
 

 

 

 

 

“ফস্ত্র অধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রামভয 

   ংযক্ষণমমাগ্য তথ্যাধদয কযাটাগধয ও কযাটারগ” 
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প্রধতষ্ঠামনয নাভ                প্রাধতষ্ঠাধনক তথ্যাদ                            ধফস্তাধযত ধফফযণ         পৃষ্ঠা নং 

 

 

 

 

ফস্ত্র অধদপ্তয, ধফবাগীয়  

কাম যারয় চট্টগ্রাভ 

প্রাধনক তথ্যাধদ জনফমরয তথ্য ৩ 

স্থায়ী ভারাভামরয তথ্য ৪-৫ 

আধথ যক তথ্যাধদ 

 

২০২১-২২ অথ যফছমযয ফামজট ৬ 

ক্রয় ধযকল্পনা ২০২১-২২ ৭ 

ধক্ষা ংক্রান্ত তথ্যাধদ 

 

ধক্ষা প্রধতষ্ঠামনয তথ্যাধদ ৮-১২ 

ধক্ষা প্রধতষ্ঠামনয প্রধানমদয  তথ্যাধদ ১৩ 

পালক ংক্রান্ত তথ্যাধদ পালক ংক্রান্ত পফামূ ১৪ 

অত্র কাম যারয় মত ধনফধিত ফস্ত্র ধল্প কাযখানায তথ্যাধদ ১৫-২৮ 



ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয জনফমরয তাধরকাাঃ 

 

ক্রাঃ 

নং 

মদয নাভ জাতীয় পফতন 

পের, ২০১৫ ও 

পগ্রড 

অনুমভাধদত 

দ ংখ্যা 

কভ যযত কভ যকতযা/কভ যচাযীয 

নাভ ও মদ পমাগদামনয 

তাধযখ  

শূণ্য 

দ 

ংখ্যা 

ভন্তব্য 

 

ধনয়ধভত 

কভ যস্থমরয নাভ 

ংযুধিকৃত 

কভ যস্থমরয নাভ 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ উ-ধযচারক 

(কাধযগধয)  

পগ্রড-৬, পফতন 

পের-৩৫,৫০০-

৬৭,০১০/- 

১ ক)জনাফ এভ. আবু াদাত 

াময়ভ, ২৯/১১/২০২০  

 

খ)ইঞ্জি: এ ঞ্জি এম সাইফুর 

রহমান 

 

- ক)ধফবাগীয় 

ফস্ত্র অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ  

খ) টিঞ্জিআই, 

চট্টগ্রাম 

ক)প্রধান 

কাম যারয়, ঢাকা 

 

খ) অ: দা:  

২ কাযী ধযচারক  

(কাধযগধয)  

পগ্রড-৯, পফতন 

পের-২২,০০০/-

৫৩,০৬০/-  

২ জনাফ পভাাঃ আরী আাফ 

যাখা,   

১৬/০৯/২০১৯ 

১ ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ  

- 

৩ ধযদ যক 

(কাধযগধয)  

পগ্রড-১১, পফতন 

পের-১২,৫০০-

৩০,২৩০/-  

৩ জনাফ নুরুচ্ছাা, 

০৪ /০৭/২০১৬  

  

- ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ 

- 

৪ ধযদ যক 

(কাধযগধয)  

পগ্রড-১১, পফতন 

পের-১২,৫০০-

৩০,২৩০/- 

- জনাফ পভাাঃ যীপ,  

২৩/০৯/২০১৮ 

- ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ  

ংযুধিমত 

ীদ আাঃযফ 

পযধনয়াফাদ 

পটক্স:ইন:পগৌযন

দী,ফধযার। 

৫ উচ্চভান কাযী  পগ্রড-১৪, পফতন 

পের-১০,২০০-

২৪,৬৮০/- 

২ জনাফ যামদ ভ ূঁইয়া, 

০৮/০৩/২০১৭   

 

১  পটক্সটাইর 

ইনধিটিউট, 

চট্টগ্রাভ  

ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ  

৬ অধপ কাযী 

কাভ কধিউটায 

অামযটয  

পগ্রড-১৬, পফতন 

পের-৯,৩০০-

২২,৪৯০/- 

২ জনাফ জাাঙ্গীয পামন, 

২৩/০৫/২০০১  

২  টিধবআই, 

খাগড়াছধড় 

ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ। 

দীঘ যধদন মাফত 

অত্র কাম যারময় 

অনুধস্থত এফং 

ফতযভামন পফতন-

বাতা ফি 

যময়মছ।  

৭ াঁট মুদ্রাক্ষধযক 

কাভ কধিউটায 

অামযটয  

পগ্রড-১৪, পফতন 

পের-১০,২০০/- 

১ জনাফ পভাাঃ ভনধজর ধভয়া, 

১৮/০৬/২০১৭  

- ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ 

- 

৮ ধাফ কাযী  পগ্রড-১৬, পফতন 

পের-৯,৩০০-

২২,৪৯০/- 

১ জনাফ াম্মী নাজনীন 

াথী, ২৮/১২/২০১৭ 

- ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ 

- 

৯ অধপ ায়ক  পগ্রড-১৭, পফতন 

পের-৯,০০০-

২১,৮০০/-  

২ জনাফ আরী পামন, 

০১/০৬/১৯৮৮    

১  ধফবাগীয় ফস্ত্র 

অধধদপ্তয, 

চট্টগ্রাভ  

- 

 



 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয স্থাফয-অস্থাফয ভারাভামরয তাধরকাাঃ 

 

ছক “ক” 

ক্র .নং  স্থাফয িধিয নাভ ,

পভৌজা ,উমজরাও পজরায 

নাভ 

খধতয়ান নং দাগ নং জধভয 

ধযভাণ 

নাভজাধযয 

ফ যমল অফস্থা 

িধিয 

মূল্য 

ভাধরকানা 

ংক্রান্ত 

তথ্য  

ভন্তব্য 

 স্থাফয িধি নাই       

 

 

 

 

 

ছক “খ” 

 

ক্র  .নং  অস্থাফয িমদয ধফফযণ ধযভাণ

/ংখ্যা  

ংগ্রময ভয় 

কার 

ংগ্রময 

উৎ 

ফতযভান অফস্থা ভন্তব্য 

১ কধিউটায ০৬   ব্যফহৃত মচ্ছ  

২ পৄর পমক্রটাধযময়ট পটধফর ০২ ০২ টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩ যাইটিং পটধফর ড্রয়ায  ০৬ ০৩ টি অচর ০৩ টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

৪ াধাযণ পটধফর ড্রয়ায ছাড়া ০২ ০২ টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

৫ ধবধজটয পটধফর (পছাট-ফড়)  ০৩ ০২ টি অচর ০১ টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

৬ পটধফর ট গ্লা ০২ ০২ টি অচর  

৭ কুন পচয়ায (াতর ছাড়া)  ০৯ ০৪ টি চর ০৫ টি অমকমজা  

৮ কুন পচয়ায াতর  ০৪ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৯ পরা পফক পচয়ায াতর যুি ০৫ ০৩ টি অচর ০২ টি চর   

১০ কামেয পচয়ায াতর ছাড়া ০৫ ব্যফহৃত মচ্ছ  

১১ ধিমরয গধদ যুি পচয়ায ০৩ ০৩ টি ই অচর  

১২ ইধজ পচয়ায ০১ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

১৩ পাইর পযক পছাট /ফড়  ১১ ০৪ টি অচর   

১৪ পনাটি পফাড য ০১ ০১ টি ব্যফহ্রত মচ্ছ   

১৫ যাট পযক (আয়না যুি)  ০২ ০২টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

১৬ পৄট পযি ০৬ ব্যফহৃত মচ্ছ  

১৭ ধিমরয আরভাধয ০৫ ব্যফহৃত মচ্ছ  

১৮ টাই যাইটায পভধন ০৩ ০৩ টি ই অচর  

১৯ ফাই াইমকর ০১ ০১ টি অচর  

২০ ফদনা অযালুধভধনয়াভ ০৩ ০২ টি অচর  

২১ তারা ৮ ০৩ টি অচর ০৫ টি ব্যফহৃত মচ্ছ  

২২ ডুধিমকটিং পভধন ০১ অচর  

২৩ পাইর পে ০২ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

২৪ পলাটিং াটি যন ০২ অচর  



২৫ পটন্ডায ফক্স ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ -- 

২৬ াইন পফাড য  ০২ ০১ টি অচর  

২৭ পনভ পিট ০৩ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

২৮  কা ধধযচ ১২ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

২৯ বুক পরপ ০১ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

৩০ কযামরন্ডায পফাড য  ০৩ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

 

 

ক্র  .নং  অস্থাফয িমদয ধফফযণ ধযভাণ

/ংখ্যা  

ংগ্রময ভয় 

কার 

ংগ্রময 

উৎ 

ফতযভান অফস্থা ভন্তব্য 

৩১ কযামরন্ডায পফাড য  ০৩  

 

 

০১ /০৭/১৯৭৮  

 

মত  

 

৩০ /০৬/২০১৮ 

ধি:  

 

 

 

স্থানীয় 

বামফ 

ক্রয়কৃত 

ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩২ পদয়ার ঘধড় ০৩ ০১ টি চর ০২ টি অচর  

৩৩ প্যাড িযান্ড পযান ০২ ০২ টি অচর  

৩৪ প্রদ যনী পফাড য ০৩ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩৫ পাইর পকধফমনট ধির ০৩ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩৬ পাইর পকধফমনট কামেয ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩৭ কামেয পামক ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৩৮ পলায পভট - অচর  

৩৯ করী ০১ অচর  

৪০ ধির পকতরী ০২ ০১ টি চর ও ০১ টিঅচর   

৪১ কধরং পফর ০১ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

৪২ পাপা পট ০১ ব্যফহ্রত মচ্ছ  

৪৩ কামচয পিট পৄর ০৬ অচর  

৪৪ চা -চাভচ/কাটা চাভচ  ১২ ব্যফহ্রত মচ্ছ   

৪৫ ফারধত ০৩ ০২টি ব্যফহৃত মচ্ছ ০১ টি অচর  

৪৬ ওয়াটায ধপল্টায ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৪৭ াতুধড় ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৪৮ পযাক্স পভধন ০১ অচর  

৪৯ ধয়ন টুর ০৩ ০২টি অচর   

৫০ পকফর তায ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৫১ টিধ ধরংক ০১ ব্যফহৃত মচ্ছ  

৫২ পছাট পটধফর পযান ০৪ ব্যফহৃত মচ্ছ  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয ২০২১-২০২২ অথ যফছমযয ফামজটাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র.নং অথ য পকাড খযমচয খাত ফযাদ্দ                 

