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ৈময়কালঃ ০৩ (ণতন) মাৈ।
ক্রণমক
১

কজলার নাম
ঢাকা

কৈক্টমরর নাম

িাতরখ: ৩০ জুন, ২০২১ তিস্টাব্দ
কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ইমাম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, কৈকশন-১১, ব্লকণি, এণভণনউ-৩, লাইন-২৭, ণমরপুর, পল্লবী,
ঢাকা।
ণবৈণমল্লাহ গ্যাৈ ওময়ণডং, কৈকশন-১১, ব্লক-ণব,
বাণি-১৫, কালশী করাি, ণমরপুর, ঢাকা।

জণৈম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মারুফ কহামৈন বয়ৈ-১০

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমা: রুস্তম
১১/ণব, ণমল্লাত কযাম্প, ণমরপুর-১১, ঢাকা।

কহামৈন বয়ৈ-১১

কমা: ৈামাদ
মুৈণলম কযাম্প, কৈকশন-১১, ঢাকা।

রাণকব বয়ৈ-১০

কমা: শামীম
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

এরশাদ বয়ৈ-১২

ণদলশান
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

ণরয়াজ বয়ৈ-১২

কমজাজ
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

নজরুল বয়ৈ-১১

ফখরুল

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম

1

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

উজ্জ্বল কার ওয়াশ , করাি, দণিিখান, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

রাণকব বয়ৈ-১২
ৈাময়দুল বয়ৈ-১১

মা অমর্ামমাবাইলৈ
মামুন স্টীল
পাওয়ার কিৈ
ণবৈণমল্লাহ মর্রৈ
দুলাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

আব্দুল মণজদ
দুলাল মাতবর, গাংগী, ফণরদপুর।
০১৭৬১৯৮২২৩২
ফণকর
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর। ০১৭৪৩২৭৯৮৭৩

ইয়াৈীন বয়ৈ-১২

জাহাঙ্গীর আলম কচৌধুরী
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

আল-আণমন বয়ৈ-১৩

ওণহদুল্লাহ
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

ফাণহম বয়ৈ-১২
কমা: ইমরান বয়ৈ-১১
ইয়াৈীন বয়ৈ-১৩
কমা: কমাকমৈদুল বয়ৈ-১১
কমা: ইমরান বয়ৈ-১২
কমা: ৈামনায়ার বয়ৈ-১৪

আমলা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নওয়াপািা, কাণশপািা, নরণৈংদী।

ণশপন বয়ৈ-১২

সুজন
বনানী, বগুিা। ০১৯৮৫৭৭৮৯৩০
কমা: জণলল
দরমবশপুর, কনায়াখালী।
বাবুল
ণৈরাজণদখান, মুন্সীগি। ০১৮৬৯০২৩৬৫৫
কমামতাজ
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
মাজাহার
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
আইজুল ইৈলাম
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
আবু

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং

ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

মা বাবার কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
জণৈম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
এমা স্টীল হাউজ
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কমৈাৈ ট ভাই ভাই কেিাৈ ট, ৫২/৩, নবীন চন্দ্র
কগাস্বামী করাি, শ্মশানঘার্, কপাষ্টমগালা, শ্যামপুর,
ঢাকা-১২০৪।
রাবার/প্লাণষ্টক
আল আণমন রাবার ইন্ডাণিজ, ৪০/১০-এ, ৈনাতন
গি, ণজগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

শামসু বয়ৈ-১২
কমা: করজাউল বয়ৈ-১১
শাফাময়ত বয়ৈ-১১
কমা: ণলজন বয়ৈ-১২
ফারজানা বয়ৈ-১২

আমান প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ, ৩২, নয়াগাও,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

ফয়জুল ইৈলাম
কৈাইবাণি, দণিিখান, ঢাকা।
কমা: ইণিৈ আলী
শ্মশানঘার্, কপাষ্টমগালা, শ্যামপুর, ঢাকা১২০৪। ০১৬২৩-১৫৮১৪৫
কমাঃ মাসুদ
কনায়াখালী

ময়না বয়ৈ-১১

কমাঃ নুরুজ্জামান
ণদবপুর, কনায়াখালী

রাণহন বয়ৈ-১২

আবুল কামশম
কনায়াখালী

কমাঃ ণবল্লাল বয়ৈ-১২
তাজ রাবার ইন্ডাণিজ, ৪২/৭-এ, কৈানাতনগি,
ণজগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
জয়নাল মামকটর্, কদওয়ানবাণি,
দণিিখান, ঢাকা।
আবু হাণনফ
জয়নাল মামকটর্, কদওয়ানবাণি,
দণিিখান, ঢাকা।
আ: হক
বর্তলা, এয়ারমপার্ ট, ঢাকা।

কাওৈার বয়ৈ-১১
ণবজয় বয়ৈ-১৩

কমাঃ রামৈল
কবৌবাজার, ণকমশারগি।
০১৯২৮২২৮৩১৪
শামসুল আলম
বণরশাল।
কমাঃ ককটু
গ্রামঃ নওদাবাঘা বুণিতলা, িাকঃ সৈয়দ
আহমেদ কমলজ, োনাঃ কৈানাতলা,
কজলাঃ বগুিা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণৈমা বয়ৈ-১১
ণশলা বয়ৈ-১০

এভামরষ্ট র্ময়ৈ , কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

তামান্না বয়ৈ-১২
রণবউল বয়ৈ-১৩
নাণহদ
বয়ৈ-১২
জুমা বয়ৈ-১৩

ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি, মান্নান
ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
কবকারী

মুৈণলম সুইর্ৈ, নন্দীপািা, ৈবুজবাগ

কমাঃ শারুক বয়ৈ-১১

শাহ জামাল
গ্রামঃ মাদামররচর ,িাকঃ বাহাদুরাবাজার ,
োনাঃ কদওয়ানগি, কজলাঃ জামালপুর
কামদর
আলী নগর বাজার কামরাঙ্গীরচর , ঢাকা।
কমাঃ ণবল্লাল
গ্রামঃ কচুয়া কপাঃডুমুণরয়া োনাঃ কচুয়া
কজলাঃচাদপুর
আবুল কামৈম
গ্রামঃ কগাণবন্দপুর কপাঃ িাণক োনাঃ
ণমঠামঈন কজলাঃ ণকমশারগি
আণমর কহামৈন
গ্রামঃ আর্পাশা কপাঃ িাণক োনাঃ
ণমঠামঈন কজলাঃ ণকমশারগি
কমাঃ ণমঠুন

নুর আণমন বয়ৈ-১০

কমাঃ রণফকুল
ণপরগাছা, রংপুর

মাসুদ রানা বয়ৈ-১৩

মৃত আব্দুল মুণকম
ণপরগাছা, রংপুর

ৈবুজ বয়ৈ-১১
ইউসুফ কবকারী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
সুক্কুর আলী
কভালা

কালাম বয়ৈ-১০

কমাঃ ফজলু
ণপরগাছা, রংপুর
-

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।

4

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণনউ ণব-বাণিয়া কবকারী, দঃ বাৈামবা, ৈবুজবাগ,
ঢাকা।
পূব ট বাৈামবা, ৈবুজবাগ, ঢাকা
আল-আণজম কবকারী, পূব ট বাৈামবা, ৈবুজবাগ,
ঢাকা

এণশয়া ফুি কিািাক্টৈ এন্ড কবকারী
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা, ণখলগাঁও,
ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শুভ বয়ৈ-১৪
ফময়জ বয়ৈ-১৩

কমাঃ মাতবর
কুণমল্লা

মামুন বয়ৈ-১২

কমাঃ ণৈরাজ
রংপুর

কমাঃ ণরয়াজুল বয়ৈ-১৩

কমাঃ ৈাণদকুর বয়ৈ-১০
রহমান
ফণরদুল বয়ৈ-১২
আমছর উণর্দ্ন বয়ৈ-১১

১৫। হক কবকারী এন্ড ফুিৈ, ৩৬/৪-এ,
কবগুনবািী, বউ বাজার, হাণতরণিল, ঢাকা।
১৬। হাৈান শাহ কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ১০,
জাফরাবাদ, রাময়র বাজার, ঢাকা।

কবকারী

সুজন বয়ৈ-১২

কমাঃ ণজয়াবুল বয়ৈ-১১
১৩। আণদ কমাহােদীয়া কবকারী, নগর ককান্ডা,
২নং গাইল, ৈাভার, ঢাকা।
১৪। ঢাকা কবকারী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আমজাদ কহামৈন

মাণজদুল ইৈলাম বয়ৈ-১৩
মুৈাণয়দ বয়ৈ-১২

কমাঃ কালা ণময়া
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা,
ণখলগাঁও, ঢাকা। ০১৯৭৭৬১৬৫৬৯
কমাঃ মারজান
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা,
ণখলগাঁও, ঢাকা। ০১৯৭৭৬১৬৫৬৯
কমাঃ ণৈরাজুল ইৈলাম
অস্থায়ীঃ নগর ককান্ডা, ২নং গাইল, ৈাভার,
ঢাকা।
কমাণমন
অস্থায়ীঃ ণৈরাজুল, আমতলা,
আইচামনায়ার্দ্টা, ৈাভার, ঢাকা।
কমাঃ ৈামনায়ার আলী
অস্থায়ীঃ কদওগাঁও, ৈাভার, ঢাকা।
কমাঃ মণজবুর রহমান
ব্রাহ্মিবািীয়া, ০১৭১৯২৯৫২৭২
কমাঃ আলী ওৈমান
পাচার্, ইতনা, ণকমশারগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।

5

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণলণবয়া কবকারী, ৭৫, দয়াগি, ৈাময়দাবাদ, ঢাকা।

ওয়াকটশপ

ইমাম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, কৈকশন-১১, ব্লকণি, এণভণনউ-৩, লাইন-২৭, ণমরপুর, পল্লবী,
ঢাকা।

ণবৈণমল্লাহ গ্যাৈ ওময়ণডং, কৈকশন-১১, ব্লক-ণব,
বাণি-১৫, কালশী করাি, ণমরপুর, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মুন্না বয়ৈ-১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মণমনুল ইৈলাম
দয়াগি, যাৈাবািী, ঢাকা।

রমজান বয়ৈ-১৪

ণমলন ণময়া
হণরয়ানা, নবীনগর, ব্রাহ্মিবািীয়া ।
০১৭৯৬৬২১৯৬৫
কমা: রুস্তম
১১/ণব, ণমল্লাত কযাম্প, ণমরপুর-১১, ঢাকা।

কহামৈন বয়ৈ-১০
কৈাহাগ ৈরকার বয়ৈ-১২

ৈাইফুল

কমাঃ জণৈম বয়ৈ-১৩

রাজ্জাক

আলাণমন বয়ৈ-১২

ৈাত্তার

আণশকুল বয়ৈ-১৩

ৈাজ্জাদ

কৈাহাগ ৈরকার বয়ৈ-১৪

নয়ন

হাণকম বয়ৈ-১২

রণশদ

কহামৈন বয়ৈ-১১

কমা: ৈামাদ
মুৈণলম কযাম্প, কৈকশন-১১, ঢাকা।

রাণকব বয়ৈ-১০

কমা: শামীম
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।

6

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
এরশাদ বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণদলশান
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

ণরয়াজ বয়ৈ-১২

কমজাজ
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

জণৈম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ

নজরুল বয়ৈ-১১

ফখরুল
নওয়াপািা, কাণশপািা, নরণৈংদী।

উজ্জ্বল কার ওয়াশ , করাি, দণিিখান, ঢাকা।

রাণকব বয়ৈ-১২

আব্দুল মণজদ
দুলাল মাতবর, গাংগী, ফণরদপুর।
০১৭৬১৯৮২২৩২
ফণকর
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর। ০১৭৪৩২৭৯৮৭৩

ৈাময়দুল বয়ৈ-১১

মা অমর্ামমাবাইলৈ
মামুন স্টীল

ইয়াৈীন বয়ৈ-১২

জাহাঙ্গীর আলম কচৌধুরী
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

আল-আণমন বয়ৈ-১৩

ওণহদুল্লাহ
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

ফাণহম বয়ৈ-১২

সুজন
বনানী, বগুিা। ০১৯৮৫৭৭৮৯৩০

কমা: ইমরান বয়ৈ-১১

বাশার

ইয়াৈীন বয়ৈ-১৩

রণশদ

কমা: কমাকমৈদুল বয়ৈ-১১

মাইন উণর্দ্ন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

পাওয়ার কিৈ
ণবৈণমল্লাহ মর্রৈ
দুলাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমা: ইমরান বয়ৈ-১২
কমা: ৈামনায়ার বয়ৈ-১৪

আজাদ

ণশপন বয়ৈ-১২

জুময়ল

কমা: ইমরান বয়ৈ-১১

শাণহন

কমা: ইমরান বয়ৈ-১১

কমা: জণলল
দরমবশপুর, কনায়াখালী।

ইয়াৈীন বয়ৈ-১৩
কমা: কমাকমৈদুল বয়ৈ-১১
কমা: ইমরান বয়ৈ-১২
কমা: ৈামনায়ার বয়ৈ-১৪

আমলা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
বাদল

ণশপন বয়ৈ-১২
ইমরান বয়ৈ-১২

বাবুল
ণৈরাজণদখান, মুন্সীগি। ০১৮৬৯০২৩৬৫৫
কমামতাজ
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
মাজাহার
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
আইজুল ইৈলাম
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
আবু
জয়নাল মামকটর্, কদওয়ানবাণি,
দণিিখান, ঢাকা।
কমাঃ জুময়ল

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কৈাহাগ ৈরকার বয়ৈ-১৩
রণন ইৈলাম বয়ৈ-১৩
ইৈমাইল বয়ৈ-১১
শণরফুল ইৈলাম বয়ৈ-১২

মা বাবার কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
জণৈম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃহাই
কমাঃ বাশার
কমাঃ আব্দুর রণহম
কমাঃ কুদ্দুৈ

সুমন বয়ৈ-১১

কমাঃ ওৈমান

নাজমুল কহাৈাইন বয়ৈ-১২

কমাঃ কামদর

শামসু বয়ৈ-১২
কমা: করজাউল বয়ৈ-১১
ৈণজবব বয়ৈ-১২

আবু হাণনফ
জয়নাল মামকটর্, কদওয়ানবাণি,
দণিিখান, ঢাকা।
আ: হক
বর্তলা, এয়ারমপার্ ট, ঢাকা।
বণশর

রাণি বয়ৈ-১৩

কমাস্তফা

ণরয়ন বয়ৈ-১৩

ৈাখাওয়াত

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ৈবুজ বয়ৈ-১২
ময়না বয়ৈ-১১
রামৈল বয়ৈ-১২
কমাঃ ণবল্লাল বয়ৈ-১২
কাওৈার বয়ৈ-১১

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

এমা স্টীল হাউজ

শাফাময়ত বয়ৈ-১১

কমৈাৈ ট ভাই ভাই কেিাৈ ট, ৫২/৩, নবীন চন্দ্র
কগাস্বামী করাি, শ্মশানঘার্, কপাষ্টমগালা, শ্যামপুর,
ঢাকা-১২০৪

কমা: ণলজন বয়ৈ-১২
কাওৈার বয়ৈ-১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কৈানা ণময়া
শণহদুল
রাকাময়ত
ইণলয়াছ
বণশর
ফয়জুল ইৈলাম
কৈাইবাণি, দণিিখান, ঢাকা।
কমা: ইণিৈ আলী
শ্মশানঘার্, কপাষ্টমগালা, শ্যামপুর, ঢাকা১২০৪। ০১৬২৩-১৫৮১৪৫
কমাঃ রণশদ

কামাল বয়ৈ-১২

বাৈার

রণবন বয়ৈ-১৩

আজাদ

রণন বয়ৈ-১২

রাজীব

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রাণি বয়ৈ-১৩
ণরয়ন বয়ৈ-১৩

রাবার/প্লাণষ্টক

আল আণমন রাবার ইন্ডাণিজ, ৪০/১০-এ, ৈনাতন
গি, ণজগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

ফারজানা বয়ৈ-১২

ৈাইদ
কমাঃ মাসুদ
কনায়াখালী

ময়না বয়ৈ-১১

কমাঃ নুরুজ্জামান
ণদবপুর, কনায়াখালী

রাণহন বয়ৈ-১২

আবুল কামশম
কনায়াখালী

কমাঃ ণবল্লাল বয়ৈ-১২
তাজ রাবার ইন্ডাণিজ, ৪২/৭-এ, কৈানাতনগি,
ণজগাতলা, হাজারীবাগ, ঢাকা।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কামাল

কাওৈার বয়ৈ-১১

কমাঃ রামৈল
কবৌবাজার, ণকমশারগি।
০১৯২৮২২৮৩১৪
শামসুল আলম
বণরশাল।

কাময়ৈ বয়ৈ-১২

কমাঃ রণমজ

রণবন বয়ৈ-১৩

কমাঃ ওয়াণহদ

রণন বয়ৈ-১২
জামাল বয়ৈ-১৩

ওয়াণৈম
কমাঃ আলাউণর্দ্ন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

আমান প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ, ৩২, নয়াগাও,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ইমন বয়ৈ-১৩
মাসুদ বয়ৈ-১২

কমাঃ জাণহদ

ণবজয় বয়ৈ-১৩

কমাঃ ককটু
গ্রামঃ নওদাবাঘা বুণিতলা, িাকঃ সৈয়দ
আহমেদ কমলজ, োনাঃ কৈানাতলা,
কজলাঃ বগুিা
সুক্কুর আলী
কভালা

ণৈমা বয়ৈ-১১
ণশলা বয়ৈ-১০
এভামরষ্ট র্ময়ৈ , কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা

তামান্না বয়ৈ-১২
রণবউল বয়ৈ-১৩
নাণহদ বয়ৈ-১২
জুমা বয়ৈ-১৩

ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি, মান্নান
ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
জাহাঙ্গীর

কমাঃ শারুক বয়ৈ-১১
কমা: বণশর বয়ৈ-১০

শাহ জামাল
গ্রামঃ মাদামররচর ,িাকঃ বাহাদুরাবাজার ,
োনাঃ কদওয়ানগি, কজলাঃ জামালপুর
কামদর
আলী নগর বাজার কামরাঙ্গীরচর , ঢাকা।
কমাঃ ণবল্লাল
গ্রামঃ কচুয়া কপাঃডুমুণরয়া োনাঃ কচুয়া
কজলাঃচাদপুর
আবুল কামৈম
গ্রামঃ কগাণবন্দপুর কপাঃ িাণক োনাঃ
ণমঠামঈন কজলাঃ ণকমশারগি
আণমর কহামৈন
গ্রামঃ আর্পাশা কপাঃ িাণক োনাঃ
ণমঠামঈন কজলাঃ ণকমশারগি
কমাঃ ণমঠুন
কমাঃ বামতন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শুভ বয়ৈ-১২
কমা: আণরফ বয়ৈ-১৩

কবকারী

মুৈণলম সুইর্ৈ, নন্দীপািা, ৈবুজবাগ

ণনউ ণব-বাণিয়া কবকারী, দঃ বাৈামবা, ৈবুজবাগ,
ঢাকা।
পূব ট বাৈামবা, ৈবুজবাগ, ঢাকা
আল-আণজম কবকারী, পূব ট বাৈামবা, ৈবুজবাগ,
ঢাকা

কমাঃ ইণলয়াছ
কমাঃ আতাউর রহমান

ইমন বয়ৈ-১২

কগালাম কহামৈন

নুর আণমন বয়ৈ-১০

কমাঃ রণফকুল
ণপরগাছা, রংপুর

মাসুদ রানা বয়ৈ-১৩

মৃত আব্দুল মুণকম
ণপরগাছা, রংপুর

ৈবুজ বয়ৈ-১১
ইউসুফ কবকারী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কালাম বয়ৈ-১০
শুভ বয়ৈ-১৪
ফময়জ বয়ৈ-১৩

কমাঃ ফজলু
ণপরগাছা, রংপুর
আমজাদ কহামৈন
কবকারী

সুজন বয়ৈ-১২

কমাঃ মাতবর
কুণমল্লা

মামুন বয়ৈ-১২

কমাঃ ণৈরাজ
রংপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা

হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত

13

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

এণশয়া ফুি কিািাক্টৈ এন্ড কবকারী
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা, ণখলগাঁও,
ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ণরয়াজুল বয়ৈ-১৩
কমাঃ ণজয়াবুল বয়ৈ-১১

১৩। আণদ কমাহােদীয়া কবকারী, নগর ককান্ডা,
২নং গাইল, ৈাভার, ঢাকা।
১৪। ঢাকা কবকারী

কমাঃ ৈাণদকুর বয়ৈ-১০
রহমান
ফণরদুল বয়ৈ-১২
আমছর উণর্দ্ন বয়ৈ-১১

১৫। হক কবকারী এন্ড ফুিৈ, ৩৬/৪-এ,
কবগুনবািী, বউ বাজার, হাণতরণিল, ঢাকা।

মাণজদুল ইৈলাম বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ কালা ণময়া
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা,
ণখলগাঁও, ঢাকা। ০১৯৭৭৬১৬৫৬৯
কমাঃ মারজান
করাি-৫, দাগ-১৬৫৩০, নণন্দপািা,
ণখলগাঁও, ঢাকা। ০১৯৭৭৬১৬৫৬৯
কমাঃ ণৈরাজুল ইৈলাম
অস্থায়ীঃ নগর ককান্ডা, ২নং গাইল, ৈাভার,
ঢাকা।
কমাণমন
অস্থায়ীঃ ণৈরাজুল, আমতলা,
আইচামনায়ার্দ্টা, ৈাভার, ঢাকা।
কমাঃ ৈামনায়ার আলী
অস্থায়ীঃ কদওগাঁও, ৈাভার, ঢাকা।
কমাঃ মণজবুর রহমান
ব্রাহ্মিবািীয়া, ০১৭১৯২৯৫২৭২

বামরক বয়ৈ-১৪

নণজব

জীবন বয়ৈ-১৪

কমাঃ গাজী

ৈাগর বয়ৈ-১০

কমাঃ মণনর

রণক ইৈলাম- ১১
ণরয়াজ -১৩

কমাঃআলী
শণহদুল

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা

হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

১৬। হাৈান শাহ কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ১০,
জাফরাবাদ, রাময়র বাজার, ঢাকা।
ণলণবয়া কবকারী, ৭৫, দয়াগি, ৈাময়দাবাদ, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মুৈাণয়দ বয়ৈ-১২
মুন্না বয়ৈ-১৪
রমজান বয়ৈ-১৪

করস্টুমরন্ট
কহামর্ল

কযামফ মনপুরা করস্টুমরন্ট এন্ড পাটি ট কৈন্টার,
ণজরামবা, আশুণলয়া, ঢাকা।
কযামফ হাণমম করমস্তারা, ৈায়দাবাদ, কপৌর পামম্পর
ৈামে যাৈাবািী, ঢাকা
ণবৈণমল্লাহ ণবণরয়ানী হাউজ
৬৪১/৫৫১, আশমকানা, দণিনখান, ঢাকা-১২৩০।

রায়হান বয়ৈ-১৪
ৈবুজ বয়ৈ-১০

কভমকলৈ ককয়ার
৬১২/১৫, বুণদ্ধজীণব কৈতু করাি, বণৈলা,

কমাঃ আলী ওৈমান
পাচার্, ইতনা, ণকমশারগি।
মণমনুল ইৈলাম
দয়াগি, যাৈাবািী, ঢাকা।
ণমলন ণময়া
হণরয়ানা, নবীনগর, ব্রাহ্মিবািীয়া ।
০১৭৯৬৬২১৯৬৫
আব্দুল জণলল চাঁদপািা, কগাণবন্দগি,
গাইবান্দা।
ৈাময়দুল ইৈলাম জল ঢাকা, নীলফামারী।

আণজজুল -১১
ইৈলাম

কমাঃ রণফকুল ইৈলাম
বণরশাল।

ণরয়াজ -১৩

কমাঃ আতাউর রহমান

শুভ বয়ৈ-১২

অমর্ামমাববাইল
ওয়াকটৈপ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কগালাম কহামৈন

ৈবুজ -১১

কমাঃ জুময়ল

তাওণহদ -১২

কমাঃ আক্কাৈ

কমাঃ শুভ বয়ৈ-১২
ইৈলাম

কমাঃ রামৈল
ঢাকা উদ্যান, কমাঃপুর, ঢাকা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা

হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কমাহােদপুর, ঢাকা।

কহামর্ল

আলম করামস্তারা, ২৫/১ ণৈ এম আর প্লাজা,
ৈায়দাবাদ, উত্তর যাৈাবািী, ঢাকা

মাহতাব ৈাণভটণৈং কৈন্টার ৬/৪-ণৈ, কালুনগর,
হাজারীবাগ, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শাহণরয়ার
নাণফৈ
কমাঃ জাণহদুল বয়ৈইৈলাম ণজৈান ১৩।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কমাঃ ফারুক
ওয়াৈপুর, ককরািীগি, ঢাকা।

ইণলয়াৈ- ১১

কমাঃমণনর

আকাশ- ১০

কমাঃ কামশম

কহামৈন- ১২

কমাঃ বামতন

ণরয়াজ- ১৩

কমাঃ আকবর

রামৈল ১২
বয়ৈ-

কমাঃ রতন

ৈবুজ- ১১

কমাঃ কমাস্তফা, বিাইবািী, রংপুর।

সুমন- ১২

ৈাজাদুল

কমা: ফারুক বয়ৈ-১৪
শাণহন বয়ৈ-১৩

কমাঃ শণহদুল
কমাঃ কখাকা ণময়া

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।

হময়মছ।

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

প্লাণষ্টক

কবকারী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ফয়ৈাল বয়ৈ-১১

খান মর্রৈ

আণৈফ- ১২

রণি মর্রৈ

আব্দুল্লাহ- ১২

আব্দুল মামলক
বণরশাল।
ইউনুৈ
গাইবান্ধা।

ৈায়মন অমর্ামমাবাইল ওয়াকটৈপ

আণবর- ১১

কমাজামেল
নীলফামারী।

লাণি অমর্ামমাবাইল ওয়াকটৈপ

ইমন- ১০

মণনর কহামৈন
ককরািীগি।

কহামৈন- ১২

কমাঃ শামীম
রংপুর।

ণরয়াজ- ১৩

কমাঃ ফারুক
কুণমল্লা।

কমৈাৈ ট ণনউ িানলপ ব্যার্ারী
৬/ক, বায়তুল আমান মৈণজদ মামকটর্, মণতণিল,
ঢাকা।
জাণহদ হাৈান কব্রি এন্ড ণবস্কুর্
১১৮৫, পূব ট কশওিাপািা, কাফরুল, ণমরপুর, ঢাকা১২১৬।

ৈণজব বয়ৈ-১২

প্লাণষ্টক

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ ণৈণর্দ্ক

মধুমণত রাবার এন্ড প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ
হুজুরপািা কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।

কমাঃ কামদর

কমা: আণরফ বয়ৈ-১৩

কমাঃ বকুল

সুমন- ১২

কমাঃ ণমলন
ব্রাক্ষ্মবাণিয়া।

কমা: অণনক বয়ৈ-১৩

কমাঃ নুর ইৈলাম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

মধুমণত রাবার এন্ড প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ
হুজুরপািা কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।
কহামর্ল

আল আরজু কহামর্ল, ৈায়দাবাদ, যাৈাবাণি, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রণন বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ হাণদ

সুবন টা বয়ৈ-১৩

কমাঃ ওৈমান

সুমন- ১২

কমাঃ মুমশটদ আলম
মাদারীপুর।

কমা: ফারুক বয়ৈ-১৪
শাণহন বয়ৈ-১৩

কতাফাজল ইৈলাম
৪৪/১, করাণতমর্ালা, ৈাময়দাবাদ, ঢাকা১১০০
কমাঃ কৈানা ণময়া

কমাঃ ফয়ৈাল বয়ৈ-১১

কমাঃ মুণজবর

কযামফ হাণমম করমস্তারা, ৈায়দাবাদ, কপৌর পামম্পর
ৈামে যাৈাবািী, ঢাকা

কমা: কমাখমলছ বয়ৈ-১০

কনায়াখালী কহামর্ল এন্ড করষ্টুমরন্ট,
ৈায়দাবাদ,যাৈাবাণি, ঢাকা।

আব্দুল বামৈত বয়ৈ-১২

কমা: ৈানাউল
৪৩/২/১, জনপে কমাি, ৈায়দাবাদ,
ণৈএনণজ পাম্প ৈংলগ্ন, ঢাকা-১৩০৪
কমা: ৈামদক
ৈায়দাবাদ, যাৈাবাণি, ঢাকা।

কমা: বণশর বয়ৈ-১০
কমাঃ ইকবাল বয়ৈ-১১
কমাঃ রুমবল বয়ৈ-১৩

কমা: নজরুল
ৈায়দাবাদ, যাৈাবাণি, ঢাকা।
কমাঃ হাই
আিাৈ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

প্লাণষ্টক

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ নাঈম বয়ৈ-১২

আলম করামস্তারা, ২৫/১ ণৈ এম আর প্লাজা,
ৈায়দাবাদ, উত্তর যাৈাবািী, ঢাকা

শুভ বয়ৈ-১২

আলম করামস্তারা, ২৫/১ ণৈ এম আর প্লাজা,
ৈায়দাবাদ, উত্তর যাৈাবািী, ঢাকা

কমা: আণরফ বয়ৈ-১৩

হক কহামর্ল এন্ড করষ্টুমরন্ট, ৪নং দয়াগি,
যাৈাবািী, ঢাকা

ইমন বয়ৈ-১২

ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি,
মান্নান ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর,
ঢাকা।
ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি,
মান্নান ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর,
ঢাকা।
ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি,
মান্নান ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর,
ঢাকা।
ণজহান প্লাণষ্টক, ছাতা মৈণজদ করাি,
মান্নান ৈামহমবর বািী, কামরাঙ্গীরচর,
ঢাকা।
মধুমণত রাবার এন্ড প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ
হুজুরপািা কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।
মধুমণত রাবার এন্ড প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ হুজুরপািা
কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।
মধুমণত রাবার এন্ড প্লাণষ্টক ইন্ডাঃ
হুজুরপািা কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।

সুবন টা বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাতামলব
কমা: ইণিৈ ণময়া
২৫/১ ণৈ এম আর প্লাজা, ৈায়দাবাদ, উত্তর
যাৈাবািী, ঢাকা
কহাৈাইন আহমেদ
২৫/১ ণৈ এম আর প্লাজা, ৈায়দাবাদ, উত্তর
যাৈাবািী, ঢাকা
ৈণফকুল ইৈলাম
৪নং দয়াগি, যাৈাবািী, ঢাকা
কমাঃ নাণৈর ণময়া

কমাঃ ফরহাদ বয়ৈ-১১

কমাঃ শাহাবুণর্দ্ন
তারা মৈণজদ কামরাঙ্গীচর, ঢাকা

মালা বয়ৈ-১২

কমাঃ কহামৈন
তারা মৈণজদ কামরাঙ্গীচর, ঢাকা

বয়ৈ-১৩

আবদুল কগাফরান
ণৈমলটি বাজার, কামরাঙগীচর,ঢাকা

কমাঃ রণফক বয়ৈ-১১

কমাঃ হাণবব
ণৈমলটি বাজার, কামরাঙগীচর,ঢাকা

ণপংকী

কমাঃ শাহ বয়ৈ-১৩
আলম
কমাঃ নাঈম বয়ৈ-১২

কমাঃ ণমন্টু ণময়া
পাণকস্তান মৈণজদ,কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।
বকুল
মদয়দার ণমল কামরাঙ্গীরচর,ঢাকা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫,
করাি নং-৩, ওয়াি -৬, ৈাা্ণন কবাি
কমলজ করাি, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি-৬, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫,করাি নং-৩,
ওয়াি -৬,কমলজ করাি, কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণবক্রমপুর প্লাণষ্টক, কহাণডং নং-৫৫, করাি নং-৩,
ওয়াি ট -৬, ৈাণন করাি, কমলজ করাি,
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা।
ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।
ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ আকাশ বয়ৈ-১২
কমাঃ রামৈল বয়ৈ-১৩
ফয়ৈাল বয়ৈ-১১
ৈালমান বয়ৈ-১১
পারমভজ বয়ৈ-১৩
কমহরাব বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাকমৈদ
ফণকর পািা োনাঃ হাণকমপুর কজলাঃ
ণদনাজপুর
জাহাঙ্গীর
ফণকর পািা োনাঃ হাণকমপুর কজলাঃ
ণদনাজপুর
কমাঃ রতন ণময়া
গ্রামঃ ধলাা্ই োনাঃ ণমঠামঈন কজলাঃ
ণকমশারগি
কমাঃ ইমদাদুল হক
গ্রামঃ উত্তর ণৈঙ্গাা্ণর োনাঃ ণকমশারগি
কজলাঃরংপুর
কমাঃ তারা ণময়া
কমাঃ মণমন

ৈাগর বয়ৈ-১২

কমাঃ নয়ন

ৈাণন বয়ৈ-১৩

কমাঃইকবাল

মারুফ বয়ৈ-১২

কমাঃ বকুল

পারমভজ বয়ৈ-১৩

শাহজালাল

ৈাণির বয়ৈ-১২

মণনর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রামৈদ বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ কগালাম কহামৈন

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

ণরয়াদ বয়ৈ-১৩

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

কমাকমৈদুল বয়ৈ-১২

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

মারুফ বয়ৈ-১৩

কমাঃ ইণলয়াছ

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

মাসুদ বয়ৈ-১২

কমাঃ রণশদ

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

আলী বয়ৈ-১৩

বাৈার

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

জামবদ বয়ৈ-১২

আজাদ

ণৈণর্দ্ক এন্ড ব্রাদাৈ ট, ২৩/এ, কুণনপািা, কতজগাঁও,
ঢাকা।

কলাকমান বয়ৈ-১৩

রাজীব

এজাজ
কমাঃ বামতন

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ইভা ইমলকমো কপ্লটিং ওয়াকটৈ, ২৩/এ,
কুণনপািা, কতজাগাঁও, ঢাকা।

নাণৈম বয়ৈ-১২

রণফকুল

ইভা ইমলকমো কপ্লটিং ওয়াকটৈ, ২৩/এ,
কুণনপািা, কতজাগাঁও, ঢাকা।

রণকব বয়ৈ-১৩

ইকবাল কহামৈন

পাবনা ইণিণনয়াণরং, ১২/১,
পূব টকুণনপািা ,কতজাগাঁও, ঢাকা।

মারুফ বয়ৈ-১২

আৈলাম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
পাবনা ইণিণনয়াণরং, ১২/১,
পূব টকুণনপািা ,কতজাগাঁও, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ওমর ফারুক বয়ৈ-১৩
মাসুদ বয়ৈ-১২

কমাঃ রণমজ

আলম বয়ৈ-১৩

কমাঃ ওয়াণহদ

জামবদ বয়ৈ-১২

ওয়াণৈম

কলাকমান বয়ৈ-১৩

কবকারী

মণদনা কবকারী
গাজীরচর্, আশুণলয়া ৈাভার, ঢাকা।

এম ণব ণৈ ণবক্রৈ
র্ঙ্গাবািী. আশুণলয়া, ৈাভার, ঢাকা।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আব্দুল্লাহ

কমাঃ আলাউণর্দ্ন

ৈালাম বয়ৈ-১৩

জাহাঙ্গীর

মাসুদ বয়ৈ-১২

বক্কর

আলম বয়ৈ-১৩

রকমত

মাছুম বয়ৈ-১২

আব্দুর রহমান

জামাল বয়ৈ-১৩

আক্কাৈ

ৈালাম বয়ৈ-১৩

জিার

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আল মামুন কেি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী
৪৬০. গুলবাগ, মাণলববাগ, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ শাণকল বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ ৈাইফুল ইৈলাম

কমাঃ ৈাণির বয়ৈ-১২

নজরুল

কমাঃ কমহরাব বয়ৈ-১৩

আবু ৈাইদ

ণমলন বয়ৈ-১২

কমাঃ ৈামজদুল

রুমবল বয়ৈ-১৩

রাণকব

রামশদ বয়ৈ-১২

কমাঃ কামদর

রণন বয়ৈ-১১
মামুন ইৈলাম বয়ৈ-১২
ণরফাত বয়ৈ-১৩

কুদ্দুৈ
রণফকুল
রতন

ণমর কহাৈাইন বয়ৈ-১৩

কমাঃ কতাতা ণময়া

কহামৈন বয়ৈ-১২

কমাঃ কখাকা ণময়া

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

করমস্তারা
গামমটন্টৈ

গামমটন্টৈ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণিয়া কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ণৈয়াম বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ কমাখমলৈ রহমান

ণৈমলা করমস্তারা এন্ড ণমণন চাইণনজ

কমাঃ মাণহন বয়ৈ-১৩

কমাঃ মাসুদ ণময়া

লাবনী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কাইয়ুম বয়ৈ-১২

শাণহন

লাবনী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কৈাহাগ বয়ৈ-১৩

রাণকব

লাবনী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

রামশদ বয়ৈ-১২

ফণরদ

লাবনী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

রণবউল বয়ৈ-১১

বণশর

লাবনী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

মামুন ইৈলাম বয়ৈ-১২

রণশদ

হাৈান গামমটন্টৈ
৪ে ট তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণরফাত বয়ৈ-১৩

ণৈয়াম এমব্রয়িারী
৪ে ট তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণমর কহাৈাইন বয়ৈ-১৩

কামাল

সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কহামৈন বয়ৈ-১২

নাণৈর

সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

রণবন বয়ৈ-১২

কামাল

কণফল উণর্দ্ন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণৈয়াম কহাৈাইন বয়ৈ-১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ আব্দুর রহমান

সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কগালাপ বয়ৈ-১২

কামশম

সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

মাণনক বয়ৈ-১৪

কমাঃ কুদ্দুৈ

আর এৈ গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণরফাত বয়ৈ-১৩

এবাদত

ফরমাল বয়ৈ-১২

বাশার

ফরহাদ বয়ৈ-১৩

রণশদ

কৈামহল রানা বয়ৈ-১১

লাবনী প্যান্ট কফয়ার
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

সবশাখী গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

মাইন উণর্দ্ন

ণলমন বয়ৈ-১২

বাদল

বাবু বয়ৈ-১৪

আজাদ

ৈাণির বয়ৈ-১১

জুময়ল

রানা বয়ৈ-১৩

শাণহন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

গামমটন্টৈ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রামশদ বয়ৈ-১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ফরহাদ

মাময়র কদায়া গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

মণনরুল বয়ৈ-১২

জাণকর

ণরফাত গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কবারহান বয়ৈ-১১

রাণজব

মাহদুল্লাহ গামমটন্টৈ
৭ম তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

রাণকব বয়ৈ-১২

শাহ আলম

ৈাণির বয়ৈ-১৩

ফয়ৈাল

মারুফ কাজী বয়ৈ-১২

আঃ হাই

ইমরান কাজী বয়ৈ-১৪

রামশদুল

কমাঃ মণনর বয়ৈ-১২

ইণলয়াছ

কখাকন বয়ৈ-১৪
কমাঃ আৈাদ বয়ৈ-১৩
মুকুল বয়ৈ-১৩

কতাফাজ্জল
হারুন
মকবুল

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

আজাদ গামমটন্টৈ, ৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার,
ঢাকা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ৈজল বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কহাৈাইন

শণহদুল ইৈলাম

রামশদুল

ৈাইফুল ইৈলাম বয়ৈ-১২

ইণলয়াছ

কমাঃ ণৈফার্ বয়ৈ-১২

মণমন

কমাঃ কণরম বয়ৈ-১৩

বাশার

জুবাময়র বয়ৈ-১২

মণনর

মণমন বয়ৈ-১৪

নাণৈর

আরজু বয়ৈ-১২

আফজাল

শাণমম বয়ৈ-১২

বাদল

কমাঃ রাটুল হাৈাৈ বয়ৈ-১৩
আতাউর রহমান বয়ৈ-১২

ৈাইফুল
কণফল উণর্দ্ন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণবৈণমল্লাহ গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা
রামৈল গামমটন্টৈ
৬ষ্ট তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ৈাণির বয়ৈ-১২
শুভু বয়ৈ-১৩
ণরয়াজ খন্দকার বয়ৈ-১২
মারুফ বয়ৈ-১৪

গামমটন্টৈ

মীর কহাৈাইন বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ৈণজব
নুরজামান
রামশদুল
কামাল
কণফল উণর্দ্ন

আলম বয়ৈ-১২

ইছাহাক

সুমন বয়ৈ-১২

রণফকুল

কমাঃ ফণরদ বয়ৈ-১৩
ৈজল বয়ৈ-১২

বকুল
আলী কহামৈন

ৈাইদ হাৈান বয়ৈ-১৩

রণফকুল

নাণহদ হাৈান বয়ৈ-১২

কামশম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কৈামহল রানা বয়ৈ-১৩
কৈাহাগ ৈরকার বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
রণফকুল
রাজ্জাক

কমাঃ জণৈম বয়ৈ-১৩

ণমলন

আলাণমন বয়ৈ-১২

ণলমন

আণশকুল বয়ৈ-১৩

ওয়াণৈম

কৈাহাগ ৈরকার বয়ৈ-১৪

মামুন

হাণকম বয়ৈ-১২

সুরুজ ণময়া

ৈাজাদুল বয়ৈ-১৩

ৈালাউণর্দ্ন

কমাঃ জীবন বয়ৈ-১২
হৃদয় বয়ৈ-১৩
ৈাণকল বয়ৈ-১৪

ৈালাম
কমাঃ শাহজাহান
কমাঃ রণমজ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণমলন বয়ৈ-১৩
শাণমম বয়ৈ-১২
ৈাজু বয়ৈ-১৩
কমাঃ কণবর হাৈান বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ ওয়াণহদ
ওয়াণৈম
কমাঃ আলাউণর্দ্ন
জাহাঙ্গীর

ণনউ কামশম গামমটন্টৈ
৬ষ্ট তলা,মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

বাবুল বয়ৈ-১২

কমাঃ জাণহদ

সতয়ব গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ৈাণির বয়ৈ-১৪

কমাঃ জণহরুল

আবু বক্কর বয়ৈ-১৩
মাণনক বয়ৈ-১২
মণরয়ম গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কমাঃ জয়নাল বয়ৈ-১২
হাৈান

কমাঃ হাই
আিাৈ
কমাতামলব

মামুন বয়ৈ-১৩

কমাঃ ইয়াণৈন

তুণহন বয়ৈ-১২

কমাঃ কতাতা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণনউ ফযাশন
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণি. এৈ গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আণতকুল ইৈলাম বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আণরফ

কমাঃ হাৈান বয়ৈ-১৪

কমাঃ কগালাম কহামৈন

কমাঃ লাভলু বয়ৈ-১৩

এজাজ

র্ানভীর কহাৈাইন বয়ৈ-১২

কমাঃ বামতন

খণলফা গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণশমুল বয়ৈ-১২

কমাঃ ইণলয়াছ

জাণহদ গামমটন্টৈ
৫ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ণবপ্লব বয়ৈ-১৩

কমাঃ রণশদ

বাবুল মজুমদার বয়ৈ-১২

বাৈার

ভাই ভাই গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

কমাঃ আবছার বয়ৈ-১৩

আজাদ

ণজহাদ গামমটন্টৈ
৮ম তলা, মাকসুদা র্াওয়ার, ঢাকা

ৈাইফুল বয়ৈ-১২

কমাঃ কণবর

কামাল কহামৈন বয়ৈ-১২

কমাঃ শামীম

ওমর বয়ৈ-১২

কমাঃ জণৈম

ৈাইমন
২য় তলা, আণজজ র্াওয়ার।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ আৈাদুল বয়ৈ-১৩
আহােদ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ আতাউর রহমান

কমাঃ আদনান বয়ৈ-১৪

কমাঃ ৈবুজ

আল-মাণৈর
২য় তলা, আণজজ র্াওয়ার।

ইমরান বয়ৈ-১১

কমাঃ মণনর

মা বাবার কদায়া গামমটন্টৈ
৭ম তলা, চাকলাদার র্াওয়ার।

কৈাহাগ বয়ৈ-১২

আিাৈ

কফরমদৌৈ বয়ৈ-১৩
জুতার কারখানা

আশা এন্টারিাইজ, ১ নং ণবনয়বািী (২য় তলা),
বংশাল, ঢাকা।

ৈাণির ১৪

কমাঃ ওৈমান
কমা: রুস্তম, ১১/ণব, ণমল্লাত কযাম্প,
ণমরপুর-১১, ঢাকা।

মারুফ কাজী ১২

ৈাইফুল

ইমরান কাজী ১৩

রাজ্জাক

কমাঃ মণনর ১২

ৈাত্তার

কখাকন ১৪
কমাঃ আৈাদ ১৩

ৈাজ্জাদ
নয়ন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ওয়াকটৈপ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

পদ্মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

উজ্জ্বল কার ওয়াশ , করাি, দণিিখান, ঢাকা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মুকুল ১২
কমাঃ ৈজল ১৪

মা অমর্ামমাবাইলৈ

স্টীল

মামুন স্টীল

কমা: ৈামাদ
মুৈণলম কযাম্প, কৈকশন-১১, ঢাকা।

শণহদুল ইৈলাম ১৩

কমা: শামীম
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

ৈাইফুল ইৈলাম ১২

ণদলশান
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

কমাঃ ণৈফাত ১৪

কমজাজ
মুিাপািা কযাম্প, কৈকশন-১২, ঢাকা।

জুবাময়র ১২
মণমন ১১

অমর্ামমাবাইলৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
রণশদ

আব্দুল মণজদ
দুলাল মাতবর, গাংগী, ফণরদপুর।
০১৭৬১৯৮২২৩২
ফণকর
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর। ০১৭৪৩২৭৯৮৭৩

আরজু ১৪

জাহাঙ্গীর আলম কচৌধুরী
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

শাণমম ১৩

ওণহদুল্লাহ
ৈাণলপুর চর, ফণরদপুর।

কমাঃ রাটুল ১২
হাৈাৈ
আতাউর রহমান ১১

সুজন
বনানী, বগুিা। ০১৯৮৫৭৭৮৯৩০
বাশার

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ৈাণির ১২
শুভু ১১
ণরয়াজ খন্দকার ১৪

প্লাণষ্টক

কৈানাপুর প্লাণষ্টক ওয়ার্ার ওয়াকটৈ করাি,
চকবাজার, ঢাকা।

মাইন উণর্দ্ন
বাদল

মারুফ ১৩

আজাদ

মীর কহাৈাইন ১৪

জুময়ল

আলম ১২

শাণহন

সুমন ১১
কমাঃ ফণরদ ১২

ণমজান প্লাণস্টক, ইৈলামবাগ, ঢাকা।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
রণশদ

ৈজল ১১
ৈাইদ হাৈান ১৪
নাণহদ হাৈান ১২

কমা: জণলল
দরমবশপুর, কনায়াখালী।
বাবুল
ণৈরাজণদখান, মুন্সীগি। ০১৮৬৯০২৩৬৫৫
কমামতাজ
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
মাজাহার
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫
আইজুল ইৈলাম
জয়নাল মামকটর্, দণিিখান, ঢাকা।
০১৮৬৯০২৩৬৫৫

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণশপন ১১
ইমরান ১২

০২

গাজীপুর

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

জণন ১৩

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

সুশান্ত ১৪

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

নয়ন ৈরকার ১৩

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

হৃদয় ১৪

কর্ক্সর্াইল

শামসুল আলাণমন ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি,
উত্তর বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

ময়না খাতুন ১৪
কৃষ্ণা রািী ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আবু
জয়নাল মামকটর্, কদওয়ানবাণি,
দণিিখান, ঢাকা।
কমাঃ জুময়ল
ণপতাঃ কমাঃ আলাণমন
মাতাঃ আঞ্জুয়ারা খাতুন
রাণজবপুর ৈদর, কুণিগ্রাম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি এবং
উদ্বুদ্ধকরি করা
হময়মছ।
কারখানা
কর্তটপিমক ণশশু
শ্রমমর কুফল
ৈম্পমকট অবণহত
করা হময়মছ।
তামদরমক কমটমুখী
ণশিার জন্য
এনণজও এর ৈামে
কো বলার জন্য
কারখানা
কর্তটপিমক বলা
হময়মছ।

ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।
ণশশুশ্রম
ণনরণৈত
হময়মছ।

ণপতাঃ কমল কান্ত দাৈ
মাতাঃ মণন বালা
কগাণবন্দগি, গাইবান্ধা
ণপতাঃ কমাঃ শামসুল ইৈলাম
মাতাঃ মমনায়ারা খাতুন
কাণজপুর, ণৈরাজগি
ণপতাঃ কমাঃ আবুল কালাম
মাতাঃ মৃত করামকয়া খাতুন
কাণজপুর, ণৈরাজগি
ণপতাঃ কমাঃ মণজবুর রহমান
মাতাঃ আৈমা কবগম
ৈণখপুর, র্াঙ্গাইল
ণপতাঃ সুকমল কঘাষ
মাতাঃ মমতা বালা
-
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কর্ক্সর্াইল

এৈ এ ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর বক্তারপুর,
কাণলয়াককর, গাজীপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
জামাল ১৩

কবকারী

কতপান্তর ফুিৈ, মাজুখান,হারবাইদ,পুবাইল,
গাজীপুর

কমাঃ মাসুদ ১৩

কবকারী

ৈততা কবকাণর এন্ড কনমফক্সনাণর, মাযুখান
বাজার, পুবাইল, গাজীপুর
ৈততা কবকাণর এন্ড কনমফক্সনাণর, মাযুখান
বাজার, পুবাইল, গাজীপুর
কমাযামেল কবকাণর, কাপাণৈয়া, গাজীপুর।

রণবন ১৩

কবকারী
কবকারী
কবকারী

অমর্া কমাবাইল

মাণনক লাল ১৪
ণমন্টু ১৩

কমাযামেল কবকাণর,সূয টনারায়িপুর, নতুন
বাজার, কাপাণৈয়া, গাজীপুর।

ণবপ্লব ১৪

কমৈাৈ ট স্বি টালী অমর্া পার্ টৈ, কদওয়ান মণিল,
ওয়াবদা কগর্, আণিমখালা, কাণলগি, গাজীপুর।

নাণৈর
১৪

ওয়াকটৈপ

ণিণজইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কর্কনগপািা,
ময়মনণৈংহ করাি, গাজীপুর।

১। আলম ১৪
২। ৈাত্তার ১৪
৩। আণনৈ ১৪

ওয়াকটৈপ

ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
কর্কনগপািা, ময়মনণৈংহ করাি, গাজীপুর।

১। ণরয়াদ ১৪
২। রুমবল ১৪
৩। ৈাণমনুল ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতাঃ কমাঃ আলম ণময়া
মাতাঃ আমলয়া খাতুন
বরকত কহামৈন
ণশবপুর , নরণৈংদী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি,
মামলা দাময়র

কমাঃ ৈওকাত
মাযুখান, গাজীপুর
কাকন লাল
ৈদর, রাজবাণি
জান আলম
সভরব, ণকমশারগি
কুদ্দুৈ
মরজাল, নরণৈংদী

কনাটিশ কিরি

রণফক
কঘািাশাল, নরণৈংদী

কনাটিশ কিরি

১। কমাফাজ্জল
২। শাহীন ইৈলাম
৩। শাহ আলম
জামালপুর। ০১৯৩০১৮৮০১১৯
২। ব্রাহ্মিবাণিয়া।
০১৭৬৪২৯৯৬৭১
৩। ময়মনণৈংহ।
০১৯৯০২৩৪৮১৮
১। ৈাখাওয়াত কহামৈন
২। মণফজ উণর্দ্ন
৩। নরুজ্জামান
১। ব্রাহ্মিবাণিয়া।
০১৭০৫৫৮০৮৩৫
২। কুণমল্লা।
০১৭৫৬০৯১৪৯৬

কনাটিশ কিরি

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি

কনাটিশ কিরি
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

ৈােীআক্তার ১২

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

কমাস্তফাহাৈান ১৪

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

রািী ১৩

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

কমাছাঃতাণনয়াআ ১৩
ক্তার

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির,
িাকঃজাতীয়ণবশ্বণবদ্যালয়,
োনাঃগাছা, গাজীপুর।

কমাৈাঃমারুফাআ ১৩
ক্তার

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
৩। ণকমশারগি
০১৯২৬৯৪৩৫২১
ণপতাঃশাণহনণময়া
মাতাঃণমনাআক্তার
গ্রামঃণবলবাঘমারা, িাকঃমমামছিা,
উপমজলাঃমহামৈনপুর, কজলাঃণকমশারগি।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কমৌণখকভামব
কারখানা
কর্তটপিমক
ণশশুশ্রণমক
িতযাহামরর ণবষময়
জানামনা হময়মছ
এবং কারখানা
কর্তটপি
ণশশুশ্রণমকটিি
তযাহার কমরমছ।

ণপতাঃমমাঃআব্দুলমমাতামলব,
মাতাঃমমাৈাঃরুণবনা
গ্রামঃপাণবয়াজুরী, িাকঃচরমগারপুর,
উপমজলাঃহালুয়াঘার্, কজলাঃময়মনণৈংহ।
কমাবাইলঃ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃআৈাদুল
মাতাঃরায়মুননাহার
গ্রামঃমগাজাণদয়া,
িাকঃবরইপািা,উপমজলাঃকণরমগি,
কজলাঃণকমশারগি।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
ণপতাঃজণললখাঁ,
মাতাঃমৈণলনাআাক্তার
গ্রামঃবাণলকাণন্দ, িাকঃমতণলগাণত,
উপমজলাঃআর্পািা,
কজলাঃমনৈমকানা।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
ণপতাঃইমরউণর্দ্ন,
মাতাঃমমাছাঃণশণিখাতুন
গ্রামঃমগাণবন্দপুর,
িাকঃমযাগাণনয়া,
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

সুবি টাআক্তার ১৩

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

কমাঃণমজানুররহ ১৪
মান

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

হৃদয়হাৈান ১৩

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

কমাছাঃৈােী ১৪

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

কমাছাঃআময়শাম ১৪
ণন

গামমটন্টৈ

ফযাশনওয়াডট,

কমাঃআলীহাৈান ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
উপমজলাঃনাণলতাবাণি,
কজলাঃমশরপুর।
কমাবাইলঃ ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃমাইনউণর্দ্ন,
মাতাঃপুষ্পআক্তার
গ্রামঃশণছলাহাটি, ৫নংদাণমহা,
উপমজলাঃতািাইল,
িাকঃতািাইল,
কজলাঃণকমশারগি।
কমাবাইলঃ ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃমমাঃনুরুন্নবী
মাতাঃমমাছাঃআণমরনমবগম
গ্রামঃদণিিমন্দুয়ার, ইউণনয়ন-৯
নংবনগ্রাম, কপাঃৈাদুল্লযাপুর,
কজলাঃগাইবান্দা।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
ণপতাঃমৃতজুময়ল,
মাতাঃআমনায়ারাখাতুন
গ্রামঃচংপলাণশয়া, কপাঃরণহমগি,
ইউণনয়ন-৭ নংরণহমগি, উপমজলাফুলপুর, কজলা- ময়মনণৈংহ।
কমাবাইলঃ ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃমমাঃৈাইফুলইৈলাম,
মাতাঃমমাছাঃআণিয়ামবগম
গ্রামঃমাণলণিকান্দা, িাকঃহাণতবান্দা,
উপমজলাঃণিনাইগাণত, কজলাঃমশরপুর।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
ণপতাঃমমাঃকালাণময়া
মাতাঃমমাৈাঃণলজাআক্তার
গ্রামঃশুনই, িাকঃমমঘারকাণন্দ, আর্পািা,
কজলাঃমনৈমকানা।
কমাবাইলঃ ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃমমাঃণৈরাজুলইৈলাম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

38

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।
গামমটন্টৈ

আর এম
ণজ(কর্ইলাণরং)
কযাপ হাউজ
কযাপ হাউজ
ণিণন্টং
ণিণন্টং

ফযাশনওয়াডট,
১৮৯/১, পণিমজাির, গাছা, গাজীপুর।

উজ্জ্বলণময়া ১৪

আব্দুল্লাহ কযাপ হাউজ,
কমাল্লাবািী,রসুলবাগ,আলাউণর্দ্ন করাি,দত্তপািা।

কমাঃপলাশ ১৩

তামান্না কযাপ হাউজ,
কমাল্লাবািী,রসুলবাগ,আলাউণর্দ্ন করাি,দত্তপািা।
তামান্না কযাপ হাউজ,
কমাল্লাবািী,রসুলবাগ,আলাউণর্দ্ন করাি,দত্তপািা।
মানহা ণিণন্টং ফযাশন, ১/১,পূব গাজীপুরা
বাৈস্টযান্ড,ময়মনণৈংহ করাি,গাজীপুর।

