 

37.  রশকদাি মেডাস স  েিজুরুে  াসাি তুষাি কাউরিয়া প্রধাি সিক, ewikvj| বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 19-04-20 - ১৯-০৪-২২ 50 

38.  কুয়াকাটা মজিাসিে মটাি   মোোঃ আসিায়াি ম াসসি 
২৬৮, করিে কুটিি, িবগ্রাে মিাড, বরিশাে সদি, 

ewikvj| 
বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 20-04-20 - ২০-৪-২২ 50 

39.  মেসাস স ইয়ারেি এন্টািপ্রাইজ  মোোঃ োমুি আকন্দ কাউরিয়া ২িং ওয়াড স, রবরসরস, ewikvj| বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 13-04-20 - ১৩-৪-২২ 50 

40.  মেসাস স শ্রীেক্ষ্মী িান্ডাি  মগাপাে কৃষ্ণ কুন্ডু িতুি বাজাি মটম্পু টযান্ড, বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 05-05-20 - ০৫-৫-২২ 50 

41.  
মেসাস স এস মক রসি া 

এন্টািপ্রাইজ 
মশখ কােরুজ্জাোি সুেি আি-নূি টাওয়াি বাংো বাজাি, বরিশাে। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 03-05-20 - ০৩-০৫-২২ 50 

42.  ট্রমসোস প েোয়হোন এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ শডহদুল ইসলোম েডিণ আরলকোন্দো, ডসএসড  ট্রেো , বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 31-05-20 - ৩১-০৫-22 50 

43.  ট্রমসোস প হোওলোেোে ট্রটোে ট্রমো. েডহরুল ইসলোম ফডকে বোড়ী, সোগেেী, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 20-05-20 - ২০-০৫-২২ 50 

44.  ট্রমসোস প খোন ডবল্ডোস প ট্রমোোঃ মোহমুে খোন 
ডসএন্ডডব ট্রেো , উ্রেলো ্ডেষে ট্রগট,  

মসডেে সড়ক, বডেশোল। 
বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

45.  ট্রমসোস প ট্রসডলম ট্রটোস প ট্রমোোঃ ট্রসডলম ডশকেোে সোগেেী বোেোে, বডেশোল বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 



46.  ট্রমসোস প ডেয়োে এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ মোঈন উডিন ট্রকড ডস, বোন্দ ট্রেো , বডেশোল বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

47.  ট্রমসোস প েোজ্জোক ট্রে োস প ট্রমোোঃ অডহদুল ইসলোম অমৃি লোলরে সড়ক, হোস্োিোল ট্রেো , বডেশোল বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

48.  ট্রমসোস প ্লোশী এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ শোহোবুডিন দুলোল ্লোশপুে বোেোে, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

49.  ট্রমসোস প তুেোব ট্রটোস প শোডহন ট্রহোরসন কোফেোবোড়ী, সোগেেী, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

50.  ট্রমসোস প েোডহে ট্রে োস প ট্রমোোঃ েোডহদুল ইসলোম ধোনগরবষণো ট্রেো , সোগেেী বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 04-06-20 - 04-6-22 50 

51.  ট্রমসোস প আলহোমদুডলল্লোহ ট্রট োস প ট্রমোোঃ ডে্লু হোওলোেোে পুেোন ্োড়ো, মৃধোবোড়ী সড়ক, বডেশোল বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 11-06-20 - 11-6-22 50 

52.  
ট্রমসোস প মঈন উডিন 

এন্টোেপ্রোইে 
মঈন উডিন ট্রহমোরয়ি উডিন ট্রেো , বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

53.  
ট্রমসোস প শডফক 

কনরফকশনোেী 
ট্রমোোঃ শডফকুল ইসলোম রূ্োিলী বোস টযোন্ড, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

54.  ট্রমসোস প কডনক এন্টোেপ্রোইে েহমতুল্লোহ খোন েডিণ আরলকোন্দো, ট্রমড রকল করলে ট্রলন, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

55.  ট্রমসোস প এম এস  এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ ইডলয়োস ট্রহোরসন উত্তে আমোনিগঞ্জ, শোরয়স্তোবোে সড়ক, বডেশোল। বলরশাি লসটি করপ সা. বলরশাি বলরশাি  - 30-০6-২3 50 

56.  মেসাস স হাওিাদার এন্টারপ্রাইজ মোোঃ জালহদ মহারসন সারহরবর হাট, বলরশাি। সদি বলরশাি বলরশাি 27-10-11 25-04-21 30-০6-২3 50 

57.  
 মেসাস স 

জা ািািানূিএন্টািপ্রাইজ 
জর রুে ইসোে সাস সবি  াট, বন্দি, সদি, বরিkvj| সদি বলরশাি বলরশাি 20-04-20 - ২০-০৪-২২ 50 

58.  মেসাস স মচৌধুরী কনস্ট্রাকশন ইেদাদুি হক মচৌধুরী উত্তর করাপুর, সদর, বলরশাি। সদি বলরশাি বলরশাি 27-10-11 28-04-21 30-০6-২3 50 

59.  
মেসাস স ফাসতো মেরডং এন্ড 

মকাং 
জার দুে ইসোে আসিায়াি কুরন্দেপািা, সাস সবি  াট, সদি বরিশাে। সদি বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

60.  মেসাস স খাি মটাি শািরেি আক্তাি শালুকা রেিবািী বাজাি, বুখাইিগি বরিশাে। সদি বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

61.  মেসাস স রেজাি মেডাস স রেজানুি ি োি আট াজাি, সাসয়স্তাবাদ বরিশাে সদি, বরিশাে। সদি বরিশাে বরিশাে 22-06-20 - 22-6-22 50 

62.  
মেসাস ব  এইচ. এে. োথ 

এন্টারপ্রাইজ 
কল্যােী মদবোথ পাতারহাট বন্দর, মেনহদীগঞ্জ, বক্তরোল। মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 26-08-09 22-03-20 30-06-২3 51-100 

63.  মেসাস ব মসতারা এন্টারপ্রাইজ মোোঃ জাক্তকর মহানসে লালক্তেয়ারহাট, মেনহদীগঞ্জ, বক্তরোল। মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 21-08-11 12-12-19 30-06-২3 51-100 

