
    

জুট ডাইভারসিসিকেশন প্রক াশন সিন্টার (কেসডসিসি)জুট ডাইভারসিসিকেশন প্রক াশন সিন্টার (কেসডসিসি)১৪৫, ১৪৫,  সনপুরীিাড়া, সেেগাঁ সনপুরীিাড়া, সেেগাঁও, ঢাোও, ঢাো--১২১৫১২১৫  

==================================================  

সেসডসিসিসেসডসিসি’’র র   নবায়নকৃে নবায়নকৃে উকযাক্তাউকযাক্তাতাদেরতাদের  তালিকাতালিকা    

  

ক্র. 

 

উদযাক্তার নাম/ঠিকানা 

  

০১। িাসিদা িারসভন   

সপ্রাপ্রাইটর 

সি  সটক্স বাাংলাকদশ 

ফ্ল্যাট: সব-০৭, খ-১১, আলাতুকেছা িাকুলার সরাড 

দসিণ বাড্ডা, ঢাো-১২১২ 

সিান: *০১৭৩০৩১৩০৮৩, ০১৬৭৮৬৬৭৯৮৫ 

ইদমি:shahida@btsbd.com 

/trimtexbangladesh@gmail.com 

Website: www.trimtexbd.com 

০২। েনাব স া:  ততৌসিদ সবন আব্দুি িালা   

সপ্রাপ্রাইটর 

ক্লাসিেযাল িযান্ডক ইড সপ্রাডাক্টি সবসড 

২৬ বায়তুি আমান জাদম মসলজে কমদেক্স 

ইনার সারূ্কিার তরাড, মলতলিি, ঢাকা-১০০০ 

সিান: ০১৭১৩০৩৬৯৪০, ০২৮৪১৪৫২৪,  

তালরখ: ০১-০২-২০১৬ 
E-mail: tauhid@rugsbd.com  

Web: www.rugsbd.com 

০৩। শালিো আক্তার মুলি 

প্রলতষ্ঠাতা 

অগ্রজ 

উত্তর বাড্ডা, চ-১০০/১ িালজ তসানা লময়া তরাড 

বাড্ডা, ঢাকা-১২১২ ত ান: ০১৭৯৮৮৯৫৫৭৩ 

ইদমইি: agrojofficial@gmail.com 

mailto:shahida@btsbd.com
mailto:/trimtexbangladesh@gmail.com
mailto:tauhid@rugsbd.com
mailto:agrojofficial@gmail.com


    

০৪ েনাব স ািাম্মদ  ািবুবুর রি ান িাকটায়ারী  

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

সিানালী আশ ইন্ডাসিে সল: 

িাি ভবন (২য় তিা) 

১৮, রাজউক এ্যালভলনউ, ঢাকা-১০০০ 

সিান: ৯৫৫৬২৫১-২, ০১৭১১৫৩৬৭২১ 

E-mail: info@sonaliaansh.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০১-০২-২০১৬ 

০৫ স াছাাঃ শািানা সবগ   

সপ্রাপ্রাইটর 

িাইন সিয়ার ক্রািটি 

ে ৩২/এ অসলিাড়া, সোয়ার শািারা 

গুলশান, ঢাো-১২১। 

স াবাাঃ ০১৭৯৪-৬২৭২৬১, ০১৭১২-৩৪৩০০৬। 

ইক লাঃ Finifaircraft14@gmail.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

০৬ স . স্বিন কু ার দাি  

সনব বািী িসরচালে 

প্রকৃসে 

১/১, ব্লে-এ, আিাদকগট সরাড 

স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭  

সিানাঃ ৯১১৯১৩৫, ৯১১৬৪৬১  

স াবাইলাঃ ০১৭১৫০৪০৬৬৯, ০১৯৩০১০১৩৯০   

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ swapon@prokritee.com 

০৭ জনাব তমা: আব্দুর রিমান  

তপ্রাপ্রাইটর 

নীডস লপ্রলটিং 

৩৩৯/১ পূব ূনাখািপাড়া, ততজগাও, ঢাকা। 

ত ান: ০১৭১০৯৭৯০১৮ 

Email: needsprinting@gmail.com 

mailto:info@sonaliaansh.com
mailto:Finifaircraft14@gmail.com
mailto:wasiur.murad@lgmail.com


    

 

০৮ েনাব স াাঃ  িালকম আিী সরোর 

স্বত্বাসিোরী  

সগাকেন জুট সপ্রাডাক্ট 

১১৮, দসিন দসরয়াপুর, িাভার, ঢাো।  

স াবাইল-০১৮১৮৫০৫১৭৯ 

এ্নআইলড নিং-৬৭১৫৮৩১৫১০৭০১ 

ই-স ইলাঃ goldenjutehakim@gmail.com 

০৯ েনাব শাকিদুল ইিলা  সিলাল 

ব্যাবস্থািনা িসরচালে 

সবঙ্গল সেইকডড এন্ড রাগি সলস কটড  

বাড়ী-১৫, সরাড-১২, বে-এি,  

সনকেেন, গুলশান, ঢাো-১২১২।  

সিান-৮৮৩৬০৭৪-৭৫, ০১৭১১-৫২৪৯০৫,  

ই-স ইলাঃ bbrl@dhaka.com 

১০ েনাব স াাঃ  সেবুর রি ান সচৌধুরী  

সপ্রাপ্রাইটর 

‘‘নেশী বাাংলা ইকো সটক্স’’  

োউসরয়া িাড়া, নরসিাংদী -১৬০০।  

স াবাইলাঃ ০১৯২২৬৯৫২৫২ 

এনআইসড নাং- ৬৮২৬০১৭৬৯৮৬৩২ 

Email: nakshibanglaecotex@gmail.com 

chowdhury@nakshibanglaecotexbd.com 

১১ েনাব স ািাম্মদ  ািমুদ আলী  

সিইও 

সিয়ারকলি এন্টারপ্রাইে 

ে-২০/২, সোয়ার িািারা ঢাো-১২২৯ 

সিান-০১৬১৭-৫২৪৫২১ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯০৪১৭১৮৭৯১৬ 

ইক লাঃ ইক লাঃ iinnffoo@@ppeeeerrlleessssbbdd..ccoomm 

১২ েনাব স াাঃ রাকশদুল েরী  মুো   

mailto:goldenjutehakim@gmail.com
mailto:bbrl@dhaka.com
mailto:nakshibanglaecotex@gmail.com
mailto:chowdhury@nakshibanglaecotexbd.com


    

ব্যাবস্থাপনা পলরচািক 

সক্রকয়শন (প্রাাঃ) সলাঃ 

বাড়ী-০৪, সরাড নাং-২৮,  

সিক্টর নাং-০৭ উত্তরা, ঢাো-১২৩০।  

সিান-০১৭১১৫৪০৯৫৮,৯৬৫১৪৪১, ০১৭১০৮৩০১৯৮ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৯৫০১৯০২৮৩৪ 

ইক লাঃ  info@creationjute.com Web: 

www.creationjute.com 

১৩ জনাব তমা: মলনরুি ইসিাম 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

লসিমী ব্যাগ ইন্ডাসলিজ লিলমদটড 

তডন্ডাবর পূবপূাড়া, পিাশবাড়ী 

সাভার কযাটনদমট, ঢাকা-১৩৪৪ 

ত ান:০১৯৭৪৪৪৬০০১, ০১৭১১৬৪৭৪৫৬ 

Email: sablu@silmebag.com 

১৪ ইসরাত জািান 

স্বত্বালিকারী 

তক টু তক ওয়যারস ইটারন্যাশনাি 

৯/১, স্টা  তকায়াটাূর, লমরপুর-১৪, ঢাকা 

ত ান: ০১৯২৫৬২৯৮৩৯ 

Email: ishratjahan7221@gmail.com 

১৫ নালগসূ আিদমে 

তপ্রাপ্রাইটর 

আনা  যাশন বুটিক 

গ্রাম: কািাইসরোরচর, তপা: এ্নাদয়তনগড়, 

থানা: কািলকলন, তজিা মাোরীপুর। 

ত ান: ০১৭১৮৯৬১৮৩১ 

ইদমইি: a.nargis2010@gmail.com 

১৬। েনাব স াশারি সিাকিন 

সপ্রাপ্রাইটর 

ডায় ন্ড জুট ডাইভারলসল দকশন এযন্ড সোাং 

mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:sablu@silmebag.com
mailto:ishratjahan7221@gmail.com


    

লনমাইকাসারী, সানারপাড়, লসলিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 

সিানাঃ ০১৭১৩০২৫৫৪৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৫-১০-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ info@jutebagbd.ccoomm.. 

১৭ েনাব স াাঃ োসরে সিাকিন  

স্বত্বাসিোরী 

গ্রীন আর্ ব েকটে  

৯০/ সনউ চাষাঢ়া, ো েলা 

নারায়নগঞ্জ-১৪০০ স াবাইলাঃ ০১৭১১৮৪৮১৭৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইক ল: tarikhm10@gmail.com 

১৮। েনাব স াাঃ ো াল সিাকিন   

সিইও 

িসল ক্রািটি এন্ড িযাশন 

িাউজ-২১, তরাড-২১ কিওয়ািাপাড়া 

স রপুর-১, ঢাো-১২১৬।   

স াবাইল-০১৭১২-৭১৮৬৭৭  

লনবন্ধদনর তালরখ: ০১-০৯-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ holycrafts1@yahoo.com 

১৯ েনাব আবু আিক দ আখোরুজ্জা ান 

সপ্রাপ্রাইটর 

জুদটক্স 

সুরুজ তরাড, গড়লশন, টািংগাইি 

সিান: ০১৭১১-২৬৫২১৭,  

E-mail: abutushar33Q@gmail.com 

২০ জনাব তমা: জালিে লময়া 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

কলরম জুট স্পীনাস ূলি: 

চন্দ্রশীিা সুবাস্তু টাওয়ার (৪থ ূতিা) 

পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ 

mailto:info@jutebagbd.com
mailto:pmus2005@gmail.com
mailto:holycrafts1@yahoo.com


    

ত ান: ৯৬৪১১২৯ জনাব মুরাে: ০১৭৫৫৫২২২১৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০৩-২০১৮ 

Email: doc.jute@karimgroup.com 

২১ পলরচািক 

তজাবায়ো কলরম  জুট লমিস লি: 

চন্দ্রশীিা সুবাস্তু টাওয়ার (৪থ ূতিা) 

পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫ 

ত ান: ৯৬৪১১২৯ জনাব মুরাে: ০১৭৫৫৫২২২১৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০৩-২০১৮ 

Email: doc.jute@karimgroup.com 

২২ জনাব তমা: তসাদিি রানা  

তপ্রাপ্রাইটার 

জুট ব্রান্ড 

২৯৭/১ বড়মগবাজার, রমনা,ঢাকা-১০০০ 

তমাবাইি: ০১৭৭৯৫৭২৪০৮ 

ইদমইি: Sohelrana001990@gmail.com 

২৩ েনাব স াাঃ  সিজুল ইিলা   ািফুেেনাব স াাঃ  সিজুল ইিলা   ািফুে    

সপ্রাপ্রাইটরসপ্রাপ্রাইটর  

সরণুসরণু  িযািযাসন্ডক্রািটিসন্ডক্রািটি  

েে--৬১/৪ (৩৬১/৪ (৩য় েলা), খ িাড়া, সেলকখে, ঢাোয় েলা), খ িাড়া, সেলকখে, ঢাো--

১৩২১৯১৩২১৯  

স াবাইলাঃ স াবাইলাঃ ০১৭১১৫৪২৪৬১, ০১৬৮১০১৮৪৮৮০১৭১১৫৪২৪৬১, ০১৬৮১০১৮৪৮৮  

এ্নআইলড নিং-২৬৯২৯৮৫৯৬২২২৫ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইই--স ইলাঃ স ইলাঃ rreennuuhhaannddiiccrraaffttss22001177@@ggmmaaiill..ccoomm 

২৪ রুবাইয়া িারিানা খন্দোর  

সপ্রাপ্রাইটর 

ইকো-ক্রািট 

িাউে নাং-১২/এ, সরাড-৭, সিক্টর-৭ 

উত্তরা, ঢাো-১২৩০ 

স াবাইল:  ০১৭১৮২৮৩২০৩ 

mailto:Sohelrana001990@gmail.com
mailto:renuhandicrafts2017@gmail.com


    

E-mail: ecocraft017@gmail.com 

২৫ েনাব স া: আসশকুজ্জা ান  

ম্যাকনসোং িাট বনার 

িযান্ড স ইড সবসড 

সরাড-০৩, বািা-৬৬/এ েনো সোঅিাকরটিভ, 

িাউসেঙ আদাবর, স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭ 

সিান: ০১৭২৬১২৮০১৭ 

Email: hand.made1217@gmail.com 

২৬ েনাব আিোরী স া: বাবু 

সিইও 

সিৌরভ সরাি ইন্ডালি 

পুরােন-৯৭/১ ডন সচম্বার 

নতুন ২০/১, খানপুর ওকয়স্ট সরাড 

নারায়নগঞ্জ-১৪০০ 

সিান: ০১৯১১৩১৭৭৮৮, ৭৬৪৫৮৬৬ 

E-mail: sourovrope@gmail.com 

www:sourope.com 

  

২৭ িানসেদা রি ান 

সিইও 

আিোরী ইন্টারন্যাশনাল 

পুরােন-৯৭/১ ডন সচম্বার 

নতুন ২০/১, খানপুর ওকয়স্ট সরাড 

নারায়নগঞ্জ-১৪০০ 

সিান: ০১৯১১৩১৮০৯০, ৭৬৪৫৮৬৬ 

E-mail: askaryinternational@gmail.com 

 

২৮ েনাব োিস দুল ইিলা    

প্রিান ে বেেবা  

সবসে সিন্টার 

১১৯, লনউ এ্যালিদ ট তরাড, (২য় তিা) 

mailto:ecocraft017@gmail.com
mailto:sourovrope@gmail.com
mailto:askaryinternational@gmail.com


    

ঢাকা-১২০৫ 

সিান: ০১৯১১২১৫০৬১ 

লনবন্ধদনর তালরখ:২২-০২-২০১৬ 
E-mail: infobakei.centre@gmail.com 

tahmidul i@yahoo.com 

 

২৯ খন্দোর ইেবাল আিক দ  

সপ্রাপ্রাইটর  

ন্যাচারল িযাসন্ডক্রািটস্ 

সদাোন নাং-১৮৩ (৩য় েলা) 

িাো  িসেদ  াকেবট, োলেল, সখলগাওঁ, ঢাো 

সিান:  ০১৭১১২৪৮০৩০, ০১৫৫২৩৯০৭০৯ 

Email: natural handicrafts16@gmail.com 

 

৩০ স কিি বার্ বা গীসে বাড়ড় 

িসরচালে  

সোর সদ জুট ওয়ােবি 

বাড়ী-২৭, সরাড-১১৯, গুলশান, ঢাো-১২১২ 

সিানাঃ ৮৮৩৭৭৪৫-৭, ০১৭৩০০২৪০৬০,  

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইক ল: mail@cjwbd.com 

 

৩১ েনাব তশখ বলসর উলিন   

চী  অপাদরটিিং অল সার 

েনো জুট স লি সলস কটড 

িাউর্ এযসভসনউ টাওয়ার, ৮  েলা, 

৭-গুলশান এযাসভসনউ, গুলশান-১ ঢাো-১২১২।  

সিান-৫৫০৪৫৬৪২ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৩-১২-২০১৫ 

ইক লাঃ  nhuq@janata-sadat-jute.com 

৩২ েনাব স াাঃ ইসলয়াি   

mailto:infobakei.centre@gmail.com
mailto:tahmidul%20i@yahoo.com
mailto:handicrafts16@gmail.com
mailto:mail@cjwbd.com
mailto:nhuq@janata-sadat-jute.comgmail.com


    

স্বত্বাসিোরী 

ফুল িযাশন এযন্ড িযসন্ডক্রািটি 

ওয়াড-ূ৬, উত্তর ভািানীয়া, নাগরী োলীগঞ্জ, গােীপুর 

সিানাঃ ০১৯২৪২৭২৯৫৭, ০১৯১৬৪৩১৪৯৬ 

Email: info@fullfashionbd.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৮-১১-২০১৫  

