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 ২৪ চিত্র ১৪২৫ 

০৭ এণপ্রল ২০১৯ 

 

প্রজ্ঞাপি 

জাতীয় রপ্তাণি ট্রণি ২০১৬-২০১৭ 

 

 ২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদর সদব থাচ্চ রপ্তাণি আদয়র ণিণিদত জাতীয় রপ্তাণি ট্রণি প্রোদির জন্য ণিদমাক্ত 

প্রণতষ্ঠািকক কসরা রপ্তাণিকারক প্রণতষ্ঠাি ণিদসদব ণিব থাণিত করা িদলা: 

কসরা 

রপ্তাণিকারক 

প্রণতষ্ঠাি 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম খাত ট্রণির কেণী 

জাদবর এন্ড কজাবাদয়র কিণিক্স 

ণলণমদেড 

আেমণজ ককাে থ কমইি ণবণডাং (৫ম 

তলা), ১১৫-১২০ মণতণিল বা/এ, 

ঢাকা-১০০০। 

কিাম ও কেশালাইজড কেক্সোইল স্বণ থ 

 

২০১৬-২০১৭ অর্ থবছদর রপ্তাণি আদয়র ণিণিদত ণবণিন্ন পণ্য ও খাত ণিণিক জাতীয় রপ্তাণি ট্রণি প্রোদির 

জন্য ণিদমাক্ত প্রণতষ্ঠািসমূিদক ণিব থাণিত করা িদলা: 

(১) পণ্য খাতঃ ততরী পপাশাক (ওভেন)। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

1. 

ভরফাত গাভম েন্টস ভ ঃ 

৪০৭, পতজগাঁও ভশল্প এ াকা, ফভনক্স টাওয়ার (৫ম ত া), ঢাকা-১২০৮। 

পফানঃ ৮১৭০৫৯২ 

স্বর্ ে 

2. 

এ কে এম নীটওয়্যার ল িঃ 

১৪ নং কেদ্দা, ের্ ণপাড়া, উ াই , সাভার, ঢাো।  

পফানঃ 7743598-604, ফযাক্সঃ 7742824 

পরৌপ্য 

3. 

দ্যাটস ইট পপাট েস ওয়যার ভ ঃ 

৪০৭, পতজগাঁও ভশল্প এ াকা, ফভনক্স টাওয়ার (৫ম ত া), ঢাকা-১২০৮। 

পফানঃ ৮১৭০৫৯২ 

পরাঞ্জ 
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(২) পণ্য খাতঃ চতরী কপাশাক (ণিেওয়যার)। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

স্কয়ার িযাশিস্ ণলণমদেড 

স্কয়ার কসন্টার, ৪৮, মিাখালী বা/এ, ঢাকা। 

কিািঃ ৯৮৫৯০০৭, ৮৮৩৩০৪৭-৫৬, িযাক্সঃ ৮৮২৮৭৬৮ 

স্বর্ ে 

২. 

কিার এইি িযাশিস্ ণলঃ 

৭৭৮ ণড.টি করাড, আসকারাবাে ডবলমুণ াং, িট্রগ্রাম। 

কিািঃ ২৫২০০৬২, িযাক্সঃ ২৫২০০৭২ 

পরৌপ্য 

৩. 

ডাড থ কদপাণজে কেক্সোইলস ণলমিটেড 

এি.আর.োওয়ার, (১২, ১৩ ও ১৬ তলা), ৩২ কামাল আতাতুকথ এণিণিউ, বিািী 

ঢাকা। কিািঃ ৯৮২০৫৯২, িযাক্সঃ ৯৮২০৫৯৩ 

পরাঞ্জ 

(৩) পণ্য খাতঃ সকল িরদণর সূতা। 

১. 
বাদশা পটক্সটাই স ল িঃ 

জাভমরভিয়া, োলুকা, ময়মনভসংহ। পফানঃ 01844083704 
স্বর্ ে 

২. 

কািাল ইয়ার্ ণ ণলণমদেড 

জাণমরণেয়া, িালুকা, ময়মিণসাংি 

কিািঃ 01844083704 

পরৌপ্য 

৩. 