64.  
মেসাস ব োইে উক্তিে 

হাওলাদার 
োইে উক্তিে োক্তহে 

হাজীরহাট বাজার, জাাংগাক্তলয়া, মেনহদীগঞ্জ, 

বক্তরোল। 
মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 21-08-11 28-10-19 30-06-২3 51-100 

65.  মেসাস ব োক্তসর উক্তিে খাে   মোোঃ োক্তির উক্তিে 
চরেক্তহষা বাজার, আক্তলেবাদ, মেনহদীগঞ্জ, 

বক্তরোল। 
মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 21-08-11 12-12-19 30-06-২3 51-100 

66.  মেসাস ব রহোে এন্ড সন্স  মোোঃ হাক্তেফ মহাসাইে উলাক্তেয়া, মেনহদীগঞ্জ, বক্তরোল। মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 29-09-11 12-12-19 ৩১-১২-২১ 51-100 

67.  মেসাস ব সূর্ ব এন্টারপ্রাইজ োেীে হায়দার চরনহাগলা, মেনহন্দীগঞ্জ, বক্তরোল। মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 23-04-12 04-05-20 30-06-২3 51-100 

68.  মেসাস ব ক্তলপু এন্টারপ্রাইজ মোোঃ ফয়জুল হক ১১ োং চােপুর ইউক্তেয়ে মেনহন্দীগঞ্জ, বক্তরোল। মেনহন্দীগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 10-06-12 12-12-19 30-06-২3 51-100 

69.  মেসাস ব ক্তেকদার এন্ড সন্স  মোোঃ হাক্তফজুর রহোে বাবুগঞ্জ বাজার, বাবুগঞ্জ, বক্তরোল। বাবুগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 11-11-10 22-03-21 ৩০-০৬-২২ 50 



70.  ট্রমসোস প হোওলোেোে এন্টোেপ্রোইে হোডনফ হোওলোেোে 
আেেী কোডলকোপুে, মীেগঞ্জ, ডবমোনবন্দে, বোবুগঞ্জ, 

বডেশোল। 
বাবুগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

71.  ট্রমসোস প কোেী এন্টোেপ্রোইে কোেী নুরুল ইসলোম স্ব্ন ্োিংশো, বোবুগঞ্জ, বডেশোল। বাবুগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

72.  ট্রমসোস প ইনোয়ো এন্টোেপ্রোইে ট্রমো. শোমীম উজ্জোমোন খোন েোকুডেয়ো, নতুনহোট, বোবুগঞ্জ, বডেশোল বাবুগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 
29-04-

2021 
- 

30-06-

2022 
50 

73.  মেসাস ব  ক্তেক্তের কুোর কুন্ডু ক্তেক্তের কুোর কুন্ড মগৌরেদী, বক্তরোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 26-08-09 11-12-19 30-06-২3 50 

74.  মেসাস ব এভানরস্ট মেক্ত াং,  আবু সাইদ োন্টু মগৌরেদী, বক্তরোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 27-08-09 11-12-19 30-06-২3 50 

75.  মেসাস ব গনেশ্বক্তর ভান্ডার,  বলরাে কুন্ড টরকী বন্দর, মগৌরেদী, বক্তরোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 15-01-14 11-12-19 30-06-২3 50 

76.  মেসাস ব কুন্ড এন্ড ব্রাদাস ব কাোই লাল কুন্ড টরকী বন্দর, মগৌরেদী, বক্তরোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 15-01-14 11-12-19 30-06-২3 50 

77.  মেসাস ব শুভ এেটারপ্রাইজ,   ওবাাংশু কুন্ড রােক্তেক্তি বাজার,  মগৌরেদী, বক্তরোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 15-01-14 11-12-19 30-06-২3 50 

78.  ট্রমসোস প আনন্দ লোল সমিোে আনন্দ লোল সমিোে ট্রমোকোম-বোটোরেোে বন্দে, ট্রগৌেনেী, বডেশোল মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 04-05-20 - ০৪-৫-২২ 50 

79.  ট্রমসোস প নুে এন্টোেপ্রোইে এ.ট্রক.এম মোহোবুবুল আলম মোডহলোড়ো বোেোে, ট্রগৌেনেী, বডেশোল। মগৌরেদী বলরশাি বলরশাি 14-06-20 - 1৪-6-২২ 50 

80.  মেসাস ব োরক্তেে মে াস ব মোোঃ মসক্তলে ফক্তকর ক্তচড়ানখালা, ক্তহজলা, বক্তরোল। ক্তহজলা বলরশাি বলরশাি 27-12-09 14-07-19 ৩১-১২-২১ 50 

81.  মেসাস ব মোিার মে াস ব মোোঃ মোিার মহানসে, হক্তরোথপুর, ক্তহজলা,বক্তরোল। ক্তহজলা বলরশাি বলরশাি 11-10-11 - ৩১-১২-২১ 50 

82.  মেসাস ব  মুন্সী এন্ড ব্রাদাস ব   আোঃ রব মুন্সী বানকরগঞ্জ, বক্তরোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 30-08-09 25-08-19 ৩১-১২-২১ 50 

83.  মেসাস ব  োক্তহে এন্টারপ্রাইজ মুক্তজবর রহোে বানকরগঞ্জ, বক্তরোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 30-08-19 24-07-19 ৩১-১২-২১ 50 

84.  
মেসাস ব  ব্লু-স্কাই 

ইন্টারন্যােোল 
মোোঃ রুহুল আক্তেে হাওলাদার বানকরগঞ্জ, বক্তরোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 05-04-09 15-05-19 30-06-২3 50 

85.  ট্রমসোস প ডমডল ট্রটোে 
ট্রমোোঃ েোহোঙ্গীে ট্রহোরসন 

ফডকে 

বোডলয়োহোট, উত্তে কোেলো কোঠি, বোরকেগঞ্জ, 

বডেশোল। 
বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 04-05-20 - ০৪-০৫-২২ 50 

86.  ট্রমসোস প সসকি এন্টোেপ্রোইে 
এইচ এম আডমনুল ইসলোম 

(সবুে) 
দূগ পো্োশো, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 17-05-20 - 17-5-22 50 

87.  ট্রমসোস প ডেহোে এন্টোেপ্রোইে 
ট্রমোোঃ ট্রিোফোরয়ল ট্রহোরসন 

ডে্ন ফেোেী 
ট্রখোেোবক্সকোঠি, ডশয়োলঘুডন, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 17-05-20 - 17-5-22 50 