৩৩ জনাব তমা: জালকর তিাদসন তপু 

স্বত্বালিকারী 

মলিমা তপ্রাডাক্ট ফুড এ্যন্ড লনউদিশন। 

আগ এ্িালসন, তপা: এ্িালসন 

থানা: তেিদুয়ার, তজিা টািংগাইি 

ত ান: ০১৮১৯২৩১৯১০, ০১৮১৮২২০০১৬ 

Email: mohimabd2@gmail.com 

mirza_lipi@yahoo.com 

 

৩৪ তকালিনুর ইয়াছস ন  

প্রিান সনব বািী ে বেেবা 

‘‘েরঙ্গ’’ 

২৮২/৫-১  েকলানী,  াোর সরাড, স রপুর-১  

ঢাো-১২১৬,সিান-৯০৩৪৩৪১, ০১৭১৫০২৪১১০ 

িযাক্স-৮০১৫৩১৪,  

এ্নআইলড নিং-১৯৬৪২৬৯৪৮১১০০৪৭৬০ 

ই-স ইলাঃ wedptar@yahoo.com 

www.tarango.org 

 

৩৫ স কিি লুৎফুন নািার  

সপ্রাপ্রাইটর 

এনসভ জুট এযন্ড সলদার ক্রািটি 

১২৭ স সেঝল বাসনেযে এলাো, ঢাো-১০০০ 

সিান: ০১৮৪১৫৪৮২৪১, ৯৫৬০২৫৮ 

ই-স ইল: rafiqul.islam@envicraftbd.com 

www.envicraftbd.com 

mailto:info@fullfashionbd.com
mailto:mohimabd2@gmail.com
mailto:wedptar@yahoo.com
http://www.tarango.org/
mailto:rafiqul.islam@envicraftbd.com


    

৩৬ েনাব  ীর আশরাি আলী  

সিইও 

সিনটিলা 

৩৪৩-৩৪৪ সেেগাও ইন্ডাসিয়াল এলাো, ঢাো 

সিান: ০১৮১৯২৬৮৯৭৭, ৮৮৯১৯৬৪-৫ 

ই-স ইল: greenlivesbags@gmail.com 

www.scintilabd.com 

 

৩৭ জনাব ম্যাসর্উ িালদার   

সিইও   

িা িান ক্রািটি  

ফ্ল্াট সব-৫, িাউে ৫৭/(১-৪) 

পূব ব রাোবাোর, সেেগাওঁ, ঢাো-১২১৫ 

সিানাঃ ০১৮১৯৯৪৫৪০০ 

ই-তমইি: sshhaammppaannccrraaffttss@gmail.com  

wwwwww..sshhaammppaannccrraaffttss..ccoomm 

৩৮ জনাব তমািাম্মে মািমুদুর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

কাদনক তিড করদপাদরশন 

৩৪/১, সলেিােবাি, েলাবাগান, ঢাো- 

ত ান: ০১৭১১৫৩৩১৯৯  

ইদমইি: conecttrade@outlook.com 

www.jutebag.com.bd 

োসরখ: ২৬-১১-২০১৯ 

৩৯ ইি াে সেসরন খান 

ম্যানাসোং ডাইকরক্টর 

জারমাটজূ সলস কটড 

পদ্মা িাই  টাওয়ার-১৩, বািংিামটর 

কাজী নজরুি ইসিাম এ্যালভলনউ, ঢাকা। 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৮-১১-২০১৫ 

সিান-০১৭২৫২০৮৮৮৫,  

mailto:greenlivesbags@gmail.com
mailto:info@jdpc.gov.bd
mailto:conecttrade@outlook.com
http://www.jutebag.com.bd/


    

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

৪০ লম. কমি  তগাদমজ 

পলরচািক 

সিদ াগীতা 

১০৭ পলিম মলনপুর, লমরপুর-২, ঢাকা। 

ত ান: ০১৭১৪৪৪৬২৯৬, ০১৯৯০৫৫৮০৫১ 

এ্নআইলড নিং৯১০৮৪৪৮২০১ 

Email: shojugi@gmail.com 

 

৪১ জনাব ইমারান মািমুে 

তপ্রাপ্রাইটর 

লজ  াইবার 

৩০৫/২ নালজর শিংকর তরাড,  দশার 

ত ান: ০১৭১৭৫৭৯৩১৬ 

ই-তমইি: imran.bd.2009@gmail.com 

www.facebook,com/gfiber.bd 

৪২ মদনাদরামা পারলভন 

প্রিান লনবাূিী কমকূতাূ 

ঐশ্বী ক্রীদয়ট 

ভভরবী, ফ্লাট ১৩/এ্স এ্/১ তিকলসটি কনকড ূ

লখিদেত, ঢাকা-১২২৯ 

ত ান: ০১৭২- ০০০৯৩৬২ 

ই-তমইি: oishemono@gmail.com 

৪৩ স ািাাঃ শা ী আরা সদিা  

স্বত্বাসিোরী 

রাকিলা জুট ক্রািটি 

ফ্ল্যাট নাং-৬/সব 

১৮১/সব সেেকুসনিাড়া, সেেগাঁও, ঢাো 

সিানাঃ ০১৭২৬০২০৬০৬, ৯১৩২৬০৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৯০৩৯৫২৮৯১৬ 

mailto:Jermatzlimited@gmail.com
mailto:info@jermatz.com
mailto:shojugi@gmail.com
mailto:imran.bd.2009@gmail.com


    

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ sshhaammiimmaarraaddiippaa@gmail.com@gmail.com  

wwwwww..rraahheellaajjuutteeccrraafftt..ccoomm 

৪৪ েনাব স াাঃ স াশারি সিাকিন  

িাউন্ডার 

ইকিবী এন্টারপ্রাইকেি 

ইিলা  েস উসনটি সিন্টার, উিকেলা সগইট, 

ে লগঞ্জ স ৌলভীবাোর   

সিান-০১৮৪৯১২৬৭৭৬, ০১৭১১৩১১১৭৩ 

ইক ইক লাঃ লাঃ eshebeebd@ggmmaaiill..ccoomm..  iinnffoo@@eesshheebbeeee..ccoomm    

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৯-২০১৫ 

৪৫ লমদসস স াবাকেরা রি ে উল্লাি  

সপ্রাপ্রাইটর 

সগাকেন সরাি 

১২৭,  আরা বাগ,  সেসঝল, ঢাো-১০০০। 

সিানাঃ ০১৬৭১০৫৭০০৮  

ইদমি: tulipexp@yahoo.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৫-১১-২০১৫ 

৪৬ জনাব মস-উে-উি আিম 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

বালিজয অন্তজূালতক লি: 

নীচতিা, মসলজে-এ্ বায়তুি িারাম কমদেক্স 

ব্লক-লজ, িািমাটিয়া,ঢাকা-১২০৭ 

ত ান: ০১৭৩০৯৩১৯৪০, ৯১৮১৩৯৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০২-২০১৮ 

ই-তমইি  banijyoantorjatik@gmail.com 

৪৭ েনাব স াাঃ স াক্তার সিাকিন  

সিইও 

ব্যাগ বাোর 

সছাট বক্সনগর , নবাবগঞ্জ  ঢাো-১৩১০ 

mailto:shamimaradipa@gmail.com
mailto:eshebeebd@gmail.com
mailto:info@eshebee.com
mailto:tulipexp@yahoo.com
mailto:banijyoantorjatik@gmail.com


    

স াবাইলাঃ ০১৭১২৫৩৮৬০৬, ০১৯৭২৫৩৮৬০৬ 

ইই--স স ইইলাঃ লাঃ bbaaggbbaazzaaaarrbbdd@@ggmmaaiill..ccoomm  

mmookktteerr..aaiimmaann@@ggmmaaiill..ccoomm  
৪৮ স ািাাঃ শািানাে আক্তার স ািাাঃ শািানাে আক্তার   

সিইওসিইও  

িবুে িল্লীিবুে িল্লী  

সছাট রােিারসছাট রােিার,,  (উত্তরিাটি)(উত্তরিাটি)    

নবাবগঞ্জ,ঢাোনবাবগঞ্জ,ঢাো--১২৩০১২৩০  

সিানাঃ সিানাঃ ??????????????????????  

ই-তমইি: sabujpallibd@gmail.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

৪৯   েনাব স াাঃ আবুেনাব স াাঃ আবুল বািারল বািার    

সপ্রাপ্রাইটরসপ্রাপ্রাইটর  

টাচ িযাশনটাচ িযাশন  

৫০৩/২৫০৩/২--৪৪,,দসিন  সনপুরদসিন  সনপুর  

বাইশবাড়ী, িাসনর ট্াাংেবাইশবাড়ী, িাসনর ট্াাংে, , স রপুর, ঢাোস রপুর, ঢাো--১২১৬১২১৬  

সিানাঃ সিানাঃ ০১৭৩২৮৯০৫৩৯০১৭৩২৮৯০৫৩৯  

ইই--স স ইইলাঃ লাঃ mmddaabbuullbbaasshheerr11997766@@ggmmaaiill..ccoomm  

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-০৮-২০১৫  

৫০ িস ে িসিদ োিান 

িভাপ্রসে 

রুরাি তডদভিপদমট তসটার, লসদিট 

৮৫/১ বসুন্ধরা, েলজূবন্ধ, রায়নগর  

লসদিট-৩১০০  সিান: ০১৭১৫০০২৮৬৯ 

ই-স ইল:samik.jahan@gmail.com  
 তমাট 

mailto:bagbazaarbd@gmail.com
mailto:mokter.aiman@gmail.com
mailto:sabujpallibd@gmail.com
mailto:mdabulbasher1976@gmail.com


    

 

৫১ েনাব স া:  নজুরুল িে   

সিইও 

আটি বকেন িাট 

ফ্ল্াট-৩সব, বাড়ী- ৪ রাস্তা-১, সিক্টর-৭ উত্তরা-ঢাো- 

স াবাইল: ০১৮১৯২৭০৮৬৯ 

ই-স ল: artisanhut@gmail.com 

www.artisanhutbd.com 

৫২ েনাব স ািাম্মদ শাি আল   

সপ্রাপ্রাইটর 

এি টি সডোইন 

২৫৮ প: তশওড়াপাড়া, লমরপুর,-ঢাকা 

স রপুর-২, ঢাো 

(আইনপাড়া, মিম্মেপুর, মাগুড়া) 

সিান: ০১৭১৬০০৪৭৪৩ 

E-mail: shatex24@gmail.com  

লনবন্ধদনর তালরখ: ২০-০২-২০১৬ 

৫৩ েনাব এ  আসনছুর রাজ্জাে 

সচয়ারম্যান ও এ সড 

বাাংলাকদশ এেকিাট বি সল: 

এ আর টাওয়ার ৫ েলা 

২৪ ো াল আোতুেব সরাড, বনানী, ঢাো-১২১৩ 

সিান: ৯৮২২১৫৫-৬,  ০১৭১২১৬৭২০৩ (সেসিিাল) 

Email: shoes@tropicalbd.com 

www.tropicalbd.com 

 

৫৪ সচয়ারম্যান ও এ সড 

িসিেযাল সু ইন্ডাসিে সল: 

এ আর টাওয়ার ৫ েলা 

২৪ ো াল আোতুেব সরাড, বনানী, ঢাো-১২১৩ 

সিান: ৯৮২২১৫৫-৬,  ০১৭১২১৬৭২০৩ (সেসিিাল) 

Email: bdexports@bdexports.net 

mailto:artisanhut@gmail.com
http://www.tropicalbd.com/
mailto:bdexports@bdexports.net


    

www.tropicalbd.com  

 

৫৫ েনাব স া:  খকলছুর রি ান   

সপ্রাপ্রাইটর 

সিসরকটে ইকো সপ্রডােটি 

৭৪/৪, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাো 

সিান: ০১৬৭৩৩৭০১১৫, ০১৯৪২৩৮০২১০ 

এ্নআইলড নিং-৫০১৭১৬৯৫৭১৯২৪ 

লনবন্ধদনর তালরখ:২৭-০১-২০১৬ 

ই-তমইি: mohon.ze@gmail.com 

 

৫৬ লমদসস শািনাে িম্পা 

সপ্রাপ্রাইটর 

উত্তরন িস্ত সশল্প 

সৃেন সভলা 

নসন্দবাড়ী, নও িল, য় নসিাংি 

স াবাইল: ০১৮১৫৪৬৯০৪৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ৩০-১২-২০১৫ 

ই-তমইি: Uttaranhastoshilpa52521@gmail.com 

৫৭ েনাব স ািাম্মদ আলী খান 

সিইও এযন্ড সপ্রাপ্রাইটর 

িযান্ড টাচ 

বাড়ী-৫৬০, সরাড-০৮, আদাবর, স ািাম্মদপুর,  

ঢাো-১২০৭ 

স াবাইল-০১৭১১৩০৪০৬৩  

ইই--স স ইইলাঃ লাঃ info@@hhaannddttoouucchhbbdd..ccoomm 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

৫৮ তমাছা: শামীমা আক্তার  

তপ্রাপ্রাইটর 

ওয়ানটন তগাদেন  াইবার 

১১২ (৬ষ্ঠ তিা),তসনপাড়া, পবতূা 

mailto:mohon.ze@gmail.com
mailto:info@handtouchbd.com


    

লমরপুর-১০, ঢাকা 

ত ান: ০১৭৩৩৩৫৮৩৪১, ০১৬১৪৬৬৬২১১ 

Email: wontongoldenfiber@gmail.com 

wontonpowerproducts@gmail.com 

৫৯ স কিি োেলী িরোর  

সপ্রপ্রাইটর 

নীল ািব 

১৬/৩, শিীদ নেরুল ইিলা  িম্রে 

িাটকখালাকরাড, টিোটুলী, ঢাো-১২০৩ 

স াবাইলাঃ ০১৭৫২০১৭০৬০ 

এ্নআইলড নিং- ৫২২৫৫০৩৩৩১৭৬৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২০-০৮-২০১৫ 
Email: kakoli_raj@yahoo.com 

৬০ লমদসস োওিারী িারসভন   

সপ্রাপ্রাইটর 

সে িযাশন 

৩৪ রাখাি চন্দ্র বসাকদিন (োঁেী বাোর), ঢাো-১১০০ 

স াবাইলাঃ ০১৮২৬০৩৬৭৪৭ 

ইক লাঃ  kayfashion@gmail.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-১১-২০১৫ 

৬১ স কিি নুস কিি নুপুর খান পুর খান   

সিইওসিইও  

নুনুপুর িযাশন পুর িযাশন   

প্লট নাংপ্লট নাং--২১, ২১, ব্লেব্লে--এ, েবরস্থান সরাডএ, েবরস্থান সরাড  

পূব ববাড্ডা, ঢাো।পূব ববাড্ডা, ঢাো।  

সিানাঃসিানাঃ  ০১৭০৭৬০৬৬০০, ০১৬১৬৬০৬৬০০০১৭০৭৬০৬৬০০, ০১৬১৬৬০৬৬০০  

ইক লাঃ ইক লাঃ nnuuppuurrffaasshhiioonn0011@@ggmmaaiill..ccoomm  

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

৬২ লমদসস সায়রা ইসিাম 

মালিক 

অদরারদটক্স 

mailto:wontongoldenfiber@gmail.com
mailto:contact@ajiyer.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:nupurfashion01@gmail.com


    

আলমন তকাট ূ২য় তিা 

৬২-৬৩ মলতলিি বা/এ্, ঢাকা-১০০০ 

ত ান: ০১৯৬১২৩৪৪৫০, ৯৫৫১৮০৬ 

Email: s.islam70@gmail.com 

  

৬৩ স কিি খাকলদা সূলোনা   

সপ্রাপ্রাইটর 

জুট াট ব  এযন্ড ক্রািট  ইন বাাংলাকদশ 

৬০/২/ে/১ স রাসদয়া স ইন সরাড (১  সিা.) 