আণবর কহামৈন ১১
ণমরাজ কহামৈন ১১
কাজলী আক্তার ১৩

মানহা ণিণন্টং ফযাশন, ১/১,পূব গাজীপুরা
বাৈস্টযান্ড,ময়মনণৈংহ করাি,গাজীপুর।
মানহা ণিণন্টং ফযাশন, ১/১,পূব গাজীপুরা
বাৈস্টযান্ড,ময়মনণৈংহ করাি,গাজীপুর।
ণিন্ট ভযালী

আলাণমন ১৩
কহামৈন
তাণনয়া আক্তার ১৩

ণিন্ট কিািাকশন,
ণতলারগাণত, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।

ণিন্ট ভযালী

কমাঃ মমনায়ার ১৪
কহামৈন

ণিন্ট কিািাকশন,
ণতলারগাণত, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।

ণিন্ট ভযালী

ৈাধন চন্দ্র রায় ১৪

ণিণন্টং
ণিন্ট কিািাকশন,
ণতলারগাণত, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।

কমাঃ এনাময়ত ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রামঃগাজীনগর, ওয়াি ট-২, িাকঃরাজাপুর,
উপমজলাঃধমটপাশা, কজলাঃসুনামগি।
কমাবাইলঃ ০১৭৩১১৬২২৫২
ণপতাঃলালচানণময়া
মাতাঃউজ্জ্বমলামবগম
গ্রামঃগাজীনগর, ওয়াি ট-২, িাকঃরাজাপুর,
উপমজলাঃধমটপাশা, কজলাঃসুনামগি।
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
কমাঃ জাণকর কহামৈন
০১৯৪৭৮৬০১১৯

গৃহীত ব্যবস্থা

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

আলম চান ও আকণলমা কবগম
০১৯৪১৭৩২৯২০
আব্দুর রহমান ও পারণভন
০১৯০৯২৮২৬২৩
কমাস্তফা গাজী ও কদবী কবগম
০১৯০৬৮৭৯৪৫১

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

কমাঃৈবুজ কহামৈন ও আণরফা খাতুন
কমাঃমরজাউল কণরম ,০১৯১৬২৭৮৪১০
নজরুল ইৈলাম ও রুমা কবগম
০১৮২৯৩৪৩৭৭৭
কমাঃ আবু ৈাইদ
বাো ভার্পািা, গালাগাঁও, তারাকান্দা,
ময়মনণৈংহ।
০১৭৭২-৫০৩০৮৬
কমাঃ আনার আলী
ণগলাগাছা, ৪নং কগৌণরপুর, ণিনাইগাতী,
কশরপুর।
০১৮৫৮-২২২৭৯৫
অণনল চন্দ্র রায়
পূব ট কাচুয়া, কাচুয়া ৈরদার পািা,
গংগাচিা, রংপুর।

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

মন্তব্য

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ণিন্ট কিািাকশন,
ণতলারগাণত, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।
মর্রৈ
মর্রৈ
ইণিঃ এন্ড
কর্কমনালণজ,
মর্রৈ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণিন্ট ভযালী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ আণরফ ১৪

হযরত শাহজালাল মর্রৈ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

শ্যামল ১৪

এম আলম মর্রৈ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

ইমরান ১৪

মীর ইণিঃ এন্ড কর্কমনালণজ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

কশাভন ১৪

রণহম মর্রৈ ণলঃ, হাণরমকন, জাঃণবঃ, গাজীপুর।

কণবর ণময়া ১২

অমর্ামমাবাইলৈ
ওয়াকটৈ

জমজম অমর্ামমাবাইলৈ ওয়াকটৈ,কভাগিা,
গাজীপুর।

আকাশ বাবু ১৩

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

ণবৈণমল্লাহ কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, বাৈন,
গাজীপুর।

কমাঃ সুজন ১২

মর্রৈ

পামভল মর্রৈ ণলঃ, ছয়দানা, গাজীপুর।

মনা ণময়া ১৩

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

র্াংগাইল করস্টুমরন্ট, শরীফপুর, গাজীপুর।

ওয়াকটৈপ,

ভাই ভাই মর্র ওয়াকটৈ ণলঃ, কড্ডা বাজার,
গাজীপুর।

ওয়াকটৈপ,

ণবৈণমল্লাহ ইণিঃ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

ওয়াকটৈপ,

এণশয়া ইণিঃ ওয়াকটৈপ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

আণমনুর কশখ ১১
কমাঃ কালু ১২
কমাঃ কৈাহাগ ১৩
কমাঃ রািী ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৭০৭-৪৪২৩৫১
কমাঃ আঃ রাজ্জাক
নাচাই ককাচাই, কগাণবন্দগি, গাইবান্ধা।

গৃহীত ব্যবস্থা

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

জামাল কশখ
নয়নপুর, শ্রীপুর, গাজীপুর।
কখাকন
ট কনৈমকানা।
আলমপুর, দুগাপুর,
এমদাদুল হক
দণিি ইর্ামখালা, হালুয়াঘাটি, ময়মনণৈংহ

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

ণপতাঃ ৈাজু ণময়া
মাতাঃ ফামতমা কবগম
ণকমশারগি
ণপতাঃ কমাঃ রণহম
মাতাঃ ৈাময়রা খাতুন
ময়মনণৈংহ
ণপতাঃ রায়হান কণবর
মাতাঃ কুলসুম
রংপুর
ণপতাঃ হাণলম ণময়া
মাতাঃ সুণফয়া খাতুন
ময়মনণৈংহ
ণপতাঃ মৈমলম কশখ
মাতাঃ আণজটনা কবগম
র্াংগাইল
ণপতাঃ জণবর ণময়া
মাতাঃ আংগুর কবগম
রংপুর
কমাঃ কতাফাজ্জল কহামৈন
ৈাহাতুবী, কদউণল, বীরগি,ণদনাজপুর।
মৃতঃ ইণিৈ মাতবর
মাদারীপুর।

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

মন্তব্য

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আকাশ ১৩

ওয়াকটৈপ,

এণশয়া ইণিঃ ওয়াকটৈপ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

ওয়াকটৈপ,

এণশয়া ইণিঃ ওয়াকটৈপ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

ণৈয়াম কহামৈন ১৩

ওয়াকটৈপ,

এণশয়া ইণিঃ ওয়াকটৈপ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

ওয়াকটৈপ,

বাংলামদশ এৈ. এৈ

কমাঃ নাঈম ১৩
কহামৈন
কমাঃ শাওন ১৩

কবকারী

করষ্টুমরন্ট

সুমাইয়া কবকারী, নছর মামকটর্, ককানাবািী,
গাজীপুর।
সুমাইয়া কবকারী, নছর মামকটর্, ককানাবািী,
গাজীপুর।
ইমরান কবকারী এন্ড সুইর্, পাণরজাত,
ককানাবািী, গাজীপুর।
ইমরান কবকারী এন্ড সুইর্, পাণরজাত,
ককানাবািী, গাজীপুর।
কদওয়ান ইমাম মাহাদী কহামর্ল, বাইমাইল
ককানাবািী, গাজীপুর।
ককানাবািী করষ্টুমরন্ট, ককানাবািী, গাজীপুর।

মণনর কহামৈন ১৩

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

কমাঃ শণফকুল ১৩

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

আফণরন ১২

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

ণশউণল ১৪

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

নাণজরা ১৩

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

মাণরয়া আক্তার ১৩

কবকারী
কবকারী
কবকারী
করষ্টুমরন্ট

কমাঃ মুজাইদ ১২
কমাঃ আলী ১৩
ণনরব খান ১২
আবুল আণলম ১৩
মনজু ণময়া ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কখাকন
মাদারীপুর।
আব্দুল কমাতামলব
ময়মনণৈংহ
ৈাইফুল ইৈলাম
ময়মনণৈংহ
কমাঃ ইৈরাণফল
কুণমল্লা
কমাঃ আবুল
ময়মনণৈংহ
কমাঃ আণরফ
গাইবান্ধা
কমাঃ মাছুম কহামৈন
ণদনাজপুর
জণৈম উণর্দ্ন
ময়মনণৈংহ
কমাঃ মণহর উণর্দ্ন
গাইবান্ধা
কমাঃ রণমছ উণর্দ্ন
ব্রাহ্মনবাণিয়া
আমনায়ার
ময়মনণৈংহ
০১৬৩৫৬৯৫৮৩৮
শাহ আলম
ময়মনণৈংহ
০১৯৪৭৪৭৪৯৪১
জুমৈন দাৈ
হণবগি
০১৭৫২৩১৯২১১
জাণকর কহামৈন
ময়মনণৈংহ
আঃ মণতন
ময়মনণৈংহ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

শাপলা ফুিৈ ণলঃ, ণবণৈক, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

গ্রাম বাংলা ণবরানী হাউজ, চান্দনা, কচৌরাস্তা,
গাজীপুর।
ণনউ সুরম করমস্তারা এন্ড সুইর্ণমর্, চান্দনা,
কচৌরাস্তা, গাজীপুর।
লািাইক করমস্তারা এন্ড সুইর্ৈ, চান্দনা, কচৌরাস্তা,
গাজীপুর।
শাহ আলী কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, চান্দনা,
কচৌরাস্তা, গাজীপুর।
মণদনা ণবরানী হাউজ, চান্দনা, কচৌরাস্তা, গাজীপুর।

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণমৈ আলপনা ১৩
রণফক ১২
কণরম ১৩
কৈামহল ১২
মারজান ১৩
ইৈমাইল ১২

কবকারী

কহামর্ল প্যামরইি ইন্টারন্যাশনাল, চান্দনা,
কচৌরাস্তা, গাজীপুর।
ণবৈণমল্লাহ এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।
ণবৈণমল্লাহ এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।
ণবৈণমল্লাহ এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী,
গাজীপুর।
বাণর এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

কবকারী

বাণর এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

ণমৈ নুৈরাত ১৩

কবকারী

বাণর এন্টারিাইজ, ৈাতাইশ, র্ঙ্গী, গাজীপুর।

ণমৈ তামান্না ১৪

কবকারী
কবকারী
কবকারী

প্যামকণজং

ণচৈাপ্যামকণজং
বাঘবাণি,কাণশমপুর,গাজীপুর।

রাণকব ১৩
ণমৈ ণনপা ১৩
ণমৈ সুমনা ১৪
ণমৈ ফামতমা ১৩
ণমৈ কুলসুম ১৪

কমাছােৎ শাণহদা ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আঃ আণলম
ময়মনণৈংহ
কমাঃ আবু হাণনফ
গাইবান্ধা
নজরুল ইৈলাম
গাইবান্ধা
কমাতামলব ণময়া
ময়মনণৈংহ
শামীম কহামৈন
গাইবান্ধা
রণফকুল ইৈলাম
ময়মনণৈংহ
শাণহন ণময়া
গাইবান্ধা
কমাঃ ণৈরাজুল
গাইবান্ধা
কমাঃ জুলহাৈ
কুণমল্লা
কমাঃ ণবল্লাল
ময়মনণৈংহ
কমাঃ কফরমদৌৈ
ময়মনণৈংহ
কমাঃ ওয়ামহদ আলী
রংপুর
কমাঃ নুর কহামৈন
ময়মনণৈংহ
ণপতাঃআবদুলহাণলম
৫নংওয়াি ট,বাঘবাণি,কাণশমপুর
কমাবাইলঃ০১৭৫২৩৭১৮৫১

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কমৌণখকভামব
কারখানা
কর্তটপিমক
ণশশুশ্রণমক
িতযাহামরর ণবষময়
জানামনা হময়মছ
এবং কারখানা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কর্তটপি
ণশশুশ্রণমকটিি
তযাহার কমরমছ।
প্যামকণজং

ণচৈাপ্যামকণজং
বাঘবাণি,কাণশমপুর,গাজীপুর।

ণশণরন ১৪

ণিণটং

ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর
ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর
ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর

আফণরন ১৩

ণিণটং
ণিণটং

ণিণটং
ণিণটং
ণিণটং

কবকাণর

ণশণিআকতার ১৩
কমাছাঃবৃণষ্ট ১৪

ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর
ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর
ম্যাণজির্ণিন্ট
বাঘবাণি,ণমশারবাঘ,কাণশমপুর
গাজীপুর

কমাঃফণরদ ১৪

কাণশমপুরবাজার,কাণশমপুর,গাজীপুর

কমাঃৈণজব ১০

কাণশমপুরবাজার,কাণশমপুর,গাজীপুর

কমাঃআণবদ ১৪

কাণশমপুরবাজার,কাণশমপুর,গাজীপুর

কমাঃশাফাময়ত ১৩

আরণজনা ১৪

ণপতাঃমমাঃআণমর
৫নংওয়াি ট,বাঘবাণি,কাণশমপুর
কমাবাইলঃ ৭৯০১৭৫২৩৭১৮৫১
ণপতাঃমমাঃআশরাফুল
ইৈামতপুর,ফুলকণি,লালমণনরহার্
কমাবাইলঃ০১৮২৪১৪৯৮২৪
ণপতাঃমমাঃশণফকুল
ইৈামতপুর,ফুলকণি,লালমণনরহার্
কমাবাইলঃ ০১৮২৪১৪৯৮২৪
ণপতাঃমমাঃৈাইফুল
গ্রামঃদাওয়াতনগর,রাণনজমৈংমকল,ণদনাজ
পুর
কমাবাইলঃ০১৭২৩৭৭৬৪৫২
ণপতাঃমমাঃশণহদুল্লাহ
এমপািা,রাণনমৈংমকল,ঠাকুরগাও
কমাবাইল-০১৩০৬১১৪৮৩৮
ণপতাঃমমাঃএজাউল
করৈা,কিনগি,জামালপুর
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২

ণবউটি ১৪
ণপতাঃমমাঃণবল্লাল
করৈা,কিনগি,জামালপুর
কমাবাইলঃ ০১৮৩৩২২৪৪০২
ণপতাঃমমাঃসুণষন
ণমঠাপুকুর,রংপুর
কমাবাইলনং-নাই
ণপতাঃমমাঃনজরুল
কশতাবাহার,ণদনাজপুর
কমাবাইলনং -নাই
ণপতাঃমমাঃআবদুলকুদ্দুৈ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কাণশমপুরবাজার,কাণশমপুর,গাজীপুর

৩.

নারায়িগি

কর্ক্সর্াইল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কমাঃহাণছব ১২

৮৮ টি কারখানা/িণতষ্ঠান
জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

৯৪ জন ণশশু
জামাল ১৩

জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

ৈম্রার্ ১৪

জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

রণবউল ইৈলাম ১৩
ৈরকার

জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

কৈাণনয়া ১৪

জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

মণরয়ম খাতুন ১৪

জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

জয়নাল ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণভৈানােপুর,ময়মনণৈংহ,কনৈমকানা
কমাবাইলনং -নাই
ণপতাঃমমাঃণৈণর্দ্ক
ণভৈানােপুর,ময়মনণৈংহ,কনৈমকানা
কমাবাইলনং -নাই
ণপতাঃ কমাঃ নুরুল উৈলাম
মাতাঃ করাণজনা খাতুন
ৈাদুল্লাপুর ৈদর, গাইবান্ধা

ণপতাঃ হাণববুর রহমান
মাতাঃ নাৈণরন খাতুন
লালপুর, নামর্ার
ণপতাঃ কমাঃ আলী কহামৈন
মাতাঃ মমনায়ারা খাতুন
কাহালু, বগুিা
ণপতাঃ কমাঃ শাহজাহান
মাতাঃ উমে ৈালমা
ণৈংিা, নামর্ার
ণপতাঃ কমাঃ শামসুর রহমান
মাতাঃ ফাণহমা কবগম
ণৈঙ্গাইর, মাণনকগি
ণপতাঃ আবুল কালাম
মাতাঃ নূরজাহান
দয়ারামপুর, নামর্ার

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কারখানা
কর্তটপিমক ণশশু
শ্রমমর কুফল
ৈম্পমকট অবণহত
করা হময়মছ।
তামদরমক কমটমুখী
ণশিার জন্য
এনণজও এর ৈামে
কো বলার জন্য
কারখানা
কর্তটপিমক বলা
হময়মছ।
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
জাহানারা ণিণনং ণমলৈ ণলণমমর্ি, উত্তর
বক্তারপুর, কাণলয়াককর, গাজীপুর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ আল্লার দান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, মাওনা,
শ্রীপুর, গাজীপুর
এ ণব ইণিণনয়াণরংওয়াকটৈপ,মাওনা, শ্রীপুর,
গাজীপুর
অমর্া কমাবাইল
ভান্ডারী কমর্াল,মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কৈণলনা ১৩
কমা: সুমন ১৩
কমা: মারুফ ১৩
কমা: ৈামরায়ার ১২

কমৈাৈ ট রীনা মর্ৈ ট,মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর

কমা: শাণকল ১৩

কমৈাৈ ট রীনা মর্ৈ ট,মুলাইদ, শ্রীপুর, গাজীপুর

কমা: আণরফ ১৪

মা মর্ৈ ট,আর এ কক ণৈরাণমক ৈংলগ্ন,শ্রীপুর,
গাজীপুর

কমা: পলাশ ১০

কনাবল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং,কবিাইমদরচালা,
শ্রীপুর, গাজীপুর

কমা: ণবল্লাল ১৩

কনাবল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং,কবিাইমদরচালা,
শ্রীপুর, গাজীপুর
কনাবল ণিণন্টংএন্ড প্যামকণজং,কবিাইমদরচালা,
শ্রীপুর, গাজীপুর
কনাবল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং,কবিাইমদরচালা,
শ্রীপুর, গাজীপুর
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,মাওনা,
শ্রীপুর, গাজীপুর

কমা: শাহীন ১৩

ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং

কমা: লামদন ১৩
কমা: ১৩
রমজানআলী
কমা: কৈাহাগ ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতাঃ কমাঃ কৈণলম ণময়া
মাতাঃ শাহানা খাতুন
কমা: জুলহাৈ
জয়নগর, কলমাকান্দা, কনৈমকানা
জৈীমউণর্দ্ন
ৈণলংমমাি, মাওনা, শ্রীপুর, গাজীপুর
আব্দুলহান্নান
কশরপুর, নান্দাইল, ময়মনণৈংহ
শহীদমশখ
মণফজউণি্দনহাণজরকাণন্দ, ৈদরপুর,
ফণরদপুর
জালাল কবপারী
মণফজউণি্দন হাণজরকাণন্দ, ৈদরপুর,
ফণরদপুর
কমা: বাবলু
মনকাণন্দয়া, বারহাট্টা,
কনৈমকানা
সুরুজআলী
শ্যামারচর, শাল্লা, সুনামগি

কমা: বজলুণময়া
কাণতটকপুর, ৈদর, সুনামগি
ইৈলাম উণর্দ্ন
খাণলশাজুিী, তামহরপুর, সুনামগি
কমা: মমতাজআলী
ণনণিন্তপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
কমা: কতাফাজ্জলমহামৈন
ৈাহাডুণব, কদউণল, বীরগি, ণদনাজপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ঐ
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কমৌণখকভামবকারখা
নাকর্তটপিমকণশশুশ্র
ণমকিতযাহামররণব
ষময়জানামনাহময়মছ
এবংকারখানাকর্তটপ
িণশশুশ্রণমকটিি
তযাহারকমরমছ।
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
এণশয়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ,মাওনা, শ্রীপুর,
গাজীপুর
মায়ের দদাো দেকাতর, মধ্য
পাঞ্জরা,নাগতর,কাতলগঞ্জ, গাজীপুর
মায়ের দদাো দেকাতর,পাঞ্জরা,নাগতর,কাতলগঞ্জ,
গাজীপুর
ৈততা কবকাণর এন্ড কনমফক্সনাণর, মাযুখান
বাজার, পুবাইল, গাজীপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমা: রািী ১২
কমাঃ আল ১২
আতমন
দ ায়েল ১৪
রেমান ১৩

ৈততা কবকাণর এন্ড কনমফক্সনাণর, মাযুখান
বাজার, পুবাইল, গাজীপুর

তেজে পাল ১৩

কমাযামেল কবকাণর, সূয ট নারায়নপুর, নতুন
বাজার, কাপাণৈয়া, গাজীপুর
োত র র্াে কবকাণর, করমিলা, পুবাইল,
গাজীপুর
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কহাৈাইন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
কতণলপািা, ময়মনণৈংহ করাি, গাজীপুর।

ণমলন ১৪

কবকারী

অমর্া কমাবাইল

রায় ল ১৩
১। জাহাঙ্গীর ১৩

আণৈফ অমর্ামমাইলৈ
কর্কনগপািা, ময়মনণৈংহ করাি, গাজীপুর।

১। শণফক

আণৈফ অমর্ামমাইলৈ
কর্কনগপািা, ময়মনণৈংহ করাি, গাজীপুর।

১।। মণনর ১৪

ণবৈণমল্লাহ অমর্ামমাইলৈ
পুণলশ লাইন জয়মদবপুর, গাজীপুর।

১। ণমজান ১৩

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ভাই ভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কৃণষগমবষনা,

১৪

১। আলমগীর ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মৃত: ইণিৈমাতবর
ৈামবককমলাপুর, ণশবচর, মাদারীপুর
আতরফুর
ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
বুর দমাল্লা
ৈাঙ্গা, ফতরদপুর
কমাঃ ফতরদ
মাযুখান, গাজীপুর

কনাটিশ কিরি
মামলা প্রতিোিীন

তেনে পাল
ৈদরপুর, ফণরদপুর

কনাটিশ কিরি
মামলা প্রতিোিীন

আলমগীর
সভরব, ণকমশারগি
কুদ্রি আতল
মরজাল, নরণৈংদী
১। কণবর কহামৈন
গ্রামঃ বদরপুর, পটুয়াখালী, বণরশাল,
০১৭৩০১৯৩০১১৯

১। নজরুল ইৈলাম
১। কঘািাধাপ, জামালপুর ৈদর,
ময়মনণৈংহ।
১। ইৈমাইল
চাণলতািাঙ্গা, কাজীপুর, ণৈরাজগি,
রাজশাহী।
১। রুস্তুম আলী
আমরুল, শাজাহানপুর, বগুিা, রাজশাহী।
কমাবাইল নিরঃ ০১৯০৫৫৬০৮৬৮
১। আঃ রণশদ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ঐ
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কমৌণখকভামব
িণতষ্ঠামনর
কর্তটপিমক ণশশু
শ্রণমক িতাহামরর
ণবষময় জনামনা
হময়মছ। কনাটিশ
কিরি করা হময়মছ।
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

জয়মদবপুর, গাজীপুর।
মজনু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কর্কনগপািা,
গাজীপুর ৈদর, গাজীপুর।

১। শান্ত ১৩

কবকাণর

মাদাণন ফুি
বিচালা ,লস্করচালা ,কাণশমপুর ,গাজীপুর

ণশমলা ১৩

প্লাণস্টকব্যাগৈ

খান ব্রাদাৈ ট ব্যাগৈ ণলঃ
বিচালা ,লস্করচালা ,কাণশমপুর ,গাজীপুর

আকতারআলী ১৩

খান ব্রাদাৈ ট ব্যাগৈ ণলঃ
বিচালা ,লস্করচালা ,কাণশমপুর ,গাজীপুর

ইশরাত ১২

ণিণন্টং

নাইচ ণিণন্টং,
বাঘবাণি,কাণশমপুর,গাজীপুর

হাণৈ ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১। কগাতামারী, হাতীবান্ধা, লালমণনরহার্,
রংপুর। কমাবাইল নিরঃ ০১৮২৮৫৮৬৪৩১
১। বজলুর রহমান
১। কজাংিা, পার্গ্রাম, লালমণনরহার্।
কমাঃণবল্লাল
বিচালা ,কাণশমপুর,গাজীপুর
কমাবাঃনাই

কমটাঃবাচ্ছুণময়া
বাকরইহার্া,কনৈমকানা ,
কমাবাঃ 01780657022

কমাঃকামরুজ্জামান
ককালাপািা ,বদরগি,রংপুর
কমাবাঃনাই

কমাঃহাণমদুর
সকপুলাণক,সৈয়দপুর,ণদনাজপুর
কমাবাইল -নাই

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ঐ
ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
খান ণিণন্টং
সুরাবাণি,কাণশমপুর,গাজীপুর

খান ণিণন্টং
সুরাবাণি,কাণশমপুর,গাজীপুর

ণিণন্টং

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
তাণনয়া ১৪

আশামণন ১৪

এৈ এৈ ণিন্ট।
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,
গাজীপুর।

ণবউটি ১৩

এৈ এৈ ণিন্ট।
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,
গাজীপুর।

মুক্তার ১৩

এৈ এৈ ণিন্ট।
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,
গাজীপুর।

তমা খাতুন ১৬

এৈ এৈ ণিন্ট।
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,
গাজীপুর।

সুমাইয়া আক্তার ১৩

এফ ণি এৈ ণিণন্টং ফযাশন ণলঃ
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,

নুরজাহান ১৫
আক্তার

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃহাছান ণময়া
চাণন্দনাবাজার,চাদঁপুর
কমাবাইল -নাই

কমাঃআণজজুল
হাইতা ,লালমণনরহার্,রংপুর

ণপতা- কজানাব আলী
মাতা- ণরণজয়া
পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর। 01991736886
ণপতা- কমাকামর্দ্ৈ
মাতা- চায়না
পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর।01913787496
(বাবার)
ণপতা- কমাবারক আলম
মাতা- মমতা কবগম
পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর।
ণপতা- আব্দুৈ হাণকম
মাতা- স্বি টমালা কবগম
পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর।
ণপতা- ণমরাজ উর্দ্ীন
মাতা- সুরাইয়া কবগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
ণবষময়জানামনাহময়
কছএবংকারখানাক
র্তটপিণশশুশ্রণমকটি
িতযাহারকমরমছএ
বংকারখানাবরাবর
পৈমিরিকরাহময়
কছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

গাজীপুর।
এফ ণি এৈ ণিণন্টং ফযাশন ণলঃ
১/১ পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ করাি,
গাজীপুর।
কবকারী

রাণশদা আক্তার ১৪

আকণলমা কবকাণর, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর

ৈবুজ ণময়া ১২

আকণলমা কবকাণর, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর

শাণহন ১৩

হাণফজ কবকাণর, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর

কমাঃ শণরফ ১৪

হাণফজ কবকাণর, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর

কমাঃ আওলাদ ১২

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ এৈ টি ণি ণস্টল , খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর

কমাঃ আলফাজ ১১

এৈ টি ণি ণস্টল , খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর

আফযাল কহামৈন ১১

করষ্টুমরন্ট

কণরম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কহামৈন
মামকটর্,র্ণঙ্গ, গাজীপুর।
কদওয়ান ইমাম মাহাদী কহামর্ল এন্ড করষ্টুমরন্ট
বাইমাইল,ককািাবািী,গাজীপুর।
কদওয়ান ইমাম মাহাদী কহামর্ল এন্ড করষ্টুমরন্ট
বাইমাইল,ককািাবািী,গাজীপুর।
কভাজন ণবলাৈ

বাবু ণময়া ১২
কবলাল কহামৈন ১৩
তাজরুল ইৈলাম ১২
ৈামনায়ার ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ট
পূব গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর।
ণপতা- নুর ইৈলাম
মাতা- রামবয়া খাতুন
পূব ট গাজীপুরা বাৈ স্টযান্ড, ময়মনণৈংহ
করাি, গাজীপুর। 01705226212
আক্তার কহামৈন
শ্রীপুর, গাজীপুর
০১৬৪২৫৫৫৮৮৮
কমাঃ জুলণফকার
রাম্পুরা, ঢাকা
০১৭৯১৭৭১০২৫
কমাঃ সুক্কুর আণল
উত্তর আউচ পািা, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর
কমাঃ রানা ণময়া
উত্তর আউচ পািা, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর
কমাঃ ণহমমল
ৈাতাইশ, র্ণঙ্গ, গাজীপুর
ণৈরাজ ণময়া
কলাবাগান, ধানমণন্ড, ঢাকা
কহামৈন আণল
কহামৈন মামকটর্,র্ণঙ্গ, গাজীপুর।
কমাঃইয়াকুব আলী
গ্রাম:ণদঘলআর্া,কপাঃণমজটাপুর,োনা:কগাপা
লপুর,কজলা:র্াঙ্গাইল।
আব্দুৈৈালাম
গ্রাম:রামভি,োনা:সুন্দরগি,কজলা:গাইবা
ন্ধা
আব্দুল জণলল কশখ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ৈরকার কমমপ্লক্স,ককািাবািী,গাজীপুর।
কভাজন ণবলাৈ
ৈরকার কমমপ্লক্স,ককািাবািী,গাজীপুর।

কদাকান

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কহামৈন
জহুরুল ইৈলাম ১৩

ইফমতখার এন্টারিাইজ
ঢাকা-র্াঙ্গাইল করাি,ককািাবািী,গাজীপুর।

কমাস্তাক আহমমদ ১৩

স্বপ্নীল ইমলকেণনক্স
ঢাকা-র্াঙ্গাইল করাি,ককািাবািী,গাজীপুর।

ণরপন আলী ১৩

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ঢাকা ণস্টল ণলণমমর্ি, কচরাগ আণল, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর

করজাউল ১৩

কবকারী

আণিন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, ফণকর মামকটর্,
র্ণঙ্গ, গাজীপুর

আলফাজ ১২

হাৈান কমনুঃ ওয়াকটৈপ,কহামৈন মামকটর্,র্ণঙ্গ,
গাজীপুর।
রানা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,ওয়াকটৈপ, ফণকর
মামকটর্, র্ণঙ্গ, গাজীপুর
খান কবকাণর, , খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর

রণফক ণময়া ১১

গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।
রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।
রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।
রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।
রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।

আণনৈ আহমমদ ১৪
কমাঃ আল্মাৈ ১১
মামুন ১৩
বাপ্পী ১২
নীরব ১৪
ণরয়াজ ১৩
আণরফ ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
টৈারা,োনা:কবলকুণচ,
গ্রাম:সূবি
কজলা:ণৈরাজগি
বণৈর উণর্দ্ন
গ্রাম:বারইপািা,োনা:পীরগাছা,
কজলা:রংপুর।
কশখ ৈাদী
গ্রাম:কিঙ্গারগি,োনা এবং
কজলা:জামালপুর।
রণবউলকণরম
গ্রাম: কনায়াবাণিয়া,োনা:ভাঙ্গুরা,
কজলা:পাবনা।
কমাঃকণরম
উত্তর আউচ পািা, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর
কমাঃ কহলাল ণময়া
উত্তর আউচ পািা, খা পািা করাি, র্ণঙ্গ,
গাজীপুর
আলমণগর
খা পািা করাি, র্ণঙ্গ, গাজীপুর
রণফক
ণমমরর বাজার, পুবাইল, গাণজপুর
কমাঃ ণহমমল
ৈাতাইশ, র্ণঙ্গ, গাজীপুর
ইণলয়াৈ
কভালা
ইণলয়াৈ
কভালা
কনহাল
জামালপুর
রুহুল ণময়া
ণব বাণিয়া
মণফজ
বগুিা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ।
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খাবার কহামর্ল

রবা গ্লাৈ এন্ড এযালুণমণনয়াম, ণবণৈক র্ঙ্গী,
গাজীপুর ।
গ্রাম বাংলা ণবরানী হাউজ, চান্দনা কচৌরাস্থা,
গাজীপুর ।
ণনউ সুরমা করমস্তারা, চান্দনা কচৌরাস্থা, গাজীপুর ।

কহামর্ল

৩

নারায়িগি

কহাণৈয়ারী

ণনটিং

শাহ আলী কহামর্ল এন্ড করমস্তারা,চান্দনা কচৌরাস্থা,
গাজীপুর ।
কহামর্ল প্যরািাইৈ ইন্টারন্যাশনাল,চান্দনা
কচৌরাস্থা, গাজীপুর ।
রৈনা ণবলাৈ কহামর্ল, কপািাবািী, মাস্টারবািী,
গাজীপুর ।
মা মণন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,চান্দনা কচৌরাস্থা,
গাজীপুর ।
ণবক্রমপুর কহাণৈয়ারী,
নতুন-৭০, পুরাতন-৫৮, মলয় বাবুর ণবণডং,
নয়ামাটি, নারায়িগি।

মাময়র কদায়া ণনটিং, ণবণৈক, ফতুল্লা, নারায়িগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণশহাব ১৪
আব্দুল্লাহ ১২
রণফক ১৪
বাবু ১৪
ৈালাম ১৩
কালাম ১৪
ইব্রাণহম ১৪
১। আণরফ
২। সুজন
৩। মণরয়ম
৪। ণরমা
৫। হাণলম
৬। আণশক
৭। মণন
৮। মুকুল
৯। হাৈনা
১০। ণনলু

শণরফুল, ১২

১২
১৩
১২
১১
১৩
১১
১৩
১২
১১
১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
গৃহীত ব্যবস্থা
নং
কণবর
কনাটিশ কিরন করা
র্াঙ্গাইল
হময়মছ।
ণবল্লাল কহামৈন
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা, গাজীপুর
হময়মছ।
কখারমশদ আলম
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা, গাজীপুর
হময়মছ।
বাদল আহমমদ
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা,গাজীপুর
হময়মছ।
নুর ইৈলাম
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা গাজীপুর
হময়মছ।
এমদাদুল হক
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা,গাজীপুর
হময়মছ।
নুরুজ্জামান ঢালী
কনাটিশ কিরন করা
চান্দনা কচৌরাস্থা,গাজীপুর
হময়মছ।
১। ৈবুর ণময়া, নতুন বাজার, আদমজী,
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
নারায়িগি
মাধ্যমম ণশশু
২। রাজ্জাক, টিণৈ করাি, ণৈণদ্ধরগি,
শ্রণমমকর
নারায়িগি
অণভভাবক ও
৩। আবুল কহামৈন, নগর খানপুর, ৈদর,
মাণলকপমির ৈামে
নারায়িগি।
কো বমল ণশশু শ্রম
৪। কশখ ণমলন, ৩ নং ঘার্, বন্দর,
ণনরৈন করা হয়।
নারায়িগি
৫। ৈাণির, কগাদনাইল বাৈ স্টযান্ড,
ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি
৬। কদমলায়ার, বরফকল, ৈদর, নারায়িগি
৭। শরীফ, তল্লা, ফতুল্লা,নারায়িগি
৮। ব্যাপাণর, ঈশা খাঁ করাি, ণকল্লারপুল,
ৈদর, নারায়িগি।
৯। আলম, আমলাপািা, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি
১০। শাহজাহান,মদওমভাগৈদর,
নারায়িগি
মারুফ
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার

মন্তব্য
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কৈক্টমরর নাম

গামমটন্টৈ

তাঁমতর কাজ
(মর্ক্সর্াইল)

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণলমা ফযাশন
ৈস্তাপুর,ফতুল্লা,নাঃগি
মাময়র কদায়া গামমটন্টৈ, ৈস্তাপুর,ফতুল্লা,নাঃগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

আলাল কহামৈন ১২
বয়ৈ ১৩
ৈাইফউণর্দ্ন
বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কমাঃ জলীল উণর্দ্ন
ৈস্তাপুর,ফতুল্লা,নাঃগি
আক্কাৈ ণময়া
আিাইহাজার,নারায়িগি

কমৈাৈ ট বাবুল কর্ক্সর্াইল
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

কৈীরভ (১২) (১১

কমাঃ ৈাণির
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

কমৈাৈ ট বাবুল কর্ক্সর্াইল
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

সুমন ১১

কমাঃ ৈাখাওয়াত কহামৈন
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

কমৈাৈ ট মামুন কর্ক্সর্াইল
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

শামীম ১২

আবু ৈাঈদ
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
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কমৈাৈ ট মুন্না কর্ক্সর্াইল
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি

কমৈাৈ ট আিাইহাজার কর্ক্সর্াইল
কলাগাণছয়া, কগাপালদী আিাইহাজার, নাঃগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ণলর্ন ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কমাঃ জণৈম
ণবষনন্দী, আিাইহাজার, নাঃগি

কৈাহাগ ১০

কমাঃ কৈাহরাব কহামৈন
কলাগাণছয়া, আিাইহাজার, নাঃগি

কমৈাৈ ট তামীম কর্ক্সর্াইল
কমাল্লারচর, কগাপালদী আিাইহাজার,

বাবু ১১

কামশম ব্যাপারী
কলাগাণছয়া, আিাইহাজার, নাঃগি

কমৈাৈ ট কচয়ারম্যান কর্ক্সর্াইল
বগাদী, আিাইহাজার, নাঃগি

নয়ন ১২

কমৈাৈ ট আবুল হাৈনাত কর্ক্সর্াইল
বগাদী, আিাইহাজার, নাঃগি

কখাকা মুন্সী
বগাদী, আিাইহাজার, নাঃগি

কছার্ন ১২

আবুল কালাম
বগাদী, আিাইহাজার, নাঃগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কৈৌণদয়া কবকারী
দামশরগাঁও, বন্দর, নারায়িগি

ণবৈণমল্লাহ কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী
নবীগন্জ, বন্দর, নাঃগি

কহাণৈয়ারী

ণবক্রমপুর কহাণৈয়ারী,
নতুন-৭০, পুরাতন-৫৮, মলয় বাবুর ণবণডং,
নয়ামাটি, নারায়িগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

মণশউর ১২
আলাণমন ১২

কখাকন ১১

১। ণরয়াদ
২। তাছণলমা
৩। উণমট
৪। লাবণ্য
৫। সুদীপা
৬। কমৌ
৭। সুণম
৮। ণশফা
৯। ণরণম
১০। ণমণস্ট
১১। ণনণশ
১২। পাণখ
১৩। বকুল
১৪। মায়া

১। ১৩
বছর
২। ১২
বছর
৩। ১৩
বছর
৪। ১২
বছর
৫। ১১
বছর
৬। ১২
বছর
৭। ১৩
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কমাঃ মাসুদ রানা
দামশরগাঁও, বন্দর, নারায়িগি
কমাঃ রণফকুল
কদউলী, বন্দর, নারায়িগি

আবু তামলব
নবীগন্জ, বন্দর, নারায়িগি

১। ব্যাপাণর, কগাদনাইল, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি
২। কমাঃ ণরয়াজ, কচৌধুরীবািী, ণৈণর্দ্রগি,
নারায়িগি
৩। ণলর্ন, পাক্কা কদওমভাগ, ৈদর,
নারায়িগি
৪। কৈালায়মান, চর সৈয়দপুর, নারায়িগি
৫। ণশকদার, কাময়মপুর, ফতুল্লা,
নারায়িগি
৬। শণহদ, খানপুর, ৈদর, নারায়িগি
৭। আবুল হাৈান, কাশীপুর, ফতুল্লা,
নারায়িগি
৮। জাহাঙ্গীর, কাচপুর, নারায়িগি
৯। কৈাহাগ, কুতুবপুর, ফতুল্লা, নারায়িগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
কারখনামক ৩৪ (১)
ধারায় ১৫ ণদমনর
ৈময় ণদময় কনাটিশ
কিরি করা হময়মছ।
কারখানা কর্তটপি
ণশশু শ্রণমক ণদময়
কারখানার কায টক্রম
অব্যাহত রাখমল
উক্ত ১৫ ণদন
ৈমময়র পর
মাননীয় ৩য় শ্রম
আদালমত মামলা
দাময়র করা হমব।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কমর্াল

মক্কা কমর্াল, পঞ্চবটি, ফতুল্লা, নারায়িগি

কবকারী

১। মাময়র কদায়া কবকারী
ণশয়াচর,ফতুল্রা,নাঃগি
২। ফাইভ স্টার কবকারী
ভুইঘর,ফতুল্রা,নাঃগি
৩। কি নাইর্ কবকারী
ভুইঘর,ফতুল্রা,নাঃগি
৪। রুমা কব্রি
তল্রা,ফতুল্রা,নাঃগ
৫। আশরাফুল ফুি কিািাক্টৈ
ভুইঘর,ফতুল্লা,নাঃগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১৫।নাইমা ৮। ১২
বছর
৯। ১১
বছর
১০। ১৩
বছর
১১। ১৩
বছর
১২। ১২
বছর
১৩। ১০
বছর
১৪। ১১
বছর
১৫। ১২
বছর
১। বুলবুল ১। ১২
ইৈলাম বয়ৈ
২। ৈজল ণময়া ২। বয়ৈ১২

১। জামাল
কহামৈন
২। কমাঃ ণবল্লাল
কহামৈন
৩। কমাঃ শণফক
ণময়া
৪। কমাঃ
শাহজাহান ণময়া
৫। কমাঃ জাণমল
৬। খামদমুল

১। বয়ৈ
১৩
২। বয়ৈ
১৩
৩। বয়ৈ
১৩
৪। বয়ৈ
১২
৫। বয়ৈ
১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১০। জামান, লামাপািা, ফতুল্লা,
নারায়িগি
১১। খামলক, পাক্কা করাি, ৈদর,
নারায়িগি
১২। ণৈরাজ, ণশমরাইল, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি
১৩। শওকত, কামঠরপুল, ফতুল্লা,
নারায়িগি
১৪। মাণনক, বন্দর ঘার্, ৈদর, নারায়িগি
১৫। হাৈান, বরফকল, ৈদর, নারায়িগি

নকলা, কশরপুর
ফাণজলপুর, ফতুল্লা, নারায়িগি

১। কমাঃ আমনায়ার কহামৈন
নবীনগর,কাঠাণলয়া ণব বািীয়া
২। কমাঃ ফণরদ ণময়া
আিাইহাজার,নারায়িগি
৩। মণতউর রহমান
বান্ছারামপুর,ণব বািীয়া
৪। আব্দুল বামতন
রাজাপুর,িালকাঠি,বণরশাল
৫। কমাঃ ণছণর্দ্ক ণময়া
কগাপালদী,আিাইহাজার,নারায়নগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু
শ্রণমমকর
অণভভাবক ও
মাণলকপমির ৈামে
কো বমল ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা হয়।
মাণলমকর ৈামে
ৈমচতনামুলক
আমলাচনা কমর
ণনরৈন করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
৬। কৈৌণদয়া কবকারী
দামশরগাঁও, বন্দর, নারায়িগি
৭। ৈালাউণর্দ্ন কবকারী
বন্দর, নাঃগি
৮। ণহবৈ এমগ্রা ফুি ইন্ডাণিজ, ককাশাব, রুপগি,
নারায়িগি।

১। কহামর্ল এন্ড করস্তুরা

তাঁমতর কাজ
(মর্ক্সর্াইল)

তাঁমতর কাজ (ণিণনং)

১। রুপৈী কহামর্ল এন্ড করস্তুরা
পাগলা,ফতুল্রা,নাঃগি

১। কমৈাৈ ট িণমজ কর্ক্সর্াইল
নগরপািা, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি
২। কমৈাৈ ট ইকবাল কর্ক্সর্াইল
ণতনগাঁও, আিাইহাজার, নাঃগি
৩। কমৈাৈ ট মা কর্ক্সর্াইল
ণশলামান্দী, আিাইহাজার, নাঃগি
১। কমৈাৈ ট ছামবদ আলী ণিণনং ণমলৈ ণলঃ
ণবনাইময়রচর, আিাইহাজার, নাঃগি
২। কমৈাৈ ট ণৈফাত কর্ক্সর্াইল এন্ড ণিণনং ণমলৈ
ণলঃ
খানপািা, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৭। নয়ন ৬।বছর
৮। হাণবব ১০
৯। আশরাফুল ৭। বছর
১০। কমঘনা ১৩
১১। ণমতু ৮। বছর
১২
৯। বছর
১৩
১০। বছর
১২
১১। বছর
১৩
১। মণনর কহামৈন ১। বয়ৈ
১৩

১। কৈাহান ১। ১৩
২। সুমন বছর
৩। কৈাহাগ ২। ১১
বছর
৩। ১২
বছর
১। আণলফ
২। ৈবুজ
৩। আরমান
৪। অি টব

১। বছর
১৩
২। বছর
১২
৩। বছর
১১
৪। বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
৬। কমাঃ আব্দুল্লাহ
দামশরগাঁও, বন্দর, নারায়িগি
৭। কমাঃ ৈবুজ ণময়া
লিিমখালা, বন্দর, নারায়িগি
৮। কমাঃ মামজদুল
কৈানাকান্দা, বন্দর, নারায়িগি
৯। আমনায়ারুল,নারায়িগি
১০। হাণবব ণময়া,ণৈমলর্
১১। জাণকর কহামৈন,কুণমল্লা

১। শহীদ ণময়া
আিাইহাজার,নারায়িগি

১। কমাঃ মণফজুল হক
ৈতযভাণন্দ, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি
২। কমাঃ ইকরাম
ণতনগাঁও, আিাইহাজার, নাঃগি
৩। কমাঃ কাওৈার
িাউগািা, আিাইহাজার, নাঃগি
১। কমাঃ আক্তারুল
ণবনাইময়রচর, আিাইহাজার, নাঃগি
২। কমাঃ কৈাহরাব ণময়া
ণবনাইময়রচর, আিাইহাজার, নাঃগি
৩। কমাঃ আণতফুর রহমান
কছার্ ণবনাইময়রচর, আিাইহাজার, নাঃগি
৪। ফারুক কহামৈন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মাণলমকর ৈামে
ৈমচতনামুলক
আমলাচনা কমর
ণনরৈন করা
হময়মছ।
তৎিিাৎ মাণলক
িণতণনণধর ৈামে
আমলাচনায়
ণনমরাৈন করা হয়।

তৎিিাৎ মাণলক
িণতণনণধর ৈামে
আমলাচনায়
ণনমরাৈন করা হয়।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

প্যামকণজং

কফমাৈ ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং, রুপৈী, রুপগি,
নারায়িগি।

গামমটন্টৈ

ৈাণময়া গামমটন্টৈ কর্কপািা, ভুলতা, রূপগি,
নারায়িগি।

কহাণৈয়ারীমত কাজ
(মর্ক্সর্াইল)

ণনউ িান্ত কর্ক্সর্াইল
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর
নাঃগি।
ণনউ ইউসুফ কহাৈণরয়ারী,
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর
নাঃগি।
ণনউ ণদগন্ত কহাণৈয়ারী
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর
নাঃগি।
ৈণজব কহাণৈয়ারী
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর
নাঃগি।
ণনউ তানহা কহাণৈয়ারী
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর
নাঃগি।
ফারহানা কহাণৈয়ারী
১০৪ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপিা, ৈদর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১৩
১। কমাস্তাণকম ১। বছর
২। স্বপন ১৩
২। বছর
১৩
১। রণবউল ১। বছর
২। মুণজবুর ১০
রহমান ২। বছর
৩। সুজন ০৯
৪। ণৈয়াম কমাল্লা ৩। বছর
৫। হাণফজুর ১২
রহমান ৪। বছর
১২
৫। বছর
১৩
১। রুমবল (১০)

১। শাহীন (১৩)
১। আবু নামছর (১১)
১। শামীম (১১)
১। রণফক ণময়া (১৩)
১। মণনর কহামৈন (১২)

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
খানপািা, দুপ্তারা,, আিাইহাজার, নাঃগি
ককতাব আলী,নারায়িগি
জণহর,নারায়িগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ

১। মণিল,ণকমশারগি
২। আঃ মান্নান,ণৈমলর্
৩। আহাজ্জত আলী,ণৈমলর্
৪। কমাঃ আবু ৈাইদ,কুণিগ্রাম
৫। আব্দুল মান্নান,ণৈমলর্

কনাটিশ কিরন করা
হময়মছ

কমাঃ আব্দুল মামলক
বন্দর, নাঃগি

তৎিিাৎ মাণলক
িণতণনণধর ৈামে
আমলাচনায়
ণনমরাৈন করা হয়।
ঐ

কমাঃ ৈামছুল
রূপগি, ভুলতা, নাঃগি

মন্তব্য

কমাঃ আমনায়ার কহামৈন
কাময়মপুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ কপয়ার ণময়া
ভইূঁ ঘর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ হামৈম
মাহমুদপুর, ভইূঁ ঘর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ ফারুক ণময়া
লামাপািা, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
নাঃগি।
ইমকা ণবক্রমপুর, কহাণৈয়ারী
৫৯ ণব ণব করাি, উণকলপািা, ৈদর, নাঃগি।
োই কর্ক্সর্াইল
ৈদর, নারায়িগি।
আল মারুফ কহাণৈয়ারী,
৬৯নং ণব ণব করাি, উণকলপািা, মৈণজদ মামকটর্,
ৈদর, নারায়িগি।
ৈমতা কর্ক্সর্াইল
৬৯নং ণব ণব করাি, উণকলপািা, মৈণজদ মামকটর্,
ৈদর, নারায়িগি।
জান্নাত কহাণৈয়ারী,
৮৬ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপািা,
নাঃগি
ণনউ ণরয়ামণন কহাণৈয়ারী
৮৬ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপািা,
নাঃগি।
স্মৃণত কহাণৈয়ারী
৮৬ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপািা,
নাঃগি।
আমনায়ার কেিাৈ ট
৮৬ নং কৈানারগাঁও, মামকটর্, উণকলপািা,
নাঃগি।
আল আমীন কহাণৈয়ারী,
৯৩, উণকলপািা, কামশম ৈামহমবর মামকটর্,
ৈদর, নারায়িগি।
আল নূর নীর্ ওয়যার
খা-পুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।
মণদনা নীর্ ওয়যার
খা-পুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১। জণলল ণময়া (১৩)

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

কমাঃ বাবুল ণময়া
পাগলা, ফতুল্লা, নারায়িগি।
মুন্সী ফারুক
কাময়মপুর,, ফতুল্লা, নারায়িগি।
আব্দুল বামরক ণময়া
ৈস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

১। আবুল কালাম (১৩)

কমাঃ মণতন ণময়া
ৈস্তাপুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

১। ণজহাদ (১১)

কমাঃ জুময়ল
পাগলা, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ ৈামছুল হক
তল্লা, ফতুল্লা, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ আবুল বাশার
র্ানবাজার, ৈদর, নারায়িগি।

ঐ

কমাঃ আবুল কামশম
কাময়মপুর, ফতুল্লা, নাঃগি।

ঐ

কমাঃ আবু তামহর
ফতুল্লা. নারায়গি।

ঐ

১। ণবপ্লব (১০)
১। কাময়ৈ (১২)

১। আবু বক্কর (১২)

১। কামদর ণময়া (১৩)
১। আণমনুল (১০)
ইৈলাম
১। আলমগীর (১২)
কহামৈন
১। কমাখমলৈ
২। কবারহান
৩। হ্নদয়
১। কমাঃ ৈাণকল
২। কমাঃ
নাজমুল

(১৩)
(১২)
(১০)
(১২)
(১২)
(১২)

১.কমাঃ ৈালাম, জামালপুর,
২. মামলক মাতবর, জামালপুর
৩. জয়নাল, জামালপুর,
১. শাহাজান, জামালপুর।
২, ণমন্টু, জামালপুর।
৩. ৈামমরন. জামালপুর।

মন্তব্য

ঐ
ঐ

কনাটিশ কিরি করা
হইয়ামছ।
কনাটিশ কিরি করা
হইয়ামছ।
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইন্টার ফযাশন
খা-পুর, ফতুল্লা, নারায়িগি।
মা নীর্ ওয়যার
খা-পুর, ফতুল্লা, নাঃগি।
দোত োরী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৩। আণৈফ
১। বাবর আণল (১৩)
২। ণমনহাজ (১২)
৩। ৈণজক

১। রােোন ফযর্ন,
তরৈারতৈউ কময়েক্স, ৭ম িলা, নারােণগঞ্জ।

১। রমজান
২। সুবন টা
৩। আকাশ
১। জাতেদ
২। ইমন

(১৩)
(১২)
(১২)
১১
১৩

২। এমতে ফযর্ন, তরৈারতৈউ কময়েক্স, ৬ষ্ঠ িলা,
নারােণগঞ্জ।

১। ায়েম ১১
২। জীে ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১. নাজমুল, জামালপুর।
২. আঃ হাণলম, জামালপুর।
৩. ণবষু, জামালপুর।
১. মৃত শমমৈর, জামালপুর.
২. কমাঃ শণহদুল, জামালপুর,
৩. কমাঃ ৈালাম, জামালপু,
১। তলোকি,লামাপাড়া, ফতুল্লা,
নারােণগঞ্জ
২। জেনাল, কুতুেপুর, ফতুল্লা, নারােণগঞ্জ

১। োবুল, কার্ীপুর, ফতুল্লা, নারােণগঞ্জ
২। ইোতমন, কুতুেপুর, ফতুল্লা,
নারােণগঞ্জ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি করা
হইয়ামছ।
ঐ
কারখনায়ক ৩৪ (১)
িারাে ১৫ তদয়নর
মে তদয়ে দনাটির্
দপ্ররণ করা েয়েয়ে।
কারখানা কর্তশপক্ষ
তর্শু শ্রতমক তদয়ে
কারখানার কার্ শিম
অব্যােি রাখয়ল
উক্ত ১৫ তদন
ময়ের পর
মাননীে ৩ে শ্রম
আদালয়ি মামলা
দায়ের করা েয়ে।
কারখনায়ক ৩৪ (১)
িারাে ১৫ তদয়নর
মে তদয়ে দনাটির্
দপ্ররণ করা েয়েয়ে।
কারখানা কর্তশপক্ষ
তর্শু শ্রতমক তদয়ে
কারখানার কার্ শিম
অব্যােি রাখয়ল
উক্ত ১৫ তদন
ময়ের পর
মাননীে ৩ে শ্রম
আদালয়ি মামলা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

৩। োাংলায়দর্ ফযার্ন, তরৈারতৈউ কময়েক্স, ৬ষ্ঠ
িলা, নারােণগঞ্জ।

১। র্াওন ১১
২। তরফাি, ১২
৩। র্ারতমন, ১৩

৪। রিন দোত োরী, তরৈারতৈউ কময়েক্স, ৭ম
িলা, নারােণগঞ্জ।

কবকারী

ফাইভ স্টার কবকারী
ভুইঘর,ফতুল্রা,নাঃগি

১। দখাকন, ১২

১। কমাঃ ১৩
কলাকমান ১৩
কহামৈন
২। কমাঃ ণলর্ন
ণময়া

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১। আলী আ গর, পাক্কা দরাড, দর,
নারােণগঞ্জ
২। আমীর োমজা, কুতুেপুর, ফতুল্লা,
নারােণগঞ্জ
৩। দমাোঃ র্ামীম, কাচপুর, নারােণগঞ্জ

১। কতলম উতিন, কুতুেপুর, ফতুল্লা,
নারােণগঞ্জ

কমাঃ আক্তার ণময়া
আিাইহাজার,নারায়িগি
কমাঃ রণহম ণময়া
রুপগি,নারায়িগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দায়ের করা েয়ে।
কারখনায়ক ৩৪ (১)
িারাে ১৫ তদয়নর
মে তদয়ে দনাটির্
দপ্ররণ করা েয়েয়ে।
কারখানা কর্তশপক্ষ
তর্শু শ্রতমক তদয়ে
কারখানার কার্ শিম
অব্যােি রাখয়ল
উক্ত ১৫ তদন
ময়ের পর
মাননীে ৩ে শ্রম
আদালয়ি মামলা
দায়ের করা েয়ে।
কারখনায়ক ৩৪ (১)
িারাে ১৫ তদয়নর
মে তদয়ে দনাটির্
দপ্ররণ করা েয়েয়ে।
কারখানা কর্তশপক্ষ
তর্শু শ্রতমক তদয়ে
কারখানার কার্ শিম
অব্যােি রাখয়ল
উক্ত ১৫ তদন
ময়ের পর
মাননীে ৩ে শ্রম
আদালয়ি মামলা
দায়ের করা েয়ে।
মাণলমকর
ৈামে
ৈমচতনামুল
ক আমলাচনা
কমর ণনরৈন
করা হময়মছ।
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মাময়র কদায়া কবকারী
ণশয়াচর,ফতুল্রা,নাঃগি

রুমা কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টণর
তল্রা,ফতুল্রা,নাঃগ

আশরাফুল ফুি কিািাক্টৈ
ভুইঘর,ফতুল্রা,নাঃগি

কি নাইর্ কবকারী
ভুইঘর,ফতুল্রা,নাঃগি

ওয়াকটশপ

কহামর্লএন্ডমরস্টুমরন্ট

আণবদ ওয়াকটশপ

কফার পারৈন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট আদমজী
নতুন বাজার, ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি।
ৈাইফ প্যামলৈ কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১। শাহীন ণময়া ১৩
২। মাইন’ ১৩
উণর্দ্ন

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ জামাল কহামৈন
নবীনগর,কাঠাণলয়া ণব বািীয়া
কমাঃ জালাল ণময়া
কৈানারগাও ,নারায়িগি

১। কমাঃ কখলু ১২
ণময়া ১২
২। কমাঃ মণনর
কহামৈন

আব্দুল বামতন
রাজাপুর,িালকাঠি,বণরশাল
আব্দুল লণতফ ণময়া
কগাপালদী,আিাইহাজার,নারায়নগি

১। কমাঃ কৈামহল ১২
২। কমাঃ ১২
আলাউণর্দ্ন

কমাঃ জণলল ণময়া
কগাপালদী,আিাইহাজার,নারায়নগি
কমাঃ ফণরদ উণর্দ্ন ণময়া
নবীনগর,কাঠাণলয়া ণব বািীয়া