88.  ট্রমসোস প খোন এন্টোেপ্রোইে 
ট্রমোোঃ ট্রনছোে উডিন খোন 

ইউনুচ 
গুডড়য়ো কলসকোঠি, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 17-05-20 - 17-5-22 50 

89.  ট্রমসোস প মোনোডম ট্রে োস প েোইয়োন েহমোন গোরুডলয়ো বোেোে, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 17-05-20 - 17-6-22 50 

90.  ট্রমসোস প ডশকেোে ট্রে োস প ট্রমোোঃ ডনেোম উডিন ডশকেোে মডকমোবোে বোেোে, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি 24-06-20 - 24-6-22 50 

91.  ট্রমসোস প ঝুমো এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ এ ট্রক আেোে (সবুে) েোমনগে, মরহশপুে, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি  - 
30-06-

2023 
50 

92.  
ট্রমসোস প ফেোেী মোেোে 

এন্টোে. 
ট্রমোোঃ মোইনুল ট্রহোরসন ট্র্য়োেপুে বোেোে, বোরকেগঞ্জ, বডেশোল। বানকরগঞ্জ বলরশাি বলরশাি  - 

30-06-

2023 
50 

93.  ট্রমসোস প মুডে মরনোহোেীে ট্রেোকোন ট্রমোোঃ নোেমুল হুেো বোিংলোবোেোে, বোনেী্োড়ো বডেশোল। বোনেী্োড়ো বলরশাি বলরশাি  - 31-12-21 50 



94.  ট্রমসোস প ড্এস এন্টোেপ্রোইে অসীম কুমোে ট্র্োিোে েত্ত্োড়ো, বোনেী্োড়ো বডেশোল। বোনেী্োড়ো বলরশাি বলরশাি  - 31-12-21 50 

95.  শোডহন ট্রেড িং কর্ পোরেশন ট্রমোোঃ শোডহন ট্রহোরসন 
ডময়োে হোট বোেোে সিংলগ্ন,  েডিণ গোছুয়ো, মুলোেী, 

বডেশোল। 
মুলোেী বলরশাি বলরশাি 

২১-০৩-

২০২১ 
- 

30-06-

2022 
50 

96.  ট্রমসোস প সসয়ে ট্রটোে ট্রমো. ট্রমোেোরেল হক বোটোমোেো, মুলোেী, বডেশোল। মুলোেী বলরশাি বলরশাি 30-05-21 - 30-06-22 50 

97.  ট্রমসোস প রুকোইয়ো ট্রটোে ট্রমো. ডেয়োউে েহমোন শডহে নোডিে হোট বোেোে, মুলোেী, বডেশোল। মুলোেী বলরশাি বলরশাি 17-08-21 - 30-06-23 50 

98.  
ট্রমসোস প সেেোে ট্রেনোরেল 

ট্রটোে 
ট্রমোোঃ েডফকুল ইসলোম পুেোিন কাঁচো বোেোে, মুলোেী, বডেশোল। মুলোেী বলরশাি বলরশাি 16-08-21 - 30-06-23 50 

99.  ট্রমসোস প সেোই্োডি ট্রটোে ট্রমোোঃ সোরহে ট্রহোরসন ডময়োেহোট, মুলোেী, বডেশোল। মুলোেী বলরশাি বলরশাি 20-12-21 - 30-06-23 50 

100.  ট্রমসোস প মডল্লক এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ শডহদুল ইসলোম েোিংিো বোেোে, েোডেহোে, আগগলঝোড়ো, বডেশোল। আগগলঝোড়ো বলরশাি বলরশাি ১১-০৪-২১ - 30-06-22 51-100 

101.  ট্রমসোস প অপু মুডে স্ সেেোে ডমেোনুে েহমোন ড এসডব বোেোে, আগগলঝোড়ো, বডেশোল। আগগলঝোড়ো বলরশাি বলরশাি ২৩-০৫-২১ - 30-06-22 51-100 

102.  
ট্রমসোস প মোেডেয়ো 

এন্টোেপ্রোইে 
ট্রমো. শোডহন সোইনরবো প, উডেে পুে, বডেশোল। উডেেপুে বলরশাি বলরশাি 27-05-21 - 30-06-22 50 

103.  মেসাস ব িক্তেয়া এন্টারপ্রাইজ জাহাঙ্হীর মহানসে বাবুল আড়তদার পক্তি, সদর, ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি বলরশাি 18-10-09 01-12-19 30-06-২3 50 

104.  
মেসাস ব সসয়দ মজোনরল 

সাপ্লাইয়াস ব 
সসদয় আবু জাক্তহদ আেতলা মরা ,সদর,ঝালকাঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 20-09-10  30-06-২3 50 

105.  মেসাস ব আনোয়ার মে াস ব আনোয়ার মহানসে বাস ষ্ট্যান্ড, সড়ক (কৃষ্ণকাঠি), সদর, ঝালকাঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 19-10-10 28-03-21 ৩০-০৬-২২ 50 

106.  মেসাস ব ক্তজসাে মে াস ব  আব্দুল রক্তেদ হাওলাদার সদর, ঝালকাঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 08-08-11 31-01-22 ৩০-০৬-২৩ 50 

107.  
মেসাস ব ঝালকাঠী লক্ষ্য 

বহুমুখী সেবায় সক্তেক্তত ক্তল.  
নন্দলোল চক্রবিী কাপুক্তড়য়া পক্তি, সদর, ঝালকাঠী। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 10-11-13 18-11-19 ৩১-১২-২১ 50 

108.  ট্রমসোস প ট্রনকী এন্টোেপ্রোইে  ডবলডকস জাহান রুনসী েোয় মোরকপট কীডত্তপ্োশো, ঝোলকোঠি| সদর ঝালকাঠি বলরশাি 19-04-20 - 19-04-2022 50 

109.   কীিপনরখোলো ভ্যোেোইটিে ট্রটোে ট্রমোোঃ ডফরেোে আহরমে িোরুলী, ঝোলকোঠি সেে, ঝোলকোঠি| সদর ঝালকাঠি বলরশাি 20-04-20 - 20-04-22 50 

