িসএনিজ িসিল�ার পরী�া েকে�র অনুেমািদত �িত�ােনর নাম, িঠকানা ও অব�ানঃ
�ঃ নং
১।

নিথ নং
িবঃ পঃ ২(৫৯৩)/১

২।

িবঃ পঃ ২(৫৯৩)/২

৩।

িবঃ পঃ ২(৫৯৩)/৩

৪।

িবঃ পঃ ২(৫৯৩)/৮

৫।

িবঃ পঃ ২(৫৯৩)/৬

�িত�ােনর নাম
�ব�াপনা পিরচালক
রূপা�িরত �াকৃিতক �াস েকাং িলঃ
আরিপিজিসএল ভবন, রাজউক
�ট নং ২৭,িনকু� -২, িখলে�ত, ঢাকা-১২২৯।
েফান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫
ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮
�ব�াপনা পিরচালক
সাউদান র্ অেটােমাবাইল িলঃ
৮০, শহীদ তাজ উি�ন আহেমদ সরনী ,েতজগাঁও,
ঢাকা-১২০৮।
েফান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, ৮৮৭০৮৭৬-৯
ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭
ই-েমইল: southerncng@gmail.com
�ব�াপনা পিরচালক
নাভানা িসএনিজ িলঃ
২০৫-২০৭, েতজগাঁও ই�াি�য়াল এিরয়া,
ঢাকা-১২০৮।
েহড অিফস: ১২৫, মিতিঝল বািনিজয্ক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
েফান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, ৯৫৫২২১২
ফয্া� নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫
ই-েমইল: info@navanacng.com
navana@bangla.net
�ব�াপনা পিরচালক
নাভানা িসএনিজ িলঃ
২০৫-২০৭, েতজগাঁও ই�াি�য়াল এিরয়া, ঢাকা১২০৮।
েহড অিফস: ১২৫, মিতিঝল বািনিজয্ক এলাকা,
ঢাকা-১০০০।
েফান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, ৯৫৫২২১২
ফয্া� নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫
ই-েমইল: info@navanacng.com
navana@bangla.net
�ব�াপনা পিরচালক
ই�ােকা িসএনিজ িলঃ
বাড়ী নং ১১, েরাড নং ১, বািরধারা, ঢাকা-১২১২।
েফান নং ৯৮৮১৮৮৭, ৮৮১০৬৩০, ৮৮৩৩৮৫৪
ফয্া� নং৮৮০-২-৮৮১৯৯২১, ৮৮৩৩৮৫৩
ই-েমইল: intraco@intracogroup.com

পরী�া েকে�র অব�ান
েজায়ার সাহারা, ঢাকা

৮০, শহীদ তাজউি�ন
আহেমদ সরণী, েতজগাঁও,
িশ� এলাকা, ঢাকা

চা�গাঁও, চ��াম।

�ীপনগর, গাবতলী, ঢাকা

ক-৩৩, �গিত সরণী,
কুিড়ল, বা�া, ঢাকা

৬।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১২

৭।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৩

৮।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৪

৯।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৫

১০।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৬

১১।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৭

১২।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২৫

�ব�াপনা পিরচালক
রূপা�িরত �াকৃিতক �াস কাং িলঃ
আরিপিজিসএল ভবন, রাজউক
প�ট নং ২৭,িনকু� -২, িখলে�ত, ঢাকা-১২২৯।
েফান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫
ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮
�ব�াপনা পিরচালক
ইউনাইেটড কয্াব িলিমেটড
১২৬০, েপা�ার েরাড
ঢাকা-চ��াম মহাসড়ক, রােয়রবাগ,
যা�াবাড়ী, ঢাকা -১২০৪।
েফান নং ০১৭১৭৩১৪০৩৩, ০১৭১১৫৩১৩১৬
ই-েমইল: siee1000@yahoo.com.
�ব�াপনা পিরচালক
ইউনাইেটড িসিল�ার ির-েটি�ং েস�ার
(ইউিনট-২), ১২৬০, েপা�ার েরাড
ঢাকা-চ��াম মহাসড়ক, রােয়রবাগ,
যা�াবাড়ী, ঢাকা -১২০৪।
েফান নং ০১৭১১৫৩১৩১৬
েমসাস র্ �ালাি� সািভর্েসস
জীবন বীমা ভবন (েলেবল-৩),
১০, িদল খুশা বা/এ, ঢাকা -১০০০।
েফান নং ৭১৭১১৮৪-৫, ৯৫৭১৬৩৪-৬,
৭১৭০২৭১-২, ফয্া� নং ৮৮-০২-৯৫৭২০৫৭,
৯৫৫১৫৭৭
�ব�াপনা পিরচালক
সাউদান র্ িসএনিজ িলঃ
এয্াডিমিনে�িটভ �ক-২,
বহ�ারহাট, চা�গাঁও, চ��াম।
েফান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, ৮৮৭০৮৭৬-৯
ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭
ই-েমইল: southerncng@gmail.com
পিরচালক
িদ ইি�িনয়াস র্ িসিল�ার ির-েট� েস�ার এ�
ওয়াকর্শপ
েগাটািটকর, জিকগ� েরাড, সাউথ সুরমা, িসেলট।
েফান নং ০১৭১০০৮৯৩১৫, ০১৬৮০৫২৭২৯৪
ইউনাইেটড িসিল�ার ির-েটি�ং েস�ার
(ইউিনট-৪)
ে�াপাইটর: জনাব েমাঃ আবুল কালাম আজাদ
িশবপুর, জিমদারহাট, থানাঃ েবগমগ�,
েজলাঃ েনায়াখালী।
েফান নং ০১৮১৯৮৪৩৭৬০, ০১৯১১৬৪৩৭১৯

