
ফস্ত্র ধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রাভ (ধনফধিত ফস্ত্র ধল্প কাযখানায তথ্য) 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

০১. 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০১-১৩ 

তাধযখঃ ১০.০৯.২০১৩    

 

ধ এ এপ গাদ্ভ যন্ট(প্াঃ) ধর,  ধিরাক্স 

াঈজ-৩, কুরগাঁও, ফালুছড়া,জারারাফাদ, 

চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ মভাঃ াআফুর আরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

স্কাআ াট য, জযাদ্কট, কাদ্গা ট, রং 

প্যান্ট  

  

১৬.৫০০ ধভধরয়ন টাকা 

.  

 ৪১৫ জন  

 

 

০২. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০২-১৩ 

তাধযখঃ  ১০.০৯.২০১৩   

 

রদ্য়র এযাাদ্যর (ধনটিং ধিধবন),  

৪০৩, কুরগাঁও, াটাজাযী মযাি, 

জারারাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ ধভজযা মভাাম্মদ জাভদ্দ 

অরী  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

াট যনাযী   

 

 

নীট পযাধি 

 

 

২১.৫০০ ধভ. টাকা 

 

 

২৪ জন 

 

 

০৩. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৩-১৩  

তাধযখঃ ১০.০৯.২০১৩ 

 

মকধিএ অআধিঅয ধরঃ, ধধিএ প্লট নং-

১৫ধ+১৬, মভাযা ধল্প এরাকা, চাঁন্দগাও, 

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাঃ মধরভ যভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন)   

 

 

১০০৫.৬০০ ধভ.  টাকা 

 

 

৪,০২০ জন  

০৪. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৪-১৩ 

তাধযখঃ০৮.১০.২০১৩      

 

অটরাধন্টক ধজন্স ধরঃ, ৪৯/ধফ, ফাদ্য়ধজদ 

মফাস্তাভী মযাি,  পূফ য নাধযাফাদ ধল্প 

এরাকা, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ অধজজুর  আরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন)   

 

৭৯.০০০  ধভ. টাকা  

 

২০০০ জন  

 

০৫. 

 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৫-১৩ 

তাধযখঃ  ২৪.১১.২০১৩    

 

এআচ ধফ আধন্টদ্ভট ধরঃ, মপাযকান 

টাওয়ায, ৩৬০/এ, ধফটাক ফাজায, কাস্টভ 

একাদ্িভী, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ কাভরুর হুদা 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

কর প্কায নীট ততযী মাাক  

 

 

১২.৬৩০ ধভ. টাকা 

 

 

৪৯০ জন  

 

 

 

০৬. 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৬-১৩ 

তাধযখঃ২৪.১১.২০১৩     

 

ছাধভভ পযান ধরঃ, ধি এপ ধি ধ মযাি, 

ভআজ্জায মটক, চযরক্ষ্যা, কে যফুরী, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ মভাঃ এনামুর ক 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ওদ্বন ততযী 

মাাক                          

৩৫.০০০ ধভ. টাকা 

 

৩৯০ জন  

 

 

 

 

 

 

 



 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

০৭. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৭-১৩ 

তাধযখঃ  ২৬.১২.২০১৩   

 

অজভাআন পযান ধরঃ, ৭৯১, অস্কাযাফাদ, 

ধি, টি, মযাি,  চট্টগ্রাভ। 

  

জনাফ মভাঃ ধপঈর অরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ততযী মাাক 

(ওদ্বন/নীট)                           

১০.০০০ ধভ. টাকা 

 

 

৪৫০ জন 

 

 

০৮. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৮-১৪ 

তাধযখঃ   ০৯.০২.২০১৪    

 

মগাান পযান ধরঃ, কদ্রজ ফাজায, গ্রাভ ও 

িাকঘযঃ ধকল্বাা, ঈদ্জরাঃ টিয়া, 

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ াযদ্বজ মাদ্ন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ওদ্বন ততযী 

মাাক                          

২০.০০০ ধভ. টাকা 

 

 

৫০০ জন  

 

 

০৯. 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৯-১৪ 

তাধযখঃ   ২০.০৩.২০১৪    

 

মছআা ীগ্যার গ্রায গাদ্ভ যন্ট ধরঃ, পুফ য 

গুজযা, মায়াযা াড়া, যাঈজান, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ ওয়াথারুন অফ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী (মমৌথ 

ধফধনদ্য়াগ) 

ধফদ্দীয (জাানীজ) ময়ায -  

৯৫% ও মদী ময়ায - ০৫%। 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ততযী মাাক 

(ওদ্বন)    

২৬.০০০ ধভ. টাকা 

 

 

২১০ জন  

 

 

১০. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১০-১৪  

তাধযখঃ  ০৯.০৯.২০১৪    

 

 ধদ্না এযাাদ্যর ধরঃ, ১১২৩, 

নাধযাফাদ ধল্প এরাকা (রুফ গাআট), 

ফাদ্য়ধজদ, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাঃ াআফুর আরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ততযী মাাক 

 

৫৪.০০০ ধভ. টাকা 

 

 

৩৭৫ জন  

 

 

১১. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১১-১৪  

তাধযখঃ ২৯.১২.২০১৪  

   

 

ধজন্স াকয ধরঃ, াজী কাভার বফন, 

মুযাদনগয (তুরা মকাম্পানী), অতুযায 

ধিদ্া, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ যাদ্দুর ায়দায মচৌধুযী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

  

 

 ততযী মাাক (ওদ্বন/নীট)    

 

 

 

১৯.০০০ ধভ. টাকা 

 

  

 

 

২৩২ জন 

 

 

১২. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১২-১৫  

তাধযখঃ ২৬.০১.২০১৫      

 

যাদ্বঞ্জায মটক্সটাআর ধরঃ, প্লট নং ৩৩- 

ধ১, ৩৩-ধ২, ৩৩-ধি, কালুযঘাট বাযী 

ধল্প এরাকা,  মভাযা, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

কর প্কায নীট ততযী মাাক (নীট 

ও ওদ্বন) 

  

 

১৩৪.৬৪২ ধভ. টাকা 

 