110.   ট্রমসোস প হোডলমো এন্টোেপ্রোইে ট্রমো. সোজ্জোদুল আলম আড়তদার পক্তি, ঝালকাঠি সদর ঝালকাঠি বলরশাি 04-05-20 - ০৪-০৬-২২ 50 

111.  ট্রমসোস প ট্রেহো এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ শোহীন মডল্লক কোলীবোড়ী, বোেোে ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

112.  ট্রমসোস প ডশকেোে এন্টোেপ্রোইে এসএম আডেফুে েহমোন পূব প চোেকোঠি, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

113.    ট্রমসোস প ডনউ শ্যোমেোসী ্োল অডভ্ডেৎ ্োল ৭৯, মরনোহোেী ্ডি, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

114.  
ট্রমসোস প সসয়ে ট্রে  এন্ড 

সোপ্লোইয়োে 
আডিকুল ইসলোম হৃেয় ১৬০ ডবকনো নবগ্রোম ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

115.  ট্রমসোস প মৃধো এন্টোেপ্রোইে এসএম মোহোবুব আলম নোন্নো মোন্োশো বোেোে, ঝোলকোঠি সেে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

116.  ট্রমসোস প সোডেে এন্টোেপ্রোইে মীে হোন্নোন বীেকোঠি, নথুল্লোবোে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

117.  ট্রমসোস প আেোে এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ আবুল কোলোম আেোে ডবনয়কোঠি বোেোে, সেে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 



118.  ট্রমসোস প শোহোেোি এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ শোহোেোি কডবে খোন মোন্োশো বোেোে, সেে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

119.  ট্রমসোস প ডসফোি এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ কডবে আহরেে ্োলবোড়ী, ঝোলকোঠি।  সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

120.  ট্রমসোস প নোঈম ট্রটোে ট্রমোোঃ মডনে ট্রহোরসন ০২, পুেোিন করলে ট্রখয়োঘোট, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

121.  ট্রমসোস প ইসলোডময়ো ট্রে োস প ট্রমোোঃ খডললুে েহমোন ০২নিং ওয়ো প, ঝোলকোঠি ট্র্ৌেসভ্ো, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

122.  ট্রমসোস প অনু এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ আসলোম আকন ৬৮ কোট্ডি ট্রেো , ঝোলকোঠি সেে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 21-06-20 - 21-6-22 50 

123.  ট্রমসোস প ইসমোইল ট্রে োস প ট্রমোোঃ আল আডমন 
৬৫ আড়ৎেোে্ডি, ্ডলবোড়ী ট্রেো , সেে, 

ঝোলকোঠি। 
সদর ঝালকাঠি বলরশাি 21-06-20 - 21-6-22 50 

124.  ট্রমসোস প ডফউচোে এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ েোহোঙ্গীে ট্রহোরসন ১৭২, নতুন করলে ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 15-06-20 - 15-6-22 50 

125.  ট্রমসোস প শোডমম ট্রহোরসন ট্রমোোঃ শোডমম ট্রহোরসন থোনো ট্রেো  ঝোলকোঠি , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 18-06-20 - 18-6-22 50 

126.  ট্রমসোস প ইসলোম ট্রে োস প ট্রমোোঃ কোমরুল ইসলোম খডলফো ৫৫ মরনোহেী্ডি ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 21-06-20 - 21-6-22 50 

127.  ট্রমসোস প মো ট্রটোে শডম পলো সমোিোে ১২ িোমোক ্ডি ট্রেো , ট্র্ৌেসভ্ো, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 25-06-20 - 25-6-22 50 

128.  ট্রমসোস প শোওন ট্রে োস প ট্রমোোঃ মোরুফ আহরমে শোওন ১৩৯ ট্রটশন ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 28-06-20 - 28-6-22 50 

129.  ট্রমসোস প ডনলুফো এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ ইমন ট্রহোরসন সোহোবোঙ্গোল, িোলিলো বোেোে, সেে, ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 25-06-20 - 25-6-22 50 

130.  ট্রমসোস প  শেীফ ট্রটোে ট্রমোোঃ কোইয়ুম ট্রহোরসন শেীফ ৩৭ েী  ট্রেো , ঝোলকোঠি। সদর ঝালকাঠি বলরশাি 23-06-20 - 23-6-22 50 

131.  ট্রমসোস প তুবো ট্রে োস প ট্রমোোঃ েোেীব ট্রহোরসন ট্রছোটপ্রমহে, প্রিো্, নলডছটি, ঝোলকোঠি। েলক্তিটি ঝালকাঠি বলরশাি 14-06-20 - 14-6-22 50 

132.  মেসাস ব সরদার এন্টারপ্রাইজ  ক্তজএে মোরনেদ ষাইট পাক্তকয়া, েলক্তিটি, ঝালকাঠি। েলক্তিটি ঝালকাঠি বলরশাি 14-03-12 30-01-22 ৩০-০৬-২৩ 50 

133.  মেসাস ব লুো এন্টারপ্রাইজ  মোোঃ  লুৎফর রহোে ভরতকাঠী, জুরকাঠী, েলক্তিটি, ঝালকাঠি। েলক্তিটি ঝালকাঠি বলরশাি 17-09-14 14-07-19 ৩১-১২-২০ 50 

134.  ট্রমসোস প ডবসডমল্লোহ ট্রে োস প ট্রমোোঃ ইমেোন ট্রহোরসন সভ্েব ্োশো বোেোে, নলডছটি, ঝোলকোঠি। েলক্তিটি ঝালকাঠি বলরশাি 14-05-20 - 14-5-22 50 

135.  ট্রমসোস প মোকসুেো ট্রে োস প    ট্রমোোঃ আেোফোি খোন ষোট ্োডকয়ো বোেোে, নলডসটি, ঝোলকোঠি। েলক্তিটি ঝালকাঠি বলরশাি 04-05-20 - ০৪-০৫-২২ 50 

136.  মেসাস ব  তালুকদার মে াস ব োক্তহে তালুকদার বােীই, কাঁঠাক্তলয়া, ঝালকাঠি। কাঁঠাক্তলয়া ঝালকাঠি বলরশাি 10-09-09 14-07-19 30-06-২3 51-100 

137.  ট্রমসোস প মুডিরর্োদ্ধো ট্রটোে ট্রহমোয়োি উডিন ট্রমোল্লো বটিলো বোেোে, কোঠোডলয়ো, ঝোলকোঠি। কাঁঠাক্তলয়া ঝালকাঠি বলরশাি - - 
30-06-

