সিএনসি সিসরন্ডায যীক্ষা কেন্দ্রেয নুন্দ্রভাসদত প্রসতষ্ঠান্দ্রনয নাভ, ঠিোনা ও ফস্থানঃ
ক্রঃ নং
১।

নসথ নং
সফঃ ঃ ২(৫৯৩)/১

২।

সফঃ ঃ ২(৫৯৩)/২

৩।

সফঃ ঃ ২(৫৯৩)/৩

৪।

সফঃ ঃ ২(৫৯৩)/৮

৫।

সফঃ ঃ ২(৫৯৩)/৬

প্রসতষ্ঠান্দ্রনয নাভ
ব্যফস্থানা সযচারে
রূান্তসযত প্রাকৃসতে গ্যাি কোং সরঃ
অযসসিসিএর বফন, যািউে
প্লট নং ২৭,সনকুঞ্জ -২, সিরন্দ্রক্ষত, ঢাো-১২২৯।
কপান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫
পযাক্স নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮
ব্যফস্থানা সযচারে
িাউদান ন ন্দ্রটান্দ্রভাফাআর সরঃ
৮০, হীদ তাি উসিন অহন্দ্রভদ িযনী ,ন্দ্রতিগাঁও,
ঢাো-১২০৮।
কপান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, ৮৮৭০৮৭৬-৯
পযাক্স নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭
আ-কভআর: southerncng@gmail.com
ব্যফস্থানা সযচারে
নাবানা সিএনসি সরঃ
২০৫-২০৭, কতিগাঁও আন্ডাসিয়ার এসযয়া,
ঢাো-১২০৮।
কহড সপি: ১২৫, ভসতসির ফাসনসিযে এরাো,
ঢাো-১০০০।
কপান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, ৯৫৫২২১২
পযাক্স নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫
আ-কভআর: info@navanacng.com
navana@bangla.net
ব্যফস্থানা সযচারে
নাবানা সিএনসি সরঃ
২০৫-২০৭, কতিগাঁও আন্ডাসিয়ার এসযয়া, ঢাো১২০৮।
কহড সপি: ১২৫, ভসতসির ফাসনসিযে এরাো,
ঢাো-১০০০।
কপান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, ৯৫৫২২১২
পযাক্স নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫
আ-কভআর: info@navanacng.com
navana@bangla.net
ব্যফস্থানা সযচারে
আন্ট্রান্দ্রো সিএনসি সরঃ
ফাড়ী নং ১১, কযাড নং ১, ফাসযধাযা, ঢাো-১২১২।
কপান নং ৯৮৮১৮৮৭, ৮৮১০৬৩০, ৮৮৩৩৮৫৪
পযাক্স নং৮৮০-২-৮৮১৯৯২১, ৮৮৩৩৮৫৩
আ-কভআর: intraco@intracogroup.com