দিনয়া, যা�াবাড়ী, ঢাকা।

১২৬০, েপা�ার েরাড,
যা�াবাড়ী, ঢাকা।

জয়েদবপুর-িমজর্াপুর
সড়েকর
নাওজুিড়
েমৗজায়, গাজীপুর সদর,
গাজীপুর।
চ�া,
গাজীপুর।

কািলয়াৈকর,

এয্াডিমিনে�িটভ �ক-২,
বহ�ারহাট, চা�গাঁও,
চ��াম।

েগাটািটকর, জিকগ�
েরাড, সাউথ সুরমা,
িসেলট।
িশবপুর, জিমদারহাট,
থানাঃ েবগমগ�,
েজলাঃ েনায়াখালী।

১৩।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২৬

১৪।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২০

১৫।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২৩

১৬।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২৯

১৭।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২১

১৮।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/১৮

১৯।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/২৭

২০।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩০

এস.এফ. িসএনিজ িসিল�ার ির-েট� েস�ার এ�
ওয়াকর্শপ
��ািধকারী: ইি�িনয়ার েমাঃ বা� িময়া,
তািসন িসএনিজ ৩নং আ��াহপুর,
উ�রা, ঢাকা-১২৩০।
েফান নং ০১৯৯৯৯৩৭৬৩১।
�ব�াপনা পিরচালক
িদ ইি�িনয়াস র্ িসিল�ার ির-েট� েস�ার-২
১১-ই, ৮/১৫০, ১৫১, লালমািট েট� �য্া�
েমাড়), প�বী, িমরপুর, ঢাকা।
েফান নং ০১৭৪২০৮১০৯০, ০১৭৩০৪৭৪৯৫৬-৬০

তািসন িসএনিজ ৩নং
আ��াহপুর,
উ�রা, ঢাকা-১২৩০।

পিরচালক
িদ ইি�িনয়াস র্ িসিল�ার ির-েট� েস�ার-৩
�ব�ভপুর, পদুয়ার বাজার িব�েরাড,
থানাঃ সদর, েজলাঃ কুিম�া।
েফান নং ০১৭৪৯-৪৪৩৩৩১
েমসাস র্ িনউ েমাশােরফ িসএনিজ ির-েট� েস�ার
ে�াঃ েমাঃ সাইফুল হক (বাবর),
িপতাঃ মৃত েমাঃ নূরুল হক,
সাং মাইজদী পি�মাংশ (আেলাছায়া),
েপাঃ েনায়াখািল কেলজ-৩৮০১,
থানাঃ সদর, েজলাঃ েনায়াখালী।
েফান নং ০১৮১৭৭৯২৪৯৯, ০১৮১৩৬৬২৭৯৯,
০১৭২৭৪৪০৫১৫, ০১৭১৩৯৩৩৪২৩
ৈশবাল অেটােমাবাইলস্
ে�াপাইটর: জনাব বাবুল সােরং
২২৮/২-িস, দি�ণ যা�াবাড়ী
েশখপাড়া, যা�াবাড়ী,
ঢাকা-১২০৪।
শাহজালাল ইউনাইেটড িসিল�ার ির-েটি�ং
ইউিনট-৩
ে�াঃ জনাব েমাঃ বাহাউি�ন আহেমদ বাদল গং
মিমনেখালা, ঢাকা-িসেলট েরাড,
সাউথ সুরমা, িসেলট।

