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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

বাণণজয মন্ত্রণালয় 

রপ্তাণি-৪ অণিশাখা 

বাাংলাদেশ সণিবালয়, ঢাকা। 
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িাং- ২৬.০০.০০০০.১০৩.৪৮.০১৯.১৭-২০২ তাণরখ: 
১৩ ভাদ্র  ১৪২৬ 

২৮ সসদেম্বর ২০১৯ 

প্রজ্ঞাপি 

সেদশর রপ্তাণি বাণণদজয গুরুত্বপূণ ণ অবোি রাখার সপ্রণিদত সরকার ণসআইণপ (রপ্তাণি) িীণতমালা-২০১৩ অনুযায়ী 

ণিদমাক্ত ব্যণক্তবগ ণদক ২০১৭ সাদলর জন্য বাণণণজযক গুরুত্বপূণ ণ ব্যণক্ত ণসআইণপ (রপ্তাণি) ণিদসদব ণিব ণািি কদরদে: 

  

ক. ণসআইণপ (পণ্য রপ্তাণি): ১৩৬ জি 

ক্র. প্রার্থীর িাম, পেবী, প্রণতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািা পণ্য খাত 

1.  জনাব সমাোঃ রণবউল আিসাি 

স্বত্বাণিকারী, উত্তরা পাট সংস্থা  

সপাোঃ ০৯, সেৌলতপুর, খুলিা-৯২০২ 

কাঁিাপাট (একক) 

2.  জনাব সসখ িাণসর উণিি 

সিয়ারম্যাি, আণকজ জুট ণমলস ণলোঃ 

আণকজ সিম্বার, ৭৩ ণেলকুশা বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

পাটজাত দ্রব্য (একক) 

3.  জনাব ম াোঃ ফজলুর রহ ান 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, রিমাি জুট ণিিাস ণ (প্রাোঃ) ণলোঃ 

১২৯/২, উপশির, িাউণজাং সেট, সফুরা, সবায়াণলয়া, রাজশািী-৬২০৩ 

পাটজাত দ্রব্য (একক) 

4.  সশখ ফারুক সিাদসি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ওিাব জুট ণমলস ণলোঃ 

খাি টাওয়ার (৩য় তলা) এ ৫০ সকণিএ মণজে, স্মরণণ, খুলিা 

পাটজাত দ্রব্য (একক) 

5.  জনাব ম াহাম্মদ হুমায়ূি কণবর 

প্রিাি ণিব ণািী কম ণকতণা, ণিউ ঢাকা ইন্ডাণিজ ণলোঃ 

সবল টাওয়ার, ১৯ িািমণন্ড আ/এ, সরাি-১, ঢাকা-১২০৫ 

পাটজাত দ্রব্য (একক) 

6.  জনাব ম াহাম্মদ আরনসুর রাজ্জাক 

মচয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

ক) বাংলাদদশ এক্সদপাট টস রলোঃ 

খ) ট্ররপকযাল সু ইন্ড্রারিজ রলোঃ   

এ. আর. টাওয়ার (৬ষ্ঠ) তলা) ২৪ কা াল আতাতুকট এরিরনউ, বনানী, ঢাকা 

পাটজাত দ্রব্য (গ্রুপ) 

7.  জিাব এম এ মাদজে 

ণিব ণািী পণরিালক, এদপক্স ট্যািারী ণল: 

১২৭ িাজারীবাগ, ট্যািারী/এ, ঢাকা 

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

8.  জনাব ণজয়াউর রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সব-ফুটওয়যার ণলোঃ 

টিণসণব ভবি, ১ কাওরাি বাজার, ৯ম তলা, ঢাকা 

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

9.  জনাব সমািাম্মে সায়ফুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণপকাি ণ বাাংলাদেশ ণলণমদটি 

স্কাইলাকণ পদয়ন্ট, স্যযট িম্বর-৯ সজ ১, ২৪/এ ণবজয় িগর, ঢাকা-১০০০  

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

10.  জনাব সমাোঃ সিোদয়ত উল্লাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এফণব ফুটওয়যার ণলণমদটি 

স্যযট-ণব-৩, সলদভল-৫, বাড়ী-৬, সরাি- ১০৯, গুলশাি-২, ঢাকা-১২১২ 

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

িলমাি পাতা-২ 
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11.  জনাব মণিউণিি আিদমে মাণিি, সিয়ারম্যাি 

আর এম এম সলোর ইন্ডাোঃ ণলোঃ, সলদভল-০৬, স্যযট-৬০১ 

কিকি ণ টাওয়ার, ১১৩, কাজী িজরুল ইসলাম এণভণিউ, ঢাকা 

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

12.  জনাব সমাোঃ িাজমুল িাসাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সলোদরক্স ফুটওয়ার ইন্ডাণিজ ণলোঃ 

আণকজ সিম্বার, বাড়ী িাং-০৯, ইউণিট-০৫ 

সরাি িম্বর- ১৪ (িতুি) ২৯ (পুরাতি), িািমণন্ড, ঢাকা 

িামড়াজাত দ্রব্য (একক) 

13.  জনাব ইকবাল আিদমে ওণবই 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সী মাকণ (ণবণি) ণলণমদটি 

ণসণিএ প্লট-৫০, সফৌজোরিাট ণশল্প এলাকা, সাগণরকা সরাি, সপাোঃ কােম 

একাদিণম, র্থািাোঃপািাড়তলী, িট্রগ্রাম 

ণিমাণয়ত খাদ্য (একক) 

14.  জনাব শ্যা ল দাস 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এ  ইউ সী ফুি ণলোঃ 

রবরসক রশল্প নগরী, ঝু ঝু পুর, যদশার 

ণিমাণয়ত খাদ্য (একক) 

15.  জনাব এস. এম. ণমজানুর রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এটলাস সী ফুি ণলণমদটি 

রুপসা এযাদপ্রাি সরাি, খুলিা-৯১০০ 

ণিমাণয়ত খাদ্য (একক) 

১৬. জিাব আব্দুল জব্বার সমাল্লা, ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

(ক) জালালাবাে সরাদজি ফুিস্ ণল: 

(খ)  জািািাবাে সী ফুিস্ ণল: 

      ণসটি প্যাদলস (৩য় তলা), ১৬ িাজী মিণসি সরাি, খুলিা 

রহ ারয়ত খাদ্য (গ্রুপ) 

 

১৭. জনাব সমাোঃ সরজাউল িক, ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

মিাি ণ ণস ফুিস গ্রুপ 

৪ িাং টি.ণব.বাউন্ডারী সরাি,দমৌলভীপাড়া, খুলিা 

রহ ারয়ত খাদ্য (গ্রুপ) 

 

১৮. জনাব এস.এ . আ জাদ মহাদসন, ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

(ক) রুপসা রফশ এন্ড এযালাইড ইন্ডাোঃ রলোঃ 

৫১, মলায়ার যদশার মরাড, খুলনা  

বাদগরিাট ণস ফুিস গ্রুপ 

টাউি িওয়াপাড়া, ফণকরিাট, বাদগরিাট 

রহ ারয়ত খাদ্য (গ্রুপ) 