২৩২ জন 

 

 

১৩. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজএ/০০০০১৩-১৫  

তাধযখঃ২৪.০২.২০১৫      

 

ধর ধরঈন, বাটিয়াযী ফানু ফাজায, 

ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাঃ অাদ ধযাজ 

াযদ্বজ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

একক ভাধরকানাধীন    ক) ধধ,এর এর ধি ধ আ, এর ধি 

ধ আ, এআচ ধি ধ আ (খ) যাং ট্যাগ, 

প্াআজ ট্যাগ, ব্যাক মফাি য, মনক মফাি য  

(গ) আরাধস্টক, ধপ্দ্ন্টি মরদ্ফর   

৯.০০০ ধভ. টাকা 

 

 ১০ জন  

 

 

 

 



 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of 

Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

১৪. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৪-১৫ 

তাধযখঃ ০৬.০৪.২০১৫      

 

না এযাাদ্যর ধরঃ, ৭/ধি, মলারয ধল্প 

এরাকা, নাধযাফাদ, চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ মভাঃ নুয ঈধিন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

  ততযী মাাক (নীট) 

   

 

২২.০০০ ধভ. 

টাকা 

 

২০৪  জন  

 

১৫. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৫-১৫ 

তাধযখঃ   ২০.০৫.২০১৫   

 

মে ধকং ধরঃ, ফখধতয়ায কভদ্প্লক্স, ২১১২, 

দধক্ষ্ন ধজাড়া, ওয়াদ্জধদয়া, ফাদ্য়ধজদ, 

চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ ধগয়া ঈধিন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

ততযী মাাক  

(ওদ্বন/নীট) 

 

 

১৮.১৪০ ধভ. 

টাকা 

 

৫১৫ জন 

 

 

১৬. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৬-১৫ 

তাধযখঃ০১.০৬.২০১৫     

 

এআচ ধফ নীদ্টক্স ধরঃ, ধফ- ২৬ধ এফং ধফ-২৭, 

মপৌজদাযাট ধফধক ধল্প এরাকা, ব্লক-এ, 

াগধযকা মযাি, কাস্টভ একাদ্িভী, দধক্ষ্ে কাট্টরী, 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ কাভরুর হুদা  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

ততযী মাাক (নীট) 

 

 

২৯.৭৭৮ ধভ. 

টাকা 

 

 

 

৪৯০ জন  

 

 

 

১৭. 

 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৭-১৫ 

তাধযখঃ ০১.০৬.২০১৫      

 

 ধদ্না এযাাদ্যর ধরঃ, ১১২৩, নাধযাফাদ 

ধল্প এরাকা (রুফী মগআট), ফাদ্য়ধজদ, 

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ যাধকফ ধফন মতৌধদ মচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

  

ততযী মাাক (ওদ্বন/নীট)    

 

 

২০০.০০০ ধভ. 

টাকা 

 

.  

 

৪,০০০ জন 

 

 

১৮.  

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৮-১৫, 

তাধযখঃ  ২৬.০৮.২০১৫     

 

মফষ্ট -১ মটক্সটাআর ধরঃ, ৩৯/ধফ, ধফধক  ধল্প 

এরাকা, চাঁন্দগাও, কালুযঘাট,  চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাাম্মদ অরভ 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

ততযী মাাক (নীট) 

 

৩৪.৫০০ ধভ. 

টাকা 

34.500 

 

৩০ জন  

 

১৯. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০১৯-১৫, 

তাধযখঃ ২৬.০৮.২০১৫      

 

মুনতাা এযাাদ্যর ধরঃ, ফখধতয়ায 

কভদ্প্লক্স, ২১১২, দধক্ষ্ন ধজাড়া, 

ওয়াদ্জধদয়া, ফাদ্য়ধজদ, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ অফদুর ফাদ্যক 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ততযী 

মাাক (নীট) 

 

 

১৩.৪১২ ধভ. 

টাকা 

 

৫১৫ জন 
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ভাধরকানায ধযন 

Type Of 

Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Product 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employmen

t 

২০. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২০-১৫, 

তাধযখঃ ২১.০৯.২০১৫   

 

ফ য পযান ধরঃ, ৫০৯৮-৫০৯৯, কুসুভপুযা 

(ছাড়া), াধিযাট, কারাযপুর ড়ক, 

ধতয়া,   চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ দ্াক ার 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী ততযী 

মাাক 

 

১০.০০০ ধভ. টাকা 

 

 

৩৯১ জন  

 

 

২১. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২১-১৫, 

তাধযখঃ ২৮.১০.২০১৫    

 

এন ধফ এভ এন্টাযপ্াআজ, ৬৪৩/১৬২১, খান 

বফন (৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা), ভনছুযাফাদ, 

িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ ভঞ্জুয ায়দায মচৌধুযী 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ংীদাযী ধল্প 

প্ধতষ্ঠান  

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী গাদ্ভ যন্ট 

যাদ্ক্সধযজ  

 

৪.৭৫০ ধভ. টাকা 

 

 

১৮ জন  

 

 

২২. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২২-১৫,  

তাধযখঃ ১৫.১১.২০১৫    

 

মপাকা এযাাদ্যর ধফ ধি ধরঃ, ধদদায 

ম্যানন, মভাল্লাাড়া, ঈত্তয াধরয, চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ মযজাঈর কধযভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

টি াট য, দ্রা াট য, অন্ডায 

গাদ্ভ যন্ট আতযাধদ 

. 

৩৬.৯৭০ ধভ. টাকা 

 

 

 ৪৪০ জন 

 

২৩. 

 

 

ধটিধজ/নীট পযাধিক্স/০০০০২৩-১৫, 

তাধযখঃ ০৮.১২.২০১৫     

 

মক, এ, অয নীট পযাধিক্স, ৭ধি মলারয 

ধল্প এরাকা, নাধযাফাদ, চট্টগ্রাভ। 

. 