যীক্ষা কেন্দ্রেয ফস্থান
কিায়ায িাহাযা, ঢাো

৮০, হীদ তািউসিন
অহন্দ্রভদ িযণী, কতিগাঁও,
সল্প এরাো, ঢাো

চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ।

দ্বীনগয, গাফতরী, ঢাো

ে-৩৩, প্রগসত িযণী,
কুসড়র, ফাড্ডা, ঢাো

৬।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১২

৭।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৩

৮।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৪

৯।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৫

১০।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৬

১১।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৭

১২।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২৫

ব্যফস্থানা সযচারে
রূান্তসযত প্রাকৃসতে গ্যাি োং সরঃ
অযসসিসিএর বফন, যািউে
স্দট নং ২৭,সনকুঞ্জ -২, সিরন্দ্রক্ষত, ঢাো-১২২৯।
কপান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫
পযাক্স নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮
ব্যফস্থানা সযচারে
আউনাআন্দ্রটড েযাফ সরসভন্দ্রটড
১২৬০, কাল্ডায কযাড
ঢাো-চট্টগ্রাভ ভহািড়ে, যান্দ্রয়যফাগ,
মাত্রাফাড়ী, ঢাো -১২০৪।
কপান নং ০১৭১৭৩১৪০৩৩, ০১৭১১৫৩১৩১৬
আ-কভআর: siee1000@yahoo.com.
ব্যফস্থানা সযচারে
আউনাআন্দ্রটড সিসরন্ডায সয-কটসটং কিন্টায
(আউসনট-২), ১২৬০, কাল্ডায কযাড
ঢাো-চট্টগ্রাভ ভহািড়ে, যান্দ্রয়যফাগ,
মাত্রাফাড়ী, ঢাো -১২০৪।
কপান নং ০১৭১১৫৩১৩১৬
কভিাি ন গ্যারাসক্স িাসবনন্দ্রিি
িীফন ফীভা বফন (ন্দ্ররন্দ্রফর-৩),
১০, সদর খুা ফা/এ, ঢাো -১০০০।
কপান নং ৭১৭১১৮৪-৫, ৯৫৭১৬৩৪-৬,
৭১৭০২৭১-২, পযাক্স নং ৮৮-০২-৯৫৭২০৫৭,
৯৫৫১৫৭৭
ব্যফস্থানা সযচারে
িাউদান ন সিএনসি সরঃ
এযাডসভসনন্দ্রিটিব ব্লে-২,
ফহিাযহাট, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাভ।
কপান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, ৮৮৭০৮৭৬-৯
পযাক্স নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭
আ-কভআর: southerncng@gmail.com
সযচারে
সদ আসঞ্জসনয়াি ন সিসরন্ডায সয-কটষ্ট কিন্টায এন্ড
ওয়ােন
কগাটাটিেয, িসেগঞ্জ কযাড, িাউথ সুযভা, সিন্দ্ররট।
কপান নং ০১৭১০০৮৯৩১৫, ০১৬৮০৫২৭২৯৪
আউনাআন্দ্রটড সিসরন্ডায সয-কটসটং কিন্টায
(আউসনট-৪)
কপ্রাাআটয: িনাফ কভাঃ অবুর োরাভ অিাদ
সফপুয, িসভদাযহাট, থানাঃ কফগভগঞ্জ,
কিরাঃ কনায়ািারী।
কপান নং ০১৮১৯৮৪৩৭৬০, ০১৯১১৬৪৩৭১৯

দসনয়া, মাত্রাফাড়ী, ঢাো।

১২৬০, কাল্ডায কযাড,
মাত্রাফাড়ী, ঢাো।

িয়ন্দ্রদফপুয-সভিনাপুয
িড়ন্দ্রেয
নাওজুসড়
কভৌিায়, গািীপুয িদয,
গািীপুয।
চো,
গািীপুয।

োসরয়াকেয,

এযাডসভসনন্দ্রিটিব ব্লে-২,
ফহিাযহাট, চান্দগাঁও,
চট্টগ্রাভ।

কগাটাটিেয, িসেগঞ্জ
কযাড, িাউথ সুযভা,
সিন্দ্ররট।
সফপুয, িসভদাযহাট,
থানাঃ কফগভগঞ্জ,
কিরাঃ কনায়ািারী।

১৩।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২৬

১৪।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২০

১৫।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২৩

১৬।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২৯

১৭।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২১

১৮।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/১৮

এি.এপ. সিএনসি সিসরন্ডায সয-কটট কিন্টায এন্ড
ওয়ােন
স্বত্বাাসধোযী: আসঞ্জসনয়ায কভাঃ ফা্চু  সভয়া,
তাসিন সিএনসি ৩নং অব্দুল্লাহপুয,
উত্তযা, ঢাো-১২৩০।
কপান নং ০১৯৯৯৯৩৭৬৩১।
ব্যফস্থানা সযচারে
সদ আসঞ্জসনয়াি ন সিসরন্ডায সয-কটট কিন্টায-২
১১-আ, ৮/১৫০, ১৫১, রারভাটি কটম্পু টযান্ড
কভাড়), ল্লফী, সভযপুয, ঢাো।
কপান নং ০১৭৪২০৮১০৯০, ০১৭৩০৪৭৪৯৫৬-৬০