ম্যাকসি ণেণিাং ণমলস ণলঃ 

বাড়ী-১৭, র াড-০৬, রেক্ট -১, উত্ত া, ঢাকা।  

কিািঃ ০১৮৪১১৬৬১০০ 

পরাঞ্জ 

(৪) পণ্য খাতঃ  কেক্সোইল কিণিক্স। 

১. 

এিিয় কেক্সোইলস ণলঃ 

এিিয় োওয়ার, ১৮/ই কলকসাকথাস কলাবাগাি 

পণিম পান্থপর্, ঢাকা-১২০৫। কিািঃ ৯১০২৫৮৩-৯০, িযাক্সঃ ৯১০৩১২৮ 

স্বর্ ে 

২. 
র া  এইচ ডাইং এন্ড মিমটং মলিঃ 

আ াকান র াড, ওয়াড ণ-৬, কালা পুল, চাপড়া, পটিয়া, চট্টগ্রাি। 
পরৌপ্য 

৩. 

প্যারামাউন্ট কেক্সোইল ণলঃ 

িাকলাোর িাউজ (দলদিল-০৬) 

িাউজ#২২, করাড#১১৩/এ, গুলশাি-২, ঢাকা।  

কিািঃ ৮৮১৪১৩০, ৯৮৯০৬১৮, িযাক্সঃ ৯৮৯০৭৮৩ 

পরাঞ্জ 

(৫) পণ্য খাতঃ কিাম ও কেশালাইজড কেক্সোইল । 

১. 

জাদবর এন্ড কজাবাদয়র কিণিি্ক্স ণলমিটেড 

আেমজী ককাে, কমইি ণবণডাং (৫ম তলা) 

১১৫-১২০, মণতণিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

কিািঃ ৭১৭৬২০৭-৮, িযাক্সঃ ৯৫৬৪৩৩৬ 

স্বণ থ 
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(৬) পণ্য খাতঃ  কেণরোওদয়ল । 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

কিামাি কেণরোওদয়ল মিলে ণলঃ 

আেমজী ককাে, কমইি ণবণডাং (৫ম তলা) 

১১৫-১২০, মণতণিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

স্বণ থ 

(৭) পণ্য খাতঃ ণিমাণয়ত খাদ্য। 

১. 

সী মাকথ (ণবণড) ণলণমদেড 

ণসণডএ প্লে-৫০, কিৌজোরিাে ণশল্প এলাকা, সাগণরকা করাড 

কপাঃ কাস্টম একাদডণম, র্ািাঃপািা তলী, িট্রগ্রাম। 

কিািঃ ৭৫০৬০০ িযাক্সঃ ৭৫২৩০১ 

স্বর্ ে 

২. 

িাইে সী ফুডস্ ণলমিটেড 

৪ িাং টি.ণব.বাউন্ডারী করাড,দমৌলিীপা া, খুলিা। 

কিািঃ ০৪১৭২২২২১ িযাক্সঃ ০৪৮০৪৭৮ 

পরৌপ্য 

৩. 

ণবণড সী ফুড ণলমিটেড 

তাদির োওয়ার (৯ তলা), ১০ গুলশাি উির বা/এ, গুলশাি-২ 

ঢাকা-১২১২। কিািঃ ৮৮১৯৪৫৪-৯ 

পরাঞ্জ 

(৮) পণ্য খাতঃ  পােজাত দ্রব্য। 

১. 

আণকজ জুে ণমলস্ ণলঃ 

আণকজ কিম্বার, ৭৩, ণেলকুশা বা/এ, ঢাকা।  

কিািঃ ৯৫৬০৮৬৪, িযাক্সঃ ৯৫৬৯৫৩৭ 

স্বণ থ 

২. 

জিতা জুে ণমলস্ ণলণমদেড 

সাউর্ এণিণিউ োওয়ার (৮ম তলা), এস ডমিউ (এইি)২, ৭, গুলশাি এণিণিউ, 

গুলশাি-১, ঢাকা। কিািঃ ৯৮৮৮৬৯৮, িযাক্সঃ ৯৮৮৮৪১৯ 

করৌপ্য 

৩. 

কম ি জুে মিনাে ণ মলমিটেড  

বামড়: চন্দ্রশীলা সুবাস্ত োওয়া  ৪র্ ণ তলা, ৬৯/১, পান্থপর্, গ্রীন র াড, ঢাকা। 

র ান: ৯৬৪১১২৯-৩১ 

কিাঞ্জ 

(৯) পণ্য খাতঃ  িাম া (ক্রাস্ট/ণিণিশ্ড)। 

১. 