জনাফ াভসুর অরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

একক ভাধরকানাধীন    নীট পযাধিক্স 

 

৮.৪৭২ ধভ. টাকা 

 

১৭ জন 

 

২৪. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২৪-১৫, 

তাধযখঃ ২৯.১২.২০১৫     

 

এ, এন, পযান,  অদ্য়া বফন, 

অব্বাাড়া, পূফ য াধরয, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ মফরার মাদ্ন 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

একক ভাধরকানাধীন    ততযী মাাক (ওদ্বন/নীট) 

 

৬.২০০ ধভ. টাকা 

 

১৬০ জন  

 

২৫. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২৫-১৫, 

তাধযখঃ ২৯.১২.২০১৫    

 

ধভদ্িা এযাাদ্যর ধরঃ, প্লট নং ৩৭১৩/এ, 

মযাি নং ৪, ব্লক ধফ,  ধল্প প্লট ২, াধরয 

ধল্প এরাকা, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ মভাাম্মদ অবু াআদ 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

টি াট য, দ্রা াট য, অন্ডায 

গাদ্ভ যন্ট আতযাধদ 

 

 

৪৪.৯৭৩ ধভ. টাকা 

 

 

 ১০২০ জন 

 

 

২৬. 

 

 

ধটিধজ/ধজএ/০০০০২৬-১৬,  

তাধযখঃ ০৭.০১.২০১৬    

 

ধিধজটার যাদ্ক্সধযজ আন্ডাঃ ধরঃ,  

গ্রাভ ও  িাকঘযঃ ীতরপুয, ীতাকুন্ড, 

চট্টগ্রাভ।  

.   

জনাফ নুয ঈধিন 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

ধপরাদ্ভন্ট আয়াে য এন্ড সুআং 

আয়দ্েি িাআং  মকান কযে   

 

২.২৯৩ ধভ. টাকা  

 

 

১৮ জন  
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ভাধরকানায ধযন 

Type Of 

Industries 

ঈখাত 

Product 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

২৭ .  

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২৭ (মজ) 

-১৬, তাধযখঃ ০১.০২.২০১৬    

 

ধিবাআন আধন্টদ্ভট ধরঃ, মখায়াজনগয, 

অধজভাড়া, কে যফুরী, চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি 

মকাম্পানী (মমৌথ 

ধফধনদ্য়াগ) 

ধফদ্দীয (ংকং) 

ময়ায - ১২% 

 ও মদী ময়ায - 

৮৮%। 
 

ততযী মাাক (ওদ্বন/নীট) 

 

 

২৭৫.৮৮৭ ধভ. টাকা  

 

 

১০২৫ জন  

 

 

২৮ .  

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০২৮-১৬, 

তাধযখঃ ২৯.০২.২০১৬    

 

মজএনদ্জি পযান ধরঃ, ানাভা প্লাজা (২য় 

তরা), ফিাযাট,  চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ মভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

ততযী মাাক (ওদ্বন/নীট) 

 

  

৮.০০০ ধভ. টাকা  

 

 

১৬০ জন  

 

 

২৯ .  

 

 

ধটিধজ/টিঅআ/০০০০২৯-১৬,  

তাধযখঃ ০৮.০৩.২০১৬    

 

আঈধনদ্টক্স কদ্ম্পাধজট ধভর ধরঃ, 

ফাঁফাড়ীয়া, ীতাকুন্ড,  চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ মফরার মাদ্ন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

কা যা সূতা  

 

 

৪০৮০.৮০৭ ধভ. টাকা  

 

 

১৩৬১ জন  

 

 

৩০. 

 

 

ধটিধজ/টিঅযএভধজ/০০০০৩০-১৬ 

তাধযখঃ ০৯.০৩.২০১৬     

 

যাধপধনটি টয় এন্ড  পযান ধরঃ,  

চযাথযঘাটা, ভআজ্জাযদ্টক,  কে যফুরী, 

চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ সুধভত মন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী টয় 

ও ততযী মাাক                          

 

২২.৩৬৮ ধভ. টাকা 

. 

১১০ জন  

 

 

৩১. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩১-১৬ 

তাধযখঃ ০৩.০৪.২০১৬     

 

মপয এআচ কদ্ম্পাধজট ধরঃ,  ৭৭৮, ধি.টি. 

মযাি, অকাযাফাদ, িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ।  
   

 

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী 

 ততযী মাাক                          

 

৯৮.৪০০ ধভ. টাকা 

 

১৩৭৮ জন  

 

 

৩২. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩২-১৬ 

তাধযখঃ ০৩.০৪.২০১৬     

 

ধরংক স্মাট আন্টান্যানার মকাম্পানী ধরঃ 

ধচটাগাং জুট ম্যানুঃ মকাং ধরঃ বফন, মভাযা, 

কালুযঘাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ ধনর ফযন ব্যানাজী 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী 

 ততযী মাাক  (নীট 

পযাধিক্স)                         

 

১৭.৫০০ ধভ. টাকা 

 

৩৪ জন  

 

 

৩৩. 

 

 

ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৩-১৬ 

তাধযখঃ ১০.০৪.২০১৬     

 

মজি পযান ধরঃ 

এ-৩৮, এ-৩৯, ধফধঅআধ, কালুযঘাট,  

চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ জুনটিং থান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

(ধফদ্দী) 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী 

 ততযী মাাক                       

 

২৭.১৫০ ধভ. টাকা 

 

৪০৩ জন  
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ভাধরকানায ধযন 

Type Of Industries 

ঈখাত 

Product 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৩৪ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৪-১৬ 

 তাধযখঃ ০৫.০৫.২০১৬    

জাধদদ এযাাদ্যর ধর:, ষ্ট্রান্ড মযাি, 

ফাংরাফাজায, ভাধঝয ঘাট,ফন্দয, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ কাজী নাদ্দরুয জাভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী  

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

৮.১৯৬ ধভধরয়ন টাকা ৩০০ জন  

 

৩৫ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৫-১৬  

তাধযখঃ ১৬.০৬.২০১৬    

মভা য এএনদ্জ এযাাদ্যর ধর:, এ-৪৬, 

ধফধক ধল্প এরাকা,  চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ াদ্নওয়াজ পাআভায 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

৫৪.৫৬০ ধভধরয়ন 

টাকা 

২৩৭ জন  

 