সিানাঃ ০১৮১১৪১৪৩৯১  

এ্নইক লাঃ ইক লাঃ sales@jjuutteemmaarrtt..nneett 
লনবন্ধদনর তালরখ: ৩০-০৮-২০১৫ 

৬৪ সিখ নাসির উসিন 

সচয়ারম্যান 

আসেে জুট স লি সল: 

আসেে িাউে 

১৯৮ বীর উত্ত   ীর শওেে িরে সেেগাও, ঢাো 

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

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

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৪-০২-২০১৬ 

৬৫ স ািাাঃ   সেবনা খাতুন 

তপ্রাপ্রাইটর 

টি এ  জুট িযাসন্ডক্রািটি 

১৯৯ নর্ ব শ্যা লী (িসি  আগারগাও সরাড)  

উত্তর শ্য লী সরাড #২, ঢাো-১২০৭ 

সিানাঃ ০১৭১২৫৭৫৪০৭, ০১৯১৮০৮৬০৮৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ mmoorrjjiinnaa22001100@@ggmmaaiill..ccoomm 

৬৬ লমদসস তরাদকয়া রিমান 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

mailto:sales@jutemart.net
mailto:akijjute@akij.net
mailto:smsraj1983@gmail.com


    

তরুন তসনা তরাড, তেৌিতপুর, খুিনা লসটি করদপাদরশ 

ত ান: ০১৭১৬৪৩৭৩০৪ 

এ্নআইলড নিং ১৯৬৭৪৭৯২১০৫০৬৩১৯৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Email:ahsanrabiul@yahoo.com 

৬৭ লমদসস অসন া আিক দ                                                                        

সপ্রাপ্রাইটর 

িযাশন সি াি সেচ 

এ/৮১ িানাড়িাড়, সিসিরগঞ্জ, নারায়নগঞ্জ 

সিান: ০১৯৭৩২২৫০০২ 

ই-তমইি: runaanima1988@gmail.com 

৬৮ েনাব শাসিদ সিাকিন শা ী   

িসরচালে 

প্রবেবনা সলস কটড  

৬/৮, স্যার সিয়দ সরাড, স ািাম্মদপুর, ঢাো-১০০০ 

স াবাইল-০১৭১১৫২০৬০৫, ০১৭১১৬৮৫২৮৮, 

সিান- সগয়ািাঃ ০১৭১৭-৪২৯৭৬৪ 

আলী : ০১৭৪৬১০৪৩০৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯০২৪৩৮৪১২২৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 
ইক লাঃ ইক লাঃ sshhaahhiidd..hh..sshhaammiimm@@ggmmaaiill..ccoomm 

৬৯ স কিি সরিাি নােনীন রাসখ 

সপ্রাপ্রাইটর 

োইিা এক্সকিা 

সে ২০৪, ৩য়েলা পূব ব গসল, স ৌচাে  াকেবট, ঢাো 

স াবাইলাঃ ০১৭১১৭১৫২৬৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-১-১১-২০১৫ 

ইক লাঃ taifaexpo@gmail.com 

৭০ েনাব মুশোে সিাকিন 

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

সদ সগাকেন িাইবার সিড সিন্টার সল: 

mailto:md.%20S@gmail.com


    

১০৯,  িসেদ সরাড, পুরােন সডওএইচএি 

বনানী, ঢাো-১২০৬ 

সিান: ০১৭১৫৬১২৫২, ৮৭১৩৩০১-৪ 

ই-স ইল: mhussain@simuragroup.com 

 

৭১ লমদসস রুথ মন্ডি 

ম্যাকনোর 

ওয়াইডসব্লউসিএ ক্রািট সিন্টার 

ইয়াং উইম্যান খ্রীস্টান একিাসিকয়শন (ঢাো), 

১০-১১-গ্রীন েয়ার, গ্রীন সরাড, ঢাো-১২০৫।  

সিান- ০১৭১৪৫৮৮৯৬৬৯৬৬৪১৫০, 

 মাইদকি: ০১৯১৩৬২৮৮০৮  

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ dywcacraft@yyaahhoooo..ccoomm 

৭২ সবগ  আকয়শা িাস দ  

স্বত্বাসিোরী 

িাকয়ল বুটিেি  

৬০/৯/সে-এ, িলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাো-১২০৪ 

সিান-০১৮৬৫৪৩০০৮০, ০১৭৯০১০৯৯১১ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯২৯৮৫০৪১১৪৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২২-১১-২০১৫ 

ইদমি: pomosh311@gmail.com 

৭৩ েনাব স া: সবলাল সিাকিন  

সিইও 

গ্রীন সটেচার 

আব্বি আলী সুিার  াকেবট, সগালাবাড়ী বাোর 

সিা: এ ওআরআইএ, উিকেলা গাবেলী,বগুড়া 

সিান: ০১৭১৪২৩৫৪৭১ 

ই-স ইল: belal.hossain1021@gmail.com 

 

mailto:sonaliboyanshilpo@gmail.com


    

৭৪ েনাব িারুনুর রি ান শািসরয়ার  

সপ্রাপ্রাইটর 

িসিিন্স ক্রািটি 

৩৬/১ , বাবর সরাড (েহুরী  িল্লা) 

স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭ 

সিান-০১৮১৯-৪২১৭৭১ 

ইক লাঃ ইক লাঃ ssaaffiissoonnss@@ggmmaaiill..ccoomm    

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

৭৫ লমদসস পালপয়া আক্তার 

তপ্রাপ্রাইটর 

আজমীর এ্যন্ড আলতয়া  িযালন্ডক্রা টস 

১২ নিং িিপুর,  লরোবাে,  ত্রাবাড়ী, ঢাকা 

ত ান: ০১৯৩৭০৪০৩৮৫ 

Email: azmiratiya5555@gmail.com 

৭৬ েনাব স া: ই রান  ািমুদ 

সপ্রাপ্রাইটর 

ন্যাচার ির সিউম্যান 

বাড়ী-৪৫, সরাড-৬, সিক্টর-০৪ ইত্তরা, ঢাো 

সিান: ০১৭১৪৫৯৩৫৮৮ 

ই-স ইল: nature4human87@gmail.com 

৭৭ লমদসস মমতাজ মকসূে  

তপ্রাপ্রাইটর 

এ্সদথটিক 

বাড়ী-২১৪, তরাড-১০/এ্ নতুন, িানমলন্ড, ঢাকা 

এ্নআইলড: ২৩৭২৭৫৭৮৭৮ 

ত ান: ০১৭১৫৬৬২০২১ 

Email: moqsudmomtaz@gmail.com 

৭৮ ভসয়ে সালির িাসান 

প্রিান লনবাূিী কমকূতাূ  

জালমি-তটক্স 

২২১ সুিতানগঞ্জ, রাদয়র বাজার, ঢাকা 

mailto:smsraj1983@gmail.com
mailto:azmiratiya5555@gmail.com


    

ত ান: ০১৭১১১৫৩৬৫১ 

এ্নআইলড নিং ৬৮৯৬১২৮১৬৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email:sabbir@jamiltex.com 

৭৯ েনাব স াাঃ েসিরুল ইিলা  (শািনূর) 

সপ্রাপ্রাইটর 

োসরন সিড ইন্টারন্যাশনাল 

খন্দোর ভবন 

৮৬-আরা বাগ, (৩য় েলা)  সেসঝল, ঢাো-১০০০।   

সিানাঃ ৭১৯৩৯৯৫,০১৮১৯-২৮৬৫৭১ 

ই-স ইলাঃ zarintrade@yahoo.com 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

৮০ েনাব স া: শিীদ  

সপ্রাপ্রাইটর 

িাকটর িাট 

বাগ ারা, সিসিরগঞ্জ 

সিান: ০১৭০৬৩১৪২৫০ 

৮১ েনাব স াাঃ সবারিান উসিন আল িয়িাল ভূঞা  

িসরচালে 

সনচারকটে 

মান্ডা কেমতিী, িাউলজিং তসাসাইটি 

সিানাঃ ০১৮১৩৮১৬৯৪৩, ০১৭৭৭২৫১৯৯৭ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৭-১২-২০১৫ 

ইক লাঃfaysalbohanuddin@gmail.com  

naturetech15@ gmail.com 

৮২ সিয়দা িারোনা ইয়াি ীন 

সপ্রাপ্রাইটর 

িারোনাি জুট এযন্ড ক্রািটি 

২৬/এ সরাড-২০, সিসি োলচার িাউসোং 

সশকখরকটে, স ািাম্মদপুর-ঢাো-১২০৭ 

সিান: ০১৯৮১৩৭৭৬৮৮,  

mailto:zarintrade@yahoo.com
mailto:faysalbohanuddin@gmail.com
mailto:lubomin3@yahoo.com


    

Email: yesminfarjana78@gmail.com 

৮৩ লমদসস রাসশদা আক্তার  

সচয়ারম্যান 

বরাে বাাংলাকদশ 

নূরোিান সরাড িাউসোং একস্টট 

সড/১ এি-২১/২২ স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭ 

স াবাইল: ০১৭২৭২৮৯৮০৭, ০১৬১৭২৮৯৮০৭ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ৩০-১২-২০১৫ 
E-mail: rashidaakter185@yahoo.com 

৮৪ জনাব ইমন তিাদসন 

লসইও 

ই লত ক্রযা ট 

বাড়ী ০৫, ওয়াড-ূ০২  

কাওিার প্রিান সড়ক 

লখিদেত, েলেিখান, ঢাকা-১২১৯ 

ত ান: ০১৭২১৮৩৩৩৪১ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০২-২০১৮ 

Email: emonhosain@gmail.com 

৮৫ জনাব তমা: আব্দুি মলতন 

তপ্রাপ্রাইটর 

সা া ইটারন্যাশনাি 

৫/৫ মাদিক তচম্বার, আগ্রাবাে, চট্টগ্রাম 

ত ান: ০১৭৭২৬৮২০০৮ 

Email: matinss2001@yahoo.com 

৮৬ এ্যাডদভাদকট তজসলমন খানম 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

এ্যাদগ্রামাট ূইটারন্যাশনাি লি: 

ল দরাজ মাদকটূ মাোরবাড়ী 

উত্তরখান, ঢাকা-১২৩০ 

ত ান: বাসা-০২, তরাড-৯, তসক্টর-৪ 

উত্তরা মদডি টাউন, ঢাকা-১২৩০ 

mailto:rashidaakter185@yahoo.com
mailto:matinss2001@yahoo.com


    

ত ান: ০১৭৫৬৯০৩০৬৩, ০১৬১৬৯০৩০৬৩৬ 

ইদমইি: info.agromartltd@gmail.com 

৮৭ েনাব স া: আনন্দ আলী 

সপ্রপ্রাইটর 

আনন্দ ব্যাগ িাউে 

সরাড-৮, িাউে-২২৮ এেো িাউসেঙ স ািাম্মদপুর 

ঢাো-১২০৭ 

সিান: ০১৮২৪৫২৫২৫৩ 

Email: sobuz1802@gmail.com 

 

৮৮ লমস সালবিা ইসিাম লবথী 

তপ্রাপ্রাইটর 

পূনতূা ক্রা ট 

৭০৯/২ বড়মগবাজার, তরিদগট ঢাকা-১২১৭ 

ত ান: ০১৬৮৫১২০৪৫৯, ০১৯১১১৯৫৮৯৭ 

E-Mail: Purnotacraft1@gmail.com 

৮৯ স কিি আিন্তা স্বপ্না সরাোসরও 

সপ্রাপ্রাইটর 

েয় ক্রািট 

১০৬/৭/ই  সনপুসরিাড়া, সেেগাও, ঢাো 

সিান: ০১৭১২১৪৭২৬২ 

Email: swopnarojario1975@gmail.com  

 

৯০ লমদসস তরাদকয়া  পারলভন সুমনা  

লসইও 

ভবলচত্রয 

বাড়ী-৩৩৬, তরাড-৫, শ্যামিী, আোবর 

ত ান: ০১৯১৯৬৭৪৮৪৮, স০১৬২৪৫০৩৮৫৬ 

Email: boichitro.bd12@gmail.com 

৯১ স কিি সিািকনয়ারা সবগ    

সডোইনার 

mailto:info.agromartltd@gmail.com
mailto:sobuz1802@gmail.com
mailto:swopnarojario1975@gmail.com


    

বাঙাসলয়ানা 

বাড়ী নাং-০৩, সরাড নাং এসভসনউ-২ 

ব্লে-সড, চসি া  কডল টাউন 

স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭ 

সিান: ০১৭৭৭০৪৪৭৯০, ০১৫৫২৪৫৫০২৪ 

Email: hosnearabegumsha@gmail.com 

৯২ েনাব স াাঃ শসিউল আল   

সপ্রাপ্রাইটর 

সবঙ্গল জুট ওয়ােবি 

৫৭ শিীে ভসয়ে নজরুি ইসিাম স্মরনী 

স াবাইলাঃ ০১৭২৪০৪৩০১৮ 

এ্নআইলড নিং-১২১৯০৮৭৭৮২৪৯৭ 

E-mail: bengaljuteworks@gmail.com 

৯৩ েনাব স াাঃ ওয়াসছউর রি ান 

স্বত্বাসিোরী 

ক্রািটি এন ক্রািটি 

২৭, কাএ্িার উত্তরপারা দসিনখান, ঢাো-১২২৯ 

সিানাঃ ০১৭৬৬৯৪৩৪৯০ 

এ্নআইলড নিং-১৯৭৬২৬৯৪৮০৭৮২৫৪৮৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-১০-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ wasiur.murad@lgmail.com 

৯৭ স কিি ইশরাে আরা সশল্পী 

সপ্রাপ্রাইটর 

ব্লুে  াট ব 

১০১ ইসন্দরা সরাড সেেগাও, ঢাো। 

সিান: ০১৮১৯০৬৭৭২৮,  ০১৭১১৫২৭৯৫১ 

E-mail:   

৯৮ স কিি রুসবনা আক্তার মুসে 

সপ্রাপ্রাইটর 

সডোইন বাই রুসবনা 

উত্তর কৃশ্ননগড়,সিকরােপুর 

mailto:wasiur.murad@lgmail.com


    

সিান: ০১৭১৭১৫৪১৪৮ 

Email: designbyrubina@gmail.com 

 

৯৯ কাজী তমা: মা িারুি িক  

তপ্রাপ্রাইটর 

কাজী  যাশন িাউজ 

১৮/২৩, মধুবাগ তকানাপাড়া, তডমরা, ঢাকা 

ত ান: ০১৯২৩২৩৩০১৩ 

Email: mazukazi786@gmail.com 

১০০ লমদসস পারলভন আক্তার 

সপ্রাপ্রাইটর  

রােশািী নেসশ ঘর 

১২২৬ পূব ব জুরাইন সে আলী িরদার সরাড, ঢাো-১২০৪ 

সিান: ০১৬৭৫২৪২৯৮৭ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৭৬৮৯৫২১৯২০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৮-০২-২০১৬ 
E-mail: : rajshahinakishighor@gmail.com 

 

১০১ েনাব স াাঃ  সনরুজ্জা ান  

সপ্রাপ্রাইটর 

‘সু ী জুট সপ্রাডাক্টস্ 

৬১৫৫ ইিলা নগর,  াতুয়াইল, ঢাো-১২১৯  

স াবাইল-০১৭১৬-৫৫১১২০, ০১৯২৩-৬৪০৪৪৪ 

এ্নআইলড নিং-৬৭১০৪৫১১৫০৪২৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২২-০৮-২০১৫ 

Email: sumijute@yahoo.com 

১০২ সশখ অনাস ো আকরিীন নীিা   

সপ্রাপ্রাইটর 

অনাস ো জুট িযাসন্ডক্রািটি এযন্ড সগিটি 

বাড়ী নাং-৭১, সরাড ১০/৪, ব্লে-এি 

দসিন বনশ্রী প্রকেক্ট, সগাড়ান, সখলগাও, ঢাো-১২১৯ 

mailto:rajshahinakishighor@gmail.com
mailto:sumijute@yahoo.com


    

সিানাঃ ০১৯৬৩৫০০৬১২ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৩৬২৫৬৬৭৮২০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 

ইদমি: nipasheikh1981@gmail.com 

১০৩ জনাব তশখ খলিলুর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

জুট আট ূলমউলজয়াম 

বাটাদজার, তদগৌরনেী, বলরশাি 

ত ান: ০১৭১১০৪৭৪৮৬ 

এ্নআইলড নিং ১৯৯০০৬১৩২৩১০০০০৪৫ 

Email: skrshekh@gmail.com 

 