2023 
51-100 

138.  ট্রমসোস প আল মডেনো এন্টোে. হোেী ট্রমো. আবুল কোলোম ট্রছোনোউটো, কোঠোডলয়ো, ঝোলকোঠি। কাঁঠাক্তলয়া ঝালকাঠি বলরশাি - - 30-06-23 51-100 

139.  ট্রমসোস প ওয়োডল ট্রে োস প ট্রমোোঃ ওয়োডল উল ইসলোম ২০৭ পূব প ইন্দ্র্োশো, েোেোপুে, ঝোলকোঠি। েোেোপুে ঝালকাঠি বলরশাি 04-05-20 - ০৪-৫-২২ 50 

140.  ট্রমসোস প ভ্োই ভ্োই ট্রটোে মুহোেোে আডেফুে েহমোন েোেোপুে বোেোে, েোেোপুে ঝোলকোঠি। েোেোপুে ঝালকাঠি বলরশাি 14-05-20 - 14-5-22 50 

141.  ট্রমসোস প এ এম এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ সুমন ডময়ো উত্তমপুে বোেোে, েোেোপুে, ঝোলকোঠি। েোেোপুে ঝালকাঠি বলরশাি 25-06-20 - 25-6-22 50 

142.  ট্রমসোস প আডলম এন্টোেপ্রোইে আবদুল আডলম ডশকেোে বোদুেিলো ট্রমোড়, েোেোপুে, ঝোলকোঠি। েোেোপুে ঝালকাঠি বক্তরোল 17-05-20 - 17-5-22 50 



143.  ট্রমসোস প সোইদুল ট্রটোে ট্রমো. সোইদুল ইসলোম ঝোউিলো, উত্তে শিংকে্োশো, সেে, ড্রেোেপুে সেে ড্রেোেপুে বক্তরোল 
04-05-

2021 
- ৩০-6-২০22 51-100 

144.  মেসাস ব োহ এন্টারপ্রাইজ ট্রমোোঃ শোহোবুডিন শোহ কনলজ মরা , ভান্ডাক্তরয়া, ক্তপনরাজপুর। ভ্োন্ডোডেয়ো ড্রেোেপুে বক্তরোল 30-08-09 30-04-20 30-06-২3 51-100 

145.  মেসাস ব কাজী এন্টারপ্রাইজ  কোেী কোমুেজ্জোমোন ভান্ডাক্তরয়া, ক্তপনরাজপুর। ভ্োন্ডোডেয়ো ড্রেোেপুে বক্তরোল - 17-05-20 ৩১-১২-২১ 51-100 

146.  
ট্রমসোস প অডল অডভ্ 

এন্টোেপ্রোইে 
ট্রমোোঃ ডমেোনুে েহমোন ডময়োে হোট, ট্রনছোেোবোে, ড্রেোেপুে। ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 18-07-21 - 

30-06-

2023 
50 

147.  ট্রমসোস প আডবে এন্টোেপ্রোইে আসোদুজ্জোমোন ডসনহো ট্রসোহোগেল, ট্রনছোেোবোে, ড্রেোেপুে। ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 18-07-21 - 
30-06-

2023 
50 

148.  ট্রমসোস প ফেহোে এন্টোেপ্রোইে ট্রমোছো: ডবউটি ট্রবগম 
বডলহোডে, ট্রকৌডড়খোেো-৮৫২২, ট্রনছোেোবোে, 

ড্রেোেপুে। 
ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 18-07-21 - 

30-06-

2023 
50 

149.  ট্রমসোস প আডবে এন্টোেপ্রোইে ডবপ্লব সমোিোে 
৫নিং েলোবোড়ী ইউডনয়ন, ০৩ নিং ওয়ো প 

ইডেলকোঠি বোেোে,  ট্রনছোেোবোে, ড্রেোেপুে। 
ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 18-07-21 - 

30-06-

2023 
50 

150.  ট্রমসোস প ট্রসডলম এন্ড ব্রোেোস প ট্রমোোঃ ট্রসডলম ডময়ো ট্রসোহোগেল-৮৫২২,  ট্রনছোেোবোে, ড্রেোেপুে। ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 18-07-21 - 
30-06-

2023 
50 

151.  ট্রমসোস প ট্রিৌডফক এন্টোেপ্রোইে  ট্রমোোঃ ট্রিৌডফকুল ইসলোম েগন্নোথকোঠি, স্বরু্কোঠি, ট্রনছোেোবোে, ড্রেোেপুে ট্রনছোেোবোে লপররাজপুর বলরশাি 08-09-21 - 30-06-23 50 

152.  ট্রমসোস প ভ্োই ভ্োই ট্রে োস প ট্রমোোঃ কডবে েিনপুে, ওয়ো প নিং-০৭, ট্রভ্োলো সেে, ট্রভ্োলো। সদর মভালা বক্তরোল 13-07-21 - 
30-06-

2023 
51-100 

153.  ট্রমসোস প ডমল্টন ট্রে োস প ট্রমোোঃ ছেওয়োে ডমল্টন ্ডিম ইডলশো, লোহেী বোেোে, সেে, ট্রভ্োলো। সদর মভালা বক্তরোল 12-08-21 - 30-06-23 51-100 

154.  ট্রমসোস প চোয়নো ট্রে োস প ট্রমোোঃ শোহোবুডিন বোিংলো বোেোে, সেে, ট্রভ্োলো। সদর মভালা বক্তরোল ০৫-১২-21 - 30-06-23 51-100 

155.  ট্রমসোস প  সবুে ট্রটোে ট্রমোোঃ সবুে নডবপুে, বাঁশিলো, ধডনয়ো, সেে, ট্রভ্োলো। সেে ট্রভ্োলো বডেশোল 23-01-22 - 30-06-23 ৫১-১০০ 

156.  ট্রমসোস প  িোে ট্রে োস প জুলডফকোে আলী টিটু আলগিী, সেে, ট্রভ্োলো। সেে ট্রভ্োলো বডেশোল 24-01-22 - 30-06-23 
৫১-১০০ 