১ ৩১১১১০১ কভ যকতযায মূর পফতন ৭৭৬০০০ 

২ ৩১১১২০১ কভ যচাযীমদয পফতন ১১৫৪০০০ 

৩ ৩১১১৩০২ মাতায়াত বাতা ১৫০০০ 

৪ ৩১১১৩০৬ ধক্ষা ১৮০০০ 

৫ ৩১১১৩১০ ফাড়ী বাড়া বাতা ৯৪৩০০০ 

৬ ৩১১১৩১১ ধচধকৎা বাতা ১৫৫০০০ 

৭ ৩১১১৩১৪ টিধপন বাতা ২২০০০ 

৮ ৩১১১৩১৬ পধারাই বাতা ২০০০ 

৯ ৩১১১৩২৫ উৎফ বাতা ৩১৮০০০ 

১০ ৩১১১৩২৮ শ্রাধন্ত ও ধচি ধফমনাদন বাতা ৪৯০০০ 

১১ ৩১১১৩৩৫ ফাংরা নফফল য বাতা ৩১০০০ 

১২ ৮১১২২০১ চূড়ান্ত ধজধএপ উমিারন - 

১৩ ৩২১১১০৬ আপ্যায়ন ব্যয় ২০০০০ 

১৪ ৩২১১১১৩ ধফদ্যযৎ ০০০০ 

১৫ ৩২১১১১৭ ইন্টাযমনট ২০০০০ 

১৬ ৩২১১১১৯ ডাক - 

১৭ ৩২১১১২০ পটধরমপান ব্যয় ১৫০০০ 

১৮ ৩২১১১২৬ অধডও ও ধবধডও/চরধচত্র ধনভ যান ১০০০০ 

১৯ ৩২১১১২৭ ফইত্র ও াভধয়ধক ৫০০০ 

২০ ৩২১১১৩০ মাতায়াত ব্যয় ১০০০০ 

২১ ৩২৩১৩০১ প্রধক্ষণ ০ 

২২ ৩২৪৪১০১ ভ্রভণ ব্যয় ৯০০০০ 

২৩ ৩২৪৪১০২ ফদরী ব্যয় ২৫০০০ 

২৪ ৩২৫২১০৮ স্বাস্থযধফধান (sanation) াভগ্রী ১০০০০ 

২৫ ৩২৫৫১০২ মুদ্রণ ও ফাধাই ৫০০০ 

২৬ ৩২৫৫১০৪ িযাি ও ীর ২০০০ 

২৭ ৩২৫৬১০৩ ব্যফাম য দ্রব্যাধদ ৩০০০০ 

২৮ ৩২৫৬১০৬ পাাক ০ 

২৯ ৩২৫৭১০৬ শুদ্ধাচায ২০০০০ 

৩০ ৩২৫৭৩০১ অনুষ্ঠান/ উৎফাধদ ১০০০০ 

৩১ ৩২৫৮১০২ আফাফত্র (পভযাভত) ২০০০০ 

৩২ ৩২৫৮১০৩ কধিউটায (পভযাভত) ১৫০০০ 

৩৩ ৩২৫৮১০৫ অন্যান্য মন্ত্রাধতও যাঞ্জাভধদ (পভযাভত) ০ 

৩৪ ৩২৫৮১১৭ রাইন ও তায (পভযাভত) ০ 

৩৫ ৪১১২২০২ কধিউটায ও আনুলাংধগক ক্রয় ২৫০০০ 

৩৬ ৪১১২২০৪ পটধরমমাগামমাগ ০ 

৩৭ ৪১১২৩০৩ বফদ্যযধতক যঞ্জাভাধদ ২০০০ 

৩৮ ৪১১২৩০৫ অধিধনফ যাক যঞ্জাভাধদ ক্রয় ০০০০ 

৩৯ ৪১১২৩১০ অধপ যঞ্জাভাধদ ৬০০০ 

৪০ ৪১১২৩১৪ আফাফত্র ক্রয় ২০০০০ 



 

 

 

ফস্ত্র অধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রাভ   ফাধল যক ক্রয় ধযকল্পনাাঃ 

 

ক্রধভক 

নং 

মণ্যয ধফফযণ একক ধযভাণ ক্রয় 

দ্ধধত 

চূড়ান্ত 

অনুমভাদনকাযী 

অমথ যয 

উৎস্য 

ম্ভাব্য 

খযচ 

ম্ভাব্য তাধযখ ভন্তব্য 

০১ ফইত্র ও াভধয়কী টি প্রময়াজন অনুমায়ী ধডধএভ উ-ধযচারক ধজওধফ ৫০০০ ০১/০১/২০২২, ০১/০২/২০২২  

০২ স্বাস্থয ধফধান াভগ্রী টি প্রময়াজন অনুমায়ী ” ” ” ১০০০০ ১৫/০১/২০২২, ১৫/০২/২০২২  

০৩ াইনমফাড য টি ০১ ” ” ” ৫০০০ ০২/০২/২০২২, ২৫/০২/২০২২  

০৪ পনভমিট (পছাট) টি ০৫ ” ” ” ২০০০ ০১/১২/২০২১, ৩০/১২/২০২১  

০৫ কধিউটায াভগ্রী টি প্রময়াজন অনুমায়ী ” ” ” ২৫০০০ ০১/০৩/২০২২, ০১/০৪/২০২২  

০৬ িযান্ড পযান টি ০১ ” ” ” ২০০০ ১০/০৪/২০২২, ১৫/০৪/২০২২  

০৭ আফাফত্র াভগ্রী টি প্রময়াজন অনুমায়ী ” ” ” ২০০০০ ০১/০৪/২০২২, ০১/০৫/২০২২ উি খামত ফযাদ্দ প্রাধপ্ত 

বৃধদ্ধ ামমক্ষ ০১ টি 

আইধএ ক্রয় কযায 

ধযকল্পনা যময়মছ। 
০৮ ব্যাফাম য াভগ্রী টি প্রময়াজন অনুমায়ী ” ” ” ৩০০০০ ০১/০৫/২০২২, ০১/০৬/২০২২  



 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয জনফরাঃ 

ক্রাঃনং মদযয নাভ টিধবআই, চেগ্রাভ টিধবআই, 

যাঙ্গাভাটি 

টিধবআই, ফান্দযফান টিধবআই, খাগড়াছধড় 

 

টিধবআই, কক্সফাজায টিধবআই পনায়াখারী টিধবআই,রক্ষীপুয টিধবআই, কুধভল্লা টিধবআই, আখাউড়া। পভাট 

  অনুাঃ কভ যাঃ শূ

ন্যাঃ 

অনুাঃ কভ যাঃ শূনাঃ অণাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ অনুাঃ কভ যাঃ শূন্যাঃ  

১। সুাধযনমটনমডন্ট  ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ - - ০৩ 

২। ইন্সোক্টয 

(কাধযগধয/ননকাধযগধয )  

১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ ২ - ১ ১ - ০৬ 

৩। জুধনাঃ ইন্সাঃ  ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ ২ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ০৫ 

৪। াঃ ধক্ষক (ধফজ্ঞান)  ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ২ - ১ ১ - ০৮ 

৫। াঃ ধক্ষক (বালা) ২ ২ - ২ ২ - ২ ২ - ২ ২ - ২ ২ - ২ ২ - ২ ২ - ২ ১ - ২ ২ - ১৮ 

৬। সুাযবাইজায /াঃ ইন্সাঃ  ১ ১ - ১ ১ - - - - - - - - - - - - - ১ ১ - ১ ২ - ১ ২ - ০৭ 

৭। াঃ প্রধক্ষক  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ০১ 

৮ পটইরায ভাষ্টায  ১ ২ - ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১০ 

৯। উচ্চাঃাঃকাভ-ধাঃযাঃ  ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ০৫ 

১০। ধাফ কাযী  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

১১। পরায  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

১২। দক্ষ চারক                              

১৩। পটকাঃএযাধাঃ  ২ - ২ ২ ১ ১ ২ ২ - ২ ২ - ২ ১ ১ ২ ২ - ২ ১ ১ ২ ২ - ২ ১ ১ ১৫ 

১৪। ম্যাকাধনক্স  ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ০৪ 

১৫। অাঃাঃকাভ-কধিাঃঅাঃ  ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ২ - ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ০৮ 

১৬। ল্যাফাঃ এযাধাঃ ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ০২ 

১৭। অধপ ায়ক  ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ১ ১ - ১ - ১ ১ ১ - ০৭ 

১৮। বন প্রযী/গামড যনায/ধযচ্ছন্ন 

কধভ য  

১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ১ - ১ ৩ - ১ ১ - ১ ২ - ১ ১ - ০৯ 

 পভাট= ১৬ ১২ ৫ ১৬ ১০ ৬ ১৫ ১১ ৪ ১৫ ১১ ৪ ১৫ ০৭ ৯ ১৫ ১৩ ৫ ১৬ ১২ ৪ ১৬ ১৭ ২ ১৬ ১৫ ১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয  ছাত্র/ছাত্রী বধতয ংক্রান্ত তথ্য বধতয নাঃ ২০২১ 

ক্রাঃনং প্রধতষ্ঠামনয নাভ ও ঠিকানা  নফভ পশ্রনী দভ পশ্রনী 

  বধতযয ংখ্যা অধ্যয়নযত ড্র আউট বধতযয ংখ্যা অধ্যয়নযত ড্র আউট 

১ টিধবআই, চেগ্রাভ ২৭৪ জন ২৭৪ জন  ২৯৫ জন ২৯৫ জন  

২ টিধবআই, যাঙ্গাভাটি ১২৩ জন ১২৩ জন  ৯৬ জন ৯৭ জন  

৩ টিধবআই, ফান্দযফান ৭২ জন ৭২ জন  ৮৯ জন ৭৫ জন ১৪ জন 

৪ টিধবআই, খাগড়াছধড় ৪৮ জন ৪৮ জন  ৩৬ জন ৩৬ জন  

৫ টিধবআই, কক্সফাজায  ২৪০ জন ২৪০ জন  ২৮৮ জন ২৮৮ জন  

৬ টিধবআই, পনায়াখারী  ১৯২ জন ১৯২ জন  ২২৯ জন ১৯৯ জন ৩০ জন 

৭ টিধবআই,রক্ষীপুয  ১৩৯ জন ১৩৯ জন  ১৪৪ জন ১৪৪ জন  

৮ টিধবআই, কুধভল্লা  ৭৫ জন ৭৫ জন  ৬১ জন ৬১ জন  

৯ টিধবআই, আখাউড়া, ধফ-ফাধড়য়া।  ৭৪ জন ৬৯ জন ০৫ জন ৯৬ জন ৮৬ জন ১০ জন 

                                                           পভাট=  ১২৩৭ জন ১২৩২ জন ০৫ জন ১৩৩৪ জন ১২৮১ জন ৫৪ জন 

১ 

 

 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয পফাড য যীক্ষায পরাপরাঃ 

ক্রাঃনং প্রধতষ্ঠামনয নাভ ও ঠিকানা  নফভ পশ্রনী-২০২০ দভ পশ্রনী এ, এ, ধ (পবাকাঃ)-২০২০ 

  যীক্ষাথীয  ংখ্যা উিীণ য ংখ্যা অকৃতকাম য ংখ্যা াময ায যীক্ষাথীয  ংখ্যা উিীণ য ংখ্যা অকৃতকাম য ংখ্যা াময ায 