৩৬ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৬-১৬  

তাধযখঃ ১৬.০৬.২০১৬    

ধযরাদ্য়ন্স মেদ্ ধর:, অর আরাভ মচম্বায 

(১ভ-তরা), অগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাঃ ভাভনু অর ারাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

৪৩৩.৮৮০ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

৭৯০ জন 

 

৩৭ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স/০০০৩৭-১৬  

তাধযখঃ ২৯.০৮.২০১৬    

গুরদ্ভদ্য নীটিং, ১০ ধ কালুযঘাট বাযী 

ধল্প এরাকা, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ অক্তায ধভয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

াট যনাযধ মকাম্পানী নীট পযাধিক্স ২৬.০০ ধভধরয়ন টাকা ৩৭ জন 

৩৮ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৮-১৬  

তাধযখঃ ০৬.০৯.২০১৬    

মভা য ধপদ্গা পযান ধরধভদ্টি, 

ধপ: ধফ/৬২, ৬৩ ও এ-২১/ধ, 

ধফধক ধল্প এরাকা, কালুযঘাট, চট্টগ্রাভ 

ও কাযখানাঃ ফড়ুয়াযদ্টক, াকপুযা 

মভধরটাযীপুর, মফায়ারখারী, চট্টগ্রাভ 

জনাফ সুাি কুভায  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী মাাক  ৪.২৫৫ ধভধরয়ন টাকা ১২৭ জন 

৩৯ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৩৯-১৬ 

তাধযখঃ ০৬/০৯/২০১৬ 

ভাদী অযভান এযাাদ্যর আন্ডা:ঈত্তয 

ফুরগাঁও,জারারাফাদ,াটাজাযী 

মযাট,চট্টগ্রাভ। 

জনাফ যীপ মচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

মমৌথ মকাম্পানী কর প্কায ততযী মাাক ২২.০০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

১৬০ জন 

৪০ ধটিধজ/টিঅআ /০০০০৪০-১৬ 

তাধযখঃ ০৬/০৯/২০১৬ 

ানা এদ্াধয়ট ধর:৫৮,অধজজ 

ভাদ্কযট ,মভাাম্মদপুয ,মুযাদপুয ,চট্টগ্রাভ 

। 

জনাফ ভধজবুয যভান 

মচয়াযম্যন 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী মটক্সটাআর ধিধনং  ৫৪.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩৬ জন 

৪১ ধটিধজ/টিটি /০০০০৪১-১৬তাধযখঃ 

০৬/০৯/২০১৬ 

দ্তঙ্গা মটক্সটাআর ৪১ নংদধক্ষ্ে দ্তঙ্গা  

ওয়াি য,ফুরছধড় ,ী –ফীচ মযাি ,চট্টগ্রাভ । 

জনাফ ধদদারুর অরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

াট যনাযধ মকাম্পানী ততযী টাওদ্য়র(মটক্সটাআর) ০৮.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৯২ জন 

৪২ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৪২-

১৬তাধযখঃ ১০/১০/২০১৬ 

অপযা পযান ধর:, প্লট-এ, ফ।রক-

এ/১৬(ং), ধফধক ধ/এ, াগধযকা 

মযাি, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ অফদুর অরীভ অধযপ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী কর প্কায ততযী মাাক 

ধল্প 

২৯২.২১৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

৯৮৬ জন 

৪৩ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স /০০০০৪৩-

১৬তাধযখঃ ২৩/১০/২০১৬ 

অরপা মটক্স ধরধভদ্টি, ধচটাগাং জুট 

ম্যানুপযাকচাধযং  মকাং ধর: বফন, 

মভাযা, কালুযঘাট, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ পাযান অরভ মচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী নীট পযাধিক্স ৬৫.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩৪ জন 

৪৪ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স /০০০০৪৪-

১৬তাধযখঃ ২৭/১০/২০১৬ 

এদ্ক ধনটিং, আাাধন ধজটি মযাি, 

মভাযা,  চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মজফর মাদ্ন 

            ব্যফস্থানা ধযচারক 
াট যনাযধ 

মকাম্পানী 
নীট পযাধিক্স ১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

২২ জন 

৪৫ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৪৫-

১৬তাধযখঃ ১৫/১১/২০১৬ 

ধকথ পযান ধরধভদ্টি, কালুযঘাট বাযী 

ধ/এ, মভাযা, চাঁন্দগাও, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ফকুর অম্মদ ফাফলু 

           ব্যফস্থানা ধযচারক 
ধরধভদ্টি 

মকাম্পানী 
        ততযী মাাক ধল্প ৬০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৭৫০ জন 

    

 



 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৪৬ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৪৬-

১৬ তাধযখঃ ১৫.১১.২০১৬    

গাদ্ভ যন্ট াকয ধফধি ধরধভদ্টি, দাতাযাভ 

ড়ক, ধচকনদন্ডী, পদ্তয়াফাদ, 

াটাজাযী, চট্টগ্রাভ। 

         জনাফ মভাঃ াজাান 

         ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ততযী মাাক ধল্প  ৯২.০৮০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৯৭৭ জন  

 

৪৭ ধটিধজ/ধজআ/০০০০৪৭-১৬ 

তাধযখঃ ১৫.১১.২০১৬    

মভা য জার আন্টাযন্যানার, ১০/৪, ঈত্তয 

খুরী, মযাি নং-০২, চট্টগ্রাভ। 

         জনাফ মভাঃ ধফ ঈধিন 

         ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

মমৌথ ধফধনদ্য়াগ  নীদ্টি ধযফ (গাদ্ভ যন্ট 

যাদ্ক্সধযজ ধল্প) 

৪৮.৬০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

২৩ জন  

 

৪৮ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৪৮-

১৬ তাধযখঃ ২৭.১১.২০১৬    

মভা য কটদ্নক্স পযান ধরধভদ্টি,  ১২-

১৩, কালুযঘাট বাযী ধল্প এরাকা, 

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ 

জনাফ আপদ্তখারুর ক 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ততযী মাাক ধল্প ৩১৬.৬১১ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

১৫০০ জন 

 