157.  ট্রমসোস প গোেী  ট্রে োস প ট্রমোোঃ ট্রহোরসন গোেী শেীফখোন বোেোে, ট্রভ্লুডময়ো, সেে, ট্রভ্োলো। সেে ট্রভ্োলো বডেশোল 19-01-22 - 30-06-23 
৫১-১০০ 

158.  ট্রমসোস প এস, আে ট্রে োস প ট্রমোোঃ েোরসল েডিণ ডেঘলী, শোডিেহোট বোেোে, সেে ,রভ্োলো। সেে ট্রভ্োলো বডেশোল 18-01-22 - 30-06-23 
৫১-১০০ 

159.  ট্রমসোস প আবদুে েডশে ট্রটোে আবদুে েডশে মধ্য বোপ্তো, ওয়ো প নিং-২ , সেে, ট্রভ্োলো। সেে ট্রভ্োলো বডেশোল 23-01-22  30-06-23 
৫১-১০০ 

160.  মেসাস ব তালুকদারএন্টারপ্রাইজ মোোঃ টুটুল ক্তেয়া হাটেেীগঞ্জ, তজুমুক্তিে, মভালা। তজুমুক্তিে মভালা বক্তরোল 30-08-09 20-03-20 30-06-২3 51-100 

161.  মেসাস ব োইে মে াস ব মোফাজ্জল মহানসে তালুকদার হাটেেীগঞ্জ, তজুমুক্তিে, মভালা। তজুমুক্তিে মভালা বক্তরোল 30-08-09 12-11-19 30-06-২3 51-100 

162.  
মেসাস ব ক্তবএে োক্তহদ 

এন্টারপ্রাইজ  
মোোঃ জাক্তহদ মহানসে খানসরহাট বাজার, তজুমুক্তিে, মভালা। তজুমুক্তিে মভালা বক্তরোল 15-11-17 28-08-19 ৩১-১২-২১ 51-100 

163.  মেসাস ব সসকত মে াস ব মপ্রাোঃ সেীর চাদনদ ক্তরয়াজেগর বাজার, মবারহাে উক্তিে মভালা। মবারহােউক্তিে মভালা বক্তরোল 20-07-11 06-11-19 30-06-২3 51-100 

164.  মেসাস ব মেঘো মে াস ব আবুল কানেে 
সদর মরা , মবারহােগঞ্জ বাজার, মবারহােউক্তিে, 

মভালা। 
মবারহােউক্তিে মভালা বক্তরোল 11-09-13 18-02-19 ০৯-০৯-২১ 51-100 

165.  মেসাস ব ক্তেলে মে াস ব  মোোঃ ক্তেলে কাপক্তড়য়া পক্তে, চরফযােে, মভালা। চরফযােে মভালা বক্তরোল 30-09-09 11-06-20 ৩১-১২-২১ 100+ 

166.  মেসাস ব ো এন্টারপ্রাইজ মোোঃ আবুল কালাে 
হাইস্কুল মরা , মচৌমুহেী বাজার, আহাম্মদপুর, 

নূরাবাদ, চরফযােে, মভালা। 
চরফযােে মভালা বক্তরোল 12-09-13 15-07-21 30-06-২3 100+ 



167.  মেসাস ব তালুকদার মে াস ব  োহী সনরায়ার তালুকদার কাপক্তড়য়া মদৌলতখাে, মভালা। মদৌলতখাে মভালা বক্তরোল 30-08-16 11-06-20 30-06-২3 51-100 

168.  মেসাস ব েবী এন্ড মে াস ব   মোোঃ গজেবী 
৪োং ওয়া ব মদৌলতপুর মপৌরসভা, সরকারী বাক্তলকা 

ক্তবদ্যালয় মরা , সদর, মভালা। 
মদৌলতখাে মভালা বক্তরোল 30-08-09 30-07-19 30-06-২3 51-100 

169.  মেসাস ব আবুল কানসে মে াস ব আবুল কানেে লোলরমোহন, মভালা। লোলরমোহন মভালা বক্তরোল 19-06-17 ০৯-১১-২১ ৩০-০৬-২৩ 51-100 

170.  সোরেক ট্রে োস প মুহোেে সোরেক ডময়ো 
চিলো বোেোে, ধলী ট্রগৌেনগে 

লোলরমোহন, ট্রভ্োলো। 
লোলরমোহন মভালা বক্তরোল 

২৩-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 51-100 

171.  ট্রমসোস প ইকবোল ট্রটোে  ট্রমোোঃ ইকবোল ট্রহোরসন 
মুডিরর্োদ্ধো এডভ্ডনউ, ধলী ট্রগৌেনগে, লোলরমোহন, 

ট্রভ্োলো। 
লোলরমোহন মভালা বক্তরোল 

২৮-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 51-100 

172.  ট্রমসোস প েনিো এন্টোেপ্রোইে ট্রমো: ট্রেেোউল কডেম হোেীেহোট, মনপুেো, ট্রভ্োলো। মনপুেো মভালা বক্তরোল 18-07-21 - 30-06-23 100+ 

173.  ট্রমসোস প ্োটওয়োেী ট্রটোে ট্রমো: ইকবোল েোমরনওয়োে বোেোে, মনপুেো, ট্রভ্োলো। মনপুেো মভালা বক্তরোল 18-07-21 - 30-06-23 100+ 

174.  ট্রমসোস প ডবসডমল্লোহ ট্রটোে ট্রমো: শেীফ মনপুেো বোেোে, ট্রভ্োলো। মনপুেো মভালা বক্তরোল 18-07-21 - 30-06-23 100+ 

175.  মেসাস ব সজেপুর এন্টারপ্রাইজ মোোঃ আক্তেছুর রহোে মসানহল পুরাে বাজার, পটুয়াখালী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 24-08-09 02-12-19 30-06-২3 50 

176.  মেসাস ব ক্তজ,এে এন্টারপ্রাইজ  মোোঃ জক্তলল ক্তেয়া পুরাে বাজার, সদর, পটুয়াখালী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 21-08-11 04-11-19 30-06-২3 50 

177.  ট্রমসোস প গোেী ট্রে োস প ট্রমোোঃ কডবে ট্রহোরসন গোেী নতুন বোেোে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 14-06-20 - 14-6-22 50 

178.  
ট্রমসোস প ডশকেোে ট্রেনোরেল 

ট্রটোে 
ট্রমোোঃ কডবে ট্রহোরসন (ইমেোন) ট্রবোিলবুডনয়ো বোেোে, নডন্দ্োড়ো, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 14-06-20 - 14-6-22 50 