১। কমাঃ মাসুদ ১৩
ণময়া

১। রামশদ (১২)
২। ফণরদ (১১)
১। হাণনফমাণি (১২)
১। কৈাহাগ (১৪)
২। কদমলায়ার (১৩)
কহামৈন

গৃহীত ব্যবস্থা

মাণলমকর
ৈামে
ৈমচতনামুল
ক আমলাচনা
কমর ণনরৈন
করা হময়মছ।
মাণলমকর
ৈামে
ৈমচতনামুল
ক আমলাচনা
কমর ণনরৈন
করা হময়মছ।
মাণলমকর
ৈামে
ৈমচতনামুল
ক আমলাচনা
কমর ণনরৈন
করা হময়মছ।
মাণলমকর
ৈামে
ৈমচতনামুল
ক আমলাচনা
কমর ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমাঃ আবুল কহামৈন
বান্ছারামপুর,ণব বািীয়া

শণরফুল, ণচর্াগাংমরাি,ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
ৈাইদুল ইৈলাম, ণচর্াগাংমরাি, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
কণবর আহমেদ, আদম জীনগর,
ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি।
রণহমবক্স, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
ফরহাদউণর্দ্ন, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,

মন্তব্য

কমৌণখকভামবআমলা
চনাকরাহময়মছ।
ঐ
ঐ

61

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণব-কফার কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, ৈামলহা সুপার
মামকটর্, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি।
ণি এন ণি কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, আদমজীনগর,
ণৈণদ্ধরগি, নারায়িগি।
ফাণন টচার
তাঁমতর কাজ
(মর্ক্সর্াইল)

শাণিশাহ ফাণন টচার, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
কমৈাৈ ট জামবর কর্ক্সর্াইল
দাইরাদী, কগাপালদী, আিাইহাজার, নাঃগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১। মাণনক (১৪)
ণময়া (১৪)
২। নূমর আলম)
১। রাণকব (১২)
২। ইব্রাণহম (১৩)
১। রণক (১২)
১। কালাম (১১)

কমৈাৈ ট মুৈা কর্ক্সর্াইল
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার, নাঃগি

১। ণশপন (১৩)

কমৈাৈ ট ৈাণদয়া কর্ক্সর্াইল
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি
কমৈাৈ ট ণরহা কর্ক্সর্াইল
ণবষনন্দী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট নাণফৈা কেিাৈ ট
ণতনগাঁও, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট এমরান কর্ক্সর্াইল
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার, নাঃগি।

১। মুৈা (১১)

কমৈাৈ ট ণশণরন কর্ক্সর্াইল
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার, নাঃগি।

১। কৈাহাগ ১১
১। রণফক ১৩
১। মামজদ ১২
১। কণবর ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নারায়িগি।
ৈবুজ ণময়া, আদমজী নগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
নূরমমাহােদ, আদমজী নগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
রইচউণর্দ্ন, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
ইউনুচআলী, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
রণকবুলইৈলাম, আদমজীনগর, ণৈণদ্ধরগি,
নারায়িগি।
কমাঃ আব্দুৈ কৈাবহান
দাইরাদী, কগাপালদী, আিাইহাজার,
নাঃগি

কমাঃ কামশম
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার,
নাঃগি
মাসুদ
কিইতলা, আিাইহাজার, নাঃগি
কমাঃ কাণজমুর্দ্ীন
ণবষনন্দী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ ৈামদক আলী
ণতনগাঁও, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ মণজবুর রহমান
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার,
নাঃগি।
কমাঃ কামাল কহামৈন
রামচন্দ্রদী, কগাপালদী, আিাইহাজার,
নাঃগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ঐ

ঐ

ঐ
-

তৎিিাৎ
মাণলক
িণতণনণধর
ৈামে
আমলাচনায়
ণনমরাৈন
করা হয়।
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
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কমৈাৈ ট ইউসুফ কর্ক্সর্াইল
কলাগাণছয়া, রামচন্দ্রদী, কগাপালদী,
আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট আিাইহাজার কর্ক্সর্াইল,
ইলুমদী, কগালাদী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট আইয়ুব কর্ক্সর্াইল,
ফাউৈার বাজার, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট মা কর্ক্সর্াইল
ৈরাবদী, আিাইহাজার, নাঃগি।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ কমৈাৈ ট আকাশ ইণিণনয়াণরং ওয়ারক
কাণলবািী, দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি।
কবকারী

কমৈাৈ ট রময়ল কনজুমার এন্ড কিািাক্টৈ,
মাণনকপুর, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমৈাৈ ট ৈালাউণর্দ্ন কবকারী,
বন্দর, নাঃগি।
রময়ল কনজুমার এন্ড কিািাক্টৈ, মাণনকপুর,
আিাইহাজার, নাঃগি
১। মুণন্ন ফুি কবকারী কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ।

তাণনয়া কবকারী
কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১। স্বপন ১০
১। বামছদ ১২
১। আণমনুল ১৪
১। নয়ন ১১
১। কামদর ১১
১। মনছুর ১৩
২। আণরফ ১০
১। টিপু ১০
১। মনছুর (১৩)
১। মাণনক , ১১
২। ইমন, ১৩

১। হাওলাদার ১২
২। ণচকু ১০

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ ৈামদক আলী
কলাগাণছয়, রামচন্দ্রদী, কগাপালদী,
আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ কমাবারক আলী
ইলুমদী, কগালাদী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ আনছার আলী
ফাউৈার বাজার, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ মণমন ণময়া
ৈরাবদী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ আক্কাৈ ণময়া
দুপ্তারা, আিাইহাজার, নাঃগি।
১। কমাঃ মণজদ
মাণনকপুর, আিাইহাজার, নাঃগি
২। কমাঃ কৈাবহান
ণবষনন্দী, আিাইহাজার, নাঃগি।
কমাঃ মণশউর
মদনগি, বন্দর, নাঃগি।
কমাঃ মণজদ
ণবষনন্দী, আিাইহাজার, নাঃগি
১। জামান ,কাচপুর নারােণগঞ্জ
২। হারুন , কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ

১। মামুন ণৈপারণদ নারােণগঞ্জ
২। কাঞ্চন , কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ
ঐ

ঐ
ঐ
উদ্ধু করন ৈভা
এবং অণভভাবক ও
মাণলক পমির
ৈামে আমলাচনা
কমর ণশশুশ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্ধু করন ৈভা
এবং অণভভাবক ও
মাণলক পমির
ৈামে আমলাচনা
কমর ণশশুশ্রম
ণনরৈন করা
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ঢাকা কবকারী
কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ।

৪

চট্টগ্রাম

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ আরমান অমর্া ৈাণভটৈ, ওয়ালী কবগ খা মৈণজদ
কমাি, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
জনতা কমার্র ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, চমট্টশ্বরী
করাি, কদশ কমণিকযাল ৈাণভটমৈৈ এর পামশ,
চট্টগ্রাম।
বার আউণলয়া কমার্র ওয়াকটৈ, চমট্টশ্বরী করাি,
চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ণনউ বার আউণলয়া কমার্র ওয়াকটৈ, চমট্টশ্বরী
করাি, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
কগালদার কমার্রৈ, ধূপমপাল, বুণিশ্বর,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কগালদার কমার্রৈ, ধূপমপাল, বুণিশ্বর,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কণবর কমার্রৈ, ধূপমপাল, বুণিশ্বর, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
কণবর কমার্রৈ, ধূপমপাল, বুণিশ্বর, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
মাসুদ অমর্া কেিাৈ ট, ধূপমপাল, বুণিশ্বর,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
মাসুদ অমর্া কেিাৈ ট, ধূপমপাল, বুণিশ্বর,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কণবর কমার্রৈ, ধূপমপাল, বুণিশ্বর, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
মামলক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, ৈদরঘার্,
চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১। রহমান ১১
২। ফয়ৈাল ১০

ইণিৈ ণময়া ১৩ বছর
১১ মাৈ
ৈাণির আলম ১৩ বছর
৯ মাৈ
আব্দুল জণলল ১৩ বছর
১০ মাৈ
আবুল কহামৈন ১৩ বছর
১১ মাৈ
সুমন ১২ বছর
নাণৈর কহামৈন ১১ বছর
আবুল কালাম ১০ বছর
কৈামহল আহমমদ ১০ বছর
আ: কামদর ১২ বছর
ণৈরাজুর ইৈলাম ১৩ বছর
কমা: শরীফ ১০ বছর
ৈাহাব উণর্দ্ন ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১। তারা ণময়া ,কাচপুর নারােণগঞ্জ
২। কণবর , কৈানারগাঁও নারােণগঞ্জ

হাণরৈ আলী,
বি ণময়া মৈণজদ, চকবাজার চট্টগ্রাম।
ৈাজ্জাত আলম,
নবাব ণৈরাজউমর্দ্ৌলা করাি, চকবাজার,
চট্টগ্রাম।
কমা: ৈণগর আহমমদ
মাদামণবণবরহার্, ৈীতাকুন্ড।
ৈাত্তার হাওলাদার
হাওলাদার বাণি, গাবতলী, বরগুনা।
জিার আলী
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আব্দুল আণজজ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কমা: কমাতামলব
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আব্দুল মণজদ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
আবুল কহামৈন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: অণহদুল্লাহ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
রুহুল আমীন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ৈামনায়ার
স্টযান্ড করাি, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
উদ্ধু করন ৈভা
এবং অণভভাবক ও
মাণলক পমির
ৈামে আমলাচনা
কমর ণশশুশ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
এৈ.এৈ. ইণিণনয়াণরং, ১১১৯/২২০৩, ৬২
নাণৈরাবাদ ণশ/এ, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
এৈ.এৈ. ইণিণনয়াণরং, ১১১৯/২২০৩, ৬২
নাণৈরাবাদ ণশ/এ, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
এ.ণব. ইণিণনয়াণরং, বালুচরা, ণতন রাস্তার কমাি,
জালালাবাদ, বাময়ণজদ কবাস্তমী, চট্টগ্রাম।
কক এৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
কবায়ালখালী, চট্টগ্রাম।
দাওয়াত করস্তুরা, কলাতলী িলণপন কমাি,
কক্সবাজার
কযামফ ঢাকা করস্তুরা, লাইর্হাউৈ করাি, কলাতলী
কমাি, কক্সবাজার।
কযামফ ঢাকা করস্তুরা, লাইর্হাউৈ করাি, কলাতলী
কমাি, কক্সবাজার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শাহাদাত ১৪ বছর
কহামৈন,
নজরুল, ১৪ বছর
যতীন্দ্র, ১৪ বছর
রতন ১৩ বছর
জাণহদুল ইৈলাম ১৩ বছর
কমা: শণফ ১৩ বছর
ণরফাত ১২ বছর

ণনউ ঢাকা করস্তুরা এন্ড ণবরানী হাউৈ, ৈীক্রীজ
ণরমৈার্ ট, কলাতলী, কক্সবাজার।

ৈাইফুল ইৈলাম ১৩ বছর

ণনউ ঢাকা করস্তুরা এন্ড ণবরানী হাউৈ, ৈীক্রীজ
ণরমৈার্ ট, কলাতলী, কক্সবাজার।

আরাফাত ১২ বছর
কহামৈন

আইপর্ করস্টুমরন্ট এন্ড ণবরানী হাউৈ, ৈী
প্যামলমৈর ৈামমন, কলাতালী, কক্সবাজার।

আরাফাত ১৩ বছর
কহামৈন

আইপর্ করস্টুমরন্ট এন্ড ণবরানী হাউৈ, ৈী
প্যামলমৈর ৈামমন, কলাতালী, কক্সবাজার।

আমজাদ কহামৈন ১২ বছর

আইপর্ করস্টুমরন্ট এন্ড ণবরানী হাউৈ, ৈী
প্যামলমৈর ৈামমন, কলাতালী, কক্সবাজার।

আরাফাত ১৩ বছর

রান্নাঘর করস্তুরা, ৈাইমন করাি, িাউতলা,
কক্সবাজার।

এহৈানুল হক ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
শামহদুল ইৈলাম
ফাণজলপুর, কফনী
হাণফজুল ইৈলাম
ফাণজলপুর, কফনী
মণনন্দ্রমমাহন
নবীনগর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
ণপতা: শহীদুল
কবায়ালখালী, শাকপুরা, চট্টগ্রাম।
ণপতা: কমাক্তার আহমমদ
01889848413
ডুলাহাজারা, চকণরয়া, কক্সবাজার
ণপতা: কমাস্তাণফজ
কচৌফলন্ডী, ৈদর, কক্সবাজার
ণপতা: কমা: নামছর
মাতা: করাণজনা কবগম
কপকুয়া, কক্সবাজার
ণপতা: কমা: ৈালাম
মাতা: আণফয়া কবগম
কলাতলী, কক্সবাজার।
ণপতা: কমা: আণমর কহামৈন
মাতা:মৈণলনা আক্তার
কর্কপািা, ইমলামাবাদ, কক্সবাজার।
ণপতা: আবুল বাশার
মাতা: রামশদা কবগম
বালুখালী, উণখয়া, কক্সবাজার।
ণপতা: বণদ আহমদ
মাতা: নুরুন্নাহার
নাপুরা, কশমখরখীল, বাঁশখালী,
ণপতা: কমাস্তফা
মাতা: করাকশানা
ঈদগাহ, রামু কক্সবাজার
ণপতা: কমা: আণলম
01831954644

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

রময়ল ণচণল করস্টুমরন্ট, িাউতলা িধান ৈিক,
কক্সবাজার

কমা: কৈামহল ১৩ বছর

রময়ল ণচণল করস্টুমরন্ট, িাউতলা িধান ৈিক,
কক্সবাজার

ইয়াণছন ১৩ বছর
আরাফাত

পানণৈ করস্তুরা, সুগন্দী পময়ন্ট, কলাতলী,
কক্সবাজার।

কমা: মামুন ১৩ বছর

আল বয়ান করমস্তারা, ৩৬৫, বণক্সরহার্, খাতুনগি,
ককামতায়ালী, চট্টগ্রাম।
আল বয়ান করমস্তারা, ৩৬৫, বণক্সরহার্, খাতুনগি,
ককামতায়ালী, চট্টগ্রাম।
আল বয়ান করমস্তারা, ৩৬৫, বণক্সরহার্, খাতুনগি,
ককামতায়ালী, চট্টগ্রাম।
মাময়র কদায়া ভাতঘর, আলী জাহান, িধান
ৈিক, ৈদর, কক্সবাজার।

কমা: হাণবব ১৩ বছর

কুটুমবািী করমস্তারা এন্ড ণবরািী হাউজ,
অলংকার, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
আময়াজন করমস্তারা এন্ড ণবরানী হাউজ,
অলংকার, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
আণজম গ্লাৈ, অলংকার, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
কহামর্ল ঢাকা কস্টার, অলংকার, পাহািতলী,
চট্টগ্রাম।
আণলফ করমস্তারা এন্ড ণবরানী হাউৈ, অলংকার,
পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
আণলফ করমস্তারা এন্ড ণবরানী হাউৈ, অলংকার,
পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
আণলফ করমস্তারা এন্ড ণবরানী হাউৈ, অলংকার,

কমা: ৈাজ্জাদুল ১৩ বছর
ইৈলাম
কমা: শাহাদত ১৩ বছর
কহামৈন
কলাকমান ১৩ বছর
কমমহদী ১৩ বছর
৬ মাৈ
রাজু ১৩ বছর
১০ মাৈ
শাওন ১৩ বছর
০৯ মাৈ
হাৈান ১৩বছর
১১ মাৈ
ইয়াণমন ১৩ বছর
১০ মাৈ
ইব্রাণহম ১৩ বছর
৯ মাৈ
ণশহাব ১৩বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
বি ণময়া মৈণজদ, চকবাজার চট্টগ্রাম।
ণপতা: কহামৈন আহম
01882-05752
নবাব ণৈরাজউমর্দ্ৌলা করাি, চকবাজার,
চট্টগ্রাম।
কমা: ইয়াকুব
মাতা: নূর কবগম
মাদামণবণবরহার্, ৈীতাকুন্ড।
ণপতা: ৈবর আলী
মাতা: কমাহরা কবগম
হাওলাদার বাণি, গাবতলী, বরগুনা।
ণপতা: কমা: ইৈহাক ণমঞা
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: মণনর কহামৈন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: নূর উণর্দ্ন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: কমাহােদ আণমন
মাতা:ছণকনা খাতুন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কহলাল
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
মনতাজ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
আব্দুর রণশদ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
সতয়ব
স্টযান্ড করাি, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কবলাল
ফাণজলপুর, কফনী
বাবু
ফাণজলপুর, কফনী
কমা. হাণনফ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
ঢাকার ঐণতহয মামুন ণবরানী, অলংকার,
পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
ফুলকণল, অলংকার, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
কমাশারফ এন্টারিাইজ, আয়রন মামকটর্,
ৈাগণরকা করাি, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
কমাশারফ এন্টারিাইজ, আয়রন মামকটর্,
ৈাগণরকা করাি, পাহািতলী, চট্টগ্রাম।
ঢাকাইয়া বাণি, এম এম আলী করাি, চকবাজার,
চট্টগ্রাম।
বাৈমণত করস্টুমরন্ট, কনভী হাৈপাতাল কগইর্,
ইণপমজি, চট্টগ্রাম।
বাৈমণত করস্টুমরন্ট, কনভী হাৈপাতাল কগইর্,
ইণপমজি, চট্টগ্রাম।
বাৈমণত করস্টুমরন্ট, কনভী হাৈপাতাল কগইর্,
ইণপমজি, চট্টগ্রাম।
কহামর্ল জামান, হার্হাজারী, চট্টগ্রাম

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১১ মাৈ
হাছান ১৩ বছর
হাণনফ ১৩বছর
১১ মাৈ
সুজন ১২ বছর
রানা ১৩ বছর
আলী কহামৈন ১৩ বছর
৭ মাৈ
ফারুক কহামৈন ০৯ বছর
রুমবল কহামৈন ১০ বছর
কমা: কৈাহাগ ১২ বছর
রণফকুল ইৈলাম ০৯ বছর

কহামর্ল জামান, হার্হাজারী, চট্টগ্রাম

ৈাদমান ০৯ বছর

কহামর্ল জামান, হার্হাজারী, চট্টগ্রাম

রতন দাৈ ১১ বছর

আল কুতুব কহামর্ল, নতুন রাস্তা, কুয়াইশ,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ৈমতা করস্টুমরন্ট, ণিটি করাি, ৈদরঘার্,
মাদারবাণি, চট্টগ্রাম।

খৈরু ণময়া ১১ বছর
আহৈান ১২ বছর

কনওয়াজ কহামর্ল এন্ড ণবণরয়ানী হাউৈ, ণিটি
করাি, ৈদরঘার্, মাদারবাণি, চট্টগ্রাম।

কমা: কৈামহল ১৩ বছর

ৈানাং কবাল করস্টুমরন্ট, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

কমা: জুময়ল ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নবীনগর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
কৈাহরাব ব্যাপারী
কবায়ালখালী, শাকপুরা, চট্টগ্রাম।
নুরুল আবছার
ডুলাহাজারা, চকণরয়া, কক্সবাজার
আবুল কালাম
কচৌফলন্ডী, ৈদর, কক্সবাজার
রণহম
কপকুয়া, কক্সবাজার
দুদু মন্ডল
কলাতলী, কক্সবাজার।
মঞ্জুরুল ইৈলাম
কর্কপািা, ইমলামাবাদ, কক্সবাজার।
রণফকুল ইৈলাম
বালুখালী, উণখয়া, কক্সবাজার।
আ: বামতন
নাপুরা, কশমখরখীল, বাশখালী
স্বপন ণময়া
ঈদগাঁ, রামু, কক্সবাজার
জাহাঙ্গীর
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণদলীপ দাৈ
রামৈল আহমমদ
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
রণফকুল ইৈলাম
ৈদরঘার্, মাদারবাণি,
চট্টগ্রাম।
শণফ উল্যাহ
ৈদরঘার্, মাদারবাণি,
চট্টগ্রাম।
কমা: কদমলায়ার ণময়া
কনায়াখালী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
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হলদী কযাণরণবয়ান করস্তুরা, ও.আর. ণনজাম করাি,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
রময়ল কহামর্ল, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
আল আমীন কহামর্ল, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ণবৈণমল্লাহ কহার্ল এন্ড ণবরাণন হাউৈ, সুলতানী
মণিল, ২য় তলা, কাঁচা বাজার করাি,বাময়ণজদ
কবাস্তামী,চট্টগ্রাম।
মিাি ট হাৈান কবকারী এন্ড কনমফকশনারী,
বঙ্গবন্ধু এণভণনউ করাি, অণক্সমজন করাি,
বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
অণক্স ণকমচন, অণক্স প্লাজা (৩য় তলা), বঙ্গবন্ধু
এণভণনউ করাি, অণক্সমজন করাি, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ৈামধর র্ং, অণক্সমজন তামান্না ভবমনর ণবপরীমত,
বঙ্গবন্ধু এণভণনউ, অণক্সমজন কুয়াইশ ণলংক
করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
দরবার ভাত ঘর এন্ড ণবরাণন হাউৈ, দরগাহ
কগইর্, বাময়ণজদ কবাস্তামী চট্টগ্রাম।
দরবার ভাত ঘর এন্ড ণবরাণন হাউৈ, দরগাহ
কগইর্, বাময়ণজদ কবাস্তামী চট্টগ্রাম।
বাগদাদ করমস্তারাঁ এন্ড ণবরাণন হাউৈ, ণবআরটিণৈ
করাি,বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
বাগদাদ করমস্তারাঁ এন্ড ণবরাণন হাউৈ, ণবআরটিণৈ
করাি,বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
বাগদাদ করমস্তারাঁ এন্ড ণবরাণন হাউৈ, ণবআরটিণৈ
করাি,বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ণরণজক কহামর্ল করষ্টুমরন্ট এন্ড ণবরাণন হাউৈ, বাবু
মুন্না স্কয়ার, হার্হাজারী করাি, বালুচরা, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ণরণজক কহামর্ল করষ্টুমরন্ট এন্ড ণবরাণন হাউৈ, বাবু
মুন্না স্কয়ার, হার্হাজারী করাি, বালুচরা, বাময়ণজদ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আপন ১২ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ৈাইফুল আলম
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
কমা: কৈণলম
আকবরশাহ, চট্টগ্রাম।
হারধৈ দাৈ
কবায়ালখালী, চট্টগ্রাম।
কমাঃ অণলউল ইৈলাম
নবীনগর, ব্রাহ্মিবাণিয়া

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কৈণলম উর্দ্ীন, ১৩ বছর
৯ মাৈ

রিত আলী
ফাণজলপুর, কফনী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

মায়মুনা, ১৪ বছর

মণহম উর্দ্ীন
ফাণজলপুর, কফনী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

ণমজানুর রহমান
ফাণজলপুর, কফনী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমাঃ ৈাণমউল ইৈলাম
নবীনগর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
ণবধান শীল
বানচারামপুর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
ণবপ্লব রায়
বানচারামপুর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
কমাঃ কৈণলম
বানচারামপুর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
জলীল উর্দ্ীন
বানচারামপুর, ব্রাহ্মিবাণিয়া
হাণফজুল ইৈলাম
কৈনবাগ, কনায়াখালী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমাঃ রণকব
কৈনবাগ, কনায়াখালী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

ইয়াকুব ১৩ বছর
সুমন ১২ বছর
কমাঃ রণকবুল ১৩ বছর
ইৈলাম, ৬ মাৈ

নাণছর উর্দ্ীন,

১৪ বছর

কমাঃ রুমবল,

১৩ বছর
৯ মাৈ
ণবধান শীল, ১৩ বছর
৮ মাৈ
ণবশ্বণজৎ রায়, ১৪ বছর
কমাঃ ণবল্লাল, ১৪ বছর
ৈানাউল্লাহ,

১৪ বছর

শহীদুল ইৈলাম, ১৪ বছর
কমাঃ নুরুজ্জামান, ১৩ বছর
৬ মাৈ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ণরণজক কহামর্ল করষ্টুমরন্ট এন্ড ণবরাণন হাউৈ, বাবু
মুন্না স্কয়ার, হার্হাজারী করাি, বালুচরা, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
আল মণদনা কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, বাময়ণজদ
কবাস্তামী োনা করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ ২৯, বাময়ণজদ কবাস্তামী োনা করাি,
বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আল-আণমন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
আণমন কৈন্টার, কমাহােদনগর, বাময়ণজদ
কবাস্তামী োনা করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আল-আণমন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
আণমন কৈন্টার, কমাহােদনগর, বাময়ণজদ
কবাস্তামী োনা করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আল-আণমন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট,
আণমন কৈন্টার, কমাহােদনগর, বাময়ণজদ
কবাস্তামী োনা করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
আণলফ ফুি কন টার এন্ড ণবণরয়ানী হাউজ, মৈণজদ
মামকটর্, বালুচরা, হার্হাজারী করাি, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
খাজা কহামর্ল, বর্তলী বাজার, মাজার কগইর্,
হার্হাজারী করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
খাজা কহামর্ল, বর্তলী বাজার, মাজার কগইর্,
হার্হাজারী করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
খাজা কহামর্ল, বর্তলী বাজার, মাজার কগইর্,
হার্হাজারী করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
খাজা কহামর্ল, বর্তলী বাজার, মাজার কগইর্,
হার্হাজারী করাি, বাময়ণজদ কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আজমীর ভাতঘর এন্ড ণবরািী হাউৈ,
হার্হাজারী করাি-রাঙ্গামাটি বাৈ র্াণমটনাল,
আলপনা ক্লামবর ৈামমন, অণক্সমজন, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আজমীর ভাতঘর এন্ড ণবরািী হাউৈ,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শাহ পরান,

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

১৪ বছর

করামান তালুকদার
কৈনবাগ, কনায়াখালী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

ৈমীর, ১৪ বছর

কিমনাে
কৈনবাগ, কনায়াখালী
খায়রুল ইৈলাম
কৈনবাগ, কনায়াখালী
আবদুৈ ৈামাদ
চরফযাশন, কভালা

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমামশটদা ১৪ বছর
আক্তার,

আবুল কহামৈন
চরফযাশন, কভালা

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

রামশদুল ১৪ বছর
ইৈলাম, ৮ মাৈ

লণতফ
চরফযাশন, কভালা

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

শাহনাজ কবগম, ১৪ বছর

মুণজবুর রহমান
চরফযাশন, কভালা

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

আবুল কামশম,

দণললুর রহমান
চরফযাশন, কভালা
রাজ্জাক
কৈানাগাণজ, কফনী
কমাঃ শহীদ
কৈানাগাণজ, কফনী
কায়ৈার
কৈানাগাণজ, কফনী
ফয়জুল ইৈলাম
কৈানাগাণজ, কফনী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

রতন ৈরকার

ণশশুশ্রম ণনরৈন

ণৈরাজুল ১৩ বছর
ইৈলাম, ৮ মাৈ
বুলু কবগম, ১৪ বছর

১৪ বছর

জণহরুল ইৈলাম, ১৩ বছর
৭ মাৈ
কমাঃ বাবুল, ১৪ বছর
কমাঃ ণৈরাজুল ১৪ বছর
ইৈলাম,
কমাঃ সুমন, ১৪ বছর

পলাশ ৈরকার, ১৪ বছর

মন্তব্য
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

ককণমকযাল
কাগজ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
হার্হাজারী করাি-রাঙ্গামাটি বাৈ র্াণমটনাল,
আলপনা ক্লামবর ৈামমন, অণক্সমজন, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কযামফ আজমীর ভাতঘর এন্ড ণবরািী হাউৈ,
হার্হাজারী করাি-রাঙ্গামাটি বাৈ র্াণমটনাল,
আলপনা ক্লামবর ৈামমন, অণক্সমজন, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ণবৈণমল্লাহ কহার্ল এন্ড ণবরাণন হাউৈ, সুলতানী
মণিল, ২য় তলা, কাঁচা বাজার করাি,বাময়ণজদ
কবাস্তামী,চট্টগ্রাম।
আল কহলাল কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
চট্টগ্রাম কমমোপণলর্ন হাৈপাতামলর পামশ,
ও.আর.ণনজাম করাি, চট্টগ্রাম।
ওয়াণশফ ফুি, নালাপািা করাি, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

রণকবুল ইৈলাম, ১৩ বছর
৬ মাৈ
রতন,

১৩ বছর
৯ মাৈ

শামহমনওয়াজ ১৩ বছর
৫ মাৈ
কমা: রাজু ১৩ বছর

ওয়াণশফ ফুি, নালাপািা করাি, চট্টগ্রাম।

কমা: রাণি ১৩ বছর

ওয়াণশফ ফুি, নালাপািা করাি, চট্টগ্রাম।

কমা: হাণলম ১৩ বছর

কদাহা ফুি, ণবণৈক পটিয়া, চট্টগ্রাম।

হারুনুর রণশদ ১৩ বছর

মামলক কেিাৈ ট, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।

আমনায়ার ১৩ বছর
কহামৈন

নূর আলম ফুি, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।

কৈালাইমান ১৩ বছর

রময়ল ককণমকযাল, চর পােরঘার্া, কি টফুলী,
চট্টগ্রাম।
হাক্কানী কপপার এন্ড কবাি ট ণমলৈ, কবায়ালখালী,
চট্টগ্রাম।
হাক্কানী কপপার এন্ড কবাি ট ণমলৈ, কবায়ালখালী,
চট্টগ্রাম।

কৈাবহান ১৩ বছর
কমা: শুভ ১৩ বছর
রণবউল ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কৈানাগাণজ, কফনী

গৃহীত ব্যবস্থা
করা হময়মছ।

আণমনুল ইৈলাম
কৈানাগাণজ, কফনী

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

যতীন
নবীনগর, ব্রাহ্মিবাণিয়া

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমা: আব্দুৈ ৈবুর
জাহানাবাদ, শীতলপুর, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমা: রণফক
ফটিকছণি, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আব্দুল কণরম
ণমরশ্বরাই, চট্টগ্রাম।
ণপতা: কমা: কৈণলম

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

ণপতা: শাহ আলম
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
মাসুম ণবল্লাহ
ৈদরঘার্, মাদারবাণি,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: রুমবল ণময়া
ৈদরঘার্, মাদারবাণি,
চট্টগ্রাম।
কমাহােদ কহামৈন
চর পােরঘার্া, কি টফুলী, চট্টগ্রাম।
জাণমল উণর্দ্ন
চর ণখণদরপুর, কবায়ালখালী, চট্টগ্রাম।
আলা উণর্দ্ন
চর ণখণদরপুর, কবায়ালখালী, চট্টগ্রাম।

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

অমর্ামমাবাইলৈ

কি টফুলী অমর্ামমাবাইলৈ এন্ড ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ, খুলশী, চট্টগ্রাম।
কি টফুলী অমর্ামমাবাইলৈ এন্ড ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণচর্াগাং অমর্ামমাবাইলৈ ওয়াকটৈপ, কববী সুপার
মামকটর্, খুলশী, চট্টগ্রাম।
কি টফুলী অমর্ামমাবাইলৈ এন্ড ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণবৈণমল্লাহ বাইক এন্ড অমর্ামমাবাইল, ৪৬,
চমট্টশ্বরী করাি, জয়নগর, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
ণচর্াগাং অমর্ামমাবাইলৈ ওয়াকটৈপ, কববী সুপার
মামকটর্, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণৈটি অমর্ামমাবাইলৈ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমা: আল আমীন ১৩ বছর
জুময়ল
রণফকুল ইৈলাম
কফারকান
আহমমদ
রণফক ণময়া
ৈাগর আহমমদ
ৈণজব

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কপয়ার কমর্াল ইন্ডাণিজ,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

নাম-কমা:ৈাজ্জাদ

কপয়ার কমর্াল ইন্ডাণিজ,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

কমা:ৈণজব,

কক এম কমর্াল ওয়াকটৈপ, মাণিরঘার্ করাি,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম

সুশান্ত দাৈ,

ণনউ টিআরণি অমর্ামমাবাইলৈ,
আজু শাহ মাজার কগইর্,
বাদামতলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
ণনউ টিআরণি অমর্ামমাবাইলৈ,
আজু শাহ মাজার কগইর্,
বাদামতলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
খাগিাছণি ৈদর, খাগিাছণি।

কমা. আরাফাত

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা: বণশর আহমমদ
ছাগলনাইয়া, কফনী।
১২ বছর আব্দুৈ ৈালাম
ছাগলনাইয়া, কফনী।
০৯ বছর আবুল কহামৈন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩ বছর ণপতা: কমা: খণললুর রহমান
ছাগলনাইয়া, কফনী।
১৩
কমা: খণলল
বৎৈর ১১ কদবীদ্বার, কুণমল্লা।
মাৈ
১২ বছর ণপতা: আরাফাত কহামৈন
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
১৩ বছর কমা: কামাল কহামৈন
লিীপুর
বয়ৈণপতার নাম-কমাঃমৈালায়মান, গ্রাম-চর
১৩বছর
চাক্তাই নয়া মৈণজদ,োনাবাকুণলয়া,মজলা-চট্টগ্রাম।
বয়ৈণপতার নাম-কমাঃজাণকর কহামৈন, গ্রাম১২বছর
ণবদ্যাকর্,োনা-নবীনগর,মজলাব্রাহ্মিবাণিয়া।
১৩বছর
সুশীল দাশ,
১০মাৈ
গ্রাম-মমনাহরী ণফশারীঘার্,োনাককামতায়ালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
১৩ বছর গ্রাম: নারায়নহার্,
৯ মাৈ
ফটিকছণি, চট্টগ্রাম।

কমা. ইণিৈ ১৩ বছর
১০ মাৈ

গ্রাম: নারায়নহার্,
ফটিকছণি, চট্টগ্রাম।

কমা. ণরপন ১৩ বছর। আব্দুল কণরম,
কহয়ামকা, খাগিাছণি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

এযালুণমণনয়াম

ককণমকযাল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
খাগিাছণি ৈদর, খাগিাছণি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
আনুমাণনক বয়ৈ
নং
কমা. হারুি ১৩ বছর। আব্দুল কদ্দুৈ,
রামগি, খাগিাছণি।

মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
খাগিাছণি ৈদর, খাগিাছণি।

কমা. আণলফ ১৩ বছর। কমা. কৈণলম,
কবায়ালখাণল, দীণঘনালা, খাগিাছণি।

জণন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
শাণন্ত পণরবহন ৈংলগ্ন, খাগিাছণি ৈদর,
খাগিাছণি।
জণন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
শাণন্ত পণরবহন ৈংলগ্ন, খাগিাছণি ৈদর,
খাগিাছণি।
জণন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,
শাণন্ত পণরবহন ৈংলগ্ন, খাগিাছণি ৈদর,
খাগিাছণি।
এৈ এ ইণিণনয়াণরংওয়াকটৈ, মাণিরঘার্ করাি,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।

তুতুল ণৈপুরা ১৩ বছর। খমগন্দ্র ণৈপুরা,
খাগিাপুর, খাগিাছণি।
কাণতটক ণৈপুরা ১৩ বছর
৫ মাৈ
অণভলাষ ণৈপুরা ১৩ বছর
৯ মাৈ
কমা:আণরফ
কহামৈন

১৩ বছর

আহমমদ কমর্াল ওয়াকটৈ, ণমজটারপুল, পাঁচলাইশ,
চট্টগ্রাম।

শাণকল বয়ৈ ১৪
বছর

আহাদ কেিাৈ ট, ণমজটারপুল, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।

আণরফ বয়ৈ ১৩
বছর

আমজাদ এযালুণমণনয়াম ওয়াকটৈ, ণমজটারপুল,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
আলী আশরাফ এযালুণমণনয়াম ওয়াকটৈ,
ণমজটারপুল, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ইউনুৈ কমর্াল ইন্ডাণিজ ণমজটারপুল, পাঁচলাইশ,
চট্টগ্রাম।
নান্নু ককাম্পানী এযালুণমণনয়াম, ণমজটারপুল,
পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
ইউণনভাৈ টাল ণরফাইনাণর (িাঃ) ণলঃ উত্তর

আকাশ বয়ৈ ১২
বছর
কৈামহল বয়ৈ ১২
বছর
রণন বয়ৈ ১৩
বছর
কমা: কতৌণৈফ বয়ৈ ১৩
বছর
জাহাঙ্গীর আলম ১৩ বছর

তনয়ণৈপুরা, শুকনাছিা, দীণঘনালা,
োহিাছণি।
ণবপলমশ্ব রণৈপুরা,
খাগিাপুর, খাগিাছণি।
কমা:ণজন্নাহ কহামৈন,
গ্রাম-ইছানগর,োনা-কি টফুলী, কজলাচট্টগ্রাম।
কমা: জামাল উণর্দ্ন, 01818973398 নয়ণদন আখাউিরা,
ব্রািিবাণিয়া
কমা: কালাম, কাণশপুর, কৈনবাগ,
কনায়াখালী,
01405-534640
ব্রািিবাণিয়া

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।

কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ

কমা: নাণজম উণর্দ্ন, নাণৈরনগর,
ব্রািিবাণিয়া।
কমা: হাণমদ, লাহাই, ব্রািিবাণিয়া

কনাটিশ

কমা: কামাল কহামৈন, চাতালপার,
ব্রািিবাণিয়া
শাহীন আলম, বি কুণমরা ,ৈীতাকুণ্ড,

কনাটিশ

কনাটিশ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কৈানাইছণি, বি কুণমরা, ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
এমৈাণৈময়মর্ি অণক্সমজন ণলঃ
মাদামণবণবরহার্, ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
ম্যাণনলা ককণমকযাল ককাং,
২নং জঙ্গল লণতফপুর, জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড,
চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ ট এনাম এন্টারিাইজ, চরপােরঘার্া,
আণজমপািা, কি টফুলী, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৯ মাৈ
রণবউল হাৈান ১৩ বছর
১০ মাৈ
কমাঃ জাফর ১৩ বছর
৬ মাৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
চট্টগ্রাম।
কণবর হাৈান, মাদামণবণবরহার্, ৈীতাকুণ্ড,
চট্টগ্রাম।
কমাঃ জিার, জঙ্গল লণতফপুর,
জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।

কমা: ৈামজদুর ১৩বছর
৮মাৈ

ইব্রাণহম ণময়া
গ্রাম-ইছানগর,িাকঘর-চরপােরঘার্া,োনাকি টফুলী,মজলা-চট্টগ্রাম।
কমা: ইউনুছ কহামৈন,
গ্রাম-পণিম কগামদন্ডী,োনাকবায়ালখালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
ণপতা: আব্দুল মতলব, কমাহরা, চান্দগাঁও,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: জাফর আলম, কমাহরা, চান্দগাঁও,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: শামসুল আলম, ণৈমলর্ ককানাবািী,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: মুরণশদ, দণিি বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।

এফ এম ণৈ কপইন্ট এন্ড ককণমকযাল ইন্ডাণিজ ণল:
কভাল্লাপািা বাজার, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

কমা:জাণরফ
কহামৈন ১৩বছর

আরমান ককণমকযাল ইন্ডাণিজ, ণব-৪, ণবণৈক
ণশ/এ, কালুরঘার্, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
আরমান ককণমকযাল ইন্ডাণিজ, ণব-৪, ণবণৈক
ণশ/এ, কালুরঘার্, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম।
আনন্দ ককণমকযাল ইন্ডািীজ ণল:, ণময়াখান নগি,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
আনন্দ ককণমকযাল ইন্ডািীজ ণল:, ণময়াখান নগি,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
কমৌসুমী ককণমকযাল এন্ড ইন্ডাণিজ, ৭৬৪,
ইৈমাইল ফময়জ করাি, চর চাক্তাই , বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
কমৌসুমী ককণমকযাল এন্ড ইন্ডাণিজ, ৭৬৪,
ইৈমাইল ফময়জ করাি, চর চাক্তাই , বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
ষ্টার প্যাণিং ইন্ডাণিজ ণল: ২৯৯, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
ষ্টার প্যাণিং ইন্ডাণিজ ণল: ২৯৯, বাময়ণজদ
কবাস্তামী, চট্টগ্রাম।
কহক্রাকন ককণমকযাল কমমপ্লক্স ণল: ৯২,
বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
কহক্রাকন ককণমকযাল কমমপ্লক্স ণল: ৯২,

জাকাণরয়া ১৩ বছর
১০ মাৈ
কমমহদী হাৈান ১২ বছর
১১ মাৈ
আবু তামহর ১৩ বছর
৪ মাৈ
ৈাইফুল ইৈলাম ১৩ বছর
৮ মাৈ
তাৈণমর কহামৈন, ১৩ বছর
কমা: ণদলু, ১৩ বছর
৭ মাৈ
কমা: হাৈান ১১ বছর
৫মাৈ
ওৈমান গণন ১২ বছর
কমা: কামাল ১২ বছর
কমা: জয়নাল ১২ বছর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণপতা: কণবর আহমমদ
রাজাখালী, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: মনজুর আলম
সছয়দ শাহ করাি, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
কৈণলম উণর্দ্ন, গ্রাম: আনন্দপুর, োনা:
ফুলগাজী, কফনী।
ণপতা: নাজমুল কহামৈন, গ্রাম: আনন্দপুর,
োনা: ফুলগাজী, কফনী।
ণপতা: উজ্জ্বল কহামৈন, নাঙ্গলমমািা,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: বাবর উণর্দ্ন, নাঙ্গলমমািা,

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

প্লাণস্টক

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
ণফৈমকা কপইন্টৈ এন্ড কযাণমমকল ইন্ডাণিজ,
কাঠগি, পমতঙ্গা, চট্টগ্রাম।
জাহাঙ্গীর জাণল ফযাক্টরী,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
জাহাঙ্গীর জাণল ফযাক্টরী,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
জাহাঙ্গীর জাণল ফযাক্টরী,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
জাহাঙ্গীর জাণল ফযাক্টরী,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
ির্ অব প্লাণস্টক ইন্ডাণিজ, জঙ্গল লণতফপুর,
জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
ণচর্াগাং ককণমকযাল কমমপ্লক্স, বািবকুণ্ড,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
ণৈনমেটিক করণজন কিািাক্টৈ (িাঃ) ণলঃ ৫-৬,
কফৌজদারহার্ ণশ/এ, ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
এমৈাণৈময়মর্ি অণক্সমজন ণলঃ মাদামণবণবরহার্,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
কবংগল ণৈনমেটিক ফাইবাৈ ট ৫-৬, কফৌজদারহার্
ণশ/এ, ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
ম্যাণনলা ককণমকযাল ককাং, ২নং জঙ্গল
লণতফপুর, জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
কফবাণরর্া প্লাণস্টকা ণলঃ দণিি মহামদবপুর,
ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
কফবাণরর্া প্লাণস্টকা ণলঃ
দণিি মহামদবপুর, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
ির্ অব প্লাণস্টক ইন্ডাণিজ, জঙ্গল লণতফপুর,
জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
ইউণনপ্লাস্ট ইন্ডাণিজ ণল:, মইজ্জযারমর্ক,
চরপােরঘার্া, কি টফুলী, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কবলাল উণর্দ্ন ১১ বছর
নাম-কমা:হাণবব, বয়ৈ১৩বছর
নাম-কমা:হাৈান, বয়ৈ১৩বছর
নাম-কমা:হাণবব, বয়ৈ১৩বছর
নাম-কমা:হাৈান বয়ৈ১৩বছর
আণমর কহামৈন ১৩ বছর
১০ মাৈ
কাজল দাশ ১৩ বছর
৯ মাৈ
নুরু ণময়া ১৩ বছর
৮ মাৈ
শমমৈর আলী ১৩ বছর
১১ মাৈ
ইণলয়াৈ কহামৈন ১৩ বছর
৯ মাৈ
কমাঃ খণলল ১৩ বছর
৫ মাৈ
অমলাক পাল ১৩ বছর
৮ মাৈ
ণরণন কদ ১৩ বছর
৫ মাৈ
ণজকু কদ ১৩ বছর
৫ মাৈ
কমা: রণফক ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
আবদুছ ছাত্তার, গ্রাম: বাণঙ্গনা, কচৌর্দ্গ্রাম,
কুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমা:মহামৈন আলী, গ্রামভাঙ্গুরা,োনা-মুরাদপুর,মজলা-কুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমা:জাহাঙ্গীর, গ্রামলাকৈাম,োনা-লাকৈাম,মজলা-কুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমা:মহামৈন আলী,
গ্রাম-ভাঙ্গুরা,োনা-মুরাদপুর,মজলা-কুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমা:জাহাঙ্গীর,
গ্রাম-লাকৈাম,োনা-লাকৈাম,মজলাকুণমল্লা।
আলমগীর কহামৈন
পাক্কা রাস্তার মাো, আকবরশাহ, ৈীতাকুণ্ড,
চট্টগ্রাম।
শংকর দাশ, বাঁশবাণিয়া, ৈীতাকুণ্ড,
চট্টগ্রাম।
আফজাল ণময়া , বানুর বাজার, ভাটিয়ারী,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
কগালাম মাওলা, মাদামণবণবরহার্,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
কৈকান্দার কহামৈন, ভাটিয়ারী, ৈীতাকুণ্ড,
চট্টগ্রাম।
কমাঃ ইব্রাহীম, জঙ্গল লণতফপুর,
জাফরাবাদ, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
জয়ন্ত পাল, নামার বাজার, পণিম
মহামদবপুর, ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
ৈীমা কদ, বাঁশবাণিয়া, ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ

ৈাধন কদ, পাক্কা রাস্তার মাো, আকবরশাহ,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।
কমা: জামবদ কহামৈন
গ্রাম-হীলা, িাকঘর-হীলা, উপমজলা-
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কশখ রাহাত এন্টারিাইজ, মইজ্জযারমর্ক পণচচম
পামশ্ব, শাহ সুণফ আণজজনগর, কি টফুলী, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমা:ৈাজ্জাদ
কহামৈন ১৩বছর

শাহ আমানত এন্টারিাইজ, পণিম মাদারবািী,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।

কমা:ৈণফকুল,

কমৈাৈ ট আমনায়ারা প্লাণষ্টক, শাহআমানত ৈংমযাগ
ৈিক, ণবণৈএম আ/এ, দণিি বাকণলয়া, চাক্তাই,
চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ ট আমনায়ারা প্লাণষ্টক, শাহআমানত ৈংমযাগ
ৈিক, ণবণৈএম আ/এ, দণিি বাকণলয়া, চাক্তাই,
চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ টআল্লাহর দান প্লাণস্টক,১৫৬৮, শাহ
আমানত ৈংমযাগ ৈিক, দণিি বাকণলয়া,
কমৈাৈ টআল্লাহর দান প্লাণস্টক,১৫৬৮, শাহ
আমানত ৈংমযাগ ৈিক, দণিি বাকণলয়া,
ভাই ভাই প্লাণস্টক, ণবণৈএৈআ/এ, এনএমএমমজ
কমলজ করাি, দঃ বাকণলয়া
ভাই ভাই প্লাণস্টক, ণবণৈএৈআ/এ, এনএমএমমজ
কমলজ করাি, দঃ বাকণলয়া
পদ্মা প্লাণস্টক ণলণমমর্ি, ২০০/২০৭, নাণৈরাবাদ,
ণশ/এ, বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
পদ্মা প্লাণস্টক ণলণমমর্ি, ২০০/২০৭, নাণৈরাবাদ,
ণশ/এ, বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
পদ্মা প্লাণস্টক ণলণমমর্ি, ২০০/২০৭, নাণৈরাবাদ,
ণশ/এ, বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
পান্তা প্লাণস্টক ইন্ডাণিজ, প্লর্-ণব, ব্লক-এ, ণবণৈক
ণশ/এ, নাণৈরাবাদ, চট্টগ্রাম।
মণদনা প্লাণস্টক, ২০০/২০৭, বাময়ণজদ কবাস্তামী,
বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
মণদনা প্লাণস্টক, ২০০/২০৭, বাময়ণজদ কবাস্তামী,

আব্দুর রণহম ১৩ বছর
১০ মাৈ

১৩ বছর
৯ মাৈ

হারুন ১৩ বছর
৮ মাৈ
শাহীন ১৩ বছর
০৬ মাৈ
নাণছর ১৩ বছর
০৯ মাৈ
দানু ণময়া ১২ বছর
১১ মাৈ
ণমজান ১৩ বছর
কমা: রণফক ১৩ বছর
কমা: কামশম ১২ বছর
৫ মাৈ
কমা: রণবকুল ১৩ বছর
কহামৈন
কমা: আৈাদ ১২ বছর
রামৈল কহামৈন ১৩ বছর
ইমাম উণর্দ্ন ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কর্কনাফ,মজলা-কক্সবাজার
কমা: কৈালায়মান,
গ্রাম-চর চাক্তাই
,োনা-বাকুণলয়া,মজলা-চট্টগ্রাম।
কমা:মহামৈন আলী,
গ্রাম-আমজুরহার্,োনা-পটিয়া,মজলাচট্টগ্রাম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণপতা : আব্দুর রহমান, ণবণৈএৈ,/আ/এ,
চট্টগ্রাম।
ণপতা : জণলন, ণবণৈএৈ,/আ/এ, চট্টগ্রাম।
ণপতা: নুরুল আবছার, রাজাখালী,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: সছয়দ আকবর, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: কমাস্তাক আহমমদ, মইজ্জারমর্ক,
কি টফুলী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আবুল কামশম, চরকাণন্দ, কি টফূলী,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: আফজাল কহামৈন, গ্রাম: ছনমখালা,
ইউণনয়ন: ণমজটারপুর, হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: খণললরুর রহমান, গ্রাম: নবাবপুর,
োনা: কৈানাগাজী, কফনী।
ণপতা: হুমায়ুন কণবর, গ্রাম: ছনমখালা,
ইউণনয়ন: ণমজটারপুর, হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণপতা: শাহপরান, গ্রাম: ণচখণখলা, কপা:
ণচখণখলা, োনা: পরশুরাম, কজলা: কফনী।
কদমলায়ার কহামৈন, গ্রাম: খানখানবাদ,
উপমজলা: রাউজান, চট্টগ্রাম।
ণপতা: এমদাদুল হক, গ্রাম: ককউটিয়া,

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
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কৈক্টমরর নাম
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বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।

এমক্সাৈণরজ,

কবকাণর

মণদনা প্লাণস্টক, ২০০/২০৭, বাময়ণজদ কবাস্তামী,
বাময়ণজদ, চট্টগ্রাম।
আঁণখ এন্ড ব্রাদাৈ ট, ফুলছণি পািা, ৪১ নং ওয়াি ট,
দণিি পমতঙ্গা, চট্টগ্রাম।
আঁণখ এন্ড ব্রাদাৈ ট, ফুলছণি পািা, ৪১ নং ওয়াি ট,
দণিি পমতঙ্গা, চট্টগ্রাম।
খাজাএমক্সাৈণরজ,
আণজজণময়ামগািাউন, কগাৈাইলিাঙ্গা,
বন্দর,চট্টগ্রাম।
ণৈয়াৈ টএমক্সৈণরজণল.,
কশখমুণজবমরাি, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।
রণফক
কেিাৈ ট,১৬,এয়াকুবনগর,ণফণরণঙ্গবাজার,মকামতা
য়ালী,চট্টগ্রাম।
কর্ণস্ট এমগ্রা িিাক্টৈ ণল: ণবণৈক ণশি নগরী,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৫ মাৈ
কমা: হাণবব ১৩ বছর
৫ মাৈ
রুহুল আণমন ১২ বছর
৫ মাৈ
জণন কহামৈন ১৩ বছর
কমা. রায়হান ১৩ বছর
সুণম আক্তার ১৩ বছর
নাম-স্মৃণত বয়ৈ১৩বছর
কমা: ৈামসুল
১৩ বছর
১১ মাৈ
ৈানাউল্লাহ, ১৪ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ইউণনয়ন: রাউজান, োনা: রাউজান,
চট্টগ্রাম।
আকবর উণর্দ্ন, গ্রাম: খানখানবাদ,
উপমজলা: রাউজান, চট্টগ্রাম।
ণপতা: ইলতুতণময়া, গ্রাম: সুখচর, হাণতয়া,
কনায়াখালী।
ণপতা: আকরাম উল্লাহ, গ্রাম: সুখচর,
হাণতয়া, কনায়াখালী।
কমা.হারুি, কবগমগি,
কনায়াখালী,চট্টগ্রাম।
জনাববজলুণময়া,
ণমণিপািা, কদওয়ানহার্, চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমা:মইন উণর্দ্ন,
গ্রাম-এয়াকুবনগর,োনাককামতায়ালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
কমা: জণলল,
গ্রাম-চরলিযা,োনা-কি টফুলী, কজলাচট্টগ্রাম।
জলীল উর্দ্ীন, বানচারামপুর, ব্রাহ্মিবাণিয়া

ণনউ শাণহ কবকারী,ওয়ামলটৈ মৈণজদ মামকটর্,
কমলজ করাি, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণনউ শাণহ কবকারী,ওয়ামলটৈ মৈণজদ মামকটর্,
কমলজ করাি, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণনউ শাণহ কবকারী,ওয়ামলটৈ মৈণজদ মামকটর্,
কমলজ করাি, খুলশী, চট্টগ্রাম।
ণদ ঢাকা কব্রি, দঃ হাণলশহর, ইণপমজি ,চট্টগ্রাম

শহীদুল ইৈলাম, ১৪ বছর

হাণফজুল ইৈলাম, কৈনবাগ, কনায়াখালী

কমাঃ নুরুজ্জামান, ১৩ বছর
৬ মাৈ
শাহ পরান, ১৪ বছর

কমাঃ রণকব, কৈনবাগ, কনায়াখালী

ণদ ঢাকা কব্রি, দঃ হাণলশহর, ইণপমজি ,চট্টগ্রাম

ৈমীর, ১৪ বছর

ণনউ ণমতালী ফুি কিািাক্টৈ, ইণপমজি কগইর্
ৈংলগ্ন, কলৈী ণদঘী করাি, চট্টগ্রাম
ণনউ ণমতালী ফুি কিািাক্টৈ, ইণপমজি কগইর্
ৈংলগ্ন, কলৈী ণদঘী করাি, চট্টগ্রাম

ণৈরাজুল ১৩ বছর
ইৈলাম, ৮ মাৈ
বুলু কবগম ১৪ বছর

করামান তালুকদার, কৈনবাগ, কনায়াখালী
কিমনাে, কৈনবাগ, কনায়াখালী
খায়রুল ইৈলাম,মৈনবাগ, কনায়াখালী
আবদুৈ ৈামাদ, চরফযাশন, কভালা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কমৌচাক সুইর্ৈ এন্ড কিৈ ফুিৈ, ফণকর কমাঃ
ৈিক, ইণপমজি , চট্টগ্রাম
কমৌচাক সুইর্ৈ এন্ড কিৈ ফুিৈ, ফণকর কমাঃ
ৈিক, ইণপমজি , চট্টগ্রাম
কদাহা ফুি িিাক্টৈ ণল:, ১৩এ,১৪এ, ণবণৈক ণশি
নগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।
কদাহা ফুি িিাক্টৈ ণল:, ১৩এ,১৪এ, ণবণৈক ণশি
নগরী, পটিয়া, চট্টগ্রাম।‘
জাফর কবকারী, দামরাগার হার্, ৈদরঘার্,চট্টগ্রাম।
িগণত কব্রি এন্ড ণবস্কুর্, যুগী চাঁদ কলইন মৈণজদ
করাি, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট মাস্টার কবকারী, ণবণৈক ণশি নগরী,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।
প্যারাগন কবকারী, যুগী চাঁদ কলইন মৈণজদ করাি,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম

করস্টুমরন্ট

আল-বয়ান করমস্তারা,৩৬৫,বণক্সরহার্,খাতুন,
গি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
আল-বয়ান
করমস্তারা,৩৬৫,বণক্সরহার্,খাতুনগি,মকামতায়ালী,
চট্টগ্রাম।
আল-বয়ান
করমস্তারা,৩৬৫,বণক্সরহার্,খাতুনগি,মকামতায়ালী,
চট্টগ্রাম।
কমাহােদীয়া করষ্টুমরন্ট,কণব নজরুল ইৈলাম

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমামশটদা ১৪ বছর
আক্তার,
রামশদুল ইৈলাম ১৪ বছর
৮ মাৈ
কমা: মাইন ১৩ বছর
উণর্দ্ন ১০ মাৈ
আব্দুর রণহম
১১ বছর
৯ মাৈ
কমা:ইরফান, বয়ৈআনুমাণনক ১৩বছর
১১ মাৈ
তণরকুল ইৈলাম
১৩ বছর
কমা: কণবর
কহামৈন

১৩ বছর
৮ মাৈ

তামরক
১৩ বছর
কমা:হাণববুর আনুমাণন
রহমান, ক বয়ৈ১৩বছর
নাম- আনুমাণন
কমাঃশাহাদৎ ক বয়ৈকহামৈন, ১৩বছর
নাম- বয়ৈকমা:ৈাজ্জাতুল ১৩বছর
ইৈলাম,
নাম-কমা:ণরফাত বয়ৈ-