৪৯ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৪৯-

১৬ তাধযখঃ ২৭.১১.২০১৬ 

ওান মষ্ট্রট ধরধভদ্টি, অআদ্াজ গ্রীে 

টাওয়ায, ঈত্তয মদয়াং, মবল্লাাড়া, 

টিয়া, চট্টগ্রাভ।  

জনাফ মযাজা আ কাদ্যজ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ততযী মাাক ধল্প ৯০.৭৪০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১১৫০ জন 

৫০ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৫০-

১৬ তাধযখঃ১৯.১২.২০১৬    

আদ্নাবা এদ্াধদ্য়ট, প্লট-৮৭, ফ্ল্যাট-

০২, মযাি-১০, কদ্ভাধরটন অ/এ, 

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মাদ্র খাদ্রদ ভূআয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

মমৌথ ধফধনদ্য়াগ ততযী মাাক ধল্প ১৬.৭০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪৬৫ জন 

৫১ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স /০০০০৫১-

১৭তাধযখঃ ০৯/০১/২০১৭ 

াাযা ফাংরাদ্দ আন্ডা: ধর:, ১৭০, 

নাধযাফাদ ধ/এ, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ভীয ভামুদুর জাভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী নীট পযাধিক্স ৪৫.৫০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

৩২ জন 

৫২ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স /০০০০৫২-১৭     

তাধযখঃ ০৯/০১/২০১৭ 

াদ্দা ধনটিং, ধভজযাযদ্টক, কে যফুরী, 

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ধভজানুয যভান 

স্বত্তাধধকাযী 

স্বত্তাধধকাযী নীট পযাধিক্স ৩.৫০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

১২ জন 

৫৩ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৫৩-

১৭ 

 তাধযখঃ ২৩.১১.২০১৬    

মপায চদ্য়, াওয়ারী ঈল্লা মগআট, 

এক ধকদ্রাধভটায, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ। 
জনাফ নাধজফ যওয়ায 

ম্যদ্নধজং াট যনায 

 

াট যনাযধ মকাম্পানী নীট পযাধিক্স ও সূযদ্য়টায  ৯৭.১০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৯ জন 

৫৪ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৫৪- 

১৭  তাধযখঃ ২৩.০১.২০১৭    

নাধজপা পযান, ৩২৮, এ/৬৪৩, 

মুযাদনগয,অধভন জুট ধভর, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ আপপাত নাধদয়া 

স্বত্তাধধকাযী 

মমৌথ মকাম্পানী ততযী মাাক ধল্প ৮.২০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩০০ জন 

৫৫ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স /০০০০৫৫-

১৭ তাধযখঃ ০১/০২/২০১৭ 

গ্রীে নীটিং এন্ড ফাঁফাধড়য়া, ীতাকুন্ড, 

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ধভজযা ওকত অরী মচৌধুযী 

স্বত্তাধধকাযী 

স্বত্তাধধকাযী নীট পযাধিক্স ২৯.৭০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

১৯ জন 

৫৬ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৫৬-

১৭  তাধযখঃ ০১.০২.২০১৭    

চন্দনাআ পযান ধরধভদ্টি, ৩৩৯, 

জনয়াাট মযাি, াঁচরাআ, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ কায়দ্কাফাদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 ধরধভদ্টি মকাম্পানী ততযী মাাক ধল্প ৯৬.০২৯ ধভধরয়ন 

টাকা  

৪১০ জন 

৫৭ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৫৭-

১৭তাধযখঃ ০১/০২/২০১৭ 

সুধজ পযান ধর: মভাযা(নক্সা,ধধিএ, 

ধ/এ, কালুযঘাট, চট্টগ্রাভ। 

Miss OH SEASUK 

M.D. 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী         ততযী মাাক ধল্প ৬৪.১৯১ ধভধরয়ন 

টাকা  

৪৫২ জন 

 

 



ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৫৮ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৫৮-

১৭  তাধযখঃ ১৬/০৩/২০১৭ 

তাদ্য়যফা পযান ধরধভদ্টি, ৭৫৫, 

অকাযাফাদ, ভনসুযাফাদ, িফরমুধযং 

ধি.টি.মযাি, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মদফিত ফড়ুয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ততযী মাাক ধল্প  ৯.৯৯০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩৮০ জন  

 

৫৯ ধটিধজ/অয এভ 

ধজ/০০০০০৫৯-১৭ তাধযখঃ 

২৬.০৭.২০১৭   

অর-গাদ্রফ পযান ধরধভদ্টি 

৭৯১/৭৫৫,ধিটি মযাট অগ্রফাদ, 

িফরমুধযং,       চট্টগ্রাভ  । 

জনাফ মভাঃ নফাফ অরী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ততযী মাাক ধল্প ১২.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩০০ জন  

 

  ৬০ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৬০-

১৭  তাধযখঃ ৩১.০৮.২০১৭   

ফাযাকাত মটক্সটাআর, ফাধয ধগন্যার 

কালুঘাট ,চট্টগ্রাভ। 
জনাফ মভাঃ ধগয়া ঈধিন 

স্বত্তাধধকাযী 

স্বত্তাধধকাযী নীট পযাধিক্স ১৩.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

২৫ জন 

 

৬১ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৬১-১৭   

তাধযখঃ ১২.০৯.২০১৭ 

অপযা ওয়াধং  আন্ডা: ধর: দ্তঙ্গা 

চট্টগ্রাভ । 
জনাফ মভাঃ ভারুপ মাদ্ন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ওয়াধং প্লান্ট ৯৭.৬২২ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৬০ জন 

৬২ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৬২-১৭ 

তাধযখঃ২৬.১১.২০১৭    

 মভা য ধযদ্জন্ট আয়াে য ধরধভদ্টি, ১১৮২, 

জুধফধর মযাি, মকাতয়ারী, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ারভান াধফফ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ধিধনং ধভর (সুতা) ৩৪৩৫.০১৯ 

ধভধরয়ন টাকা 

৫৯৪ জন 

৬৩ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৬৩-

১৮  

তাধযখঃ ২৩.০১.২০১৮ 

মভা য ব্র্যান্ড ন্যান ধরধভদ্টি, প্লট-১১ 

(৪থ য-তরা), ধধি,৭ ধিটি মযাি, 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাদ্ভধনন আফদ্ন কাভার 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