১৯. জনাব সমাোঃ সতৌণিদুর রিমাি, ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

(ক) সরশ ফুিস্ ণলোঃ,  

ইলাইপুর, পূব ণ রুপসা ণতলক, খুলিা-৯২৪১ 

(খ) সী সরশ ণলোঃ,  

৩/২ িাজী মিসীি সরাি, খুলিা-৯১০০ 

রহ ারয়ত খাদ্য (গ্রুপ) 

২০. জিাব ইিামুল িক খাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, অিন্ত গাদম ণন্টস ণলোঃ 

িাউজ- ০২, সরাি- ১০, সসক্টর- ১১, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২১. জনাব সমািাম্মে ইসমাইল সিাদসি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, শারণমি এযাপাদরলস ণলোঃ 

িরণসাংিপুর, আশুণলয়া, সাভার, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২২. জনাব আিাসাি কণবর খাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমসাস ণ ইন্টারফযাব শাট ণ ম্যানুফযাকিাণরাং ণলোঃ 

ণল সমণরণিয়াি ঢাকা (দলদবল-৬) ৭৯/এ, ণিকুঞ্জ বা/এ, এয়ারদপাট ণ সরাি , 

ঢাকা-১২১৯ 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

িলমাি পাতা-৩ 
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২৩. জনাব মুস্তারজরুল মশািন ইসলা  

ব্যবস্থাপনা পররচালক, স্প্যাদরা এযাপাদরলস রলোঃ 

প্লট নং-১৫১, চান্দনা, লক্ষ্মীপুর, গাজীপুর 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৪. জিাব মুণজবুর রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, স্মাট ণ ণজিস ণলোঃ 

৯-১০ এফ.আই.ণি.ণস সরাি, কালুরঘাট ভারী ণশল্প এলাকা, িট্রগ্রাম 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৫. জিাব ণমরাি আলী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, তারাণশমা এযাপদরলস ণলোঃ  

৮২২/৩, সবগম সরাদকয়া স্মরণণ, সশওরাপাড়া, ণমরপুর, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৬. জনাব এ . সরহদ মহাদসন 

ব্যবস্থাপনা পররচালক, মডদকা এযাপাদরলস রলোঃ 

বাসাোঃ ৩৭, মরাডোঃ ১৬ (নতুন), ধান রন্ড, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৭. জনাব সমাোঃ আলী আণজম খাি  

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সাইদিে এযাপাদরলস ণলোঃ 

২১৭/১,আণজম টাওয়ার, সবণরবাঁি, সমািাম্মেপুর, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৮. জনাব আরশাে জামাল 

সিয়ারম্যাি, তুস্যকা ট্রাউজারস ণলোঃ 

িাউজ-৫০, সরাি-১১, ব্লক-এফ, বিািী, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

২৯. জনাব এদকএম বণেউল আলম 

সিয়ারম্যাি, গাদমন্টণস এক্সদপাট ণ ণভদলজ ণলোঃ 

মা টাওয়ার (৮ম তলা), সকণবএম সরাি, টঙ্গী 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

৩০. জনাব ওয়াণসম রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এমণবএম গাদম ণন্টস ণলোঃ 

প্লট-এম-১৯ এবাং এম-১৪, সসকশি-১৪, ণমরপুর, ঢাকা-১২০৬ 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

৩১. জনাব এ . সাজ্জাদ আল , ব্যবস্থাপনা পররচালক 

রাদকফ এযাপাদরলস ওয়ারশং এন্ড প্যাদকরজং ইন্ডারি রলর দটড 

বাড়ীোঃ ১১/এ, মরাডোঃ ৫৫, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২ 

ওদভি গাদম ণন্টস (একক) 

৩২. জিাব এ.দক আজাে 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, িা-মীম গ্রুপ 

৪০৭, সতজগাঁও ণশল্প এলাকা, ফণিক্স টাওয়ার (৫ম তলা) ঢাকা-১২০৮ 

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

৩৩. জিাব তািভীর আিদমে 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, কযাণসওণপয়া গ্রুপ 

৭২/১ ণি, প্রগণত স্মরণণ, উত্তর বা্া, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

 ৩৪. জনাব আবদুস সালাম মুদশ ণেী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

এিভয় গ্রুপ, ১৮/ই, সলকসাকণাস, কলাবাগাি, পণিম পান্থপর্থ, ঢাকা 

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৩৫. জনাব সসয়ে নুরুল ইসলাম 

সিয়ারম্যাি, ওদয়ল গ্রুপ অব ইন্ডাণিজ 

ণবণসক ণশল্প এলাকা, কালুরঘাট, িট্টগ্রাম 

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

৩৬. জনাব শরীফ জিীর 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, অনন্ত গ্রুপ 

বাড়ী-২০, সরাি- ৯৯, গুলশাি-২, ঢাকা- ১২১২ 

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

৩৭. জনাব সমাোঃ আণজজুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, আরলফ গ্রুপ 

২১/২২, বাবর সরাি,  ব্লক-ণব সমািাম্মেপুর, ঢাকা  

ওদভি গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

িলমাি পাতা-৪ 
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৩৮. জিাব সমািাম্মে মিস্যর 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, মিস্যর সজিাদরল সট্রণিাং সকাাং ণল 

৫৬/৫৭, মণতণিল বা/এ, শণরফ ম্যািশি (৭ম তলা), ঢাকা-১০০০ 

কৃণিজাত দ্রব্য (একক) 

 

৩৯. জনাব সগাণবন্দ িন্দ্র সািা 

স্বত্বাণিকারী, সমসাস ণ রাজিািী এন্টারপ্রাইজ 

৭/ণি, ফরাশগঞ্জ সরাি (৩য় তলা), স্যত্রাপুর ঢাকা   

কৃণিজাত দ্রব্য (একক) 

 

৪০. ণমদসস শািীি মিস্যর 

স্বত্বাণিকারী, আর. আর. সট্রি ণসণন্ডদকট 

৩১, শণিে িজরুল ইসলাম সড়ক, িাটদখালা সরাি, মামুি প্লাজা (৫ম তলা), 

ঢাকা 

কৃণিজাত দ্রব্য (একক) 

 

৪১. জনাব আিসাি খাি সিৌধুরী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, প্রাি সিইরী ণলোঃ 

প্রাি আর এফ এল, সসন্টার, ১০৫ মধ্যবা্া, ঢাকা-১২১২ 

এদগ্রাপ্রদসণসাং (একক) 

 

৪২. জনাব সমাোঃ ইণলয়াস মৃিা 

পণরিালক, প্রাণ এদগ্রা ণলোঃ 

প্রাণ আর এফ এল, সসন্টার, ১০৫ মধ্যবা্া, ঢাকা-১২১২ 

এদগ্রাপ্রদসণসাং (একক) 

 

৪৩. জনাব সমাোঃ এিামুল িাসাি খাি 

সিয়ারম্যাি ও ব্যবস্থাপিা পণরিালক, প্রণম এদগ্রা ফুি ণলণমদটি 

বাণড়-৪৬, ওয়াি ণ-৫, আবদুল্লাপুর, উত্তরা, ঢাকা 

এদগ্রাপ্রদসণসাং (একক) 