১০৪ েনাব স াাঃ সিরাজুল িে 

চীি এসক্সসেউটিভ  

ওয়ান ওয়ােব এসক্স  

বাসির সটাংরা, িারুসলয়া সড ড়া, ঢাো-১৩৬১।   

স াবাইলাঃ ০১৮১৭৬৪১৫৬৩,০১৮১৩২৬২৪১২, 

০১৯২৯০১৬৭৬০ 

এ্নআইলড নিং-১৯৭২২৬১১২৯৩২৫৪৬৭৪ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০২-১১-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ one_world_exim@yahoo.com 

১০৫ লমদসস মঞ্জুয়ারা তসানার 

ম্যানালজিং ডাইদরক্টর 

আলেতয এ্টারপ্রাইজ 

৮৫ কাজী নজরুি ইসিাম এ্যালভলনউ 

 ামদূগট, ঢাকা-১২১৫, ত ান: ০১৭১১৮৬৭৫৪০ 

এ্নআইলড নিং ৬৯১৬৩২০২৭৬৭৯৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Email:manjuarasonar976@gmail.com 

১০৫ েনাব  শাি   ািদমুদুল িে সেৌসিে 

সপ্রাপ্রাইটর 

mailto:skrshekh@gmail.com
mailto:one_world_exim@yahoo.com


    

আরটিকিক্ট 

োকদর  িসিাং ল, ৩য় েলা সুট নাং-২৩-৩২ 

সিান:০১৭৩২১৭০৬৯২, ০১৫৫২৪৩৭০৫২ 

Emai: artifact jute@gmail.com 

 

১০৬ জনাব তমা: কামরুজ্জামান 

পলরচািক 

জামান লস্বল্ক  

িািারপুর, বারঘালরয়া, চাপাইনবাবগঞ্জ 

ত ান: ০১৭১৫০৩৬৭৮৯ 

ই-তমইি: 

kamruzzamankamruzzaman38@gmail.com 

১০৭ স াছাাঃ িাকেরা সবগ   

সপ্রপ্রাইটর 

েননী জুট প্রডাক্টি 

গ্রা াঃ সেবত্তিাড়া, সিাাঃ নাসিেিাড়া 

র্ানাাঃ  ান্দা, সেলাাঃ নওগাঁ। 

সিানাঃ ০১৭১৮৬১৮১২৭, ০১৭৭২২২৯৬২৭ 

এ্নআইলড নিং-৬৪১৪৭৪০৯৪৯৩৯৬ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৮-১১-২০১৫ 

১০৮ স কিি স াক না সুলোনা 

স্বত্বাসিোরী 

আসলি ইন্টারন্যাশনাল সিসেক্স এযন্ড জুট সপ্রাডাক্টি 

কুমুসদনী, েকলেকরাড, টাাংগাইল 

সিান: ০১৯১৬২৫২৫১৫, ০১৬১৬২৫২৫১৫  

Email: alif.internationaltrade@gmail.com 

১০৯ েনাব স াাঃ ইেবাল  ািমুদেনাব স াাঃ ইেবাল  ািমুদ      

সপ্রাপ্রাইটরসপ্রাপ্রাইটর  

অনন্যা জুট সিসেক্স এযান্ড িযাসন্ডক্রািটিঅনন্যা জুট সিসেক্স এযান্ড িযাসন্ডক্রািটি  

ব্লেব্লে--এি, সরাডএি, সরাড--১০/১০/৭৭  

বািাবািা--১২২১২২, দসিন বনশ্রী, সগাড়া, দসিন বনশ্রী, সগাড়ানন--ঢােঢাে--১২১৯ ১২১৯   

mailto:jute@gmail.com


    

সিানাঃ সিানাঃ ০১৮৬৭৭৮৬১৬০১৮৬৭৭৮৬১৬৬৬  

এ্নআইলড নিং-২৬২৭২০৫৫৫০৯২৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm 

১১০ স কিি িাবসরনা আইসরন স নাস কিি িাবসরনা আইসরন স না    

সপ্রাপ্রাইটরসপ্রাপ্রাইটর    

ব্লেব্লে--এি, সরাডএি, সরাড--১০/১০/৭৭  

বািাবািা--১২২১২২, দসিন বনশ্রী, সগাড়া, দসিন বনশ্রী, সগাড়ানন--ঢােঢাে--১২১৯১২১৯  

সিানাঃসিানাঃ    ০১৭১১৩৭০৬২০০১৭১১৩৭০৬২০, ০১৮২০০৪৫৫৭৬, ০১৮২০০৪৫৫৭৬  

এ্নআইলড নিং-২৬২৭২০৫৫৫০৯৩০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ  ইক লাঃ  mmiinnaajjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm  

১১১ স কিি সবকনায়ারা সবগ  সবনু 

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

স্প্যাসডক্স সল: 

ফ্ল্যাট নাং সব,  নেসশোো 

১০ েসব েসি  উসিন সরাড, উত্তর ে লাপুর,  

ঢাো-১২০২৭ 

সিান: ০১৭১৫৪৯৪৮৩০ 

ইক ইল: spadixltbd@gmail,com  

১১২ েনাব স াাঃ আবুল স য়া  

সপ্রাপ্রাইটর 

ভাই ভাই  জুট সপ্রাডাক্ট 

১৬৫/১ বাঘ ারা, সিসিরগঞ্জ 

সিানাঃ ০১৭৫৪৯০১৫৬২ 

এ্নআইলড নিং-১৯৮২৬৮১৬৪৪৪২৭৫৩৫২ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৯-২০১৫ 

ইদমি: abulhossain01754@gmail.com 

১১৩ খন্দকার  ারুক আিদমে  

তপ্রাপ্রাইটর 

mailto:minajute@gmail.com
mailto:minajute@gmail.com


    

তৃিমূি ক্রা টস 

৩৮, আরদক লমশন তরাড, ময়মনলসিংি 

ত ান: ০১৭১২৯৯০১৭৩ 

এ্নআইলড নিং-: ৬১২৫২১৬২২৫৩৯৩ 

লনবন্ধদনর তালরথ: ১৮-০২-২০১৮ 

Email: trinamoolfaruque@gmail.com 

১১৪ েনাব এি, এ  িাজ্জাদ সিাকিন 

লসইও 

স কিয়ার স্টাইলওয়যার  

২৭৭ এ্লিদ টদরাড, ঢাকা 

সিান: ০১৮১৯২৪৭৪৫৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৬৩৫২২১০৯৪৭ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৭-০১-২০১৬ 
E-mail: smshossain73@gmail.com 

১১৫ লমদসস ইসরাত জািান তচৌধুরী  

তপ্রাপ্রাইটর 

তুলিকা 

বাড়ী-২৮,তরাড-১৬ তসক্টর-১২, উত্তরা 

ত ান: ০১৭৭৭৬৫৪১১৪ 

Email: esrat@tulika-eco.com 

 

১১৬ লমদসস  াদতমা তদচৌধুরী  

তপ্রাপ্রাইটর 

রাইয়ান কাদিকশন 

৮৭, মধ্যপীদররবাগ, লমরপুর, ঢাকা-১২১৬ 

এ্নআইলড নিং ১৫৯১০১৭০০৩৪৫৬    

ত ান: ০১৭৮৪১৫৫৫৯১                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Email: sornalipuba@gmail.com 

১১৭ েনাব  স াাঃ শািোিান 

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

 সদনা জুট ইন্ডাসিে সলস কটড  

mailto:smshossain73@gmail.com
mailto:sornalipuba@gmail.com


    

৯/সে,  সেসঝল বা/এ (৩য় েলা), ঢাো-১০০০ 

সিান- ০১৭১৩-৪৮৮৬৫০, ৯৫৭৬২৮৩,  

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৭-১০-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ madina@bol-online.com 

 

 

 
 

১১৮ স কিি সরিানা আেোর 

িভািসে 

ভরিা িাউকন্ডশন 

সদয়াড়া, সদঘসলয়া, খুলনা 

স াবাইল : ০১৭৩২১৭১১৬৬ 

ওকয়বিাইট:varoshafoundation@gmail.com 

১১৯ লমদসস মলনরুন তনছামলন 

স্বত্ত্বালিকারী 

লমলিশা বুটিকস্ এ্ন্ড তটইির 

পূব ূবালনয়া খামার, লব.তক তরাড, খুিনা।  

তমাবাইি: ০১৯১৫০৯৬৮৬১ 

১২০ স কিি নুরোিান খান  

সপ্রািাইটর 

সশিাব বুটিেি 

৬/৫, বয়রা সিন্ট্রাল সরাড, খুলনা 

স াবাইল নাং : ০১৭২০০০২৩৯৭ 

ই-স ইল : Nurjahankhan@gmail.com 

১২১ স কিি শািসরয়া সুলোনা 

সপ্রািাইটর 

খুলনা জুকটক্স  

৪৮/৯, ইস্প্ািাসন ২নাং সলন, রুিিা ষ্ট্যান্ড সরাড, খুলনা। 

স াবাইল : ০১৯৭৪৫৯৭৭১২ 

ই-স ইল : khulnajutex@gmail.com 

mailto:madina@bol-online.com
mailto:varoshafoundation@gmail.com
mailto:Nurjahankhan@gmail.com
mailto:khulnajutex@gmail.com


    

ওয়বিাইট : www.khulnajutex.com 

১২২ লমদসস খালেজারসুি 

স্বত্ত্বালিকারী 

শশীবুটিকএ্ন্ডফুড 

১৯, তমৌিভীপাড়া, খুিনা।  

তমাবাইি: ০১৭১৮৪৫৫৬৫৮ 

১২৩ স কিি ছাকেরা বানু 

স্বত্ত্বাসিোরী 

গ্রীণ িযাসন্ডক্রািটি 

৬৮, োেী আব্দুল েসর  সরাড, সদৌলেপুর, খুলনা। 

স াবাইল : ০১৭১১-১৮৪৬৪৪ 

ইদমি:islamshakera@gmail.com 

১২৪ স কিি িারভীন আক্তার 

সনব বািী িসরচালে 

স্বপ্ন নারী েল্যাণ িাংস্থা (স্বনােি) 

৫৩/১, িাবলা সশখ আয়ুব আলী সরাড 

সদৌলেপুর, খুলনা। 

স াবাইল : ০১৭১৬-৪৯০২৬৩  

ইক ইল : sanaksorg@gmail.com 

 

১২৫ লমদসস শামীমা সুিতানা তরজা 

স্বত্ত্বালিকারী 

ঋতু-ঋজুিস্তলশল্প 

বানরগাতী, আি-আলমনমিল্লা, খুিনা।  

তমাবাইি: ০১৭১২৯৫৮৩১১ 

১২৬ স কিি রাসশদা খান  

সপ্রািাইটর 

সবর্ী এন্টারপ্রাইে, ৫৮, বাগ ারা স ইন সরাড, খুলনা 

স াবাইল : ০১৭১১৯৮১৬০৮ 

ই-স ইল : bithi38@gmail.com 

mailto:sanaksorg@gmail.com
mailto:bithi38@gmail.com


    

১২৭ সিয়দা লায়লা আক্তার 

সপ্রািাইটর  

লায়লা বুটিেি িাউে 

৫৩/১-ে, িাবলা সশখ আয়ূব আলী সরাড,  

সদৌলেপুর, খুলনা। 

স াবাইল :০১৯৫৭৬১৭০০১, ০১৭৮৩৪০৯৮৪৭ 

ই-স ইল : lailabutics2009@gmail.com 

১২৮ লমদসস নবনীতা সািা 

স্বত্ত্বালিকারী 

ভূলম 

তনতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু তরাড,  দশার 

তমাবাইি: ০১৭১১৯৮৮১৯৯ 

১২৯ েনাব স্বিন কু ার দাি 

দসলে িকি, সনব বািী িসরচালে 

সবেয়া 

৩৭/১, সেদারনার্ সরাড,  কিেরিাশা 

কুকয়ট, সদৌলেপুর, খুলনা। 

স াবাইল : ০১৭১১১২৯৯৮৬ 

ই-স ইল : dalitKhulna@gmail.com 

ওকয়বিাইট : www.dalitbd.org 

১৩০   জনাব তমাোঃ আবু সাঈে 

তপ্রাপাইটর 

এ্যাডসলুশ্যন 

৭৪, মুলজবসড়ক, তকাতয়ািী,  দশার। 

তমাবাইি: ০১৭৮৭১৯৯৫৫৫ 

fourbd@gmail.com 

১৩১ স কিি লুৎফুন িে সিয়া 

সপ্রািাইটর 

সপ্রয়া বুটিেি 

৬৯, সুলোন আিক দ সরাড, শাসন্তনীড়, স ৌলবী িাড়া, 

mailto:lailabutics2009@gmail.com
mailto:dalitKhulna@gmail.com
http://www.dalitbd.org/
mailto:fourbd@gmail.com


    

খুলনা স াবাইল : ০১৯৮১-০১৯০৯৯ 

ই-স ইল : lutfunhaquepiya@gmail.com 

১৩২

.  

লমদসস লপিংকু রীতা লবশ্বাস 

উপ-লনবাূিীপলরচািক 

আরআরএ্ দপ্রাডাক্ট 

আরআরএ্ ভবন, লসএ্ন্ডলবদরাড, কারবািা,  

 দশার-৭৪০০ 

তটলিদ ান : ০৪২১-৬৫৬৬৩ 

তমাবাোঃ ০১৭১১৮৪৪৯০১ 

ই-স ইল : rita@rrf-bd.org 

ওকয়বিাইট : www.rrf-bd.org  

১৩৩ তমাছাোঃ তহুরা তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

চারুশী শতরলঞ্জ ও িস্তলশল্পজাত পণ্য 

লনসদবতগঞ্জ, বেরগঞ্জ তরাড, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭২৮-৩৩২৫৩৩ 

১৩৪  স্বপ্না রানী তসন 

তপ্রাপ্রাইটর 

রিংপর ক্রা ট 

তজি তরাড, িাপ রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১২-৬১৬৩২৭, ০১৭২০-৮৪৭৯৮৩ 

১৩৫ তমাছাোঃ  আলছরন তনছা 

তপ্রাপ্রাইটর 

অদনক আশা কুটির লশল্প 

জয়রামপুর, পায়রাবন্দ, লমঠাপুকুর, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৮১৩-৮২১০০৩ 

১৩৬ তমাছাোঃ মনছুরা তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

মনছুরা জুট িযালন্ডক্রা ট      

িলরপুর, সের, রিংপুর 

mailto:rita@rrf-bd.org
http://www.rrf-bd.org/


    

তমাবাইি: ০১৭৯৬-৭৮০৮৯৩ 

১৩৭ তমাছাোঃ নুসরাত জািান 

তপ্রাপ্রাইটর 

ক্রা ট লভশন 

ঘাঘটপাড়া, েশনূা, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭২৮-৩৫৭৭১৮ 

১৩৮ তমাোঃ নালছর উিীন 

তপ্রাপ্রাইটর 

রিংপুর িযালন্ডক্রা ট 

মডাি ূতশখ পাড়া, ওয়াড ূনিং-৩১, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৩৫-৮০৯৪৯১ 

১৩৯ তমাছাোঃ লবউটি তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

লবউটি শতরলঞ্জ কারখানা 

তমািংিাকুটি, পীরগাছা, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৭৩-৯৮০৮০০৬ 

১৪০ এ্.এ্ইচ.এ্ম বােি 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

বুনন কুটির লিলমদটড 

বাসা#২০৭/১, তকরানীপাড়া 

তচৌরাস্তাদমাড়, লনশদবতগঞ্জ তরাড, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৭২-৮২৪৬৩১ 

১৪১ তমাছাোঃ শামসুন নািার তজসলমন 

তপ্রাপ্রাইটর 

চারুতা 

বাসা# ৪০৬, তরাড# ১/৩, তকল্লাবন্দ, লসওবাজার, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৭-৬২২৫৯৪ 

১৪২ চন্দনা আিদমে 

তপ্রাপ্রাইটর 

রাইোি িযালন্ডক্রা ট 



    

বাসা#৬৯, তরাড#৪/২, পলিম মুিাদটাি, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৯-২৭৮৮৩৫ 

১৪৩ অলসত তচৌধুরী 

তপ্রাপ্রাইটর 

আপন 

রািাবল্লভ, তজিদরাড, িাপ, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১২-৭২১৬৫১ 

১৪৪ তমাোঃ সাদরায়ার-এ্-আিম 

তপ্রাপ্রাইটর 

সপ্তবি ূশতরলঞ্জ িস্তলশল্প 

লনসদবতগঞ্জ, উপশির, সের, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৮৪৫-৩৭৬০১১ 