১৩.১৪৯ধভধরয়ন  

টাকা  

৩১৯ জন 

৬৪ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৬৪-

১৮ তাধযখঃ ০১.০২.২০১৮    

এবারন পযান ধরদ্ভদ্টি, ৬/এ, এদ্ক 

টাওয়ায, ধধিএ ভাদ্কযট, াাড়তরী, 

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ এদ্কএভ অরভগীয 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

৬৪.৩০৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

১২০০ জন 

৬৫ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০০৬৫-

১৮ তাধযখঃ ২৫.০২.২০১৮    

এিদ্বঞ্চায এযাাদ্যর, ১৬/এ/১৭, 

ানওয়ারা াড়া, িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ াআফুয যভান 

স্বত্তাধধকাযী 

স্বত্তাধধকাযী কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

১১.২৬২ ধভধরয়ন 

টাকা 

 ১১২ জন 

৬৬ ধটিধজ/ধএন্ড ম/০০০০৬৬- 

১৮  

তাধযখঃ ২৫.০৩.২০১৮    

দ্নট ধপ্ধন্টং এন্ড প্যাদ্কধজং ধরধভদ্টি, 

এভ, ধকঈ, প্লাজা, ২৫৭/৩৩৪৭, 

পধকযাট মযাি ফন্দয, চট্টগ্রাভ। 

 জনাফ মভাঃ হুভায়ুন কধফয মচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী ধপ্ধন্টং এন্ড প্যাদ্কধজং ২২.০০২ ধভধরয়ন 

টাকা  

১০৬ জন 

৬৭ ধটিধজ/টিঅআ /০০০০৬৭-১৮ 

তাধযখঃ ১৭/০৪/২০১৮ 

ধচন হুং কটন ধভর ধরধভদ্টি, চাঁন্দগাও, 

ধ/এ, চট্টগ্রাভ।  

জনাফ মভাঃ অবুর কারাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী ধিধনং ধল্প ২৬১০.০০০ 

ধভধরয়ন টাকা  

৯১০ জন 

৬৮ ধটিধজ/নীট পযাধিক্স 

/০০০০৬৮-১৮ তাধযখঃ 

২৩/০৪/২০১৮ 

এদ্জ ধনটিং এন্ড এযাাদ্যর ধরধভদ্টি, 

৭৭৮, ধিটি মযাি, অকাযাফাদ, 

িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ। 

         জনাফ মভাঃ ধতওয়াত কধযভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী নীট পযাধিক্স ৬৮.৭৫৯ ধভধরয়ন 

টাকা  

৬৬ জন 

৬৯ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৬৯-

১৮ তাধযখঃ ২৮/০৬/২০১৮ 

ধভজাফ ধরধভদ্টি, ৫ভ ও ৬ ষ্ঠ তরা, ব্লক- 

ধফ, প্লট-এ ধফধক ধ/এ, াগধযকা মযাি, 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

          জনাফ মভাঃ ভনজুয মভাদ্ যদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী         ততযী মাাক ধল্প ৫৭.৩৫০ধভধরয়ন 

টাকা  

৬২৪ জন 

 

 



ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৭০ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৭০-১৮ 

তাধযখঃ ১৬/০৮/২০১৮ 

মারদ্ভট পযান ধরধভদ্টি, া সুধপ 

অধজজ নগয চযরক্ষ্যা, কে যফুরী, 

চট্টগ্রাভ।  

জনাফ মভাঃ এনামুর কধফয 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

১৩৪.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪২০ জন  

 

৭১ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৭১-১৮  

তাধযখঃ ২৮.০৮.২০১৮ 

আনধপধনয়া ধনদ্থটিক পাআফায 

ধরধভদ্টি, ফাঁফাধড়য়া, মকফপুয 

ধতরপুয, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ অধযপ অদ্ভদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

ধিধনং ধভর (সুতা) ২৭০৫.৭১৬ 

ধভধরয়ন টাকা 

৩২৩ জন  

 

৭২ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৭২-১৮  

তাধযখঃ ০৯.১০.২০১৮ 

াফন মটক্সটাআর ধভর ধর: ধ-১০, ১৬, 

১৭ ও ১৭ (টুকযা) ধফধক  ধল্প নগযী, 

কুধভল্লা। 

জনাফ মভাঃ াপাদ্য়ত অরভ খান  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

িাআং ও ধপধনধং ধল্প ৯৩.২৬ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

৭৮ জন 

 

৭৩ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৭৩-১৮ 

 তাধযখঃ ১৫.১০.২০১৮ 

ওদ্য়র কদ্ম্পাধজট নীট ধরধভদ্টি, 

৪৪৯৯/এ, ধধিএ, চাঁন্দগাও, ধ/এ 

কালুযঘাট, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ নফাফ অরী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

মটক্সটাআর ঈআধবংধল্প ৩৩৯.০৭০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১০০০ জন 

৭৪ ধটিধজ/নীটিং িাআং /০০০০৭৪-১৯     

তাধযখঃ ০৫/০২/২০১৯ 

 প্যাধধপক ধনদ্টক্স ধরধভদ্টি, 

রধতপপুয, ওয়াি য নং-০৮, জাপযাফাদ, 

৪৩১৭, অকফযা, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ তয়দ ধযাজুর আরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

নীট পযাধিক্স ৪১০০.০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৭০০ জন 

৭৫ ধটিধজ/আয়াে য িাআং/০০০০৭৫-১৯ 

তাধযখঃ ২৫.০২.২০১৯ 

মফস্ট মেি আন্ডাধষ্ট্রজ 

 াজী টাওয়ায, চযাথযঘাটা, অধজভ 

াড়া, কে যফুরী, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ধবধজৎ দা 

ব্যফস্থানা াট যনায 

 

মমৌথ মকাম্পানী গাদ্ভ যন্ট যাদ্ক্সধযজ ধল্প ৮.০০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