১ টিধবআই, চেগ্রাভ ২১৬ জন  ১৪৭ জন  ১১ জন  ৯৫% ১৫৪ জন  ১৫০ জন  ০৪ জন  ৯৭ .৪০ %  

২ টিধবআই, যাঙ্গাভাটি ১২১ জন ১২১ জন - ১০০% ৭৯ জন ৫৭ জন ২২ জন ৭২ .১৫ %  
৩ টিধবআই, ফান্দযফান ৯৪ জন ৯৪ জন - ১০০% ৯৯ জন ৯৮ জন ০১ জন ৯৯% 
৪ টিধবআই, খাগড়াছধড় ৪৮ জন ৪৮ জন - ১০০% ৯৯ জন ৬৭ জন ৩২ জন ৬৭ .৬৭ %  
৫ টিধবআই, কক্সফাজায ১৯১ জন  ১৯১ জন  - ১০০ % ১৪৪ জন  ১২২ জন  ৯৩ জন  ৮৪ .৭২ %  

৬ টিধবআই, পনায়াখারী ২৬০ জন ২৬০ জন - ১০০% ১৯৩ জন  ১৫৩ জন  ৪০ জন  ৭৯ .২৭%  

৭ টিধবআই,রক্ষীপুয ১৬৩ জন ১৬৩ জন - ১০০% ১৩২ জন ১২৮ জন ০৫ জন  ৯৬ .২১ %  
৮ টিধবআই, কুধভল্লা ৬১ জন ৬১ জন - ১০০% ৬৪ জন ৬৩ জন ০১ জন  ৯৮%  
৯ টিধবআই, আখাউড়া, ধফ-ফাধড়য়া।  ১১৬ জন ১১৬ জন - ১০০% ৮৬ জন ৪৫ জন ৪১ জন ৫২ .৩৩ %  

       

 

 

 

 

 



 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয  ফ যমল পাইনার যীক্ষা এ, এ, ধ (পবাকাঃ) অনুধষ্ঠত যীক্ষায 

পরাপর ২০২০ ইং: 

 

ক্রাঃনং প্রধতষ্ঠামনয নাভ ও ঠিকানা  যীক্ষাথীয  ংখ্যা A+ A A- B C D উিীণ য ংখ্যা অকৃতকাম য ংখ্যা াময ায 

১ টিধবআই, চেগ্রাভ ১৫৪ জন  ৪৮ জন  ৬৩ জন  ৩০ জন  ০৬ জন  -   ১৫০ জন  ০৪ জন  ৯৭ .৪০%  

২ টিধবআই, যাঙ্গাভাটি ৭৯ জন - ২৩ জন  ২৩ জন ০২ জন - - ৫৭ জন ২২ জন ৭২ .১৫ %  

৩ টিধবআই, ফান্দযফান ৯৯ জন - ৬৩ জন ৩৩ জন ০২ জন  - - ৯৮ জন ০১ জন ৯৯%  

৪ টিধবআই, খাগড়াছধড় ৯৯ জন - ৩২ জন ৩২ জন ০৩ জন - - ৬৭ জন ৩২ জন ৬৭ .৬৮ %  

৫ টিধবআই, কক্সফাজায  ১৪৪ জন ০৮ জন ১১২ জন  - - - - ১২০ জন ৯৩ জন ৮৪ .৭২ %  

৬ টিধবআই, পনায়াখারী  ১৯৩ জন ১০ জন ৯০ জন ৪৯ জন ০৪ জন  - - ১৫৩ জন ৪০ জন ৭৯ .২৭ %  

৭ টিধবআই,রক্ষীপুয  ১৩২ জন ০৬ জন ৭১ জন ৪৫ জন ০৬ জন - - ১২৮ জন ০৪ জন ৯৭ .৭১ %  

৮ টিধবআই, কুধভল্লা  ৬৪ জন ০৪ জন  ৫৯ জন - - - - ৬৩ জন ০১ জন  ৯৮%   

৯ টিধবআই, আখাউড়া, ধফ-ফাধড়য়া।  ৮৬ জন - ০৭ জন ৩৮ জন - - - ৪৫ জন  ৪১ জন  ৫২ .৩৩ %  

 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয জধভ, বফন ও অন্যান্যাঃ 

 

ক্রাঃনং প্রধতষ্ঠামনয নাভ ও ঠিকানা  বাড়া ফাড়ীয আয়তন ফাঃ পৄট ভাধক বাড়ায 

ধযভান 

চুধি মত্রয পভয়াদ 

১ টিধবআই, চেগ্রাভ যকাধয পটক্সটাইর ইনধিটিউট  ,চট্টগ্রাভ এয বফমন  - - 

২ টিধবআই, যাঙ্গাভাটি ৬০০০ ফগ য পৄট (বাড়া)  ,ধনজস্ব ২. ৫০ একয  ৩৯,০০০-/ ২৪/০৭/২০২০ মত ৩০/০৬/২০২৫ 

৩ টিধবআই, ফান্দযফান ২.০ একয (ধনজস্ব)  - - 

৪ টিধবআই, খাগড়াছধড় ২ একয (ধনজস্ব)  - - 

৫ টিধবআই, কক্সফাজায ০ .৯২  একয (ধনজস্ব) - - 

৬ টিধবআই, পনায়াখারী ১.২৫একয (ধনজস্ব) - - 

৭ টিধবআই,রক্ষীপুয ৫০০০ ফগ য পৄট (বাড়া) ২১৫০০-/ ০১ /০১/২০২০ মত ৩১/১২/২০২১  

৮ টিধবআই, কুধভল্লা ৫১০০ফগ য পৄট (বাড়া) ৪০ ,০০০ -/  ০১ /০১/২০২০ মত ৩১/১২/২০২৫  

৯ টিধবআই, আখাউড়া, ধফ-ফাধড়য়া।  ৫৪৯৭ .৫১ ফগ য পৄট (বাড়া) ৩৫ ,৯৯৭-/  ৩০ /০৬/২০২১  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয পভধনাযীমজয তথ্যাঃ 

ক্রাঃ নং পভধনাযীয নাভ  টিধবআই, চেগ্রাভ  টিধবআই, যাঙ্গাভাটি টিধবআই, ফান্দযফান টিধবআই, 

খাগড়াছধড় 

টিধবআই, 

কক্সফাজায 

টিধবআই, 

পনায়াখারী  

টিধবআই,রক্ষীপু

য 

টিধবআই, কুধভল্লা  টিধবআই, আখাউড়া, ধফ-

ফাধড়াঃ 

পভাট 

  চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর চর অচর 

০১ ধিধনং ধডবাইজ   

 

 

 

- ১ - ১ - - - -  - -  ১ - - ১ - - ১ ৩ 

০২ াওয়ায লুভ  - ১ - ১ - ১ - - ১ - - ১ - ১ - ১ ১ ৬ 

০৩ যান্ডলুভ  ৪ ২ ১ ২ ১ ২ ১ - ১ - ২ - ১ - ১ ১ ১৩ ৮ 

০৪ ওয়াধং ড্রাভ  ১ - ১ - ১ - ১ - ১ - ১ - ১ - - ২ ৭ ২ 

০৫ ডায়ার ধরংধকং  ১ - ১ - - ১  ১  ১ ১  - ১ - ১ ৫ ৩ 

০৬ ইন্ডাাঃ লযাট ধনটিং  - ১ - ১ ২ - ২ - ২ - - - - ১ - ১ ৪ ৮ 

০৭ অমটা াকুযরায   - - - - - - - - - - - ১ - - - - - ১ 

০৮ লাট পফড ধনটিং  ১ - ১ - - - - - - - - ১ - ১ - - ২ ১ 

০৯ ধভধন ধজগায ডাইং  ১ - ১ - - ১ ১ - ১ -  ১ ১ - ১ - ৭ ১ 

১০ ধপ্রন্টং পটধফর পট  ১ ২ ১  - ১ ১ - - -  - ১ - - - ৫ ৫ 

১১ ব্লক ধপ্রধন্টং পট  ১  ৩০ -  - - - ১ - - -  - ১ -   ৬৪ ৪ 

১২ ইন্ডাাঃ সুইং াওয়ায  ১  ৩ - ৩ - ৩ - ২ ১ ২ ১ ২ ১ ৩ - - ৩ ২০ ১ 

১৩ সুইং ম্যানুয়ার  ২  ১ ১ ১ ১ ৩ - ৩ ৪ ৩ - ৩ - ৩ - - ৩ ১২ ৫ 

১৪ ওবায রক  ১  ১ ১  ১ ১ ২ ২ ৪ - ৩ - ২ - ২ - - ২ ০৯ ৬ 

১৫ ফাটন পার  ১  ১ ১ ১ ১ ২ - - ১ ২ - ১ ১  ২ ২ - ০৮ ৪ 

১৬ পযান পভকায    ২ ১ ২ ১ ৩ - - - - - ২ ১ ১ ২ ১ ৩ ১১ ০৯ 

১৭ কধিউটায    ১ ২ ২ ১ ১ ৩ ৩ ৪ ২ ৩ ৩ ৩ ২ ১ - ২ ১২ ১৬ 

১৮ ধঙ্গায প্রধভজ (সুযইং )  ১  ১     ১             

১৯ ফাটিক ধপ্রধন্টং পট                  ১ ৪   

২০ স্যাির ডাইং পভধন         ১     ১    ১    

২১ লযাট রক পভধন         ১             

২২ ধব -পফড ধনটিং পভধন               ১       

২৩ েযানায পভধন              ১        

২৪ স্ত চাধরত পভাজা 

পভধন  

               ১     

২৫ ইমরধিক সুযইং            ২  ১  ১      

২৬ পেইট নাইপ কাটিং 

পভাঃ  

          ১    ১      

২৭ গামভ যন্ট ধিভ আয়যণ            ১    ১      

২৮ গামভ যন্ট ধনমডর 

ধডমটক্টয  

              ১      

২৯ গামভ যন্ট ধজএএভ               ১      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

কাটায 

৩০ রাইটফক্স /কারায 

ম্যাধচং  

              ১      

৩১ ওয়াধং পভধন          ১   ১         

৩২ উইঞ্চ ডাইং পভধন          ১  ১          

৩৩ এভব্রয়ডাধয পভধন          ৩ ২ ১         

৩৪ পধভ অমটাাঃ লুভ            ১          

৩৫ টুইি পটিায          ১  ১          

                      



ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, আগ্রাফাদ, চট্টগ্রাভ এয অধীন্সত ০৯টি টিধবআই প্রধতষ্ঠামনয প্রধানমদয তাধরকাাঃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র. নং প্রধতষ্ঠামনয নাভ প্রধতষ্ঠান প্রধান ও দফী পভাফাইর/পপান নম্বয ও ই-পভইর 

 ধফবাগীয় কাম যারয়, আগ্রাফাদ 

 চট্টগ্রাভ 

ইধঞ্জাঃ এ. ধফ. এভ. াইপৄয যভান 

সুাধযনমটনমডন্ট পটক্সটাইর 

পবামকনার ইনধিটিউট, চট্টগ্রাভ ও  

উ-ধযচারক (অাঃ দাাঃ) 