১৪৫ তমাোঃ আতাউর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

আিার আদিা জুট তপ্রাডাক্টস 

লকসামতিাবু, গজঘটা, গিংগাচড়া, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৩৭-১৫৪০৬৮ 

১৪৬ 

 

তমাছাোঃ িাইজুতুদন জািাত 

তপ্রাপ্রাইটর 

ঐলশ িযালন্ড ক্রা ট 

েশনূা কদিজপাড়া, কারমাইদকি, সের, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৩৫-১৪২১৬৪ 

১৪৭ তমাোঃ শািজািান কবীর 

ম্যাদনলজিং ডাইদরক্টর 

তগাদেন িযালন্ড ক্রা টস (লবলড) লিলমদটড 

পায়রা চত্তর, পুরাতন লবএ্নলপ তিন, তেশন তরাড, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৫-১৪০১৪৩ 

১৪৮ উদম্মকুিসুম মলন 

তপ্রাপ্রাইটর 

সূচী লশল্প বুটিকস 



    

বাসা# ৭১, তরাড#১, িাপ তজি তরাড, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৫-৫০৭৩৭০ 

১৪৯ তমাছাোঃ আদমনা তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

লনশদবতগঞ্জ শতরলঞ্জ িস্তলশল্প 

লনশদবতগঞ্জ, উপশির, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৩০২-১২৬৮৩৬ 

১৫০  লরো ইয়াসমীন 

তপ্রাপ্রাইটর 

নারী ন্যাচারাি ক্রা ট 

উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৩১-২১৩৬৭৮ 

১৫১ লনিার সুিতানা লমলম 

তপ্রাপ্রাইটর 

স্বপ্ন কুটির িযালন্ডক্রা ট 

পাবতূীপুর তরাড, সুিতান নগর, লনয়ামতপুর, ভসয়েপুর, 

নীি ামারী 

তমাবাইি: ০১৭৩১-৪৫২৩৬৩ 

১৫২ তমাছাোঃ জািানারা ইমাম 

তপ্রাপ্রাইটর 

জুট িযালন্ডক্রা ট 

বালুয়াডাঙ্গা, সের, লেনাজপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৪-৮৪২৬৮২ 

১৫৩  লরো ইয়াসলমন (ডলি) 

তপ্রাপ্রাইটর 

তমসাস ূপুষ্প িস্ত লশল্প 

গাডপূাড়া, শিীে জহুরুি িক তরাড, ভসয়েপুর, 

নীি ামারী 

তমাবাইি: ০১৭১৬-০৯৫০২৬ 

১৫৪ জনাব তমা: লগয়াস উলিন 



    

তজনাদরি ম্যাদনজার 

ভসয়েপুর এ্ন্ট্রপ্রাইজ 

ইসিামবাগ, লচলনমসলজে, ভসয়েপুর নীি ামারী 

তমাবাইি: ০১৭১২০৬২৯০৩, ০৫৫২৬৭২৫৪১ 

E-mail: ghayassc@gmail.com 

১৫৫ আয়শা আক্তার  

লনবাূিী পলরচািক 

এ্সলডএ্স কুটির লশল্প 

পলিম বালিঘাট, পাঁচলবলব, জয়পুরিাট 

তমাবাইি: ০১৭১১-০৫৪৭৯৬ 

১৫৬ তমাছাোঃ িাভিী তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

আলখ জুট তপ্রাডাক্ট 

আপুয়ার খাতা (আউলেয়াপাড়) 

পান্ডুি, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৩৭-৭০০৫৭৮ 

১৫৭ তমাছাোঃ আঞ্জুমানারা তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

মধ্য বজরা সরকারপাড়া পাটপণ্য উৎপােনদকন্দ্র 

বজরা, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৯১২-৪৭৫২৪৩ 

১৫৮ তমাোঃ এ্রশাে তিাদসন খাঁন 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

লবসলমল্লাি ব্যাগ িাউজ 

রানীপুকুর, লমঠাপুকুর, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৮১১-২০৬৯৬৯ 

১৫৯ তমাছাোঃ মািফুজ আরা তচৌধুরী 

পলরচািক 

তমিা আত্মকমী 

বাসা#৩৪, তরাড#১, লনউশািবন, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৮-৫৮২৬৪৬ 



    

১৬০ তমাছাোঃ লরমলক আক্তার 

তপ্রাপ্রাইটর 

জনকল্যাি িযালন্ডক্রা টস 

৮৫/১ গুড়াতীপাড়া, ২০নিং ওয়াড,ূ রলসক, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৯৭-৮২২৪২২ 

১৬১ আিসান রলিম মলঞ্জি 

লনবাূিী পলরচািক 

ইউএ্সদকএ্স 

শািীপাড়া, নীি ামারী 

তমাবাইি: ০১৭১১-৬১৬০৮৭ 

১৬২ তমাোঃ মািবুবার রিমান 

সভাপলত 

সমািান সিংস্থা 

বাসা# ২৩৯, তরাড# ৩/১, মুিাদটাি, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১২-৭৯৭০২৯ 

১৬৩ মদনায়ারা সুিতানা 

সভাদনত্রী 

পরশ িস্ত সম্ভার মলিিা উিয়ন সিংস্থা 

পুরাতন তস্টশন পাড়া, সের, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭১৬-১৬২১০৫ 

১৬৪ ডাোঃ লনলখি রায় 

লনবাূিী পলরচািক 

িস্ত কুটির লশল্প প্রলশেি ও কল্যাি তকন্দ্র 

িরকলি ঠাকুরপাড়া, পাগিাপীর, সের, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭২১-৯৯২৪৪৪ 

১৬৫ এ্টিএ্ম শল কুি ইসিাম 

লনবাূিী প্রিান 

কলমউলনটি  র এ্দসালসদয়শন রুিার তডভিপদমট 

(কাড)ূ 

কামারেি,  াঁলসতিা, তগালবন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা 



    

তমাবাইি: ০১৭১৬-৫৩৬০৮৯ 

১৬৬ তমাছাোঃ মদনায়ারা তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

স্বপ্ন তগাদেন িযালন্ডক্রা ট 

তঘাগােি, সের, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৪৪-৩১৩৯৭৯ 

১৬৭ তমাোঃ জুিল কার আিী 

মানব সম্পে ব্যবস্থাপক 

মলিদেব যুব সমাজ কল্যাি সলমলত 

মলিদেব, জুম্মািাট, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭১৭-৮৮৮১৯০ 

১৬৮ তমাছাোঃ খালেজা পারভীন 

তপ্রাপ্রাইটর 

তমসাস ূজািাতুি তটইিাস ূ

তেউলত, পীরগাছা, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৪৬-৩১০৩৫১ 

১৬৯ তমাছাোঃ আদমনা তবগম 

স্বত্ত্বালিকারী 

আশামলন িযালন্ড ক্রা টস 

মিাদেব, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৫৮-৬২৭৫৮২ 

১৭০ তমাছাোঃ কলিনুর তবগম 

স্বত্ত্বালিকারী 

পল্লী সমাজ পাট পণ্য উৎপােনকারী েি 

কৃষ্ণমঙ্গি আেশপূাড়া, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৮০-৬৯২৪১৪ 

১৭১ তরাকনুজ্জামান 

সভাপলত 

ওয়াে ূ যাশন তিলনিং ইন্সটিটিউট 

চক-কাঞ্চন, লবরি, লেনাজপুর 



    

তমাবাইি: ০১৭১৬-৭৭০০৪৮ 

১৭২ তমাছাোঃ তরাদমনা খাতুন 

তপ্রাপ্রাইটর 

আরএ্স িযালন্ড ক্রা ট 

তেবীপুর, পায়রাবন্দ, লমঠাপুকুর, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭০৫-৮৩৭৫২১ 

১৭৩ নুর সালবনা ইয়াসমীন 

তপ্রাপ্রাইটর 

তমৌলন তসানা বুটিকস 

তকলডলস তরাড, আিমনগর, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১৭-৪২৩১৪৪ 

১৭৪ তমাছাোঃ নালগসূ সুিতানা 

লনবাূিী প্রিান 

লডপুক িযালন্ডক্রা ট 

বাসা# ১২, তরাড# ৩/১, সাতগাড়া লমলিপাড়া, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭১২-৫২৪৩২৫ 

১৭৫ তমাছাোঃ সালিো রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

সিমলমতূা 

লমলিপাড়া, মিানগর, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৯৪-৭৯১৮২১ 

১৭৬ তমাছাোঃ ল দরাজ সরকার 

তপ্রাপ্রাইটর 

মুনম বুটিকস 

চালকর পশার, রাজারিাট, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৪৩-১৬৭১৬৮ 

১৭৭ ছাদেকুন নািার 

তপ্রাপ্রাইটর 

বিাূিী বুটিকস 

মুিাদটাি, রিংপুর 



    

তমাবাইি: ০১৭৬১-৮৮০৪১৬ 

১৭৮ িলত া তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

আদিার প্রতযাশা বুটিকস এ্ন্ড িযালন্ডক্রা টস িাউজ 

বাসা# ৩৪, তরাড# ১/১, 

মুলন্সপাড়া, রিংপুর 

তমাবাইি: ০১৭৩১১৯৫৭৪৩ 

১৭৯ তমাছাোঃ লবজিী তবগম 

তপ্রাপ্রাইটর 

মিাদেব তসািাগ জুট তপ্রাডাক্ট 

মিাদেব বাি, কেমতিা, উলিপুর, কুলড়গ্রাম 

তমাবাইি: ০১৭৯৬-৮০৬৭১২ 



    

১৮০ সুব্রত োস ভবষ্ণব 

পলরচািক 

সৃজন এ্টারপ্রাইজ 

বেরজািানকমদেক্স ( য় তিা) বালনয়াচিংদরাড, িলবগঞ্জ 

এ্নআইলডনিং- 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ

ই-তমইিোঃ sdm_foundation@yahoo.com, 

sdm_foundation79@gmail.com 

১৮১ তমাোঃ িালববুর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

নরলসিংেী াইবারস 

সাটিরপাড়া, নরলসিংেী 

এ্নআইলড নিং  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

তমাবাইিোঃ । 

ই-তমইিোঃnarsingdifibres1@gamil.com 

১৮২ তমাোঃ রতন লময়া 

জািাত জুট প্রডাক্টস 

মাদিরচর, গদয়শপুর, পিাশ, নরলসিংেী 

এ্নআইলড নিং-

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

তমাবাইিোঃ । 

ই-তমইিোঃmjjp.nsd@gmail.com 

১৮৩  তসািরাবদিাদসন 

স্বত্ত্বালিকারী 

তমসাস ূনালবিা লনদডি তটপ 

ফুিদমািাম্মেবাড়ী, লনিেীয়া, উত্তরকালিকাপ্রসাে, 

তবিাব, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং-  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃnabilaniddletape18@gamil.com 

mailto:sdm_foundation@yahoo.com
mailto:sdm_foundation79@gmail.com
mailto:narsingdifibres1@gamil.com
mailto:mjjp.nsd@gmail.com
mailto:nabilaniddletape18@gamil.com


    

১৮৪  আকলিমা আক্তার লশউলি 

ব্যবস্থাপনা পলরচািক 

রুপািী কুটির লশল্প 

জাদমমসলজেদরাড, পাইকপাড়া, ব্রাহ্মিবালড়য়া 

এ্নআইলডনিং – 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ  

১৮৫  তমাোঃদমাস্তাল জুর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

তেশদটক্সটাইি 

তকন্দুয়াব, ডাঙ্গাবাজার, পিাশ, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং- 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

তমাবাইিোঃ । 

ই-তমইিোঃmehedihassan.mh25@gmail.com 

১৮৬  তমাোঃ মািবুবুি িক 

তপ্রাপ্রাইটির 

মািবুবজুদটক্স 

সাটিরপাড়া, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ ।
ই-তমইিোঃnewazte@gmail.com 

১৮৭  জনাব তমাোঃ ইউনুস লময়া 

তপ্রাপ্রাইটর 

টাওয়ােী, সের, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং - 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ

ই-তমইিোঃpopularbag1@gmail.com 

mailto:mehedihassan.mh25@gmail.com
mailto:newazte@gmail.com
mailto:popularbag1@gmail.com


    

১৮৮  সািমা আক্তার 

তপ্রাপ্রাইটর 

সািমা তটইিাস ূএ্ব্ড িযালন্ডক্রা টস 

তঘাড়ালেয়া, পলিমপাড়া, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং –  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ

ই-তমইিোঃsalmaakter603254@gmail.com 

১৮৯  লমদসস িাকী খানম 

স্বত্ত্বালিকারী 

সালেয়া জুট প্রডাক্টস 

, েলেিকান্দাপাড়া, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং – 

লনব্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃluckykhanam75@gmail.com 

১৯০  তমাোঃ ছািাম লময়া 

তপ্রাপ্রাইটর 

সুমাইয়া উইলভিং  যাক্টরী 

ঘাগুটিয়া, পুটিয়া, লশবপুর, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃsomiajuteproduct@gmail.com 

১৯১  তমাোঃ আব্দুর রলশে 

তপ্রাপ্রাইটর 

তমসাস্ ূআরএ্স তটক্সটাইি 

আনন্দী, মািবেী, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

mailto:salmaakter603254@gmail.com
mailto:luckykhanam75@gmail.com
mailto:somiajuteproduct@gmail.com


    

তমাবইিোঃ

ই-তমইিোঃ 

১৯২ অলজত কুমার োস 

তপ্রাপ্রাইটর 

লক্রদয়টিভজুটদটক্সটাইিএ্ন্ডপ্রডাক্টস 

কুকুরমারা, নারায়নপুর, রায়পুরা, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং –  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃ ajitkumartex@gmail.com 

১৯৩  আব্দুি আওয়াি 

প্রিান সমন্বয়কারী 

এ্নআরলডএ্স তসটার 

বাড়ী কদিজদরাড, মাোরপাড়া, মাইজেী, 

সুিারাম, তনায়াখািী 

এ্নআইলডনিং  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

ত ানোঃ

ই-তমইিোঃinfo@nrdsbd.org 

ওদয়বসাইটোঃwww.nrdsbd.org 

১৯৪  শ্যাম সুন্দর লসিংি 

তপ্রাপ্রাইটর 

এ্সএ্মিযালন্ডক্রা টস 

লশববাজার, মািবপুর, কমিগঞ্জ, তমৌিভীবাজার 

এ্নআইলডনিং

লনবন্ধদনরতালরখোঃ  

ত ানোঃ

ই-তমইিোঃsujanpaul50.sp@gmail.com 

১৯৫ জনাব তানভীর তিাসাইন 

স্বত্ত্বালিকারী 

mailto:ajitkumartex@gmail.com
mailto:info@nrdsbd.org
http://www.nrdsbd.org/
mailto:sujanpaul50.sp@gmail.com


    

এ্স.টি.এ্মদটক্সটাইি 

কালজরচর, ডাঙ্গাবাজার, পিাশ, নরলসিংেী 

এ্নআইলডনিং  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃtanvirhassan19777@gmail.com 

 

১৯৬    04।  লমদসস পারভীন িালিম 

তপ্রাপ্রাইটর 

পারভীনিালিমদিডাূস 

চাইে এ্ন্ড উইদমন তডদভিপদমট এ্দসালসদয়শন 

(লসডলব্লউলডএ্) 

তশখরাদসিসড়ক, সমদসরাবাে, তনায়াখািী 

এ্নআইলডনিং–  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ

ত ানোঃ  

ই-তমইিোঃcwdalakshmipur@yahoo.com 

১৯৭ জনাব আব্দুি মাদিক 

পলরচািক 

ওয়া এ্টারপ্রাইজ 

গ্রামোঃিিরাজপুর, ডাকঘরোঃটিিাগাঁও কুিাউড়া, 

তমৌিভীবাজার 

এ্নআইলডনিং -  

লনবন্ধদনরতালরখোঃ 

তমাবাইিোঃ  

ই-তমইিোঃpkwaffh1@gamil.com 

১৯৮  ভসয়ে আলজজুর রিমান 

তপ্রাপ্রাইটর 

স্বদেশীিস্ত ও কুটিরলশল্প 

শরী পুর, তমড্ডা, ব্রাহ্মিবালড়য়া 

mailto:tanvirhassan19777@gmail.com
mailto:cwdalakshmipur@yahoo.com
mailto:pkwaffh1@gamil.com