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আবুল কহামৈন, চরফযাশন, কভালা
লণতফ, চরফযাশন, কভালা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।

কমা: নাণজম উণর্দ্ন
গ্রাম-জাণমরজুরী, িাকঘর-কদাহাজারী,
উপমজলা-চন্দনাইশ,মজলা-চট্টগ্রাম
কমা: শাহ আলম
গ্রাম-আমজুরহার্,োনা-পটিয়া,মজলাচট্টগ্রাম
কমা:কামশম আলী,
গ্রাম-শণনমীমরর কর্ক,োনামীরৈরাই,মজলা-চট্টগ্রাম।
কমা:রণফকুল ইৈলাম,
গ্রাম-জাণমরজুরী, িাকঘর-কদাহাজারী,
উপমজলা-চন্দনাইশ ,মজলা-চট্টগ্রাম
কমা:ইৈমাইল কহামৈন,
গ্রাম-ককালগাও,োনা-পটিয়া, কজলাচট্টগ্রাম।
কমা:মৈাহরাব কহামৈন,
গ্রাম-শণনমীমরর কর্ক,োনামীরৈরাই,মজলা-চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমা:ইছাহাক,গ্রাম-ৈাওয়ত
পািা,,োনা-মণদ্যনগর,মজলা-সুনামগি।
ণপতার নাম-কমা:নুর উণর্দ্ন, গ্রামবাটিরমর্ক,োনা-মাইজদী,মজলাকনায়াখালী।
ণপতার নাম-কমা:মণনর কহামৈন, গ্রামবাটিরমর্ক,োনা-মাইজদী,মজলাকনায়াখালী।
ণপতার নাম-কমা:মীর কহামৈন,

কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ণব্রক ণফড

কলাকাল গামমটন্টৈ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
করাি,ণফণরণঙ্গবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১৩বছর

কমাহােদীয়া করষ্টুমরন্ট,কণব নজরুল ইৈলাম
ণফণরণঙ্গবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

নাম-ৈাইমুন বয়ৈ১৩বছর

আল আণমন করমস্তারা, ণিটি করাি, ৈীতাকুণ্ড,
চট্টগ্রাম।

ৈাইফুল ইৈলাম ১৩ বছর
১০ মাৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম-মযুরপুর,োনা-কচৌর্দ্গ্রাম,মজলাকুণমল্লা।০১৮৪৯৮১৪৮৮২
ণপতার নাম-তাময়ব আলী,
গ্রাম-চন্দরপুর,োনা-বারহাট্টা,মজলাকনৈমকািা।
ণশকদার ইৈলাম, মাদামণবণবরহার্,
ৈীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

কভাজ করমস্তারাঁ, ককামতায়ালী, চট্টগ্রাম।

কমাঃ ৈামশুর্দ্ীন ১৩ বছর
৬ মাৈ
শাহনাজ কবগম, ১৪ বছর

কমাঃ জামাল উর্দ্ীন, দণিি মহামদবপুর,
ৈীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম।
মুণজবুর রহমান, চরফযাশন, কভালা

কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
কমৈাৈ ট কৈঞ্চুরী ণব্রকৈ ওয়াকৈ,চাণরয়া,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম
আলম ককায়াণলটি,৪০০/১/৩,এখলাছ
মামকটর্,খাতুনগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

আবুল কামশম , ১৪ বছর দণললুর রহমান, চরফযাশন, কভালা
জণহরুল ইৈলাম, ১৩ বছর
৭ মাৈ
শাহনাজ কবগম ১৪ বছর
আবুল কামশম, ১৪ বছর
জণহরুল ইৈলাম, ১৩ বছর
৭ মাৈ
নাম-ণরয়া মণন বয়ৈ১২বছর

আলম ককায়াণলটি,৪০০/১/৩,এখলাছ
মামকটর্,খাতুনগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

নাম-ফাইমা বয়ৈআক্তার ১২বছর

মা-বাবার কদায়া
গামমটন্টৈ,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

নাম-পলাশ, বয়ৈ১২বছর

মা-বাবার কদায়া
গামমটন্টৈ,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

নাম-আণনকা বয়ৈ১৩বছর

রাজ্জাক, কৈানাগাণজ, কফনী
মুণজবুর রহমান, চরফযাশন, কভালা
দণললুর রহমান, চরফযাশন, কভালা
রাজ্জাক, কৈানাগাণজ, কফনী
ণপতার নাম-কমা:আল আণমন,
গ্রাম-েলল্লা,,োনা-মুরাদনগর,মজলাকুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমাঃওৈমান,
গ্রাম-রামচন্দ্রপুর,,োনা-মুরাদনগর,মজলাকুণমল্লা।০১৯২৪৬৪১১৮৮
ণপতার নাম-কমা:শাহ আলম,
গ্রাম-ভান্ডারীকান্দী,োনা-ণশবপুর,মজলামাদারীপুর।
ণপতার নাম-কমা:আলমগীর,
গ্রাম-শাণন্তরঘার্,োনা-পটিয়া,মজলা-

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ

ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম ণনরৈন
করা হময়মছ।
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
কনাটিশ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

মা-বাবার কদায়াগামমটন্টৈ,আছাদগি,মকামতায়ালী,
চট্টগ্রাম।
চট্টগ্রাম

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ শরীফ স্ক্রু কৈন্টার, কদমতলী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ৈামাদ আয়রন মার্ ট, কদমতলী, ৈদরঘার্,
চট্টগ্রাম।
মা আয়রন মার্ ট, কদমতলী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
টি আর এন্টারিাইজ, কদমতলী, ৈদরঘার্,
চট্টগ্রাম।
ণনউ বায়তুশ শরফ ইমলকণেক ওয়াকটশপ,
কদমতলী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ণরনা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কদমতলী,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ৈামলহ ইমলকণেক ওয়াকটশপ, কদমতলী,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ণনজাম কেণিং মার্ ট, কদমতলী, ৈদরঘার্,
চট্টগ্রাম।
আরজু ইমলকণেক ওয়াকটশপ, কদমতলী,
ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ ট খামলক ইণিণনয়াণরং এন্ড ম্যাকাণনমকল
ওয়াকটৈ,২৮ ওমর আলী মামকটর্,আশরাফ আলী
করাি,পােরঘার্া,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ ট খামলক ইণিণনয়াণরং এন্ড ম্যাকাণনমকল
ওয়াকটৈ,২৮ ওমর আলী মামকটর্,আশরাফ আলী
করাি,পােরঘার্া,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
শাহ আমানত কমর্াল,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
নাম-ণলজা, বয়ৈ১১বছর
ণজহাদ ১৩ বছর
কামাল উণর্দ্ন ১৩ বছর
শরীফুল ইৈলাম ১৩ বছর
আব্দুর রণহম ১৩ বছর
শামসুল আলম ১২ বছর
ণরফাত কহামৈন ১৩ বছর
ফময়জ উণর্দ্ন ১৩ বছর
ইব্রাণহম ১৩ বছর
রাণকবুল ১২ বছর
নাম-কমা:ৈাজ্জাদ আনুমাণন
কহামৈন ক বয়ৈ১৩বছর
নাম-কমা:আণরফ আনুমাণন
কহামৈন ক বয়ৈ১৩বছর
নাম- আনুমাণন
কমা:ৈাজ্জাদ, ক বয়ৈ১৩বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
চট্টগ্রাম।০১৬২৮৩৮৫৭১২
ণপতার নাম-কমা:আক্তার কহামৈন,
গ্রাম-ণততাৈ,োনা-মুরাদনগর,মজলাকুণমল্লা।
আব্দুল আউয়াল, কপািা কমলানী বণস্ত,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ইণলয়াৈ ণময়া, কপািা কমলানী বণস্ত,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কমা: ইস্রাণফল, র্ং ফণকমরর মাজার গণল,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কমা: জিার আলী, কপািা কমলানী বণস্ত,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কমাখমলসুর রহমান, র্ং ফণকমরর মাজার
গণল, পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্,
চট্টগ্রাম।
কমা: জয়নাল, কপািা কমলানী বণস্ত, পণিম
মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
নজরুল ইৈলাম, র্ং ফণকমরর মাজার গণল,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
কমা: ইউসুফ, র্ং ফণকমরর মাজার গণল,
পণিম মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
বাবর ণময়া, কপািা কমলানী বণস্ত, পণিম
মাদারবািী, ৈদরঘার্, চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-ইব্রাণহম,
গ্রাম-চর চাক্তাই নয়া মৈণজদ,োনাবাকুণলয়া,মজলা-চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমা:ইণলয়াছ,
গ্রাম-পণিম গুমদন্ডী,োনাকবায়ালখালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমা:মৈামলমান,
গ্রাম-পণিম গুমদন্ডী,োনাকবায়ালখালী,মজলাচট্টগ্রাম।০১৮১৮১৬৬০৭৯

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কবলাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,২৭,হাণকম আলী
করাি,ঘার্ফরহাদমবগ,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
ণনউ শুম্ভ্রত কমর্াল ওয়াকটৈ,ইৈলাম
কমলানী,আছাদগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
ণনউ ইনৈাফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ণলংকমরাি, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
ণৈমলর্ শাহ জালাল কমার্র করণিময়র্র ওয়াকটশপ
ণলংকমরাি, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
মাময়র কদায়া কিণন্টং ওয়াকটশপ
ণলংকমরাি, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
ণবৈণমল্লাহ অমর্া কালার কজান
কপার্ ট কামনকটিং করাি, হাণলশহর, ণজ-ব্লক,
চট্টগ্রাম।
কমৈাৈ ট ণনউ বাগদাদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
উত্তর মধ্যম হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
নাহার কমর্াল এন্ড ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
ব্লক-ণব, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
দাময়মী ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাক্তাই,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
দাময়মী ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাক্তাই,
বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
মাবুদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাক্তাই বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
মাবুদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাক্তাই বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
বাগদাদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
বাগদাদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
নাম-সুজয় দাশ, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
১০মাৈ
নাম-কমা:ৈাইদুল, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
কমাঃ ৈাহাব ১৩ বছর
উণর্দ্ন ৯ মাৈ
ণবপ্লব কদ ১৩ বছর
৫ মাৈ
কমাঃ জণমর ১৩ বছর
৮ মাৈ
কতাফাময়ল ১৩ বছর
আহমমদ ৫ মাৈ
কমাঃ কুদ্দুৈ ১৩ বছর
৯ মাৈ
ইকরাম আলী ১৩ বছর
৫ মাৈ
ণগয়াৈ উণর্দ্ন ১৩ বছর
কমা: জণৈম ১৩ বছর
কমা: শাহীন ১৩ বছর
৬ মাৈ
কমা: আণবদ ১৩ বছর
১০ মাৈ
ণমজানুর রহমান, ১৩ বছর
শণফকুর রহমান ১১ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতার নাম-রুপম দাশ,
গ্রাম-মমনাহরী ণফশারীঘার্,োনাককামতায়ালী,মজলাচট্টগ্রাম।০১৮১৪৪৩৫৬৭৯
ণপতার নাম-কমা:মহামৈন আলী,গ্রামলাকৈাম,োনা-লাকৈাম,মজলা-কুণমল্লা।
কমাঃ আলাউর্দ্ীন, ণলংকমরাি, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
বাঁধন কদ, ণলংকমরাি, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
কমাঃ ইকবাল, ণলংকমরাি, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
ইণলয়াৈ আহমমদ, কপার্ ট কামনকটিং করাি,
হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
কমাঃ বাহার, কপার্ ট কামনকটিং করাি,
হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
জিার আলী, ণলংকমরাি, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: মৃত: সছয়দ আকবর, মাতা: রণশদা
কবগম, রাজাখালী, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: নূর উণর্দ্ন, রাজাখালী, বাকণলয়া,
চট্টগ্রাম।
ণপতা: নুরুল আবছার, মাতা: করমহনা
আক্তার, তুলাতলী, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: জাফর আলম, মাতা: ফামতমা
কবগম, ময়দার ণমল, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আবুল কামশম, মাতা: আমনায়ারা
কবগম, রাজাখালী, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।
ণপতা: আবুল কামশম, মাতা: আমনায়ারা
কবগম, রাজাখালী, বাকণলয়া, চট্টগ্রাম।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ৈীগাল কমণরন ইণিণনয়াণরং, ,দণিি পমতঙ্গা,
কার্গি, পমতঙ্গা, ,চট্টগ্রাম
এফ এম এৈ কমণরন ৈাণভটৈ, ,ণভ আই ণপ করািম
দণিন পমতঙ্গা,চট্টগ্রাম।

প্লাণষ্টক

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃমৈালায়মান, গ্রাম-চর চাক্তাই নয়া
মৈণজদ,োনা-বাকুণলয়া,মজলা-চট্টগ্রাম।

ৈবুজ ১৩ বছর
১০ মাৈ

কমাঃজাণকর কহামৈন, গ্রাম-ণবদ্যাকর্,োনানবীনগর,মজলা-ব্রাহ্মিবাণিয়া।

লাকী ওয়যারৈ ইন্ডাণি, ,নাণজরপািা, দণিি
পমতঙ্গা, ,চট্টগ্রাম

সুরণজত ১৩বছর
১০মাৈ

কমৈাৈ ট িাকট পণল ণলঃ, ,মুৈণলমাবাদ, উত্তর
পমতঙ্গা, ,চট্টগ্রাম

রণক ১৩ বছর
৯ মাৈ

কর্বার র্াইলৈ,মমানাক হাণজর বাণি, ৩৫ নং
ওয়াি ট

মমতাজ ১৩ বছর

ভুইয়া তারপণলন,শহীদ আব্দুর রব
কমলানী,বার্ালী
করাি,এনাময়তবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
আনকমন এৈএৈ গ্যালারী ওয়াকটৈপ,৫০,বার্ালী
করাি,এনাময়তবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
আনকমন এৈএৈ গ্যালারী ওয়াকটৈপ,৫০,বার্ালী
করাি,এনাময়তবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
আনকমন এৈএৈ গ্যালারী ওয়াকটৈপ,৫০,বার্ালী
করাি,এনাময়তবাজার,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

কহামর্ল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রাণকব ১৩ বছর
৬ মাৈ

রণফক
কেিাৈ ট,১৬,এয়াকুবনগর,ণফণরণঙ্গবাজার,মকামতা
য়ালী,চট্টগ্রাম।
আণলশান করস্টুমরন্ট
৭ম তলা, কক ব্লক, ৩, ণপণৈ করাি, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।

নাম-কমা:মামুন, আনুমাণন
ক বয়ৈ১২বছর
নাম-কমাঃরাণহম, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
নাম-কমা:রাণকব, আনুমাণন
ক বয়ৈ১২বছর
নাম-হৃদয় আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
নাম-কুলসুম, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
আদর রহমান ১৩ বছর
১০ মাৈ

সুশীল দাশ,
গ্রাম-মমনাহরী ণফশারীঘার্,োনাককামতায়ালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
রণেন্দ্রনাে, গ্রাম: নারায়নহার্,
ফটিকছণি, চট্টগ্রাম।
কমা: জামগব কহামৈন, মমতাজ,আমবাগান,
করলওময় কমলানী, পাহািতলী, খুলশী,
চট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমা:মৈণলম,
গ্রাম-পালহারা,,োনা-চমকাণরয়া,মজলাকক্সবাজার।
ণপতার নাম-মৃত কদমলায়ার কহামৈন,
গ্রাম-গল্লাক,োনা-ফণরদগি,মজলা-চাদপুর।
ণপতার নাম-কমাহােদ আলী,
গ্রাম-কমাগলটুলী,োনা-িবলমুণরং,মজলাচট্টগ্রাম।
ণপতার নাম-কমাঃহামৈম
গ্রাম-রামহুরীতালু,োনা-ৈদর,মজলাকনায়াখালী।
ণপতার নাম-কমা:শাহ আলম,
গ্রাম-এয়াকুবনগর,োনাককামতায়ালী,মজলা-চট্টগ্রাম।
ৈাগর রহমান , বিমপাল, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রময়ল কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
আগ্রাবাদ এমক্সৈ করাি, বিমপাল,হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
কহামর্ল কুময়ত এন্ড করস্টুমরন্ট
১ নং পাণনরকল, হাণলশহরমরাি, চট্টগ্রাম।
ণদ কাবাণবয়ান মাণি কুণজন করস্টুমরন্ট
ণজ ব্লক, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।
খাজা আজমীর কহামর্ল, কচৌধুরীর হার্,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
খাজা আজমীর কহামর্ল, কচৌধুরীর হার্,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
খাজা আজমীর কহামর্ল, কচৌধুরীর হার্,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
ণবছণমল্রাহ এন্টারিাইজ, কচৌধুরী হার্, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
ণবছণমল্রাহ এন্টারিাইজ, কচৌধুরী হার্, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
ণনহা ফুি জান্নাত কহামর্ল, নন্দীহার্, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
ণনহা ফুি জান্নাত কহামর্ল, নন্দীহার্, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
ণনহা ফুি জান্নাত কহামর্ল, নন্দীহার্, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
কযামফ ণবৈণমল্লাহ কহামর্ল, মণনয়া পুকুর পাি,
এনাময়তপুর, হার্হাজরী, চট্টগ্রাম।
কযামফ ণবৈণমল্লাহ কহামর্ল, মণনয়া পুকুর পাি,
এনাময়তপুর, হার্হাজরী, চট্টগ্রাম।
কযামফ ণবৈণমল্লাহ কহামর্ল, মণনয়া পুকুর পাি,
এনাময়তপুর, হার্হাজরী, চট্টগ্রাম।
ণনউ ণচর্াগাং কহামর্ল এন্ড ণবণরয়াণন হাউজ,
আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
ণনউ ণচর্াগাং কহামর্ল এন্ড ণবণরয়াণন হাউজ,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কাজল ণময়া ১৩ বছর
৯ মাৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ৈবুজ ণময়া, বিমপাল, হাণলশহর, চট্টগ্রাম।

গৃহীত ব্যবস্থা

জৈীম উণর্দ্ন ১৩ বছর
৮ মাৈ
পরাগ বড়ুয়া ১৩ বছর
১১ মাৈ
আণৈফ উণর্দ্ন ১৩ বছর

আবছার উণর্দ্ন, পাণনরকল, হাণলশহর
করাি, চট্টগ্রাম
ৈমীর বড়ুয়া, ণলংকমরাি, হাণলশহর,
চট্টগ্রাম।
কমা: ইকবাল, নাঙ্গলমমািা, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
আলমগীর কহামৈন, নাঙ্গলমমািা,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
কৈাবহান ণময়া, নাঙ্গলমমািা, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
ইৈমাইল কহামৈন, উত্তর মাদ টাশা,
হার্হাজারী, চট্টগ্রাম।
আলাউণর্দ্ন, গউদুয়ারা, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
জামাল কহামৈন, কবতানী, রাঙ্গুণনয়া,
চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম।
ণমজানুর রহমান, কবতানী, রাঙ্গুণনয়া,
চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম।
শণফকুল ইৈলাম কবতানী, রাঙ্গুণনয়া,
চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম।
কমা: ৈালাউণর্দ্ন ইৈলামপুর, হার্হাজারী,
চট্টগ্রাম।
আণমরুল ইৈলাম, কালীপুর, বাঁশখালী,
চট্টগ্রাম।
জাণহদুর রহমান, কালীপুর, বাঁশখালী,
চট্টগ্রাম।
জনাব রাকাশ, পলাশ,
ব্রািিবািীয়া,চট্টগ্রাম।

কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি
কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি

কমা: রুেন ১৩ বছর
ইমাম কহামৈন ১১ বছর
নজরুল ইৈলাম ১২ বছর
কাা্ওছার ণময়া ১০ বছর
রুমবল ১৩ বছর
কবারকান ১১ বছর
আণরফ ১২ বছর
ণবল্লাল কহামৈন ১২ বছর
কমা: জয়নাল ১৩ বছর
ৈাগর কহামৈন ১১ বছর
কমা. রামৈন

১৩
বছর,
৫মাৈ
কমা. শাওন ১৩

মন্তব্য

কমৌণখবভামব
ৈতকীকরি

জনাব ণনশাত ৈাত্তার, পলাশ,
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
ণনউ ণচর্াগাং কহামর্ল এন্ড ণবণরয়াণন হাউজ,
আগ্রাবাদ বা/এ, চট্টগ্রাম।
ভাতঘর, বাদামতলী, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম।

কলাকাল গামমটন্টৈ

মাময়র কদায়া গামমটন্টৈ,ণময়া খান
পুল,মকারবানীগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
মাময়র কদায়া গামমটন্টৈ,ণময়া খান
পুল,মকারবানীগি,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

অমর্ামমাবাইলৈ
কবকারী

ণৈটি অমর্ামমাবাইলৈ, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম।
কজনুইন কব্রি এন্ড ফুি ইন্ডা:,১২,হাজী শরীয়তুল্লাহ
কলইন,বণক্সরহার্,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।
কজনুইন কব্রি এন্ড ফুি ইন্ডা:,১২,হাজী শরীয়তুল্লাহ
কলইন,বণক্সরহার্,মকামতায়ালী,চট্টগ্রাম।

ইর্ বা পাের ভাঙ্গা

কর্বার র্াইলৈ,মমানাক হাণজর বাণি
কর্বার র্াইলৈ,মমানাক হাণজর বাণি, ৩৫ নং
ওয়াি ট
রাজ ণমণি কহলপার,
রাজণমণির কাজ কমর,নতুন ব্রীজ

খাগিাছণি

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ইয়াণছর পণলামার ইন্ডাণিজ ণলঃ, ,২৪৩৫,
ফুলছণি পািা, পমতঙ্গা, ,চট্টগ্রাম

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
বছর।
কমা. ণরপন ১৩
বছর।
কমা: হৃদয় ১৩
বছর,
৬মাৈ
কমা:মৈাহাগ,আনু বয়ৈমাণনক ১৩বছর
নাম-কমা:ছাইদুল, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
ৈণজব কমা:
১৩ বছর কামাল
কহামৈন
নাম-কমা:ইফাজ, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
৮মাৈ
নাম-কমা:ইফাজ, আনুমাণন
ক বয়ৈ১৩বছর
৮মাৈ
কজৈণমন আক্তার ১৩ বছর
পারণভন আক্তার ১৩ বছর
কৈণলম কশখ ১৩ বছর
৫ মাৈ
ণমশাল ণময়া ১৩ বছর
৫ মাৈ
তমাল ১৩ বছর
৫ মাৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ব্রািিবািীয়া,চট্টগ্রাম।
জনাব কমা. ণনণখল, পলাশ,
ব্রািিবািীয়া,চট্টগ্রাম।
মৃত.মমা.স্বপন, কচৌমুহনী, কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

ণপতার নাম-মৃত আব্দুল হাণলম
গ্রাম-মধ্যনগর,োনা-মুরাদনগর,মজলাকুণমল্লা।
ণপতার নাম-কমা:রাণহ
গ্রাম-মধ্যনগর,োনা-মুরাদনগর,মজলাকুণমল্লা।
লিীপুর

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ

ণপতার নাম-কমা:কামশম,
গ্রাম-শণনমীমরর কর্ক,োনামীরৈরাই,মজলা-চট্টগ্রাম।

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ

ণপতার নাম-কমা:কামশম,
গ্রাম-শণনমীমরর কর্ক,োনামীরৈরাই,মজলা-চট্টগ্রাম।

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ

মন্তব্য

কনাটিশ িদান করা
হময়মছ
কনাটিশ িদান করা
হময়মছ

কজৈণমন আক্তার,মমানাক হাণজর বাণি
পারণভন আক্তার,মমানাক হাণজর বাণি,
৩৫ নং ওয়াি ট
কমা: শহীদ, ণিমলর পাি, পাহািতলী,
চট্টগ্রাম।
ণময়া কমাহােদ, জাফর কমলানী
আব্দুল কণরম,
কহয়ামকা, খাগিাছণি।

কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
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ক্রণমক

০৫

কজলার নাম

ময়মনণৈংহ

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ণমরামর্ক ণলণমমর্ি,, ণৈ ণবচ করাি, উত্তর
পমতঙ্গা, ,চট্টগ্রাম

কণলম

১৩
বছর।

আব্দুল কদ্দুৈ,
রামগি, খাগিাছণি।

মাদার কমরী ণশণপং লাইনৈ ,,পণিম কহামৈন
আহােদ পািা, োনা- পমতঙ্গা, চট্টগ্রাম

ৈার্দ্াম

১৩
বছর।

কমা. কৈণলম,
কবায়ালখাণল, দীণঘনালা, খাগিাছণি।

শাপলা কমণরন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, ,পূব ট
কাঠঘর, উত্তর পমতঙ্গা, োনা পমতঙ্গা, চট্টগ্রাম।

কমাস্তফা

১৩
বছর।

আব্দুল কদ্দুৈ,
রামগি, খাগিাছণি।

কর্ক বাংলা কমণরন এন্ড ইণিণনয়াণরং ণলঃ,উত্তর
পমতঙ্গা, মুৈণলমাবাদ, ণজইএম কগইর্,চট্টগ্রাম

কাণতটক ১৩ বছর
৫ মাৈ

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চায়না কমাি,
শম্ভুগি, ৈদর, ময়মনণৈংহ।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ণনউ ৈততা ইণিণনয়াণরং, গফরগাঁও করাি,
ভালুকা, ময়মনণৈংহ।

কমাঃ ণরয়াদ ১৩
১। ণজহাদ
২। কমাঃ কামাল

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ জাণকর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, পনাশাইল করাি,
ভালুকা, ময়মনণৈংহ।

১। কমাঃ কৈাহাগ ১৩
২। কমাঃ ১৩
জাণহদুল

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ কমৈাৈ ট ফারক অমর্া হাউজ
৭১ ৈারদা কঘাষ করাি, ৈদর, ময়মনণৈংহ

১। আনন্দ ১৪
চন্দ্রপাল
২। কমাঃ ইয়াণৈন ১৪
আরাফাত

তরুন, শুকনাছিা, দীণঘনালা, োহিাছণি।
নাঈম
01928350513(মাণলক)
আছারগাঁও, নান্দাইল, ময়মনণৈংহ।
মঞ্জু
01615960459(মাণলক) নান্দাইল,
ময়মনণৈংহ।
কমাঃ আক্কাছ
01615960459(মাণলক) নান্দাইল,
ময়মনণৈংহ।
মৃত: কমাঃ কমাবারক
01709235749 (ণপতা) নয়নপুর,
মণি্লকবািী, ভালুকা, ময়মনণৈংহ।
আব্দুল হাণলম
01306695592(ণপতা) ভালুকজান,
ফুলবাণিয়া, ময়মনণৈংহ।
ণনতাই চন্দ্র পাল বাণজতপুর, বাণলগাঁও,
বাণজত, ণকমশারগি
01725509812
কমাঃ শাহজাহান ৈরকার ১২ নং ওয়াি ট,
রুটিওয়ালা পািা, ৈদর, ময়মনণৈংহ

গৃহীত ব্যবস্থা
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কমৌণখক ভামব
ণনমদ টশনা িদামনর
পর ণনরৈন।
কনাটিশ কিরি

মন্তব্য

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ মাময়র কদায়া ভলকানাইণজংৎ
ণদউ বাণলয়ার কমাি, ময়মনণৈংহ করাি, ফুলপুর,
ময়মনণৈংহ
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ কমৈাৈ ট ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
ঢাকা-ময়মনণৈংহ মহাৈিক, ণৈিমস্টার (উত্তর
বাজার), ভালুকা, ময়মনণৈংহ।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ণফৈান ইণিণনয়াণরং ণৈিমস্টার বাজার,
হণবরবাণি, ভালুকা, ময়মনণৈংহ।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ স্বপন ণস্টল হাউজ, গফরগাঁও করাি, ভালুকা,
ময়মনণৈংহ।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ আল হক কপাণি ককইজ এন্ড ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ, কমইন করাি, ভালুকজান ণব্রজ ৈংলগ্ন,
ফুলবাণিয়া, ময়মনণৈংহ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ইয়াণৈন ১১
ণরয়াদুল ইৈলাম ১৩

কমা: কৈালয়মান ১৪

কমা: আণশক ১৩

কমা: ণরফাত ১৪
কহামৈন ৈাণির

শাহীন খান ১৩

কমা: মারুফ ১৪

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ হাণনফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কমইন করাি,

শরীফ ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
01914275010
কমাস্তফা
ঠিকানা বলমত পামর নাই।
রণফকুল ইৈলাম কান্দাণনয়া, ফুলবাণিয়া,
মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: ০১৯৯৯-৫৫৭৪১৪
(বি ভাই: রণফকুল ইৈলাম)
কমা: আণজজুল হক পািাভরর্, গফরগাঁও
মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: ০১৭৪৫-৫৯৫০৮০
(বাবা)
জয়নুর্দ্ীন মুণখ, গফরগাঁও
মংমনণৈংহ।মমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: আবুল বাশার ৈজল,
০১৭১১-৩৭৩৭১১)
কমাস্তফা (মৃত),
মা: ৈাণবনা আক্তার মুণখ, গফরগাঁও
মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: কমা: ফজলুল
হক,০১৭২০-৬৮১৬৯২)
কমা: কৈণলম কজািবাণিয়া, উত্তরপািা,
ফুলবাণিয়া, মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: কমা: ফজলুল
হক,০১৭২০-৬৮১৬৯২)
আবু বকর ণৈণর্দ্ক কজািবাণিয়া,
উত্তরপািা, ফুলবাণিয়া, মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: কমা: ফজলুল
হক,০১৭২০-৬৮১৬৯২)
শহীদ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ভালুকজান ণব্রজ ৈংলগ্ন, ফুলবাণিয়া,
ময়মনণৈংহ।

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

ইৈলামীয়া করস্টুমরন্ট ণবণরয়ানী হাউৈ, ণৈশাল
বাজার, ণৈশাল, ময়মনণৈংহ।

১। কমাঃ কমায়াজ ১২

২। কমাঃইমন ১৩

কবকারী ও ণবস্কুর্

আইণিয়াল কবকারী, কগায়াতলা উত্তর বাজার,
কধাবাউিা, ময়মনণৈংহ।

কমা: কদৌলত ১৩

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

চড়ুই ভাণত করস্টুমরন্ট
হায়দার প্লাজা, মধ্যবাজার, হালুয়াঘার্,
ময়মনণৈংহ
কহামর্ল আপ্যায়ন
কৃণষ ব্যাংমকর পামশ, মধ্যবাজার, হালুয়াঘার্,
ময়মনণৈংহ
কণনকা কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, ভরামিাবা
বাৈস্টযান্ড, ভরামিাবা, ভালুকা, ময়মনণৈংহ।

ৈজীব ১৪

কহামর্ল করস্টুমরন্ট
কহামর্ল করস্টুমরন্ট

০৬

কনৈমকািা

জাণহদুল হাৈান ১৩
কমা: রািী ১২

ট
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ গাফফার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, দুগাপুর
ইউণনয়ন পণরষদ মামকটর্, কদশওয়ালী পািা,
ট কনৈমকািা।
নাণজরপুর করাি, দুগাপুর,

আণতকুল ১৩

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ গণবন্দ ণবশ্বাৈ ওয়াকটৈপ
মণহলা কমলজ করাি, কদৌলতপুর, কমাহনগি,

জাণহদ আরাফাত ১৩
উদয়

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
সকয়ার চালা, বাক্তা, ফুলবাণিয়া,
মংমনণৈংহ।
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: কমা: আবু হাণনফ,
০১৭৪৮-৯০৫২৫৪)
ৈামসুল হক গ্রামঃ সবলরবাশকূণি,
িাকঘরঃ সবলর, োনাঃ ণৈশাল,
কজলাঃ ময়মনণৈংহ।
কফািঃ ০১৬২৮৪৯২৭৯৬( বিভাই)
লাল ণময়া
গ্রামঃ সবলরবাশকূণি, িাকঘরঃ সবলর,
োনাঃ ণৈশাল,
কজলাঃময়মনণৈংহ।
কফান: ০১৯৪৭৫৬৬৮৪১ (মাণলক)
আণলব কহামৈন সজনাটি, ৈামকায়াই
বাজার, হালুয়াঘার্, ময়মনণৈংহ।
কফান: ০১৭৩০৫৯৭৮১৭
আবু তামলব জয় বাংলা বাজার, ৈদর,
ময়মনণৈংহ
০১৯৭৩ ৫৬৩ ৫৩২(বি ভাই)
আব্দুল কাণদর নয়াপািা, ২ নং জুগলী,
হালুয়াঘার্, ময়মনণৈংহ
০১৯৩৫ ৯৬০ ২৬৪
নূর ইৈলাম, ণবস্টুপুর, ণৈশাল,
ময়মনণৈংহ। কমাবাইলনির: নাই।
01921990518 (মাণলমকর
কমাবাইল নির)
ইৈলাম কহণলম ণগলাগিা, মাকরাইল,
ট কনৈমকািা।
দুগাপুর,
কমাবাইল কফান নির: ০১৯১০-৬১৫০১৪
(মা: করনু)।
তারা ণময়া ণবরামপুর, পানুর, কমাহনগি,
কনমৈাকনা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কনৈমকানা
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
মণহলা কমলজ করাি, কদৌলতপুর, কমাহনগি,
কনৈমকানা
কবকারী ও ণবস্কুর্
বাংলামদশ কবকারী
বারহাো
কবকারী ও ণবস্কুর্
কামাল কবকারী, পূব ট বাজার, কলমাকান্দা,
কনৈমকািা
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ চন্ডীগি ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ এন্ড কমণশনারী,
ট
কদশওয়ালী পািা, নাণজরপুর করাি, দুগাপুর,
কনৈমকািা।

জামালপুর

ইমন ১৩
আমান উল্লাহ ১৩
আমান
সুমন ১৩
কমা: এনামুল হক ১৪

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

ট কনৈমকািা।
কহামর্ল দুলাল, উণকলপািা, দুগাপুর,

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

ণলমন কহামর্ল, কমাক্তার পািা, কমছুয়া বাজার,
ট কনৈমকািা।
দুগাপুর,

মৃদুল হাৈান ১৩

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

ট মধ্যবাজার (পূব ট
চন্দন ণমষ্টান্ন ভান্ডার, দুগাপুর
ট কনৈমকািা।
গণল), দুগাপুর,

আমীর কহামৈন ১২

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

হীরামন কহামর্ল, কস্টশন করাি, কমাহনগি,
কনৈমকািা।

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

০৭

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কবকারী ও ণবস্কুর্

মাজহারুল ১৪

১।মারুফ ১৩
২। নাঈম ১৪

হক কবকারী, চাউলপণট্ট, ৈণরষাবািী, জামালপুর।

কমা: আল আণমন ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
01785004745
ণলপন বামমরচর, ০১ নং ইউণনয়ন,
কমাহনগি, কনৈমকানা
কমাবাইল নাই
আলাণমন কনৌহাণে ণৈয়াম, বারহাো
01756522913
মণজবুর রহমান গুচ্ছগ্রাম, কলমাকান্দা,
কনৈমকািা।
(মমাবাইল ব্যবহার কমর না)
ট
আব্দুল মণজদ মাকরাইল, সুৈং দুগাপুর,
ট কনৈমকািা।
দুগাপুর,
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: কমা: শণফকুল ইৈলাম
স্বপন, ০১৭১৩-৫৬৬৪১৫)
ট
আবু ণৈণর্দ্ক ণজগারতলা, দুগাপুর,
কনৈমকািা।
কমাবাইল কফান নির: ০১৩১০-৬০০০৬৩
আবুৈ ৈাত্তার রংছাণত, কলমাকান্দা,
কনৈমকািা।
কমাবাইল কফান নির: ০১৩০৯-৮৫১৯৯৬
ট দণিি পািা, দুগাপুর,
ট
ণৈরাজ দুগাপুর
কনৈমকািা।
কমাবাইল কফান নির: নাই
(মাণলমকর নাম: ণবনয় কঘাষ, ০১৭৩৪২২৬৩৯৫)
মৃত-কলাকমান খান্দাপািা, ধমটপাশা,
সুনামগি
01758 686 380 (মাণলক)
ট ০১নং
কমাঃ কমাখমলছুর রহমান দুগাপুর,
বি কাণশয়া, ণবরামপুর, কমাহনগি,
কনৈমকানা
০১৯১৩ ৮৮১২৮৬
কমা: কগালাম কমাস্তফা বাবু ৈাইচারপাি,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন
ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
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কবকারী ও ণবস্কুর্

কমাস্তফা কবকারী নাণন্দনা, ৈদর, জামালপুর।

কহামর্ল করস্টুমরন্ট

তাজমহল কহামর্ল,উপমজলা করাি, আওয়ামীলীগ
অণফৈ ৈংলগ্ন, বাণলজুিী বাজার, মাদারগি,
জামালপুর।

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ আবীর কস্টল, শণহদ পুর বাজার, ককন্দুয়া,
কনৈমকািা।
কতায়া এৈ এৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, ফমরষ্ট
অণফৈ কমাি, মুক্তাগাছা, ময়মনণৈংহ।

জাণকর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, পনাশাইল করাি,
ভালুকা, ময়মনণৈংহ।
আজাহার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কবগুনবািী
কমাি, ৈদর, ময়মনণৈংহ।

অমর্ামমাবইল ওয়াকটশপ মণদনা মর্র ওয়াশ, কজ ণৈ গুহ করাি, কমণিমকল
কগইর্ , পার্গুদাম, ৈদর, ময়মনণৈংহ।
কলণলন কেি ইন্টারন্যাশনাল, ১৪৯/৭কাণলবাণি়
করাি,পার্গুদাম,ণব্রজ, ৈদর, ময়মনণৈংহ ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ৈণরষাবািী, জামালপুর। কফান:
০১৭৩৬৪৭৩০৭৯
কমা: ণশপন ১২
কমা: ৈাজাহান খামারপাণত, কাণলগি,
রংপুর।
কমাঃ মাহফুজুল ১৩
কমাঃ নুরুল হক দণিি জাণগর পািা,
হক
গাউকাণন্দ ইউণনয়ন, শুশান, দুঘ টাপুর,
কনৈমকানা
০১৯৬৬ ৮৯২ ৩৭০ (চাচামতা ভাই)
কমাঃ তাণমম ১১
ইণিৈ ণময়া, 01910643600
(মাণলক), বাংগাণলয়া, কপা: ৈাণন্দমকানা,
ককন্দুয়া, কনৈমকািা।
সুমন ১৪
আণজম, গ্রাম: নণন্দবািী, কপাঃ মুক্তাগাছা,
োনাঃ মুক্তাগাছা, কজলাঃ ময়মনণৈংহ।
01966-735071
ণনণবর ১০
ণমঠু, গ্রাম: কচচুয়া, কপাঃ কচচুয়া, োনাঃ
মুক্তাগাছা, কজলাঃ ময়মনণৈংহ।
01745-603332(মাণলক)
কমাঃ কৈাহাগ ১৩
মৃত: কমাঃ কমাবারক
01709235749 (ণপতা) নয়নপুর,
মণি্লকবািী, ভালুকা, ময়মনণৈংহ।
আল জাহাণন ১২
মুত আলী আজম ণলর্ন
মা-কহাৈমনয়ারা কবগম, গ্রাম: কবগুনবািী,
কপাঃ কবগুনবািী , োনাঃ ৈদর , কজলাঃ
ময়মনণৈংহ।
01911315150(মাণলক)
নাম: আরাফাত, বয়ৈ: ১৩ ণপতা: জণৈম, মাতা: করাণজনা, কজ ণৈ গুহ
বছর।
করাি, কমণিমকল কগইর্ , পার্গুদাম, ৈদর,
ময়মনণৈংহ। কফান: তুণহন ০১৬২৯৪৭৫৯৩৭
(মাণলক)
নাম: রামৈদুল, বয়ৈ: ১১ কমা: জাহাঙ্গীর, মাতা: রামশদা,
বছর।
১৪৯/৭কাণলবাণি় করাি,পার্গুদাম,ণব্রজ, ৈদর,
ময়মনণৈংহ (হাজী কামশম আলী
কমলমজর ণপছমন)। কলণলন ০১৭১৪৫৭৮৭৯৪

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি

ণশশুশ্রম
ণনরৈন
ণশশুশ্রম
ণনরৈন

কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি
কনাটিশ কিরি

কনাটিৈ কিরি

কনাটিৈ কিরি
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
(মাণলক)
নুৈাইবা ভলকানাইণজং শপ, পার্গুদাম, করণলর
নাম: ৈাগর, বয়ৈ: ১১ ণপতা: মৃত মারফত, মাতা: জুমলখা কবগম,
কমাি , ৈদর, ময়মনণৈংহ।
বছর।
মধ্যপাি়া, চর ণনসুদ্ধা, গুদারাঘার্, ৈদর,
ময়মনণৈংহ। হাণবব: ০১৭১৮৩৫৩৬৬০
(মাণলক)
আশাদুল ইৈলাম এর কদাকান, কজ ণৈ গুহ করাি ,
নাম: অণলফ, বয়ৈ: ১০ ণপতা: আল-আণমন, মাতা: নাজনীন,
কমণিমকল কগইর্,পার্গুদাম , ৈদর, ময়মনণৈংহ।
বছর
বাঘামারা িােণমক ণবদ্যালময়র
পামশর বণস্ত, ৈদর, ময়মনণৈংহ। কমাবাইল:
আৈাদুল ইৈলাম ০১৭১৭৭৮৭৪৬০ (মাণলক)
ইন্টারন্যাশনাল কেণিং, ৪৩ কজ ণৈ গুহ করাি,
নাম: কমা: রাণকব; বয়ৈ: ১০ ণপতা: নাম বলমত পামর নাই; মাতা:
পার্গুদামেণিমকল কগইর্ , ৈদর,ময়মনণৈংহ।
বছর।
হাণফজা; ণব্রজর পামশর বণস্ত, ৈদর,
ময়মনণৈংহ।
ৈাইফুল বাইক ৈাণভটণৈং কৈন্টার, 107 কজ ণৈ গুহ
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৪ ণপতা: ফারুক কহাৈন, মাতা: হাৈনা কবগম,
করাি,ৈদর, ময়মনণৈংহ।
ৈাজাহান, বছর
চর কালীবাণি় লালকুঠি দরবার শরীফ 32
নং ওয়াি ট, ৈদর, ময়মনণৈংহ। কমাবাইল:
ৈাইফুল ইৈলাম
০১৭১২৩৪৫২৬৪ (মাণলক)
ৈাইফুল বাইক ৈাণভটণৈং কৈন্টার, 107 কজ ণৈ গুহ
নাম: খাইরুল বয়ৈ: ১৪ ণপতা: কমা: সুলতান, মাতা: কজাৈনা কবগম,
করাি,ৈদর, ময়মনণৈংহ।
ইৈলাম, বছর।
চর কালীবাণি় লালকুঠি দরবার শরীফ 32
নং ওয়াি ট, ৈদর, ময়মনণৈংহ। কমাবাইল:
ৈাইফুল ইৈলাম
০১৭১২৩৪৫২৬৪ (মাণলক)
ণবৈণমল্লাহ মর্রৈ ওয়াশ এন্ড ৈাণভটণৈং,
নাম: জয় দাৈ , বয়ৈ: ১৩ ণপতা: রাজ কুমার দাৈ, মাতা: ণলণপ দাৈ,
ময়মনণৈংহ উচ্চ ণবদ্যালয় মামকটর্ কদাকান নং 2
বছর।
জুণবলী ঘার্, ৈদর, ময়মনণৈংহ। কমাবাইল:
কজ ণৈ গুহ করাি, ৈদর,ময়মনণৈংহ।
রাণি ০১৯৮৪৫৩২৫৬৭ (মাণলক)

গৃহীত ব্যবস্থা

কনাটিৈ কিরি

কনাটিৈ কিরি

কনাটিৈ কিরি
কনাটিৈ কিরি

কনাটিৈ কিরি

কনাটিৈ কিরি

ণবৈণমল্লাহ মর্রৈ ওয়াশ এন্ড ৈাণভটণৈং,
ময়মনণৈংহ উচ্চ ণবদ্যালয় মামকটর্ কদাকান নং 2
কজ ণৈ গুহ করাি, ৈদর,ময়মনণৈংহ।

নাম: সূয ট দাৈ বয়ৈ: ১৩ ণপতা: ণমঠুন দাৈ, মাতা: ৈতয রানী দাৈ,
বছর।
জুণবলী ঘার্, ৈদর, ময়মনণৈংহ। কমাবাইল:
রাণি ০১৯৮৪৫৩২৫৬৭ (মাণলক)

কনাটিৈ কিরি

মুণকব বাইক ৈাণভটৈ, 50 নং কজ ণৈ গুহ করাি,
(ঢাকা কর্ইলামৈ ট ণবপরীমত),ৈদর,ময়মনণৈংহ।

নাম: ইমরান, বয়ৈ: ১১
বছর।

কনাটিৈ কিরি

ণপতা: ৈাজাহান, মাতা: ফামতমা; কৃষ্টপুর
ৈরকাণর িােণমক ণবদ্যালময়র ণনকমর্, ৈদর,
ময়মনণৈংহ। কমাবাইল: কমাহােদ মুণকব,

মন্তব্য
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ক্রণমক

কজলার নাম

মেমনত াংে
।

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

পাপ্পুমটর্ াইয়কলওোকশ প,
চুরখাইোজারয়রাড, দর, মেমনত াংে।

কাও ার
১৩

এমআরইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প,
চুরখাইোজারয়রাড, দর, মেমনত াংে।
মাোোরয়দাোইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প,
চােনায়মাড়, আবু াঈদমায়কশট, র্ম্ভুগঞ্জ,
মেমনত াংে।
মাোোরয়দাোইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প,
চােনায়মাড়, আবু াঈদমায়কশট, র্ম্ভুগঞ্জ,
মেমনত াংে।
োদলওয়েতডাংওোকশ প, মাইজোড়ী,
খাগডেরঘুতি, দর, মেমনত াংে।

আলমগীর ১৩

সুতমইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প, োঘরাপাড়া, কাঠালী,
ৈালুকা, মেমনত াংে।
মাোোরয়দাোইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প,
চােনায়মাড়, আবু াঈদমায়কশট, র্ম্ভুগঞ্জ, দর,
মেমনত াংে।
মাোোরয়দাোইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প,
চােনায়মাড়, আবু াঈদমায়কশট, র্ম্ভুগঞ্জ, দর,
মেমনত াংে।
মুরাদমটরওোকশ প, চােনায়মাড়,
আবু াঈদমায়কশট, র্ম্ভুগঞ্জ, দর, মেমনত াংে।

দমাোঃয় াোন ১৪

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

এনএ ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প, চােনায়মাড়,
র্ম্ভুগঞ্জ, দর, মেমনত াংে।
দেলালইতলকতিক, ওোকশ প, চােনায়মাড়,
র্ম্ভুগঞ্জ, দর, মেমনত াংে।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ইোত ন১২
দমাোঃশুৈ১০
পারয়ৈজ ১২

ইোত ন ১৩
দমাোঃশুৈ ১৫
দমাোঃতরদে ১৩

দমাোঃরতেন১৪

দমাোঃয়মাস্তাতকম
১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৭১৮৫৩৫৩৩২ (মাণলক)
দমাস্তফা01720077040
(তপিা) চকনজুর, ডাকঘর, চুরখাই, দর,
মেমনত াংে।
আোঃখায়লক01889955205(মা)
চুরখাইনোপাড়া, দর, মেমনত াংে।
দমাোঃমাসুম0174236147
(মাতলক), আনন্দপুর, ডা: জেোাংলাোজার,
দর, মেমনত াংে।
দমাোঃসুলিান01722346277
(তপিা) পুরতেিপাড়া, দর, মেমনত াংে।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

রতফক 01977634542 (মাতলক),
মাইজোড়ী, খাগডেরঘুতি, দর,
মেমনত াংে।
ফেজুল 01713584566 (মাতলক),
আকুো, দর, মেমনত াংে।
দুলাল 01742361471(মাতলক),
আনন্দপুর, জেোাংলাোজার, দর,
মেমনত াংে।
সুলিান 01722346277(তপিা)
পুরুতেিপাড়া, দর, মেমন াংে।
স্বপন 01920574641(মাতলক)
দমইলয়গট, ডাকঘর:
লালকুটিরদরোরর্রীফ, দর,
মেমনত াংে।
আতরফুলই লাম
01684873565(মাতলক)
রঘুরামপুর, লালকুটিরদরোরর্রীফ, দর,
মেমনত াংে।
দমাোঃজুয়েল 01741269087(তপিা)
চরেড়তেলা, দর, মেমনত াংে।
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ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
দর্রপুর।
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
দনত্রয়কাণা।

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

মেমনত াংে
।

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

মাোোরয়দাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প,
নাতপদিয়খালা, মুক্তাগাো, মেমনত াংে।

দজাোয়েদই লা
ম ১৩

মাোোরয়দাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প,
নাতপদিয়খালা, মুক্তাগাো, মেমনত াংে।

র্রুপ ১৩

ফাতেম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প,
ফয়রষ্টঅতফ য়মাড়, মুক্তাগাো, মেমনত াংে।

তর্েলু ১৪

াতনতষ্টলোউজ, নাতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

তেজে ১৩

তদো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দগাপালপুরোজার,
োরোিা, দনত্রয়কাণা।
র্াতকলমটর , দগাপালপুরোজার, োরোিা,
দনত্রয়কাণা।
র্াতকলমটর , দগাপালপুরোজার, োরোিা,
দনত্রয়কাণা।

জুনায়েদ ১১

টুটুল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দগাপালপুরোজার,
োরোিা, দনত্রয়কাণা।
টুটুল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দগাপালপুরোজার,
োরোিা, দনত্রয়কাণা।
মায়েরয়দাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, খাগডের,
ঘুতি, দর, মেমনত াংে।
মায়েরয়দাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, খাগডের,
ঘুতি, দর, মেমনত াংে।
িাত নত এনতজ ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প,
খাগডের, দর, মেমনত াংে।

নেন ১২
মুকিাতিন ১৪
জাতকরুলই লাম
১০
আকার্তমো ১১
১।তলমন ১২

আক্কা আলী গ্রাম: নতন্দোড়ী,
দপাোঃমুক্তাগাো, থানাোঃমুক্তাগাো,
দজলাোঃমেমনত াংে।
01904940035(মামা)
দিািাতমো গ্রাম: নতন্দোড়ী,
দপাোঃমুক্তাগাো, থানাোঃমুক্তাগাো,
দজলাোঃমেমনত াংে।
তজোউররেমান গ্রাম: মতনরামোড়ী,
দপাোঃমুক্তাগাো, থানাোঃমুক্তাগাো,
দজলাোঃমেমনত াংে।01826512790
রতফকুলই লাম গ্রামোঃচরপাড়া,
দপাোঃনাতলিাোড়ী, থানাোঃনাতলিাোড়ী ,
দজলাোঃয়র্রপুর।
০১৯৯৯-৩১৮৫২৮
দীপকচিেিী
01725249650(মাতলক)
োরািনপাল 01760037606
ত তিক 01712379972
তেল্লাজতমো 01729566348
তজোউররেমান 01765211403

২।র্ােীন ১০

ায়েে
01719815814
সুমন 01719815814

দমাোঃ াতির১২

দমাোঃয়মাস্তফা 01806505111
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দনত্রয়কানা

দমাোঃজে ১১

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

শুৈদ্রাইতঞ্জতনোতরাং
থানায়রাড, দমােনগঞ্জ, দনত্রয়কানা

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

জুয়েলয় ায়েলইতঞ্জতনোতরাংওোকশর্প
থানায়রাড, দমােনগঞ্জ, দনত্রয়কানা

দমাোঃর্ােীনতমো
১৩

দনত্রয়কানা

দম া শরাদীনইতঞ্জতনোতরাংওোকশর্প,
তদঘারকান্দা, দর, মেমনত াংে

মেমনত াংে

তরপন, ১২

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

মাোোরয়দাোমটর ওোকশর্প,
তদঘারকান্দা, দর, মেমনত াংে।

তরফাতুল, ১৩

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

মতনরইতঞ্জতনোতরাংওোকশর্প, গয়ড়রগাওয়মাড়,
নকলা, দর্রপুর।

দমাোঃয় াোগ, ১৩

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

দমৌইতঞ্জতনোতরাংওোকশর্প, আত্রাখাতলতিজ াংলগ্ন,
শ দনত্রয়কাণা।
দুগাপুু্
ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

র্াতকল, ১৩

দমাোঃোেীে
দোটোম, তর্তের, দমােনগঞ্জ, দনত্রয়কানা
01762646679 (মাতলক)
দমাোঃ বুজতমোয়ফতররচর, মাজান,
দমােনগঞ্জ, দনত্রয়কানা
01304158177
তপিাোঃোয়র্মউতিন
মািাোঃয়েয়লনাআক্তার
গ্রামোঃকাদুরোড়ী
,ডাকঘরোঃমেমনত াংে
উপয়জলাোঃ দর, দজলাোঃমেমনত াংে।
দমাোইলনম্বরোঃ (মাতলয়কর)
০১৭১৮১৭৬১৭৮
তপিাোঃমইজুতিন
মািাোঃয়রাক ানা
গ্রামোঃগাং ারয়নাড়
,ডাকঘরোঃমেমনত াংে
উপয়জলাোঃ দর, দজলাোঃমেমনত াংে।
দমাোইলনম্বরোঃ০১৪০৪৫২৭১২৪ ( তনয়জর)
তপিাোঃফরোদআলী
মািাোঃলাইলীয়েগম
গ্রামোঃআদমপুর
,ডাকঘরোঃগনপরতিউপয়জলাোঃনকলা,
দজলাোঃয়র্রপুর।
দমাোইলনম্বরোঃ০১৯১০৩৯৬৭৫৭( েড়ৈাই)
তপিাোঃোবুলয়োয় ন (মৃি )
মািাোঃ মীরণ
গ্রামোঃচকয়লাংগুরা
শ
,ডাকঘরোঃদুগাপুর
শ
উপয়জলাোঃদুগাপুর
, দজলাোঃয়নত্রয়কাণা।
দমাোইলনম্বরোঃ০১৪০৪৯৯৭০৩০(মায়ের)
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ৈাইৈাইমটরওোকশর্প, তদঘারকান্দা, দর,
মেমনত াংে

আতর্ক, ১২

দর্খইতঞ্জতনোতরাংওোকশর্প , এতিরয়মাড়,
শ দনত্রয়কাণা।
দুগাপুর,

দমাোঃরুতে১৩

ইতঞ্জতনোতরাংওোকশ প

দনত্রয়কাণা।

০৮

র্াঙ্গাইল

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ১। রণবউল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ মালাউণি,
মধুপুর, র্াঙ্গাইল
২। কবীর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ মালাউণি,
মধুপুর, র্াঙ্গাইল
৩। খান এমকামরর্ স্টীল এন্ড ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ, কমইন করাি,ৈদর,র্াঙ্গাইল
৪। ইউনুৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কবপারীপািা,
করটিয়া বাজার, করটিয়া, র্াঙ্গাইল।
৫। ৈারং কাণরগরী ৈংস্থা কমইন
করাি,ৈদর,র্াঙ্গাইল
কহামর্ল
৬। কিা সুইর্ ণমর্ বাৈস্টযান্ড, কৈাহাগপুর
বাজার, ণমজটাপুর, র্াঙ্গাইল।
৭। ভাই ভাই কহামর্ল, ভঞাপুর বাৈস্টযান্ড,
ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৮। কহামর্ল কজাবাময়র কজানাইদ কগাপালপুর,
র্াঙ্গাইল।
৯। ধানণৈণি কহামর্ল, বাণনয়াজুণি, ণঘওর,
মাণনকগি
অমর্া কমাবাইল
১০। ণরপন মর্রৈ মালাউণি, মধুপুর,র্াঙ্গাইল।
ওয়াকটৈপ
১১। ৈতীশ অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
কাণলহাতী বাৈস্টযান্ড, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল

রাহাত বয়ৈ: ১২

তপিাোঃোয়র্ম
মািাোঃ ালমাআক্তার,
গ্রামোঃচুরখাই,ডাকঘরোঃচুরখাই,
উপয়জলাোঃ দর, দজলাোঃমেমনত াংে।
দমাোইলনম্বরোঃ০১৭১২৭৬৩৯২৭(মাতলয়কর)
তপিাোঃআলাল
মািাোঃয়মাকয়েদাখাতুন
গ্রামোঃকরুতনো
,ডাকঘরোঃতেতরতর্তর
শ
উপয়জলাোঃদুগাপুর
, দজলাোঃয়নত্রয়কাণা।
দমাোইলনম্বরোঃ০১৮১৬০৪৭১২৩(মাতলয়কর
)
আৈর আলী, মুক্তাগাছা, ময়মনণৈংহ

ণরফাত বয়ৈ: ১৩ ৈাত্তার, মুক্তাগাছা, ময়মনণৈংহ
শুভ বয়ৈ: ১৩ শুভাষ,ণমণরগপুর,বাৈাইল,র্াঙ্গাইল
আরাফাত বয়ৈ: ১২