৪৪. জনাব অঞ্জি সিৌধুরী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, স্কয়ার ফুি এন্ড সবভাদরজ ণলণমদটি 

স্কয়ার সসন্টার, ৪৮ মিাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২ 

এদগ্রাপ্রদসণসাং (একক) 

৪৫. জিাব এম.এ সমাতাদলব 

সিয়ারম্যাি, ণকদিায়াি স্ন্যাকস ণলোঃ 

৩৯৭ সশখ মুণজব সরাি, পাঠািটুণল, আগ্রাবাে, িট্রগ্রাম 

এদগ্রাপ্রদসণসাং (একক) 

৪৬. জনাব সমািাম্মে ণমজানুর রিমাি ভ ুঁইয়া 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমসাস ণ ইউণিদলারী সাইদকল ইন্ডাণিজ ণলোঃ 

১৮৭-১৮৮/ণব, সতজগাঁও-গুলশাি ণলাংক সরাি, সতজগাঁও ণশ/এ, ঢাকা-১২০৮ 

লাইট ইণঞ্জণিয়াণরাং 

সপ্রািাক্টস (একক) 

৪৭. জনাব আদমর আলী সিাদসি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণবএসআরএম ষ্টীল ণলোঃ 

আলী ম্যিশি, ১২০৭/১০৯৯, সেরঘাট সরাি, িট্রগ্রাম 

লাইট ইণঞ্জণিয়াণরাং 

সপ্রািাক্টস (একক) 

৪৮. জনাব স্যামূদয়ল এস. সিৌধুরী 

সিয়ারম্যাি, স্কয়ার ফাম ণাণসউটিকযালস ণলোঃ 

স্কয়ার সসন্টার, ৪৮, মিাখালী বাণণণজযক এলাকা, ঢাকা-১২১২  

ফাম ণাণসউটিকযাল সপ্রািাক্টস 

(একক) 

৪৯. জনাব  আব্দুল মুক্তাণের 

সিয়ারম্যাি ও ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইিদসপটা ফাম ণাণসউটিকযালস ণলোঃ 

৪০, শিীে তাজউণিি আিদমে স্মরণণ, সতজগাঁও ণশল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ 

ফাম ণাণসউটিকযাল সপ্রািাক্টস 

(একক) 

৫০. জনাব  সণফকুল আলম সসণলম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, কারুপণ্য রাংপুর ণলোঃ 

বাড়ী ৭৪/এ, সরাি-১, সজ.এি.ণস সরাি, েণিণ গুপ্তাপাড়া, সকাতয়ালী, রাংপুর 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

৫১. জনাব  সমাোঃ সতৌণিে ণবি আব্দুস সালাম 

স্বত্বাণিকারী, ক্লাণসকযাল িযান্ডদমইি সপ্রািাক্টস ণবণি 

২৬, বাইতুল আমাি মসণজে কমদপ্লক্স, ঢাকা-১০০০ 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

৫২. জিাব  সমাোঃ সবলাল সিাদসি 

প্রিাি ণিব ণািী কম ণকতণা, ণবণি ণক্রদয়শি 

২৮-২৯, মাইজগাঁও, পূবাইল, জয়দেবপুর সরাি, পূবাইল গাজীপুর 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

িলমাি পাতা-৫ 
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৫৩. জনাব বার্ টা গীরত বাড়ড় 

পররচালক, মকার রদ জুট ওয়াকটস 

বারড়-২৭, মরাড-১১৯, ব্লক-রসইএস (রব), গুলশান, ঢাকা-১২১২ 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

৫৪. জিাব সমাোঃ সিলাল ণময়া 

স্বত্বাণিকারী, সমসাস ণ সিলাল এন্ড ব্রাোস ণ 

সশদখর ির বাবুর িাট, িরণসাংেী 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

৫৫. জনাব  আবু আলম সিৌধুরী 

স্বত্বাণিকারী, কদিক্সদপা, রূপায়ি কণরম টাওয়ার 

ফ্ল্যাট িম্বর-৫/এ, ৮০, কাকরাইল, ঢাকা 

িস্তণশল্পজাত দ্রব্য (একক) 

 

৫৬. জনাব  আব্দুে োমাে সমািাম্মে রণফকুল ইসলাম (দিামাি) 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, জাদবর এন্ড সজাবাদয়র সফণব্রক্স ণলোঃ 

আেমজী সকাট, সমইি ণবণডাং (৫ম তলা), ১১৫-১২০, মণতণিল বা/এ, ঢাকা 

সিশালাইজি 

সটক্সটাইল/সিাম সটক্সটাইল 

(একক) 

৫৭. জনাব আব্দুল্লাি সমািাম্মে তালিা 

পণরিালক, সিামাি সটণরটাওদয়ল ণমলস্ ণলোঃ 

আেমজী সকাট ণ, সমইি ণবডাং, (৫ম তলা), ১১৫-১২০,. মণতণিল বা/এ, ঢাকা 

সিশালাইজি 

সটক্সটাইল/সিাম সটক্সটাইল 

(একক) 

৫৮. জনাব শাহ্ শিীদুল আলম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইউরনলাদয়ন্স মটক্সটাইলস রলোঃ 

ফ্ল্যাট- ২০১, বাসা িম্বর- ২৫, সরাি-১০৪,  গুলশাি-২, ঢাকা-১২১২ 

সিশালাইজি 

সটক্সটাইল/সিাম সটক্সটাইল 

(একক) 

৫৯. জনাব তপি সিৌধুরী  

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, স্কয়ার ফযাশিস্ ণলোঃ 

৪৮, মিাখালী বাণণণজযক এলাকা, ঢাকা-১২১২ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬০. জনাব সমাোঃ সগালাম মুস্তফা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণজ.এম.এস কদপাণজট ণিটিাং ইন্ডাোঃ ণলোঃ 

বাড়ী-১১০, সরাি-৬, ণিউ ণিওএইিএস মিাখালী, ঢাকা-১২০৬ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬১. জনাব ফণকর আখতারুজ্জামাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ফণকর িীট ওয়যাস ণ ণলোঃ 

৮৯ মণতণিল বা/এ, লাকী সিম্বার (ণিতীয় তলা), মণতণিল, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৬২. জিাব গাওিার ণসরাজ জাণমল 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সফার এইি ফযাশিস্ ণলোঃ 

৭৭৮ ণি.টি সরাি, আসকারাবাে িবলমুণড়াং, িট্রগ্রাম  

িীটওয়যার  (একক) 

৬৩. জনাব অণিদুল িক আসলাম সািী 

ব্যবস্থপিা পণরিালক, অবণন্ত কালার সটক্স ণলোঃ 

প্লট িম্বর-এস এ-৬৪৬, শাসিগাঁও, এিাদয়ত িগর, ফতুল্লা িারায়িঞ্জ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬৪. জনাব অমল সপািার 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমদট্রা ণিটিাং এযান্ড িাইাং ণমলস্ ণলোঃ 

রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ- ১৪০০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬৫. জনাব িাণবল উে সেৌলাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, িাি ণ কদপাণজট সটক্সটাইলস ণলোঃ 