তাসিন সিএনসি ৩নং
অব্দুল্লাহপুয,
উত্তযা, ঢাো-১২৩০।

সযচারে
সদ আসঞ্জসনয়াি ন সিসরন্ডায সয-কটট কিন্টায-৩
শ্রীফল্লবপুয, দুয়ায ফািায সফশ্বন্দ্রযাড,
থানাঃ িদয, কিরাঃ কুসভল্লা।
কপান নং ০১৭৪৯-৪৪৩৩৩১

শ্রীবল্লফপুয,
দুয়ায
ফািায সফশ্বন্দ্রযাড, থানাঃ
িদয, কিরাঃ কু ।

কভিাি ন সনউ কভাান্দ্রযপ সিএনসি সয-কটট কিন্টায
কপ্রাঃ কভাঃ িাআফুর হে (ফাফয),
সতাঃ মৃত কভাঃ নূরুর হে,
িাং ভাআিদী সিভাং (অন্দ্ররাোয়া),
কাঃ কনায়ািাসর েন্দ্ররি-৩৮০১,
থানাঃ িদয, কিরাঃ কনায়ািারী।
কপান নং ০১৮১৭৭৯২৪৯৯, ০১৮১৩৬৬২৭৯৯,
০১৭২৭৪৪০৫১৫, ০১৭১৩৯৩৩৪২৩
শফার ন্দ্রটান্দ্রভাফাআরস্
কপ্রাাআটয: িনাফ ফাবুর িান্দ্রযং
২২৮/২-সি, দসক্ষণ মাত্রাফাড়ী
কিাড়া, মাত্রাফাড়ী,
ঢাো-১২০৪।
াহিারার আউনাআন্দ্রটড সিসরন্ডায সয-কটসটং
আউসনট-৩
কপ্রাঃ িনাফ কভাঃ ফাহাউসিন অহন্দ্রভদ ফাদর গং
ভসভনন্দ্রিারা, ঢাো-সিন্দ্ররট কযাড,
িাউথ সুযভা, সিন্দ্ররট।

১১-আ, ৮/১৫০, ১৫১,
রারভাটি কটম্পু টযান্ড
কভাড়),
ল্লফী, সভযপুয, ঢাো।

ভন্তব্য: গত ১৩/৭/২০১৭
তাসযন্দ্রি ফাসতর েযা
হআয়ান্দ্রে।
াহ অরভ সভয়ায যাস্তায
ভাথা,নাসিযপুয,
কফগভগঞ্জ, কনায়ািারী।

ঢাো কিরায কডভযা
থানাধীন মাত্রাফাড়ী
কভৌিায় সিপাত সিএনসি
সপসরং কটন প্রাঙ্গন্দ্রণয
ান্দ্রশ্ব।ন
সিন্দ্ররট কিরায িদয
থানাধীন ঢাো-সিন্দ্ররট
কযান্দ্রডয ভসভনন্দ্রিারা
কভৌিায়

কভাফাআর নং ০১৭১১৯৮২৭১৬, ০১৭১১৫০০২৩০০০

১৯।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/২৭

কভিাি ন লুৎপয সিএনসি সিসরন্ডায সয-কটট কুসভল্লা কিরায িদয
কিন্টায-১
থানাধীন কুসভল্লা
কপ্রাঃ িনাফ কভাঃ লুৎফুয যহভান,
েযান্টনন্দ্রভন্টস্থ অভতরী
সনসিন্তপুয, অভতরী, েযান্টনন্দ্রভন্ট,
কভৌিায়
কুসভল্লা। কভাফাআর নং ০১৯৬৩৯৬৯৭১৯
ভন্তব্য: গত ১৩/৭/২০১৭
তাসযন্দ্রি ফাসতর েযা
হআয়ান্দ্রে।

২০।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩০

সযচারে
সদ আসঞ্জসনয়াি ন সিসরন্ডায সয-কটট কিন্টায-৪
হািাযী কযাড, অবু অহাম্মদ ভুআয়া ভান্দ্রেটন , কপনী।
কভাফাআর নং ০৭৪৯৪৪৩৩৩১
কভিাি ন রােী সিএনসি সয-কটসটং কিন্টায-১
কপ্রাঃ িনাফ ভাসুদ াযন্দ্রবি,
নাসিযপুয, থানাঃ কফগভগঞ্জ,
কিরাঃ কনায়ািারী।