জুময়ল, তালুকদারপািা, করটিয়া,
র্াঙ্গাইল।
রাণকব বয়ৈ: ১২ লাল মাহমুদ ,হলুয়া,ৈদর,র্াঙ্গাইল
তুষার বয়ৈ: ১৩ মামুন ,মবিাবসুনা,ৈদর,র্াঙ্গাইল
অপু বয়ৈ: ১৩ ইৈমাইল, মাদারগি, জামালপুর

কহামৈন বয়ৈ: ১২
নয়ন বয়ৈ: ১২
ছাণির বয়ৈ: ১২

কমাহােদ, গাফৈারা, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
নবী, নন্দনপুর, কগাপালপুর ,র্াঙ্গাইল
কলবু, গলিঙ্গী, ণঘওর, মাণনকগি

রণফকুল বয়ৈ: ১৩ রুহুল আমীন, হালুয়াঘার্,ময়মনণৈংহ
ণবষ্ণু পাল বয়ৈ: ১৩ কগাণবন্দ পাল, ঘুিবাণি, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

93

মেমনত াংে
।

কবকারী
কবকারী

দর্রপুর।

মায়েরয়দাোয়েকারী, নন্দপুর, দিোউড়া,
মেমনত াংে।
দ াোগয়েকারী, দগাোিলা, দিোউড়া,
মেমনত াংে।

আতর্ক ১২

এরর্াদ01859985977

াইমউতিন ১০

আোঃোয়রক
ম্ভুগঞ্জ, মেমনত াংে।
01985597526
আবুলোয়র্ম
কৃষ্ণনগর, ায়খাোই, োলুোঘাট,
মেমনত াংে।
দফান: ০১৯৯২৫৩১৮২৫
দমা: দখারয়র্দআলমখরমা, কুমুতরো,
োলুোঘাট, মেমনত াংে।
দফান: ০১৯০৬-৯২৪৩৪২
দীনয়মাোম্মদ
কৃষ্ণনগর, ায়খাোই, োলুোঘাট,
মেমনত াংে।
দফান: ০১৩০২-৩৭৬২৬৯
দমা: দুলাল
োঘয়ের, নতলিাোড়ী, দর্রপুর।
দফান: ০১৯৯৫-৫৭২৯৮০
দমা: জময়র্দআলীোঘয়ের, নতলিাোড়ী,
দর্রপুর।
দফান: ০১৯২৭-৫৫০২৭১
দমা: চানতমো।মনকান্দা, দর, দর্রপুর।
দফান: ০১৯১৩-৩৭৯৫২৬ (মাতলক)
মৃি: দ ােরাে
পােই, কলমাকান্দা, দনত্রয়কাণা
(দমাোইলব্যেোরকয়রনা)
মৃি: আলতু
নুরা, কলমাকান্দা, দনত্রয়কাণা
(দমাোইলব্যেোরকয়রনা)
ই মাইলয়োয় ন (মৃি)োয়গোয়ের,
োলুোঘাট, মেমনত াংে
০১৯৩৬৩৩৮৪১৪

আলআতমনয়েকারী, নতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

দমা: জানাইদ ১৩

আলআতমনয়েকারী, নতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

সুমনতমোরন ১৫

আলআতমনয়েকারী, নতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

দমা:
জহুরুলই লাম
১৩
পলার্তমো ১৫

কবকারী

আলআতমনয়েকারী, নতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

কবকারী

আলআতমনয়েকারী, নতলিাোড়ীোজার,
নাতলিাোড়ী, দর্রপুর।

দমা: আলমগীর
১৫

তমন্টুয়েকাতর, তিনানীোজার, দর, দর্রপুর।

দমা: সুলিান ১৫
হৃদে ১২

কবকারী

মতদনায়েকারী, গুতুরাোজার, কলমাকান্দা,
দনত্রয়কাণা

র্ান্ত ১২

কবকারী

মতদনায়েকারী, গুতুরাোজার, কলমাকান্দা,
দনত্রয়কাণা
তরফািয়েকারী,
োঘাইিলায়রাড, িীয়জর ায়থ, োলুোঘাট,
মেমনত াংে

আবুরােোন ১৪

কবকারী
দর্রপুর।
কবকারী

কবকারী

কবকারী
দনত্রয়কাণা

মেমনত াংে
কবকারী
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মেমনত াং
কবকারী

তরফািয়েকারী,
োঘাইিলায়রাড, িীয়জর ায়থ, োলুোঘাট,
মেমনত াংে
দোয়টলর্াতন্ত, দমইনয়রাড, িানমেল, িারাকান্দা,
মেমনত াংে।

াইদুরই লাম
১৩

জাোঙ্গীরআলাম
১২

মেমনত াংে
।

দোয়টল

মেমনত াংে
।

দোয়টল

দোয়টলর্াতন্ত, দমইনয়রাড, িানমেল, িারাকান্দা,
মেমনত াংে।

মেমনত াংে
।

দোয়টল

আলমতদনায়োয়টল, রাোোজার, ো স্টযন্ড,
আটরোড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ, মেমনত াংে।

আব্দুল্লাে১০

মেমনত াংে
।
দনত্রয়কাণা।

দোয়টল

সুলিানয়োয়টল, রাোোজার, ো স্টযন্ড,
আটরোড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ, মেমনত াংে।
মতজেরয়োয়টল, মাতেদপুরোজার, দকন্দুো,
দনত্রয়কাণা।

জাকারুল৯

দনত্রয়কাণা।

দোয়টল

আরাফািয়োয়টলএন্ডয়রস্টুয়রি, দনত্রয়কাণা।

নাঈমউতিন ১৫

দনত্রয়কাণা।

দোয়টল

আরাফািয়োয়টলএন্ডয়রস্টুয়রি, দনত্রয়কাণা।

মেমনত াংে
।

দোয়টল

দোয়টলফায়িমা, চুরখাইোজার, দর,
মেমনত াংে।

জতেরুলই লাম
১৩
দমাোঃইমরান ১২

মেমনত াংে
।

দোয়টল

কতনকায়োয়টলএন্ডয়রস্টুয়রি, ো স্টযান্ড, ৈালুকা,
মেমনত াংে।

দমাোঃরাতি্ে ১০

দনত্রয়কাণা।

দোয়টল

রতনদত্তয়োয়টলরুয়জরোজার, আটপাড়া,
দনত্রয়কাণা।
রতনদত্তয়োয়টলরুয়জরোজার, আটপাড়া,
দনত্রয়কাণা।

দমাোঃইিাতেম ১১

দোয়টল

দোয়টল
দোয়টল

দর্খতমষ্টান্নৈান্ডার, রুয়জরোজার, আটপাড়া,
দনত্রয়কাণা।

তরফাি ১২

োেলুতমো ১৩

দমাোঃত োম ১১
রাজন ১৫

আব্দুলখায়লকলক্ষীকুড়া, োলুোঘাট,
মেমনত াংে
০১৯৬৬৪৩১৭৬৭
আয়নাোর01916366363(মাতলক),
দমইনয়রাড, িানমেল, িারাকান্দা,
মেমনত াংে।
কায়র্ম01916366363(মাতলক),
দমইনয়রাড, িানমেল, িারাকান্দা,
মেমনত াংে।
মৃি:
জুয়েলতমো01918692361(মাতলক
) নাটি, পাচারোজার, দগৌরীপুর,
মেমনত াংে।
দুলালখা01993428326(তপিা),
োড়ীগাঁও, দকন্দুো, দনত্রয়কাণা।
োবুলতমো01955605412(মাতলক)
, ডাওতক, দপা: মাতি্দয়কাণা, দকন্দুো,
দনত্রয়কাণা।
মুতঞ্জলতমো01787362748(তনজ)
দকেলাই, উপয়জলা: দদাোরা, সুনামগঞ্জ।
ফজরআলী017687996943(তপিা
) বুতড়রচালা, দদাোরা, সুনামগঞ্জ
দমাোঃর্াোজাোন
01850206409(তপিা)
চুরখাইোজার, দর, মেমনত াংে।
নূরই লাম
01912990518(মাতলক) তেষ্টুপুর,
তত্রর্াল, মেমনত াংে।
দমাোঃরুকন0174068330(তপিা)
দদওগাঁও,মুয়নশ্বর, আটপাড়া, দনত্রয়কাণা।
দমাোঃআেনালেক01939226871(
তপিা) দমাোরকপুর, আটপাড়া,
দনত্রয়কাণা।
মাতলক01711345863(মাতলক)
রুয়জরোজার, আটপাড়া, দনত্রয়কাণা।
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দোয়টল

র্াঙ্গাইল ও
মাণনকগি
কজলা

দলাকনাথতমষ্টান্নৈান্ডার, জাোঙ্গীরপুর, মদন,
দনত্রয়কাণা।

১২। বরংগাইল শার্ টার ঘর বরংগাইল, ণশবালয়,
মাণনকগি
১৩। রজব স্টীল ণকং কলহিাগি, হণররামপুর,
মাণনকগি
১৪। আণলফ মর্রৈ, উপমজলা কগইর্,
হণররামপুর, মাণনকগি
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ১। রুপজান আলমণদনা এন্টারিাইজ, ভার্বাউর,
মূলজান, ৈদর, মাণনকগি।
২। ণমজান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ করটিয়া
বাজার, র্াঙ্গাইল।
৩।পাপন স্টীল ওয়াকট
করটিয়া বাজার,
র্াঙ্গাইল।
৪। ইৈলাণময়া স্টীল এন্ডন োই ওয়াকটৈপ
করটিয়া বাজার, র্াঙ্গাইল।
৫। জীমবশ অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
করটিয়া বাৈস্টযান্ড, র্াঙ্গাইল।
৬। কমৈাৈ ট তাজ স্টীল এন্ড উজ্জল ওয়াকটৈপ
করটিয়াবাজার, র্াঙ্গাইল।
৭। মাময়র কদায়া ভলকানাইণজং, খুণদরামপুর,
র্াঙ্গাইল।
৬। মীম কপাণি ৈাণভটমৈৈ
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটৈপ

৭। বাণপ্প স্টীল এন্ড ওয়াকটশপ
মাজামরর ৈামমন, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৮। ৈাজ্জাদ স্টীল
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৯। কমৈাৈ ট আফাজ কেিাৈ ট
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

র্ােী ১৩

ায়দক
গ্রাম: চানগাওেড়োড়ী, দপাোঃজাোঙ্গীরপুর,
থানাোঃমদন, দজলাোঃয়নত্রয়কাণা।
01714-982040(মাতলক

রাণকব বয়ৈ: ১৩ ইয়াদ আলী, বাৈাইল, উথুণল, ণশবালয়,
মাণনকগি
আণশক বয়ৈ: ১২ ছমবর, কলহিাগি, হণররামপুর, মাণনকগি
জণন বয়ৈ: ১২

আকবর, হণররামপুর, মাণনকগি

আণতক ১১

কমমহর, ৈদর,মাণনকগি।

ণৈয়াম ১০

ফজলু, কঢণল করটিয়া, র্াঙ্গাইল।

রাণি ১৩

ফজলু, কঢণল করটিয়া, র্াঙ্গাইল।

শাম ১৩

আলী আকবর, নয়া পািা, করটিয়া,
র্াঙ্গাইল।
কমাঃ নুরু, করটিয়া পূব টপািা, র্াঙ্গাইল।

ণফমরাজ ১৩
তুষার ১৩

রণশদ, কৈানাণলযা, বাৈাইল, র্াঙ্গাইল।

সুজন ১২

কমাঃ রহম আলী, বরহা পাকুল্যা,
র্াঙ্গাইল।
আলমগীর কহামৈন, ফণকরপািা, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
কালাম, বাহাণদপুর, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
দয়াল, ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

ণলমন ১২
হাৈান ১০
জয় ১২
কমা: আব্দুল ১২
খামলক
কগালাম কহামৈন ১১
শ্রী অন্তর চন্দ্র ১৪
দাৈ

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

কর্ণপবাণি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
জয়নাল, স্বাধীনতা কমমপ্লক্স, কগাপালপুর
শ্রী কখাকন চন্দ্র দাৈ, পূব ট ভুঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
১০। আবদুল্লাহ স্টীল এন্ড ওয়াকটশপ
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
১১। ৈাজ্জাদ স্টীল
কমলজ করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
১২। শামীম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ নন্দনপুর,
কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল।
১৩। মা বাবার কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
সৈয়দপুর বাজার, কগািাই, ণমজটাপুর, র্াঙ্গাইল।
১৪। আলীফ স্টীল ওয়াকটৈ খুণদরামপুর,
করটিয়া, র্াঙ্গাইল।
১৫। ইউনুৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কবপারীপািা,
করটিয়া বাজার, করটিয়া, র্াঙ্গাইল।
১৬। ণজহাদ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
১৭। ণমজান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
করটিয়া বাজার, র্াঙ্গাইল।
১৮।পাপন স্টীল ওয়াকট
করটিয়া বাজার, র্াঙ্গাইল।
১৯। ইৈলাণময়া স্টীল এন্ডন োই ওয়াকটৈপ
করটিয়া বাজার, র্াঙ্গাইল।
২০। জীমবশ অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
করটিয়া বাৈস্টযান্ড র্াঙ্গাইল।
২১। কমৈাৈ ট তাজ স্টীল এন্ড উজ্জল ওয়াকটৈপ
করটিয়াবাজার, র্াঙ্গাইল।
২২। মাময়র কদায়া ভলকানাইণজং, ঢাকা করাি,
খুণদরামপুর, র্াঙ্গাইল।
২৩। মজনু মর্রৈ, ঢাকা-করটিয়া করাি,ৈাদত
বাজার, ৈদর,র্াঙ্গাইল।
২৪। কমৈাৈ ট জণৈম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
উপমজলা পণরষদ ৈংলগ্ন, ঢাকা করাি, ৈদর,
র্াঙ্গাইল।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
উজ্জল ১৪
আবু বকর ১৪
ণৈণর্দ্ক
ণৈয়াম ১২
রাণি ১৩
আবু বকর ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমা: কমাকামর্দ্ৈ খান, লিীপুর, ঘার্াইল
আিাৈ আলী, বাগবাণি, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
বণদর, কুতুবপুর, বাৈাণলয়া, র্াঙ্গাইল
কমাকামর্দ্ৈ, লিীপুর, ঘার্াইল
ইণিৈ, সূতী পলাশ, কগাপালপুর

শ্রী সুমন চন্দ্র ১১

সুমপন, মাহমুদপুর, দুূঁপচাণচয়া, বগুিা ।
০১৮৩৬৩০৬৩০৫
সুলতান ণময়া, কগাৈাইবািী, কুমুণল্ল,
র্াঙ্গাইল। ০১৭৭৭০৯৪৬৮৬
মজনু, খুণদরামপুর, র্াঙ্গাইল।
জুময়ল, তালুকদারপািা, করটিয়া,
র্াঙ্গাইল।
জুময়ল, তালুকদারপািা, করটিয়া,
র্াঙ্গাইল।
ফজলু, কঢণল করটিয়া, র্াঙ্গাইল।

ইয়াৈীন ১৩
মাসুদ ১৩
আরাফাত ১২
ণরফাত ১১
ণৈয়াম ১০
রাণি ১৩

ফজলু, কঢণল করটিয়া, র্াঙ্গাইল।

শাম ১৩

আলী আকবর, নয়া পািা, করটিয়া,
র্াঙ্গাইল।
কমাঃ নুরু, করটিয়া পূব টপািা, র্াঙ্গাইল।

ণফমরাজ ১৩
তুষার ১৩

রণশদ, কৈানাণলযা, বাৈাইল, র্াঙ্গাইল।

সুজন ১২

কমাঃ রহম আলী, বরহা পাকুল্যা,
র্াঙ্গাইল।
কমাতামলব, গিাণশন, করটিয়া, র্াঙ্গাইল।

মণনর ১৩
ৈাণকবুল ১৩

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণৈংিা, নামর্ার।
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ

র্াঙ্গাইল ও

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

২৫। মুকুল কহান্ডা ৈাণভটণৈং শহীদ স্মরিী,
ণৈংগাইর, মাণনকগঞ্ঝ
২৬।ইকবাল মর্রৈ ওয়াকটশপ ঢাকা-আণরচা
মহাৈিক,উচুটিয়া, ৈদর, মাণনকগি।
২৭। রুমবল অমর্া কমাবাইল ওয়াকটশপ, ঢাকাআণরচা মহাৈিক,উচুটিয়া মািাৈা ৈংলগ্ন,
উচুটিয়া, ৈদর, মাণনকগি।
২৮। ণবৈণমল্লাহ অমর্া কমাবাইল ওয়াকটশপ,
ঢাকা-আণরচা মহাৈিক,উচুটিয়া মািাৈা ৈংলগ্ন,
উচুটিয়া, ৈদর, মাণনকগি।
২৯। ণরয়া মর্রৈ
ঢাকা-আণরচা মহাৈিক, উচুটিয়া, ৈদর,
মাণনকগি।
৩০। কমাস্তফা অমর্া কমাবাইল ওয়াকটশপ, ঢাকাআণরচা মহাৈিক, উচুটিয়া, ৈদর, মাণনকগি।
৩১। তীে ট -পাে ট অমর্া কদওহার্া বাৈস্টযান্ড,
ণমজটাপুর, র্াঙ্গাইল।
৩২। জহুরুল অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
কগাপালপুর বাৈস্টযান্ড ৈংলগ্ন, কগাপালপুর,
র্াঙ্গাইল।
৩৩। মাহমুদা এন্টারিাইজ, ণঘওর োনা করাি,
ণঘওর, মাণনকগি
৩৪। নাণদয়া মর্রৈ, ণঘওর কপাস্ট অণফৈ ৈংলগ্ন,
ণঘওর, মাণনকগি
৩৫। কামদর মর্রৈাইমকল ওয়াকটশপ, ণঘওর,
মাণনকগি
৩৬। ভামগ্ন কহান্ডা ওয়াকটশপ কতলমহান,
ণঘওর, মাণনকগি
৩৭। রতন অমর্া ৈাণভটৈ ,করটিয়া বাজার,
র্াঙ্গাইল।
৩৮। কমৈাৈ ট রণক স্টীল এন্ড উজ্জল ওয়াকটৈপ,
করটিয়া বাজার, র্াঙ্গাইল।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ১. আকাশ ৈাণভটণৈং কৈন্টার

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আমনায়ার ১৩
ৈাণির ১২
মণমনুল ১৩
শুভ ১২
রণবউল ইৈলাম ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কদমলায়ার, চাণরগ্রাম,ণৈংগাইর,মাণনকগি
শাহজাহান, শংগুর, ধামরাই, ঢাকা
আমশক, জাগীর, মাণনকগি।

ণনজাম, কদবগ্রাম, মাণনকগি।
আঃ ৈালাম, নওখন্ড, মাণনকগি।

ইয়াণৈন ১১

শাহজাহান, চরণবষ্ণুপুর, ফণরদপুর।
রতন চন্দ্র ৈরকার, নন্দরচালা,
কাণলযাককর, গাজীপুর।
অনীল, নন্দনপুর, কগাপালপুর

হৃদয় ১৪

ণলর্ন, কতরশ্রী, ণঘওর, মাণনকগি

নয়ন ১৪

রণহম, ঠাকুরকাণন্দ, ণঘওর, মাণনকগি

আকাশ ১৪

শণরফ, পুটিয়াজাণন, ণঘওর, মাণনকগি

ণবকাশ চন্দ্র ১৪
ৈরকার
আশরাফুল ১৩
ইৈলাম
মণনর ১৩
১. আণবর বয়ৈ-১৩

মন্তব্য

হাণফজুর, ভার্বাউর, ৈদর, মাণনকগি।

ৈার্দ্াম ১২

সুজয় চন্দ্র ১২
ৈরকার
ৈজ্ঞয় ১৪

গৃহীত ব্যবস্থা

পুরমনা ৈরকার, কতলা মইন, ণঘওর,
মাণনকগি
কালাম, কবপারীপািা, করটিয়া, র্াঙ্গাইল।
কৈানাণলযা, বাৈাইল, র্াঙ্গাইল।
মীর কহামৈন ণময়া, ফণকরপািা, ভঞাপুর,

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
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কজলার নাম
মাণনকগি
কজলা

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কগাণবন্দাৈ করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
২। ণৈয়াম স্টীল
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৩। কমৈাৈ ট কাওৈার স্টীল
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৪। তালুকদার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
কগাণবন্দাৈী বাজার, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৫। কলাকমান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৬। হাণৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২. ইমন বয়ৈ-১৩

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

বাচ্চু, গালা, র্াঙ্গাইল ৈদর

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

শহীদুল, কুকাদা, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

৮.ণমলন বয়ৈ-১২

১০. অন্তর বয়ৈ-১৩
১১. আ: রণহম বয়ৈ-১৩
১২. কমা: কগালাম বয়ৈ-১০
রািী,
১৩. আলাল, বয়ৈ-১৩
১৪. হৃদয়, বয়ৈ-১৩

১২। মা বাবার কদায়া ওয়াকটশপ ময়মনণৈংহ
করাি, রাবনা বাইপাৈ, র্াঙ্গাইল
১৩। ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
ময়মনণৈংহ করাি, রাবনা বাইপাৈ, র্াঙ্গাইল

কমানমহজ, বি বাৈাইল, বাৈাইল,
র্াঙ্গাইল

৪. কমা: নুরুল বয়ৈ-১৩
কহামৈন
৫. রাণকব বয়ৈ-১২

৯.রাণকব বয়ৈ-১২
৮। মাময়র কদায়া ইমলকণেক এন্ড ব্যার্ারী ৈাণভটৈ
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৯। জাণহদ ইণিণনয়াণরং
হাইওময় করাি, এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
১০। কমাণমন অমর্া ইমলকণেক
মুণক্তমযাদ্ধা এন্টারিইজ, কমইন করাি, এমলঙ্গা,
কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
১১। কমৈাৈ ট পারমভজ অমর্া ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটশপ

নুরুল ইৈলাম, মমহশপুর, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল

ৈানা, কর্ণপবাণি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

৬.ৈাইদুল বয়ৈ-১২

গৃহীত ব্যবস্থা
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৩. আলী কহামৈন বয়ৈ-১২

৭. ণনরব বয়ৈ-১১
৭। আণমনুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
র্াঙ্গাইল
মণজবর, ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

মনজু, ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
ইমান আলী, ণচতুণলয়া পািা, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
আব্দুল কামদর, চর ণনকণলয়া, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
এরশাদ তালুকদার, ণচতুণলয়া পািা,
ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
হাৈমত আলী, ণচতুণলয়া পািা, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
জণলল, রাজাবাণি, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল

আঃ রহমান, আয়নাপুর, র্াঙ্গাইল ৈদর

১৫. মাণনক, বয়ৈ-১৩

হাণবব, গালা, র্াঙ্গাইল ৈদর

১৬. রাণকব , বয়ৈ-১৩

হাণফজ, কপািাবাণি, র্াঙ্গাইল ৈদর
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
১৪। কমৈাৈ ট কজ আ র ই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
১৫। মণিমুক্তা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
১৬। দুই ভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ৈাবাণলয়া, লাকী ণবণি ফযাক্টরীর ৈামমন, ৈদর,
র্াঙ্গাইল
১৭। লাবীবা এন্ড রওজা অমর্া কেিাৈ ট
ণৈকদার হামতম আলী মামকটর্, এলণজইণি কমাি,
ৈদর, র্াঙ্গাইল
১৮। তাণরফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ঢাকা করাি, ৈদর, র্াঙ্গাইল
১৯। মা বাবার কদায়া রং ণবতান
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
২০। ণজয়া ব্যার্ারী
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
২১। মামুন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
২২। হাৈান ণৈএনণজ ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
২৩। বাবু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
রাজাবাণি, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
২৪। ণমজানুর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
২৫। বাণপ্প স্টীল এন্ড ওয়াকটশপ
মাজামরর ৈামমন, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
২৫। কমৈাৈ ট আফাজ কেিাৈ ট
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
২৬। আবদুল্লাহ স্টীল এন্ড ওয়াকটশপ
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১৭. নূরনবী , বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আ: জণলল, কখাকৈাবাণি, নীলফামারী

১৮. রামশদ , বয়ৈ-১২

শাহাদত, হুগিা, ৈদর, র্াঙ্গাইল

১৯. ণনরব , বয়ৈ-১২

ওয়ামজদ ,উনমুশ, ঘার্াইল, র্াঙ্গাইল

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

২০. আণৈফ, বয়ৈ-১৩

ণরয়াদ আলী, নাগরজান, ৈদর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

২১. শাহজালাল, বয়ৈ-১৩

মৃত ছণহবর, ণতরৈপুর, মধুপুর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

২২. আণরফ বয়ৈ-১৩
কছার্,
২৩. ণবশাল, বয়ৈ-১২
২৪. ণমরাজুল, বয়ৈ-১১

আব্দুল হাণমদ, বাৈাণলয়া, ৈদর, র্াঙ্গাইল
হুমায়ন , কাণন্দলা, ৈদর, র্াঙ্গাইল
নজরুল, ফণরদপুর

২৫. শাণহন , বয়ৈ-১৩

ট কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
ওয়ামজদ , দূগাপুর,

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

২৬. ণৈয়াম, বয়ৈ-১২

নুরুজ্জামান, ণনকরাইল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ

২৭. মাহফুজ, বয়ৈ-১৩
২৮. জয়, বয়ৈ-১২
২৯. কগালাম বয়ৈ-১১
কহামৈন,
৩০. উজ্জল ,
বয়ৈ-১২
৩১. আবু বকর বয়ৈ-১৩

মহর, বাণৈ, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
দয়াল, ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
জয়নাল, স্বাধীনতা কমমপ্লক্স, কগাপালপুর,
র্াঙ্গাইল
কমা: কমাকামর্দ্ৈ খান, রলিীপুর, ঘার্াইল,
র্াঙ্গাইল
আিাৈ আলী, বাগবাণি, ভঞাপুর,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

২৭। ণনউ ণৈয়াম স্টীল
কপৌরৈভা করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
২৮। ৈাজ্জাদ স্টীল
কমলজ করাি, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

২৯. মণিমুক্তা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩০. দুই ভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ৈাবাণলয়া, লাকী ণবণি ফযাক্টরীর ৈামমন, ৈদর,
র্াঙ্গাইল
৩১. লাবীবা এন্ড রওজা অমর্া কেিাৈ ট
ণৈকদার হামতম আলী মামকটর্, এলণজইণি কমাি,
ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩২. তাণরফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ঢাকা করাি, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩৩. মণল্লক ৈ’ণমল এন্ড ফাণন টচার হাউজ
ৈাবাণলয়া, আদশট স্কুল ৈংলগ্ন, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩৪. ণজয়া ব্যার্ারী
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩৫. মা বাবার কদায়া রং ণবতান
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৩৬. মামুন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
৩৭. হাৈান ণৈএনণজ ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
৩৮. বাবু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
রাজাবাণি, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৩৯. ণমজানুর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
এমলঙ্গা, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণৈণর্দ্ক,
৩২. কৈাহাগ, বয়ৈ-১২
৩৩. ণৈয়াম, বয়ৈ-১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
র্াঙ্গাইল
আব্দুর রহমান, কর্ণপবাণি, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
বণদর, কুতুবপুর, বাৈাণলয়া, র্াঙ্গাইল

৩৪. রাণি , বয়ৈ-১৩

কমাকামর্দ্ৈ, লিীপুর, ঘার্াইল, র্াঙ্গাইল

৩৫. রামশদ, বয়ৈ-১২

শাহাদত, হুগিা, ৈদর, র্াঙ্গাইল

৩৬. ণনরব, বয়ৈ-১৩

ওমর, উনমুশ, ঘার্াইল, র্াঙ্গাইল

গৃহীত ব্যবস্থা
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৩৭. আণৈফ, বয়ৈ-১২

ণরয়াদ আলী, নাগরজান, ৈদর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৩৮. শাহজালাল, বয়ৈ-১৩

মৃত ছণহবর, ণতরৈপুর, মধুপুর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৩৯. আণরফুল, বয়ৈ-১২
৪০. ণবশাল, বয়ৈ-১২
৪১. নয়ন, বয়ৈ-১৩
৪২. ণমরাজুল, বয়ৈ-১৩

মুখাই খাঁ, ৈদর, পাবনা
হুমায়ন, কাণন্দলা, ৈদর, র্াঙ্গাইল
ৈাজাই, ৈদর, পাবনা
নজরুল, ফণরদপুর

৪৩. শাণহন, বয়ৈ-১৩

ট কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
ওয়ামজদ, দূগাপুর,

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৪৪. ণৈয়াম, বয়ৈ-১২

নুরুজ্জামান, ণনকরাইল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৪৫. মাহফুজ, বয়ৈ-১৩

মহর, বাণৈ, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
৪০। শামীম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ নন্দনপুর,
কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল
৪১। নয়ন অমর্ামমাবাইল
ময়মনণৈংহ করাি, রাবনা বাইপাৈ, র্াঙ্গাইল
৪২। মা বাবার কদায়া অমর্ামমাবাইল ময়মনণৈংহ
করাি, রাবনা বাইপাৈ, র্াঙ্গাইল
৪৩। শান্ত ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
কমইন করাি, কগাপালপুর বাজার, র্াঙ্গাইল
৪৪। এৈণব মর্রস্
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
৪১। ৈতীশ অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
কাণলহাতী বাৈস্টযান্ড, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৪২। জহুরুল অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
নন্দনপুর, কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল
৪৩। আল-আণমন কহান্ডা ৈাণভটণৈং কৈন্টার
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৪৪. সুজন কহান্ডা ৈাণভটণৈং কৈন্টার
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৪৫. বাবু মর্রৈ
কৈানার বাংলা মামকটর্, এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড,
কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৪৬. মক্কা মণদনা করন্ট এ কার
হাইওময় করাি, এমলঙ্গা, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৪৭. নাণদয়া মর্রৈ
ণঘওর কপাস্ট অণফৈ ৈংলগ্ন,
ণঘওর, মাণনকগি।
৪৮.ভামগ্ন কহান্ডা ওয়াকটশপ
ণঘওর োনা
ৈংলগ্ন, ণঘওর, মাণনকগি।
৪৯।কামদর মর্রৈাইমকল ওয়াকটশপ
ণঘওর বাজার, ণঘওর, মাণনকগি
৫০।মাহমুদা এন্টারিাইজ
ণঘওর োনা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৪৬. আবু বকর ,
বয়ৈ-১২
৪৭.শাণকল , বয়ৈ-১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ইণিৈ, সূতী পলাশ, কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল
আণজজ, গালা, র্াঙ্গাইল ৈদর

৪৮.অনন্ত পাল , ব য়ৈ-১৩ রতন পাল, ণৈরাজণদখান, মুণন্সগি
৪৯.ইয়াকুব , বয়ৈ-১২

ৈাইফুল ,কাজীবাণি, কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল

৫০. ফণরদ , বয়ৈ-১৩

স্যাকাম, রাজাবাণি, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল

৫১.ণবষ্ণু পাল, বয়ৈ-১২
৫২. ৈিয়, বয়ৈ-১২

কগাণবন্দ পাল, ঘুিবাণি, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
অনীল, নন্দনপুর, কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল

৫৩. আকাশ, বয়ৈ-১৩

ণনমাই, ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

৫৪. কমা: রুমবল
তালুকদার,
বয়ৈ-১৩
৫৫. আক্তার, বয়ৈ-১২

কমা: নুরুল ইৈলাম ,ণশয়ালমকাল, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

কমা: ণমন্টু,চাকলান, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৫৬.আজমীর, বয়ৈ-১২

করাকন ,পােরাইল, কদলদুয়ার, র্াঙ্গাইল

৫৭. সুমন, বয়ৈ-১৩

ণবল্লাল,মন্তাজ মামকটর্, ণঘওর, মাণনকগি

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৫৮. মণহউণর্দ্ন, বয়ৈ-১২

আলমগীর, ণঘওর নদীর পূব ট পাি, ণঘওর,
মাণনকগি
নয়ন, ণঘওর নদীর উত্তর পাি, ণঘওর,
মাণনকগি
জণলল,মন্তাজ মামকটর্, ণঘওর, মাণনকগি

৫৯. জীবন, বয়ৈ-১৩
৬০. তপু, বয়ৈ-১৩

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
করাি, ণঘওর,
মাণনকগি।
৫১।আল্লাহর দান মর্রৈ ওয়াকটশপ
হাইওময় করাি, এমলঙ্গা, কাণলহাতী, র্াঙ্গাইল
৫২. ইমরান অমর্ামমাবাইল
রাবনা বাইপাৈ, র্াঙ্গাইল

৫৩।শাপলা ফাণন টচার এন্ড অমর্া
কগাণবন্দাৈী বাজার, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৫৪। আছাদুল ফাণন টচার এন্ড অমর্া
কগাণবন্দাৈী বাজার, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৫৫। ভাই ভাই স্টীল ণকং
ণঘওর োনা ৈঙলগ্ন, ণঘওর, মাণনকগি

১০

ণকমশারগি

৫৬. ভাই ভাই স্টীল হাউজ
কমইন করাি, সূতী ণভ এম স্কুল ৈংলগ্ন,
কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল
৫৭. ণৈফাত ব্যার্ারী হাউজ
ভঞাপুর বাস্টযান্ড, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
৫৮. এৈণব মর্রস্
এমলঙ্গা বাৈস্টযান্ড, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
কহামর্ল
৫৯. কমাক্কাকারী কহামর্ল, বাৈষ্টযান্ড, ককন্দুয়া
করাি, ধনবািী, র্াঙ্গাইল
৬০. রাণফ করস্টুমরন্ট এন্ড ণমণষ্ট ভুবন
বাৈষ্টযান্ড, ককন্দুয়া করাি, ধনবািী, র্াঙ্গাইল
৬১. র্াঙ্গাইল কহামর্ল এন্ড করমস্তারা
রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
৬২. ৈারা ফাষ্ট ফুি
বাৈষ্টযান্ড, ধনবািী, র্াঙ্গাইল
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ আলম স্টীল ইণিণনয়াণরং

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কিরি করা হময়মছ
৬১.নাণহদ ,
বয়ৈ-১২
৬২.ফণরদুল বয়ৈ-১৩
ইৈলাম ,
৬৩.হযরত বয়ৈ-১২
হাৈান,
৬৪. আণরফ , বয়ৈ-১৩

খণলল, ফুলবাণিয়া, ণকমশারগি

৬৫. রাণকব, বয়ৈ-১২

কমাঃ ইনৈান আলী,ৈরাতল, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল
কমাঃ শহীদুল ইৈলাম, ণৈরাজকান্দী,
ভুয়াপুর, র্াঙ্গাইল
আব্দুল জণলল , কুকাদা, ভঞাপুর,
র্াঙ্গাইল
আণমর, কুকাদা, ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল

৬৬. জুময়ল , বয়ৈ-১৩

শামসুল, মন্তাজ মামকটর্, ণঘওর, মাণনকগি

৬৭. আমরণফন , বয়ৈ-১৩

আ: ৈালাম, মন্তাজ মামকটর্, ণঘওর,
মাণনকগি
হারুন , মাদারজাণন, কগাপালপুর, র্াঙ্গাইল

৬৮. ৈাগর , বয়ৈ-১২
৬৯. কমা: ণৈফাত বয়ৈ-১২
,
৭০. ফণরদ, বয়ৈ-১৩

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

কমা: রুহুল আণমন , ছয়আনী বৈণকয়া,
ভঞাপুর, র্াঙ্গাইল
স্যাকাম, রাজাবাণি, এমলঙ্গা, কাণলহাতী,
র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ

৭১.ৈাগর, বয়ৈ-১৩

আলফাজ, চাঁদপুর, মধুপুর, র্াঙ্গাইল

৭২. রসুল, বয়ৈ-১৩

হামফজ, চাঁদপুর, মধুপুর, র্াঙ্গাইল

উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
উদ্বুদ্ধকরি ও পৈ
কিরি করা হময়মছ
বর্তলা,

৭৩. ৈজীব, বয়ৈ-১২
৭৪. আল- বয়ৈ-১২
আণমন,
আণমনুল ১২

ণমনহাজ, রাবনা বাইপাৈ, ৈদর, র্াঙ্গাইল
শহীদ, আমবািীয়া, ধনবািী, র্াঙ্গাইল
মজনু

103

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ণলৈান ১২

শাহাবউণর্দ্ন

আকাশ ১৩

কৈামহল

ৈালাম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

আঃ ৈালাম ১১

ণনমটল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

ণনমটল ১২

ভজন দাৈ

করাপাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

কনপাল ১৪

ৈাধন

তানভীর ১৩

সুজন

মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরং
কহামর্ল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

আল আণজণজয়া কহামর্ল

কমাঃ জুবাময়র ১৪
কৈাহাগ আহমমদ ১৩

ৈদ টার কহামর্ল
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প পান্না ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প
দোয় তন্দ োজার, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
নাত র ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশপ , কয়লজ দরাড,
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগহ্জ

মতিউর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোোঃ রাতত্র এ এ স্টীল এন্ড এলুতমতনোম ,
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
বুলবুর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, দোয় নপুর দরাড,
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ

আণলম উণর্দ্ন ১৪

মৃত কমাহােদ আলী

কমাঃ আলম
কতায়াকুল ইৈলাম
ণজয়াউণর্দ্ন

মােবুে ১২

ই লাম উতিন, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

কায়দর ১৩

ইকোল দোয় ন, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

র্তেদ ১৩

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণকমশারগি
বর্তলা,
ণকমশারগি
বর্তলা,
ণকমশারগি
একরামপুর,
ণকমশারগি
গাইর্াল,
ণকমশারগি
কস্টশন করাি,
ণকমশারগি
কশালাণকয়া,
ণকমশারগি
সভরব বাৈস্টযান্ড,
সভরব
ণবশ্বনাে, ণৈমলর্
করাি, সভরব
ণবশ্বনাে, ণৈমলর্
করাি, সভরব

দমাোঃ ই লাম, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

িায়রক ১৩

জত ম, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

িায়লে ১৩

দমাোঃ জিার, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

দনাটির্ দপ্ররণ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আেীর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আদনান ১৪

দম া শ রাজীে এিারপ্রাইজ, দোয় নপুর দরাড,
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ

আে ান ১৩

বুলবুল ইতঞ্জতনোতরাং ওোরক প, দোয় নপুর
দরাড, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ

র্ােীবুল্লাে ১৩

তমনোজ ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, টি এন টি
দরাড, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
নাইম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
তমনোজ ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশজ প, মঠয়খালা
দরাড, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
দেকারী
সুরুতচ দেকারী, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগহ্জ
দম া শ দ ানার মতদনা দেকারী, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
দম া শ ঢাকা দেকারী, কয়লজ দরাড, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
দম া শ নূর দেকারী এন্ড কনয়ফকর্নারী,
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
মাই ফুড দেকারী, কয়লজ দরাড, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প মাই ফুড দেকারী, কয়লজ দরাড, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
দম া শ তজ এম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
রাণীরোজার, ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
আইয়ুে ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, ভৈরে,
তকয়র্ারগঞ্জ
দম া শ তনউ দমঘনা ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মাতের উতিন, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

দমাোঃ ইতদ্র , দর, তকয়র্ারগঞ্জ

র্তেদুল ই লাম, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ

আমীর দোয় ন ১৩

দমাোম্মদ আলী, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ

তনোরুল ই লাম ১৩
আিারুল ১৪
োয়িন ১৩
রাতর্দুল ১৩
ই লাম
র্াোজাোন ১২
োবুল ১৪
বুজ ১৩
েকুল ১৩
নজরুল ই লাম ১৩

মন্তব্য

জাতমর উতিন, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

তমজান ১৪

দ্বীন ই লাম ১২

গৃহীত ব্যবস্থা

নুরুল ই লাম, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
রতফকুল আলম, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
দগালাম উতিদন, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোঃ মতিন, পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোঃ খতললুর রেমা ন, পাকুতন্দো,
তকয়র্ারগঞ্জ
খাইরুল আলম
পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
ই লাম উতিন পাকুতন্দো, তকয়র্ারগঞ্জ
কায়র্ম আলী
ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোঃ কামাল উতিন
ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
কামাল দোয় ন
ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ

105

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

দেকারী

ইতঞ্জতনোতরাং

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রিন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ এন্ড এ এ ,েতত্রর্,
তকয়র্ারগঞ্জ
োতলম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েতত্রর্, দর,
তকয়র্ারগঞ্জ
আল আতমন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েতত্রর্,
দর, তকয়র্ারগঞ্জ
আল আতমন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েতত্রর্,
দর, তকয়র্ারগঞ্জ
াইফুল ই লাম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েতত্রর্,
আমতলিলা, দর, তকয়র্ারগঞ্জ
াইফুল ই লাম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েতত্রর্,
আমতলিলা, দর, তকয়র্ারগঞ্জ
মাজাোরুল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, মাতরো,
তকয়র্ারগঞ্জ
তমনোজ এন্ড জামাল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
েতত্রর্, তকয়র্ারগঞ্জ
মায়ের দদাো োিন দরষ্টুয়রি
কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
রূপাতল দেকারী, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
র্ােীন দেকারী, কটিোতদ, তকয়র্ারগহ্জ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আল আতমন ১৩
মতনর ১৪

রতফকউতিন, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

কায়র্ম ১২

মন্নাে আলী, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

কাজল ১৩

োত্তার ১৩

ইোমুতিন, েতত্রর্, আমতলিলা, দর,
তকয়র্ারগঞ্জ
র্রফাজ আলী, , েতত্রর্, আমতলিলা,
দর, তকয়র্ারগঞ্জ
একরাম আলী, মাতরো, তকয়র্ারগঞ্জ

অদুি ১২

ত ফাি উতিন, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

োত ফ ১৩

আবু কাইয়ুম ১২
আতিকুল ১৩
নাজমুল ১২
তরোজ ১৪

ইমাম ফুড দপ্রাডাক্ট , কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ

এজাজুল ১২
ই লাম
ইমাম উতিন ১৩
তমজান ১২
দুলাল ১৩
াইকুল ই লাম ১৩
েকুল তমো ১২

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

আলফাজ উতিন, েতত্রর্, দর, তকয়র্ারগঞ্জ

ফাইজুু্তিন ১২

ইমাম ফুড দপ্রাডাক্ট , কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ

চাদ ফুড দপ্রাডাক্ট , গতচোটা োজার, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
চাদ ফুড দপ্রাডাক্ট , গতচোটা োজার, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
মা োো দদাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
মা োোর দদাো,কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
আবুল কালাম ওোকশ প ,কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আইনুতিন, েতত্রর্, তকয়র্ারগঞ্জ

দনাটির্ দপ্ররণ

তরফাি, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
একরাম আলী, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
আব্দুল আলী
কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
তরোদ
কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
এমদাদুল ই লাম, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
রতফক উতিন, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
তকিাে আলী, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
ওোতর্ম উতিন, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
এোোম আলী, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
ত ফাি উতিন, কটিোতদ, তকয়র্ারগ্জ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আবুল কালাম ওোকশ প ,কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
মা োো ইতঞ্জতনোতরাং, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
আর্রাফ উতিন ওোকশ প, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
আর্রাফ উতিন ওোকশ প, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
জান্নাি ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, কটিোতদ,
তকয়র্ারগঞ্জ
মা োোর দদাো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
ম্রাট ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
খাদ্য গুদাম দরাড দর,তকয়র্ারগঞ্জ
অপু ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
খাদ্য গুদাম দরাড, দর,তকয়র্ারগঞ্জ
রায় ল ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
একরামপুর
মা ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
পূে শ দ্বীয়পশ্বর দোয় নপুর

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
র্ােীন ১৩
তেল্লাল ১২
দদৌলি ১৪
রতফকুল ১৪
ই লাম
জেনাল ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কতের, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
দেমায়েি উতিন, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
ইজাম উতিন, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ

কাউ ার ১৩
ইমন ১৪
ফুোদ ১৩
তলমন ১৪

কালাম একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোঃ জতলল, দর,তকয়র্ারগঞ্জ

অপু ১৪
আ: রতেম ১৩
রােোন ১৪

আল্লাের দান ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
দোয় নপুর োজার

সুমন ১৪
মাসুম ১৪

ইৈা ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
দোয় নপুর োজার,তকয়র্ারগঞ্জ

তর্ফাি ১৩

সুমন ইতঞ্জ ওোকশর্প
দোয় নপুর োজার,তকয়র্ারগঞ্জ
রায় ল ইতঞ্জোঃ ওোকশর্প
একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ

আরাফাি ১৩
তরপন ১৫
জায়র্দ ১৩

মন্তব্য

কামাল তমো, কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
কতের উতিন
কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
দমনু ভূইো
কটিোতদ, তকয়র্ারগঞ্জ
আ: ফয়েজ
দমাোঃ িায়লে, দর,তকয়র্ারগঞ্জ

তরটন ১৩

গৃহীত ব্যবস্থা

দনাটির্ দপ্ররণ

মতেউতিন একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ
দমাোঃ দমািায়লে তমো
আোঃ জতলল একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ
মাসুদ তমো, দর,তকয়র্ারগঞ্জ
আ লাম তমো, কাতিোর চর, তকয়র্ারগঞ্জ
দদয়লাোর কাতিোর চর, তকয়র্ারগঞ্জ
আলম তমো, দর,তকয়র্ারগঞ্জ
আক্কা , তকয়র্ারগঞ্জ
মীর দোয় ন, তকয়র্ারগঞ্জ
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
জেমন্ড ইতঞ্জ ওোকশর্প
একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ

জেমন্ড ইতঞ্জ ওোকশর্প
একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ আর এম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
ৈাওন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
ইয়াকুব ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
পাকুণন্দয়া ওয়াকটৈপ, কশালাণকয়া, ণকমশারগি
ণমতালী ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
নুর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
কৃষ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
েনী ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
কগাপাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, একরামপুর,
ণকমশারগি
কচৌধুরী কমণশনারীজ, একরামপুর, ণকমশারগি
কমৈাৈ ট একতা কমণশনারীজ, একরামপুর,
ণকমশারগি
কৈাহান কমণশনারীজ, একরামপুর, ণকমশারগি
আল মাসুদ কমণশনারীজ, একরামপুর, ণকমশারগি
ণনহা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ , একরামপুর,
ণকমশারগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কতের ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
জালাল উতিন একরামপুর,তকয়র্ারগঞ্জ

জত ম ১২

ােয়দ আলী একরামপুর, তকয়র্ারগঞ্জ

রণবন ১২

কমা: জণৈম উণর্দ্ন, কশালাণকয়া,
ণকমশারগি
কমা: আবুল হায়াত, একরামপুর,
ণকমশারগি
আবু বক্কর ণৈণর্দ্ক, একরামপুর,
ণকমশারগি
আব্দুল মণজদ, কশালাণকয়া, ণকমশারগি
অণজত চন্দ্র ৈরকার লণতফাবাদ,
ণকমশারগি
এম এ কণরম কাণতয়ারচর, ণকমশারগি

সুমন ১৪
বাবুল ১৩
মামুন ১৪
সুদীপ ১২
রণহম ১২
রায়হান ১৩
কগাপাল ১৩

কমা: ওমর ফারুরক, একরামপুর,
ণকমশারগি
সুমন ৈাহা, একরামপুর, ণকমশারগি

হাণৈব ১২

রণফকুল ইৈলাম, বণৈশ, ণকমশারগি

সুধীর ১২

কগাবণন্দ ৈাহা, বণৈশ,ণকমশারগি

রণবউল ১৩

কগাণবন্দ ৈাহা, বণৈশ, ণকমশারগি

ণশপন ১৪

ফুরকান উণর্দ্ন, বণৈশ, ণকমশারগি

ৈাহাব উণর্দ্ন ১৪
নয়ন ১২
কামাল ১৩

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দনাটির্ দপ্ররণ

মুণজবুল হক, রণশদাবাদ, ণকমশারগি
আল মাসুদ, লণতফাবাদ, ণকমশারগি
জণৈম উণর্দ্ন, বণৈশ, ণকমশারগি
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ণলজা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
কৈামহল ণস্টল ফাণন টচার এন্ড ওয়াকটৈপ,
বাণজতপুর, ণকমশারগি
নূর ণঠঠল ফাণন টচার এন্ড োই গ্লাৈ ওয়াকটৈপ,
বাণজতপুর, ণকমশারগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রাণফত হাৈান ১২
হারুন ১২
ইনশাফ আলী ১৩
এমদাদ ১৩
ককৌণশক ১৪
ফজলূ ১৪

শাহজালাল ণস্টল ণকং এন্ড োই গ্লাৈ ওয়াকটৈপ,
বাণজতপুর, ণকমশারগি
ইকবাল স্টীল ফাণন টচার ওয়াকটৈপ , বাণজতপুর,
বাজার, ণকমশারগি
মাসুদ ণময়া স্টীর ফাণন টচার, বাণজতপুর, বাজার,
ণকমশারগি
মাঈন ণস্টল হাউজ, নজরুল ইৈলাম করাি,
বাণজতপুর, ণকমশারগি
শাহজাজাল স্টীল, নজরুল ইৈলাম করাি,
বাণজতপুর, ণকমশারগি
রাণফ উণর্দ্ন স্টীল, নজরুল ইৈলাম করাি,
বাণজতপুর, ণকমশারগি
মায়া ণস্টল হাউজ, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
আরাফাত মর্রৈ, তারাকাণন্দ সভরব, ণকমশারগি
ভাই ভাই ণস্টল ণকং, কস্টশন করাি, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
মাইমুনা স্টীর হাউজ ওয়াকটৈপ, কুণলয়ারচর,

জাণকর ১৩
আণজজুল
মাণনক চান
শরীফ
অদুত
রাজন

১২
১২
১৪
১৪
১২

আণশক ১৩
করামান ১২
পরক ১৪
কাণদর ১৩
িান্ত
ণরর্ন
ৈাইফুল
ৈাইফূল

১৪
১২
১২
১৩

আমনায়ার ১৪
ফুহাদ ১৪
মুৈা ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
শণফক উণর্দ্ন, কলাগ্রাম, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
বাবুল, কলাগ্রাম, বাণজতপুর, ণকমশারগি
ৈজল, বাণজতপুর বাজার, ণকমশারগি
হাৈান আলী, বাণজতপুর বাজার,
ণকমশারগি
ণরফাত আহমমদ, ৈরারচর, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
ণনতাই ভইয়া, ৈরারচর, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
বাদল, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
কাঞ্চন, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
হাণশফ, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
আনু, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
রায়হান ণময়া, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
কাইয়াম, ছয়সুণত, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
ণমঠুন, ছয়সুণত, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
কণফল উণর্দ্ন, বাণজতপুর বাজার,
ণকমশারগি
অন্তর, বাণজতপুর বাজার, ণকমশারগি
রণফক উণর্দ্ন, বাণজতপুর বাজার,
ণকমশারগি
বাবু, বাণজতপুর বাজার, ণকমশারগি
ককনু, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
শুক্কুর , , কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
কমা: আবু হামৈম, কমলপুর, সভরব,
ণকমশারগি
কমনু ভইয়া, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
ণমজানুর রহমান, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
লাময়ছ ণময়া, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দনাটির্ দপ্ররণ
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণকমশারগি
ছামলহা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ফাণহম ১৪
ছামাদ ১৩
ণজহাদ ১৪

ভাই কবান অমর্া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
কুণলয়ারচর, ণকমশারগি

কগালাপ ১২
মাণনক ১৩

লাল ণময়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি

সুবান ১৪
মণল্লক ১৩

মা স্টীল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি

রণফক ১৩
কণবর ১২

কবকারী

জাণকর কবকারী, আগরপুর, বাৈস্টযান্ড,
ণকমশারগি
কমৈাৈ ট খাজা কবকারী এন্ড চানাচুর ফুি
কিািাক্টৈ, সভরব, ণকমশারগি
কমৈাৈ ট জীবন ফুি, রামপুর, কণরমগি,
ণকমশারগি
আদনান ফুিৈ, কণরমগি, ণকমশারগি
অিনা কবকারী, কণরমগি, ণকমশারগি
কমৈাৈ ট রাজধানী কবকারী, পােণরয়া, কণরমগি,
ণকমশারগি
ৈাণদয়া ফুিৈ, ণনয়ামতপুর, বাজার, কণরমগি,
ণকমশারগি
মাময়র কদায়া কস্টার এন্ড কবকারী, ণনয়ামতপুর,
বাজার, কণরমগি, ণকমশারগি
কমৈাৈ ট হক মুণি ফযাক্টরী, সভরব, ণকমশারগি

শামীম ১৪
বামরক ১২
বামতন ১৩
আলী কহামৈন ১৩
ণজন্নাত ১৩
কবলাল ১৩
শণহদ ১৩
মণনর ১৩
জিার ১৩
মণতন ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
লাময়ছ ণময়া, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
আছুর, ণপমরাজপুর, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
আজমল উণর্দ্ন, ণপমরাজপুর, বাণজতপুর,
ণকমশারগি
আহমেদ, কলাহাজুণর, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
মারুফ, কলাহাজুণর, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
উত্তম ণময়া, লিীপুর বাজার, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
মাসুম, লিীপুর বাজার, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
ইউসুফ ভইয়া, দাণরয়াকান্দ, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
হাৈমত আলী, দাণরয়াকান্দ, কুণলয়ারচর,
ণকমশারগি
বাদল, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
দুদু ণময়া, কুণলয়ারচর, ণকমশারগি
কমা: মণতউর রহমান, রািীর বাজার,
সভরব, ণকমশারগি
কমা: উয়ার উণর্দ্ন খান , তারাপাশা,
ণকমশারগি
কমা: ণরয়াজ উণর্দ্ন, কণরমগি, ণকমশারগি
ককরামত আলী, কণরমগি, ণকমশারগি
কমা: লুৎফর রহমান, পােণরয়া বাজার,
কণরমগি, ণকমশারগি
কমা: জালাল উা্ণর্দ্ন, ণনয়ামপুর বাজার,
কণরমগি, ণকমশারগি
কমা: আবদুল্লাহ, ণনয়ামতপুর, বাজার,
কণরমগি, ণকমশারগি
কমা: আলমাছ উণর্দ্ন, রািীর বাজার,
সভরব, ণকমশারগি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দনাটির্ দপ্ররণ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রাজা ফুি কিািাক্টৈ, সভরব, ণকমশারগি

কহামর্ল

১১

কুতমল্লা

কার দপইতিাং

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
হারুন ১৪

কহামর্ল জম জম এন্ড ণবণরয়ানী হাউজ,
কণরমগি, ণকমশারগি
ঢাকা ণবণরয়ানী হাউজ, ইর্ালী মামকটর্, কণরমগি
বাজার, ণকমশারগি
ইর্ালী কহামর্ল, ইর্ালী মামকটর্, কণরমগি,
ণকমশারগি
লাণময়া করস্টুমরন্ট, পাকুণন্দয়া, ণকমশারগি

বাদল ১৩

কৈাহান ১৩

কাইয়ুম কহামর্ল, শ্রীরাম, পাকুণন্দয়া, ণকমশারগি

আণরফ ১৩

কফরমদৌৈ কহামর্ল, শ্রীরাম, পাকুণন্দয়া,
ণকমশারগি
মণিল ণময়া কহামর্ল, শ্রীরাম, পাকুণন্দয়া,
ণকমশারগি
আল মণদনা করস্টুমরন্ট , দুজটয় কমাি, সভরব,
ণকমশারগি
হাজী ণরণরয়ানী হাউজ, সভরব, ণকমশারগি
কমা: কতাফাজুল কহামর্ল, কমলপুর, সভরব,
ণকমশারগি
কহামর্ল হাজী, কমলপুর, সভরব, ণকমশারগি

কাজল ১৩

হাণৈব ১৪
রাণফ ১৩

শান্ত ১৩
লাণবব ১৩
হাণবব কমাল্লা ১৪
এরশাদ ১৩
নয়ন ১৪

খন্দকার কহামর্ল এন্ড ণবণরয়ানী হাউজ, কমলপুর,
সভরব, ণকমশারগি
করাজ গামি টন করস্টুমরন্ট এন্ড পাটি,ট দুজটয় কমাি,
সভরব, ণকমশারগি
তুয ট ণবণরয়ানী হাউজ, সভরব, ণকমশারগি