০৩১-৭২৪৫৮৪ 

০১৮১৮-৭২৭৫৯৯ 

 
         dotctgdiv@gmail.com 

 

১ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

 চট্টগ্রাভ 

ইধঞ্জাঃ এ. ধফ. এভ. াইপৄয যভান 

সুাধযনমটনমডন্ট 

০১৮১৮-৭২৭৫৯৯ 

saifurrtex@gmail.com 

২ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

আখাউড়া, ব্রাহ্মণফাধড়য়া  

াধপউর আরভ 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৭৩৯-০৪৮০৬৪ 

tviakhaura@gmail.com   

৩ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

কুধভল্লা 

জনাফ এ. পক. এভ ভনজুরুর ক 

সুাধযনমটনমডন্ট 

০১৭১১-০৫০৫৯৫ 

tvicomilla@yahoo.com 

৪ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

 রক্ষীপুয 

জনাফ পভাাম্মদ পামন পচৌধুযী 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৭১০-১০৫৮০৮ 

laxmipurtvi@gmail.com 

৫ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

পনায়াখারী 

জনাফ পভাাঃ পভাজামম্মর ক 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৭২১-০৪৬১৭৩ 

tvinoa2006@gmail.com 

৬ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

 ফান্দযফান 

জনাফ পভাাম্মদ পযজাউর কধযভ 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৮১৯-০৮৭৭৭৬ 

tvibandarban@gmail.com 

৭ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

যাঙাভাটি 

জনাফ পভাাঃ ধপউর আরভ 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৭১২-৮৮৩৫০০ 

rangamatitvi@gmail.com 

৮ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

খাগড়াছধড় 

জনাফ পভাাঃ জধভ উধদ্দন 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৮২০-৩০৬৮০১ 

tvikhagrachari@gmail.com  

৯ পটক্সটাইর পবামকনার ইনধিটিউট 

কক্সফাজায 

জনাফ ধফশ্বধজৎ দা 

সুাধযনমটনমডন্ট (অাঃ দাাঃ) 

০১৭৪৮-৭৮৩৫০৯ 

tviramucox74018@gmail.com 

mailto:dotctgdiv@gmail.com
mailto:saifurrtex@gmail.com
mailto:tviakhaura@gmail.com
mailto:tvicomilla@yahoo.com
mailto:laxmipurtvi@gmail.com
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mailto:tvibandarban@gmail.com
mailto:rangamatitvi@gmail.com
mailto:tvikhagrachari@gmail.com
mailto:tviramucox74018@gmail.com


 

ধফবাগীয় ফস্ত্র অধধদপ্তয, চট্টগ্রামভ ধনমনাি পফামু প্রদান কযা য়াঃ 

 

ক্র. নং পফায নাভ ভয় 

০১ প্রস্তাধফত ধনফিন নদ প্রদান  ২০ কভ যধদফ 

০২ ধফদ্যভান ধনফিন নদ প্রদান ২৫ কভ যধদফ 

০৩ প্রস্তাধফত ধনফিন নফায়ন প্রদান  ১৫ কভ যধদফ 

০৪ ধফদ্যভান ধনফিন নফায়ন প্রদান  ১৫ কভ যধদফ 

০৫ ধনফিন ংমাধন প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

০৬ ডুধিমকট নদ প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

০৭ অনাধিত্র প্রদান ১০ কভ যধদফ 

০৮ ১ভ এডক ধল্প আইআযধ জাধযয সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

০৯ ২য় ও ৩য় এডক ধল্প আইআযধ জাধযয সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১০ ধল্প আইআযধ ধনয়ধভত কযায সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১১ ধল্প আইআযধ আভদাধন স্বি ধযফতযন কযায সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১২ ইভমাট য াযধভট (আই ধ) জাধযয সুাধয প্রদান ০৭ কভ যধদফ 

১৩ পভধন ছাড়কযপণয সুাধয প্রদান ০৩ কভ যধদফ 

১৪ ধফমদধ নাগধযমকয ওয়াকয াযধভমটয সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১৫ ধফমদধ নাগধযমকয ধবা প্রাধপ্তয সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১৬ পডাড য পমভমন্টয সুাধয প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১৭ বফমদধক ঋণ এয অনাধি প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১৮ কমিাধজট নদ প্রদান ১৫ কভ যধদফ 

১৯ ফন্ড রাইমমন্স এইচ.এ পকাড ংমমাজমনয সুাধয প্রদান  ১৫ কভ যধদফ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ফস্ত্র অধধদপ্তয, ধফবাগীয় কাম যারয়, চট্টগ্রাভ 

মত ধনফধিত ফস্ত্রধল্প কাযখানায তথ্যাধদ:



 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

০১. 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০১-১৩ 

তাধযখাঃ ১০.০৯.২০১৩    

 

ধ এ এপ গামভ যন্ট (প্রাাঃ )ধর  ,ধডরাক্স 

াউজ-৩ ,কুরগাঁও ,ফালুছড়া,জারারাফাদ ,

চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ পভাাঃ াইপৄর ইরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

োই াট য  ,জযামকট ,কামগা ট ,রং 

প্যান্ট  

  

১৬ .৫০০ ধভধরয়ন টাকা  

.  

 ৪১৫ জন  

 

 

০২. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০২-১৩ 

তাধযখাঃ  ১০.০৯.২০১৩   

 

রময়র এযাামযর (ধনটিং ধডধবন) ,  

৪০৩  ,কুরগাঁও ,াটাজাযী পযাড ,

জারারাফাদ ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ ধভজযা পভাাম্মদ জাভমদ 

আরী  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

াট যনাযী   

 

 

নীট পযাধব্র 

 

 

২১ .৫০০ ধভ . টাকা 

 

 

২৪ জন 

 

 

০৩. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৩-১৩  

তাধযখাঃ ১০.০৯.২০১৩  

 

পকধডএ আইধডআয ধরাঃ  ,ধধডএ িট নং-

১৫ধ +১৬  ,পভাযা ধল্প এরাকা ,চাঁন্দগাও ,

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ পভাাঃ পধরভ যভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন  ) 

 

 

১০০৫ .৬০০ ধভ .  টাকা 

 

 

৪ ,০২০ জন  

০৪. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৪-১৩ 

তাধযখাঃ০৮.১০.২০১৩      

 

আটরাধন্টক ধজন্স ধরাঃ  ,৪৯/ধফ ,ফাময়ধজদ 

পফাস্তাভী পযাড  ,পূফ য নাধযাফাদ ধল্প 

এরাকা ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ আধজজুর  ইরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন  ) 

 

৭৯ .০০০  ধভ . টাকা  

 

২০০০ জন  

 

০৫. 

 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৫-১৩ 

তাধযখাঃ  ২৪.১১.২০১৩    

 

এইচ ধফ ইধন্টমভট ধরাঃ  ,পপাযকান 

টাওয়ায ,৩৬০/এ ,ধফটাক ফাজায ,কািভ 

একামডভী ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ কাভরুর হুদা 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

কর প্রকায নীট বতযী পাাক  

 

 

১২ .৬৩০ ধভ . টাকা 

 

 

৪৯০ জন  

 

 

 

০৬. 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৬-১৩ 

তাধযখাঃ২৪.১১.২০১৩     

 

ছাধভভ পযান ধরাঃ  ,ধড এপ ধড ধ পযাড ,

ভইজ্জায পটক ,চযরক্ষযা ,কণ যপৄরী ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাঃ এনামুর ক 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী ওমবন বতযী 

পাাক                          

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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

০৭. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৭-১৩ 

তাধযখাঃ  ২৬.১২.২০১৩   

 

আজভাইন পযান ধরাঃ  ,৭৯১ ,আোযাফাদ ,

ধড ,টি ,পযাড ,  চট্টগ্রাভ। 

  

জনাফ পভাাঃ ধপউর আরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী বতযী পাাক 

(ওমবন/নীট                         )   

১০ .০০০ ধভ . টাকা 

 

 

৪৫০ জন 

 

 

০৮. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৮-১৪ 

তাধযখাঃ   ০৯.০২.২০১৪    

 

পগাান পযান ধরাঃ  ,কমরজ ফাজায ,গ্রাভ ও 

ডাকঘযাঃ ধকল্বাা ,উমজরাাঃ টিয়া ,

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ াযমবজ পামন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী ওমবন বতযী 

পাাক                          

২০ .০০০ ধভ . টাকা 

 

 

৫০০ জন  

 

 

০৯. 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৯-১৪ 

তাধযখাঃ   ২০.০ ৩ .২০১৪    

 

পছইা ীগ্যার অগ্রায গামভ যন্ট ধরাঃ  ,পুফ য 

গুজযা ,পায়াযা াড়া ,যাউজান , চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ ওয়াথারুন আফ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী ( পমৌথ 

ধফধনময়াগ)  

ধফমদীয (জাানীজ )পয়ায   -

৯৫ %ও পদী পয়ায  -০৫%।  

 

১০০ %যপ্তাধনমুখী বতযী পাাক 

(ওমবন   )  

২৬ .০০০ ধভ . টাকা 

 

 

২১০ জন  

 

 

১০. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১০-১৪  

তাধযখাঃ  ০৯.০৯.২০১৪    

 

 ধমনা এযাামযর ধরাঃ  ,১১২৩ ,

নাধযাফাদ ধল্প এরাকা (রুফ গাইট) , 

ফাময়ধজদ  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাঃ াইপৄর ইরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী বতযী পাাক  

 

৫৪ .০০০ ধভ . টাকা 

 

 

৩৭৫ জন  

 

 

১১. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১১-১৪  

তাধযখাঃ ২৯.১২.২০১৪  

   

 

ধজন্স াকয ধরাঃ  ,াজী কাভার বফন ,

মুযাদনগয (তুরা পকািানী) , আতুযায 

ধডমা  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ যামদ্যর ায়দায পচৌধুযী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

  

 

 বতযী পাাক (ওমবন/নীট   )  

 

 

 

১৯ .০০০ ধভ . টাকা 

 

  

 

 

২৩২ জন 

 

 

১২. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১২-১৫  

তাধযখাঃ ২৬.০১.২০১৫      

 

অযামবঞ্জায পটক্সটাইর ধরাঃ  ,িট নং ৩৩ - 

ধ১  ,৩৩ -ধ২  ,৩৩ -ধড  ,কালুযঘাট বাযী 

ধল্প এরাকা  ,পভাযা ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

কর প্রকায নীট বতযী পাাক (নীট 

ও ওমবন) 

  

 

১৩৪ .৬৪২ ধভ . টাকা 

 

২৩২ জন 

 

 

১৩. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজএ/০০০০১৩-১৫  

তাধযখাঃ২৪.০২.২০১৫      

 

ধর ধরউন  ,বাটিয়াযী ফানু ফাজায ,

ীতাকুন্ড ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাঃ আাদ ধযাজ 

াযমবজ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

একক ভাধরকানাধীন    ক  )ধধ,এর এর ধড ধ ই ,এর ধড 

ধ ই ,এইচ ধড ধ ই (খ )যাং ট্যাগ ,

প্রাইজ ট্যাগ ,ব্যাক পফাড য ,পনক পফাড য  

(গ )ইরাধিক ,ধপ্রমন্টড পরমফর   

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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of 

Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

১৪. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১৪-১৫ 

তাধযখাঃ ০৬.০৪.২০১৫      

 

না এযাামযর ধরাঃ  ,৭/ধড , পলারয ধল্প 

এরাকা  ,নাধযাফাদ ,চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ পভাাঃ নুয উধদ্দন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

  বতযী পাাক (নীট)  

   

 

২২ .০০০ ধভ . 