১৪ জন 

৭৬ ধটিধজ/নীটিং /০০০০৭৬-১৯             

তাধযখঃ ২৬/০২/২০১৯ 

এদ্যাভা মটক্সটাআর প্লট নং-১৩-১৪ ধ, 

ধফধক ধল্প এরাকা, কালুযঘাট, মভাযা, 

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ মযজাঈর কধযভ  

স্বত্তাধধকাযী 

স্বত্তাধধকাযী নীট ধল্প ৩৪.৫৭০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৪০ জন 

৭৭ ধটিধজ/নীট 

কদ্ম্পাধজট/০০০০৭৭-১৯ তাধযখঃ 

১৮.০৪.২০১৯    

সুরতানা কদ্ম্পাধজট মটক্সটাআর ধর: এন-

২২৪/এ, নূয কভদ্প্লক্স, ধদধঘয াড়, ধিটি 

মযাি, মদওয়ানাট, িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাঃ মধরভ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী ততযী মাাক ও নীট ১০.০৩৭ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪৭০ জন 

৭৮ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৭৮-১৯  

তাধযখঃ ১৬.০৫.২০১৯    

এভ আঈ পযান ধরধভদ্টি, দধক্ষ্ে 

ছধরভপুয, জাপযাফাদ, মপৌজদাযাট, 

ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ানভায ভযি 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী কর প্কায ততযী মাাক 

(নীট/ওদ্বন) 

২৫৯.৬৯৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

৬০০ জন 

 

 

 

ক্র: নং 

SL. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 



No. Subdivision 

৭৯ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৭৯-২০ 

তাধযখঃ ২৭/০৭/২০২০ 

 মভা য  ধরংগাযী ওয়াল্ড ধরদ্ভদ্টি  

নধন্দয াট, পদ্তয়াফাদ, ০১ নং দধক্ষ্ে 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ।  

জনাফ যাজীফ দা সুজয়  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী 

মাাক (নীট/ওদ্বন) 

৩১.৫০৩ ধভধরয়ন 

টাকা 

১১৬৫ জন  

 

৮০ ধটিধজ/অযএভধজ /০০০০৮০-২০ 

তাধযখঃ ২৭/০১/২০২০ 

টপ মুন পযান ধরধভদ্টি ধপ ও 

কাযখানাঃ নফী টাওয়ায, ২২৭/২৬৮, 

নাজভা অদ্ভদ ফাআ মরআন, ধদঘীয াড়, 

মদওয়ানাট, িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাঃ অফছায মাদ্ন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

কর প্কায ততযী 

মাাক (নীট/ওদ্বন) 

১৪.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৫৫০ জন  

 

৮১ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৮১-২০  

তাধযখঃ ০১.১০.২০২০ 

মভা য দ্তঙ্গা মটক্সটাআর ধভঃ ধরঃ 

ধপ ও কাযখানাঃ ৪১ নং ফুরছধড় 

দ্তঙ্গা, চট্টগ্রাভ  

জনাফ মভাঃ ধদদারুর অরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

মগ্র টাওদ্য়র ১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩৭ জন 

 

৮২ ধটিধজ/ধজএ/০০০০৮২-২০ 

 তাধযখঃ ০১.১০.২০২০ 

ী ধবঈ এক্সধযজ ধরধভদ্টি 

প্লট নং ৪৯ (এন ধ) কালুযঘাট বাযী 

ধ/এ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাঃ পজলুর অধজভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

গাদ্ভ যন্ট এক্সধযজ ১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১০৬ জন 

৮৩ ধটিধজ/ধি এন্ড ধ /০০০০৮৩-২০ 

     তাধযখঃ ২৪/১০/২০২০  

 মভা য মটক্সন িাআং এন্ড 

ধপ্ধন্টং ধভধর ধরধভদ্টি 

ধপঃ ও কাযখানাঃ ওয়াি য নং-

০৫, ৪নং, াকপুযা আঈধনয়ন 

মফায়ারখারী, চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ মভাঃ ভামুদ অরী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

মপধিক িাআং এন্ড ধপ্ধন্টং 

ধল্প   

১৫০০.০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৮৮ জন 

৮৪ ধটিধজ/টিঅআ/০০০০৮৪-২০, 

তাধযখঃ ১৩/১২/২০২০ ধরঃ 

মভা য এআচ এ কদ্ম্পাধজট 

ধরধভদ্টি, ধপঃ ধ এন্ড এপ 

টাওয়ায (১২ তরা), ১৭১২, 

এদ্ক মুধজফ মযাি, চট্টগ্রাভ ও 

কাযখানাঃ চাতুযী মচৌমুনী, 

অদ্নায়াযা, চট্টগ্রাভ 

 

ধভদ্ াদ্রা যধদ মচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী 

ধরস্টায সুতা 

ঈৎাদনকাযী ধল্প 

৩০৪১.৬২৩ 

ধভধরয়ন টাকা 

১৩২৫ জন 

৮৫ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৮৫-২০, 

তাধযখঃ ২০/১২/২০২০ ধরঃ 

অর আঈযা মটক্সটাআর 

ধরধভদ্টি, ধপ ও কাযখানাঃ 

অয এ দাগ নং-১৩১৪~১৩১৯ 

(ধফএ দাগ নং-১৪৭৩~১৪৭৮) 

মকফপুয, ীতরপুয, ীতাকুন্ড, 

চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাঃ ভধজবুয যাভন ভজুভদায 

ব্যফস্থানা ধযচারক  

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন) 

ধল্প 

৬.৯২০ 

 ধভধরয়ন টাকা 

২৪৭ জন 

 

 

 



ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৮৬ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৮৬-২০, 

তাধযখঃ ২১/১২/২০২০ ধরঃ 

মজ পযান, ধপ ও কাযখানাঃ 

৯১১/এ, অযাকান মযাি, 

ফাদুযতরা, শুরকফয, চান্দগাঁও, 

মজরাঃ চট্টগ্রাভ 

জনাফ মভাঃ জধয ঈধিন মচৌধুযী 

স্বত্বাধধকাযী  

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

১০০% যপ্তাধনমূখী ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন) 