মহর আলী ১৩

হাজী নান্না ণবণরয়ানী হাউজ, সভরব, ণকমশারগি

বামছদ ১৩

_

বাদশা ১৩

ৈীমান্ত ১৩

দমা: ইকোল ১২
দোয় ন

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমা: কদমলায়ার কহামৈন, সভরব,
ণকমশারগি
কমা: মণশউর, কণরমগি বাজার,
ণকমশারগি
কমা: বামরক ইৈলাম, কণরমগি বাজার,
ণকমশারগি
কমা: সুলতান আহমেদ, কণরমগি বাজার,
ণকশারগি
কমা: আবু ইউসুফ, সুণফয়া বাজার,
পাকুণন্দয়া, ণকমশারগি
কমা: ফাণহম, আলুমর্ার বাজার, পাকুণন্দয়া,
ণকমশারগি
কমা: আণমর কহামৈন, আলুমর্ার বাজার,
পাকুণন্দয়া, ণকমশারগি
কমা: ণজয়ারুল খান, আলুমর্ার বাজার,
পাকুণন্দয়া, ণকমশারগি
কমা: হামৈম উণর্দ্ন, রািীর বাজার, সভরব,
ণকমশারগি
কৈাবহান কমাল্লা, সভরব, ণকমশারগি
কমা: কদমলায়ার, কমলপুর, সভরব,
ণকমশারগি
কমা: তারা ণময়া, কমলপুর, সভরব,
ণকমশারগি
কমা: শণরফ উণর্দ্ন, কমলপুর, সভরব,
ণকমশারগি
কমা: কশফাময়ত উল্লাহ , রািীর বাজার,
সভরব, ণকমশারগি
শ্রী অনন্য রায়, রািীর বাজার, সভরব,
ণকমশারগি
কমা: মাসুম পারমভজ, রানীর বাজার,
সভরব, ণকমশারগি
তপিা: বুলবুল আেয়মদ
মািা: ইমতিোজ দেগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দনাটির্ দপ্ররণ

দনাটির্ দপ্ররণ

তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ইতঞ্জতনোরতে ওোকশর্প

জুিা ভিরী

ইট ৈাঙ্গা

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

দমা: তনজাম ১২
দোয় ন

তপিা: র্ােআলম তমো
মািা: তকনা দেগম
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

দমা াৎ ১১
দফরয়দৌত
আক্তার

তপিা: ও মান আলী
মািা: রুমা দেগম
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

দমা াৎ দেেী ১৩
আক্তার

তপিা: র্ােআলম তমো
মািা: তকনা দেগম
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

সূচনা আক্তার ১১

তপিা: রতেন দো াইন
মািা: দরয়েনা দেগম
গ্রাম: র্া নগাো ওোড শ নম্বর: ০৩
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

ইরা আক্তার ১২

তপিা: রতেউল দোয় ন
মািা: দফরয়দৌত দেগম
গ্রাম: র্া নগাো ওোড শ নম্বর: ০৩
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ো দেলপার

জুিা ভিরী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

দমা: তজ ান ১১

তপিা: জত ম তমো
মািা: তর্ল্পী দেগম
গ্রাম: র্া নগাো ওোড শ নম্বর: ০৩
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

োয়র্ম তমো ১৩

তপিা: তমজান তমো
মািা: আয়মনা দেগম
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

দমা: তজ ান ১২
তমো

তপিা: তলটন তমো
মািা: াোরা দেগম
গ্রাম: র্া নগাো ওোড শ নম্বর: ০৩
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

পড়তর্ আক্তার ১২

তপিা: জাতকর দোয় ন
মািা: পারৈীন দেগম
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫
দপা: আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর
দজলা-কুতমল্লা।

দমা াৎ পাতম্ম ১৩
আক্তার

তপিা:দুলাল তমো
মািা: ঝুমুর দেগম
গ্রাম: র্া নগাো ওোড শ নম্বর: ০৩দপা:
আদর্শ দর
উপয়জলা: আদর্শ দর দজলা-কুতমল্লা।

তেউটি আক্তার ১৩

তপিা: মেনাল দোয় ন
মািা: তর্উতল দেগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

পারৈীন আক্তার ১১

তনমশান

জতের দোয় ন ১২

জাতকর দোয় ন ১১

কন্সোকশন

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

ণরমন বয়ৈ: ১২
বছর

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

ফাণহমা আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫ দপা:
আদর্শ দর উপয়জলা: আদর্শ দর দজলাকুতমল্লা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও এর
মাধ্যয়ম
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তপিা: আয়নাোর দোয় ন
তর্শুশ্রম দথয়ক
মািা: তেলতক দেগম
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫ দপা:
এনতজও এর
আদর্শ দর
মাধ্যয়ম
উপয়জলা: আদর্শ দর দজলা-কুতমল্লা।
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তপিা: জামাল দোয় ন
তর্শুশ্রম দথয়ক
মািা: দ াতনো
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫দপা: আদর্শ
এনতজও এর
দর
মাধ্যয়ম
উপয়জলা: আদর্শ দরয়জলা-কুতমল্লা।
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
তপিা: জালাল দোয় ন
তর্শুশ্রম দথয়ক
মািা: দ াতনো
প্রিযাোর কয়র দৃতষ্ট
গ্রাম: কাটাতেল ওোড শ নম্বর: ১৫ দপা:
এনতজও এর
আদর্শ দর
মাধ্যয়ম
উপয়জলা: আদর্শ দরয়জলা-কুতমল্লা।
পুণ শো নকরা
েয়েয়ে
ণপতার নাম: বাহার ণময়া
ণশশুশ্রম কেমক
মাতার নাম: শাণহনা কবগম
িতযাহার কমর
গ্রাম: গাবতণল, ওয়াি ট: ২২
এনণজও দৃণষ্ট এর
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণপতার নাম: আবুল কালাম
ণশশুশ্রম কেমক
মাতার নাম: আময়শা কবগম
িতযাহার কমর
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
এনণজও দৃণষ্ট এর
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

শমটা বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: দুলাল চন্দ্র
মাতার নাম: ণরনা রাণন
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

হাণববা আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: জণৈমউণর্দ্ন
মাতার নাম: শাণহনুর কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

শারণমন আক্তার বয়ৈ: ১১
উণমট বছর

ণপতার নাম: আবুল কালাম
মাতার নাম: আণমনা কবগম
গ্রাম: নুরপুর,,ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

আল আণমন বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: ৈবুজ আহমেদ
মাতার নাম: ফাণরদা ইয়াৈণমন
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

ৈাফয়া ইৈলাম বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: ইমরান কহামৈন
মাতার নাম: করহানা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

ণরফাত কহামৈন বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: কমাশারফ কহামৈন
মাতার নাম: শামসুন্নাহার

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

জুতা সতরী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

কুণমল্লা শহমর ণবণভন্ন ব্যণক্তমাণলকাধীন ণবণডং এ
সদণনক মজুরীমত কাজ কমর।

আব্দুর রহমান বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: কামাল কহামৈন
মাতার নাম: নুরজাহান কবগম
গ্রাম: জয়পুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ণকৈমত ণময়া বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: কামাল কহামৈন
মাতার নাম: নুরজাহান কবগম
গ্রাম: জয়পুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

তানণজয়ান বয়ৈ: ১৩
আক্তার বছর

ণপতার নাম: আবাদ ণময়া
মাতার নাম: পারুল কবগম
গ্রাম: জয়পুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈাণে আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম:
মাতার নাম:
গ্রাম: জয়পুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ণবলণকৈ বয়ৈ: ১১
আক্তার বছর

ণপতার নাম: আমনায়ার কহামৈন
মাতার নাম: ৈাজাদা কবগম
গ্রাম: গাবতণল, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

তামান্না আক্তার বয়ৈ: ১১
তাণনয়া বছর

ণপতার নাম: ণমজানুর রহমান
মাতার নাম: সুরাইয়া কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈানণজদা বয়ৈ: ১৩
আক্তার বছর

ণপতার নাম: আবুল কমাতামলব
মাতার নাম: হুমায়ুমন্নৈা
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

কহাৈণনয়া বয়ৈ: ১৩
আক্তার বছর

ণপতার নাম: আব্দুল মন্নান
মাতার নাম: ৈামলহা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈাণময়া আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: আব্দুল মন্নান
মাতার নাম: ৈামলহা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

তাহণমনা বয়ৈ: ১১
আকতার পাণপ বছর

ণপতার নাম: জাহাঙ্গীর কহামৈন
মাতার নাম: কপয়ারা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

আবু ইউসুফ বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: আব্দুল মণতন
মাতার নাম: সুরাইয়অ কবগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈানণজদা বয়ৈ: ১২
আক্তার বছর

ণপতার নাম: আব্দুল মণতন
মাতার নাম: সুরাইয়া কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

তায়ান হাৈান বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: কামাল কহামৈন
মাতার নাম: রুণম কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

জান্নাত আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: মাসুদ রানা
মাতার নাম: কজৈণমন কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈাণবহা বয়ৈ: ১৩
মজুমদার বছর

ণপতার নাম: ইমরান কহামৈন
মাতার নাম: করহানা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

জান্নাতুল বয়ৈ: ১২
কফরমদৌৈ বছর

ণপতার নাম: আজাদ কহামৈন
মাতার নাম: আময়শা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

আরজু আক্তার বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: আজাদ কহামৈন
মাতার নাম: আময়শা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

নারণগৈ আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: আব্দুল কণরম
মাতার নাম: সুণফয়া কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

মানসুরা আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: মনছুর ণময়া
মাতার নাম: শাণহনুর কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

হৃদয় কহামৈন বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: কামদর ণময়া
মাতার নাম: কজৈণমন কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

নাঈম কহামৈন বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: কৈালাইমান কহামৈন
মাতার নাম: ণশণরন কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

শাওন ণময়া বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: শাহাজান ণময়া
মাতার নাম: ণরনা কবগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

জুতা সতরী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ট:
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈালমা আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: ইউনুৈ ণময়া
মাতার নাম: রাহানা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

ৈানণজদা বয়ৈ: ১১
আক্তার ৈােী বছর

ণপতার নাম: কমাতামলব কহামৈন
মাতার নাম: কৈণলনা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী,কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

জান্নাতুল বয়ৈ: ১৩
আক্তার বছর

ণপতার নাম: জামাল কহামৈন
মাতার নাম: ণমনা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

শ্রীমণত আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: ণবল্লাল কহামৈন
মাতার নাম: শারণমন কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

রুণব আক্তার বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: কমাজামেল কহামৈন
মাতার নাম: রুশু কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

তাণমম বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: ওণল ণময়া
মাতার নাম: ৈালমা আক্তার
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২ উপমজলা:
ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আরকু ফুর্ওয়যার ণল:, রঘুপুর, আদশট ৈদর,
কুণমল্লা।

কমাজমণবল বয়ৈ: ১২
আণল বছর

ণপতার নাম: কমাশারফ কহামৈন
মাতার নাম: শামসুন্নাহার
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ৈাণছমা আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: রণফকুল ইৈলাম
মাতার নাম: হাণনফা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

পাের ভাঙ্গা

কনায়াপািা ণব্রকৈ, কুণমল্লা।

বাৈ কহিার

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

তানভীর বয়ৈ: ১২
কহামৈন বছর

ণপতার নাম: শামজদুল ইৈলাম
মাতার নাম: ণশণরন কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

নুৈরাত জাহান বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: আক্দুর রাজ্জাক
মাতার নাম: কজৈণমন
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

ৈাণন বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: আবুল কামশম
মাতার নাম: মাণন কবগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

বাৈ কহিার

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: গাবতণল, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: কুণমল্লা, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

আয়মন আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: জণৈমউণর্দ্ন
মাতার নাম: রানী কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

রাহাত কহামৈন বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম:মমতাজ উণর্দ্ন
মাতার নাম: রাণজয়া কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

কমা: কনামান বয়ৈ: ১৩
রহমান বছর

ণপতার নাম: আজাদ কহামৈন
মাতার নাম: আময়শা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

কমা: মাহবুব বয়ৈ: ১১
আলম বছর

ণপতার নাম: মণনর কহামৈন
মাতার নাম: ণশণরন কবগম
গ্রাম: রামনগর; ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

মাহমুদুল বয়ৈ: ১২
ইৈলাম বছর

ণপতার নাম: মাসুদ রানা
মাতার নাম: কজৈণমন
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

কমা ণজৈান বয়ৈ: ১৩
ণময়া বছর

ণপতার নাম: ণনজাম ণময়া
মাতার নাম: শাণহনা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

শুভ কহামৈন বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: কণবর কহামৈন
মাতার নাম: করাণজনা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

মুন্না কহামৈন বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: আবুল কালাম
মাতার নাম: রওশন আরা
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

ৈায়মন কহামৈন বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: ইয়াণৈন ণময়া
মাতার নাম: ণশউণল কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

ৈাণমউল বয়ৈ: ১১
মজুমদার বছর

ণপতার নাম: ইমরান কহামৈন
মাতার নাম: করহানা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

আণনৈ কহামৈন বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: নাণৈর উণর্দ্ন
মাতার নাম: নাৈণরন সুলতানা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

বাৈ কহিার

ণবস্কুর্ ফযাক্টরী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

নুৈরাত জাহান বয়ৈ: ১২
নয়ন বছর

ণপতার নাম: আণলক হাৈান
মাতার নাম: আজুফা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

ব্যণক্তমাণলকাধীন পণরবহমন এ সদণনক মজুরীমত
কাজ কমর।

রায়হান বয়ৈ: ১৩
কহাৈাইন বছর

ণপতার নাম: আফজাল কহামৈন
মাতার নাম: রণহমা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

সুবি ট আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: নাণৈর উণর্দ্ন
মাতার নাম: নাৈণরন সুলতানা
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

খাণদজা আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: হারুন ণময়া
মাতার নাম: হাণলমা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

জাণহদুল বয়ৈ: ১১
ইৈলাম বছর

ণপতার নাম: নজরুল ইৈলাম
মাতার নাম: কজৈণমন কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

ৈানণজদা বয়ৈ: ১১
আক্তার আঞ্জু বছর

ণপতার নাম: কৈামলমান
মাতার নাম: জাহানারা
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

সুমাইয়া আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: কৈামলমান
মাতার নাম: জাহানারা
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

ৈানণজদা বয়ৈ: ১৩
আক্তার বছর

ণপতার নাম: জামাল কহাৈন
মাতার নাম: ণশণরনা কবগম
গ্রাম: রামনগর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

মীম বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: কামাল কহামৈন
মাতার নাম: ৈাণলহা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

তানভীর বয়ৈ: ১৩
কহামৈন বছর

ণপতার নাম: আবুল কহামৈন
মাতার নাম: তাৈণলমা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

মাময়র কদায়া ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ৈংরাইশ, কুণমল্লা।

বামরক ইৈলাম বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: কজাল কহামৈন
মাতার নাম: কমারমশদা কবগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ট:
গ্রাম:নুরপুর , ওয়াি ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

শাওন বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: আবু তামহর
মাতার নাম: মমনায়ারা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

মাণরয়া আক্তার বয়ৈ: ১১
বছর

ণপতার নাম: ওয়াণৈম কহামৈন
মাতার নাম: ণনলুফা কবগম
গ্রাম:নুরপুর, ওয়াি:ট ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

চুমণক আক্তার বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: খাইরুল ইৈলাম
মাতার নাম: রুণব কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

শ্রীমণত পণল বয়ৈ: ১১
আক্তার বছর

ণপতার নাম: ণনজাম ণময়া
মাতার নাম: শাণহনা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

ণশিী আক্তার বয়ৈ: ১৩
বছর

ণপতার নাম: মাণজদ ণময়া
মাতার নাম: লাণক কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

কফরমদৌৈী বয়ৈ: ১১
আক্তার বছর

ণপতার নাম: কণবর কহামৈন
মাতার নাম: করাণজনা কবগম
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

আলাণমন ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, কনায়াপািা, কুণমল্লা

মীম আক্তর বয়ৈ: ১২
বছর

ণপতার নাম: জণহর ণময়া
মাতার নাম:
গ্রাম: নুরপুর, ওয়াি ট: ২২
উপমজলা: ককাতয়ালী, কজলা : কুণমল্লা

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

র্াতরো দোয় ন েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

িাজুল ই লাম েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

রাতকে দোয় ন ে : ১৩
ে েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

নাতেদা আক্তার েে : ১১
েের

তপিার নাম: রুয়েল তমো
মািার নাম: আয়ের্া দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: োবুল তমো
মািার নাম: িা তলো দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আতমন তমো
মািার নাম: কুলসুম দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: নাত র দোয় ন
মািার নাম: রুতেনা দেগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
ণশশুশ্রম কেমক
িতযাহার কমর
এনণজও দৃণষ্ট এর
মাধ্যমম স্কুমল
পিাশুনা করামনা
হমচ্ছ।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

তমশু দোয় ন েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

জাফতর েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

তজতম রকার েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

লাতমর্া আক্তার েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

আলাতমন তেস্কুট ফযাক্টরী, দনাোপাড়া, কুতমল্লা।

াতন দোয় ন েে : ১৩
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দমাতমন তমো
মািার নাম: তুতেন দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আন ার তমো
মািার নাম: িালতলমা দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আফজাল তমো
মািার নাম: র্রীফা দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দিৌতফক তমো
মািার নাম: তলমা দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: োয় ম তমো
মািার নাম: কুলসুম দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

কাতনজ ফায়িমা েে : ১১
মীম েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

র্াতেদা আক্তার েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

রাতজে দোয় ন েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

আতরফ দোয় ন েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

লাতমো েে : ১১
আক্তার েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

র্ারতমন আক্তার েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: েতগর তমো
মািার নাম: দদায়লরা দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: ামসু তমো
মািার নাম: আতনকা দেগম
গ্রাম: নুরপুর
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: রাজন তমো
মািার নাম: দরাতজনা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আলিাফ দোয় ন
মািার নাম: দ তলনা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দগালন্দাজ তমো
মািার নাম: দগালর্ান আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্ল
তপিার নাম: র্রীফ
মািার নাম: িাইয়েো

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

তেস্কুট ফযাক্টরী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

জাতেদুল েে : ১৩
ই লাম েের

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

আ তপো েে : ১৩
আক্তার েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

তেল্লাল দোয় ন েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

ইমন তমো েে : ১১
েের

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

অতনক তমো েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দোয় ন তমো
মািার নাম: জুয়েনা অক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দ তলম তমো
মািার নাম: সুমনা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: সুমন তমো
মািার নাম: লতিফা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: খায়লদ তমো
মািার নাম: আক া দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: বুজ তমো
মািার নাম: দ াোনা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

ারতন আক্তার েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

অতম দোয় ন
েে : ১৩ েের

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

আল্পনা আক্তার েে : ১৩
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

রােোন তমো েে : ১৩
েের

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

চাঁদতন আক্তার েে : ১৩
েের

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

িা তপো েে : ১১
আক্তার েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আলিাফ তমো
মািার নাম: কাতদজা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: জতন তমো
মািার নাম: রুমা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: র্তফক তমো
মািার নাম: োতলমা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: উজ্জল তমো
মািার নাম: সুলিানা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: র্রীফ তমো
মািার নাম: জতরনা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: খতলল দোয় ন
মািার নাম: োতলমা দেগম

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

টুিা আক্তার েে : ১১
েের

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

দ াোগী আক্তার েে : ১৩
েের

জুিা ভিরী

আরকু ফুটওোর তলে, রঘুপুর, কুতমল্লা।

খাতদজা আক্তার েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

মারুফ ই লাম েে : ১১
েের

আকার্ েে : ১৩
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: তলটন তমো
মািার নাম: দকাতেনুর
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: জুয়েল তমো
মািার নাম: র্রীফা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: ডাতলম তমো
মািার নাম: কতনকা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আতর্ক দোয় ন
মািার নাম: দরামানা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: হুমায়ুন আেয়ম্মদ
মািার নাম: িা তলমা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

জামাল তমো েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

আতদল দোয় ন েে : ১৩
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

িাতমম দোয় ন েে : ১৩
েের

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

রুতম আক্তার েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

রাতফ দোয় ন েে : ১৩
েের

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

িো আক্তার েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: জাতকর দোয় ন
মািার নাম: আকতলমা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আদনান দগালাম
মািার নাম: িা তলমা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আহ্েমদ দেলাল
মািার নাম: আক া দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: কামাল তমো
মািার নাম: তলতপ আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: োতেে দোয় ন
মািার নাম: নারতগ আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: রােোন তমো
মািার নাম: রায়েলা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

পাথর ৈাঙ্গা

ই লাতমো তিক , োখরাোদ, দনাোপাড়া,
কুতমল্লা।

তজন্নাি আক্তার েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

মাতরো আক্তার েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

আরতথ আক্তার েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

তরফাি তমো েে : ১৩
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

তনোল দোয় ন েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দিাফাজ্জল দোয় ন
মািার নাম: িা তলমা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দো ন
মািার নাম: আকতলমা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: জামাল তমো
মািার নাম: জতল দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: সুলিান তমো
মািার নাম: অপ্সরা
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: আ লাম
মািার নাম: োতলমা দেগম
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

িো আক্তার েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

পাপতড় আক্তার েে : ১১
েের

ো দেল্পার

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

দজানায়েদ েে : ১১
দজায় ন েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

তপ্রতি আক্তার েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

িােত ন আক্তার েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

জুই আক্তার েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: পলার্
মািার নাম: র্ামীমা আক্তার
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দালাল তমো
মািার নাম: পতপ
গ্রাম: কার্াতর পতি
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দুলাল তমো
মািার নাম: আতনকা আক্তার
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: দেলাল তমো
মািার নাম: র্রীফা দেগম
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: োতলম তমো
মািার নাম: তখনা দেগম
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: বুজ তমো
মািার নাম: াথী আক্তার

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ো দেল্পার

তেস্কুট ফযাক্টরী

ো দেল্পার

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

ব্যতক্তগি পতরেেন, কুতমল্লা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

আরাফাি েে : ১৩
ই লাম েের

তমম আক্তার েে : ১১
েের

শ্রােন তমো েে : ১৩
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

খাতদজা আক্তার েে : ১১
েের

তেস্কুট ফযাক্টরী

মায়ের দদাো তেস্কুট ফযাক্টরী এন্ড দেকারী,
াংরাইর্,কুতমল্লা।

হৃদে দোয় ন েে : ১১
েের

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: িানৈীর তমো
মািার নাম: িানো দেগম
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: খতলল তমো
মািার নাম: খাতদজা আক্তার
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: ই লাম তমো
মািার নাম: ইতি আক্তার
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: র্তফক তমো
মািার নাম: র্রীফা আক্তার
গ্রাম: োলুদুম
ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা
তপিার নাম: েজলুর রেমান
মািার নাম: ফায়িমা আক্তার
গ্রাম: োলুদুম, ওোড শ: ২২
উপয়জলা: দকািোলী
দজলা : কুতমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক
প্রিযাোর কয়র
এনতজও দৃতষ্ট এর
মাধ্যয়ম স্কুয়ল
পড়াশুনা করায়না
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১২

কজলার নাম

রাজর্ােী

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প মুনিাজ ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দগাদাগাড়ী,
রাজর্ােী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আলাল ১২
মেিি ১২

তে তমল্লাে স্টীল ফাতন শচার, োড়াগাতে,
দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী।

এোকুে ১২
আত ক ১২

দেকারী

১৩

চাঁপাইনবাব
গি।

নাঈম স্টীল, মতের্ালোড়ী, দগাদাগাড়ী,
রাজর্ােী।
নুরুল ই লাম দিড এন্ড তেস্কুট ফযাক্টরী, পো,
রাজর্ােী
মাওো দেকারী, কন শোর, পো, রাজর্ােী

মাইনুল কবকারী এন্ড কনমফকশনারী ,
বায়া, পবা, রাজশাহী
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ আল মণদনা স্টীল এন্ড ওয়াকটশপ, চাঁপাইনবাবগি
।
মঞ্জুর অমর্া কমরামত , স্বরুপনগর ,চাঁপাই ।

১৪

১৫

নওগাঁ

েগুড়া

কমাণমন অমর্ামমাবাইল
দাণরয়াপুর, কগারঠহান কমাি, চাঁপাইনবাবগি ।
ইণিণনয়াণরং ওয়া
রণফক ওময়ণডং, পুণলশ লাইমনর ণবপরীমত,
কটশপ
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ
কৈামহল অমর্াজ, পুণলশ লাইমনর ৈংলগ্ন,
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ
কমৈাৈ ট কণবতা
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড,
নওগাঁ।
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প ১. তনপ্পন ইতঞ্জতনোতরাং এন্ড অয়টা ,নারুলী

দমাোঃ তিিা

১৪

রাজু ১২
দমাোঃ অন্তর ১৩
আলী
আণনছুর রহমান ১৩
আঃ হাণকম ১১
সুমন ১২
কমাঃ উণকল ১৩
কমাঃআবুজার ১৩
জাণহদ ১৪
হাৈান ১২
আবু ৈাঈদ ১৩
১.রায়র্দ ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দমাোঃ নাজু, মতর্লাোড়ী, দগাদাগাড়ী,
রাজর্ােী। ০১৭১২৪৩৮১৬৩
দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী
দমাোঃ মতনরুল ই লাম, উজানপাড়া,
মাটিকাটা, দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী।
০১৭৪১৩১৩৭৬০
তডমডাাংগা, দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী
দমাোঃ দুরুল দোদা, আচুোৈাটা,
মতের্ালোড়ী, দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী।
আলমগীর, দরলয়গট, দগাদাগাড়ী,
রাজর্ােী। ০১৬৭৬৬২০৪৭২
দেলাল, দগাদাগাড়ী, রাজর্ােী।
০১৮৭২৭৫৪৮৪০
কমাঃইউনুৈ,িামাণনক পািা, বদরগি,
রংপুর । ০১৭৪৬৫৫১৫৩০
আণজজুর
রহমান,দাণরয়াপুর,চাঁপাইনবাবগি।
নাণৈর,মলাণলতনগর চাঁপাইনবাবগি।
কমাঃ মণফজ,ৈাগওয়ানগুণন্ড,
কগাদাগািী,০১৭৬৪৭০৩৭৯২
মময়জ উর্দ্ীন,বাসুমদবপুর , কগাদাগািী ,
০১৭৫৪৫৪৩৪৯৮।
শাহজাহান চকরামচন্দ্র, নওগা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে।

কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।
কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।

ণপয়াল, পপুণলশ লাইমনর ৈংলগ্ন,
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ
উজ্জল কহামৈন, ইমকার তারা ৈদর, নওগাঁ।
ৈািগ্রাম, াদুল্লাপুর,গাইোন্ধা

তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
পতিমপাড়া, দর,েগুড়া।
২. দম া শ দ জান োতষ্টক এন্ড ৈযারটিকযাল
টিউেয়েল,মাটিডাতল,তেমান দমাড়, দর,েগুড়া।
৩. রাজা তষ্টল,নারুলী পতিম পাড়া, দর,েগুড়া।
৪. শুৈ এ এ থাই এন্ড ওয়েতডাং
ওোকশ প,চন্দোইর্া দরাড,েগুড়া।
৫. ৈাইয়োন ষ্টীল োউ ,নামুজা োজার ,েগুড়া।
৬. র্াপলা গ্যায়রজ,গােিলী দরাড, েগুড়া।
৭. দ তলম ওোকশ প,তর্েগঞ্জ, েগুড়া।

১. দ াোন ১৩
১. িানৈীর ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গন্ডগ্রাম নোপাড়া দর, র্াজাোনপুর,
েগুড়া।
তনতিন্তপুর, র্াজাোনপুর, েগুড়া।
দেয়জাড়া র্াজাোনপুর, েগুড়া।
মোস্থ্ান,েগুড়া।
রনোঘা,নন্দীগ্রাম।
মোস্থ্ান,েগুড়া।
আলম, দেলোমলা, তর্েগঞ্জ, েগুড়া
তজল্লুর রেমান, চকয়োচাই,গােিলী,েগুড়াু্
োইদুর, েড়ােল, তর্েগঞ্জ,েগুড়া।

৮. রা য়ল গ্যায়রজ,গােিলী দরাড,েগুড়া।

১. ত মান্ত ১৪

ওোত ম, তখলাপাড়া,গােিলী, েগুড়া।

০৯. এ এম এিার প্রাইজ, ােগ্রাম, েগুড়া।

১. ালাম ১০

দখাকা, চক কাটুতল, গােিলী,েগুড়া।

১. আর্রাফুল ১৩

১০. পাঁচ ৈাই ইতঞ্জতনোতরাং
ওোকশ প,খতলর্াকুড়া,গােিলী,েগুড়া।
১১. তর্লা স্টীল, গােিলী,েগুড়া।

দেকারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২.মুন্না ১২
১.তফয়রাজ ১১
২.ফুলতমো ১৪
১.োচ্চু ১৩
২.তেরু ১৪
১.র্ায়েদ ১৩
২.জাইদুল ১৪
৩.মতিন ১৪
১. মােফুজ ১৩

১২. দ াোগ মটর াইয়কল
ওোকশ প,দমইনয়রাড,গােিলী,েগুড়া
১৩. জাতকর ওোকশ প,দমইনয়রাড,েগুড়া।

১. তর্পন ১০

জতলল, োতমদপুর,
গােিলী,েগুড়া।
উপুল, োতিোন্দা, র্াতন্তয়মাড়
গােিলী, েগুড়া।
দেলাল, চকয়োচাই,গােিলী,েগুড়া।

১. ইকোল ১২

দদয়লাোর, হুজরকী,গােিলী,েগুড়া।

১৪. স্বণ শা ওোকশ প,দমইনয়রাড,েগুড়া।

১. মাতনক ১২

দোটন রেমান, ইনশুরকী,গােিলী,েগুড়াু্

১৫. মা োোর দদাো গ্যায়রজ
ওোকশ প,দমইনয়রাড,েগুড়া।
১. দ ানালী দেকারী
পালর্া, েগুড়া

১. ইমরান ১২

১. রতেন ১৪
১. দমাোঃ আল ১২
আতমন ১৩
২. দমাোঃ জতলল

রাজা, কালুর োজার ,গােিলী,েগুড়া।
১. মাটিকাটা, ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
২. মাটিকাটা, ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
২. তে আর ফুড,
পালর্া, েগুড়া
৩. মুক্তা দেকারী, পালর্া, েগুড়া

দোয়টল

অয়টায়মাোইল
ওোকশ প

১. কাকুতল দোয়টল এন্ড দরস্টুয়রি,েটিলী
োজার,দক্ষিলাল,জেপুরোট।
২. রেমাতনো দোয়টল এন্ড
দরস্টুয়রি,
ৈয়ের োজার, েগুড়া
৩.োেীে দোয়টল,
োরপুর, েগুড়া
৪. ত োম দোয়টল এন্ড দরষ্টুয়রি, দর্রপুর দরাড,
মতফজ পাগলার দমাড়, েগুড়া।
৫. এইচ আর দোয়টল, দর্রপুর দরাড, মতফজ
পাগলার দমাড়, েগুড়া।
১. তেেে অয়টাজ, তচতনকল দরাড, জেপুরোট।
২. রাোদ মটর ,দগাকুল, উত্তরপাড়া, েগুড়া।
৩. ফারুক দমকাতনকাল, দগাকুল, উত্তরপাড়া,
দর, েগুড়া।
৪. াতেো মটর ,অতিরয়গালা
োজার, ােগ্রাম,েগুড়া।
৫. রাতকে মটর , িালিলা, েনানী,
র্াজাোনপুর, েগুড়া।
৬. ের্ শা ওয়েতডাং ওোকশ প, েনানী,
র্াজাোনপুর, েগুড়া।
৭. দম া শ রায়েলা অয়টা দমাোইল ওোকশ প,
েনানী র্াজাোনপুর, েগুড়া।
৮. েন্ধু মটর , েনানী দেিগাড়ী, র্াজাোনপুর,
েগুড়া।
৯. আম্মা স্টীল োউজ, দেিগাড়ী, তলচুিলা,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১. তমজানুর ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ইদরাপুর, াদুল্লাপুর, গাইোন্দা

১.কাও ার
২.দমাোঃ
ায়জদুল
১.নাতদম
২.খােরুল
১. তলমন
২. াইদুল

১২
১৩

১. মাটিকাটা, ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ
২. মাটিকাটা, ভৈরে, তকয়র্ারগঞ্জ

তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।

১০
১২
১৩
১২

েটিলী োজার,দক্ষিলাল,জেপুরোট।
আমিলী, তর্েগঞ্জ।
১. জলঢাকা, নীলফামারী।
২. জলঢাকা, নীলফামারী।

তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।

১. দমাোঃ নাতেদ
২. দমাোঃ মতিন
১. রায় ল
২. দময়েতদ
১. দ ৌরৈ

১২
১৩
১৫
১৫
১৪

১. দডায়মরোট, সুন্দরগঞ্জ, গাইোন্ধা
২. োলাতেরা, সুন্দরগঞ্জ, গাইোন্ধা।
১. দ ানালী োগ, সুন্দরগঞ্জ গাইোন্দা।
২. দ ানালী োগ, সুন্দরগঞ্জ গাইোন্দা।
খামার পাঁচগাতে, সুন্দরগঞ্জ, গাইোন্দা।

তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত

১.তমনোজ ১৩

পুদাইল, পাঁচতেতে, জেপুরোট।

১.দমায়র্শদ
২.মুকুল
১.র্তেদুল
২.খায়দম
১.নেন

১২
১৩
১২
১০
১২

১. রািাকৃষ্ণপুর, োলুো, গাইোন্ধা।
২. িায়পরোট, াদুযল্লাপুর, গাইোন্ধা।
১. মুরাদপুর, েড়ইল, নন্দীগ্রাম, েগুড়া।
২. র্কুনীগাো, নন্দীগ্রাম, েগুড়া।
অতিরয়গালা োজার, ােগ্রাম, েগুড়া।

১. দমাোঃ মারুফ ১২
১. তমরাজ ১৪
২. ত োম ১৪
১. র্েীদ ১৫

গন্ডগ্রাম নোপাড়া দর, র্াজাোনপুর,
েগুড়া।
১. গন্ডগ্রাম, র্াজাোনপুর, েগুড়া।
২. গন্ডগ্রাম, র্াজাোনপুর, েগুড়া।
দেয়জাড়া র্াজাোনপুর, েগুড়া।

১. তরফাি ১৩

তনতিন্তপুর, র্াজাোনপুর, েগুড়া।

১. তজে ১৫

দামাই, াঘাটা, কাোলু, েগুড়া।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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র্াজাোনপুর, েগুড়া।
১০. াগর ইতঞ্জতনোতরাং, েগুড়া দর।

১১. আলমা অয়টা ওোকশ , তিনমাথা, দর
েগুড়া।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ণমি ণৈ এন ণজ,
শাকপালা, বগুিা
ককরু মর্রৈ,
ণতনমাো করলমগর্, বগুিা
রময়ল ণষ্টল ণকং,
জয়পুরপািা, বগুিা

কবকারী

কহামর্ল

অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটৈপ

শাহাদত এযাি এন্ড ওময়ণডং ওয়াকটৈপ, ৈাবরুল,
বগুিা
িাৈ পময়ন্ট করণিজামরশন,
চারমাো, বগুিা
কমাহােদ ণষ্টল ওয়াকটৈপ
নার্াই পািা,বউ বাজার,বগুিা।
কমৈাৈ ট তুবা এন্টারিাইজ,মশমখর ককালা,ৈদর
বগুিা।
ণমম ণষ্টল হাউজ,
পাচণবণব, জয়পুমহার্
ণশমু কবকারী
ণবণৈক, বগুিা
আলাণমন কবকারী, চকমলাকমান, ৈদর বগুিা।
এণশয়া গামি টন কহামর্ল এন্ড করস্টূমরন্ট, কশরপুর,
বগুিা
মাহােীর কহামর্ল এন্ড করমষ্টমরন্ট
মাটিিাণল,ৈদর, বগুিা।
জহুরুল অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ, কবতগাণি,
শাজাহানপুর, বগুিা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১. ইমাম আলী ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দদেীপুর, সুন্দরগঞ্জ, গাইোন্ধা।

১. সুমন ১২

মোস্থ্ান, তর্েগঞ্জ, েগুড়া।

১. ৈাগর ১২

শাকপালা করাি বগুিা

১. মামুন ১২

ণতনমাো, করলমগর্, বগুিা।

১. কমাঃ কৈাহাগ
২. কমাঃ ণৈহাব
৩. হাবীব
১. কমমহণদ
হাৈান
১. কমাঃ শাণকল

১১
১২
১৪
১২

১. জয়পুরপািা, ৈদর, বগুিা।
২. জয়পুরপািা, ৈদর, বগুিা।
৩. গন্ডগ্রাম, শাজাহানপুর বগুিা।
ৈাবরুল ৈদর, বগুিা

১২

চারমাো, ৈদর,বগুিা

১.কছার্ন
২.রতন
১. কামরুল
২.চয়ন দাৈ
১. আহৈান
হাণবব
১. কমাঃ রামৈল

১২
১০
১১
১২
১২

১. মুরাদপুর, নন্দীগ্রাম, বগুিা।
২. দাণিগাছা, শাজাহানপুর ,বগুিা।
১.পল্লীমঙ্গল, ৈদর, বগুিা।
২. কশমখর ককালা, ৈদর বগুিা।
দামনছপুর, পাঁচণবব, জয়পুরহার্।

১২

লণক্সপুর, গাইবান্দা

১. দুলাল ১৪
আহমমদ
১. কমাঃ ৈার্দ্াম ১২
১. মণত
২. ণপন্টু
৩. জাণকর
১. কমাঃ
জাকাণরয়া

১২
১০
১১
১৫
১৪

কশরুয়া পািা, কশরপুর, বগুিা।
১. উণর্দ্ট ককালা, ৈদর, বগুিা।
২. কবামি টর বাজার, ৈদর, বগুিা।
৩. পালপািা, ৈদর, বগুিা।
১. চকমজািা, রানীরহার্, শাজাহানপুর,
বগুিা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
তর্শুশ্রম দথয়ক মুক্ত
করা েয়েয়ে।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
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কৈৌরভ ভলকানাইণজং, ণতনমাো করলমগর্,
বগুিা।
মুন্না ওময়ণডং, ণতনমাো, বগুিা।
মা মর্রৈাইমকল ওয়াকটৈপ।
নার্াই পািা,বউ বাজার,বগুিা।
মায়া মর্রৈ,উত্তরপািা,
কগাকুল,ৈদর,বগুিা।
কমৈাৈ ট কনজাম মর্রৈ,মকন্দ্রীয় বাৈ
র্াণমটনাল,ৈদর করাি,জয়পুরহার্।
নাইচ িায়নামা মর্র টৈ,বাৈ র্াণমটনাল, ৈদর করাি,
জয়পুরহার্।
িানা এন্টারিাইজ,বাৈ র্াণমটনাল,ৈদর করাি,
বাণগচা পািা,জয়পুরহার্।
জামবদ মর্রৈ, বাণগচা পািা, জয়পুরহার্।
ৈানণজৎ মর্র ৈাইমকল গ্যামরজ, কাণজর কমাি,
োনা করাি, পাচঁণবণব, জয়পুরহার্।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ণনউ কহান্ডা অমর্া কমাবাইল, কমলজ কমাি, ৈদর,
ণদনাজপুর।
ভাই কবান মর্রৈ,
বনানী, শাজাহানপুর, বগুিা
আয়রন এন্ড পাইপ ঘর,
মাটিিালী রংপুর করাি, বগুিা
কমৈাৈ ট কামরুল ণষ্টল,পশু হাৈপাতাল করাি,ৈদর
জয়পুরহার্।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২. তামরক ১৪
৩. সুমন
১. কবলাল ১২
১. দুলাল ১৩
১. ৈাগর
২. নয়ন
১. আণনসুর
২. কহলাল
১. আফছার
২. কছার্ন
৩. হাণবব
১. ণমলন
২. কবলাল
১. ৈণফক
২. ণমঠু
৩. রাণজব
১. ণলর্ন
২. ৈবুজ
১. রুমবল
২.বাবু
৩. ণমজান
১. শাণকব

১৩
১২
১২
১৩
১২
১১
১৩
১৩
১০
১২
১১
১২
১১
১০
১৩
১৩
১০
১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
২. কবতগািী, শাজাহানপুর, বগুিা।
৩. ণনণিন্তপুর, শাজাহানপুর, বগুিা।
নামুজা ৈদর বগুিা।
চারমাো, বগুিা।
১. বামঘাপািা, ৈদর, বগুিা।
২. বানদীণঘ, ৈদর, বগুিা।
১. কগাকুল, ৈদর, বগুিা।
২. ভার্রা, নন্দীগ্রাম, বগুিা।
১. ধলাহার, ৈদর জয়পুরহার্।
২. উদয়পুর, কালাই, জয়পুরহার্
৩. বিাইল কিতলাল জয়পুরহার্।
১. আলমপুর, কিতলাল জয়পুরহার্।
২. পুনর্,কালাই জয়পুরহার্।
১. কগাণপনােপুর, আমক্কলপুর, জয়পুরহার্।
২. চক বরকত, ৈদর, জয়পুরহার্।
৩. কদাগাছী, ৈদর, জয়পুরহার্।
১. কগাণপনােপুর, আমক্কলপুর, জয়পুরহার্।
২. বিতারা, কিতলাল, জয়পুরহার্।
১. বাগজানা পাচঁণবণব জয়পুরহার্।
২. কুসুিা, পাচঁণবণব জয়পুরহার্।
৩. বাণলঘার্া, পাচঁণবণব জয়পুরহার্।
তামরক,বর্তলী, ৈদর, ণদনাজপুর।

১. কণবর ১৩

নুর ইৈলাম

১. ণনরব ১১

আণজজুল

১. ণপন্টু ১১
২. ণপয়াৈ ১২

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।
ণশশুশ্রম কেমক মুক্ত
করা হময়মছ।

কগালাপবািী, পল্লী
মঙ্গল, বগুিা।
কগালাপবািী, পল্লী
মঙ্গল, বগুিা।
কদাগাছী,ৈদর,জয়পু
রহার্।
বাগজানা পাচঁণবণব
জয়পুরহার্।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কহামর্ল

অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটৈপ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণৈয়াম কহামর্ল এন্ড করষ্টুমরন্ট, কশরপুর করাি,
মণফজ পাগলার কমাি, বগুিা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৩. ণহর ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

১. রামৈল ১৫

কালাম

২. কমমহণদ ১৫

কমা: শাহীন

এইচ আর কহামর্ল, কশরপুর করাি, মণফজ
পাগলার কমাি, বগুিা।

১. কৈৌরভ ১৪

কশখ মুকুল

বষ টা ওময়ণডং ওয়াকটৈপ, বনানী, শাজাহানপুর,
বগুিা।

১. ণমরাজ ১৪

জাকাণরয়া

২. ণৈয়াম ১৪

শামসুল

কমৈাৈ ট রামহলা অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ, বনানী
শাজাহানপুর, বগুিা।
জহুরুল অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ, কবতগাণি,
শাজাহানপুর, বগুিা।

বন্ধু মর্রৈ, বনানী কবতগািী, শাজাহানপুর,
বগুিা।
প্লাৈ পময়ন্ট করণিজামরশন, চকযাদুমরাি,
বাদুরতলা, বগুিা।

১. শহীদ ১৫

কমা: শরীফ উণর্দ্ন

১.কমাঃ ১৫
জাকাণরয়া

কফরমদৌৈ

২. তামরক ১৪

বুলু ণময়া

৩. সুমন ১৪

হান্নান

১. ণরফাত ১৩

রামশদ

১. কমাঃ শাণকল ১৩

আমজাদ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

বাউিা,পার্গ্রাম,লা
লমণনরহার্।
কৈানালী বাগ,
সুন্দরগি গাইবান্দা।
কৈানালী বাগ,
সুন্দরগি গাইবান্দা।
খামার পাঁচগাণছ,
সুন্দরগি,
গাইবান্দা।
গন্ডগ্রাম,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
গন্ডগ্রাম,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
কবমজািা
শাজাহানপুর,
বগুিা।
চকমজািা,
রানীরহার্,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
কবতগািী,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
ণনণিন্তপুর,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
ণনণিন্তপুর,
শাজাহানপুর,
বগুিা।
চারমাো, বগুিা।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
এৈ ণব অমর্া এন্ড ব্যার্ারী হাউজ
বাৈ স্টান্ড, ৈদর করাি, জয়পুরহার্।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১. কমল ১০

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

১. রতন ১১
২. একরামুল ১৩

রাজশাহী

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
বা কলদ কমণশন

মন্তব্য

জুমার
বািী,ৈাঘার্া,
গাইবান্ধা।
কাতলামাণি,ফুলছ
ণর,গাইবান্ধা।
কালীগজ্ঞ,
নামগশ্বরী,
কুণিগ্রাম।
কবলগাছা,ৈদর,কুণি
গ্রাম।

২. হাণবব ১২
ইণত এন্টারিাইজ, ককন্দীয় বাৈ র্াণি্রনাল,
জয়পুরহার্।

গৃহীত ব্যবস্থা

১)কমঘনা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,জামালপুর,
বাৈতলা,ভিা মাজার করাি, রাজশাহী ।

১)ৈাণকব
২)কমাঃ নণবন
৩)নয়ন

১২
১৩
১৩

কমাঃ শণহদুল
করন্টু
কুৎরত

২)বাবা শাহমখদুম অমর্া,
জামালপুর,বাশঁতলা,ভিা মাজার করাি, রাজশাহী।
৩)দাৈ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, ণবণৈক, ৈপুরা,
রাজশাহী ।

৪)তুষার

১৩

জুময়ল

৫)ৈাণমউল

১৪

শণফকুল

৬)শাণকব

১৩

গফুর

৪)শাণহন অমর্া, ভিা কমাি,রাজশাহী।

৭)আণবর

১২

আকতার

৫)শাহাজাহান ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

৮)লাল বাবু

১৪

মামুন

৬)শামীম ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

৯)কমমহদী হাৈান

১০

মুক্তার

৭)ণবল্লাল ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা কমাি,রাজশাহী
।

১০)ইমরান

১০

মৃত রতন

ণশমরাইল, রাজশাহী।
ণশমরাইল ,রাজশাহী ।
ভিা, জামাপুর,
রাজশাহী ।
ভিা, জামাপুর,
রাজশাহী ।
আৈাম কমলানী,
রাজশাহী।
কছার্ বনগ্রাম,
রাজশাহী ।
বুধপািা,মমমহরচন্ডী,চ
ণন্দ্রমা, রাজশাহী।
হাদীর
কমাি,তালাইমারী,
কঘািামারা,
কাজলা,রাজশাহী।
হাদীর
কমাি,তালাইমারী,
কঘািামারা,
কাজলা,রাজশাহী।
০১৭৪৫৭৩৭৩৯৪
তালাইমারী,
রাজশাহী ।
০১৭২৮৩৫৬৪১৫
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

৮)নান্নু ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা কমাি,রাজশাহী

১১)রািী

১২

জাবারত

৯) মা ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা কমাি,রাজশাহী ।

১২)হৃদয়

১৪

আকবর আলী

১০)মণজবর মর্র গ্যামরজ,ভিা কমাি ,রাজশাহী ।

১৩)ণরফাত

১৩

১১) শাপলা অমর্া ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।
১২)তুণহন ওময়ণডং ওযাকটশপ, ইৈলামপুর,মািাৈা
কমাি, রাজশাহী
১৩) মুক্তার ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

১৪)অণমত হাৈান

১৪

নওৈাদ

১৫)ণৈহাব

১৪

নাইমুল

১৬)আণশক

১২

মুনতাজুর

১৪)জণন রণন ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।
১৫) পাপ্পু ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা কমাি,রাজশাহী
।
১৬) হারুন ওয়াকটশপ,কাণদরগি, রাজশাহী

১৭)ৈবুজ

১২

রমজান

১৮)মুয়ামজ্জম

১৪

বাবু

১৯)জুমবল

১৩

রুমবল

১৭) হারুন ওয়াকটশপ,কাণদরগি, রাজশাহী ।

২০)মুণমন

১২

শওকত

১৮)জননী ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ণবণৈক,রাজশাহী

২১)ণমনহাজ

১২

ণমজান

১৯)পদ্মা ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ণবণৈক,রাজশাহী ।

২২)ৈাগর

১৬

ৈামদক আলী

২০)মা ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,কাণদরগি,রাজশাহী ।

২৩)ইৈমাইল

১৪

লালচাঁন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কবলঘণরয়া,
চারঘার্,রাজশাহী।
০১৭২৯৭৫৩৬৫৯
বুধপািা,মমমহরচন্ডী,চ
ণন্দ্রমা,
রাজশাহী।০১৮৪৩৩৫
৮৩১৬
ফুলতলা, কাজলা
,রাজশাহী
কমমহরচন্ডী, চণন্দ্রমা,
রাজশাহী।
জাহাজঘার্, রাজশাহী
।
ণশমরাইল,মবায়াণলয়া,
রাজশাহী ।
ণিংগামিাবা,
বাইপাৈ,রাজশাহী।
ফুলতলা,
কাজলা,রাজশাহী।
বন্ধমগর্,ণবলণৈমলা,
রাজশাহী।

ৈরমমাল্লা,শীতলাই
কস্টশন,পবা,রাজশাহী
।০১৭৪৭০৯৫৭৩১
ণজন্নানগর, রাজশাহী
।
ৈমন্তাষপুর,
পবা,রাজশাহী ।
আমবাগান,
দণিখরমবানা,
রাজশাহী ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

২১)শাহজাহান ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা করশম
কবাি ট এর ণবপরীত পামশ্ব,রাজশাহী ।

২৪)রািী

১২

মুনতাজুর

২২)ৈরকার ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

২৫)ণরমজন

১৪

মামুন

২৩) পাপ্পু ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

২৬)হাণনফ

১৩

করজাউল

জাহাজঘার্ কমাি,
রাজশাহী ।

২৪)ৈামনায়ার ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

২৭)রাণি

১০-

বাদশা

কমমহর চন্ডী,
পূব টপািা, রাজশাহী ।

২৫)ভিা ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা কমাি,রাজশাহী

৩০)ণবজয়

১৪

আব্দুল জণলল

২৬)শাজাহান ইণিয়াণরং ওয়াকটশপ, ভিা কমাি,
রাজমাহী ।

৩১)রাণি

১২

মুন্তাজুর

২৭)বাবু ইণিয়াণরং ওয়াকটশপ, ণবণৈক,নওগাঁ।

৩২)কমাণমন

১২

ইৈহাক

অগ্রনী স্কুল
কগর্,রাজশাহী।
হাজরাপুর,
িাবতলা,ণশমরাইল
কমলানী,রাজশাহী।
আরণজ,নওগাঁ।
১৭৭৩৮০১৬০৬

৩৩)ণৈয়াম

১৩

কখারমৈদ

৩৪)ৈাগর

১৩

হাণকম

৩৫)ৈাণজদ

১৪

আমনায়ার কশখ

৩৬)নাণহদ

১৪

বাবুল

৩৭)রাইণহম

১৩

মণজবর

২৮)শাপলা ণস্টল,বুলবুল ণৈমনমা হল,মহামদবপুর,
নওগাঁ।০১৭৪৫৩৫৫৯৬৭

মন্তব্য

হাজরাপুকুর,
িাবতলা, ণশমরাইল
কমলানী,রাজশাহী ।
পািা পািা , শণহদ
ণমনার , রাজশাহী ।

দয়ামলর কমাি,নওগাঁ
।০১৭৪৭২৫৪২২৪
দয়ামলর কমাি,
নওগাঁ।০১৭৬৮৬৫১৩
৮৪
দয়ামলর কমাি, নওগাঁ
।০১৭৪৭২৫৪২২৪
কশরপুর,এনাময়তপুর,
মহামদবপুর,নওগাঁ
।০১৭১৮৩২০০৪৬
ধমটপুর,মহামদবপুর,ন
ওগাঁ
।০১৭১৯২১৯৮৩১
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
২৯)আদশট ফাণি টচার,উপমজলামগর্,
মহামদবপুর,নওগাঁ।০১৭১০৫৩২৭৭৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

৩৮)ণলর্ন কুমার

১৪

ভুন্ডুল

৩৯)ৈজীব
কমাহন্ত
৪০)ৈজল আলী

১৪

কনপাল কমাহন্ত

১২

শহীদ

৩১)ইমন ইণিয়াণরং ওয়াকটশপ, জুর্ণমল ৩ নং কগর্,
কার্াখাণল বাজার, রাজশাহী ।০১৭২২৯৫৫৩৬১

৪১)রায়হান

১৩

আজগর

৩২)আপন ফাণি টচার,কার্াখাণল বাজার, রাজশাহী
।০১৭১৬০৬০২১৫

৪২)তাজমুল

১২

রণৈদ

৪৩)খাইরুল

১৪

মাইনুল

৩৩)জান্নাতুল ইমলকণেক এন্ড অমর্া,কার্াখাণল
বাজার,রাজশাহী ।০১৮৩২৫৫৪৪০১

৪৪)আণশক

১০

আৈলাম

৩৪)কমঘনা ফুিৈ এন্ড
কবকারী,উপরাজারামপুর,চাঁপাইনবাবগি
ৈদর,চাঁপাইনবাবগি।
৩৫)বন্ধু কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ কবকারী,ণশবতলা
কমাি,চাঁপাইনবাবগি ৈদর,চাঁপাইনবাবগি।

৪৫)কমাঃ জণন

১৪

কমাঃ রসুল

৪৬)আব্দুৈ
ৈামাদ

১৪

ওমর ফারুক

৩৬) ণনশা কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, মামলাপািা,
ণশবতলা,বর্তলাহার্,চাঁপাইনবাবগি।

৪৭)কমাঃ মণমন

১২

কমাঃ আকামুল

৩৭)ণনউ ণবশাল ণবস্কুর্ কবকারী,
কঘািাস্টযান্ড,মহারাজপুর,চাঁপাইনবাবগি।

৪৮)কমাঃ রণন

১২

নজরুল

৪৯)নাণৈর
কহামৈন
৫০)কমাঃ ৈাণির

১৩

লণতফ

১৩

ৈামশুল

৫১)ণমলন

১৩

ণফমরাজ

৩০)হক এন্টার িাইজ,কার্াখাণল বাজার ,রাজশাহী
।০১৯২৯২৩১৪০১

কবকারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

৩৮)এযামরামা ফুি ইন্ডাণিজ,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মধুবন,কাঠালবাগান,
মহামদবপুর,নওগাঁ ।
মধুবন,কাঠালবাগান,
মহামদবপুর,নওগাঁ ।
র্াঙ্গন,ণকশবপুর,কা
র্াখাণল, রাজশাহী
।০১৮৬৩৩১৫২৮৭
ককাহার
বাজার,আমগাণছ,দুগাট
পুর,রাজশাহী
।০১৯১৮২৬৮৯৫৬
দালালপািা,কার্াখা
ণল,রাজশাহী ।
দালালপািা,কার্াখা
ণল,রাজশাহী ।
চকশ্যামপুর,
ণমজামনর
কমাি,কার্াখাণল,রাজ
শাহী ।০১৮৬৬১৮০২
উপরাজারামপুর,চাঁপা
ইনবাবগি
ৈদর,চাঁপাইনবাবগি।
নন্দলাল,মগামমাস্তাপুর
,
চাঁপাইনবাবগি।
কণবরাজপািা,ণনতাই,
ণকমশারগি,
নীলফামারী।
মনাকষা,ণশবগি,চাঁ
পাইনবাবগি।
মহারাজাপুর,চাঁপাইন
বাবগি।
কফারমশদপুর,নামচাল,
চাঁপাইনবাবগি।
ণবণৈক, কবায়াণলয়া ,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

৩৯)কবঙ্গল কবকারী, ণবণৈক, ৈপুরা, রাজশাহী।

৫২)জুময়ল

১৩

মুণজবুর

৪০)শামীম ইণিণনয়াণরং ওযাকটশপ,ভিা
কমাি,রাজশাহী ।

৫৩)কমমহদী
হাৈান

১০

মুক্তার

৪১) বকুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ,
মমিল র্াউমনর ণবপরীত পামশ্ব , নওগাঁ ।

৫৪)রানা

১৪

আলতাফ

৪২) ৈামছুর রহমান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,

৫৫)বাদশা

১৩

মুতামজ্জল

বালুিাঙ্গা, নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।

৫৬) নাজমুল

১৪

জালাল

৫৭)কহাৈাইন

১৫

স্বাধীন

৫৮)রাণকব

১২

মৃত ণপয়ার বক্স

৫৯)ণজৎ
৬০)ৈাগর

১৪
১৪

ণমলন
শাবু

৬১)জীম

১৩

জাণহদ

৬২)ণফয়াদ

১৪

আলমগীর

৬৩)আলাণমন

১৩

ণমলন

৬৪)পল্লব

১৫

অজীদ

৪৩) ভাই ভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
বালুিাঙ্গা, নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।
৪৪)লায়ন অমর্া ইমলকণেণশয়ান ওযাকটশপ,
বালুিাঙ্গা, নওগাঁ ।

৪৫) নাণজম ওয়াকটশপ,
বালুিাঙ্গা, নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।
৪৬) হাণবব হাণকম ওয়াকটশপ, বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড,
নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