    

এ্নআইলডনিং- 1221301296127 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ12/09/2017 

তমাবাইিোঃ01718-063631 

ই-তমইিোঃswadesi@gmail.com 

১৯৯  জুম্মান আলজজ ইমা 

তপ্রাপ্রাইটর 

ইমািস্ত ও কুটিরলশল্প 

শরী পুর, তমড্ডা, ব্রাহ্মিবালড়য়া 

এ্নআইলডনিং -1211352497015 

লনবন্ধদনরতালরখোঃ12/09/2017 

তমাবাইিোঃ01795-244303 

ই-তমইিোঃaziz.bbaria@gmail.com 

২০০ ডা: শালিো আক্তার 

তপ্রাপাইটর 

পারলমতা উইদমন্স ওয়ািডূ 

আিী কমদেক্স,কািীবাড়ী তরাড, টািংগাইি। ত ান-

০১৭২৭০৯০৬০০ 

২০১ জনাব তগািাম তমাস্ত া 

তপ্রাপাইটর 

তনক্সট  যাশান তটক্সটাইি 

গ্রাম:- গরালশন,করটিয়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১১৯৫৯৫২৭ 

২০২ জনাব লসলিক তিাদসন 

তপ্রাপাইটর 

তমসাস ূিালসব ত লব্রক্স 

গ্রাম:- গরালশন,করটিয়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১৬৪৩৬৬৪০ 

২০৩ মলজূনা আক্তার রুমী 

তপ্রাপাইটর 

রুমী  যাশান িাউস এ্ন্ড বুটিক্স 

mailto:swadesi@gmail.com
mailto:aziz.bbaria@gmail.com


    

তখািূ যুগনী, বালঘি, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭৩৪৭২৪২৮২ 

২০৪ রুখসানা পারভীন 

তপ্রাপাইটর 

আর.লপ.িযালন্ডক্রযা ট 

থানা পাড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১৯৮৭০২৬২ 

২০৫ আলমনা মামুন 

পলরচািক 

মুন িস্তলশল্প এ্ন্ড ব্লক লপ্রটাস ূ

তিালেিং ১/লড, আবিাওয়া অল স তরাড,আকুরটাকুর 

পাড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১৮৭৬১৪৪৫ 

২০৬ জনাব তমা: রুহুি আলমন 

তপ্রাপাইটর 

তমসাস ূতসানািী আঁশ 

গ্রাম:- জালরিা, তপাে:-তপাড়াবাড়ী, তজিা;- লসরাজ গঞ্জ। 

ত ান:-০১৭৪০১১২৮৫৫ 

২০৭ জনাব তমা: ইলিস আিী         

তপ্রাপাইটর 

এ্কটিভ জুট তপ্রাডাক্ট  সাবালিয়া, টািংগাইি।              

ত ান-০১৩১৭২৫০১১৪ 

২০৮ মন্জজুরানী প্রামালনক 

তপ্রাপাইটর 

স্বরিী িস্তলশল্প কমসূূচী  

উত্তর সািা পাড়া, করটিয়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১৬২০৬৬৪৯ 

২০৯ সালিমা খাতুন 

তপ্রাপাইটর 

এ্স এ্ম জুট এ্ন্ড সূচী বুটিক সপ 



    

লপ্রন্স তরাড, থানা পড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৬৮১৯০৭৭৬৬ 

২১০ িাকী আক্তার 

তপ্রাপাইটর 

 িাকী িযালন্ড ক্রযা টস                      

 লবলসক তরাড, থানা পড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭৭০৩৮৮৫৪২ 

২১১  নাজমা আক্তার 

তপ্রাপাইটর 

নাজু তটইিাস ূ

পলিম আকুরটাকুর পাড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭২৭৭৭২১২৬ 

২১২ ভসয়ে তমদিেী িাসান 

তপ্রাপাইটর 

গ্রীনদটক্স জুট তপ্রাডাক্টস 

’মা লনিয়’ সাবালিয়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৬১৪৩৭২৭৩৭ 

২১৩ তমা: লুৎ র রিমান 

প্রবাি িযালন্ডক্রা টস 

তপ্রাপাইটর 

মালরয়া কমদেক্স, তেবদত্তার বাজার, আটঘলরয়া, পাবনা। 

ত ান:-০১৭ ১২২৫৫২৭৩ 

২১৪ রাল য়া আিদমে                 

তপ্রাপাইটর 

লরিংকু জুট তপ্রাডাক্ট  

গ্রাম:-পুগিী, তপাে:-বািংড়া, থানা:-কালিিাতী, তজিা:- 

টািংগাইি। ত ান-০১৭৮১৩১০৩০৬ 

২১৫ মারজানারা তমরী  

তপ্রাপাইটর 

সূচী লশল্প 



    

তািতিা, আকুরটাকুর পাড়া, টািংগাইি। 

ত ান-০১৭১২৭২০৭৭২ 

২১৬ আলমনা পারভীন 

পলরচািক 

আদয়শা বুটিক্স এ্যান্ড িযালন্ডক্রা টস 

গ্রাম_খাশশািজানী, নাগরপুর, টািংগাইি 

ত ান: ০১৭৫০৮৪০৬৯১ 

ইদমইি: aminapervin01750@gmail.com 

২১৭ সামসুনিািার সািমা 

তপ্রাপ্রাইটর 

আরা  িস্ত লশল্প 

বটতিা আকুরটাকুর পাড়া, টািংগাইর 

ত ান: ০১৭৩৫৯২২৭৪৪ 

Email:randy999viper@gmail.com 

২১৮ সবনম তমাস্তারী কাকুিী 

স্বত্বালিকারী 

“জাগরি িস্তলশল্প” 

লশমুিতিী তমাড়, তেশন তরাড, তমিান্দি , 

জামািপুর। 

তমাবাইিোঃ ০১৭৫৫-৫০৮২২১ 

ই-তমইিোঃ 

skplussagrobusiness@gmail.com 

 

২১৯ তমাোঃ সাইফুলিন আিদমে 

স্বত্বালিকারী 

“লসবন জুট প্রডাক্টস” 

লশমুিতিী তমাড়, তেশন তরাড, তমিান্দি , 

জামািপুর। 

তমাবাইিোঃ ০১৬৩৬-৫৫৬৫৪০ 

ই-তমইিোঃ 

skplussagrobusiness@gmail.com 

mailto:skplussagrobusiness@gmail.com
mailto:skplussagrobusiness@gmail.com


    

 

২২০ তমাোঃসম্রাট 

স্বত্বালিকারী 

“সূয বকুসু ” 

চন্দা,ো ালপুর িদর,ো ালপুর 

স াবাইলাঃ ০১৭৫০-১৯২৫২৬ 

ই-তমইি: surjokusum@gmail.com 

২২১ শাপিা তবগম 

“স্বত্বাসিোরী” 

“িাম্য িস্তসশল্প” 

বগাবাইদ, িদর, ো ালপুর 

স াবাইলাঃ ০১৭০৪-৯৭০৪২৫ 

 

২২২ মমতাজ তবগম 

স্বত্বালিকারী 

“অপরালজতা ক্রা ট্স” 

২৪/এ্ নাটক ঘরদিন, সের, ময়মনলসিংি। 

তমাবাইিোঃ ০১৯১৯-৫০৪৬৪১ 

ই-তমইি: aparajitacrafts.bd@gmail.com 

২২৩ এ্স. এ্ম তশ ািী আক্তার 

স্বত্বালিকারী 

“স্বপ্নীি িস্ত লশল্প” 

পলশ্বম নয়াপাড়া, কদিজ পুকুর পাড়, সের, জামািপুর। 

তমাবাইিোঃ ০১৭১৮-৭৫৭৭৩৪, ০১৭১৬-২৮২৬৮১ 

২২৪ জািাতুি মাা্ওয়া 

স্বত্বাসিোরী 

“ া-বাবার সদায়া িস্তসশল্প” 

দসড়িাস দপুর,বানাকরর িাড়, িদর, ো ালপুর। 

স াবাইলাঃ০১৯২৪-৩১৫৫২৪ 

ই-স ইলাঃjannatulmaua1979@gmail.com 

mailto:surjokusum@gmail.com
mailto:aparajitacrafts.bd@gmail.com
mailto:ই-মেইলঃjannatulmaua1979@gmail.com


    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

২২৬ জয়ন্তী ভকরী 

স্বত্বাসিোরী 

“সদালন িযাশান এন্ড িস্তসশল্প” 

িাবসলে লাইকেরী িাংলগ্ন,বকুলেলা, 

িদর,ো াা্লপুর। 

স াবাইলাঃ০১৭২২-০০১৪৭৭ 

 

২২৭  লরো তবগম 

স্বত্বাসিোরী 

“ো ালপুর জুট প্রডাক্টি” 

চন্দা,ো ালপুর িদর,ো ালপুর 

স াবাইলাঃ ০১৯১৩-৪৪৭৪০২ 

২২৮ লবিলকস তবগম 

স্বত্বাসিোরী 

“িসেব িস্তসশল্প” 

বগাবাইদ, িদর, ো ালপুর। 

স াবাইলাঃ ০১৭১৬-৬২০৪৪৭ 

২২৫ নাজলনন আক্তার 

স্বত্বালিকারী 

“মডাূন িস্তলশল্প” 

এ্. এ্ম. কদিজ তরাড, 

সের, জামািপুর 

তমাবাইিোঃ ০১৭৩৬-৪৪২৬০৮ 

  



    

ইদমি: sajib.sj359@gmail.com 

 

২২৯ গুদিনুর তবগম িাকী 

স্বত্বাসিোরী 

“েসে িস্তসশল্প” 

বজ্রাপুর িাসেিাড়া, িদর, ো ালপুর। 

স াবাইলাঃ ০১৭১৬-১৩৭৯৩৪ 

২৩০ আদমনা খাতুন 

স্বত্বালিকারী 

“মীম কুটির লশল্প” 

বকুি তিা, সের, জামািপুর 

তমাবাইিোঃ ০১৭১২-০৫২৪১৯ 

২৩১ আলমনুি ইসিাম মন্জজু 

স্বত্বাসিোরী 

“ ন্জজু ো ালপুর িাট িস্তসশল্প” 

সদওয়ান িাড়া সলচুেলা, িদর, ো ালপুর। 

স াবাইলাঃ ০১৭১৫-৮৬৭০৯৯ 

২৩২ ডাোঃ এ্ম এ্ মনসুর 

লনবাূিী পলরচািক 

প্রদগ্রলসভ তসাবা তকন্দ্র (লপএ্সদক) 

িাসপাতাি তরাড, সলরষাবাড়ী, জামািপুর। 

তমাবাইিোঃ ০১৭১৬-৮৫৫২৪৯ 

ই-তমইি: pskbd8@gmail.com 

২৩৩ তমাোঃ শলিদুি ইসিাম  লকর 

স্বাত্বালিকারী 

তমসাূস শীন তিলডিং 

২২৪০, কালচনা, ভালুকা, ময়মনলসিংি। 

তমাবাইিোঃ ০১৭১৫-১৬৪৮৪৭ 

ই-তমইি: shintradingkachina@yahoo.com 

২৩৪ সুরাইয়া ইয়াসলমন 

mailto:sajib.sj359@gmail.com
mailto:pskbd8@gmail.com
mailto:shintradingkachina@yahoo.com


    

স্বত্বালিকারী 

“লরতু বুটিক” 

২০/লব, পুদরালিত পাড়, সের, ময়মনলসিংি। 

ই-তমইি: surayaritu@gmail.com 

২৩৫ পারভীন আক্তার 

স্বত্বালিকারী 

“পাথ িস্ত লশল্প” 

সানলক পাড়া / টিউলিপ 

কলমলনটির তসটার এ্র সামদন 

তমাবাইিোঃ ০১৭৪৯-৬৬৫৪৮২ 

২৩৬ ভসয়ো তসলিমা আজাে 

প্রিান লনবাূিী 

“তগাধুলি লসলবলপ” 

২৪৪/২, তশখ ইব্রালিম সড়ক, তঢািালেয়া, ১ নিং  

ওয়াড, লসটি কদপাূদরশন, ময়মনলসিংি। 

তমাবাইিোঃ ০১৭৪৪-৩৪৪৪৩৬ 

ই-তমইি: ssazad2011@gmai.com 

২৩৭ খালেজা আক্তার বকুি 

স্বত্বালিকারী 

“পাটরািী বকুি লবিাসী” 

১৯ নিং নাটক ঘরদিন, ময়মনলসিংি-২২০০ 

তমাবাইিোঃ ০১৩১৫-৭৯২৮৪২ 

ই-তমইি: bakulrahman84@gmail.com 

২৩৮ নাজমা রশীে 

স্বত্বালিকারী 

“কারুপল্লী িস্ত লশল্প” 

কদিজ তরাড, সের, জামািপুর 

তমাবাইিোঃ ০১৭২৫-৪২৬৭১৪ 

২৩৯ েনাব স া: আে ল ভুঞা 

স্বত্বাসিোরী 

mailto:surayaritu@gmail.com
mailto:ssazad2011@gmai.com
mailto:bakulrahman84@gmail.com


    

স িাি ব ভূইয়া সটডাি ব 

নতুনবাোর, বািাইল নরসিাংদী 

এনআইসড নাং- ৬৮২৬০১৯৭১২২৮৯ 

সনবন্ধকনর োসরখ: ২৯-০৮-২০১৬ 

স াবাইল: ০১৯১৮১৯৪৫০৯ 

Email: Azmalbhuiya@yahoo.com 

২৪০ েনাব িাজ্জাদুর রি ান 

লনবাূিী পলরচািক 

িদ্মা এন্টারপ্রাইে 

বীরগাওবাোর, সিাষ্ট্ বীরগাও সুনা গঞ্জ। 

এনআইসড নাং- ৯০২২৯০৩৮৯৩৮৫৫ 

সনবন্ধকনর োসরখ: ১৯-০১-২০১৬ 

সিান: ০১৭১২৩৩০১০৯ 

Email: sazzadurpadma@gmail.com 

২৪১ েনাব স াাঃ  সিউসিন  

প্রিান োয ব সনব বািী 

 সন জুট গুডস্ এযন্ড িযাসন্ডক্রািটি 

১৪৯/এ্  

সিানাঃ ০১১৯০৩৩৩৭৯৮, ০১৯৬৬৮৮৮৮৯৯, 

০১৭১১৩৭০৬১৯ 

এ্নআইলড নিং- ১৯৯১২৬৯৬৮০৪০০০৩৩০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২০-০৮-২০১৫ 
Email: monyjute@gmail.com 

২৪২ েনাব মুিাম্মদ ওি ান সিািাইন 

সপ্রাপ্রাইটর 

সনশান এন্ট্রপ্রাইে 

সশেলবািা েকলেকরাড 

িসি  িটিয়া চট্টগ্রা  

সিান ০১৮১৩৬৯২৪৩৩ 

Email: Nissan,osmana gmail.com 

২৪৩ লমদসস আদমনা তবগম 

mailto:onyjute@gmail.com


    

তপ্রাপ্রাইটর  

আইলরশ বুটিক এ্যন্ড  যাশন 

২০৩ আি লসরাজ টাওয়ার,  

কুসুমবাগ খুিশী, চট্টগ্রাম 

তমাবাইি: ০১৮১৭৭৭১৫১০ 

তমইি: irisplantbd@gmail.com 

২৪৪ লমদসস লবলব আদয়শা 

তপ্রাপ্রাইটর 

মলিিা  যাশন এ্যন্ড বুটিক্স 

তমদিেীবাগ, ৮৪৪ কমদ াট ূিাউজ ৭/লস  

চট্টগ্রাম 

ত ান: ০১৮১২৪৯৩৭৩৮ 

 

২৪৫ েনাব সিািরাব উসিন 

সপ্রাপ্রাইটর 

সডল্টা িযাশন 

৭২১/৭৬৮ িসেরিাট, সগািাইল ডাাংগা, চট্টগ্রা  

সিান: ০১৮১২৮৮৩১৮৯ 

E-mail: Shorab@yahoo.com 

 

২৪৬ 

 