এস. এ. এি ইন্ডাণিজ ণলঃ 

আণকজ কিম্বার, ৭৩, ণেলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

কিািঃ ৭১৬৮৩৫৪ িযাক্সঃ ৯৫৫৬৬১৯ 

স্বণ থ 

(১০) পণ্য খাতঃ  িাম াজাত পণ্য। 

১. 

ণপকাড থ বাাংলাদেশ ণলণমদেড 

স্কাইলাকথ পদয়ন্ট, স্যযে # ৯ কজ ১, ২৪/১, ণবজয়িগর, ঢাকা। 

কিািঃ ৯৩৫৪৯৯৩-৪, িযাক্সঃ ৯৩৩২৫৬৯ 

স্বণ থ 

২. 
মব মব রে রলদা  গুডে ণলঃ 

ণজরাদবা, আশুণলয়া, ঢাকা।  কিািঃ ০১৭১১৮২০৭৪৭  
করৌপ্য 
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(১১) পণ্য খাতঃ  ফুেওয়যার (সকল)। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

কব ফুেওয়যার ণলঃ 

টিণসণব িবি, ১ কাওরাি বাজার, ৯ম তলা, ঢাকা। 

কিািঃ ৮১৮৯৩০২-৩, িযাক্সঃ ৮১৮৯০১৬ 

স্বর্ ে 

২. 

এিণব ফুেওয়যার ণলণমদেড, স্যযে-ণব-৩, কলদিল-৫, 

বা ী-৬, করাড- ১০৯, গুলশাি-২ ঢাকা-১২১২।  

কিািঃ ৫৫০৬৯৯৪৪, িযাক্সঃ ৫৫০৬৯৯০০ 

পরৌপ্য 

৩. 

ফুডদবড ফুেওয়যার (িািঃ) ণলঃ 

স্যযে-ণব৩, কলদিল-৫, ব্লক-ণসইএি (এইি), িাউজ-৬, করাড-১০৯ 

গুলশাি-২, ঢাকা-১২১২। 

পরাঞ্জ 

(১২) পণ্য খাতঃ  কৃণিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)। 

১. 

মিস্যর কজিাদরল কট্রণডাং ককাপািী ণলমিটেড 

৫৬-৫৭ মণতণিল বা/এ, শরীি ম্যািশি (৬ষ্ঠ তলা), ঢাকা। 

কিািঃ ৭১৬২৬৭৪, িযাক্সঃ ৯৫৬২৯২২ 

স্বর্ ে 

২. 
এমলন ফুডে রেড 

৬৮, ভূইয়া রেটা  (২য়) তলা, মদলকুশা, ঢাকা। র ান: ৯৫১২৯৯২ 
পরৌপ্য 

৩. 

কিণরদেজ এন্টারপ্রাইজ 

তাদির োওয়ার (৯ম তলা), গুলশাি উির বা/এ, ১০, গুলশাি-২, ঢাকা। 

কিািঃ৮৮১৯৪৫৫। 

পরাঞ্জ 

(১৩) পণ্য খাতঃ  এদগ্রাপ্রদসণসাং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)। 

১. 

প্রাণ এদগ্রা ণলঃ 

প্রাণ আরএিএল কসন্টার, ১০৫, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

কিািঃ ৯৮৮১৭৯২, িযাক্সঃ ৮৮৩৭৪৬৪ 

স্বণ থ 

২. 
এমলন ফুড রিাডাক্টে মলমিটেড 

৬৮, ভূইয়া রেটা  (২য়) তলা, মদলকুশা, ঢাকা। র ান: ৯৫১২৯৯২ 
করৌপ্য 

৩. 

িণবগঞ্জ এদগ্রা ণলঃ 

প্রাি আর এি এল কসন্টার, ১০৫ মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

কিািঃ ৯৮৮১৭৯২, িযাক্সঃ ৯৫৫৯৪১৫ 

কিাঞ্জ 

(১৪) পণ্য খাতঃ ফুল-িণলদয়জ। 

১. 