এফ.আর.টাওয়ার, (১২, ১৩ ও ১৬ তলা), ৩২ কামাল আতাতুকণ এণভণিউ, 

বিািী ঢাক-১২১৩ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬৬. সসয়ে এ,দক, আদিায়ারুজ্জামাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমসাস ণ এস এম িীটওয়যারস্ ণলণমদটি 

বাড়ী-১৪, সরাি-২, সসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬৭. জনাব সক.এম. সরজাউল িাসািাত 

ব্যবস্থপিা পণরিালক, সমসাস ণ ণভদয়লাদটক্স ণলোঃ 

২৯৭ খরততল, সাতাইশ সরাি, টঙ্গী, গাজীপুর 

িীটওয়যার  (একক) 

িলমাি পাতা-৬ 
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৬৮. জনাব সমাোঃ আসাদুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ফাণরিা িীট সটক্স ণলোঃ, 

বাড়ী- ৮৫, সরাি-৪, ব্লক-ণব, বিািী, ঢাকা- ১২১৩ 

িীটওয়যার  (একক) 

৬৯. জনাব সমাোঃ মণফজুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এম.এম. িীট ওয়যার ণলোঃ 

বাড়ী িম্বর-১৬, সরাি িম্বর-১০, সসক্টর- ০১, উত্তরা মদিল টাউি,  ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৭০. জনাব প্রীণত সপািার 

সিয়ারম্যাি, বী-কি িীটওয়যার ণলোঃ 

রামারবাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ- ১৪০০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৭১. ণমদসস শািিাজ কামাল 

পণরিালক, ণেগন্ত স্যদয়টাস ণ ণলোঃ 

িাওদজাড়, টাঙ্গাইল, িান্দিা সিৌরাস্তা, গাজীপুর-১৭০২ 

িীটওয়যার  (একক) 

৭২. জনাব সমাোঃ রণফকুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, আমািদটক্স ণলণমদটি 

প্লট িম্বর-০২, ইসিাক খাি এণভণিউ, সসক্টর-০৬, উত্তরা মদিল টাউি, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৩. জনাব সমাখদলছুর রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমঘিা িীট কদপাণজট ণলোঃ 

বাসা-৪৯, সরাি-৭, সসািরাওয়াণে ণ এণভণিউ ব্লক- সক বাণরিারা, গুলশাি,  

ঢাকা-১২১২ 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৪. ণমজ্ সফরদেৌস আরা  

পণরিালক, ণমিল্যান্ড িীটওয়যার ণলোঃ 

টি সক ভবি (১১তলা), ১৩, কাওরাি বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৫. জনাব সমাোঃ মণশউর রিমাি িমক 

পণরিালক, ণলবাস সটক্সটাইলস ণলণমদটি 

জাব্বার টাওয়ার (১২ তলা), ৪২ গুলশাি এণভণিউ, গুলশাি-১, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৬. জনাব স্যবল িন্দ্র সািা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এ এম ণস িীট কদপাণজট ণলোঃ 

৭৯, বঙ্গবন্ধু সরাি, ণমিটাউি কমদপ্লক্স, ৫ম তলা িারায়িগঞ্জ  

িীটওয়যার  (একক) 

৭৭. জনাব আব্দুল কাণের সমাল্লা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, আদুরী এযাপাদরলস ণলোঃ 

গ্রীি ণসটি এজ (১৩-১৫ তলা), ৮৯ কাকরাইল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৮. জনাব সমাোঃ ণসণিকুর রিমাি 

সিয়ারম্যাি, বািদো ণিজাইি ণলোঃ 

বািদো ণিজাইি ণলোঃ, ণবণজএমইএ কমদপ্লক্স, ব্লক-ণি, ৭ম তলা, ২৩/১, 

পান্থপর্থ ণলাংক সরাি কাওরাি বাজার, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৭৯. জনাব গুলজার আলম সিৌধুরী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, তাণমশিা ফযাশি ওয়যার ণলোঃ 

প্লট িম্বর-৬৫, শাি মগদুম এণভণিউ, সসক্টর-১২, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮০. জনাব জাণমল আিসারী 

পণরিালক, এ-ওয়াি সপালার ণলোঃ 

টি সক ভবি (১১তলা), ১৩, কাওরাি বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮১. জনাব এ.এস.এম. কামরুল আিসাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, আিসাি কদপাণজট ণলোঃ 

কিকি ণ টাওয়ার, স্যযট-৫০৩ (৬ষ্ঠ তলা), ১১৩, কাজী িজরুল ইসলাম 

এণভণিউ, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

িলমাি পাতা-৭ 



Minutes CIP (Export 2016)- cabinet     Page- 7 

 

-৭- 

 

৮২. সমাসা: কাণিজ ফাণতমা (রীমা) 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইব্রারহ  নীট গাদ টন্টস প্াোঃ রলোঃ 

পূব ণ ইসোইর, সিয়ারম্যাি সরাি, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৩. জনাব মঈি উণিি আিমে ণমন্টু 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এম.এি. িীটওয়যারস ণলোঃ 

মণির ভবি, ২২০, ইষ্ট রামপুর ঈেগাি, ণিটি সরাি, ণিটাগাাং 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৪. জনাব সমাোঃ আণজমুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সজীব িীটওয়যার এন্ড গাদম ণন্টস ণলণমদটি 

বাড়ী- ২/এ, সরাি- ৭১, গুলশাি-২, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৫. জিাব সমাোঃ শামস্যজ্জামাি  

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণলবাটি ণ িীটওয়যার ণলোঃ 

টিদক ভবি (১১ তলা), ১৩ কাওরাি বাজার, ঢাকা-১০১৫ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৬. জনাব রাণকবুল কণবর 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সেইউ বাাংলাদেশ ণলোঃ 

ইউণিয়ি সসন্টার, ৬৮/১, গুলশাি এণভণিউ, ঢাকা- ১২১২ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৭. জনাব ণজ.এম. িায়োর আলী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, মাটি ণি িীট ওয়যার ণলোঃ 

৭৪-৭৫, ণবণসক সিাণসয়ারী ণশল্প িগরী, শাসিগাঁও, ফতুল্লা, িারায়িগঞ্জ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৮. জনাব নুরুল আলম সিৌধুরী 

সিয়ারম্যাি, প্যাণপলি িীট এযাপাদরলস (প্রাোঃ ণলোঃ) 

৪৩, ইস্কাটি গাদি ণি, রমিা, ঢাকা- ১০০০ 

িীটওয়যার  (একক) 

৮৯. জনাব ইদন্তখাবুল িাণমে 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, িাণমে সসাদয়টার ণলোঃ 

ণপ্রয় প্রাঙ্গি টাওয়ার, বাণড় িম্বর-১৯, সরাি িম্বর-১৭, বিািী, ঢাকা-১২১৩ 

িীটওয়যার  (একক) 

৯০. জনাব এ. মণতি সিৌধুরী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণিট এণশয়া ণলোঃ (ইউণিট-২) 

ণিউ এণশয়া ণলোঃ, ১১৭/এ, সতজগাঁও ণশল্প এলাকা, র্থািাোঃ সতজগাঁও, ঢাকা 

িীটওয়যার  (একক) 