ধল্প 

৯৭.২৫০ধভধরয়ন 

টাকা 

৯৬ জন 

৮৭ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৮৭-২১, 

তাধযখঃ ০৭/০১/২০২১ ধরঃ 

মপধরক্স পযান ধরধভদ্টি 

ধপঃ ৭৭৮, ধি.টি. মযাি, 

অকাযাফাদ, িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ 

ও কাযখানাঃ ব্লক-ধফ, প্লট 

নং#ধফ-৪,৫,৬ এফং ধ-৬,৭,৮,৯ 

ধফধক ধল্প এরাকা, াগধযকা 

মযাি, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভঃ গওয ধযাজ জাধভর  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন) 

ধল্প 

৪৭.৬৫০ধভধরয়ন 

টাকা 

১০২০ জন 

৮৮ ধটিধজ/ধজএ/০০০০৮৮-২১ তাধযখঃ 

১৭.০১.২০২১    

 

মভা য ভাাদী মেি  

ধপ ও কাযখানাঃ ফাচাধভয়া মযাি, ধিভ 

নাধযাফাদ, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

 চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ মভাঃ ীদুর অরভ 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

কীধনং কৃত সুতা 

  

৩.৭৪০ ধভধরয়ন টাকা 

. 

 ১৬ জন  

 

 

৮৯ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৮৯-২১ 

তাধযখঃ ১৬.০১.২০২১    

 

মভা য ভধন যং মলাযী পযান ধরঃ 

ধপ কাযখানাঃ াজী অব্দু ারাভ 

ধফধল্ডং (২য় ও ৩য় তরা), ৫৭৪, নধজয 

অম্মদ ধভয়া মযাি, ধরআ পুকুয াড়, ইদগাঁ, 

িফরমুধযং, চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ মভাাম্মদ ভধনয ঈিীন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

কর প্কায ততযী 

মালাক  

১০.৩১৫ ধভধরয়ন 

টাকা 

. 

 ৪৮৫ জন  

 

 

৯০ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৯০-২১ 

তাধযখঃ ১৪.০১.২০২১    

 

মভা য আঈধনভাকয পযান ধরঃ 

ধপ ও কাযখানাঃ ১৭৫৩, দধক্ষ্ে কাট্টধর, 

ারীয মযাি, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাঃ পযাদ ঈধিন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

কর প্কায ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন)  

১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

. 

 ২১২ জন  

 

 

৯১ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৯১-২১ 

তাধযখঃ ১৪.০৩.২০২১    

 

মভা য ম্যাজাধযন পযান  

ধপ ও কাযখানাঃ ৪৩৪, কুরগাঁও, 

ফালুচড়া, জারারাফাদ, ফাদ্য়ধজদ মফাস্তাভী, 

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ মভাঃ ফখধতয়ায মাাআন 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

কর প্কায ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন)  

৬.৭৪৪৫ ধভধরয়ন 

টাকা 

. 

 ২০১ জন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

ঈদ্যাক্তা/ঈদ্যাক্তাগদ্েয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

ঈৎাধদত দ্েয নাভ 

Industries 

Subdivision 

মভাট ধফধনদ্য়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৯২ ধটিধজ/অযএভধজ/০০০০৯২-২১ 

তাধযখঃ ১২/০৪/২০২১ ধরঃ। 
ঈআধনং পযান ধরঃ 

ধপঃ ধধিএ ধফধল্ডং (৫ভ তরা), 

মকাদ্তায়ারী, চট্রগ্রাভ ও 

কাযখানাঃ প্লট নং-১২ ধ ও ১৩ ধ  

(৩য় তরা),কালুযঘাট বাযী ধল্প এরাকা, 

মভাযা, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ মভাাম্মদ পজলুর অধজভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী ততযী 

মালাক (নীট ও ওদ্বন) 

ধল্প 

১০.০০০ধভধরয়ন টাকা ৯১৯ জন 

৯৩ ধটিধজ/ধজ এন্ড ধ/০০০০৯৩-২১ 

তাধযখঃ ১৩/০৪/২০২১ ধরঃ। 
গ্রীন ভাকয পযান 

ধপঃ ও কাযখানাঃ ভগপুকুয, 

ফাঁফাধড়য়া-৪২১৩, 

ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ ধভজযা ওকত অরী মচৌধুযী  

স্বত্বাধধকাযী  

 

  

স্বত্বাধধকাযী  

 

  

১০০% যপ্তাধনমূখী 

গাদ্ভ যন্ট ধপ্ধন্টং ধল্প 

১০.০০ধভধরয়ন টাকা ৫৭ জন 

৯৪ ধটিধজ/নীটিং/০০০০৯৪-২১ 

তাধযখঃ ২০/০৬/২০২১ ধরঃ। 
  ধচটাগাং নীট মটক্সটাআর 

ধপ ও কাযখানাঃ ফালুছড়া, তুপানী 

মযাি,  কুরগাঁও, জারারাফাদ, ফাদ্য়জীদ 

মফাস্তাভী, চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ অধযপ মভাাম্মদ ভইন ঈধিন  

ব্যফস্থানা ংীদায    

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী নীট 

ধল্প (নীটিং)।  
৮.৮৫০ ধভধরয়ন টাকা 

. 

 ৫০ জন  

 

 

৯৫ ধটিধজ/ধজএ/০০০০৯৫-২১   

তারিখ: ২৩/০৮/২০২১ররিঃ 

 

মভধিযা আন্টাযন্যানার 

ধপ ও কাযখানাঃ ারা কধভঈধনটি 

মন্টায (৩য় তরা)ভধজদ কভদ্প্লক্স 

বফন, াধরয মযাি, মছাটপুর, চট্টগ্রাভ।  
 

জনাফ ভনজুরুর অরভ মচৌধুযী  

ব্যফস্থানা ংীদায 

 

 

 

ধরধভদ্টি মকাম্পানী 

 

  

১০০% যপ্তাধনমুখী 

এভিয়িাযী ধল্প। 
৪.১৫০ ধভধরয়ন টাকা 

 

 ৩১ জন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (আধঞ্জঃ এ, ধফ, এভ, াআফুয যভান) 

সুাধযনদ্টনদ্িন্ট 

ও 

ঈ -ধযচারক (ঃ দাঃ) 

ফস্ত্র ধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রাভ। 

 

 

 

 