টাকা 

 

২০৪  জন  

 

১৫. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১৫-১৫ 

তাধযখাঃ   ২০.০৫.২০১৫   

 

পড্র ধকং ধরাঃ  ,ফখধতয়ায কভমিক্স ,২১১২ ,

দধক্ষন ধজাড়া  ,ওয়ামজধদয়া ,ফাময়ধজদ ,

চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ ধগয়া উধদ্দন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

বতযী পাাক  

(ওমবন/নীট)  

 

 

১৮ .১৪০ ধভ . 

টাকা 

 

৫১৫ জন 

 

 

১৬. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১৬-১৫ 

তাধযখাঃ০১.০৬.২০১৫     

 

এইচ ধফ নীমটক্স ধরাঃ  ,ধফ -২৬ধ এফং ধফ -২৭ ,

পপৌজদাযাট ধফধক ধল্প এরাকা ,ব্লক-এ ,

াগধযকা পযাড ,কািভ একামডভী ,দধক্ষণ কাট্টরী ,

াাড়তরী ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ কাভরুর হুদা  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

বতযী পাাক (নীট)  

 

 

২৯ .৭৭৮ ধভ . 

টাকা 

 

 

 

৪৯০ জন  

 

 

 

১৭. 

 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১৭-১৫ 

তাধযখাঃ ০১.০৬.২০১৫      

 

 ধমনা এযাামযর ধরাঃ  ,১১২৩ ,নাধযাফাদ 

ধল্প এরাকা (রুফী পগইট) , ফাময়ধজদ ,

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ যাধকফ ধফন পতৌধদ পচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

  

বতযী পাাক (ওমবন/নীট   )  

 

 

২০০ .০০০ ধভ . 

টাকা 

 

.  

 

৪ ,০০০ জন  

 

 

১৮ . 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০১৮-১ ৫ ,

তাধযখাঃ  ২৬ .০৮ .২০১৫     

 

পফষ্ট -১ পটক্সটাইর ধরাঃ , ৩৯ /ধফ ,ধফধক  ধল্প 

এরাকা ,চাঁন্দগাও ,কালুযঘাট  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাম্মদ আরভ 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

বতযী পাাক (নীট)  

 

৩৪ .৫০০ ধভ . 

টাকা 

34.500 

 

৩০ জন  

 

১৯. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ১৯ -১ ৫ ,

তাধযখাঃ ২৬ .০৮ .২০১৫      

 

মুনতাা এযাামযর ধরাঃ  ,ফখধতয়ায 

কভমিক্স ,২১১২ ,দধক্ষন ধজাড়া ,

ওয়ামজধদয়া ,ফাময়ধজদ ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ আফদ্যর ফামযক 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী বতযী 

পাাক (নীট)  

 

 

১৩ .৪১২ ধভ . 

টাকা 

 

৫১৫ জন 

 

 

 

 

ক্র: নং নফিন নম্বয ও তাধযখ ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ ভাধরকানায ধযন উৎাধদত মণ্যয নাভ পভাট ধফধনময়াগ কভ যংস্থান 



SL. 

No. 

Reg. No & Date Factory Name  & Add. List of Directors Type Of 

Industries 

Product Investment Employmen

t 

২০. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২০ -১ ৫, 

তাধযখাঃ ২১ .০৯.২০১৫   

 

ফ য পযান ধরাঃ  ,৫০৯৮-৫০৯৯ ,কুসুভপুযা 

(ছাড়া) , াধন্তযাট  ,কারাযপুর ড়ক ,

ধতয়া   ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ অমাক ার 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০ %যপ্তাধনমুখী বতযী 

পাাক 

 

১০ .০০০ ধভ . টাকা 

 

 

৩৯১ জন  

 

 

২১. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২১ -১ ৫ ,

তাধযখাঃ ২৮ .১০ .২০১৫    

 

এন ধফ এভ এন্টাযপ্রাইজ  ,৬৪৩/১৬২১ ,খান 

বফন (৫ভ ও ৬ষ্ঠ তরা )  ,ভনছুযাফাদ ,

ডফরমুধযং ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ ভঞ্জুয ায়দায পচৌধুযী 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

অংীদাযী ধল্প 

প্রধতষ্ঠান  

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী গামভ যন্ট 

অযামক্সধযজ  

 

৪ .৭৫০ ধভ . টাকা 

 

 

১৮ জন  

 

 

২২. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২২ -১ ৫  , 

তাধযখাঃ ১৫ .১ ১ .২০১৫    

 

পপাকা এযাামযর ধফ ধড ধরাঃ  ,ধদদায 

ম্যানন ,পভাল্লাাড়া ,উিয াধরয ,চট্টগ্রাভ  

 

জনাফ পযজাউর কধযভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

টি াট য  ,মরা াট য ,আন্ডায 

গামভ যন্ট ইতযাধদ 

. 

৩৬ .৯৭০ ধভ . টাকা 

 

 

 ৪৪০ জন 

 

২৩. 

 

 

ধটিধজ/নীট পযাধব্রক্স /০০০০ ২৩ -১ ৫ ,

তাধযখাঃ ০৮ .১২.২০১৫     

 

পক  ,এ ,আয নীট পযাধব্রক্স ,৭ধড পলারয 

ধল্প এরাকা, নাধযাফাদ  ,চট্টগ্রাভ।  

. 

জনাফ াভসুর আরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

একক ভাধরকানাধীন    নীট পযাধব্রক্স 

 

৮ .৪৭২ ধভ . টাকা 

 

১৭ জন 

 

২৪. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২৪ -১ ৫ ,

তাধযখাঃ ২ ৯ .১ ২ .২০১৫     

 

এ  ,এন ,পযান  ,আময়া বফন ,

আব্বাাড়া ,পূফ য াধরয ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পফরার পামন 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

একক ভাধরকানাধীন    বতযী পাাক (ওমবন/নীট)  

 

৬ .২০০ ধভ . টাকা 

 

১৬০ জন  

 

২৫. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২৫-১৫ ,

তাধযখাঃ ২ ৯ .১ ২ .২০১৫    

 

ধভমডা এযাামযর ধরাঃ  ,িট নং ৩৭১৩ /এ ,

পযাড নং ৪ , ব্লক ধফ   ,ধল্প িট ২ , াধরয 

ধল্প এরাকা  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাম্মদ আবু াইদ 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

টি াট য  ,মরা াট য ,আন্ডায 

গামভ যন্ট ইতযাধদ 

 

 

৪৪ .৯৭৩ ধভ . টাকা 

 

 

 ১০২০ জন 

 

 

২৬. 

 

 

ধটিধজ/ধজএ /০০০০ ২৬-১৬ , 

তাধযখাঃ ০৭.০১ .২০১ ৬    

 

ধডধজটার অযামক্সধযজ ইন্ডাাঃ ধরাঃ , 

গ্রাভ ও  ডাকঘযাঃ ীতরপুয  ,ীতাকুন্ড ,

চট্টগ্রাভ।  

.   

জনাফ নুয উধদ্দন 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

ধপরামভন্ট ইয়াণ য এন্ড সুইং 

ইয়মহ্রড ডাইং  পকান কযণ   

 

২ .২৯৩ ধভ . টাকা  

 

 

১৮ জন  

 

 

 

ক্র: নং 
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No. 

নফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 
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উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors 

 

ভাধরকানায ধযন 

Type Of 

Industries 

উখাত 

Product 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

২৭  . 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২৭ (পজ )

-১৬  ,তাধযখাঃ ০১.০২ .২০১ ৬    

ধডবাইন ইধন্টমভট ধরাঃ  ,পখায়াজনগয ,

আধজভাড়া ,কণ যপৄরী ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড 

পকািানী  ( পমৌথ 

বতযী পাাক (ওমবন/নীট)  

 

২৭৫ .৮৮৭ ধভ . টাকা  

 

১০২৫ জন  

 



 

    

 

 

ধফধনময়াগ) 

ধফমদীয (ংকং )

পয়ায  -১২%  

 ও পদী পয়ায  -

৮৮% । 
 

   

২৮  . 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ২৮-১৬ ,

তাধযখাঃ ২ ৯.০২ .২০১ ৬    

 

পজএনমজড পযান ধরাঃ  ,ানাভা িাজা (২য় 

তরা)  ,ফদ্দাযাট  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাঃ জাাঙ্গীয আরভ 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

বতযী পাাক (ওমবন/নীট)  

 

  

৮ .০০০ ধভ . টাকা  

 

 

১৬০ জন  

 

 

২৯  . 

 

 

ধটিধজ/টিআই /০০০০ ২৯-১৬ , 

তাধযখাঃ ০৮.০৩ .২০১ ৬    

 

ইউধনমটক্স কমিাধজট ধভর ধরাঃ ,

ফাঁফাড়ীয়া ,ীতাকুন্ড  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পফরার পামন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

কা যা সূতা  

 

 

৪০৮০ .৮০৭ ধভ . টাকা  

 

 

১৩৬১ জন  

 

 

৩০. 

 

 

ধটিধজ/টিআযএভধজ /০০০০ ৩০ -১ ৬ 

তাধযখাঃ ০৯.০৩ .২০১ ৬     

 

অযাধপধনটি টয় এন্ড  পযান ধরাঃ  ,

চযাথযঘাটা , ভইজ্জাযমটক   ,কণ যপৄরী ,

চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ সুধভত পন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী টয় 

ও বতযী পাাক                          

 

২২.৩৬৮ ধভ  .টাকা  

. 

১১০ জন  

 

 

৩১. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ৩১ -১ ৬ 

তাধযখাঃ ০৩.০৪ .২০১ ৬     

 

পপয এইচ কমিাধজট ধরাঃ  ,৭৭৮  ,ধড.টি .

পযাড ,আকাযাফাদ ,ডফরমুধযং ,চট্টগ্রাভ ।  
   

 

জনাফ গওয ধযাজ জাধভর 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী  

 বতযী পাাক                          

 

৯৮ .৪০০  ধভ  .টাকা  

 

১৩৭৮ জন  

 

 

৩২. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ৩২ -১ ৬ 

তাধযখাঃ ০৩.০৪ .২০১ ৬     

 

ধরংক স্মাট ইন্টান্যানার পকািানী ধরাঃ 

ধচটাগাং জুট ম্যানুাঃ পকাং ধরাঃ বফন  ,পভাযা ,

কালুযঘাট ,চান্দগাঁও , চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ অধনর ফযন ব্যানাজী 

  ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী  

 বতযী পাাক ( নীট 

পযাধব্রক্স                       )   

 

১৭ .৫০০  ধভ  .টাকা  

 

৩৪ জন  

 

 

৩৩. 

