
ধান বয়লার পিরদশেকর কাযালেয়র 
ফ য়ারী- ২০২২ মােস রিজি ত বয়লােরর তািলকা

িমক
 নং

রিজে শন ন র িত ােনর নাম জলা রিজে শেনর তািরখ

1 বাঃবঃ ১২748 মেডল িড ক ািপটাল ই াঃ িলঃ নারায়নগ ২৬-০১-২০২২
2 বাঃবঃ ১২749 নীট কনসান িলঃ নারায়নগ ০৩-০২-২০২২
3 বাঃবঃ ১২৭৫০ অেন  ট টাইল এ  েসিসং নারায়নগ ২৬-০১-২০২২
4 বাঃবঃ ১২৭৫১ জ এস ট  গােম স এ  ট টাইল িলিমেটড গাজী র ০৭-০২-২০২২
5 বাঃবঃ ১২৭৫২ িপ এল িপউিরিফেকশন গােম স িলিমেটড গাজী র ০৭-০২-২০২২
6 বাঃবঃ ১২৭৫৩ ওয়ালটন হাই- টক ই াি জ িপএলিস গাজী র ০৭-০২-২০২২
7 বাঃবঃ ১২৭৫৪ ফ শন াশ িলিমেটড ঢাকা ০৯-০২-২০২২
8 বাঃবঃ ১২৭৫৫ লা িমম এ াপােরলস িলঃ ঢাকা ০৮-০২-২০২২
9 বাঃবঃ ১২৭৫৬ চাইিনজ লদার ত ানারীজ ( াঃ) িলঃ ঢাকা ০৮-০২-২০২২
10 বাঃবঃ ১২৭৫৭ নিড চেয়জ িলঃ ঢাকা ০৯-০২-২০২২
11 বাঃবঃ ১২৭৫৮ িততাস নীট ওয় ার িলঃ ঢাকা ০৮-০২-২০২২
12 বাঃবঃ ১২৭৫৯ ওিরন এ াপােরলস ঢাকা ০৮-০২-২০২২
13 বাঃবঃ ১২৭৬০ বিবলন গােম স িলিমেটড ঢাকা ০২-০৯-২০২২
14 বাঃবঃ ১২৭৬১ শারিমন ফ াশন িলিমেটড ঢাকা ০৮-০২-২০২২
15 বাঃবঃ ১২৭৬২ মসাস মিদনা অেটােম ক এে া ড টা াইল ১০-০২-২০২২
১৬ বাঃবঃ ১২৭৬৩ িশিরন ি িনং িমলস িলঃ টা াইল ১০-০২-২০২২
১৭ বাঃবঃ ১২৭৬৪ ডইলী রাইস ই াি জ িলঃ টা াইল ১০-০২-২০২২
১৮ বাঃবঃ ১২৭৬৫ মা অেটা রাইস িমল টা াইল ১০-০২-২০২২
১৯ বাঃবঃ ১২৭৬৬ মসাস সাউদান সািভেসস িলঃ ঢাকা ০৮-০২-২০২২
২০ বাঃবঃ ১২৭৬৭ মসাস রী ার সা াই এ  উড েসিসং চ াম ১৩-০২-২০২২
২১ বাঃবঃ ১২৭৬৮ রািজব এে া কিমক ালস িলঃ িব-বাড়ীয়া ১২-০২-২০২২
২২ বাঃবঃ ১২৭৬৯ িজ িস ব  িলিমেটড চ াম ১৩-০২-২০২২
২৩ বাঃবঃ ১২৭৭০ ভাতী িফড িমলস িলিমেটড িম া ১২-০২-২০২২
২৪ বাঃবঃ ১২৭৭১ মসাস ব ন এে া ড িব-বাড়ীয়া ১২-০২-২০২২
২৫ বাঃবঃ ১২৭৭২ বােয়িজদ ফ াশন ওয় ার এ াপােরলস নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
২৬ বাঃবঃ ১২৭৭৩ ি চ িভেলজ িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
২৭ বাঃবঃ ১২৭৭৪ াইম িজ  কালচার িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