সিয়দা আরজু ান সুলোনা 

িসরচালে 

 ািী িযাশান এন্ড বুটিেি  

োিানারা সনবাি আগ্রাবাদ সডভার দসিন িাড়, 

চট্টগ্রা । 

স াবাইলাঃ ০১৮১১-৩৬৯১৬১। 

২৪৭ িম্পা সকচৌধুরী 

সপ্রাপ্রাইটর 

সি এন িযাশন 

গ্রা  িাসেেরাই, সোড়ারগঞ্জ 

mailto:mahfuzur31@gmail.com


    

স রিরাই, চট্টগ্রা  

সিান: ০১৬৮৮৭৯৭৭৩৬ 

২৪৮ স  িি খাকলদা সবগ   

সপ্রাপ্রাইটর 

সুেন্যা 

সশেলবািা, িটিয়া, চট্টগ্রা  

সিান: ০১৮১৫৬৭৭২৮১ 

২৪৯ আব্দুল্লাি আল  ািমুদ  

ম্যানাসোং িাট বনার 

েযাসিটাল স সরন িাসভ বকিি 

১৭, শিীদ স েবা সলন 

স কিদীবাগ চট্টগ্রা -৪০০০ 

সিান: ০১৮১৬৮০৯৫৮৬ 

২৫০ স কিি সগালোে সবগ  

সপ্রািাইটার 

স্বকপ্নর সছাঁয়া িযাশান এন্ড সটইলাি 

 নসুর স ম্বাকরর বাড়ী,লালসদয়ার চর,িকেঙ্গা,চট্টগ্রা । 

স াবাইলাঃ ০১৭১৮-০৯৩৬৮৩। 

 

২৫১ জনাব তমািাম্মে এ্রশােউল্যাি সুমন   

তপ্রাপ্রাইটর 

এ্স এ্ ব্যাগ প্যালকিং এ্যন্ড লপ্রলটিং ইন্ডালিজ 

িালজ িালববুল্লাি সওোগাদরর বাড়ী  

আব্দুি িালমে সাড়ািং তরাড 

মধ্য সড়াইপাড়া, পািাড়তিী, 

২৫২ েনাব স াাঃ িাইফুল ইিলা   

সপ্রাপ্রাইটর 

 য়না জুট বাোর 

র োন সবসডাং সস্টার, সদাোন নাং-৪০ 

বায়তুল আ ান  িসেকদর নীকচ 



    

সনউ  াকেবট, ঢাো-১২০৫ 

স াবাইলাঃ ০১৬২০৯০৮৭৫৭ 

এ্নআইলড নিং-১৯৯০৬৭১৬৮৫৫ ০০০৮০৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ majedul1105@ggmmaaiill..ccoomm 

২৫৩ েনাব স াাঃ শরি উসিন খন্দোর  

সপ্রাপ্রাটর  

আিনান জুকটক্স 

১৩৭/এ আিকম্মদনগড় িাইেিাড়া 

সোনােী সরাড, স রপুর, ঢাো।  

স াবাইলাঃ ০১৫৩৪৩০৬৮১৬, ০১৯১০৬৩৬৫৯০,  

এ্নআইলড নিং-২৬৯৪৮১২১০৪৭৯৬ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ৩০-১১-২০১৫ 

ইক লাঃ  afnanjutex@gmail.com 

২৫৪ লিণ কু ার সূত্রির  

সপ্রাপ্রাইটর 

চারুরুি 

১৫০/১ শিআলীবাগ, স রপুর-১ 

ঢাো-১২১৬ 

স াবাইলাঃ ০১৭১৫১১৬৩৪৯ 

এ্নআইলড নিং-১৯৫১২৬৯৪৮১২০৯২৪৫৬ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৭-১১-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ lakshmansutradhar@yahoo.com 

২৫৫ েনাব স ািাম্মদ িাসনি   

সপ্রাপ্রাইটর 

এভারগ্রীন জুট সটক্সটাইলি 

েকলে সরাড, দসিন িাড়া, স াগল নগড়, 

 াতুয়াইল, সড রা,  ঢাো-১২৩৬   

সিান-০১৯১৮-৩৪২৩৪২ শািআল াঃ ০১৯২৩১২২৬৪৩ 

এ্নআইলড নিং-৫৯১২৪৪২১৩০৯২ 

mailto:majedul1105@gmail.com
mailto:chnafisa@yahoo.com
mailto:lakshmansutradhar@yahoo.com


    

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৮-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ eevveerrggrreeeennjjuuttee@@ggmmaaiill..ccoomm 

২৫৬ লমস নাসলরন আক্তার লমিা 

লসইও 

লে ম্যাগদনটস 

বাড়ী-২০৯, তরাড-৩, পদ্মা আবালসক 

তবয়ালিয়া, রাজশািী 

ত ান: ০১৭৩৭১০২৪৯৭ 

এ্নআইলড নিং ৩৭০০৭০৮১৩৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Email: milaakter@gmail.com 

 

২৫৭ জনাব ততৌলিে তিাদসন  

ম্যানালজিং ডাইদরক্টর 

তগাদেন  াইবার এ্লশয়া 

১৫৩/৫ ততজগাও  লশল্প এ্িাকা, ঢাকা। 

ত ান: ০১৭১১৪৬২৬৮৫ 

২৫৮ লমদসস বীনা ততদরজা তকারাইয়া 

মালিক 

রচনা িযালন্ডক্রা ট 

১৬/লড পূর্ব রাজা বাজার 

ততজগাও, ঢাকা 

ত ান: ০১৭২৪৯৩৯০৬৬ 

২৫৯ নাসিদ সুলোনা 

সনব বািী িসরচালে 

‘‘বন্ধন িযাসন্ড ক্রািটস্’’ 

সগালাবাড়ী, োসলগঞ্জ, গােীপুর।  

সনবন্ধকনর োসরখ: ০১-০৯-২০১৫ 

স াবাইলাঃ ০১৭৫২-২৮৪০৩৩। 

২৬০ েনাব  সিউসিন আিক দ 

সপ্রাপ্রাইটর 

mailto:mdabulbasher1976@gmail.com
mailto:milaakter@gmail.com


    

সডসেটাল সিন্টার ক্রািটি 

বাঘাসুরা ইউসনয়ন ে কপ্লক্স ভবন  

োসলোপুর, বাঘাসুরা,  ািবপুর িসবগঞ্জ,  

এনআইসড নাং- ৩৬১৭১১১৭২৮৯৫ 

সনবন্ধকনর োসরখ: ২০-০১-২০১৬ 

সিান: ০১৭১৬৮৮৫৯৬৮ 
 

২৬১ েনাব স া: আলী োসের   

ম্যানাসোং িাট বনার 

আ ালী এক্সকিাট ব ই কিাট ব 

িাউে-১৫, সরাড-১৭, ব্লে-সি,  

বিসে েনকডাস সনয়া , বনানী ঢাো 

সিান: ০১৬১০০০৩৮৩৮ 

ই-তমইি: mdalizakir@gmail.com 

২৬২ জনাব স াাঃ  সনরুল বািার দুিাি   

স্বত্ত্বাসিোরী 

সগাকেন িাইবার   

৩১১০৯ তেরলেয়া,তটকপাড়া,উত্তর খান, ঢাো-১২৩০। 

স াবাাঃ ০১৭১১৪৫৩৬৩২, ০১৫৫২৪৭৪৯২৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৯-১১-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ goldenfiber01@gmail.com 

২৬৩ েনাব স াাঃ সখােন স য়া  

িসরচালে 

 া জুট সপ্রাডাক্টি 

১৯৯ ভুইয়াপাড়, তমরালেয়া সখলগাও, ঢাো-১২১৯। 

সিানাঃ ০১৭২৭৯৩৬৫৫৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৭-০৮-২০১৫ 

ইদমইি: mdkhokon01727936553@gmail.com 

২৬৪ েনাব স াাঃ িসিউর রি ান  

সপ্রাপ্রাইটর 

এ এিআর এক্সকপ্রি 

mailto:goldenfiber01@gmail.com
mailto:mdkhokon01727936553@gmail.com


    

৫১,৬১ সবকিাি ব ফুল টাওয়ার ৪র্ ব েলা  

(কভাকরর ি য় অসিি) 

োিরুল, েযান্টনক ন্ট, ঢাো -১২০৬  

সিানাঃ ০১৫১১২৮৩১৯৪,০১৭১১২৮৩১৯৪           

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৩-০৯-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ shafinagor1978@ggmmaaiill..ccoomm 

২৬৫ েনাব এ, এইচ, এ  শা সুসিন   

সিইও 

এসশয়া জুট 

বাড়ী-২৪, সরাড-২, সশকখরকটে  

আদাবর, ঢাো-১২০৭ 

স াবাইল-০১৭১৫৩৪৩৯০০, ০১৬১০৪৯৪৯৫০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০১-১০-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ iinnffoo@@asiajute.ccoomm 

২৬৬ স ািাাঃ উকম্ম কুলসু   

সপ্রাপ্রাইটর 

সক্রকয়টিভ িযাশন সিাি ব (লসএ্ এ্স) 

বািা:২০২, ওয়াড ব নাং-৮,সিা:৫৩০০ 

নীলিা ারী িদর 

স াবাইলাঃ ০১৭৬৭১৯১৩১৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২০-০৮-২০১৫ 

Email: umme180@gmail.com 
 

২৬৭ েনাব  ামুন স য়া 

সপ্রাপ্রাইট 

সবিস ল্লাি ব্যাগ িাউে 

সোনািাড়া, বাড়ী-৫, আশ্রাফুল উলু   াদ্রািা সরাড,  

িাটডগাইর, যাত্রাবাড়ী-১৩৬২ 

স াবাইলাঃ ০১৭১২৩৯৫৬৭৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৪০৬৯১৫৭৫৪৪ 

mailto:shafinagor1978@gmail.com
mailto:shamim@ajiyer.com
mailto:umme180@gmail.com


    

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-১০-২০১৫ 

২৬৮ আিিানা খাতুন 

সপ্রাপ্রাইটর 

আিিানা নেশী বুটিেঘর 

নাক ািাংেরবাটী, িলাশপুর 

চািাইনবাবগঞ্জ, রােশিী 

সিানাঃ ০১৭২০৬১৪১৭৪ 

এ্নআইলড নিং-৭০২৬৬০৯১৫৮০৮২ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৩-০৯-২০১৫ 

ইদমি : somotanaraniunnayan@gmail.com 

২৬৯ লমদসস সরােছানা িারসভন দীপু 

িভাকনত্রী 

প্রসেকবশী কুটির সশল্প িাংস্থা 

সশেিন-৬, বাি-২, সরাড-৩৮, ব্লে-ই 

স রপুর-২, ঢাো 

সিানাঃ ০১৯৩৫৩০০৯৫০ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৬৪০৬৬৮৯৩৭৫ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইক লাঃ dipu597540@@ggmmaaiill..ccoomm 

২৭০ সকেৌসিদা িায়দার 

সপ্রাপ্রাইটর 

স নকিন স সডয়া 

১২২, বসশরউসদদন সরাড 

েলাবাগান, ঢাো-১২০৫ 

স াবাইল: ০১৭১১৩৮৪১৫২, ০১৭৭৬০৬০২০ 

E-mail: tohida.haider@gmail.com 

 

২৭১ জনাব তমা: আরশাে আিম 

সপ্রাপ্রাইটর 

সক্রকয়টিভ প্লাে 

mailto:Finifaircraft14@gmail.com
mailto:tohida.haider@gmail.com


    

বাড়ী-২০৩, ওয়াড ূনিং-৮ ডাকবািংদিা সড়ক 

নীলিা ারী- ৬৩০০ 

স াবাইলাঃ ০১৭৩৭৮৮৪৭০৫ 

এ্নআইলড নিং-৭৩২৬৪০৫১৯৩১৮৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০২-০৯-২০১৫ 

ইদমি নাই alamarshad314@gmail.com 

২৭২ রাসেয়া সুলোনা  

সিইও  

শখ ক্রািটি  

সিেশন ১/১৪, দসিন িল্লবী 

সশেশন-৭, স রপুর, ঢাো-১২১৬ 

সিানাঃ ০১৭১১৫৪৪৫৯৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৫০৮৯৮২৬৭৯৮৯ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইক ল: Shakhra@gmail.com 

  

২৭৩ েনাব োেী আশরাফুল িে   

িসরচালে 

সরােকডল সবে 

প্লট-১৩, সলন-১৯, ব্লে-এ, সিেশন-১০ 

স রপুর, ঢাো-১২১৬,  

সিানাঃ, ০১৬১০০২১২৫৩, ০১৮১৯২৯৭৬৪২ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৬৪০৬৬৭৪২৫২ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৯-২০১৫ 

ইক লাঃ ইক লাঃ Saymon@rroocchhddaalleebbiizz..ccoomm 

২৭৪ স ি েনু সদ 

সিইও 

ঢাো িযাসন্ডক্রািটি সল: 

বািা-৫৬২, সরাড-৮, স রপুর সডওএইচএি 

স রপুর-১২, ঢাো-১২১৬ 

mailto:Shakhra@gmail.com
mailto:Saymon@rochdalebiz.com


    

সিান: ০১৭১২২২৫৫১৯ 

Email: sk_munwar@dhakahandicrafts.com 

www.info@dhakahandicrafts.com 

 

২৭৫ লমদসস নাসছ া আক্তার  

সপ্রপ্রাইটর 

আসদ িযাসন্ডক্রািটি 

৭/১৫ (েয় েলা), োে িল সরাড, ব্লে সি 

স ািাম্মদপুর, ঢাো-১২০৭   

স াবাইল: ০১৭১৬৭৫৬৩৮০ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৫০৪৪৮৮৫৬৬৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ:১৮-০১-২০১৬ 
E-mail: nasimaadi207@gmail.com 

২৭৬ স কিি  ািসিো ো ান  

ম্যানাসোং ডাইকরক্টর 

সগাকেন গ্রীট 

বাড়ী-৩, োলেলা সরাড িাোরকুল সরা 

 উত্তর বাড্ডা, ঢাো 

স াবাইলাঃ ০১৭১২১৮১২৫৪,  ০১৭১১৯৫৯৫১৫ 

এ্নআইলড নিং-২৬১০৪৮২০৮৮৫৯৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

ইক লাঃ mashfica@goldengreet.com 

২৭৭ লমদসস  াশকরো সবনকে স াশাররি 

প্রিান সনব বািী ে বেেবা 

ইদকা তমানালক ূলি: 

৬৫ সুবাস্তু ইমাম স্কয়ার, গুিশান এ্যালভলনউ,  

ঢাকা-১২১২ 

স াবাইলাঃ ০১৮১৭৬৭৩৭৮৭, ০১৮১৭৫৪৭৫১৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৯০৪০৬৭৫৬৫৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৪-১০-২০১৫ 

ইক লাঃ mashraka009@gmail.com 

mailto:info@dhakahandicrafts.com
mailto:nasimaadi207@gmail.com
mailto:mashica@goldengreet.com


    

২৭৮ স ািাাঃ শাসেলা োিান  

সপ্রাপ্রাইটর 

সশউলী িযাসন্ডক্রািটি িাউে 

লটাকখালা, ের আলীর স াড়, েয়িাড়া সদািার, ঢাো। 

স াবাইলাঃ  ০১৭৬৩৬৭০৭৩৪ 

এ্নআইলড নিং-২৬২১৮০১৬১২১৫০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৩-১১-২০১৫ 

ইক লাঃ shakilajahan2490@@ggmmaaiill..ccoomm     

২৭৯ স কিি স কিরুন নািার সবগ   

সচয়ারম্যান  

আসেয়ার সিয়ার সিড সলস কটড 

২৭৭/এ, সড-২, সরাড-০১ 

বায়তুল আ ান িাউসোং সিািাইটি, আদাবর,  

ঢাো-১২০৭ 

সিানাঃ ০১৭১১৫২০৬০৫ 

এ্নআইলড নিং- ২৬৯০২৪৩৮৪১২২৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৯-০৮-২০১৫ 

Email: shahid.shamim@gmail.com 

২৮০ লমদসস শারস ন েসবর বীনা  

সপ্রাপ্রাইটর 

ঝু ো বাাংলাকদশ 

বাড়ী-০৯,সরাড-২সড  

বাসরিারা সে ব্লে ঢাো-১২১২ 

সিান: ০১৭১১১৩৩৬৭৩ 

Email: zhumkabinaed@gmail.com 

 