 

 

ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০ ৩৩ -১ ৬ 

তাধযখাঃ ১০.০৪ .২০১ ৬     

 

পজড পযান ধরাঃ 

এ -৩৮ ,এ-৩৯ ,ধফধআইধ ,কালুযঘাট  ,

চট্টগ্রাভ।  

  

জনাফ জুনটিং থান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

(ধফমদী)  

 

 

১০০  %যপ্তাধনমুখী  

 বতযী পাাক                

       

 

২৭ .১৫০  ধভ  .টাকা  

 

৪০৩ জন  

 

 

 

ক্র: নং 
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নফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 
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Type Of Industries 

উখাত 
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পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 



৩৪ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৩৪-১৬  

 তাধযখাঃ ০৫ .০৫.২০১৬    

জাধদদ এযাামযর ধর:, ষ্ট্রান্ড পযাড ,

ফাংরাফাজায ,ভাধঝয ঘাট,ফন্দয ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ কাজী নামদরুয জাভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী  

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

৮ .১৯৬ ধভধরয়ন টাকা  ৩০০ জন  

 

৩৫ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৩৫-১৬  

তাধযখাঃ ১৬ .০৬.২০১৬    

পভা য এএনমজ এযাামযর ধর:, এ -৪৬ ,

ধফধক ধল্প এরাকা  ,চাঁন্দগাও ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ামনওয়াজ পাইভায 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

৫৪ .৫৬০ ধভধরয়ন 

টাকা 

২৩৭ জন  

 

৩৬ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৩৬-১৬  

তাধযখাঃ ১৬ .০৬.২০১৬    

ধযরাময়ন্স পড্রম ধর:, আর ইরাভ পচম্বায 

(১ভ -তরা), আগ্রাফাদ  ,চট্টগ্রাভ  

জনাফ পভাাঃ ভাভনু আর ারাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

৪৩৩ .৮৮০ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

৭৯০ জন 

 

৩৭ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স/০০০৩৭-১৬  

তাধযখাঃ ২৯ .০৮.২০১৬    

গুরমভময নীটিং  ,১০ ধ কালুযঘাট বাযী 

ধল্প এরাকা, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ আিায ধভয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

াট যনাযধ পকািানী নীট পযাধব্রক্স ২৬ .০০ ধভধরয়ন টাকা  ৩৭ জন 

৩৮ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৩৮-১৬  

তাধযখাঃ ০৬ .০৯.২০১৬    

পভা য ধপমগা পযান ধরধভমটড, 

অধপ  :ধফ/৬২ ,৬৩ ও এ -২১ /ধ ,

ধফধক ধল্প এরাকা ,কালুযঘাট ,চট্টগ্রাভ 

ও কাযখানাাঃ ফড়ুয়াযমটক ,াকপুযা 

পভধরটাযীপুর ,পফায়ারখারী ,চট্টগ্রাভ  

জনাফ সুান্ত কুভায  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী পাাক  ৪ .২৫৫ ধভধরয়ন টাকা  ১২৭ জন 

৩৯ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৩৯-১৬ 

তাধযখাঃ ০৬/০৯/২০১৬  

ভাদী আযভান এযাামযর ইন্ডা :উিয 

পৄরগাঁও,জারারাফাদ,াটাজাযী 

পযাট,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ যীপ পচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

পমৌথ পকািানী কর প্রকায বতযী পাাক ২২ .০০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

১৬০ জন 

৪০ ধটিধজ /টিআই /০০০০৪০-১৬ 

তাধযখাঃ ০৬/০৯/২০১৬  

ানা এমাধয়ট ধর :৫৮,আধজজ 

ভামকযট ,পভাাম্মদপুয ,মুযাদপুয ,চট্টগ্রাভ 

। 

জনাফ ভধজবুয যভান 

পচয়াযম্যন 

ধরধভমটড পকািানী পটক্সটাইর ধিধনং  ৫৪ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩৬ জন 

৪১ ধটিধজ /টিটি /০০০০৪১-১৬তাধযখাঃ 

০৬/০৯/২০১৬  

মতঙ্গা পটক্সটাইর ৪১ নংদধক্ষণ মতঙ্গা  

ওয়াড য ,পৄরছধড় ,ী –ফীচ পযাড ,চট্টগ্রাভ ।  

জনাফ ধদদারুর আরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

াট যনাযধ পকািানী বতযী টাওময়র (পটক্সটাইর)  ০৮ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৯২ জন 

৪২ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৪২-

১৬তাধযখাঃ ১০/১০/২০১৬  

আপযা পযান ধর:, িট -এ ,ফ।রক-

এ/১৬(অং) , ধফধক ধ /এ ,াগধযকা 

পযাড ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ আফদ্যর আরীভ আধযপ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী কর প্রকায বতযী পাাক 

ধল্প 

২৯২ .২১৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

৯৮৬ জন 

৪৩ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স /০০০০৪৩-

১৬তাধযখাঃ ২৩/১০/২০১৬  

আরপা পটক্স ধরধভমটড  ,ধচটাগাং জুট 

ম্যানুপযাকচাধযং  পকাং ধর :বফন ,

পভাযা ,কালুযঘাট ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পাযান আরভ পচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী নীট পযাধব্রক্স ৬৫ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩৪ জন 

৪৪ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স /০০০০৪৪-

১৬তাধযখাঃ ২৭/১০/২০১৬  

এমক ধনটিং  ,ইাাধন ধজটি পযাড ,

পভাযা  ,চাঁন্দগাও ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পজফর পামন 

            ব্যফস্থানা ধযচারক 
াট যনাযধ 

পকািানী 
নীট পযাধব্রক্স ১০ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

২২ জন 

৪৫ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৪৫-

১৬তাধযখাঃ ১৫ /১১/২০১৬  

ধকথ পযান ধরধভমটড  ,কালুযঘাট বাযী 

ধ/এ ,পভাযা , চাঁন্দগাও  ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ফকুর আম্মদ ফাফলু 

           ব্যফস্থানা ধযচারক 
ধরধভমটড 

পকািানী 
        বতযী পাাক 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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৪৬ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৪৬-

১৬ তাধযখাঃ ১৫.১১.২০১৬    

গামভ যন্ট াকয ধফধড ধরধভমটড  ,দাতাযাভ 

ড়ক ,ধচকনদন্ডী ,পমতয়াফাদ ,

         জনাফ পভাাঃ াজাান 

         ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী 

 

বতযী পাাক ধল্প  ৯২ .০৮০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৯৭৭ জন  

 



 

াটাজাযী ,চট্টগ্রাভ ।  

৪৭ ধটিধজ /ধজই/০০০০৪৭-১৬ 

তাধযখাঃ ১৫.১১.২০১৬    

পভা য জার ইন্টাযন্যানার  ,১০/৪ ,উিয 

খুরী ,পযাড নং-০২ ,চট্টগ্রাভ।  

         জনাফ পভাাঃ ধফ উধদ্দন 

         ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

পমৌথ ধফধনময়াগ  নীমটড ধযফ (গামভ যন্ট 

অযামক্সধযজ ধল্প)  

৪৮ .৬০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

২৩ জন  

 

৪৮ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৪৮-

১৬ তাধযখাঃ ২৭.১১.২০১৬    

পভা য কটমনক্স পযান ধরধভমটড   ,১২-

১৩ ,কালুযঘাট বাযী ধল্প এরাকা ,

চান্দগাঁও , চট্টগ্রাভ 

জনাফ ইপমতখারুর ক 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

বতযী পাাক ধল্প ৩১৬ .৬১১ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

১৫০০ জন 

 

৪৯ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৪৯-

১৬ তাধযখাঃ ২৭.১১.২০১৬  

ওান পষ্ট্রট ধরধভমটড  ,আইমাজ গ্রীণ 

টাওয়ায ,উিয পদয়াং ,পবল্লাাড়া ,

টিয়া ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পযাজা ই কামযজ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

বতযী পাাক ধল্প ৯০ .৭৪০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১১৫০ জন 

৫০ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৫০-

১৬ তাধযখাঃ১৯.১২.২০১৬    

ইমন্নাবা এমাধময়ট  ,িট-৮৭ ,লযাট-

০২ ,পযাড-১০ ,কমভাধরটন আ/এ ,

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ পামর খামরদ ভইয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

পমৌথ ধফধনময়াগ বতযী পাাক ধল্প ১৬ .৭০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪৬৫ জন 

৫১ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স /০০০০৫১-

১৭তাধযখাঃ ০৯/০১/২০১৭  

াাযা ফাংরামদ ইন্ডা  :ধর: , ১৭০ ,

নাধযাফাদ ধ/এ ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ভীয ভামুদ্যর জাভান 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী নীট পযাধব্রক্স ৪৫ .৫০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

৩২ জন 

৫২ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স /০০০০৫২-১৭ 

    তাধযখাঃ ০৯/০১/২০১৭  

ামদা ধনটিং  ,ধভজযাযমটক ,কণ যপৄরী ,

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ধভজানুয যভান 

স্বিাধধকাযী 

স্বিাধধকাযী নীট পযাধব্রক্স ৩ .৫০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

১২ জন 

৫৩ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৫৩-

১৭ 

 তাধযখাঃ ২৩ .১১.২০১৬    

পপায চময়  ,াওয়ারী উল্লা পগইট ,

এক ধকমরাধভটায ,চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ। 
জনাফ নাধজফ যওয়ায 

ম্যমনধজং াট যনায 

 

াট যনাযধ পকািানী নীট পযাধব্রক্স ও সূযময়টায  ৯৭ .১০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৯ জন 

৫৪ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৫৪ -

১৭  তাধযখাঃ ২৩.০১.২০১৭    

নাধজপা পযান  ,৩২৮ ,এ/৬৪৩ ,

মুযাদনগয,আধভন জুট ধভর ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ইপপাত নাধদয়া 

স্বিাধধকাযী 

পমৌথ পকািানী বতযী পাাক ধল্প ৮ .২০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৩০০ জন 

৫৫ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স /০০০০৫৫-

১৭ তাধযখাঃ ০১/০২/২০১৭  

গ্রীণ নীটিং এন্ড ফাঁফাধড়য়া  ,ীতাকুন্ড ,

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ ধভজযা ওকত আরী পচৌধুযী 

স্বিাধধকাযী 

স্বিাধধকাযী নীট পযাধব্রক্স ২৯ .৭০০ ধভধরয়ন 

টাকা  

১৯ জন 

৫৬ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৫৬-

১৭  তাধযখাঃ ০১.০২.২০১৭    

চন্দনাই পযান ধরধভমটড  ,৩৩৯ ,

জনয়াাট পযাড ,াঁচরাই ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ কায়মকাফাদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 ধরধভমটড পকািানী বতযী পাাক ধল্প ৯৬ .০২৯ ধভধরয়ন 

টাকা  

৪১০ জন 

৫৭ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৫৭-

১৭তাধযখাঃ ০১ /০২/২০১৭  

সুধজ পযান ধর  :পভাযা(নক্সা,ধধডএ ,

ধ/এ ,কালুযঘাট ,চট্টগ্রাভ।  

Miss OH SEASUK 

M.D. 