কপনী কিরায িদয
থানাধীন হািাযী কযাড,
অবু অহ্মাভদ ভুআয়া
ভান্দ্রেন্দ্রন ট, কপনী।
কনায়ািারী
কিরায
কফগভগঞ্জ
থানাধীন
নাসিযপুন্দ্রয।

২১।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩১

২২।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩২

কভিাি ন রােী সিএনসি সয-কটসটং কিন্টায-২
কপ্রাঃ ভাসুদ াযন্দ্রবি,
হািাযী কযাড, ভহীার, থানাঃ িদয,
কিরাঃ কপনী।

কপনী কিরায িদয
থানাধীন ভহীার হািাযী
কযান্দ্রড

২৩।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩৫

ভান্দাযী সিএনসি সিসরন্ডায সযন্দ্রটট কিন্টায
কপ্রাঃ কভাঃ অবুর কহান্দ্রিন
ভান্দাযী সিএনসি কটন িংরগ্ন (েন্দ্ররি কযাড),
চেগঞ্জ, কিরাঃ রক্মীপুয।

রক্ষীপুয কিরায িদয
থানাধীন
ভান্দাযী
ফািান্দ্রয।

২৪।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩৬

কভিাি ন রােী সিএনসি সয-কটসটং কিন্টায-৩
কপ্রাঃ (১) হািী কভাঃ ভসহউসিন ফাবুর ও
(২) কভাঃ ভাসুদ াযন্দ্রবি
নন্দনপুয, ডােঘযৰ বুধর, ব্রাহ্মণফাড়ীয়া িদয,
কিরাঃ ব্রাহ্মণফাড়ীয়া।

ব্রাহ্মণফাড়ীয়া
কিরায
িদয থানাধীন বুধর
নন্দনপুয কভৌিায়।

২৫।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩৭

ফগুড়া কিরায িদয
থানাধীন সতন ভাথা কযর
কগআন্দ্রট, ফগুড়া।

২৬।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩৪

২৭।

সফঃ ঃ (৫৯৩)/৩৮

কিনুআন সিসরন্ডায কটট ল্যাফ
কপ্রাঃ কভাঃাভসুন অন্দ্রযসপন
সতনভাথা কযরন্দ্রগট এয উত্তয ান্দ্রশ্বন,পুযাতন ফগুড়া,
ফগুড়া।
কভাফাআর নং০১৭১০১০৯৭২৯
কভিাি ন গ্রণী আসঞ্জসনয়াসযং ওয়াি নস্
কপ্রাঃ কভাঃ অব্দুর িসরর
ািনগাো (ন্দ্রফফী টযান্ড), থানাৰ অদন নগয,
কিরাঃ কুসভল্লা।
কপানঃ ৬৩৩৮৫, কভাফাআর নং০১৭১-৩৪৫৭৮০
িানসি েণ নফুরী সিসরন্ডায সয-কটট কিন্টায
কপ্রাঃ (১) িনাফ কভািান্দ্রম্মর হে কচৌধুযী
(২) িনাফ কভা: সপন্দ্রযাি অরভ
(৩) িনাফ অবুর োরাভ অিাদ
৩১১/স, নাসিযাফাদ আন্ডাসিয়ার এসযয়া,
ফান্দ্রয়সিদ কফাস্তাভী কযাড, চট্টগ্রাভ।
কভাফাআর নং০১৭১১৮১০৬৭৫, ০১৯১১২৪৭৮৯৬,
০১৮১৯৮৪৩৭৬০

কুসভল্লা কিরায অদন
িদয থানাধীন
ািনগাোয় (ন্দ্রফফী
ন কভৌিা,
টযান্ড) দুগাপুয
কুসভল্লা
চট্টগ্রাভ কিরায খুরী
থানাধীন পূফ ন নাসেযাফাদ
কভৌিা, চট্টগ্রাভ।