রাজশাহী।
ণবণৈক, ৈপুরা,
রাজশাহী ।
হাদীর
কমাি,তালাইমারী,
কঘািামারা,
কাজলা,রাজশাহী।
০১৭৪৫৭৩৭৩৯৪
কাণশপুর, ৈানাপািা,
রানীনগর, নওগাঁ ।
ণদঘা, নওগাঁ ৈদর,
নওগাঁ ।
ণদঘা, নওগাঁ ৈদর,
নওগাঁ ।
ঠ্াংভাঙ্গা , নওগাঁ
ৈদর, নওগাঁ ।
মঘরপুর, নওগাঁ ৈদর
নওগাঁ,০১৭৯৮২৬৮৮
৫৬
আলুপণট্ট নওগাঁ ।
কচাঘণবরগম,নওগাঁ
ৈদর
নওগাঁ ।
কদায়ামলর কমাি,
নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড,
নওগাঁ,০১৭০৮৩৪১০৯
৩৬
নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।
সুলতান কমাি
কজলাপািা
১৩১৩৯৭৪৮১৩
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
৪৭) সুলতান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, বালুিাঙ্গা
বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

৬৫) স্বাধীন

১৫

ণমজানুর

৪৮) ণনমাই ওয়াকটশপ ,

৬৬) মারুফ
৬৭) অণনক

১৪
১২

আলতাফ
আমনায়ার

বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ ৈদর, নওগাঁ ।

৬৮) স্বপন

১২

ণশয়াব

৪৯) রণবউল মর্রৈ,

৬৯) কমাঃ
আলাণমন

১৪

কমাঃ ৈম্রার্

৭০) কমাঃ
ইৈরাণফল আলম

১৩

কমাঃ আব্দুল কুদ্দুৈ

৫০) কমৈাৈ ট ণনউজ ৈজীব স্টীল এন্ড ওময়ডীং
ওয়াকটশপ,
চকপােণরয়া, নওগাঁ ।

৭১)কমাঃ ণরফাত

১৪

কমাঃ শণহদুল ইৈলাম

৫১) ণমঠু ওময়ণডংওয়াকট ওয়াকটশপ,
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ ।

৭২)কমমহদী
হাৈান

১৪

কমাঃ কমাক্তার কহামৈন িামাণনক

৫২) হামৈন ওময়ণডং,
বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ ।

৭৩) কমাঃ নাণহদ

১৫

হাণববুর রহমান

৫৩) কিন্ডৈ োই এযালুণমণনয়াম,

৭৪)ণৈফাত

১২

সুমন আলী

মহারাজপুর, চাঁপাইনবাবগি

৭৫)আরাফাত

১২

কাণদর

৫৪) শাণকল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ।

৭৬) ৈাগর ণৈংহ

১২

ণনমপন

পুণলশলাইমনর ণবপরীমত, বালুিাঙ্গা বাৈস্টযান্ড, নওগাঁ
।

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
বা কলদ কমণশন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

সুলতানপুর,শাণহদপা
িা
ককামাইগাণর, নওগাঁ ।
ককামাইগাণর
মধ্যপািা, নওগাঁ
ৈদর,
০১৭১৫৮৪০৩৮৫
ককামাইগাণর, নওগাঁ
ৈদর
নওগাঁ ।
চকমদবপািা, নওগাঁ
ৈদর
১৭৯৯০০৪৯৩৪
চকিৈাদ ,ৈদর
নওগাঁ ।
১৭০৬৯৫২৪৯৬
ভবাণনয়াণত,নওগাঁ
ৈদর,
নওগাঁ
।০১৭২৮০১১৮৮০
ট
মধ্যদূগাপুর,
৩নংওয়াি ট, ৈদর
নওগাঁ ।
সশলগাণছ, ৈদর
নওগাঁ,
০১৭৩০৯২৯১৬৬
গজাপািা,
মহারাজপুর,
চাঁপাইনবাবগি,
০১৭৬৬৪৫৯০৪৬
মামাণনয়াপািা,
মহারাজপুর,
চাঁপাইনবাবগি ।
মাধাইপািা,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ছৈাণজতপুর, ণশবগি ।
৫৫) রাজ্জাক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ।
ছৈাণজতপুর, ণশবগি ।

৭৭) তন্ময়

১২

শ্যামল

৫৬) এৈ কক োই এযালুণমণনয়াম ওয়াকটশপ ।

৭৮) শ্রী কগাপাল
ণৈংহ

১৩

শ্রী শ্যামল ণৈংহ

ৈামজটন্ট মামকটর্,কারবালা কমাি, ণশবগি ।

৭৯) নুমর আলম

১২

আঃ কণরম

৫৭) শণফকুল ইৈলাম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ।
ণশবগি,চাঁপাইনবাবগি।

৮০) ইব্রাণহম

১৪

কমাঃ বাবর আলী

৫৮) আণলফ ৈাইমকল কষ্টার ,

৮১)মঈন

১২

মামুন

৮২) রণবউল
ইৈলাম

১৩

মৃত উমর ফারুক

৮৩) কমাঃ
রায়হান আলী
৮৪) কমাঃ রানা
ইৈলাম

১২

কমাঃ সৈবুর আলী

১৩

কমাঃ সুমন আলী

৬০)ণমঠুন অমর্া ,
ছৈাণজতপুর, ণশবগি ।

৮৫) িকাশ

১৩

শ্রী ৈণিত কমটকার

৬১) জুময়ল মর্রৈ ট
নতুন মামকটর্, ছৈাণজতপুর, ণশবগি।

৮৬)
আৈাদুজ্জামান

১৩

হারুন অর রণশদ

৬২) আঃ জিার কমার্র ওয়াকটশপ,
নতুন ব্রীজ, কানৈার্, ণশবগি ।

৮৭) কমাঃ মৃনাল
(শান্ত)

১৪

শাহ আলম

কানৈার্,নতুন ব্রীজ, ণশবগি।

৫৯) খাণলদ ৈাইমকল কষ্টার ,
নতুন ব্রীজ ,কানৈার্, ণশবগি ।

অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ছৈাণজতপুর, ণশবগি
।
ছৈাণজতপুর
মাধাইপািা,
ণশবগি।০১৭৫৩০৩৭
৮৪২
তত্তীপুর,
ণশবগি,চাঁপাই ।
০১৭৮০৫৯৭৪৯২
কালুপুর,
দাণিনপািা,
ণশবগি।
জালমাছমারী,
ণশবগি,চাঁপাইনবাবগ
ি।
ট কানৈার্,
বাগদুগাপুর
ণশবগি ।
১৩১৬২৯৩৮৩১
কলাবাণি, কানৈার্,
ণশবগি ।
১৭৭৪৩১৪০৪০
ৈদাণৈকপুর ,
কানৈার্, ণশবগি।
কানৈার্, ণশবগি,
চাঁপাই ।
০১৭৬৭৫১৮২৯৭
নারায়নপুর,
ছৈাণজতপুর, ণশবগি
।
নারায়নপুর,
ছৈাণজতপুর, ণশবগি
।
কচৌিালা কবনীচক,
ণশবগি ।
০১৭৯১৪৭৬০৯৩
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অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

৬৩) রময়ল অমর্া ,
কজলা পণরষদ কগমর্র ণবপরীমত, নওগাঁ ।

৮৮)ৈণজব

১৪

রণফকুল

৬৪) অমর্া কমাবাইল ৈাণভটণৈং কৈন্টার,
োনার কমাি, নওগাঁ ।

৮৯) ণরমন

১৩

ফারুক

৯০) রাণকবুল

১৬

আব্দুৈ ৈালাম

৯১) ণশহাব

১৫

কুদ্দুৈ

৯২) বাঁধন

১৪

কমাস্তাফা

৯৩) শামীম
কহামৈন

১৩

জামাল কহামৈন

৬৫)টুটুল ভলকানাইণজং,কার্াখাণল বাজার, রাজশাহী
।

৯৪)আলী

১৪

জণৈম

৬৬)ণমলন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,কার্াখাণল
বাজার,রাজশাহী ।
৬৭)ৈালাউর্দ্ীন কেিাৈ ট,কার্াখাণল বাজার,রাজশাহী।

৯৫)ফাইৈাল

১৪

ফারুক

৯৬)ণমজান

১৪

পালান

৬৮)মাহাবুব ৈাইমকল কস্টার,কার্াখাণল, রাজশাহী ।

৯৭)রঞ্জু

১৩

রমজা

৬৯)মা
ইণিণনয়াণরং,ওয়াকটশপ,ণৈ,ণৈ,ণিণবমমাি,চাঁপাই
ৈদর,চাঁপাইনবাবগি ।
৭০)হাণলম কমার্র,চাঁপাই ৈদর,চাঁপাইনবাবগি ।

৯৮)ৈাণকব আলী

১২

ৈামহদ আলী

৯৯)কমাঃহুমায়ন

১৪

ফুরকান আলী

৭১)ণবপ্লব ওয়াকটশপ,রসুলপুর করাি, ণশবগি,

১০০) কমাঃশান্ত

১৩

অণনক

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হুমগণলবািী, ৈদর
নওগাঁ ।
০১৭৪৩৮৭৭৫৩৭
বর্তলী, ৈদর নওগাঁ,
১৭৪৪১০২১৫১
হারাগাণছ, ৈদর
নওগাঁ ।
০১৭৪০০০৭৩২২
হারাগাণছ, ৈদর
নওগাঁ ।
০১৭৮০৭৪৬৩১
হারাগাণছ, ৈদর
নওগাঁ ।
হারাগাণছ, ৈদর
নওগাঁ ।
০১৭৩৪৭৪৩১০৯
দালালপািা,কার্াখা
ণল,রাজশাহী
।০১৮৫৮৬০১৭৬৭
শ্রামপুর,নগরপািা,কা
পাখাণল,রাজশাহী।
বাখরাবাদ,মমাল্লাপািা
,কার্াখাণল ,রাজশাহী
।০১৭৯৭৩০৫১২০
র্াংগন,মণতহার,রাজ
শাহী।

ট
দুগাপুর,চাঁ
পাই
ৈদর,চাঁপাইনবাবগি
।০১৭৭৬৫৭৩৪১৪
আরামবাগ,চাঁপাই
ৈদর,চাঁপাইনবাবগি
।০১৭০৮৩১১৬৯৬
তালাইমাণর,রাজশাহী
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ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

চাঁপাইনবাবগি।

প্লাণস্টক

১৬

যমশার

অয়টায়মাোইল

জুট

১০১) শণহদ

১৩

মামুন

৭২)কবারাকপ্লাৈ,ৈপুরা,রাজশাহী ।

১০২)ণজম

১৪

আক্কাৈ

৭৩)এণজ প্লাণস্টক, ণবণৈক, ৈপুরা ,রাজশাহী ।

১০৩)রাফী

১৪

মামুন

আলী কদর মটর গ্যায়রজ, দচৌগাো, র্য়র্ার।
রাতকে মটর াইয়কল দস্টার, োইয়কাট শ দমাড়,
দর র্য়র্ার।
নজরুল অয়টা ওোকশ প,োমদে, দর তিনাইদে।

দরামান জুট তমল তল: উড়িলা, দচঙ্গুটিো ,
নওোপাড়া, র্য়র্ার।

আবু ৈাইদ ১০
দমা: তেল্লাল ১৭
দোয় ন
১. কমা: আণলম ১৭
২.কমা: আল ১০
মামুন
৩.কমা: রুমবল ১১
১. নাণহদ ১৪
২.ণজহাদ ১৪
৩.আলাণমন ১৪
৪.ফজলুল হক ১৩
৫.অজম খান ১৪
৬.মুকুল ১৪

আণকজ জুর্ ণমলৈ ণল:,
নওয়াপািা,যমশার।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

।০১৯৬৫৫২৭৮৫৯
তালাইমাণর,
রাজশাহী
।০১৭৯২৭০৩২৬০
মথুরিাংগা, রাজশাহী
।
শালবাগান, ৈপুরা,
রাজশাহী ।

ণপতা: কমা: কতাফামজ্জল, বাগপারা
কচৌগাছা, যমশার।
তপিা: আতনসুর
রেমান,গরুতলো,নওোপাড়া োট র্য়র্ার।
ণপতা: করজাউল
ইৈলাম ,কণলমনখাণল,ৈদর ণিনাইদহ
ণপতা কমা” মাসুদ গণবন্দপুর ,ৈদর
ণিনাইদহ
ণপতা: আজাত, কাঞ্চনপুর, ৈদর ণিনাইদহ
ণপতা:অণলআহমমদ,
উমিাতলা,অভয়নগর,যমশার।
ণপতা: ফারুক কমািল,
কবানগা, অভয়নগর,যমশার।
ণপতা: ছণগর কহামৈন,
কিমবাগ,অভয়নগর,যমশার।
ণপতা:মৃত আমীর আলী
ণদয়াপািা,অভয়নগর,যমশার।
ণপতা: মৃত ; ফরহাদ ণময়া,
চায়না বাজার,অভয়নগর,যমশার।

১.কমা: ১৫
বাময়ণজদ
কহামৈন
২. কমা: মাসুদ ১৩
রানা
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আনুমাণনক বয়ৈ
৩.কমা: হৃদয় ১৪
কহামৈন
৪. কমা: ৈবুজ ১২
কহামৈন
৫. কমা: রণব ১৩
কহামৈন
৬.কমা: সুমন ১২
কহামৈন
৭.কমা: আণরফুর ১৪
ইৈলাম
৮.কমা: রণব ১৩
কহামৈন
৯.কমা: শাণহন ১২
কহামৈন
১০.কমা: মাহমুদ ১৪
১১.কমা: শাণকল ১০
কহামৈন
১২.কমা: ১২
কৈামহল কহামৈন
১৩.কমা: হাৈান ১১
আলী
১৪.কমা: শাহরুক ১৫
খান
১৫.কমা: ১৩
আলাণমন
১৬.কমা: ১৪
মাহমুদউল্লাহ
১৭.কমা: ১৩
হাণৈবুল হাৈান
১৮.কমা: ৈাণির ১২
হুৈাইন
১৯.কমা: শাণকব ১১
আল হাৈান

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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আণকজ ণবণি ফযাক্টরী ণল:
নাভারি, ণিকরগাছা,যমশার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২০.কমা: ১৩
ণরফাদুল
ইৈলাম
১.কমা: হাৈান ১১
২.কমা: ইমন ১১
৩.কমা: ১২
আবদুল্লাহ
৪.কমা: ইমন ১৪
৫.কমা: ৈাণির ১৩
৬.কমা:ইকরামুল ১৩
৭.কমা: জুনাময়দ ১৪
৮.কমা: ইমতাজ ১২
৯.কমা: জাণমল ১১
১০.কমা: উজ্জ্বল ১৩
১১.কমা: ণরয়াদ ১১
১২.কমা: মুন্না
১৩.কমা: রাতুল
১৪.কমা;
তাহাজ্জুল
১৫.কমাছা:
খাণদজা
১৬.কমাছা:মৈানা
লী

১২
১২
১৪
১৩
১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণপতা: কমা:
ণফমরাজ,কুণন্দপুর,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: আ: রহমান ,
নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:নজরুল কগািাউন
কমলািী,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:
ইকবাল ,নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: বাবলু ,নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:জাফর ,বামদ
নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: আ: মামজদ নাভারি
কমলালী,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: আ: দাউদ
উলাণশ,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: কমাজমেল , বামদ
নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: সুমন ,
চামন্দরমপাল,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:
রণবউল ,ঢাকাপািা,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:মৈণলম, নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: মণনর ,নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: কৈালাইমান,
িাণঙ্গ,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: ণগয়াৈউণর্দ্ন,
নাভারি,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা: কদমলায়ার ,বুরুজ
বাগান,শাশটা,যমশার।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

অয়টায়মাোইল

মোবুে দডতিাং এন্ড দপতিাং ওোকশ প, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
ােবুতিন মটর দটইলাতরাং, আর এন দরাড,
নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
র্ান্ত দডতিাং এন্ড দপতিাং ওোকশ প, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

জ ীম,য়ডতিাং এন্ড দপতিাং ওোকশ প, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
মাসুম কালার োউজ, আর এন দরাড, নলডাঙ্গা,
র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
রাতি দে দপতিাং ওোকশ প, আর এন দরাড,
নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
হৃদে মটর াতৈশত াং দ িার, আর এন দরাড,
নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

রয়েল দডতিাং এন্ড দপতিাং োউজ, আর এন দরাড,
নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
োবু দপইি প, আর এন দরাড, নলডাঙ্গা,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১৭.কমাছা:কাজ ১৫
ল
১৮.কমাছা: ১১
লাণময়া
১৯.কমাছা:মধুণর ১১
মা
২০.কমাছা: ১০
ণরংণক
১। ১৩
কমাঃমুস্তাতকম
১। দমাোঃআারর্ ১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা: কমা: আ: কামদর ,
কবনামপাল,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:আলমগীর , বুরুজ
বাগান,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:
ইনামুল ,রাজনগর,শাশটা,যমশার।
ণপতা: কমা:
হাৈানুর ,লাউতারা,শাশটা,যমশার।
ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১। দমাোঃয়ময়েদী
ো ান
২। কমাঃমাসুদ
রানা
১। দমাোঃ সুমন
দোয় ন
২। দমাোঃ তমরাজ
দোয় ন
১। আর্া

১। উপর্ের, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
২। জামরুল িলা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১৪
১২

মন্তব্য

পত্র দপ্ররণ

পত্র দপ্ররণ

১২,
১৩

১। ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
২। দোট দগাপালপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১২

ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

োরাতন্দপাড়া, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১২

ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১৩

িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

১২

ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১৫

িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

সুমন দোয় ন ১২
১।
দমাোঃতলটনয়ো
দ ন
২।দমাোঃ
িানতজর
দোয় ন
১। দমাোঃ আতের
দোয় ন
দমাোঃ অপু

গৃহীত ব্যবস্থা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
দ তলম দডতিাং এন্ড দপতিাং োউজ, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

ওোত ম দডতিাং এন্ড দপতিাং োউজ, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
িায়রক দডতিাং এন্ড দপতিাং োউজ, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
জাতকর কালার োউজ, আর এন দরাড, নলডাঙ্গা,
র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
দোয় ন দডতিাং, আর এন দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার
দর, র্য়র্ার।
তমঠু মটর াইয়কল াতৈশত াং দ িার, আর এন
দরাড, নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
দোয় ন াতৈশত াং দ িার, আর এন দরাড,
নলডাঙ্গা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

শ্যামলঅয়টা, দস্টতডোমমায়কশট, নড়াইল দর,
নড়াইল।
নাঈমঅয়টা, আলাদািপুর, নড়াইল দর, নড়াইল।
মাই তঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, চাড়াতৈঠা,
োঘারপাড়া, র্য়র্ার।
দাউদমটর , োতিোনিলা, োঘারপাড়া, র্য়র্ার।

অ ীমঅয়টা, োতিোনিলা, োঘারপাড়া, র্য়র্ার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১।
দমাোঃয়িাফায়েল
দোয় ন
২।
দমাোঃ াতমউল
রেমান
দমাোঃ দরয়জাোন
দোয় ন
দমাোঃ হৃদে

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

১৫

ঝুমঝুমপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

১৪

োরাতন্দপাড়া, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

১৩

ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১২

োরাতন্দপাড়া, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

দমাোঃ র্ােরুখ ১২

ঘুরুতলো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

আর-আতমন ১২

িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

মন্তব্য

পত্র দপ্ররণ

১। দমাোঃসুমন
দোয়ন
২। নাঈম
১। কমাঃ
ণমনহারুল
২। কমাঃ হাণৈব
৩। বাধন
তনের

১২

িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১৬
১৫

ঝুমঝুমপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
িালোতড়ো, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১৩
১৪
১২

ঝুমঝুমপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
োরাতন্দপাড়া, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
দজলখানার াময়ন, নড়াইল দর, নড়াইল।

পত্র দপ্ররণ

রানা
১। আতমনুল
২। ইমরান
১। ৈাণির
২। কৈাহাগ
৩। গরীব পাল
৪। আল-আতমন
ইোতেন

১৩
১৬
১৬
১৪
১৩
১৪
১২
১২

চাতুতরো, নড়াইল দর, নড়াইল
রািানগর, োসুড়া, োঘারপাড়া, র্য়র্ার।
রািানগর, োসুড়া, োঘারপাড়া, র্য়র্ার।
ৈােনা, দর, র্য়র্ার।
তনমিলা, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
রাজগঞ্জ, মতনরামপুর, র্য়র্ার।
রাজগঞ্জ, মতনরামপুর, র্য়র্ার।
পারয়পাল, োঘারপাড়া, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ

পত্র দপ্ররণ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

এযালুতমতনোম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
সুমন মটর াইয়কল াতৈশত াং দ িার,
োতমদপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।
দম া শ খাতদজা
দমটাল ,আলামপুর,ময়ের্পুর ,তিনাইদে।

তে আর দমটাল, আলামপুর,ময়ের্পুর ,তিনাইদে।

দেকারী

রানা শ দেকারী-দজল দরাড, দর,র্য়র্ার।

তনউ োবু মটর ইতিতনোতরাং ওোকশ প, দঘাপ
দ ন্ট্রাল দরাড, র্য়র্ার।
োবুই তঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, দঘাপ দ ন্ট্রাল দরাড,
র্য়র্ার।
আতমর ওোকশ প,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।
র্তফকুল ই লাম ওোকশ প,,কীতিশপুর,
িাকটাতমশনাল, তিকরগাো র্য়র্ার।
রাজ ইতঞ্জতনোতরাং ,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।
তমন্টু ওোকশ প,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।
ফারুক ওোকশ প,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাোর্য়র্ার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আবু হুরাইো ১৬

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
োতমদপুর, র্য়র্ার দর, র্য়র্ার।

গৃহীত ব্যবস্থা

দমা: ো ান
আলী-েে
দমা: দোয় নেে
দমা: দ তলমেে
দমা: রতমজ
উতিন
পলার্

১৪

িীজ ঘাট,আলামপুর,ময়ের্পুর,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

১৩

িীজ ঘাট,আলামপুর,ময়ের্পুর,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

১৪

পত্র দপ্ররণ

১৬

কুলোগান,িীজঘাট,আলামপুর,ময়ের্পুর,
তিনাইদে।
মুতরয়ট,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।

১৬

রািারনগর,চরপাড়া,কুতষ্টো।

পত্র দপ্ররণ

দমা: নাতেদ
সুমন
মাতনক
দমা: আতরফ
দমা: সুতফোন
িাতমম
োতপ্প

১২
১৩
১৪
১৫
১৪
১২
১০

দজল দরাড, দর,র্য়র্ার।
পলার্ী,মতনপুর, দর,র্য়র্ার।
নাতরয়কল োড়ীো,োঘারপাড়া,র্য়র্ার।
খাজুরা, দর,র্য়র্ার।
খাজুরা, দর,র্য়র্ার।
পলার্ী,মতনপুর, দর,র্য়র্ার।
িমশিলা, কদমিলা, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ

দলবুিলা, দর, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

তেদুল ১২

, েড়য়মঘলা,তিকরগাো, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

োিন ১৩

, কীতিশপুর, তিকরগাো,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

উলাতর্,র্ার্শা।

পত্র দপ্ররণ

তনরে ১৩

নারাাংগাতল, তিকরগাো,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

ইোত ন ১২

মতেনীকাটি,তিকরগাো, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

দরাোন ১৪

ত োম, ১৩

মন্তব্য

পত্র দপ্ররণ

পত্র দপ্ররণ
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মাোবুে মটর ,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।
োবুলচযাত য়মকার ,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগোর্য়র্ার।

মঙ্গল চযাত য়মকার ,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।

তে তমল্লাে মটর ,,কীতিশপুর, িাকটাতমশনাল,
তিকরগাো র্য়র্ার।
মতদনা মটর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
আল- আতমন ওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
িায়লে ওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
মাছুদ ওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
োয় ম ওয়েতলডাং, ওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
তে তমল্লাে মট রওোকশ প,
দমইনয়রাড,উত্তরমাথা,মতণরামপুর,র্য়র্ার।
দমাড়ল ওয়র্তডাং ওোকশ প, দমাোরকপুর,
তিকরগাো, র্য়র্ার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১.সুজন ১২,
২ .তরফাি, ১৩,
লক্ষীপুর, ১২
তিকরগাো ,
র্য়র্ার।
৩ .দমাোঃরাজন
দোয় ন.
লক্ষীপুর,
তিকরগাো ,
র্য়র্ার।
১. দ াোন, ১৩,
েঠাৎপাড়া, ১২
তিকরগাো,
র্য়র্ার।
২রাহুল ,লক্ষীপু
র, তিকরগাো ,
র্য়র্ার।
াতকেয়োয় ন ১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
১.তমেতরদাড়া,তিকরগাো, র্য়র্ার।
২ . লক্ষীপুর, তিকরগাো , র্য়র্ার।
৩ . লক্ষীপুর, তিকরগাো , র্য়র্ার।

গৃহীত ব্যবস্থা
পত্র দপ্ররণ

১. েঠাৎপাড়া, তিকরগাো, র্য়র্ার।
২.লক্ষীপুর, তিকরগাো , র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

োতড়োদাড়া, তিকরগাো,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

রায় ল ১০

োন্দাঘাটা, মতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

োতির ১২

কাতর্মনগর, মতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

মাছুমতেল্লাে ১৪

চালকীডাঙ্গামতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

আব্দুল্লাে ১৩

োকার্পুরমতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

তজোদ, ১২

ফেিাোদ, মতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

ইমামুল ১৪

মাতিোতল, চানপুর ,মতণরামপুর,র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

দমাোরকপুর, তিকরগাো, র্য়র্ার।

পত্র দপ্ররণ

১। মতফজ ১৩

মন্তব্য
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তিনাইদে

ডােনামা োউজ এোং
ওোকশ প

আয়নাোর ডােনামা োউজ- রদার প্রাজা,র্য়র্ার
দরাড,কালীগঞ্জ,তিনাইদে।

এযালুতমতনোম

তে এ দমটালিীজঘাট ,আলামপুর,ময়ের্পুর ,তিনাইদে।

তজ দমটাল দমটালিীজঘাট ,আলামপুর,ময়ের্পুর ,তিনাইদে।

১৮

১৯

মাগুরা

পাবনা

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প

তেতড়

রকারইতঞ্জতনোতরাং, ঢাকায়রাড, দর,মাগুরা।
মাইতঞ্জতনোতরাং, পশুো পািালগতল, দর,
মাগুরা।
তে তমল্লাে ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পশু
ো পািাল গতল, দর, মাগুরা।
আতকজ তেতড় ফযাক্টরী,ঈশ্বরদী,পােনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
দমা: সুোনুর ১৫
ই লাম
দমা: আত ফ ১৬
দোয় নদমা: সুজন ১৬
দোয় ন
ইমন-,েে ১৫
দমা: আতরফুল ১৬
ই লাম
দমা: ১৫
তরোজ,েে
াগর-েে ১৫
দমা: ই মাইল ১৬,
আকার্,েে ১৭
আবু েকর,েে ১৭
আতর্ক ১৬
আ লাম-েে ১৭
দমা: ইো ীন ১৬
নূর আলম ১৬
দমা: ফরোদ ১৬
দোয় ন- েে
মুন্না ১৬
দমা: মুর াতলন ১৫
১। তমনার ১৪
১।রাজন, ১২,
২। সুিি ১২
১।আকার্, ১০,
২।রতন, ১৪
োঁিন ১৪
রতেন ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
খামার মুতন্দো,কালীগঞ্জ,তিনাইদে।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

পত্র দপ্ররণ

দকালার োজার,কালীগঞ্জ,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

খামার মুতন্দো,কালীগঞ্জ,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

কুলোগান,িীজঘাট,তময়ের্পুর,তিনাইদে।
কুলোগান,িীজঘাট,তময়ের্পুর,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

২ নাং আলামপুর,ময়ের্পুর,তিনাইদে।
কুলোগান,িীজঘাট,তময়ের্পুর,তিনাইদে।
িীজঘাট,আলামপুর,ময়ের্পুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
২ নাং আলামপুর,ময়ের্পুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।

পত্র দপ্ররণ

মরুটিো,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
েলুের,দকাটচাঁদপুর,তিনাইদে।
রােগ্রাম, দর,মাগুরা।
পাল্লা,মাগুরা

পত্র দপ্ররণ
পত্র দপ্ররণ

শ্রীকুতি, মাগুরা।

পত্র দপ্ররণ

তপিা:তমলন মািা:য়মাোোঃ সুতফো
খাতুন,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।
তপিা:আ াদুজ্জামানমািা:

দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
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ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আয়লো,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

মৃদুল ১৪

তপিা: াইফুল মািা:
রতেমা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

আকার্ ১৩

তপিা:য়মাোঃ দ য়রকুল মািা:
াতেনা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

আঁতখ ১৩

তপিা:য়ফরয়দৌ মািা:
দমোোঃ ায়লো,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তর্োে ১৪

তপিা:য়মাোঃ োয় ম মািা: দমাোোঃ
ো না,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তলখন ১২

তপিা: দমাোঃ তলটন
মািা: দমাোোঃ
ায়েদা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

বৃতষ্ট ১৪

তপিা: দমাোঃ তজো মািা: দমাোোঃ
মায়লকা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

রতক ১৪

তপিা: দমাোঃ াফদার মািা: দমাোোঃ
সুমাইো,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

আদরী ১২
অন্তর ১৩

তপিা: আকরাম মািা:
মতরেম,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।
তপিা: দমাোঃ িাইয়জল মািা: দমাোোঃ
মতরেম,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

ত োম ১৩

তপিা: রনতজি মািা: দমাোোঃ
কয়মলা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তপাংতক ১২

তপিা: দমাোঃ আয়নাোর মািা: দমাোোঃ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মতজশনা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা

ইমা ১৩

তপিা: ই মাইল মািা:য়মাোোঃ
র্তর্,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তলতল ১২

তপিা: দমাোঃ তলটন মািা: দমাোোঃ
খাতদজা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

রাঙ্গা ১২

তপিা:য়মাোঃ রােোন , মািা:য়মাোোঃ
বুলবুতল,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তমরাজ ১৪

তপিা: দমাোঃ মতেবুল, মািা:য়মাোোঃ
কতরমন,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

জে ১৩

তপিা: দমাোঃ নুর ই লাম , মািা: দমোোঃ
আ মা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

দূজশে ১২

তপিা: দমাোঃ ায়জদুল ,মািা: দমাোোঃ
রতেমা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

দ াোগ ১৩

তপিা: দমাোঃওোোে ,মািা: দমাোোঃ
র্তরফা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

মতনকা ১৪

তপিা: মন্জজু ,মািা: দমাোোঃ
নুরজাোন,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তেল্লাল ১৩

তপিা: তরজু ,মািা:য়মাোোঃ
র্াতেদা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

হৃদে ১৪

তপিা: মুকুল , মািা:য়মাোোঃ
জাতমলা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

মতন ১৩

তপিা: দমাোঃ ো ান

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

তদর্া ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মািা:কাজলী,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।
তপিা: দমাোঃ োবু ,মািা: দমাোোঃ
রুপতর্,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তরতুতল ১৪

তপিা:য়মাোঃ আখিার মািা: দমাোোঃ
রতেমা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

দমােনা ১৩

তপিা: দমাোঃ েরুন ,মািা: দমাোোঃ
িারতজনা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তনতর্ ১২

তপিা: দমাোঃ দোয় ন, মািা: দমাোোঃ
জান্নাতুল,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

লােনী ১৩

তপিা: আয়ের আলী মািা:
দমাোোঃরুতম,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

ঊতমশ ১৪

তপিা: দমাোঃ খােরুল মািা:
দমাোোঃস্বপ্না,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

সুস্মা ১৩

তপিা: দমাোঃ ামাদ মািা:
দমাোোঃর্তরফা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

মােী ১৩

তপিা: দমাোঃ মান্নান মািা:
দমাোোঃয়রায়কো,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পাে
না।
তপিা: দমাোঃ চাঁদ আলী মািা:
দমাোোঃনাজলী,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

েন্যা ১৪
মীম ১৩
দ ায়েল ১৩

তপিা: দমাোঃ ত রাজুল ,মািা:
দমাোোঃনাত মা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।
তপিা: দমাোঃ চাঁদ আলী মািা:

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ায়জদুল ১২
আতি ১৪

সুমাইো ও তজ ান ইতঞ্জতনোতরাং
ওোকশর্প,মধ্যর্াতলখা ,জারতদ য়মাড়,
চাটয়মাের,পােনা

তপিা: দমাোঃ িায়ের মািা:
দমাোোঃর্ামসুন্নাোর,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পা
েনা।
তপিা:য়মাোঃ আলম মািা:
দমাোোঃরত্না,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

তরিা ১৩

তপিা: দমাোঃ কালাচাঁন,মািা:
দমাোোঃিন শা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

হৃদে ১৪

তপিা: দমাোঃ রাজ্জাক মািা:
দমাোোঃমমিা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

দিৌতকর ১৩
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দমাোোঃরতঙ্গলা,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।

দমা: ১৪
ত তিকুর
রেমান ত োম

দ ায়েল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প,রামনগরঘাট,
চাটয়মাের,পােনা

হৃদে ১৪

দরজা ইতঞ্জতনোতরাং
ওোকশর্প,োাংলাোজার,পােনা দর, পােনা

তর্পন ১৩

মা োোর দদাো দোন্ডা ওোকশর্প,দাশুতড়ো,
ঈশ্বরদী,পােনা।

দমাোঃ জ ীম ১২

মা োোর দদাো দোন্ডা ওোকশর্প,দাশুতড়ো,
ঈশ্বরদী,পােনা।

দমাোঃ াতির ১২

তপিা: দমাোঃ রতেউল মািা:
দকায়েলী,দগাকুলনগর,ঈশ্বরদী,পােনা।
তপিা: দমাোঃোয়করউতিন,মািা: দমাোোঃ
জহুরা
খাতুন,ভপলানপুর,গুনাইগাো,চাটয়মাের,পাে
না
তপিা: আরয়র্দ,মািা:
র্াোনাজ,রামনগর,পতিমপাড়া,চাটয়মাের,
পােনা
তপিা:আয়নাোর,মািা:
তর্ল্পী,লঞ্চঘাট,োাংলাোজার,পােনা
দর,পােনা
তপিা: দমাোঃ রতফকুল,চাঁদপুর, দাশুতড়ো,
ঈশ্বরদী, পােনা
দমাোঃ রঞ্জু,দখয়ররদারী, আওিাপাড়া,
পােনা।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
দম া শ আয়মনা ওোকশর্প, দটবুতনো,পােনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
দমাোঃ ইমন ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দমাোঃ র্াতেন,মতজদপুর, দটবুতনো, দর,
পােনা।

মামুন দপাতি দকইজ োইজ, দটবুতনো,পােনা।

শুৈ ১৩

দমাোঃ োরুন,মতজদপুর, দটবুতনো, দর,
পােনা।

মামুন দপাতি দকইজ োইজ, দটবুতনো,পােনা।

ম্রাট ১৩

দমাোঃ মতেদুল,র্াংকরপুর, দর, পােনা।

মীরাজুল স্টীল ফাতণ শচার,দটবুতনো, পােনা।
র্াে পরাণ দপাতি দকইজ োউজ, দটবুতনো, দর,
পােনা।
েজরুল দোন্ডা াতৈশ , দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী,পােনা।
আবু াঈদ মটর গ্যায়রজ,দাশুতড়ো,
ঈশ্বরদী,পােনা।

োতফজুল ১৩
দ াোগ
মামুন ১২
িানৈীর ১৩

দমােনা-িা তনম তরতপোতরাং ওোকশর্প,
দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী, পােনা।

র্াতকে ১২

দমােনা-িা তনম তরতপোতরাং ওোকশর্প,
দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী, পােনা।

ইমন ১৩

অনন্যা মটর , দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী, পােনা।
দম া শ ালাম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, োইপা
দরাড, লস্করপুর, পােনা

তজোদ ১৩
দমাোঃ আলমগীর ১২
দোয় ন ত োম,

দমাোঃ তজো, রদায়রর ঢাল, দটবুতনো,
পােনা দর, পােনা।
দমাোঃ াইদুল,নারােনপুর, দটবুতনো,
পােনা।
,সুরুজ, তদকর্াইল, গাঁিী, দাশুতড়ো,
পােনা।
রানা,চানমাতড়, ঈশ্বরদী, পােনা।
মৃি. িা মি,জগন্নাথপুর, ঈশ্বরদী, পােনা
দমাোঃ দুলাল,েেরপুর আশ্রেন দকন্দ্র,
দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী, পােনা।
র্েীদ,নওদাপাড়া, দাশুতড়ো, ঈশ্বরদী,
পােনা।
তপিাোঃ দমাোঃ রিন, মািাোঃ ফায়িমা
খাতুন,রামচন্দ্রপুর, োাংলা োজার, পােনা,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
স্বপন দটকতনতর্োন ওোকশর্প, লস্করপুর,
োইপা দরাড, পােনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ত োে, ১০

র্েীদ অয়টায়মাোইল, দোতডাং- ৫২০/৪,
র্ালগাড়ীো, োইপা দরাড, পােনা

নাজমুল, ১৩

ময়ডল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ঐতিেয আেরণ
মায়কশট, ো টাতমশনাল, পােনা।

১। শ্রােণ, ১২

ময়ডল ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ঐতিেয আেরণ
মায়কশট, ো টাতমশনাল, পােনা।

রাতকে, ১২

অতনক অয়টায়মাোইল, লস্করপুর, োইপা দরাড,
পােনা।

নাইমুল ১৩

আয়নাোর দোয় ন ময়না ওোকশর্প, ো পািাল
দরাড, োইপা দরাড, র্ালগাড়ীো, পােনা।

রাতকে, ১২

অতনক অয়টায়মাোইল, লস্করপুর, োইপা দরাড,
পােনা।

ত োম দোয় ন ১২

সুজন াইয়কল োউজ,নাতরয়কলপাড়া, কয়লজ
মায়কশট,চাটয়মাের,পােনা

দমা: র্ােীন ১২

সুজন াইয়কল োউজ,নাতরয়কলপাড়া, কয়লজ
মায়কশট,চাটয়মাের,পােনা

দমা: আলাতমন ১২

সুজন াইয়কল োউজ,নাতরয়কলপাড়া, কয়লজ
মায়কশট,চাটয়মাের,পােনা

দমা: অন্তর ১৩

আ: োয়রক ওোকশর্প,চাটয়মাের দরল

দমা: র্ােীন ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
তপিাোঃ র্েীদ, মািাোঃ রায়েো খাতুন,
ঠিকানা- লস্করপুর, োইপা দরাড, পােনা,
দমাোইল- ০১৭২১৬১৮২৯০,
০১৩০৯৮৯১৮৪৩
তপিাোঃ দমাোঃ োন্নান, মািাোঃ নারতগ ,
ঠিকানা- কতেরপুল, লস্করপুর, পােনা
তপিাোঃ দমাোঃ সুরজ, মািাোঃ দমাোোঃ মুতর্শদা
খাতুন, ঠিকানা- ময়েন্দ্রপুর, রাজাপুর,
পােনা, দমাোইল- ০১৭৯৯৬৯২৩৮৯
তপিাোঃ দমাোঃ সুরজ, মািাোঃ দমাোোঃ মুতর্শদা
খাতুন, ঠিকানা- ময়েন্দ্রপুর, রাজাপুর,
পােনা, দমাোইল- ০১৭৯৯৬৯২৩৮৯
তপিাোঃ দমাোঃ কাউোর, মািাোঃ দমৌসুমী
আক্তার, ঠিকানা- নাতজরোট, দেয়িপাড়া,
পােনা, দমাোইল- ০১৭৯৯৮৯২২৬৩
তপিাোঃ দমাোঃ আতরফুল, মািাোঃ র্ারমীন,
ঠিকানা- িালোগান
ত োম দোয় ন, তপিাোঃ দমাোঃ াজ্জাদ
দোয় ন, মািাোঃ তেউটি আক্তার, ঠিকানাখয়ের সুিী, পােনা, দমাোইল০১৭৬৬২০৫৬১২
তপিা: র্ামীম,মািা:
ফায়িমা,নাতরয়কলপাড়া,চাটয়মাের,পােনা
তপিা: ইোেীন,মািা:
আঞ্জুোরা,নাতরয়কলপাড়া,চাটয়মাের,পােনা
তপিা: তেয়মল,মািা:
আদরী,নাতরয়কলপাড়া,চাটয়মাের,পােনা
তপিা: মৃি মুো,মািা:

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

োজার,চাটয়মাের,পােনা
সুমন ওোকশর্প,তর্মুলিলা োজার,
মূলগ্রাম ,চাটয়মাের,পােনা
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ জুইূঁ ণরণপয়াণরং
ওয়াকটশপ,িহণরশপুর,বাগানবািী, নামর্ার
ৈদর,নামর্ার
জুূঁই এন্টারিাইজ,বিহণরশপুর,বাগানবািী,
নামর্ার ৈদর,নামর্ার
নুরুজ্জামান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,হাণন্ডয়াল
বাজার,মমইনমরাি,চার্মমাহর,পাবনা

দমা: ইউসূফ ১৩
আলী
ণলর্ন
ৈাইফুল
ইমরান ১৩

আকাশ হাণমম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,হাণন্ডয়াল
বাজার,চার্মমাহর,পাবনা

কমা: রতন ১৩
কমাল্লা

অলরাউন্ডার নাঈম ওয়াকটশপ,ধানকুণনয়া বাজার,
কপা:কামর্ঙ্গা,চার্মমাহর, পাবনা

কমাঃ আণলম ১৩
কহামৈন

কমৈাৈ ট বাবা মাময়র কদায়া ইণি:
ওয়াকটশপ,ধানকুণনয়া বাজার,
কপা:কামর্ঙ্গা,চার্মমাহর, পাবনা
কমৈাৈ ট বাবা মাময়র কদায়া ইণি: ওয়াকটশপ,
ধানকুণনয়া বাজার, কপা:কামর্ঙ্গা,চার্মমাহর,
পাবনা
তমা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, নতুন বাজার,নতুন
হার্ ৈংলগ্ন,চার্মমাহর,পাবনা

কমাঃ সুজন ১২

কমৈাৈ ট আরজুল
ওয়াকটশপ,আনকুটিয়া,চার্মমাহর,পাবনা
শাহীন অমর্া কমাবাইল ,শালগািীয়া,বাইপাৈ
,পাবনা

কমাঃ স্বাধীন ১৩
কমাঃআণলম ১৩
কমা: মণনরুল ১৩
ইৈলাম
নাজমুল ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দমামিা,মােগ্রাম,দরল
োজার,চাটয়মাের,পােনা
তপিা: মৃি নান্নু দর্খ,মািা: দমাো :ইনোন
খাতুন,তর্েপুর,মূলগ্রাম চাটয়মাের,পােনা
ণপতা: জয়নাল , মা: চায়না
,দত্তপািা,মধারাইল ,নামর্ার ৈদর,নামর্ার
ণপতা: মনছুর আলী,মাতা: হামজরা,
নওিাপািা, বিহণরশপুর,নামর্ার
ৈদর,নামর্ার
ণপতা: ইৈহাক,মাতা: মণজটনা, নয়া
বাজার,গুরুদাৈপুর,নামর্ার
ণপতা: কমা: নুর ইৈলাম,বাগলবািী, মাতা:
কমাছা: মণজটনা খাতুন,
হাণন্ডয়াল,চার্মমাহর,পাবনা
ণপতা: কমাঃ ণমনহাজ,মাতা: কমাছা হাণববা
খাতুনধানকুণনয়া,চার্মমাহর,পাবনা
ণপতা: কমাঃ শণহদুল
,চামর্া,মজানাইল,বিাইগ্রাম,নামর্ার
ণপতা: কমাঃ জাণনক, মাতা:
কমাছাঃআমনায়ারা, কবায়াইলমারী,
চার্মমাহর,পাবনা
ণপতা: রণফকুল
মাতা:আমলয়া,মূলগ্রাম,চার্মমাহর,পাবনা
মৃত কণবরুজ্জামান,মমাছা: কমামমনা খাতুন,
কামালপুর দহপািা ,চার্মমাহর,পাবনা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
দমৌতখক তনয়দ শর্
প্রদান এোং দনাটির্
দপ্ররণ
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
লাণকং ণরণপয়াণরং ওয়াকটশপ,আলহাজ্ব
কমাি,আই.মক করাি,ঈশ্বরদী,পাবনা
তানণজনা ইমলকণেকাল ওয়াকটৈ,আলহাজ্ব
কমাি,আই.মক করাি,ঈশ্বরদী,পাবনা
মা বাবার কদায়া কহান্ডা
ওয়াকটশপ,দাশুণরয়া,ঈশ্বরদী,পাবনা।
লাকী ণরণপয়াণরং ওয়াকটশপ।,আই.মক
করাি,ঈশ্বরদী,পাবনা
তানণজনা ইমলকণেকাল ওয়াকটৈ,আই.মক
করাি,ঈশ্বরদী,পাবনা
কমৈাৈ ট মামুন কেিাৈ ট এন্ড কপািী
ৈাণভটমৈৈ,মর্বুণনয়া বাজার,ঈশ্বরদী,পাবনা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণমজান ১৩

সুমন ১২
রাহুল ১২
রণহ ১২
কমাণমন ১২

অণনক সুইর্ৈ,শরৎনগরবাজার,ভাঙ্গুিা,পাবনা

ফরহাদ বয়ৈ -১৩

কবকারী

ঈগল ককক ফুিৈ,কাজীপািা,চার্মমাহর,পাবনা

আণলফ ১৩

শাণহন ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটশপ,বনওয়ারীনগর,ফণরদপুর,পাবনা
মঞ্জু ওয়াকটশপ,মরল বাজার,চার্মমাহর,পাবনা
কমৈাৈ ট কৈবা স্টীল
ফাণন টচার,বনওয়ারীনগর,ফণরদপুর,পাবনা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কিরি

রাণহ ১২

ণমণষ্ট

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ৈালমা ণস্টল
ণকং,,নাণরমকলপািা,চার্মমাহর,পাবনা

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

জণৈম উণর্দ্ন, মাতা: কমাছাঃ
শামীমাচাঁদপুর,দাশুণরয়া,ঈশ্বরদী,পাবনা।
আহেদ মাতা:
ইৈমা,বাণিহার্া,দাশুণিয়া,ঈশব টরদী,পাবনা
রণন,মাতা: টুম্পা,
কভলুপািা,ঈশ্বরদী,পাবনা।
মৃত নাণজমউণর্দ্ন ,মাতা:
কৈণলনা,চকআলাণদয়া,কাণলকাপুর.পাবনা
ৈদর,পাবনা
ণপতা: আবু তামলব,মাতা:
ফামতমা,পারভাঙ্গুিা,ভাঙ্গুিা,পাবনা
ণপতা: মণহর,মাতা: মুক্তা,
বালুচর,চার্মমাহর,পাবনা

রামৈল রানা ১৩

ণপতা:রতন আলী, মাতা: করাণজনা,
লাউটিয়া,ভাদরা,চার্মমাহর,পাবনা

কমাঃ কৈাহান ১৩

ণপতা: কমাঃ ৈাইফুল ইৈলাম, মাতা:
আণমনা শালমারা,চার্মমাহর,পাবনা

আকাশ ১২
রতন ১১
তামহর ১২

ণপতা: ণমজান,মাতা: আদুরী
খণলশাদহ,ফণরদপুর,পাবনা
ণপতা: রাণকব আলী, মাতা: রামবয়া খাতুন
জগাতলা,মরলবাজার,চার্মমাহর,পাবনা
ণপতা: কামাল ,মাতা: তাহণমনা
খণলশাদহ,ণব.নগর,ফণরদপুর,পাবনা

কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
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ভাই ভাই কেিাৈ ট ইশ্বরদী,পাবনা

ফারুক ণষ্টল ওয়াকটৈপ,ইশ্বরদী,পাবনা।

ৈাইফুল ইণিণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ,শরৎনগর,ভাঞ্গগুরা,পাবনা
কণফল উণর্দ্ন ওয়াকটশপ,ণদলালপুর,পাবনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আণলফ ১১

ণপতাঃলণতফ,মাতাঃখাণদজা,মধ্য
অরুনমকালা,ইশ্বরদী,পাবনা

ণৈয়াম ১৩

ণপতাঃ মাহবুবুল মাতাঃমরশমা,,মধ্য
অরুনমকালা,ইশ্বরদী,পাবনা

আণবর হাৈান ১২

ণপতাঃমণতয়র রহমান মাতাআৈমা
কবগম।মকামলরকান্দী,বর্তলা,পাবনা।

তাণমম ১৪

ণপতাঃণজল্লুর রহমান মাতাঃমজাৈনা
কবগম।ৈারা কগাপালপুর ইশ্বরদী,পাবনা।

কাওছার ১৪

ণপতাঃমাহবুল,মাতাঃ খাণদজা,আলহাজ্জ
কমাি,ইশ্বরদী,পাবনা।

কমাঃ ণরফাত ১৩

ণপতাঃ কমাঃ কামরূল ইৈলাম. মাতাঃ
কমাছা: করাণজনা খাতুন

কমাঃ শাণহুনুর ১২

ণপতাঃ কমাঃ হাছান ,মাতাঃমমাছাঃ ণশণি
খাতুন

কমাঃ কাওছার ১৩
কহামৈন

ণপতাঃ কমাঃ আণজম মাণলো, মাতাঃ
কমাছাঃ িণল খাতুন

কমাঃ রাণি ১২
কহামৈন

ণপতাঃ আবুল কালাম,মাতাঃ কমাছা:
আরণজনা খাতুন

স্কয়ার ণরণপয়াণরং ওয়াকটশপ, আঃ হাণমদ
করাি,পাবনা।

ণনরব হাৈান ১৪
ণশমুল

ণপতাঃ কমাঃ আতাহার আলী ,মাতাঃ
কমাছাঃ ণশণরনা কবগম

হান্নান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,গাছপািা,পাবনা

কমাঃ করাহান ১৩

ণপতাঃ কমাঃ শণফ,মাতাঃমণজটনা খাতুন

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
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ণমঠু খাঁ ইণিণনয়াণরং,চরভাঙ্গাবািীয়া,পাবনা।
তাণনম ওয়াকটশপ,ৈািা করাি,পাবনা।
স্কয়ার ণরণপয়াণরং ওয়াকটশপ, আঃ হাণমদ
করাি,পাবনা।
কদাকান

মামুন কেিাৈ ট,মর্বুণনয়া,ইশ্বরদী,পাবনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ৈাণকব ১৪

ণপতাঃ ছাময়ম, মাতাঃ ণশণি খাতুন

কমারৈাণলন ১৩

ণপতাঃ ৈাইফুল ,মাতাঃ ণমনা খাতুন

ৈাগর িামাণনক ১২

ণপতাঃ কমাঃ নাণছম,মাতাঃ ছামলহা

ফণরদ কহামৈন ১৪

ণপতাঃ কমাঃ আতাহার আলী ,মাতাঃ
কমাছাঃ ণশণরনা কবগম

হাৈান ১৪
আণজজুল ১৪

আণকজ ণবণি,ইশ্বরদী,পাবনা।
২০

নামর্ার

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

বাধন ১৪

ণপতাঃআরমশদ মাতাঃহাৈনা।ৈারা
কগাপালপুর ইশ্বরদী,পাবনা।
ণপতাঃমাহবুব ৈরদার, মাতা
ঃঃশাহানা,।ৈারা কগাপালপুর
ইশ্বরদী,পাবনা।
ণপতাঃণমলন,মাতাঃসুণফয়া,মগাকুল,ইশ্বরদী,
পাবনা।

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ কনামান স্টীল ণকং ,পারণশশা,গুরুদাৈপুর,নামর্ার

রািানী ১২

ণপতা: শামীম,মা:
চামমলী,মদবদারমমাি.গুরুদাৈপুর,নামর্ার

কৈাহান ইণিণিয়াণরং
ওয়াকটশপ,নয়াবাজার,ধারাবাণরষা,গুরুদাৈপুর,না
কর্ার
কনামান স্টীল ণকং ,পারণশশা,গুরুদাৈপুর,নামর্ার

কৈাহান ১৩

ণপতা:রতন আলী,
নয়াবাজার,ধারাবাণরষা,গুরুদাৈপুর,

মহন ১২

ণপতা: আমজাদ ,মা: মণজটনা ,মমাল্লা
বাজার,নাণজরপুর.গুরুদাৈপুর,নামর্ার

কৈাহান ইণিণিয়াণরং
ওয়াকটশপ,নয়াবাজার,ধারাবাণরষা,গুরুদাৈপুর,না

ৈাণফউল্লাহ ১২

ণপতা: শণফকুল,মাতা: কমৌসুমী,
খণলফাপািা,চাঁচককি,গুরুদাৈপুর,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ

168

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কর্ার
আশা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
বিহণরশপুর,বাইপাৈ করাি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার,

খুলনা

ইণিঃ (অমর্ামমাবাইল)
ফাণন টচার (কদাকান)
ইণিঃ ওয়াকটৈপ
ফ্লাওয়ার ণমল

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

রানা ১২

কালাচান, মাতা: মানছুণর গুনাণরগ্রাম
,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

ৈাইফুল ওয়াকটশপ, বিহণরশপুর, বাইপাৈ
করাি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

ণরপন ১৩

নুর কমাহাোদ,মাতা: রামবয়া কবগম
,শ্রীধরপুর,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

ফণরদ অমর্া কমাবাইল ওয়াকটশপ
,বিহণরশপুর,বাইপাৈ করাি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

নাঈম ১৩

ইভা ইমন অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ,বিহণরশপুর,বাইপাৈ করাি,নামর্ার
ৈদর,নামর্ার
র্াইগার অমর্া কমাবাইল ওয়াকটশপ
,বিহণরশপুর,বাইপাৈ করাি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

আণজম , ১১

ৈণফকুল ,মাতা: নাজমা
কবগম,নওদাপািা,পুণলশ লাইন্স ,নামর্ার
ৈদর,নামর্ার
কামাল,মাতা:ছাণবনাবিহণরশপুর,পুণলশ
লাইন্স ,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

ছামকর অমর্া ওয়াকটশপ, বিহণরশপুর,মমণশন
কগইর্,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

২১

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অন্তর, ১৩

রণবউল ইৈলাম,মাতা:আমনছা কবগম
ভবানীগি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

কমাঃ তানভীর ১২

বাকীণবল্লাহ ,মাতা: গুলমনহার
কবগম,গুনাইগ্রাম,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

ৈাইফুল ওয়াকটশপ ,বিহণরশপুর,বাইপাৈ
করাি,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

নাইম ১১

আ: আণলম,মাতা: লাইলী কবগম,
গুনাইগ্রাম,নামর্ার ৈদর,নামর্ার

নজরুল মর্র গ্যামরজ, কবরখানা কমাি,
টুর্পািা, ৈদর,খুলনা
আমীর আলী ফাণন টচার, বটিয়াঘার্া
করাি,লবনচরা,খুলনা
আণশক ইণিঃ ওয়াকটশপ,বটিয়াঘার্া
করাি,লবনচরা,খুলনা
ণনকলাপুর ফ্লাওয়ার ণমল, রূপৈা, খুলনা

শাণফন ১৩

কমাঃ নজরুল ইৈলাম নজু

ণনকলাপুর ফ্লাওয়ার ণমল, রূপৈা, খুলনা
ণনকলাপুর ফ্লাওয়ার ণমল, রূপৈা, খুলনা

কমাঃ কখারমশদ ১১
আলম
মুন্না ১২
আময়শা আক্তার ১৩
তামান্না,
ণশণরন আক্তার ১৪
আণখ,
আফমরাজা ১৪

কমাঃ আমীর আলী
নয়নগাজী
কজাৈনা কবগম, চর রুপৈা,খুলনা
০১৯৬৪৬৫৫৪০৪
কমাছাঃ খামলদা কবগম, চর রূপৈা,খুলনা
রণহমা কবগম,রূপৈা,খুলনা,

গৃহীত ব্যবস্থা
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
কমৌণখক ণনমদ টশ
িদান ও কনাটিশ
কিরি
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও

মন্তব্য

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং

কমৌণল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ইন্ডাঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
কমৌণল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ইন্ডাঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
কমৌণল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ইন্ডাঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
কমৌণল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ইন্ডাঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
কমৌণল ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ইন্ডাঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
খুলনা ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ণলঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
খুলনা ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ণলঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
খুলনা ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ণলঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
খুলনা ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং ণলঃ, চররূপৈা,
রুপৈা, খুলনা।
রমনা ৈি ণরফাইনারীজ, ণৈংমহরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
রমনা ৈি ণরফাইনারীজ, ণৈংমহরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
রমনা ৈি ণরফাইনারীজ, ণৈংমহরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
পূরবী ৈি ইন্ডাণিজ ণলঃ, ণৈমঙ্গরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
পূরবী ৈি ইন্ডাণিজ ণলঃ, ণৈমঙ্গরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।

লবি

পূরবী ৈি ইন্ডাণিজ ণলঃ, ণৈমঙ্গরচর,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আক্তার,
লাণময়া আক্তার ১১
লাণময়া আক্তার
উণমটলা
আণফফা আঞ্জুম
ণমণহকা,
কমমহরুন আক্তার
ণবজলী,
আফৈানা
আক্তার,
কুলসুম,