ধরধভমটড পকািানী         বতযী পাাক 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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৫৮ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৫৮-

১৭  তাধযখাঃ ১৬/০৩/২০১৭  

তাময়যফা পযান ধরধভমটড  ,৭৫৫,  

আকাযাফাদ  ,ভনসুযাফাদ ,ডফরমুধযং 

ধড.টি.পযাড ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পদফব্রত ফড়ুয়া 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

বতযী পাাক ধল্প  ৯ .৯৯০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩৮০ জন  

 



৫৯ ধটিধজ /আয এভ 

ধজ/০০০০০৫৯-১৭ তাধযখাঃ 

২৬.০৭ .২০১৭   

আর-গামরফ পযান ধরধভমটড 

৭৯১/৭৫৫,ধডটি পযাট আগ্রফাদ, ডফরমুধযং,       

চট্টগ্রাভ  । 

জনাফ পভাাঃ নফাফ আরী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

বতযী পাাক ধল্প ১২ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩০০ জন  

 

  ৬০ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৬০-

১৭  তাধযখাঃ ৩১.০৮.২০১৭   

ফাযাকাত পটক্সটাইর  ,ফাধয ধগন্যার 

কালুঘাট ,চট্টগ্রাভ। 
জনাফ পভাাঃ ধগয়া উধদ্দন 

স্বিাধধকাযী 

স্বিাধধকাযী নীট পযাধব্রক্স ১৩ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

২৫ জন 

 

৬১ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৬১-১৭ 

  তাধযখাঃ ১২.০৯.২০১৭  

আপযা ওয়াধং  ইন্ডা: ধর: মতঙ্গা 

চট্টগ্রাভ । 
জনাফ পভাাঃ ভারুপ পামন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

ওয়াধং িান্ট ৯৭ .৬২২ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৬০ জন 

৬২ ধটিধজ /টিআই/০০০০৬২-১৭ 

তাধযখাঃ২৬.১১.২০১৭    

 পভা য ধযমজন্ট ইয়াণ য ধরধভমটড  ,১১৮২ ,

জুধফধর পযাড ,পকাতয়ারী ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ারভান াধফফ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

ধিধনং ধভর (সুতা)  ৩৪৩৫ .০১৯ 

ধভধরয়ন টাকা 

৫৯৪ জন 

৬৩ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৬৩-

১৮  

তাধযখাঃ ২৩ .০১.২০১৮  

পভা য ব্র্যান্ড ন্যান ধরধভমটড  ,িট-১১ 

(৪থ য -তরা), ধধড ,৭ ধডটি পযাড , 

াাড়তরী  ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভামভধনন ইফমন কাভার 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

১৩ .১৪৯ধভধরয়ন  

টাকা  

৩১৯ জন 

৬৪ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৬৪-

১৮ তাধযখাঃ ০১.০২.২০১৮    

এবারন পযান ধরমভমটড  ,৬/এ ,এমক 

টাওয়ায ,ধধডএ ভামকযট ,াাড়তরী ,

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ এমকএভ আরভগীয 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

৬৪ .৩০৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

১২০০ জন 

৬৫ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০০৬৫-

১৮ তাধযখাঃ ২৫.০২.২০১৮    

এডমবঞ্চায এযাামযর  ,১৬/এ/১৭ ,

ানওয়ারা াড়া ,ডফরমুধযং ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ াইপৄয যভান 

স্বিাধধকাযী 

স্বিাধধকাযী কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

১১ .২৬২ ধভধরয়ন 

টাকা 

 ১১২ জন 

৬৬ ধটিধজ /ধএন্ড প/০০০০৬৬ -

১৮  

তাধযখাঃ ২৫ .০৩.২০১৮    

মনট ধপ্রধন্টং এন্ড প্যামকধজং ধরধভমটড ,

এভ ,ধকউ ,িাজা ,২৫৭/৩৩৪৭ ,

পধকযাট পযাড ফন্দয ,চট্টগ্রাভ।  

 জনাফ পভাাঃ হুভায়ুন কধফয পচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী ধপ্রধন্টং এন্ড প্যামকধজং ২২ .০০২ ধভধরয়ন 

টাকা  

১০৬ জন 

৬৭ ধটিধজ /টিআই /০০০০৬৭-১৮ 

তাধযখাঃ ১৭/০৪/২০১৮  

ধচন হুং কটন ধভর ধরধভমটড ,চাঁন্দগাও ,

ধ/এ ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ আবুর কারাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী ধিধনং ধল্প ২৬১০ .০০০ 

ধভধরয়ন টাকা  

৯১০ জন 

৬৮ ধটিধজ /নীট পযাধব্রক্স 

/০০০০৬৮-১৮ তাধযখাঃ 

২৩/০৪/২০১৮  

এমজ ধনটিং এন্ড এযাামযর ধরধভমটড ,

৭৭৮ ,ধডটি পযাড ,আকাযাফাদ ,

ডফরমুধযং ,চট্টগ্রাভ।  

         জনাফ পভাাঃ ধতওয়াত কধযভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী নীট পযাধব্রক্স ৬৮ .৭৫৯ ধভধরয়ন 

টাকা  

৬৬ জন 

৬৯ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৬৯-

১৮ তাধযখাঃ ২৮/০৬/২০১৮  

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

ধফ ,িট-এ ধফধক ধ/এ ,াগধযকা পযাড ,

াাড়তরী ,চট্টগ্রাভ।  

          জনাফ পভাাঃ ভনজুয পভাম যদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী         বতযী পাাক 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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৭০ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৭০-১৮ 

তাধযখাঃ ১৬/০৮/২০১৮  

পারমভট পযান ধরধভমটড  ,া সুধপ 

আধজজ নগয চযরক্ষযা ,কণ যপৄরী ,

চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ এনামুর কধফয 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

১৩৪ .০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪২০ জন  

 



 

 

৭১ ধটিধজ /টিআই/০০০০৭১-১৮  

তাধযখাঃ ২৮ .০৮.২০১৮  

ইনধপধনয়া ধনমথটিক পাইফায 

ধরধভমটড, ফাঁফাধড়য়া, 

পকফপুয ধতরপুয, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ পভাাঃ আধযপ আমভদ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

ধিধনং ধভর (সুতা)  ২৭০৫.৭১৬ 

ধভধরয়ন টাকা 

৩২৩ জন  

 

৭২ ধটিধজ /টিআই/০০০০৭২-১৮  

তাধযখাঃ ০৯ .১০.২০১৮  

াফন পটক্সটাইর ধভর ধর: ধ-১০, ১৬, 

১৭ ও ১৭ (টুকযা) ধফধক  ধল্প নগযী, 

কুধভল্লা। 

জনাফ পভাাঃ াপাময়ত আরভ খান  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

ডাইং ও ধপধনধং ধল্প ৯৩.২৬ ধভধরয়ন 

টাকা 

 

৭৮ জন 

 

৭৩ ধটিধজ /টিআই/০০০০৭৩-১৮  

 তাধযখাঃ ১৫ .১০.২০১৮  

ওময়র কমিাধজট নীট ধরধভমটড, 

৪৪৯৯/এ, ধধডএ, চাঁন্দগাও ,ধ /এ 

কালুযঘাট ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ নফাফ আরী  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

পটক্সটাইর উইধবংধল্প ৩৩৯ .০৭০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১০০০ জন 

৭৪ ধটিধজ /নীটিং ডাইং /০০০০৭৪-১৯   

  তাধযখাঃ ০৫/০২/২০১৯  

 প্যাধধপক ধনমটক্স ধরধভমটড ,

রধতপপুয ,ওয়াড য নং-০৮ ,জাপযাফাদ ,

৪৩১৭ ,আকফযা ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ বয়দ ধযাজুর ইরাভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

নীট পযাধব্রক্স ৪১০০ .০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৭০০ জন 

৭৫ ধটিধজ /ইয়াণ য ডাইং/০০০০৭৫-১৯ 

তাধযখাঃ ২৫.০২.২০১৯  

পফি পেড ইন্ডাধষ্ট্রজ 

 াজী টাওয়ায  ,চযাথযঘাটা ,আধজভ 

াড়া ,কণ যপৄরী ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ অধবধজৎ দা 

ব্যফস্থানা াট যনায 

 

পমৌথ পকািানী গামভ যন্ট অযামক্সধযজ ধল্প ৮ .০০০ ধভধরয়ন  

টাকা  

১৪ জন 

৭৬ ধটিধজ /নীটিং /০০০০৭৬-১৯          

   তাধযখাঃ ২৬/০২/২০১৯  

এমযাভা পটক্সটাইর িট নং -১৩-১৪ ধ , 

ধফধক ধল্প এরাকা  ,কালুযঘাট ,পভাযা ,

চট্টগ্রাভ। 

জনাফ পভাাঃ পযজাউর কধযভ  

স্বিাধধকাযী 

স্বিাধধকাযী নীট ধল্প ৩৪ .৫৭০ ধভধরয়ন 

টাকা  

৪০ জন 

৭৭ ধটিধজ /নীট 

কমিাধজট/০০০০৭৭-১৯ তাধযখাঃ 

১৮.০৪.২০১৯    

সুরতানা কমিাধজট পটক্সটাইর ধর  :এন-

২২৪/এ ,নূয কভমিক্স  ,ধদধঘয াড় ,ধডটি 

পযাড ,পদওয়ানাট ,ডফরমুধযং ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ পভাাঃ পধরভ  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী বতযী পাাক ও নীট ১০ .০৩৭ ধভধরয়ন 

টাকা 

৪৭০ জন 

৭৮ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৭৮-১৯  

তাধযখাঃ ১৬ .০৫.২০১৯    

এভ ইউ পযান ধরধভমটড  ,দধক্ষণ 

ছধরভপুয , জাপযাফাদ  ,পপৌজদাযাট ,

ীতাকুন্ড ,চট্টগ্রাভ।  

জনাফ ানভায অভযন্ত 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী কর প্রকায বতযী পাাক 

(নীট /ওমবন) 

২৫৯ .৬৯৫ ধভধরয়ন 

টাকা  

৬০০ জন 

 

ক্র: নং 

SL. 

No. 