২৮১ েনাব স ািাম্মদ িাইদুল েসর   

সবেকনি িাট বনার 

িযটম্যান সিসডাং 

৬৭, িসি  সেেতুরী বাোর 

mailto:Finifaircraft14@gmail.com


    

সেেগাও, ঢাো-১২১৫ 

সিান: ০১৬৭৭২১৭৯২৩, ০১৭১২০০৫৪১৫ 

এ্নআইলড নিং-১৯৮৭২৬৯৯০৩৯৬৬০৯৪৬ 

লনবন্ধদনর তালরখ:১৬-০২-২০১৬ 
E-mail: reazul_karim.munna@gmail.com 

২৮২ েনাব মুিাম্মদ োনভীর  ািমুদ  জু দার  

সপ্রাপ্রাইটর 

এসশয়ান সগাকেন িাইবার  

১৭ নাং বাড়ী িাসেিাড়া,  িসেদকরাড, বাড্ডা, ঢাো। 

সিান: ০১৫১৫৬১২১৬৮/ ০১৭১২৮৩৮৩৩২ 

Email: asiangoldenfiber@gmail.com 

 

২৮৩ স কিি িাসিনা আক্তার   

সপ্রাপ্রাইটর 

িযাশন এযন্ড স্টাইল 

বাড়ী-১২, সরাড-৫ ব্লে-ই,  

রা পুরা বনশ্রী, ঢাোা্ 

সিান: ০১৭২৬৪৬৪৬২২ 

Email: hasina.minu2@gmail.com 

২৮৪ জনাব রবাট ূজন বাড়ড় 

তপ্রাপ্রাইটর 

রয়যাি ব্রোস ূক্রা ট 

গ-২/৭, বাজার তরাড, মিাখািী, ঢাকা 

ত ান: ০১৮১৭৫৩৬২৫৬ 

২৮৫ েনাব অসল আিক দ স াল্লা  

ম্যনাসোং িাটন বার 

ঢাো জুট 

স েস সে িসি িাড়া বড়বাসড়, সিসিরগঞ্জ, 

নারায়নগঞ্জ 

সিান: ০১৯১১৩৬৬৬২৭, ০১৭৪৬৫০১৫৪৭ 

Emaill-pallab@dhakajute.com 

mailto:reazul_karim.munna@gmail.com
mailto:asiangoldenfiber@gmail.com
mailto:Emaill-pallab@dhakajute.com


    

২৮৬ েনাব আবু আল  সচৌধুরী 

স্বত্বাসিোরী 

েকনক্সকিা 

রুিায়ন েসর  টাওয়ার, সুযট ৬েলা, ৮০ োেরাইল 

ঢাো-১০০০ 

সিান: ৮৩১৬৬০৬, ০১৯৭১৫৪১৩৭৮ 

Email: conexpo.bd@gmail.com 

 

২৮৭ েনাব সিাভন তমাল্লা 

সপ্রাপ্রাইট 

সিনারগাও জুট ইন্ডাসিে 

খাংিারদী, আনন্দবাোর িানারগাও, নারায়নগঞ্জ 

সিানাঃ ০১৭০৮-৫৮৮২৮৮, ৯৫৫২৩৪২ 

এ্নআইলড নিং-১৯৯২৬৭১০৪২৪০০০১৭০ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ০৯-১১-২০১৫ 

ই-স ইলাঃ sonargaonjutefabric@gmail.com 

২৮৮ স কিি রুসব সবোি  

িসরচালে 

সবসব সবোি িযাসন্ডক্রািটি 

১১০ উত্তর মুগদািাড়া, ঢাো 

সিান: ০১৭১৪৭৫৮৫৭২ 

Email: ruvehossan1987@gmail.com 

২৮৯  ীর স ািাম্মদ আসনসুর রি ান 

সপ্রাপ্রাইটর 

আসিি আসদব এন্টারপ্রাইে 

১৭/এ্/২৯িল্লবী –ঢাো 

সিান: ০১৮৫০৩৩৮৩১৩০১৯১৯২২১৯৩৬ 

Email: afifadib.enter@yahoo.com 

২৯০ েনাব মুিাম্মদ মাসুদুি িক  

তপ্রাপ্রাইটর 

জুট ম্যালিক্স লি:  

mailto:conexpo.bd@gmail.com


    

৪৫৫ েলেন কা রুি, কযাটনদমট ঢাকা-১২০৬ 

ত ান: ০১৬১৩৪১৪২৭১, ০১৭১৩৪১৪২৭১ 

Email: jutematrix@gmail.com 

২৯১ োেী স া:  সনর সিাকিন 

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

অিরাকেয় সল: 

 ধ্য নরসিাংপুর, োসশপুর, নারায়ণগঞ্জ 

সিান: ০১৯১৬৮০৯৬৯৩ 

Email: kazi@oporajeo.com 

২৯২ েনাব স াাঃ আাঃ িাত্তার 

সপ্রাপ্রাইটর 

িযাসি িযাসন্ডক্রািটি এযান্ড জুট সপ্রাডাক্টি 

বািা-৫৮ (১  েলা) পূব ব সুলোনগঞ্জ 

রাকয়রবাো, িান সন্ড, ঢাো-১২০৯। 

স াবাইলাঃ ০১৭১৫৭০৩৫৮৪, ০১৯২৯৭০৫৭২৫ 

এ্নআইলড নিং- ৩৯১০৭৩৫৩৭৯৫৯৩ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-১১-২০১৫ 

ইক লাঃ happyhandicrafts2000@gmail.com 

২৯৩ েনাব শা ী  আল নাঈ  

সপ্রাপ্রাইটর 

োসন বভাল সবসড 

৪৪/১ সরি  েয়ার, সনউ াকেবট 

সিটি ে কে্লক্স সুা্যট ন-১০০ ২য়  েলা, ঢাো। 

সিান: ০১৭১৬৪০৯৯৬৪ 

Email:carnival107bd@gmail.com 

২৯৪ স কিি সু ীআক্তার 

সপ্রািাইটর,  

“ইসেএন্টারপ্রাইে”  

গ্রা াঃলাংলাচাবাগান, সিাাঃলাংলাচাবাগান, 

উিকেলাাঃকুলাউড়া, সেলাাঃক ৌলভীবাোর।  

স াবাইলাঃ ০১৭১৬২১৯২৬১ 

mailto:jutematrix@gmail.com
mailto:happyhandicrafts2000@gmail.com


    

ই-স ইলাঃ atikwafth@gmail.com 

২৯৫ লমদসস আইনুন নািার   

তপ্রাপ্রাইটর 

তৃনমূি কারুপন্য 

৬০, লডলব, তরাড, তসিরা, ময়মনলসিংি 

ত ান: ০১৭১১৪৭৯৯০৯ 

Email: naharkarupanna2017@gmail.com 

২৯৬ 

 

 

লমদসস ডসল খান   

সপ্রাপ্রাইটর  

রুিান্তর ম্যানুকিেচাসরঙ এযন্ড েিক টিেি 

গ্রা  োয়দা, ডাে-নেলা 

উিকেলা নেলা, সেলা: সশরপুর 

সিান: ০১৭৩০১৮৬৬৬৪ 

এ্নআইলড নিং-০৩১৫৩৯৩৮৩২৫৬ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৭-০২-২০১৬ 
E-mail:  rupantor@gmail.com 

২৯৭ েনাব স া: শসিউল্লাি 

সপ্রাপ্রাইটর 

এইচ সড এ  সিডাি ব 

গ্রা : োয়দা, উিকেলা+কিাস্ট োয়দা 

নেলা, সশরপুর 

স াবাইল: ০১৯৬৬৩৫০৯৬৯ 

E-mail: hdmtraders@gmail.com  

 

২৯৮ জনাব তমা: মািফুজুি িক  

পলরচািক 

তমসাস ূিাইটস লক্রদয়শন 

৭/তক, ততজগাও লশল্প এ্িাকা, ঢাকা 

ত ান: ০১৭১২৭০৮২৯৫ 

এ্নআইলড নিং ৭৭৭৮৮১৩৫৯৭                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Email: jkbarman@deniver.com 

mailto:atikwafth@gmail.com
mailto:rupantor@gmail.com
mailto:hdmtraders@gmail.com


    

২৯৯ লমদসস সাগু তা সুিতানা 

তচয়ারম্যান 

নতুন প্রজন্ম উদযাক্তা উিয়ন  াউদন্ডশন 

১৩৬/ক, লপলস কািচার িাউলজিং তসাসাইটি, ঢাকা-

১২০৭ 

ত ান: ০১৭৫৯৫১৩০৮৫ 

Email: 

natunprojon.foundation@gmaill,com 

৩০০ স কিি সু ীআক্তার 

সপ্রািাইটর,  

“ইসেএন্টারপ্রাইে”  

গ্রা াঃলাংলাচাবাগান, সিাাঃলাংলাচাবাগান, 

উিকেলাাঃকুলাউড়া, সেলাাঃক ৌলভীবাোর।  

স াবাইলাঃ ০১৭১৬২১৯২৬১ 

ই-স ইলাঃ atikwafth@gmail.com 

৩০১ েনাব স াাঃ োজুল ইিলা  

সপ্রাপ্রাইট 

ট্কিসি স্টুসডও এযন্ড সিইসন্টাং 

৩২/১৭, িল্লবী, ঢাো 

সিানাঃ ০১৭১৮৯৫৮২০৪ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৬৪০৬৭৪৮৯৪৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৪-০৮-২০১৫ 

ইক ল: artist.tajul.t@gmail.com 

৩০২ স কিি লুৎফুোিার সবগ  

সনব বািী িসরচালে 

‘‘চাকন্দর োসন্দ দুাঃস্থ ও নারী উেয়ন িাংস্থা’’ 

শ্রীরা পুর বাোর, রায়পুরা, নরসিাংদী। 

এনআইসড নাং- ৬৮২৬৪০৭১৩৪৮১৮ 

সনবন্ধকনর োসরখ: ১৫-১১-২০১৫ 

স াবাইলাঃ ০১৭১৫-৭৯১৭৫২। 

mailto:atikwafth@gmail.com
mailto:artist.tajul.t@gmail.com


    

৩০৩ েনাব স া: স নিাে নাসির 

সপ্রাপ্রাইটর 

ইকে টুসরে  

শাি শসরি ম্যানিন, শ্রী াংগলকরাড, ে লগঞ্জ 

এনআইসড নাং- ১৯৯১৫৮২৫৬০৮০০০০২৬ 

সনবন্ধকনর োসরখ: ০৬-১২-২০১৬ 

স াবাইল: ০১৭২৬৮৮৮৮৮২ 

Email: iscchetourism@gmail.com 

৩০৪ েনাব স া: সিাকিন স য়া   

সপ্রাপ্রাইটর 

বাাংলা জুট িযাসন্ডক্রািটি 

সিাড বনগর, িা রাই, ঢাো। 

সিান: সিান: ০১৮৩৩৫১০৬০২ 

এ্নআইলড নিং ১৯৭২৬৭১৬৮৬৩৮৬৭৬৪৮ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৫-০২-২০১৬ 
E-mail: bjh.hossain@gmail.com 

 

৩০৫ জনাব আিী জা র খান 

তপ্রাপ্রাইটর 

লরভাদরন ইটারন্যশনাি 

িলপকযাি তসটার, ২১৮ এ্লিদ ট তরাড 

১১এ্ ৭তিা, ঢাকা-১২০৫ 

ত ান: ০১৭০৬৫৯৫৫৭০ 

৩০৬ স কিি সিো সচৌধুরী  

সনব বািী িসরচালে 

বৃন্তা জুট িযাসন্ডক্রািটি 

১/৩ শ্যামিী-১ (৫মতিা) 

সিান-৮১৫০৪২১, ০১৭১২-৮০১৫০০, 

এ্নআইলড নিং-১৯৭১২৬৯৫০৪১৬৪৭১১১ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ২৬-০৯-২০১৫  

ইক লাঃ ইক লাঃ brintajute@yyaahhoooo..ccoomm 

mailto:bjh.hossain@gmail.com
mailto:tddjuteworks@yahoo.com


    

৩০৭ জনাব স া: আস র সিাকিন                                                               

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

ি িযাশন িাউে 

২১৪/বাংশাল, ঢাো 

সিান: ০১৮১৯১৮৬৩২১ 

Email: amir.rangan@gmail.com 

৩০৮ েনাব স া: লুৎির রি ান  

সপ্রাপ্রাইটর 

িাজু ইন্টারন্যাশনাল সিসডাং সোম্পানী 

সুযট-৭, ইস্টান ব প্লাি  ে বাসশয়াল ে কপ্লক্স 

১৪৫,  শাসন্তনগড়, ঢাো-১২১৭,  

সিান: ৯৩৩৩৯৩৯/ ০১৮১৯৪৮৯৩০৯ 

Email: md_lutforahman@yahoo.com 

 

৩০৯ েনাব  স া: লুৎির রি ান  

সপ্রাপ্রাইটর 

শ্যা ল বাাংলা জুকটক্স সল: 

সুযট-৭, ইস্টান ব প্লাি  ে বাস য়াল ে কপ্লক্স 

১৪৫,  শাসন্তনগড়, ঢাো-১২১৭,  

সিান: ৯৩৩৩৯৩৯/ ০১৮১৯৪৮৯৩০৯ 

Email: md_lutfor_rahman@yahoo.com 

 

৩১০ েনাব মুিাম্মাদ োসিদুল ইিলা  

ব্যবস্থািনা িসরচালে 

সোরসিে সল: 

বাড়ী-৫৯২, সরাড-০৭ এ্যালভ: ৫ 

স রপুর সডওএইচএি, ঢাো-১২১৬ 

এ্নআইলড নিং-২৬৯৪৮১৪৯৩৬৬২৪ 

লনবন্ধদনর তালরখ: ১৪-১২-২০১৫ 

সিান: ০১৭১৬৫৭৭৫৮৩, ৮০৮০৯৯২ 

ইক লাঃ info@corefieldbd.com 

mailto:md_lutforahman@yahoo.com
mailto:md_lutfor_rahman@yahoo.com
mailto:info@corefieldbd.com


    

৩১১ িাকে া সুলোনা সিসিেী 

সপ্রাপ্রাইটর 

স িাি ব িাসিব িযসেক্স 

গ্রা -গড়াসশন, ডােঘর- েরাটিয়া 

উিসেলা-সেলা, টঙ্গাইল-১৯০০ 

স াবাইলাঃ ০১৭৩১৯১০৫৬৯ ০১৭১৬৪৩৬৬৪০ 

৩১২ লমদসস রুবামা ই  াত আদমনা   

তপ্রাপ্রাইটর  

মীনা বািংিাদেশ 

১৩/লব আনন্দপুর, তগন্ডাবাজার 

সাভার, ঢাকা-১৩৪০, ত ান: ০১৭৬৬৫৯৪৯৭৬ 

ইদমইি: rubama.iffat@yahoo.com 

৩১৩ লমদসস মনীষা মিলসন 

লনবাূিী পলরচািক 

আপন নারী উিয়ন সিংস্থা 

লনমনগর, বালুবাড়ী লেনাজপুর 

এনআইসড নাং: ২৭২৬৪১০১১৫৬৮৭ 

ত ান: ০১৭১৫৭৮৬৫৪৩ 

ইদমইি: monishamohosin@gmail.com 

আকবদকনর োসরখ: ২৬-০৮-২০২০ 

৩১৪ লমদসস মলনরা তবগম  

তপ্রাপ্রাইটর 

লবছলমল্লাি তিলন্ডক্রা ট 

তবড়াকুলচ, নীি ামারী 

এনআইসড নাং: ৭৩২৮৫১২১৬২৫৪২ 

ত ান: ০১৭৩২০৩১১৯১ 

ইদমইি: monirabegum00@gmail.com  

আকবদকনর োসরখ: ১৮-০৮-২০২০ 

 

৩১৫ েনাব সিাসনয়া সিাবিান 

mailto:rubama.iffat@yahoo.com
mailto:monishamohosin@gmail.com
mailto:monirabegum00@gmail.com


    

স্বত্বালিকারী 

িপ্তিা িল্লী 

বািা-৭৮, সরাড-১, িাি, সেল সরাড, রাংপুর । 

ত ান: ০১৭১৪৫৩৭২৮২ 

ইদমইি: soptodhapolli.bd@gmail.com 

 

 

mailto:soptodhapolli.bd@gmail.com