৯১. জনাব সমািাম্মে আব্দুল জব্বার 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, রডরবএল গ্রুপ 

ণবণজএমইএ কমদপ্লক্স (১৩ তলা), ২৩/১, পান্থপর্থ ণলাংক সরাি, কাওরাি 

বাজার, ঢাকা-১২১৫ 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 ৯২. জিাব আিদমে আণরফ ণবল্লাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, মাসদকা গ্রুপ 

সাঈে গ্রান্ড সসন্টার, সলদবল-১৩ ও ১৫, প্লট -৮৯, সরাি-২৮, সসক্টর-০৭, 

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৯৩. আলিাজ্ব খণললুর রিমাি 

সিয়ারম্যাি, সকণিএস  গ্রুপ 

২৫৫, িাণসরাবাে ণশল্প এলাকা, িট্রগ্রাম 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৯৪. জনাব সাদকর আিদম্মে 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইসলা  গ্রুপ 

(িীটওয়যার ণিণভশি), ১৫৩/এ, গুলশাি এণভণিউ, গুলশাি-২, ঢাকা 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৯৫. ণমজ্ স্যলতািা জািাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, োরলাইট গ্রুপ 

েয়োিা, িাণজরপুকুর, জাতীয় ণবশ্বণবদ্যালয়, গাজীপুর 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

িলমাি পাতা-৮ 
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৯৬. জিাব সমাোঃ এম, মণিউণিি সিৌধুরী 

পণরিালক, ণক্লফটি গ্রুপ 

িাউজ-৬৬/ই, সরাি িম্বর-০১, সাউর্থ খুলশী আ/এ, খুলশী, িট্রগ্রাম 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৯৭. জিাব এ.ণব.এম সামছুণিি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, িান্নাি গ্রুপ 

১১৫৫, শিীে ণসণিক সরাি, খাণলশপুর, সবাি ণ বাজার গাজীপুর 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

৯৮. জিাব সমাোঃ জািাঙ্গীর আলম খাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সজ সক গ্রুপ 

েণিণ েণরয়াপুর, সাভার, ঢাকা 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

৯৯. জিাব সমাোঃ শামীম সরজা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এরপএস গ্রুপ 

সিাণডাং- ১০৬, ওয়াি ণ- ০৫, বায়তুর রিমাি জাদম মসণজে সরাি 

পূব ণ ফায়োবাে, েণিণখাি, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০ 

িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

১০০. জনাব সমািাম্মে নুরুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, মনা ান গ্রুপ 

সকাট ণ,দমইি ণবণডাং (৫ম তলা) ১১৫-১২০ মণতণিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ 

 িীটওয়যার গাদম ণন্টস (গ্রুপ) 

 

১০১. জনাব এস. এম. ফারুকী িাসাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, প্রতীক ণসরাণমকস্ ণলোঃ 

স্যলতািা টাওয়ার (৫ম তলা), ২ ণমরপুর সরাি, কলাবাগাি, িািমণন্ড, ঢাকা 

ণসরাণমক 

সটণবলওয়যার/অন্যান্য 

ণসরাণমক পণ্য (একক) 

১০২. জনাব ম াস্তফা কা াল 

সিয়ারম্যাি ও ব্যবস্থাপিা পণরিালক, তািভীর পণলমার ইন্ডাোঃ ণলোঃ 

সরস ণভলা, বাণড়-১৫, সরাি-৩৪, গুলশাি-১, ঢাকা 

প্লাণষ্টকজাত পণ্য (একক) 

১০৩. জনাব মশখ ম াোঃ আব্দুল ওয়াদুদ 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সমসাস ণ োো ব্যাগ ইন্ডা: ণল: 

যমুিা ণফউিার পাকণ, ক-২৪৪, প্রগণত স্মরণণ কুণড়ল, বাণরিারা, ঢাকা 

প্লাণষ্টকজাত পণ্য (একক) 

১০৪. জিাব রর্থীন্দ্রিার্থ পাল 

পণরিালক, প্রাণ আর এফ এল গ্রুপ 

প্রাণ আর এফ এল সসন্টার, ১০৫, মধ্যবা্া, ঢাকা-১২১৫ 

প্লাণষ্টকজাত পণ্য (গ্রুপ) 

১০৫. জনাব হুমায়ূি কণবর বাবলু 

পণরিালক, মবঙ্গল গ্রুপ 

সবঙ্গল িাউজ, ৭৫ গুলশাি এণভণিউ, গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২ 

প্লাণষ্টকজাত পণ্য (মবঙ্গল 

গ্রুপ) 

১০৬. জনাব কুতুব উণিি আিদমে 

সিয়ারম্যাি, এিভয় সটক্সটাইলস ণলোঃ 

(৫-৮) সফ্ল্ার, ১৮/ ই সলক সাকণাস কলাবাগাি পণিম পান্থপর্থ, ঢাকা-১২০৫ 

সটক্সটাইল (সফণব্রক্স) একক 

১০৭. জনাব সাখাওয়াত সিাদসন 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, প্যারামাউন্ট সটক্সটাইল ণলোঃ 

িাকলাোর িাউজ (দলদভল- ৬),িাউজ- ২২ সরাি- ১১৩/এ, গুলশাি- ২, ঢাকা 

সটক্সটাইল (সফণব্রক্স) একক 

১০৮. জনাব শণফকুল ইসলাম সরকার 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, পূব ণাণী সফণব্রক্স ণলোঃ 

ণরিমন্ড কিকি ণ (৬ষ্ঠ তলা), ৬৮, গুলশাি এণভণিউ, গুলশাি-১, ঢাকা-১২১২ 

সটক্সটাইল (সফণব্রক্স) একক 

১০৯. জনাব আবদুল্লাহ ম াহাম্মদ মজাবাদয়র 

ব্যবস্থাপিা পররচালক, তালিা সরণব্রক্স ণলোঃ 

আেমজী সকাট ণ সমইি ণবণডাং (৫ম তলা) ১১৫-১২০ মণতণিল বা/এ, ঢাকা 

সটক্সটাইল (সফণব্রক্স) গ্রুপ 

িলমাি পাতা-৯ 
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১১০. জনাব আবদুল্লাি আল মািমুে 

সিয়ারম্যাি, ক) িাণমে উইণভাং ণমলস ণলোঃ 

খ) িাণমে সফণব্রক্স ণলোঃ ইউণিট-২ 

িাণমে টাওয়ার,৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা, ২৪ গুলশাি বা/এ,সাদকণল-২, গুলশাি, ঢাকা 

সটক্সটাইল (সফণব্রক্স) গ্রুপ 

১১১. জনাব এ. এস. এম মণিউণিি সমাদিম 

সিয়ারম্যাি, সাণভ ণস ইণঞ্জি ণলোঃ 

১১১, বীর উত্তম ণস আর েত্ত সরাি, ঢাকা- ১২০৫ 

কণপউটার সফটওয়যার, 

কণপউটার সসবা, িাটা 

প্রদসণসাং (একক) 