179.  
ট্রমসোস প ্োয়েো নেী ভ্যোেোইটিে 

ট্রটোস প 
ট্রমোোঃ নোডসে হোওলোেোে ট্রগোেস্থোন ট্রেো , সেে, ্টুয়োখোলী।  সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 25-06-20 - 25-6-22 50 

180.  ডবসডমল্লোহ ট্রটোে আবদুে েোজ্জোক 
ডনউ মোরকপট, ড্ড এস সিংলগ্ন, পুেোিন বোেোে 

্টুয়োখোলী। 
সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২১-০৩-২১ - 

৩০-6-২০22 
50 

181.  নোহোে ট্রটোে আোঃ গডণ মোিবে ট্রহিোডলয়ো বোধ ঘোট, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২২-0৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

182.  শোওন শোমসুরিোহো ট্রেড িং ট্রমোোঃ শোমসুরিোহো সবুে বোগ (৮ম ট্রলন), সেে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২১-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

183.  অসীম ট্রে োস প,  অসীম ট্রে 
পুেোিন ডফডশিং মহল্লো (রলোহোডলয়ো ট্রখয়োঘোট), 

সেে, ্টুয়োখোলী। 
সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

184.  ট্রমসোস প নোইম ট্রটোে, আবুল বোশোে মডল্লক পুেোন বোেোে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

185.  ট্রমসোস প মৃধো ট্রটোে, আবদুল েোজ্জোক মৃধো ট্রগোেস্থোন ট্রেো , ্োওয়োে হোউে, সেে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

186.  
ট্রমসোস প মো বোবোে ট্রেোয়ো 

ট্রেনোরেল ট্রটোে 
ট্রমোোঃ সোইফুল ইসলোম 

ট্রবোিল বুডনয়ো বোেোে, নন্দী ্োড়ো, সেে, 

্টুয়োখোলী। 
সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 

২১-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 50 

187.  মেসাস ব ক্তরয়াদ মে াস ব  মোোঃ আোঃ িাত্তার হাওলাদার ক্তততকাটা বাজার, পটুয়াখালী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল 21-08-11 04-11-19 30-06-২3 50 

188.  সুগন্ধো ট্রে োস প  এস এম সোডহদুে েহমোন লঞ্চঘোট, সেে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২৫-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

189.  ট্রমসোস প হোওলোেোে ট্রে োস প আবুল কোলোম আেোে টোউন কোডলকোপুে, সেে, ্টুয়োখোলী। সদর পটুয়াখালী বক্তরোল ২৮-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

190.  মেসাস ব লক্ততফ মষ্ট্ার আোঃ লক্ততফ খালাক্তস, সদর মরা , কলাপাড়া, পটুয়াখালী। কলাপাড়া পটুয়াখালী বক্তরোল 03-09-09 - ৩১-১২-২১ 51-100 



191.  মেসাস ব আলে মে াস ব   আলেগীর কক্তবর, োদ্রাসা মরা , কলাপাড়া, পটুয়াখালী। কলাপাড়া পটুয়াখালী বক্তরোল 03-09-09  ৩১-১২-২১ 51-100 

192.  ট্রমসোস প ইিযোডে ট্রটোে ট্রমোোঃ সোইদুে েহমোন 
বোবলোিলো বোেোে, মডহপুে, কলো্োড়ো, 

্টুয়োখোলী। 
কলাপাড়া পটুয়াখালী বক্তরোল 15-06-20 - 15-6-22 100+ 

193.  মোডেপয়ো ট্রটোে ট্রমোোঃ ট্রমোস্তোডফজুে েহমোন 
ট্রকেোনী ্োড়ো, ৭ নিং ওয়ো প, কুয়োকোটো, কলো্োড়ো, 

্টুয়োখোলী। 
কলাপাড়া পটুয়াখালী বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 100+ 

194.  মেসাস ব ক্তবক্তেেয় মে াস ব   আোঃ আক্তজজ খাে 
চন্দ্রপাড়া (নচৌরাস্তা) বাজার, েদেপুরা, বাউফল, 

পটুয়াখালী। 
বাউফল পটুয়াখালী বক্তরোল 04-06-14 06-0১-2২ 30-06-২3 51-100 

195.  ্দ্মো নেী ভ্যোেোইটি ট্রটোে  ট্রমোোঃ শোহেোহোন খোন আডমেোবোে বোেোে, বোউফল, ্টুয়োখোলী| বাউফল পটুয়াখালী বক্তরোল 13-04-20 - ১৩-০৪-২২ 51-100 

196.  সেেোে ট্রটোে আব্দুল েব্বোে 
সোরনশ্বে, ৫নিং m~h©মডন ইউডনয়ন, বোউফল, 

্টুয়োখোলী| 
বাউফল পটুয়াখালী বক্তরোল 19-04-20 - ১৯-০৪-২২ 51-100 

197.  ট্রমসোস প েোস এন্ড ব্রোেোস প ডশবুলোল েোস আড়ৎ্ডি, গলোডচ্ো, ্টুয়োখোলী। গলোডচ্ো পটুয়াখালী বক্তরোল 04-05-20 - ০৪-৫-২২ 51-100 

198.  ট্রমসোস প েোরসল ট্রটোে ট্রমোোঃ েোরসল হোিং সোিং ্োঃ ্োড়  োকুয়ো, গলোডচ্ো, ্টুয়োখোলী। গলোডচ্ো পটুয়াখালী বক্তরোল 17-06-20 - 17-6-22 51-100 

199.  ট্রমসোস প ডে মোওলো এন্টোেপ্রো. ট্রমোোঃ ফোয়জুল হক বোরহেচে বোেোে, েোঙ্গোবোলী, ্টুয়োখোলী। েোঙ্গোবোলী পটুয়াখালী বক্তরোল 28-06-20 - 28-6-22 100+ 

200.  সত্তোে ট্রটোে ট্রমোোঃ আলোডমন করলে ট্রেো , সুডবেখোলী, ডমেপোগঞ্জ, ্টুয়োখোলী। ডমেপোগঞ্জ পটুয়াখালী বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 51-100 