কমসাস থ রাজিািী এন্টারপ্রাইজ 

৭/১, িরাশগঞ্জ করাড, কমাতাদলব ণশকোর ণবণডাং (১ম তলা) 

ঢাকা। কিািঃ ৭১১০৮০১, ৯৫১৫৬৭১, িযাক্সঃ ৭১১৬৬৫৪ 

স্বণ থ 
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(১৫) পণ্য খাতঃ  িস্তণশল্পজাত পণ্য। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

কারূপণ্য রাংপুর ণলণমদেড 

বা ী#৭৪/এ, করাড#০১, কজ, এি, ণস করাড, দমির্ গুপ্তাপা া 

রাংপুর-৫৪০০। কিািঃ ০৫২১-৬১২৯৩, িযাক্সঃ ০৫২১-৬২০৩৩ 

স্বণ থ 

২. 
ণবণড ণক্রদয়শি 

কুমকুমারী, আশুণলয়া, সািার, ঢাকা। কমাবাইল িাং-০১৭৬১৫২৮৭০৮ 
করৌপ্য 

৩. 
ক্লাণসকযাল িযান্ডদমইড কপ্রাডাক্টস ণবণড  

২৬, বাইতুল আমাি মসণজে কমরেক্স, ঢাকা। কিািঃ ৮৪১৪৫২৪ 
কিাঞ্জ 

(১৬) পণ্য খাতঃ  োণিক পণ্য। 

১. 

কবঙ্গল োণিকে মলিঃ 

কবঙ্গল িাউজ ৭৫, গুলশাি এণিণিউ,গুলশাি-১, ঢাকা। 

কিািঃ ৯৮৮৮২৪৮-৯, িযাক্সঃ ৮৮২৭৫০৭ 

স্বর্ ে 

২. 

ণডউদরবল োণিকস ণলণমদেড 

১০৫, গ, প্রাণ আরএিএল কসন্টার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 

কিািঃ ৯৮৮১৭৯২ 

পরৌপ্য 

৩. 

অলপ্লাি বাাংলাদেশ ণলঃ 

প্রাণ আর এি এল কসন্টার, ১০৫, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১৫। 

কিািঃ ০১৯২৪৩৫৭০৬৮ 

কিাঞ্জ 

(১৭) পণ্য খাতঃ ণসরাণমক সামগ্রী। 

১. 

শাইি পুকুর ণসরাণমকস্ ণলমিটেড 

কবল োওয়ার, (দলদিল-১২), ১৯ িািমণন্ড আ/এ, করাড িাং-১, ঢাকা-১২০৫। 

কিািঃ ৮৬১৮২২০, ৮৬১১৮৯১, িযাক্সঃ ৯৬৬১৬৭৮ 

স্বণ থ 

 

(১৮) পণ্য খাতঃ  লাইে ইণঞ্জণিয়াণরাং  পণ্য। 

১. 

কমসাস থ ইউণিরলারী সাইদকল ইন্ডাণিজ ণলঃ 

১৮৭-১৮৮/ণব, কতজগাঁও-গুলশাি ণলাংক করাড, কতজগাঁও ণশ/এ, ঢাকা-১২০৮। 

কিািঃ ৮৮৭৯১২১-৪ িযাক্সঃ ৮৮৭৯১২০ 

স্বণ থ 

২. 
রিোে ণ রাংপুর কমোল ইন্ড্রাণিজ ণলঃ 

১০৫, প্রাণ আরএিএল কসন্টার, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২। 
করৌপ্য 

৩. 

রিঘনা ইটনাভা  াবা  রকাং মলিঃ 

১৮৭-১৮৮/ণব, কতজগাঁও-গুলশাি ণলাংক করাড, কতজগাঁও ণশ/এ, ঢাকা-১২০৮। 

কিািঃ ৮৮৭৯১২১২৩৪ 

কিাঞ্জ 

 

িলমাি পাতা-৬ 



 

Export Trophy 2016-2017  
  

  

  
  Page-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

-৬- 

(১৯) পণ্য খাতঃ  ইদলকণট্রক ও ইদলক্ট্রণিক্স  পণ্য। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

এিাণজথপ্যাক ইণঞ্জণিয়াণরাং ণলণমদেড 

২৫ এিাণজথ কসন্টার, ১ম ও ২য় তলা, কতজগাঁও, বা/এ, ঢাকা-১২০৮। 

কিািঃ ৮৮৭৯৩৯৫, িযাক্সঃ ৮৮৭৯৩৯৮ 

স্বণ থ 

২. 