১১২. জনাব আকবর সসকত সজ এম 

িীফ এণক্সণকউটিভ অণফসার, ণবদজআইটি ণলোঃ 

বাড়ী-০৭, সরাি-২ ণস, ব্লক-সজ, বাণরিারা, ঢাকা ১২১২ 

কণপউটার সফটওয়যার 

১১৩. সসয়ে মামনুি কাদের 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সাউর্থদটক ণলোঃ 

ঢাকা স্কয়ার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা), প্লট-১, সরাি-১৩, সসক্টর-১, উত্তরা ঢাকা 

কণপউটার সফটওয়যার 

১১৪. জনাব  রত্না পাত্র 

ভাইস সিয়ারম্যাি, স্কয়ার সটক্সটাইলস ণলণমদটি 

স্কয়ার সসন্টার, ৪৮, মিাখালী বাণণণজযক এলাকা ঢাকা-১২১২ 

ণবণবি (একক) 

১১৫. জিাব ণমজণা সালমাি ইিািাণি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক 

এম. এম. ইিািাণি ণলণমদটি (পািাড়তলী সটক্সটাইল এন্ড সিাণসয়ারী 

ণমলস, ইিািাণি ণবণডাং, সশখ মুণজব সরাি, আগ্রাবাে বা/এ, িট্টগ্রাম 

ণবণবি (একক) 

১১৬. জনাব সমাোঃ পারদভজ রিমাি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণবআরণব সকবল ইন্ডাোঃ ণলোঃ 

ণবণসক ণশল্প িগণর, কুণষ্টয়া 

ণবণবি (একক) 

১১৭. ণমজ্ কাণিজ ফাদতমা সজণরি 

পণরিালক, সমসাস ণ ণভদয়লাদটক্স ণিণিাং ণলণমদটি 

ণল সমণরণিয়াি ঢাকা (সলদভল-৬)৭৯/এ, ণিকুঞ্জ বা/এ 

ণবমািবন্দর সরাি, ঢাকা 

ণবণবি (একক) 

১১৮. জনাব সমািাম্মে আব্দুল আউয়াল 

সিয়ারম্যাি ও ব্যবস্থাপিা পণরিালক, প্রাইম সটক্সটাইল ণিণিাং ণমলস্ ণলোঃ 

সসিাকল্যাি ভবি, (৮ম তলা), ১৯৫ মণতণিল বা/এ, ঢাকা 

ণবণবি (একক) 

১১৯. জিাব আব্দুল ওয়াদিে 

সিয়ারম্যাি, পাকণওদয় প্যাদকণজাং এন্ড ণপ্রণন্টাং ণলোঃ 

২৩/১, পান্থপর্থ ণলাংক সরাি, কাওরাি বাজার ঢাকা-১২১৫ 

ণবণবি (একক) 

১২০. সসয়ে ণসরাজুল ইসলাম 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সািণজ সটক্সটাইল ণমলস ণলোঃ 

প্লট-এ-২৩, এস-৬ (অাংশ), ণবণসক ণশল্প এলাকা কালুরঘাট, িট্রগ্রাম 

ণবণবি (একক) 

১২১. জিাব সমািাম্মে আমাি উল্লাি 

সিয়ারম্যাি, আমাি ণিণিাং ণমলস ণলণমদটি প্লট-১০ 

গুলশাি ির্থ ণ সাউর্থ, গুলশাি-২, ঢাকা 

ণবণবি (একক) 

১২২. জনাব কামাল উণিি আিদমে 

ব্যবস্থাপিা অাংশীোর, সমণরি সসফটি ণসদেম 

প্লট-ণব-২৮, ব্লক-এ, ণবণসক, আই/এ, সাগণরকাদরাি, পািাড়তলী, িট্রগ্রাম 

ণবণবি (একক) 

১২৩. জনাব সমািাম্মে আব্দুল্লাি জাদবর 

মদিািীত পণরিালক, জাদবর এন্ড জুবাদয়র এদক্সসণরজ ণলোঃ 

আেমজী সকাট ণ সমইি ণবণডাং, (৫ম তলা), ১১৫-১২০, মণতণিল বা/এ 

ণবণবি (একক) 

িলমাি পাতা-১০ 
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১২৪. জিাব সমাোঃ রণবউল আলম 

পণরিালক এন্ড ণসইও, এিাণজণপ্যাক ইণঞ্জণিয়াণরাং ণলণমদটি 

২৫ এিাণজণ সসন্টার, ১ম ও ২য় তলা, সতজগাঁও, বা/এ, ঢাকা 

ণবণবি (একক) 

১২৫. জিাব সমাোঃ মণির সিাদসি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক,  ফাণরিা ণিণিাং ণমলস ণলোঃ 

১৪৫ শণন্তিগর ইষ্টাি ণ প্লাস (৮ম তলা), স্যইট িম্বর- #৭/১-৭, ঢাকা-১২১৭ 

ণবণবি (একক) 

১২৬. জিাব আিদমে কামরুল ইসলাম সিৌধুরী ওণবই 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ণে কিদসাণলদিদটি টি এন্ড ল্যান্ডস সকাপািী 

(বাাংলাদেশ) ণলণমদটি, ণফিদল িাউজ, আগ্রাবাে ণস/এ, িট্টগ্রাম 

ণবণবি (একক) 

১২৭. জিাব সমািাম্মে আলী সখাকি 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ম্যাকসি ণিণিাং ণমলস ণলোঃ 

বাড়ী িম্বর- ১৭, সরাি িম্বর- ৬, সসক্টর-১, উত্তরা ঢাকা- ১২৩০  

ণবণবি (একক) 

১২৮. জিাব সমািাম্মে আব্দুর রণিম 

পণরিালক, (ক) িামজা সটক্সটাইলস্  ণলোঃ, 

(খ) ণিণব সটক্স  ণলণমদটি, ণবণজএমইএ ভবি (১৩ তলা), ২৩/১, পান্থপর্থ 

ণলাংক সরাি, কাওরাি বাজার, ঢাকা 

ণবণবি (গ্রুপ) 

১২৯. 
ণমজ্ নুর-ই ইয়ােণমি ফাদতমা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইয়ােণমি ণিণিাং ণমলস ণলণমদিট 

আেমজী সকাট ণ, সমইি ণবণডাং (৫ম তলা), ১১৫-১২০ মণতণিল বা/এ, ঢাকা 

ণবণবি (গ্রুপ) 

১৩০. জিাব সমাোঃ তািভীর খাি 

উপ-ব্যবস্থাপিা পণরিালক, মজ. মক গ্রুপ 

গ্রীি অরল্যাদন্ডা (৪র্থ ণ ও ৫ম তলা), ক ৪২/৪ 

প্রগণত স্মরণণ, বাণরিারা, ঢাকা-১২২৯ 

ণবণবি (গ্রুপ) 

 

১৩১. জিাব সালাউণিি আলমগীর 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, লাবীব গ্রুপ 

আর এ সক টাওয়ার, প্লট-১/এ, সফ্ল্ার-৫, জণসমউণিি এণভণিউ 

সসক্টর-৩, উত্তরা, ঢাকা 

ণবণবি (গ্রুপ) 

 