201.  ট্রমসোস প ডেফোি ট্রটোে ট্রমোোঃ মোসুম ডবল্লোহ ডপ্রন্স িোবুে ঘোটো বোেোে, ডমেপোগঞ্জ, ্টুয়োখোলী। ডমেপোগঞ্জ পটুয়াখালী বক্তরোল ২২-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 51-100 

202.  ট্রটন টোে ট্রে োস প ট্রমোোঃ এনোমুল হোসোন কোঠোলিলী বোেোে, ডমেপোগঞ্জ, ্টুয়োখোলী। ডমেপোগঞ্জ পটুয়াখালী বক্তরোল ২১-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 51-100 

203.  ট্রমসোস প আল-আডমন ট্রটোে,  ট্রমোোঃ শোহেোহোন হোওলোেোে শ্রীেোমপুে ব্রীে, দুমডক, ্টুয়োখোলী। দুমকী পটুয়াখালী বক্তরোল ২১-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 50 

204.  ট্রমসোস প ডসফোি ট্রে োস প ট্রমো. বডশে হোওলোেোে আিংগোডেয়ো বোেোে, দুমডক, ্টুয়োখোলী। দুমকী পটুয়াখালী বক্তরোল 01-06-21 - ৩০-6-২০22 50 

205.  
ট্রমসোস প নুেেোহোন 

এন্টোেপ্রোইে 
ট্রমো. শডফকুল ইসলোম 

চাঁেপুেো বোেোে, আলীপুেো হোট, েশডমনো, 

্টুয়োখোলী 
েশডমনো পটুয়াখালী বক্তরোল 

01-06-

2021 
- ৩০-6-২০22 51-100 

206.  ট্রমসোস প আল আডেয়োন 
ট্রমোোঃ আবদুল মোন্নোন 

হোওলোেোে 
ট্রক্রোক, ৬নিং ওয়ো প সেে, বেগুনো। সেে বেগুনো বক্তরোল 14-06-20 - 14-6-22 51-100 

207.  ট্রমসোস প রুরবল ট্রে োস প ট্রমোোঃ রুরবল ড্টিআই সড়ক, বেগুনো। সেে বেগুনো বক্তরোল 14-06-20 - 14-6-22 51-100 

208.  ট্রমসোস প মোতুব্বে বোডণেযোলয় আব্দুল আডেে মোতুব্বে নেরুল ইসলোম সড়ক, সেে, বেগুনো। সেে বেগুনো বক্তরোল 15-06-20 - 15-6-22 51-100 

209.  ট্রমসোস প আল মডিন ফোডন পচোে ট্রমোোঃ ডমেোনুে েহমোন ৯নিং ওয়ো প, বেগুনো ট্র্ৌেসভ্ো, বেগুনো। ট্র্ৌেসভ্ো বেগুনো বক্তরোল 18-06-20 - 18-6-22 51-100 

210.  ট্রমসোস প েয়গুরু ভ্োন্ডোে কোেল কুমোে েোস করলেরেো , বেগুনো। ট্র্ৌেসভ্ো বেগুনো বক্তরোল 22-06-20 - 22-6-22 51-100 

211.  মেসাস ব মসাহাগ এন্টারপ্রাইজ  মোোঃ আবদুস মসাবাহাে আঙ্গুলকাটা, মখকুয়ােী, আেতলী, বরগুো। আেতলী বেগুনো বক্তরোল 01-11-11 ১৯-07-২২ 30-06-২3 51-100 

212.  †gmvm© b~i †UªWvm© ‡Mvjvg nvq`vi iƒcab evRvi, cv_iNvUv, ei¸bv| cv_iNvUv বেগুনো বক্তরোল 02-04-20 - ০২-৪-২২ 100+ 

213.  মেসাস ব ইেে মে াস ব  মোোঃ মসক্তলে খাে মবতাগী মপৌরসভা, সদর, বরগুো। মবতাগী বেগুনো বক্তরোল 02-09-09  30-06-২3 51-100 

214.  ট্রমসোস প আল্লোহ ভ্েসো এন্টোে. ট্রমোোঃ ট্রসোরহল আডমন হোই স্কুল ট্রেো , ৫ নিং ওয়ো প ট্রবিোগী, বেগুনো। মবতাগী বেগুনো বক্তরোল 
২২-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 51-100 



215.  ট্রমসোস প সেেোে এন্টোেপ্রোইে েডবউল সেেোে েডিণ ট্রবিোগী, ট্রবিোগী, বেগুনো। মবতাগী বেগুনো বক্তরোল ২২-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 51-100 

216.  ট্রমসোস প আয়শো এন্টোেপ্রোইে ট্রমোোঃ েডসম গুডেঘোটো, ৪নিং ট্র ৌয়োিলো, বোমনো,বেগুনো। মবতাগী বেগুনো বক্তরোল ১৯-১২-২১ - ৩০-6-২০22 51-100 

217.  ট্রমসোস প ভ্োই ভ্োই ট্রটোে ট্রমোোঃ আবদুল হোডমে গ্রোম: বোমনো, ট্র্ো.+উ্রেলো: বোমনো, বেগুনো। বোমনো বেগুনো বক্তরোল 18-10-21 - 30-06-23 51-100 

218.  
ট্রমসোস প আেোেোন 

এন্টোেপ্রোইে 
েনোব ট্রমোোঃ সডেব ট্রছোটবগী বোেোে, িোলিলী, বেগুনো। িোলিলী বেগুনো বক্তরোল ২১-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 100+ 

219.  ট্রমসোস প আডসফ ট্রে োস প ট্রমোোঃ খডললুে েহমোন িোলিলী বোেোে, িোলিলী, বেগুনো। িোলিলী বেগুনো বক্তরোল ২৩-০৩-২১ - ৩০-6-২০22 100+ 

220.  ট্রমসোস প কোমোল ট্রটোে ট্রমোোঃ কোমোল শেীফ চে্োড়ো, ট্রছোটবগী বোেোে,  িোলিলী বেগুনো। িোলিলী বেগুনো বক্তরোল 
২৮-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 100+ 

221.  
ট্রমসোস প শেীফ ট্রটোে 

 
ট্রমোোঃ ্োশো শেীফ চে্োড়ো, ট্রছোটবগী বোেোে, িোলিলী, বেগুনো। িোলিলী বেগুনো বক্তরোল 

২৮-০৩-

২০২১ 
- ৩০-6-২০22 100+ 

 