�ভ�বপুর,
পদুয়ার
বাজার িব�েরাড, থানাঃ
সদর, েজলাঃ কুিমল�া।

েমসাস র্ লুৎফর িসএনিজ িসিল�ার ির-েট�
েস�ার-১
ে�াঃ জনাব েমাঃ লুৎফুর রহমান,
িনি��পুর, আমতলী, কয্া�নেম�,
কুিম�া। েমাবাইল নং ০১৯৬৩৯৬৯৭১৯
পিরচালক
িদ ইি�িনয়াস র্ িসিল�ার ির-েট� েস�ার-৪
হাজারী েরাড, আবু আহা�দ ভুইয়া মােকর্ট, েফনী।
েমাবাইল নং ০৭৪৯৪৪৩৩৩১

কুিম�া েজলার সদর
থানাধীন কুিম�া
কয্া�নেম�� আমতলী
েমৗজায়

েমাবাইল নং ০১৭১১৯৮২৭১৬, ০১৭১১৫০০২৩০০০

১১-ই, ৮/১৫০, ১৫১,
লালমািট েট� �য্া�
েমাড়),
প�বী, িমরপুর, ঢাকা।

শাহ আলম িময়ার রা�ার
মাথা,নািজরপুর,
েবগমগ�, েনায়াখালী।

ঢাকা েজলার েডমরা
থানাধীন যা�াবাড়ী
েমৗজায় িসফাত িসএনিজ
িফিলং ে�শন �া�েণর
পাে�র্।
িসেলট েজলার সদর
থানাধীন ঢাকা-িসেলট
েরােডর মিমনেখালা
েমৗজায়

েফনী েজলার সদর
থানাধীন হাজারী েরাড,
আবু আ�ামদ ভুইয়া
মােকর্েট, েফনী।

২১।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩১

েমসাস র্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং েস�ার-১
ে�াঃ জনাব মাসুদ পারেভজ,
নািজরপুর, থানাঃ েবগমগ�,
েজলাঃ েনায়াখালী।

েনায়াখালী
েবগমগ�
নািজরপুের।

২২।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩২

েমসাস র্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং েস�ার-২
ে�াঃ মাসুদ পারেভজ,
হাজারী েরাড, মহীপাল, থানাঃ সদর,
েজলাঃ েফনী।

েফনী েজলার সদর
থানাধীন মহীপাল হাজারী
েরােড

২৩।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩৫

মা�ারী িসএনিজ িসিল�ার িরেট� েস�ার
ে�াঃ েমাঃ আবুল েহােসন
মা�ারী িসএনিজ ে�শন সংল� (কেলজ েরাড),
চ�গ�, েজলাঃ ল�ীপুর।

ল�ীপুর েজলার সদর
থানাধীন
মা�ারী
বাজাের।

২৪।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩৬

েমসাস র্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং েস�ার-৩
ে�াঃ (১) হাজী েমাঃ মিহউি�ন বাবুল ও
(২) েমাঃ মাসুদ পারেভজ
ন�নপুর, ডাকঘরৰ বুধল, �া�ণবাড়ীয়া সদর,
েজলাঃ �া�ণবাড়ীয়া।

�া�ণবাড়ীয়া
েজলার
সদর থানাধীন বুধল
ন�নপুর েমৗজায়।

২৫।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩৭

বগুড়া েজলার সদর
থানাধীন িতন মাথা েরল
েগইেট, বগুড়া।

২৬।

িবঃ পঃ (৫৯৩)/৩৪

েজনুইন িসিল�ার েট� �াব
ে�াঃ েমাঃশামসুন আেরিফন
িতনমাথা েরলেগট এর উ�র পাে�র্,পুরাতন বগুড়া,
বগুড়া।
েমাবাইল নং০১৭১০১০৯৭২৯
েমসাস র্ অ�ণী ইি�িনয়ািরং ওয়াসস্র্
ে�াঃ েমাঃ আ�ল জিলল
শাসনগাছা (েববী �য্া�), থানাৰ আদশর্ নগর,
েজলাঃ কুিম�া।
েফানঃ ৬৩৩৮৫, েমাবাইল নং০১৭১-৩৪৫৭৮০

েজলার
থানাধীন

কুিম�া েজলার আদশর্
সদর
থানাধীন
শাসনগাছায় (েববী �য্া�)
র্ েমৗজা, কুিম�া
দুগাপুর