১৩২. জিাব সমাোঃ আব্দুল িাই সরকার 

সিয়ারম্যাি, পূব টাণী গ্রুপ 

ণরিমন্ড কিকি ণ (৬ষ্ঠ তলা), ৬৮, গুলশাি এণভণিউ, গুলশাি-১, ঢাকা 

ণবণবি (গ্রুপ) 

১৩৩. জিাব সমাোঃ সমাজিারুল িক 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, আর.এম. ইন্টারলাইণিাংস ণলোঃ 

আর.এম সসন্টার, ১১৯, সশখ মুণজব সরাি, িট্টগ্রাম-৪০০০ 

ণবণবি: ইরপদজডভুক্ত রস 

কযাটাগরর 

১৩৪. জিাব সমাোঃ সসণলম সরজা 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, ইউণিটি এদস্কসণরজ (প্রাোঃ) ণলোঃ 

ণস/ও-ইউণিটি এদস্কসণরজ (প্রাোঃ) ণলোঃ, প্লট-১৭, সসক্টর- ৬/এ, ণসইণপদজি, 

িট্রগ্রাম-৪১০০ 

ণবণবি: ইরপদজডভুক্ত রস 

কযাটাগরর 

 

১৩৫. সশখ িািার মািমুে 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, সিাভারটিস (বাাংলাদেশ) ণলোঃ 

এএইিএি টাওয়ার (৮ম তলা), ১৩ বীর উত্তম ণস আর েত্ত সরাি 

ণবপিি, ণস/এ, ঢাকা 

ণবণবি: রবদদরশ  ারলকানাধীন 

ও জদয়ন্ট মিঞ্চার 

১৩৬. 
জনাব মাস্যে োউে আকবািী 

ব্যবস্থাপিা পণরিালক, এণসএস সটক্সটাইলস (বাাংলাদেশ) ণলোঃ 

সততলাব, ওয়াি ণ-৩, পারাব, রূপগঞ্জ, িারায়িগঞ্জ 

ণবণবি: রবদদরশ  ারলকানাধীন 

ও জদয়ন্ট মিঞ্চার 

 

িলমাি পাতা-১১ 
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(খ) ণসআইণপ (দট্রি): সমাট ৪৬ জি 

 
িীণতমালার অনুদেে ৪ (১) এর কযাটাগণর (ক) ভক্ত সিম্বার গ্রুপ িদত ণিব ণাণিত এফণবণসণসআই পণরিালক ১৩ জি 

প্রণতণিণির তাণলকা: 

ক্র. িাং প্রার্থীর িাম, পেবী ও প্রণতষ্ঠাদির িাম 

1.  ণমদসস িাণসিা সিওয়াজ 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাদগরিাট সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

2.  জিাব সমাোঃ ণিজাম উণিি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বণরশাল সমদট্রাপণলটি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড  ইন্ডাণি 

3.  জিাব সমাোঃ মাস্যদুর রিমাি ণমলি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বগুড়া সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

4.  জিাব ণেলীপ কুমার আগরওয়ালা 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি,  চুয়ািাঙ্গা সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

5.  জিাব মাস্যে পারদভজ খাি (ইমরাি) 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, কুণমল্লা সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

6.  জিাব সমাোঃ আদিায়ার সাোত সরকার 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রতরনরধ, গাজীপুর সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

7.  জিাব সমাোঃ সরজাউল কণরম সরজনু 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রতরনরধ, জামালপুর সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

8.  গাজী সগালাম আশণরয়া 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, ণকদশারগঞ্জ সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

9.  জিাব তাবারাকুল সতাসাদিক সিাদসি খাি টিটু 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, মাণিকগঞ্জ সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

10.  জিাব সমাোঃ সকাণিনুর ইসলাম  

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, মুন্সীগঞ্জ সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

11.  জিাব সমাোঃ আতাউর রিমাি ভ ুঁইয়া  

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, সিায়াখালী সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

12.  জিাব সমািাম্মে ণরয়াে আলী 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, ণসরাজগঞ্জ সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

13.  আলিাজ্ব সমািাম্মে বজলুর রিমাি  

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, রাঙ্গামাটি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

 

 

িলমাি পাতা-১২ 
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িীণতমালার অনুদেে ৪(১) এর কযাটাগণর (খ) ভক্ত এদসাণসদয়শি গ্রুপ িদত ণিব ণাণিত এফণবণসণসআই পণরিালক ১৫ জদির 

তাণলকা: 

 

ক্র. িাং প্রার্থীর িাম, পেবী, প্রণতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািা 

14.  জিাব খন্দকার রুহুল আমীি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ সেঁদস্তারা মাণলক সণমণত  

15.  জিাব আবু সমাতাদলব 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ প্লাণেক প্যাদকণজাং, সরাল ম্যানুফযাকিারাস ণ এন্ড ওিাস ণ এদসাণসদয়শি 

16.  মীর ণিজাম উণিি আিদমে 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ িাি ণদবাি ণ ণিলাস ণ এদসাণসদয়শি 

17.  জিাব সমাোঃ শণফকুল ইসলাম ভরসা 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ সপপার ইদপাটাস ণ এদসাণসদয়শি 

18.  ণমদসস শমী কায়সার  

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, ই-কমাস ণ এদসাণসদয়শি অব বাাংলাদেশ 

19.  জিাব রাদশদুল সিাদসি সিৌধুরী (রণি) 

পণরিালক, এফণবণসণসআই  

প্রণতণিণি, প্রাইদভট সরণিও ওিাস ণ এদসাণসদয়শি অব বাাংলাদেশ  

20.  জিাব সমাোঃ িাণবব উল্লাি িি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রতরনরধ, বাাংলাদেশ ণরকণন্ডশন্ড ণভিাইদকলস ইদপাট ণাস ণ এন্ড ণিলাস ণ এদসাণসদয়শি (বারণভিা) 

21.  জিাব সাফকাত িায়োর 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ এদসাণসদয়শি অব কল সসন্টার এন্ড আউটদসাণস ণাং 

22.  ি. কাজী এরদতজা সিাদসি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ ল্যান্ড সিদভলপারস এদসাণসদয়শি 

23.  ণমদসস সিদলিা জািাঙ্গীর 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, ন্যাশিাল এদসাণসদয়শি অব স্মল এন্ড কদট ইন্ডাণিজ অব বাাংলাদেশ (িাণসব) 

24.  জিাব আমজাে সিাদসি  

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ সলোর গুিস ম্যানুফযাকিারাস ণ এদসাণসদয়শি 

25.  জনাব রনজা  উরিন রাদজশ 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রতরনরধ, বাাংলাদেশ সসদকন্ডারী সকায়াণলটি টিিদপ্লট ইদপাট ণাস ণ এন্ড মাদি ণন্টস এদসাণসদয়শি 

26.  িাদফজ িারুি-অর-রশীে 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, কযাব এদসাণসদয়শি অব বাাংলাদেশ  

িলমাি পাতা-১৩ 
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27.  জিাব এস.এম. জািাঙ্গীর সিাদসি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ এদগ্রা-প্রদসসরস এদসাণসদয়শি 