২৮ বাঃবঃ ১২৭৭৫ মসাস আর িব নীট ওয় ারস িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
২৯ বাঃবঃ ১২৭৭৬ য়ার সােয়টাস িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
৩০ বাঃবঃ ১২৭৭৭ য়ার সােয়টাস িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
৩১ বাঃবঃ ১২৭৭৮ কা ন বাচল পাওয়ার জনােরশন িলঃ নারায়নগ ০৯-০২-২০২২
৩২ বাঃবঃ ১২৭৭৯ কা ন বাচল পাওয়ার জনােরশন িলঃ নারায়নগ ০৯-০২-২০২২
৩৩ বাঃবঃ ১২৭৮০ কা ন বাচল পাওয়ার জনােরশন িলঃ নারায়নগ ০৯-০২-২০২২
৩৪ বাঃবঃ ১২৭৮১ িদ বটম কােলকশন িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৩৫ বাঃবঃ ১২৭৮২ কনকড রইেম  ওয় ার িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৩৬ বাঃবঃ ১২৭৮৩ ভলী এ াপােরলস িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
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৩৭ বাঃবঃ ১২৭৮৪ মসাস এম ও এফ ফ াশ  িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৩৮ বাঃবঃ ১২৭৮৫ িসে ন ইং িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৩৯ বাঃবঃ ১২৭৮৬ ইিভেট  স শাট িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৪০ বাঃবঃ ১২৭৮৭ কাশিপয়া ি ি ং এ  ােকিজং ই াঃ গাজী র ১৬-০২-২০২২
৪১ বাঃবঃ ১২৭৮৮ টকেনা ওয়ািশং িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৪২ বাঃবঃ ১২৭৮৯ িসনেট  িফিনিশং িমলস িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৪৩ বাঃবঃ ১২৭৯০ নাফা এ াপােরলস িলিমেটড গাজী র ৩০-০১-২০২২
৪৪ বাঃবঃ ১২৭৯১ সািমট গাজী র-২ পাওয়ার িলিমেটড গাজী র ১৬-০২-২০২২
৪৫ বাঃবঃ ১২৭৯২ য়ার ড অ া  বভােরজ িলঃ িদনাজ র ১৬-০২-২০২২
৪৬ বাঃবঃ ১২৭৯৩ রােজমেকা ডস িলিমেটড লনা ২২-০২-২০২২
৪৭ বাঃবঃ ১২৭৯৪ বাংলােদশ ইি য়া শীপ পাওয়ার কাং িলঃ বােগরহাট ২০-০২-২০২২
৪৮ বাঃবঃ ১২৭৯৫ মসাস জেবদা অেটা রাইস িমল নওগ ২২-০২-২০২২
৪৯ বাঃবঃ ১২৭৯৬ মাদার অেটা রাইস িমল িলঃ নােটার ২০-০২-২০২২
৫০ বাঃবঃ ১২৭৯৭ অণব চৗ রী িফড ই াি জ নওগ ২২-০২-২০২২