ণব আর ণব ককবল ইন্ডািঃ ণলঃ 

ণবণসক ণশল্পিগরী, কুণিয়া।  

কিািঃ ০৭১-৬১৬০০, ৭৩২৪৪, িযাক্সঃ ০৭১-৭৩৬৪১ 

করৌপ্য 

(২০) পণ্য খাতঃ  অন্যান্য ণশল্পজাত  পণ্য। 

১. 

কমণরি কসিটি ণসদস্টম 

প্লে- ণব-২৮, ব্লক-এ, ণবণসক, আই/এ, সাগণরকাদরাড, পিা তলী, িট্রগ্রাম। 

কিািঃ ০১৮১৯৩১৫৭২৮ 

স্বণ থ 

২. 
ণবএসআরএম ণস্টলস মলিঃ 

আলী ম্যািসি, ১২০/১০৯৯, সেরঘাে করাড, িট্টগ্রাম। 
করৌপ্য 

(২১) পণ্য খাতঃ  িাম থাণসউটিকযালস পণ্য। 

১. 

স্কয়ার িাম থাণসউটিকযালস্ ণলণমদেড 

৪৮, মিাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২। 

কিািঃ ৮৮৫৯০০৭, িযাক্সঃ ৮৮৩৪৯৪১ 

স্বণ থ 

২. 

ইিদসপ্টা িাম থাণসউটিকযালস ণলণমদেড 

৪০, শিীে তাজউণিি আিদমে স্বরণী, কতজগাঁও ণশল্প এলাকা, ঢাকা। 

কিািঃ ৮৮৯১৬৮৮-৭০৩, িযাক্সঃ ৮৮৯১১৯০ 

করৌপ্য 

(২২) পণ্য খাতঃ কণপউোর সিেওয়যার। 

১. 

সাণি থস ইণঞ্জি ণলণমদেড 

১১১, বীর উিম ণস আর েি করাড, ঢাকা-১২০৬।  

কিািঃ ৯৬৩২০১১-২,িযাক্সঃ ৯৬৩২০১৩ 

স্বণ থ 

(২৩) পণ্য খাতঃ ইণপদজডভূক্ত ১০০% বাাংলাদেশী মাণলকািািীি (‘ণস’ কযাোগরী) চতরী কপাশাক ণশল্প 

 (িীে ও ওদিি)। 

১. 

ইউণিিথাদসল ণজন্স ণলণমদেড 

প্লে িাং-৯-১১, কসক্টর িাং ৬/এ, িট্টগ্রাম ইণপদজড, িট্টগ্রাম। 

কিািঃ ৭৪০১৩৬, ৭৪০১৬১ িযাক্সঃ ৭৪১৩৩৯ 

স্বণ থ 

২. 

প্যাণসণিক ণজন্স ণলমিটেড 

প্লে িাং-১৪-১৯, কসক্টর িাং-০৫, িট্টগ্রাম ইণপদজড, িট্টগ্রাম।  

কিািঃ ৭১৪৬৩৬, িযাক্সঃ ৭৪১৩৩৯ 

করৌপ্য 

৩. 

ণজন্স ২০০০ ণলণমদেড 

প্লে িাং-১৪-১৯, কসক্টর িাং-০৫, িট্টগ্রাম ইণপদজড, িট্টগ্রাম।  

কিািঃ ৭১৪৬৩৬, িযাক্সঃ ৭৪১৩৩৯ 

কিাঞ্জ 
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(২৪) পণ্য খাতঃ  ইণপদজডভূক্ত ১০০% বাাংলাদেশী মাণলকািািীি (‘ণস’ কযাোগরী) অন্যান্য 

 পণ্য ও কসবা খাত । 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 
 া মদন এটেেম ে মলিঃ 

২৭-২৮ রকমব রুদ্র র াড, লালবাগ, ঢাকা। র ান: ৯৬৩৪৪৮৪-৮৫ 
স্বণ থ 

২. 

শাশা কডণিমস্ ণলঃ 

হাউে-২৩, র াড-১২৯, গুলশান, ঢাকা-১২১২। 

কিািঃ ৯৮৫১৫৪৮, িযাক্সঃ ৯৮৫১৬৯৮ 

করৌপ্য 

৩. 