28.  সরাটাোঃ সমাোঃ আবুল আদয়ে খাি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ অদটা সিয়ার পাট ণস মাদি ণন্টস এন্ড ম্যানুফযাকিারাস ণ এদসাণসদয়শি 

 

িীণতমালার অনুদেে ৪(১) এর কযাটিগণর (গ) ভক্ত সিম্বারসমূি িদত ণিব ণাণিত এফণবণসণসআই পণরিালক ৯ জদির 

তাণলকা: 

 
ক্র. িাং প্রার্থীর িাম, পেবী, প্রণতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািা 

29.  জিাব সশখ ফজদল ফাণিম 

প্রর্থম সি-সভাপণত, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, সগাপালগঞ্জ সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি  

30.  ণমদসস প্রীণত িক্রবতী 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ উইদমি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

31.  জিাব স্যজীব রঞ্জি োস 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বণরশাল সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

32.  জিাব মািবুবুল আলম 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, িট্টগ্রাম সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

33.  ণমদসস সাণরতা ণমল্লাত 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, িট্টগ্রাম উইদমি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

34.  ণমদসস িাজ ফারিািা আিদমে 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, ঢাকা উইদমি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

35.  কাজী আণমনুল িক 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, খুলিা সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি 

36.  জিাব সগালাম মঈনুণিি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, সমদট্রাপণলটি সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণি, ঢাকা 

37.  জিাব সমাোঃ মণিরুজ্জামাি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, রাজশািী সিম্বার অব কমাস ণ এন্ড ইন্ডাণে 

 

িলমাি পাতা-১৪ 
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িীণতমালার অনুদেে ৪(১) এর কযাটাগণর (ঘ) ভক্ত এদসাণসদয়শি িদত ণিব ণাণিত এফণবণসণসআই পণরিালক-৯ জদির 

তাণলকা  

  

ক্র. িাং প্রার্থীর িাম, পেবী, প্রণতষ্ঠাদির িাম ও ঠিকািা 

38.  জিাব সমাোঃ শণফউল ইসলাম (মণিউণিি) 

সভাপণত, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ গাদম ণন্টস ম্যানুফযাকিারাস ণ এন্ড এক্সদপাট ণাস ণ এদসাণসদয়শি 

39.  জিাব সমাোঃ মুিতাণকম আশরাফ 

সি-সভাপণত, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ সকাড সোদরজ এদসাণসদয়শি 

40.  জিাব সমাোঃ িজরুল ইসলাম মজুমোর 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ এদসাণসদয়শি অব ব্যাাংকস 

41.  ি. সমািাম্মে ফারুক 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ এদসাণসদয়শি অব ইন্টারন্যাশিাল   ণরক্রুটিাং এদজন্সীজ (বায়রা) 

42.  জিাব শামীম আিসাি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ এদসাণসদয়শি অব সফটওয়যার এন্ড ইিফরদমশি সাণভ ণদসস 

43.  জিাব এস. এম. শণফউজ্জামাি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ ঔিি ণশল্প সণমণত 

44.  সশখ কণবর সিাদসি 

পণরিালক, এফণবণসণসআই 

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ  ইন্সুদরন্স এদসাণসদয়শি 

45.  জিাব এ.দক.এম. সসণলম ওসমাি, এম.ণপ 

পণরিালক, এফণবণসণসআই  

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ িীটওয়যার ম্যানুফযাকিারাস ণ এন্ড 

এক্সদপাট ণাস ণ এদসাণসদয়শি 

46.  জিাব সমাোঃ ইউস্যফ আশরাফ  

পণরিালক, এফণবণসণসআই  

প্রণতণিণি, বাাংলাদেশ প্লাণেক দ্রব্য ম্যানুফযাকিারাস ণ এন্ড  এক্সদপাট ণাস ণ এদসাণসদয়শি 

 

২.   ণসআইণপ (রপ্তাণি)-এর প্রাপ্য স্যদযাগ-স্যণবিা: ণসআইণপ (রপ্তাণি)-গণ ণিম্নণলণখত স্যদযাগ-স্যণবিা পাদবি: 

 

 ক. একজি ণসআইণপদক প্রেত্ত স্যণবিাণে তাঁর সময়ােকাল পয ণন্ত বিাল র্থাকদব; 

 খ. ণসআইণপ (রপ্তাণি)-গণ বাাংলাদেশ সণিবালয় প্রদবদশর জন্য প্রদবশ পাশ ও গাণড়র েীকার পাদবি; 

 গ. ণবণভন্ন জাতীয় অনুষ্ঠাি ও ণমউণিণসপ্যাল কদপ ণাদরশি কর্তণক আদয়াণজত িাগণরক সম্বি ণিায় আমন্ত্রণ পাদবি; 

 ঘ. ব্যবসায় সাংক্রান্ত ভ্রমদণ ণবমাি, সরল, সড়ক ও জলপদর্থ সরকাণর যািবািদি আসি সাংরিণ অগ্রাণিকার 

পাদবি; 

 ঙ. একজি ণসআইণপ এর ব্যবসা সাংক্রান্ত কাদজ ণবদেদশ ভ্রমদণর জন্য পররাি মন্ত্রণালয় ণভসা প্রাণপ্তর ণিণমত্ত 

সাংণিষ্ট দূতাবাসদক উদিশ্য কদর Letter of Introduction ইস্যয করদব; 

 ি. একজি ণসআইণপ তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও ণিদজর ণিণকৎসার জন্য সরকাণর িাসপাতাদলর সকণবি স্যণবিা 

প্রাণপ্তদত অগ্রাণিকার পাদবি; এবাং 

 ে. ণবমাি বন্দদর ণভআইণপ লাউঞ্জ-২ ব্যবিার স্যণবিা পাদবি। 

িলমাি পাতা-১৫ 
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-১৫- 

 

 

৩. ণসআইণপ (রপ্তাণি) এর সময়াে: 

 

 ক. ণসআইণপ (রপ্তাণি) এর সময়াে ১ (এক) বৎসর। এক বের অণতক্রান্ত িওয়ার পদর পরবতী বেদর ণসআইণপ 

সঘািণা িা িওয়ার পয ণন্ত ণসআইণপ এর সময়াে বলবৎ র্থাকদব। তদব ণসআইণপদের (দট্রি) সময়াে তাঁদের 

সাংণিষ্ট বাণণজয সাংগঠদির পদে বিাল র্থাকা অর্থবা পরবতী ণসআইণপ সঘািণা সযটি আদগ িয় সস পয ণন্ত 

কায ণকর র্থাকদব।  

 খ. ণসআইণপ কাদি ণর সময়ােকাল উত্তীণ ণ িওয়ার পর এক সপ্তাদির মদধ্য তা বাণণজয মন্ত্রণালদয় জমা ণেদত িদব; 

এবাং 

 গ. সকাদিা কারণ েশ ণাদিা ব্যণতদরদক কাউদক প্রেত্ত ণসআইণপ স্যণবিাণে প্রতযািার করার িমতা সরকার 

সাংরিণ কদর। 

 

 

রািপণতর আদেশক্রদম 

 

 

সমািাম্মে সমাস্তফা জামাল িায়োর 

উপসণিব 