৫১ বাঃবঃ ১২৭৯৮ মা িফড িমল রাজশাহী ২৩-০২-২০২২

৫২ বাঃবঃ ১২৭৯৯ মাইলস এে া িফড িমলস নােটার ২০-০২-২০২২
৫৩ বাঃবঃ ১২৮০০ ঈগ  ডস িলিমেটড চাপাই নবাবগ ২৩-০২-২০২২
৫৪ বাঃবঃ ১২৮০১ মসাস এস এম অেটা ম ক রাইচ িমল নওগ ২২-০২-২০২২
৫৫ বাঃবঃ ১২৮০২ ইউিনফল ট টাইল িমলস িলিমেটড ০২/১৬/২০২২ ২৩/০১/২০২২
৫৬ বাঃবঃ ১২৮০৩ হািমদ ফি  িলিমেটড (ইউিনট-২) নরিসংদী ১৬-০২-২০২২
৫৭ বাঃবঃ ১২৮০৪ হিরেটজ টা ােকা িকেশারগ ২৩-০২-২০২২
৫৮ বাঃবঃ ১২৮০৫ িশয়ারা পাওয়ার কা ানী িলিমেটড িসেলট ২২-০২-২০২২
৫৯ বাঃবঃ ১২৮০৬ িশয়ারা পাওয়ার কা ানী িলিমেটড িসেলট ২২-০২-২০২২
৬০ বাঃবঃ ১২৮০৭ অিণবাণ ড ই াি জ িসেলট ২৩-০২-২০২২
৬১ বাঃবঃ ১২৮০৮ ইউেরােজান ফ াশন িলঃ ঢাকা ২৪-০২-২০২২
৬২ বাঃবঃ ১২৮০৯ ওমর সাফারী ওয়ািশং িলঃ ঢাকা ২৬-০২-২০২২
৬৩ বাঃবঃ ১২৮১০ িদ  এ াপােরলস িলঃ ঢাকা ২৩-০২-২০২২
৬৪ বাঃবঃ ১২৮১১ মসাস  িঝল বাংলা এে া ড টা াইল ২৫-০২-২০২২
৬৫ বাঃবঃ ১২৮১২ টােগট ফাইন িনট ই াঃ িলঃ ময়মনিসংহ ১৬-০২-২০২২
৬৬ বাঃবঃ ১২৮১৩ হযরত শাহ লতান (রাঃ) িফড িমলস ন েকানা ১৫-০২-২০২২
৬৭ বাঃবঃ ১২৮১৪ মসাস মা ম অেটা রাইস িমল ময়মনিসংহ ১৪-০২-২০২২
৬৮ বাঃবঃ ১২৮১৫ জািরন অেটা রাইস িমল ময়মনিসংহ ১০-০২-২০২২
৬৯ বাঃবঃ ১২৮১৬ মসাস তা কদার অেটােম ক রাইস িমল ময়মনিসংহ ১৪-০২-২০২২
৭০ বাঃবঃ ১২৮১৭ িব র ডইরী এ  এে া ই াঃ রাইস িমল ময়মনিসংহ ১৪-০২-২০২২
৭১ বাঃবঃ ১২৮১৮ মাইশা মীম এ াপােরলস িলিমেটড গাজী র ২৪-০২-২০২২
৭২ বাঃবঃ ১২৮১৯ িমতালী ফ াশনস িলিমেটড গাজী র ২৪-০২-২০২২
৭৩ বাঃবঃ ১২৮২০ ফয়ার ইন ের  টকেনালজী গাজী র ২৪-০২-২০২২
৭৪ বাঃবঃ ১২৮২১ মিভন িডজাইন িলঃ নারায়নগ ১৪-০২-২০২২
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৭৫ বাঃবঃ ১২৮২২ লাউডার িসরািমক মেটিরয়াল কা ানী িলিমেটড নারায়নগ ২৩-০২-২০২২
৭৬ বাঃবঃ ১২৮২৩ ফিকর গােম স িলঃ নারায়নগ ১৫-০২-২০২২
৭৭ বাঃবঃ ১২৮২৪ উ রা ট ফাইবাস এ  ই াি জ িলঃ নারায়নগ ১৬-০২-২০২২
৭৮ বাঃবঃ ১২৮২৫ াব এিডবল ওেয়ল িলিমেটড নারায়নগ ১৬-০২-২০২২
৭৯ বাঃবঃ ১২৮২৬ িমিথলা ট টাইল ই াি জ িলিমেটড নারায়নগ ১৬-০২-২০২২
৮০ বাঃবঃ ১২৮২৭ সাইবা ট টাইল িমলস াঃ িলঃ নারায়নগ ১৬-০২-২০২২
৮১ বাঃবঃ ১২৮২৮ িদ ী ডাইং এ  নীট িফিনিশং িমলস িলঃ নারায়নগ ২২-০২-২০২২
৮২ বাঃবঃ ১২৮২৯ আেয়শা এিপএস ইন েলশন িলিমেটড নারায়নগ ০৭-০২-২০২২
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