আর.এম. ইন্টারলাইণিাংস ণলমিটেড 

আর.এম কসন্টার, ১১৯, কশখ মুণজব করাড, িট্টগ্রাম। 

কিািঃ ০৩১৭২৭০১৭ িযাক্সঃ ০৩১২৫২৪৩৬২ 

কিাঞ্জ 

(২৫) পণ্য খাতঃ  প্যাদকণজাং ও এদক্সসণরজ পণ্য। 

১. 

মি ণট্রমস্ ণলমিটেড 

ণসয়াম োওয়ার (দলদিল-৯, ১০), বা ী-১৫, ঢাকা ময়মিণসাংি করাড, কসক্টর-৩ 

উিরা মদডল োউি, উিরা, ঢাকা। 

কিািঃ ৮৯৫৫০০০-২, ৪, িযাক্সঃ ৮৯৫৫০০৫ 

স্বণ থ 

২. 

কমসাস থ ইউণিরলারী কপপার এন্ড প্যাদকণজাং ণলমিটেড 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

১৮৭-১৮৮/ণব, কতজগাঁও, গুলশাি ণলাংক করাড, ঢাকা। 

কিািঃ ৮৮৭৯৩৮৮-৮৯, ফ্রাক্সঃ ৮৮৭৯১২০ 

করৌপ্য 

৩. 

জাদবর এন্ড জুবাদয়র এদক্সসণরজ ণলমিটেড 

আেমজী ককাে থ কমইি ণবণডাং, (৫ম তলা) ১১৫-১২০ মণতণিল বা/এ ঢাকা। 

কিািঃ ৯৫৭৮৪০১-২,,িযাক্সঃ ৯৫৬৪৩৩৬ 

কিাঞ্জ 

(২৬) পণ্য খাতঃ  অন্যান্য প্রার্ণমক পণ্য। 

১. 

অমকণড রেমডং ক টপাট শন 

২৬০৫ গােী কিটেে, গাওয়াই , দমিন খান, ঢাকা। 

র ান: ৪৮৯৫৪০৫৩ 

স্বণ থ 

২. 

বাং চং রেড এন্ড ট্যুম েি (মবমেটিটি)  

এইচ-৯১/১ (মনউ এয়া টপাে ণ র াড), বনানী, কাকলী, ঢাকা। 

র ান: ৮৯৮১৮৮ 

করৌপ্য 

৩. 

রবঙ্গল  পমল এন্ড রপপা   স্যাক ণলমিটেড 

কবঙ্গল িাউজ, ৭৫, গুলশাি এণিণিউ, গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২।  

কিািঃ ৯৮৮৮২৪৮-৯, িযাক্সঃ ৮৮২৭৫০৭ 

কিাঞ্জ 
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(২৭) পণ্য খাতঃ  অন্যান্য কসবা খাত। 

খাত 

ভেভিক 

ক্র. নং 

ট্রণি প্রাপক প্রণতষ্ঠাদির িাম ট্রণির কেণী 

১. 

িী  রেমলকি ণলণমদেড  

করড ণক্রদসন্ট, করবারাক োওয়ার, কলদিল-৭, ইস্কােি গাদড থি, রমিা, ঢাকা। 

কিািঃ ৯৩৫৪৮১২, িযাক্সঃ ৯৩৫৪৭৯৩ 

স্বণ থ 

(২৮) পণ্য খাতঃ  না ী উটযাক্তা/  প্তামনকা কগটর্  েন্য েং মিত (উৎপামদত পণ্য ও 

 রেবা)। 

১. 

মুন্নু ণসরাণমকস ইন্ডাণিজ ণলঃ 

৯, ওয়ার ণস্টে,ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩। 

কিািঃ ৭৭৩০৫৮৮ 

স্বণ থ 

২. 

মনহাও ফুড রকাং ণলঃ 

েে#১৭, বাংলাটদশ িৎস্য উনয়ন কটপ ণাট শন 

ইছানগ , চ  পার্ ঘাো, কর্ ণফুলী, চট্টগ্রাি। 

কিািঃ ০৩১-৬৩৩৩২৬-২৭ 

করৌপ্য 

 

 

 

রািপণতর আদেশক্রদম 

 

 

 

(দমািাম্মে কমাস্তিা জামাল িায়োর) 

উপসণিব 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

 ৯৫৪০৭৫৭ 

 