ধনফিন নম্বয ও তাধযখ 

Reg. No & Date 

ধল্প কাযখানায নাভ ও ঠিকানা 

Factory Name  & Add. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৭৯ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০৭ ৯-২০ 

তাধযখাঃ ২৭/০৭/২০২০ 

 পভা য  ধরংগাযী ওয়াল্ড ধরমভমটড  

নধন্দয াট, পমতয়াফাদ, ০১ নং দধক্ষণ 

াাড়তরী, চট্টগ্রাভ।  

জনাফ যাজীফ দা সুজয়  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী 

পাাক (নীট /ওমবন) 

৩১.৫০৩ ধভধরয়ন 

টাকা 

১১৬৫ জন  

 

৮০ ধটিধজ /আযএভধজ /০০০০ ৮০-২০ 

তাধযখাঃ ২৭/০১/২০২০ 

টপ মুন পযান ধরধভমটড অধপ জনাফ পভাাঃ আফছায পামন 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

ধরধভমটড পকািানী 

 

কর প্রকায বতযী 

পাাক (নীট /ওমবন) 

১৪.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৫৫০ জন  

 



ও কাযখানাাঃ নফী টাওয়ায, 

২২৭/২৬৮, নাজভা আমভদ ফাই 

পরইন, ধদঘীয াড়, পদওয়ানাট, 

ডফরমুধযং, চট্টগ্রাভ 

৮১ ধটিধজ/টিআই /০০০০৮১ -২০  

তাধযখাঃ ০১.১০ .২০২০  

পভা য মতঙ্গা পটক্সটাইর ধভাঃ ধরাঃ 

অধপ ও কাযখানাাঃ ৪১ নং পৄরছধড় 

মতঙ্গা, চট্টগ্রাভ  

জনাফ পভাাঃ ধদদারুর আরভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

পগ্র টাওময়র ১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

৩৭ জন 

 

৮২ ধটিধজ /ধজএ/০০০০৮২ -২০ 

 তাধযখাঃ ০১.১০ .২০২০  

ী ধবউ এক্সধযজ ধরধভমটড 

িট নং ৪৯ (এন ধ) কালুযঘাট বাযী 

ধ/এ, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ 

জনাফ পভাাঃ পজলুর আধজভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

গামভ যন্ট এক্সধযজ ১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১০৬ জন 

৮৩ ধটিধজ/ধড এন্ড ধ / ০০০০ ৮৩-২০ 

     তাধযখাঃ ২৪/১০/২০২০  

 পভা য পটক্সঅন ডাইং এন্ড 

ধপ্রধন্টং ধভধর ধরধভমটড 

অধপাঃ ও কাযখানাাঃ ওয়াড য নং-

০৫ ,৪নং , াকপুযা ইউধনয়ন 

পফায়ারখারী ,চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ পভাাঃ ভামুদ আরী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

পপধব্রক ডাইং এন্ড ধপ্রধন্টং 

ধল্প   

১৫০০ .০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

১৮৮ জন 

৮৪ ধটিধজ /টিআই/০০০০৮৪-২০ ,

তাধযখাঃ ১৩ /১২/২০২০ ধিাঃ  

পভা য এইচ এ কমিাধজট 

ধরধভমটড  ,অধপ াঃ ধ এন্ড এপ 

টাওয়ায (১২ তরা), ১৭১২, 

এমক মুধজফ পযাড, চট্টগ্রাভ ও 

কাযখানাাঃ চাতুযী পচৌমুনী, 

আমনায়াযা, চট্টগ্রাভ 

 

ধভম ামরা যধদ পচৌধুযী 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী 

ধরিায সুতা 

উৎাদনকাযী ধল্প 

৩০৪১.৬২৩ 

ধভধরয়ন টাকা 

১৩২৫ জন 

৮৫ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৮৫-২০ ,

তাধযখাঃ ২০ /১২ /২০২০ ধিাঃ  

আর ইউযা পটক্সটাইর 

ধরধভমটড  ,অধপ ও কাযখানাাঃ 

আয এ দাগ নং -১৩১৪~১৩১৯ 

(ধফএ দাগ নং-১৪৭৩~১৪৭৮ )

পকফপুয ,ীতরপুয ,ীতাকুন্ড ,

চট্টগ্রাভ 

জনাফ পভাাঃ ভধজবুয যাভন ভজুভদায 

ব্যফস্থানা ধযচারক  

ধরধভমটড পকািানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন )

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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৮৬ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৮৬-২০ ,

তাধযখাঃ ২১ /১২ /২০২০ ধিাঃ  

পজ পযান, অধপ ও কাযখানাাঃ 

৯১১/এ, আযাকান পযাড, 

ফাদ্যযতরা, শুরকফয, চান্দগাঁও, 

জনাফ পভাাঃ জধয উধদ্দন পচৌধুযী 

স্বত্বাধধকাযী  

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

১০০% যপ্তাধনমূখী বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন )

ধল্প 

৯৭ .২৫০ধভধরয়ন 

টাকা 

৯৬ জন 



 

পজরাাঃ চট্টগ্রাভ 

৮৭ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৮৭-২১ ,

তাধযখাঃ ০৭ /০১ /২০২১ ধিাঃ  

পপধরক্স পযান ধরধভমটড 

অধপাঃ ৭৭৮, ধড.টি. পযাড, 

আকাযাফাদ, ডফরমুধযং, চট্টগ্রাভ 

ও কাযখানাাঃ ব্লক-ধফ, িট 

নং#ধফ-৪,৫,৬ এফং ধ-৬,৭,৮,৯ 

ধফধক ধল্প এরাকা, াগধযকা 

পযাড, াাড়তরী, চট্টগ্রাভ। 

জনাফ পভাঃ গওয ধযাজ জাধভর  

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন )

ধল্প 

৪৭ .৬৫০ধভধরয়ন 

টাকা 

১০২০ জন 

৮৮ ধটিধজ/ধজএ /০০০০৮৮- ২১ তাধযখাঃ 

১৭ .০ ১ .২০২১    

 

পভা য ভাাদী পেড  

অধপ ও কাযখানাাঃ ফাচাধভয়া পযাড  ,ধিভ 

নাধযাফাদ ,াাড়তরী ,চট্টগ্রাভ।  

 চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ পভাাঃ ীদ্যর আরভ 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

কীধনং কৃত সুতা 

  

৩ .৭৪০  ধভধরয়ন টাকা 

. 

 ১৬ জন  

 

 

৮৯ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৮৯- ২১ 

তাধযখাঃ ১৬ .০ ১ .২০২১    

 

পভা য ভধন যং পগ্লাযী পযান ধরাঃ 

অধপ কাযখানাাঃ াজী আব্দু ারাভ 

ধফধল্ডং (২য় ও ৩য় তরা )  ,৫৭৪ ,নধজয 

আম্মদ ধভয়া পযাড ,ধরই পুকুয াড় ,ঈদগাঁ ,

ডফরমুধযং,  চট্টগ্রাভ 

 

জনাফ পভাাম্মদ ভধনয উদ্দীন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

কর প্রকায বতযী 

পালাক  

১০.৩১৫ ধভধরয়ন 

টাকা 

. 

 ৪৮৫ জন  

 

 

৯০ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৯০- ২১ 

তাধযখাঃ ১৪ .০ ১ .২০২১    

 

পভা য ইউধনভাকয পযান ধরাঃ 

অধপ ও কাযখানাাঃ ১৭৫৩  ,দধক্ষণ কাট্টধর ,

ারীয পযাড , াাড়তরী  ,চট্টগ্রাভ।  

 

জনাফ পভাাঃ পযাদ উধদ্দন 

 ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

কর প্রকায বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন)   

১০.০০০ ধভধরয়ন 

টাকা 

. 

 ২১২ জন  

 

 

৯১ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৯১- ২১ 

তাধযখাঃ ১৪ .০ ৩ .২০২১    

 

পভা য ম্যাজাধযন পযান  

অধপ ও কাযখানাাঃ ৪৩৪ ,কুরগাঁও ,

ফালুচড়া ,জারারাফাদ ,ফাময়ধজদ পফাস্তাভী ,

চট্টগ্রাভ। 

 

জনাফ পভাাঃ ফখধতয়ায পাাইন 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

স্বত্বাধধকাযী  

 

 

 

কর প্রকায বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন)   

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. 

উমদ্যািা/উমদ্যািাগমণয নাভ 

List of Directors. 

কাযখানা ধযন 

Type Of Industries 

উৎাধদত মণ্যয নাভ 

Industries 

Subdivision 

পভাট ধফধনময়াগ 

Investment 

কভ যংস্থান 

Employment 

৯২ ধটিধজ /আযএভধজ/০০০০৯২-২১  

তাধযখাঃ ১২/০৪ /২০২ ১ ধিাঃ। 
উইধনং পযান ধরাঃ 

অধপাঃ ধধডএ ধফধল্ডং (৫ভ তরা), 

পকামতায়ারী  ,চেগ্রাভ  ও 

কাযখানাাঃ িট নং -১২ ধ ও ১৩ ধ  

জনাফ পভাাম্মদ পজলুর আধজভ 

ব্যফস্থানা ধযচারক 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

১০০% যপ্তাধনমূখী বতযী 

পালাক (নীট ও ওমবন )

ধল্প 

১০.০০০ধভধরয়ন টাকা ৯১৯ জন 



(৩য় তরা),কালুযঘাট বাযী ধল্প এরাকা ,

পভাযা , চট্টগ্রাভ। 
৯৩ ধটিধজ /ধজ এন্ড ধ/০০০০৯৩-২১  

তাধযখাঃ ১৩/০৪ /২০২ ১ ধিাঃ। 
গ্রীন ভাকয পযান 

অধপাঃ ও কাযখানাাঃ ভগপুকুয ,

ফাঁফাধড়য়া-৪২১৩,  

ীতাকুন্ড ,চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ ধভজযা ওকত আরী পচৌধুযী  

স্বত্বাধধকাযী  

 

  

স্বত্বাধধকাযী  

 

  

১০০% যপ্তাধনমূখী 

গামভ যন্ট ধপ্রধন্টং ধল্প 

১০.০০ধভধরয়ন টাকা ৫৭ জন 

৯৪ ধটিধজ /নীটিং/০০০০৯৪-২১  

তাধযখাঃ ২০/০৬ /২০২ ১ ধিাঃ। 
  ধচটাগাং নীট পটক্সটাইর 

অধপ ও কাযখানাাঃ ফালুছড়া  ,তুপানী 

পযাড  ,কুরগাঁও ,জারারাফাদ ,ফাময়জীদ 

পফাস্তাভী , চট্টগ্রাভ। 
 

জনাফ আধযপ পভাাম্মদ ভঈন উধদ্দন  

ব্যফস্থানা অংীদায    

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

 

 

১০০% যপ্তাধনমুখী নীট 

ধল্প (নীটিং)।  
৮.৮৫০ ধভধরয়ন টাকা 

. 

 ৫০ জন  

 

 

৯৫ ধটিধজ /ধজএ/০০০০৯৫-২১   

তারিখ :২৩ /০৮/২০২১ররিঃ  

 

পভধডযা ইন্টাযন্যানার 

অধপ ও কাযখানাাঃ ারা কধভউধনটি 

পন্টায (৩য় তরা)ভধজদ  কভমিক্স 

বফন, াধরয পযাড, পছাটপুর, চট্টগ্রাভ।  
 

জনাফ ভনজুরুর আরভ পচৌধুযী  

ব্যফস্থানা অংীদায 

 

 

 

ধরধভমটড পকািানী 

 

  

১০০ %যপ্তাধনমুখী 

এভব্রয়ডাযী ধল্প। 
৪.১৫০ ধভধরয়ন টাকা 

 

 ৩১ জন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