১৫
১৩
১২
১১
১৩

ণবেী, ১৫
বষ টা, ১৩
হাণলমা, ১২
ফারজানা, ১২
ণরতা মণন, ১৩
ৈাণবনা, ১৪
মণরয়ম, ১৪
ইয়াৈণমন ১২
আক্তার আময়শা
,
সুমাইয়া ১৫
আক্তার,

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৯৯৯২৯৯৭৮৬
তানণজলা কবগম ,চর রুপৈা, খুলনা
০১৯১০০৯১৮৬১
কশফাণল কবগম, চর রূপৈা, খুলনা
০১৯৭৩২৩৮৪৫৮
লাণক আক্তার, চর রূপৈা,খুলনা
০১৭৫৪৪৪৪১৯১
ণমনারা কবগম, চর রূপৈা, খুলনা
০১৮৬৩১৫৮৭৩০
হাণৈনা কবগম, চর রূপৈা, খুলনা
০১৯২০০৬৩৩৩৮
এণমণল কবগম,চর রূপৈা, খুলনা
,০১৯৯৮৭১৬৩১৮
ৈালমা আক্তার,চর রূপৈা, খুলনা

গৃহীত ব্যবস্থা

আলমবদা খাতুন,চর রূপৈা, খুলনা
০১৭২৩৮৭৭৯৭৪
রণশদা কবগম,চর রূপৈা, খুলনা
০১৯৪২০৩৪৪৬৩
ফামতমা কবগম ,চর রুপৈা, খুলনা
০১৯৬১৩০৫০৮৪
মমতাজ কবগম ,চর রুপৈা,খুলনা
০১৯৩৭৯১৫২০৬
আশা কবগম, চর রুপৈা,খুলনা
০১৭৩৩১৪১০৭৪
রণশদা কবগম, চর রূপৈা, খুলনা
০১৯৫২৩৩৫৬০৯
মণরওম আক্তার, চর রূপৈা, খুলনা
০১৯৪১০৭৮৫৬১

কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

ককাণহনুর কবগম, চর রূপৈা, খুলনা
০১৭৫৮৮৮৮১৯৬

উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

গ্লাৈ

ণিংণকং ওয়ার্ার

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
পূরবী ৈি ইন্ডাণিজ ণলঃ, ণৈমঙ্গরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
পূরবী ৈি ইন্ডাণিজ ণলঃ, ণৈমঙ্গরচর,
কবলফুণলয়া, রূপৈা, খুলনা।
মাণরয়াম গ্লাৈ, মুণন্সবািী, খাণলশপুর, খুলনা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ৈাণজয়া আক্তার, ১৪
নাণহদা, ১২
রুণব, ১১

মাণরয়াম গ্লাৈ, মুণন্সবািী, খাণলশপুর, খুলনা

নাৈণরন, ১৫

মাণরয়াম গ্লাৈ, মুণন্সবািী, খাণলশপুর, খুলনা

শ্রাবণন, ১৬

মাণরয়াম গ্লাৈ, মুণন্সবািী, খাণলশপুর, খুলনা

উণমট, ১২

কমৈাৈ ট আমনায়ার ফুি এন্ড কবভামরজ,
খাণলশপুর, খুলনা
কমৈাৈ ট আমনায়ার ফুি এন্ড কবভামরজ,
খাণলশপুর, খুলনা

রুণম, ১২
মুণন্ন, ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
লাণক কবগম,চর রূপৈা, খুলনা
০১৯২৪৫৭২২৩৪

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

ণনরৈন

কাজাল কবগম,চর রূপৈা, খুলনা

উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

ণনরৈন

উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও

ণনরৈন

ফামতমা কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
১৯৪০৫২০৩১৯
জণমরমন্নৈা, ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৭৬৪৬৩৫৮০৩
মুক্তা কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯৯৪৯৮৪৪৫৬
রওশন আরা কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯৫০৬৪০০৮৬
পারণভন কবগম , ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৮১৮৯৫৮৪৫৬
শাণহনুর কবগম,৫ নং ঘার্, খুলনা
১৪০৯৩০৮৬৯০

কমৈাৈ ট আমনায়ার ফুি এন্ড কবভামরজ,
খাণলশপুর, খুলনা

হাণলমা, ১৩

শাণহনুর কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
১৯২২৬২৬০৫৮

কমৈাৈ ট আমনায়ার ফুি এন্ড কবভামরজ,
খাণলশপুর, খুলনা

সুমাইয়া, ১৪

ৈাণবনা কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
১৮৫১৫৭৯৯০১

ণবণবধ

কমৈাৈ ট আমনায়ার ফুি এন্ড কবভামরজ,
খাণলশপুর, খুলনা
ফুণজকন কিািাক্টৈ, পুরাতন যমশার
করাি,খাণলশপুর,খুলনা।

তাণিনা, ১৩
মাসুরা খাতুন, ১২

মুণন্ন কবগম, ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯৬২০৫০২৮৪
আৈমা খাতুন, ৫ নং ঘার্, খুলনা
১৭৯১২৬৭০১১

ণনরৈন

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ফুণজকন কিািাক্টৈ, পুরাতন যমশার
করাি,খাণলশপুর,খুলনা।
ফুণজকন কিািাক্টৈ, পুরাতন যমশার
করাি,খাণলশপুর,খুলনা।
ফুণজকন কিািাক্টৈ, পুরাতন যমশার
করাি,খাণলশপুর,খুলনা।
ফুণজকন কিািাক্টৈ, পুরাতন যমশার
করাি,খাণলশপুর,খুলনা।
তালুকদার কবকারী এন্ড কনমফকশনারী, বয়রা
বকুলতলা, খুলনা।
তালুকদার কবকারী এন্ড কনমফকশনারী, বয়রা
বকুলতলা, খুলনা।
তালুকদার কবকারী এন্ড কনমফকশনারী, বয়রা
বকুলতলা, খুলনা।
তালুকদার কবকারী এন্ড কনমফকশনারী, বয়রা
বকুলতলা, খুলনা।
ণনউ ণবৈণমল্লাহ কবকারী, পুরাতন যমশার করাি,
কজািামগর্, খাণলশপুর, খুলনা।
ণনউ ণবৈণমল্লাহ কবকারী, পুরাতন যমশার করাি,
কজািামগর্, খাণলশপুর, খুলনা।
ণনউ ণবৈণমল্লাহ কবকারী, পুরাতন যমশার করাি,
কজািামগর্, খাণলশপুর, খুলনা।
ণনউ ণবৈণমল্লাহ কবকারী, পুরাতন যমশার করাি,
কজািামগর্, খাণলশপুর, খুলনা।
ণনউ ণবৈণমল্লাহ কবকারী, পুরাতন যমশার করাি,
কজািামগর্, খাণলশপুর, খুলনা।
তাজ ফুি, হাউণজং এমষ্টর্ খাণলশপুর, খুলনা।

কৈাহাগী, ১৩

পারণভন, ৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৭২৬৭৭৯৭১৩
পাণখ, ৫ নং ঘার্, খুলনা ০১৭৭৫৯০৪২৮

মুণনয়া, ১৪
লাণময়া, ১২
আময়শা, ১২
ণরণম, ১৩
খাণদজা, ১১
জণমলা, ১২
মণরয়ম, ১৩
বন্যা, ১২
সুরাইয়া আক্তার, ১১
ৈাণে, ১২
বষ টা, ১৩
রুমা, ১১
ণরতা খাতুন, ১২

তাজ ফুি, হাউণজং এমষ্টর্ খাণলশপুর, খুলনা।

কৈাহাগী, ১২

তাজ ফুি, হাউণজং এমষ্টর্ খাণলশপুর, খুলনা।

ণমম, ১৩

ণবউটি কবগম,৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৭৮৬৪৫৩৬০৫
সুখজাহান ণবণব,৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯৬৪৯৫৭৫০৮
মালা কবগম,৫ নং ঘার্,
খুলনা০১৯২০৪৩৫২৮৩
কণরমন কবগম,৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯২০৪৩৫২৮৩
ণিয়া কবগম,৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৭০৩২০৬৮১৯
কৈণলনা আক্তার,৫ নং ঘার্, খুলনা
০১৯২৮৮৯৫৬৩৮
ময়না কবগম,কজািা কগর্ ,খুলনা
০১৯৪৮১২৬২৩০
কণল কবগম, কজািা কগর্ , খুলনা
০১৯৪১১৫৬৭৫৮
নাজমা কবগম, কজাড়্রা কগর্, খুলনা
০১৯৪০৫১২৬২৮
শাহানা কবগম, ৬ নং ঘার্, খুলনা
০১৯২৩৫৭৩৭৯৭
আণখরন কবগম, কজািা কগর্,খুলনা
০১৯৯৮৯৩২২৯৪
সুণম খাতুন, কজািা কগর্, খুলনা
০১৭৯৫৭১০৪৮৮
কজাৈনা কবগম, কজািা কগর্, খুলনা
০১৯১৮৬০৬৫১২
করনু খাতুন, ৫ নং ঘার্, খুলনা

গৃহীত ব্যবস্থা
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও

মন্তব্য

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণনউ ফুিৈ ণলঃ, জাবুৈা, রূপৈা, খুলনা।

জান্নাতুল হাফৈা ১৩

ণনউ ফুিৈ ণলঃ, জাবুৈা, রূপৈা, খুলনা।

কমাছাঃ সুমাইয়া
খাতুন,
আরণশ আক্তার
নাফণৈ,
কমাছাঃ জাফণরন
নাহার জুই, ১৪
আমমনা আক্তার ১৪
মীম,

ণনউ ফুিৈ ণলঃ, জাবুৈা, রূপৈা, খুলনা।
ণনউ ফুিৈ ণলঃ, জাবুৈা, রূপৈা, খুলনা।
ণনউ ফুিৈ ণলঃ, জাবুৈা, রূপৈা, খুলনা।
মাসুদ কবকারী, গগন বাবু করাি, খুলনা।
মাসুদ কবকারী, গগন বাবু করাি, খুলনা।
মাসুদ কবকারী, গগন বাবু করাি, খুলনা।

খুলনা

ইণিঃ ওয়াকটশপ
ফাণন টচার

ইণিঃ ওয়াকটশপ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কমাঃ ণমলাদুল ১২
ইৈলাম,
ইৈমাইল ৈরদার ১১

আণরফ ১২
হাওলাদার,

এৈএৈ স্টাইল স্টীল ইণিঃ ওয়াকটশপ,
ণশপইয়াি ট করাি, লবনচরা, ণখলনা
ফাণন টচার পময়ন্ট, স্লুইচ কগর্ ,লবনচরা, খুলনা

ৈাণন ণশকদার,
১৬
মন্টু, ১৬

হক ফাণন টচার, স্লুইচ কগর্, লবনচরা, খুলনা

কমাঃ রাণি, ১৬

হক ফাণন টচার, স্লুইচ কগর্, লবনচরা, খুলনা

কমাঃ কামরুল,
১৫
কমাঃইয়াণৈন,
১৬
কমাঃ কমমহদী
হাৈান, ১৬
কমাঃ আহাদ, ১৬

কৈৌরভ কমর্াল, পাওয়ার হাউমজর ৈামমন,
বটিয়াঘার্া, খুলনা
শামীম ইণিঃ ওয়াকটশপ, রূপৈা কৈতুর নীমচ,
লবনচরা, খুলনা
শামীম ইণিঃ ওয়াকটশপ, রূপৈা কৈতুর নীমচ,
লবনচরা, খুলনা

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৯২৮৯৪২৩৫৪
কমাছাঃ সূয টবান আক্তার, চর রুপৈা,খুলনা
কমাছাঃ রণহমা খাতুন,চর রুপৈা, খুলনা
০১৯৩৯৬৭১২৪৮
নাজমা কবগম ,চর রুপৈা,খুলনা
০১৯৫৪৬৪৪৩০৪
কমাছাঃ বকুল পারণভন ,চর রুপৈা ,খুলনা
০১৯৮৬৯১২১৫১
ণশিী কবগম ,চর রুপৈা, খুলনা
০১৪০৩৫২৫০০১
রণশদা কবগম,কৈানািাঙ্গা,খুলনা
০১৯৬১১৫৫৯০৩৫
মণজটনা, ৈবুজবাগ ময়ুর ব্রীজ,খুলনা,
০১৭৪৫১৬৭৬৪৩
ণশণি কবগম,কৈানাণল
নগর,কৈানািাঙ্গা,খুলনা,
০১৮৫৪৬৪২৩৮২
আক্তার ণশকদার, ড্রাইভার গণল,
লবনচরা, খুলনা
কমাঃ রণফকুল ইৈলাম, বান্দা বাজার,
লবনচরা, খুলনা
কমাঃ রণহম ,ৈালাউণর্দ্ন স্কুল গণল,
লবিচরা, খুলনা
কমাঃ মজনু ,স্টীল করাি, লবনচরা, খুলনা
কমাঃ শাহ আলম,ণবশ্বমরাি,লবনচরা,
খুলনা
কখাকন গাজী, ইমামপািা, রূপৈা কৈতু
ৈংলগ্ন, লবনচরা, খুলনা
কমাঃ কৈাহরাব কহামৈন ,ণজন্নাহপািা,
লবনচরা, খুলনা

গৃহীত ব্যবস্থা
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণমন্টু ইণিঃ ওয়াকটশপ,লবনচরা,খুলনা

অমর্ামমাবাইল
ইণিঃ ওয়াকটশপ
ণবণবধ (পাইণলং)
অমর্ামমাবাইল

অমর্ামমাবাইল
ইণিঃ ওয়াকটশপ
ইণিঃ ওয়াকটশপ
প্লাণস্টক

ৈ ণমল
ৈ ণমল
ইণিঃ ওয়াকটশপ

কাজী আব্দুল ওহাব গ্যামরজ, রূপৈা কৈতু
ৈংলগ্ন,লবনচরা, খুলনা
ণনউ ভাই ভাই ইণিঃ ওয়াকটৈপ,
স্লুইচমগর্,লবনচরা,খুলনা
টিপু কনিাকৈন, কমাহােদনগর,লবনচরা,খুলনা
মণত মর্রৈ, কমাহােদনগর,লবনচরা,খুলনা
কাজী আব্দুল ওহাব গ্যামরজ, রূপৈা কৈতু
ৈংলগ্ন,লবনচরা, খুলনা
কাজী আব্দুল ওহাব গ্যামরজ, রূপৈা কৈতু
ৈংলগ্ন,লবনচরা, খুলনা
ণনউ ভাই ভাই ইণিঃ ওয়াকটৈপ,
স্লুইচমগর্,লবনচরা,খুলনা
শামীম ইণিঃ ওয়াকটশপ, রূপৈা কৈতুর নীমচ,
লবনচরা, খুলনা
আর এন্ড এম প্লাস্টক, ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।
আর এন্ড এম প্লাস্টক, ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।
রাজাপুর টিিার এন্ড ৈ ণমল, রুপৈা কবিী
বাধ,করাি ণশপইয়াি ট, খুলনা
রাজাপুর টিিার এন্ড ৈ ণমল, রুপৈা কবিী বাধ,
করাি ণশপইয়াি ট, খুলনা
রুহুল মর্র গ্যামরজ, লবনচরা, খুলনা।
রুহুল মর্র গ্যামরজ, লবনচরা, খুলনা
আণমনউণর্দ্ন অমর্ামমাবাইলৈ, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শাওন, ১৬

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নাণৈর, কমাহােণদপািা, লবনচরা,খুলনা

ৈণহদুল, ১৬

কমাঃ জাণকর ,খারাবাদ, বাইনতলা,
বটিয়াঘার্া, খুলনা
শণফকুল, ইব্রাণহম মািাৈা
ৈঙ্গলগ্ন,লবনচরা,খুলনা
রণফকুল ইৈলাম, কয়রা,খুলনা

আরাফাত, ১৫
আব্দুল আহাদ,
১৬
কমাঃতানণজল
হাৈান, ১৫
আণবর
কমাল্লা,১৬
রাহাত, ১৫
নাইম, ১৬
শান্ত, ১৪
মুৈণলমা, ১৩
ছাণমর, ১২
ছাণকব কশখ, ১৪
সৈকত, ১৫

আব্দুল রাণকব, দামরাগা ণভর্া,
বটিয়াঘার্া, খুলনা
কমলা, মাোভাঙ্গা, লবনচরা, খুলনা
কজৈণমন, মাোভাঙ্গা, লবনচরা, খুলনা
শাহজাহান, মাোভাঙ্গা, লবনচরা, খুলনা
নজরুল, মাোভাঙ্গা, লবনচরা, খুলনা
কমাঃ কমাশারফ, ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।
কমাঃ কমণলৈ কশখ, ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।
ৈামলহা কবগম, রুপৈাভমবিীবাধ,করাি
ণশপইয়াি ট, খুলনা
রুপৈা কবিী বাধ,করাি ণশপইয়াি ট, খুলনা

im~j, 11
IgidviæK, ১১
BgbLvb, ১২

Avwiqvg ,gK‡m` Mwj, ৈদর, খুলনা।
mvjgv †eMg, UzUcvov, ৈদর, খুলনা।
byiæbœvnvi ,gyRvwn`cvov, খুলনা।

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কলদমমণশন, কৈানািাঙ্গা, খুলনা।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ivwKe nvmvb,১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
iwdKzj ,gyRvwn` cvov, খুলনা।

র্ায়ার কমরামত, র্ার্াঅমর্ামমাবাইলৈ, খুলনা।

মামছর আিত

কণরম কহামর্ল, লবনচরা, খুলনা।

‡g‡n`x nvmvb,
১১
রায়হান, ১২

কমার্র গ্যামরজ, রুপৈা করলমৈতু ৈংলগ্ন,
লবনচরা, খুলনা।
ৈালাম ণফৈ, রুপৈা, খুলনা।

kv‡n` †nv‡mb,
১২
mvMi †kL, ১১

ওৈমানহাওঃ, দামরাগারণলজ, খুলনা।
এনাময়ত কণবর, দামরাগার ণলজ,
লবনচরা, খুলনা।
কমাঃজামাল, কবৌবাজার, লবনচরা, খুলনা।
নারণগৈ কবগম, স্কুলগণল, ৈদর, খুলনা।

ৈালাম ণফৈ, রুপৈা, খুলনা।
ইণিঃ ওয়াকটশপ
মামছর আিত

iweMvRx, ১১

কবলাময়ত ওয়াকটৈপ, লবনচরা, খুলনা।

‡gvtmvMi, ১২

বাপ্পী ণফৈ, রুপৈা, খুলনা।

Avjvgxb, ১৩

ণবল্লালগাজী, স্কুলগণল, ৈদর, খুলনা।
িন্টুমশখ, কমাশামরফ গণল, লবনচরা,
খুলনা।
জাণকর কহামৈন, ণিস্টান গণল, খুলনা।

রুপালী ণফৈ, রুপৈা, খুলনা।
রুপলী ণফৈ, রুপৈা, খুলনা।
ইণিঃ ওয়াকটশপ

জয়নাল ওয়াকটৈপ, রুপৈা, খুলনা।
জয়নাল ওয়াকটৈপ, রুপৈা, খুলনা।
শান্ত গ্যামরজ, নতুনবাজার, খুলনা।
জয়ন্ত গ্যামরজ, iƒcmv ÷vÛ †ivW, খুলনা।

myBwU Av³vi,
১১
নুরজামান, ১১

আমনায়ার কহামৈন, কামশমগণল, খুলনা।

ZvInx`
†nv‡mb, ১১
রাজ কহামৈন,
১২
Bqvmwgb,১৩

মণরয়ম, নতুনবাজারগণল, খুলনা।
হাণফজা, কবলাময়ত কহামৈন ৈিক,
নতুনবাজার, খুলনা।
ণলণপ, কবলাময়ত কহামৈন ৈিক,
নতুনবাজার, খুলনা।
কবলাময়ত কহামৈন ৈিক, নতুনবাজার,
খুলনা।

‡gvt Imgvb,১১
নাহার, iƒcmv ÷vÛ †ivW, খুলনা।

ওয়াকটৈপ, বান্দাবাজার, খুলনা।

mvwKe, ১২

ওয়াকটৈপ, বান্দাবাজার, খুলনা

Zvbfxi, ১০

তাৈণলম, বান্দাবাজার, লবনচরা, খুলনা।
ণফমরাজমবগম, বান্দাবাজার, লবনচরা,
খুলনা।

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ওয়াকটৈপ, বান্দাবাজার, খুলনা

কহামর্ল

ইণিঃ ওয়াকটশপ

শাণলমার বারণবণকউ হাউৈ,
ময়লামপাতা কমাি, কৈানািাঙ্গা,খুলনা
রাঁধুনী, ময়লামপাতা কমাি, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণশউলীমবগম, ণজন্নাহপািা, খুলনা।
আবুল কালাম, কৈানািাঙ্গা, খুলনা

কমাঃ সুমন, ১২

কমাঃ ৈাগর,কৈানািাঙ্গা, খুলনা

শণফ কহামর্ল, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
শণফ কহামর্ল, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
ব্রাদাৈ ট কাটিং, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা, খুলনা

কমমহদী কশখ,
১৩
ইমন মুন্সী, ১২

ইণলয়াছ কশখ,কৈানািাঙ্গা,খুলনা

ব্রাদাৈ ট কাটিং, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

সুজন,১৬

ব্রাদাৈ ট কাটিং,কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

রাজু,১৬

ণবৈণমল্লাহ গ্রীল ওয়াকটৈ,কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
খণলল কেিাৈ ট, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

শাণমম,১৫
রায়হান,১৭

খণলল কেিাৈ ট,কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

মুন্না,১৪

ণবণবধ

তাণনশা রঙ ঘর, ণনউ মামকটর্, খুলনা

কবকারী

জয়নাল কবকারী, কজািামগর্, ৈদর, খুলনা

কদাকান

আকাশ মাছ ঘর, নতুন বাজার কমাি, ৈদর,
খুলনা
আর এন্ড এম প্লাণস্টক ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।
আর এন্ড এম প্লাণস্টক ণশপইয়াি ট

প্লাণস্টক

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
‡g‡n`x nvmvb
wmqvg, ১৩
মণহদ, ১৩

মণনরুল,১৬

আকাশ, ১৩
হাণৈ, ১২
কাকণল, ১৪
কহনা, ১২
শ্রুণত, ১৪

ওৈমান মুন্সী, কৈানািাঙ্গা, খুলনা
কমাশারফ কহামৈন, কশখপাি়ামৈানািাঙ্গা,
খুলনা
হারুনুর রণশদ,
কশখপাি়ামৈানািাঙ্গা, খুলনা
ইউসুফ কশখ,
কশখপাি়ামৈানািাঙ্গা, খুলনা
জামাল,
কশখপাি়া কৈানািাঙ্গা, খুলনা
আলআণমন,
কশখপাি়ামৈানািাঙ্গা, খুলনা
কমাঃআলী,
কশখপাি়ামৈানািাঙ্গা, খুলনা
দুলাল, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা
করাণজনা কবগম, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর,
খুলনা
কৈতারা কবগম, কবলাময়ত ণমিী গণল,
ৈদর, খুলনা
নুর জাহান, ণশপইয়াি ট, লবিচরা, খুলনা।
আৈমা কবগম, ণশপইয়াি ট, লবিচরা,
খুলনা।

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ণবণবধ
ইণিঃ ওয়াকটশপ

কবকাণর

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আর এন্ড এম প্লাণস্টক ণশপইয়াি ট

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
পাণখ, ১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ট,
ণহরা, ণশপইয়াি লবিচরা, খুলনা।

তমা মুরগী ঘর, ণনউ মামকটর্, খুলনা

রামৈল, ১৬

রামৈল ইণি ওয়াকটৈপ, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা
রামৈল ইণি ওয়াকটৈপ, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা
রামৈল ইণি ওয়াকটৈপ, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা
মণহম হাি ট ওয়ার ,কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা
ণনউ রতন ও তপন চানাচুর ফযাক্টরী, ৈবুজবাগ,
কৈানািাঙ্গা, খুলনা।
রূপৈা মাছ ঘর, রূপৈা স্টযান্ড, ৈদর, খুলনা

আণরফ, ১২

শাহজামান হাওলাদার, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক,
ৈদর, খুলনা
পারণভন, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা

ফাণন টচার

ণনউ রতন ও তপন চানাচুর ফযাক্টরী, ৈবুজবাগ,
কৈানািাঙ্গা, খুলনা।
সুমন ফাণন টচার, ণনরালা, খুলনা

ফাণন টচার

সুমন ফাণন টচার, ণনরালা, খুলনা

কবকাণর

ণনউ রতন ও তপন চানাচুর ফযাক্টরী, ৈবুজবাগ,
কৈানািাঙ্গা, খুলনা।
ৈাগর ণফৈ, নতুন বাজার, ৈদর, খুলনা
ৈাগর ণফৈ, নতুন বাজার, ৈদর, খুলনা

ফাণন টচার

হাজী ফাণন টচার, ণনরালা, খুলনা
তাজ ফাণন টচার, রূপৈা ঘার্ ৈংলগ্ন, খুলনা

জীবন, ১৩
কমাঃ আরমান,
১৪
মুন্না, ১৩
তানণজলা, ১৪
ইব্রাহীম, ১৫

কজৈণমন, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা
, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা
লাবণন, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা
কমাঃ আলী,গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর, খুলনা
জয়নাল খা, ৈবুজবাগ, কৈানািাঙ্গা,
খুলনা।
কমাঃ জালাল খন্দকার, ণনরালা, খুলনা

কৈাণনয়া গাজী,
১২
কৈাহাগ কশখ ,
১৩
কমাঃ ণৈরাজ ,
১৫
ণমম আক্তার ,
১৪
ণজদান, ১৪

হান্নান গাজী , গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর,
খুলনা
ণৈণর্দ্কুর রহমান , ণনরালা, খুলনা

কমাঃ ইয়াণৈন,
১৫
আকাশ, ১২

ৈামা কবগম, গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক, ৈদর,
খুলনা
আলী হাওলাদার, ণনরালা, খুলনা

কৈৌরভ, ১৬

ণমন্টু হাওলাদার , গ্রীনল্যান্ড ই ব্লক,
ৈদর, খুলনা
কমাঃ কুদ্দুৈ , ণনরালা, খুলনা
এনামুল কশখ, ণনরালা, খুলনা

মৃতজৈীমউর্দ্ীন, ভুমট্টারপাচাণল, খুলনা।

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
স্মার্ ট ফাণন টচার, রূপৈা ঘার্ ৈংলগ্ন, খুলনা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আকাশ, ১৬

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
kwn`yjgxi, ভুমট্টারপাচাণল, খুলনা।

সুমন কর্ইলাৈ ট, , রূপৈা ঘার্ ৈংলগ্ন, খুলনা

ণতণন্ন,১৫

BDbymMvRx,ভুমট্টার পাচাণল,খুলনা।

অন্তর কর্ইলাৈ ট, রূপৈা ঘার্ ৈংলগ্ন, খুলনা

রানী, ১৪

কলাকমান, ভুমট্টার পাচাণল,খুলনা।

ফাণন টচার

আণদল ফাণন টচার মার্ ট রূপৈা ঘার্ ৈংলগ্ন, খুলনা

সুমন, ১৬

kwn`yj Bmjvg,ভুমট্টার পাচাণল,খুলনা

ইণিঃ ওয়াকটশপ

জণহর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
,কদৌলতপুর,খুলনা।
রায়হান কমার্র গ্যামরজ, কদৌলতপুর,খুলনা।

মুণহম, ১৪

iwdKzj Bmjvg cyivZb cywjkdvwo,
খুলনা।
কমাঃআণল,কদৌলতপুর,খুলনা।

কদাকান

শণফক কমার্রৈ,কদৌলতপুর ,খুলনা।
নুরনগর গ্যামরজ,নুরনগর ,খুলনা।
ৈাধন g‡Uvi M¨v‡iR,খাণলশপুর,খুলনা।

শাণকল , ১৪
ৈাণকব
হাওলাদার, ১৫
রায়হান,১০
রণবউল, ১৪

কবকাণর

বাবলু কবকাণর ,খাণলশপুর,খুলনা।

ময়না,১৩

ইণিঃ ওয়াকটশপ

আজাদ কমার্রৈ,কদৌলতপুর,খুলনা।

রানা,১৫

b~i †gvnv¤§v`,কৈানািাঙ্গা,খুলনা
কুদ্দুৈ, নূরনগর, খুলনা
মৃত জাণহদুল ইৈলাম, বটিয়াঘার্া, খুলনা
ণলয়াকত ফণকর, মুজগুন্নী, খুলনা।
আণজজুল, শীমরামণন, খুলনা।

ৈামীম ইণিণনয়াণরং, কগায়ালখাণল, খুলনা।

ৈাজ্জাদ,১৫

শণফকুল, বয়রা, খুলনা।

ণশপলু কমামর্ারৈ, কগায়ালখাণল,খুলনা।

নাজমুল,১৩

কৈণলম, গল্লামাণর, খুলনা।

জাহানারা ণস্টল, খানজাহানআলী, খুলনা

ৈাগর,১৭

ণলটুখান, দীঘণলয়া ,খুলনা

শরীফ ইণিণনয়াণরং, বর্ীয়াঘার্া ,খুলনা

তানভীর,১০

রানা ণস্টল ণকং,কদৌলতপুর,খুলনা।

বাবু, ১২

কালাচান, বর্ীয়াঘার্া , খুলনা
আণনৈফণকর, কদৌলতপুর, খুলনা

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ৈবুজ কমার্র গ্যামরজ, কগায়ালখাণল, খুলনা।
লুবনা ইণিণনয়াণরং,খাণলশপুর, খুলনা।

মামছর আিত

ৈবুজ মাছ ঘর, রূপৈা মাছ বাজার, খুলনা

মামছর আিত

ফাণন টচার

কদাকান

মুন্না, ১৫

ৈজীব মাছ আিত, রূপৈা বাজার, খুলনা

আণশক
হাওলাদার, ১৪
ইমরান ৈদ টার,
১৩
ৈণজব, ১৩

ৈজীব মাছ আিত, রূপৈা বাজার, খুলনা

মুন্না ৈদ টার, ১৪

ৈজীব মাছ আিত, রূপৈা বাজার, খুলনা

মালা, ১৪

ৈজীব মাছ আিত, রূপৈা বাজার, খুলনা

ণবণবধ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ৈাইদ,১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃআদম, মুজগুণন্ন, খুলনা।
মণনর হাওলাদার, নুরনগর ,খুলনা।
শণহদুল হাওলাদার, কামশম গণল, ৈদর,
খুলনা
আণজজুল ৈদ টার, ণিস্টান গণল,ৈদর,
খুলনা
ৈালাম ব্যাপাণর, ণিস্টান গণল,ৈদর,
খুলনা
কবল্লাল ৈদ টার,ণিস্টান গণল,ৈদর, খুলনা

মনণজর মাছ ঘর, রূপৈা বাজার, খুলনা

ইয়াণৈন মুন্সী ১৩

কমাঃ জৈীম, ভুমট্টার পাচালী, নতুন
বাজার, খুলনা
ফজলুল মুন্সী, নতুন বাজার, খুলনা

মনণজর মাছ ঘর, রূপৈা বাজার, খুলনা

ণমজান, ১৩

ইৈলাম হাওঃ,রূপৈা বাজার, খুলনা

মনণজর মাছ ঘর, রূপৈা বাজার, খুলনা

কজৈণমন, ১৪

স্বন ট কুটির, কহলা তলার কমাি, খুলনা
ফণরদ মাছ ঘর, ৈদর, খুলনা

ৈণজব চক্রবতী,
১৩
ণজয়াদুল, ১৪

সুমন মাছ ঘর, রূপৈা, খুলনা

নাইম, ১৩

করাণমৈ, রূপৈা বাজার, খুলনা
রূমা চক্রবতী, কহলা তলার কমাি, খুলনা
খুলনা
গাউৈ কশখ ,পুরাতন পুণলশ ফাণি, খুলনা
হায়দার, চানমাণর,লবনচরা, খুলনা

জয় ফাণন টচার, কদৌলতপুর ,খুলনা।

হাণবব,১৬ বছর।

কণরমউর্দ্ীন,বটিয়াঘার্া,খুলনা।

আক্তার ফাণন টচার,কগায়ালখাণল ,খুলনা।

হৃদয়,১৩ বছর।

কশখফণরদ,মুজগুণন্ন,খুলনা।

লাণবব ফযাশন এন্ড কর্ইলাৈ ট, ,খাণলশপুর,খুলনা।

ণৈয়াম,১৫ বছর।

জামালখান,কছার্বয়রা,খুলনা।

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আমনায়ার ,১২
বছর।
সুলভ ,১৫ বছর।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
রাহহানমশখ,খানজাহানআলী,খুলনা।

িীতম,১৫ বছর।

শাহাদত,গল্লামারী,খুলনা।

শাণমম ,১৩
বছর।
রাণকব ,১৫
বছর।
ৈাণির,১২ বছর

কমাঃশূকুরআণল, বর্ীয়াঘার্া,খুলনা।

নুর গ্যামরজ,কদৌলতপুর,
খুলনা।
শাণলমার বারণবণকউ হাউৈ,
ময়লামপাতা কমাি, কৈানািাঙ্গা,খুলনা
রাঁধুনী, ময়লামপাতা কমাি, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

হাৈান আণল,১১
বছর
মামুন, ১৫

ৈাত্তারমশখ,কৈানািাঙ্গা,খুলনা।

শণফ কহামর্ল, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
শণফ কহামর্ল, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
ব্রাদাৈ ট কাটিং, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা, খুলনা

সুমন, ১০

হাণলমা কর্ইলাৈ ট,কগায়ালখাণল ,খুলনা।
ফাণন টচার

তাণশন ফাণন টচার ,খানজাহানআলীখুলনা।

ইণিঃ ওয়াকটৈপ

আলীম ইণিণনয়াণরংওয়াকটশপ
,কদৌলতপুর,খুলনা।
আবুল গ্যামরজ, কদৌলতপুর,খুলনা।

অমর্ামমাবাইল

হারুন কমার্রৈ,কদৌলতপুর ,খুলনা।
কামৈম গ্যামরজ,নুরনগর ,খুলনা।

কহামর্ল

ইণিঃ ওয়াকটশপ

ণবৈণমল্লাহ গ্রীল ওয়াকটৈ,কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
খণলল কেিাৈ ট, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা
ণবৈণমল্লাহ গ্রীল ওয়াকটৈ,কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
খণলল কেিাৈ ট, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

কহমলনা, ১১

রাজ, ১০

তাণলবআলী,বটিয়াঘার্া,খুলনা

মকমছদআলী,কৈানািাঙ্গা,খুলনা
এরশাদুল,বয়রা,খুলনা।

শাহানারা কবগম, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
ফকরুল ইৈলাম,ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
রণফকুল ইৈলাম, ময়লামপাতা কমাি,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
শহীদুল ইৈলাম, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

ণবপ্লব, ১৩

কমাঃ ইদণরৈ, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

ণরয়াদ, ১১
ৈাইফুল, ১৫

কমাঃ কবীর, কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
কমাঃ ৈালাম, লবনচরা, খুলনা

আকাশ, ১৩

নাণৈর, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

হাৈান, ১৪

জণহর, কশখপািা, কৈানািাঙ্গা,খুলনা

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণবৈণমল্লাহ গ্রীল ওয়াকটৈ,কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
দুলাল কমর্াল, খাণলশপুর, খুলনা

কবকাণর

ইণিঃ ওয়াকটশপ

কহামর্ল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
তামীম, ১৩
কৈৌরভ, ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ কামাল, কশখপািা,
কৈানািাঙ্গা,খুলনা
কমাঃ জয়নাল, খাণলশপুর, খুলনা

মাময়র কদায়া ইণিঃ ওয়াকটশপ, খাণলশপুর,
খুলনা
দুলাল কমর্াল, খাণলশপুর, খুলনা

আবদুল্লাহ, ১২

মাময়র কদায়া ইণিঃ ওয়াকটশপ, খাণলশপুর,
খুলনা
সুগন্ধা কবকাণর, খাণলশপুর, খুলনা

আণনৈ, ১৩
কুলসুম, ১২

হাণফজ, হাউণজং এমস্টর্, খাণলশপুর,
খুলনা
কমাঃ হাণনফ, হাউণজং এমস্টর্,
খাণলশপুর, খুলনা
রহমত, খাণলশপুর, খুলনা

সুগন্ধা কবকাণর, খাণলশপুর, খুলনা

মণজটনা, ১১

জয়নব কবগম, খাণলশপুর, খুলনা

তাজ ফুি, মুজগুন্নী, খাণলশপুর, খুলনা

আয়শা, ১০

তাজ ফুি, মুজগুন্নী, খাণলশপুর, খুলনা

ফামতমা, ১৩

ৈামলহা কবগম, মুজগুন্নী, খাণলশপুর,
খুলনা
আফজাল, মুজগুন্নী, খাণলশপুর, খুলনা

কামশম ইণিঃ ওয়াকটশপ, খান জাহান আলী
করাি, ৈদর, খুলনা
কামশম ইণিঃ ওয়াকটশপ, খান জাহান আলী
করাি, ৈদর, খুলনা
কমার্রগ্যামরজ, লবনচরা, খুলনা।

নাণফজ, ১৪

ণরফাত, ১২
ৈাইফ, ১৩
আঃরহমান, ১১

শহীদুল, খাণলশপুর, খুলনা

শরীফ, খান জাহান আলী করাি, ৈদর,
খুলনা
আণরফুল হক, খান জাহান আলী করাি,
ৈদর, খুলনা
মণরয়ম, ণশণপইয়াি ট, লবনচরা, খুলনা।
মণজটনা, ণশপইয়াি ট, লবনচরা, খুলনা।

কমার্রগ্যামরজ, লবনচরা, খুলনা।

মাহমুদুর, ১২

কমার্রগ্যামরজ, লবনচরা, খুলনা।

মাণহম, ১৩

অমহদমৃধা, টুর্পািা, খুলনা।

রুপৈা ঘার্ কহামর্ল, খুলনা।

রণবউল, ১৩

জুলহাৈ, মুণন্সপািা, খুলনা।

রুপৈা ঘার্ কহামর্ল, খুলনা।

তুণহন, ১২

রুপৈা কহামর্ল, খুলনা।

আশক, ১১

রুনামবগম, রুপৈাবাজার, লবনচরা,
খুলনা।
আলালউণর্দ্ন, কমাল্লাপািা, ণশপইয়াি ট,

গৃহীত ব্যবস্থা
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও

মন্তব্য
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ধানণৈণি কহামর্ল, খুলনা।
ধানণৈণি কহামর্ল,রুপৈাঘার্, খুলনা।
ইণিঃওয়াকটৈপ

২২

ফণরদপুর

জুট ও জুট দপ্র

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রণবউল, ১২
আঃরািী, ১২

ওয়াকটৈপ, বান্দাবাজার, খুলনা।

কৈামহলরানা, ১৩

ওয়াকটৈপ, বান্দাবাজার, খুলনা।

ইমন, ১১

জনিা জুট তমল তল: ,
দডােরা, দোোলমারী, ফতরদপুর

তর্মুল কাজী ১৪

ফয়িমা আক্তার ১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
খুলনা।
আবুল, ইয়াকুবগণল, খুলনা।
আবুলমশখ, কমাৈামরফগণল, খুলনা।
কমাঃলাময়ক, িণতবন্ধী, ণিস্টান্গণল,
খুলনা।
ণৈণর্দ্কমশখ, ৈাতভাইময়রগণল,
রুপৈামাছবাজার, খুলনা।
দমা: েতে কাজী,
রাজাপুর, চতুর, দোোলমারী, ফতরদপুর
দমা: তমরাজ দমাল্লা,
রােপুর, দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: োতমদুল ১৫

দমা: াইফুর রেমান,
দেলডাঙ্গা, আন্ধারীিড়, কুতড়গ্রাম

দমা: আেলাতদ ১৪
তর্কদার

দমা: আেনাল তর্কদার,
াতির, দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: স্বপন ১৩

আতনে ১৫

দুলাল,
আন্ধারীিড়, কুতড়গ্রাম
দমা: ইউনুে,
দ ানাপুর, ালথা, ফতরদপুর

গৃহীত ব্যবস্থা
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
উদ্বুদ্ধকরি ও
কনাটিশ
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।

মন্তব্য

ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
ণনরৈন
-

-

-

-

-

-
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
দমা: রমজান ১৪

দমা: রুমান দর্খ ১৫

রুোয়েি ১৫

সূয্য াো ১৩

দমা: োত ে ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কালাম,
তমঠাপুর, দোোলমারী, ফতরদপুর
দমা: দরজাউল দর্খ,
চাদপুর, ালথা, ফতরদপুর
কুদ্দু দর্খ,
তচিার োজার, দোোলমারী, ফতরদপুর
সুতজি াো,
দ ানাপুর, ালথা, ফতরদপুর
তজন্নাি,
দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: িানতজে ১৫
দমাল্লা

দ ারাফ দমাল্লা,
পতিম ৈাটতদ, ালথা, ফতরদপুর

দমা: ও মান ১৫

াইফুর রেমান,
দেলদে,পাইকয়েড়া, ভুরুঙ্গমারী, ফতরদপুর

জান্নাতি ১৫

আব্দুল েক,
দেলদে,পাইকয়েড়া, ভুরুঙ্গমারী, ফতরদপুর

দমাো: িা ১৪

ফজল,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

দমা: ম্রাট ১৩

তেরু দর্খ,
ালথা, ফতরদপুর

কমা: রসুল ১৪

আলতাব ণবশ্বাৈ,
কমাহােদপুর, মাগুরা

কমা: ণরহাদ ১৫
ণবশ্বাৈ

কমা: ণমরাজ ণবশ্বাৈ,
কবায়ালমারী, ফণরদপুর

কমা: নয়ন কশখ ১৪

ইয়াণৈন কশখ,
কবায়ালমারী, ফণরদপুর

আলমগীর ১৫

আলতুখান জুট তমল তল:
পতরক্ষীিপুর, মধুখালী, ফতরদপুর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
পান্তাোতড়, দনওোতর্, নায়গশ্বতর, কুতড়গ্রাম

বশার,
কমাহােদপুর, মাগুরা

বায়ণজদ ১১

জাহাঙ্গীর,
বাগার্, মধুখালী, ফণরদপুর

আরহাব ১২

ৈামহব আলী,
কবায়ালমারী, ফণরদপুর

মামুন ১৩

কমাজামেল,
নায়ারগি, নামগশ্বরী, কুণিগ্রাম

গৃহীত ব্যবস্থা
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক

মন্তব্য

-

-

-

-
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

আণমন ১২

তামছর,
কবায়ালমারী, ফণরদপুর

আকাশ ১২

ণলর্ন,
মধুখালী, ফণরদপুর

চঞ্চল ১৩

ইয়াণছন, মধুখালী, ফণরদপুর

সুমন ১৩

ভুলুণময়া,
মাকিাইল, মধুখালী, ফণরদপুর

রামফজা ১৩

শাওন কশখ,
কাণদরদী, কবায়ালমারী, ফণরদপুর

ছণমরন ১৩

আলম,
মধুখালী,ফণরদপুর

শণরফ ১৩

দগায়ডন জুট তমল তল:
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

জত ম মন্ডল ১৪

গফফার,
কবায়ালমারী, ফণরদপুর
মতিোর মন্ডল,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
র্াতকল ১৩

দমা: াগর ১২
মন্ডল
দমা: তরপন দর্খ ১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দখাকন দর্খ,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর
দফরদাউ মন্ডল,
োতলোকান্দী, রাজোাড়ী
ফারুক দর্খ,
মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: ইমন খান ১৪

দমা: ইোতমন খান,
কামরখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: িপন দর্খ ১৫

দমা: তরপন দর্খ,
কামরখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: ইমন খান ১৬

দমা: ইোতমন খান,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: তরোজুল ১৪
দর্খ

দমা: োবুল দর্খ,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: দ াোগ ১৩

দমা: আবুল দমাল্লা,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
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দমা: দ াোগ ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

আতেদ,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

অনুপ ১৪

দমাোম্মদ ১৩

র্াোবুতিন ১৪

দ ায়েল দমাল্লা,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর
দফলু দর্খ,
মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: রুয়মল দর্খ ১৬

দমা: আবুল দোয় ন দর্খ,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

দমা: আতলফ ১৫
দর্খ

দমা: আ লাম দর্খ,
কামারখালী, মধুখালী, ফতরদপুর

মাসুদ তেশ্বা

দমা: দুলাল তেশ্বা ,
োগাট, মধুখালী, ফতরদপুর

১৪

দমা: সুমন তমো ১৩

দমা: সুজন তমো,
শ মাগুরা
দুগাপুর,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
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আনুমাণনক বয়ৈ
দমা: আব্দুল্লাে ১৪

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ জাণকর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
আন্ডারপাৈ ব্রীজ ৈংলগ্ন, ভাঙ্গা, ফণরদপুর

কবকারী

অয়টায়মাোইলওোকশ
প

দমা: দমাকয়লছুর,
োতজপাড়া, মাগুরা

গৃহীত ব্যবস্থা
করা েয়েয়ে।
পতরদর্শয়নর
দপ্রতক্ষয়ি মাতলক
কর্তশক তনর ন
করা েয়েয়ে।
ভাঙ্গা, ফণরদপুর

মন্তব্য

দমা: রানা, ১৩

বাদল মাতুির

রণন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
কর্মকরমহার্, রাকজর, মাদারীপুর

দমা: ইোর ১৩
দোয় ন,

কমা: কমাকমৈদ কশখ

কর্মকরমহার্,
রাকজর, মাদারীপুর

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

কমৈাৈ ট ণনউ বাবুল কবকারী
খণলয়া বাজার, রাকজর মাদারীপুর

হৃদে পাল, ১২

ণকরি পাল

খণলয়া বাজার,
রাকজর মাদারীপুর

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

আ: রেমান, ১৩

কমা: ইয়াণৈন

ণশবচর, মাদারীপুর

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

এরশাদ খালাৈী

ট
দূগাবরদী,
বাজার,
মাদারীপুর

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

দ তলময়মাল্লা

দর্োজারগ্রাম,ফতর
দপুর

ভাই ভাই কবকারী
ণশবচর, মাদারীপুর
মুণি ণমল

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ট
ৈততা অমর্া মক্কা মুণি পূব ট দূগাবরদী,
বাজার,
মাদারীপুর

দমা: কাও ার, ১২

মীমমটর , নুরুতমো ড়ক,োয়রাকান্দী,
ফতরদপুর।

োত বুল () ১৩

খাতলদমটর োড়ুকাতন্দ,ফতরদপুর

দর্খআোদ

দর্খমায়জদ

মুতিোজার,
ফতরদপুর

তেয়মল

আব্দুররতেম

চরকমলাপুর, দর

নেনঅয়টায়মাোইল, পতিমখাো পুর

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
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গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ফতরদপুর

দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ

মাতেমমটর , পতিমখাো পুর

রােোনমুিী (১২.৫)

তমঠুনমুিী

পুকুতরো,
নগরকান্দা।

মাতেমমটর , পতিমখাো পুর

তরোজয়র্খ (১১)

র্েীদয়র্খ

দ ানাপুর, ালথা।

আজাদঅয়টা, রাজোড়ীরাস্তারয়মাড়, ফতরদপুর

োতেে (১৩)

র্াজাোনখান

নগরকান্দা,
ফতরদপুর।

র্াপলাএিারপ্রাইজ, নতুনো স্টযান্ড

তমলন (১৩)

ামাদ

আলমগীরঅয়টা
,দগাোলচামট,ফতরদপুর

মুনসুর ,১৩

ালাময়মাল্লা

দরফতরদপুর

আলমগীরঅয়টা
দগাোলচামট,ফতরদপুর

আলআতমন, ১২

জাোঙ্গীরয়মাল্লা

েদরপুর, কইজুরী,
ফতরদপুর
দটপায়খালা

ধুলদী, ফতরদপুর।

তমরাজমটর এন্ড াতৈশত াংপাকশ, নগরকান্দা,
ফতরদপুর

র্রীফই লাম (১২.৫)

র্েীদুলই লাম

তমরাজমটর এন্ড াতৈশত াংপাকশ, নগরকান্দা,
ফতরদপুর

আতরফ দ শার (১৩)

আলীম দ শার

ধুলদী, ফতরদপুর।

মাসুদমুিী

িালমা, ফতরদপুর।

র্ােফতরদমটর এন্ড াতৈশত াংয় িার,
োইপা য়রাড, ফতরদপুর
িানতৈরঅয়টামোইল, োইপা ড়ক, ফতরদপুর
তে তমল্লােঅয়টায়মাোইল াতৈশত াংয় িার,

রাজুমুিী (১৩)
াবু
রিনয়র্খ (১১)

তজল্লু
দমাোঃোবুয়র্খ

কানাইপুর,
ফতরদপুর
দগতন্দো, দর,
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অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

োইপা য়রাড ,ফতরদপুর
খাতলদমটর , োরকান্দী, ফতরদপুর
জুয়েলমটর , োয়ড়াকান্দী, ফতরদপুর

জুম্মানয়র্খ ( ১২)
দমাোঃফতরদয়র্খ ১২)
(

দটপায়খালা,
ফতরদপুর
গ্রামোঃয়র্খপুর,
দপাোঃআলফাডাঙ্গা,
ফতরদপুর।
চরকমলাপুর,
ফতরদপুর।

মতনরঅয়টায়মাোই , খানসুপারমায়কশট,
ফতরদপুর।

ত োময় খ (১৩)

কুদ্দু য় খ

দম া শয়খাকনমটর , রাজোতড়রাস্তারয়মাড়,
দগাোলচামট, ফতরদপুর।
দম া শজাোঙ্গীরমটর ওোকশ ,
রাজোড়ীরাস্তারয়মাড়, দগাোলচামট, ফতরদপুর।

ালাউতিন (১৩)
দেলােিয়োয় ন (১৩)

ইকোল

দটপায়খালাফতরদপু
র

রইচয়মাল্লা

শ্যামপুর, দরপুর,
ফতরদপুর।

আলীময়োয় ন

রঘুনন্দনপুর, দর,
ফতরদপুর।

দমাোঃ জীে (১১)

দমাোঃরতেম

দম া শমঞ্জুমটর ওোকশ , িালমারয়মাড়,
নগরকান্দা, ফতরদপুর।

পারয়ৈজ (১২)

াতদকয় খ

দম া শমঞ্জুমটর ওোকশ , িালমারয়মাড়,
নগরকান্দা, ফতরদপুর।

দমাোঃরাজু (১২)

দমাোঃজীেন

তেিানমটরওোকশ , িালমায়মাড়, নগরকান্দা,

াগরতেশ্বা

(১৩)

দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ

দমাোঃরাতিয়র্খ
কাও ারয়র্খ

দদউোনমটর , দরপুর, ফতরদপুর

ফতরদপুর।
োয়রাকান্দী,
ফতরদপুর।

নেন (১৩)

হৃদে

মন্তব্য

ঙ্কদমআতলয়র্খ

রতফকমটর এন্ডয়রিএকার, ো পািালয়রাড,
আলফাডাঙ্গা, ফতরদপুর।

শ্যামলমটর ,আতিনাফতরদপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

রেমিতেশ্বা

দটপায়খালা,
ফতরদপুর
দরয়েড়া,
নগরকান্দা,
ফতরদপুর
মাতনকনগর,
িালমা, নগরকান্দা,
ফতরদপুর।
দমাোরপাড়া, গতি,
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অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

ফতরদপুর
মীমমটর , ঢাকায়রাড, রাজোতড়রাস্তারয়মাড়,
ফতরদপুর

মর াতলন

দমাোঃওেীদুরয়র্খ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

নগরকান্দা,
ফতরদপুর।
োটকৃষ্ণপুর, দরপু
রফতরদপুর

দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ

সুজনমটর াতৈশত াংয় িার, দৈদরগঞ্জ,
র্রীেিপুর।

মতলন (১২)

রাজীেয় খ

দৈদরগঞ্জ,
র্রীেিপুর।

মৃতুযঞ্জেঅয়টা, পুরািনো স্টযান্ড, দর,
মাদারীপুর।

রােোন (১১)

ফজলফতকর

গ্রামোঃিনুগ্রাম,দপাোঃ
ডা ার, মাদারীপুর।

আ লামমটর , টিউেওয়েলঅতফ , দর,
মাদারীপুর

দলবু (১২)

কালুতমো

েন্ধুঅয়টা, ইয়টরপুলমােোজার, মাদারীপুর

লাল্টু

তরপন

আমগ্রাম, রাতজর,
মাদারীপুর

তর্োমঅয়টা, ইয়টরপুলমােোজার, দর,
মাদারীপুর।

তজো (১২)

রুস্তম

ডা ার, কালতকতন,
মাদারীপুর।

দমা য়লমঅয়টা, টিউেওয়েলঅতফ , দর,
মাদারীপুর।

বুজ (১১)

জত ম

আমগ্রাম, রাতজর,
মাদারীপুর।

তেরাঅয়টা, টিউেওয়েলঅতফ , দর, মাদারীপুর

কুন্ডু (১৩)

তনিাই

মতেয়র্রচর, দর,
মাদারীপুর

নাজমাঅয়টা, টিউেওয়েলঅতফ , দরমাদারীপুর

র্ােীন (১৩)

ো ানিালুকদার

তমজানঅয়টা, দটয়করোট, রাতজর, মাদারীপুর।

োেলু (১১)

দ ায়েলতমো

রাতজর,
মাদারীপুর।

আবুিায়ের

কুলামধ্যপাড়া,

মায়েরআচলমটর এন্ড াতৈশত াংয় িার,ো টাতমশ

পাপ্পুয়র্খ ১৩

গ্রামোঃডা ার,
মাদারীপুর।

ায়েকয়গাতেন্দপুর,
মাদারীপুর
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ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

নাল, রাজোড়ী দর

জুট

মন্তব্য

রাজোড়ী দর।

দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর

মায়েরআচলমটর এন্ড াতৈশত াংয় িার,ো টাতমশ
নাল, রাজোড়ী দর

দমাোঃরাজীেয়র্খ (১৩)

মায়েরআচলমটর এন্ড াতৈশত াংয় িার,ো টাতমশ
নাল, রাজোড়ী দর

ো ান (১৩)

মুন্নাফতেশ্বা

লালটুমটর , চন্দ্রতদঘতলো, দগাপালগঞ্জ

তজোদ (১৩)

আফজালয়র্খ

চন্দ্রতদঘলীো,
দগাপালগঞ্জ।

তেশ্বা মটর এিারপ্রাইজ, কুোডাঙ্গা,
দগাপালগঞ্জ।

আ াদ (১৪)

ওেীদকাজী

কুোডাঙ্গা,
দগাপালগঞ্জ।

তেশ্বা মটর এিারপ্রাইজ, কুোডাঙ্গা,
দগাপালগঞ্জ।

কালু (১৩)

ওেীদকাজী

কুোডাঙ্গা,
দগাপালগঞ্জ।

গান্ডামটর , কুোডাঙ্গা, দগাপালগঞ্জ

হৃদে (১৩)

দমাস্তফায়মাল্লা

কুোডাঙ্গা,
দগাপালগঞ্জ।

জাতেদত কদার

দর, দগাপালগঞ্জ

তমঠুনয়মাল্লা

দর, দগাপালগঞ্জ।

োতলমমটর ,দগাপালগঞ্জয়স্টতডোম, দগাপালগঞ্জ।

আতর্ক (১২)

োতলমমটর ,দগাপালগঞ্জয়স্টতডোম, দগাপালগঞ্জ।

নুরআলন (১৪)

আব্দুল জতলল তলোঃ, আয়লাকতদো,
জামাল্পুর,োতলোকাতন্দ,রাজোড়ী

ঐ

বুজ (১৩)

রতর্দ (১২)

দমাোঃতফয়রাজয়র্খ

গৃহীত ব্যবস্থা

উত্তরচরপাটুতরো,
দগাোলন্দ,
রাজোড়ী।
োবুপাড়া , পাাংর্া,
রাজোড়ী।

দতের

শ
দুগাপুর,োতলোকা
তন্দ,রাজোড়ী

কাও ারয়র্খ

জামালঅপুর ,োতল
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ঐ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

আবু দাউদ

ঐ

ইজাজুল ১২.৫

ঐ

মতনর (১১)

ঐ

লাল (১৩)

রাজোড়ী জুট তমল তলোঃ,আেলাতদপুর, দর,
রাজোড়ী

হুমােন ( ১৩)

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

োকাতন্দ,রাজোড়ী

অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক

কুদ্দু য় খ

শ
দুগাপুর,োতলোকা
তন্দ,রাজোড়ী

ইকোল

শ
দুগাপুর,োতলোকা
তন্দ,রাজোড়ী

রইচয়মাল্লা

ইতলর্য়খাল ,োতল
োকাতন্দ,রাজোড়ী

ো ান

ইতলর্য়খাল ,োতল
োকাতন্দ,রাজোড়ী

দ ায়েল

দ ানাপুর,কালুখালী
,রাজোড়ী
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ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

ঐ

মায়জদ (১৩.৫)

আেনাল

দ ানাপুর,কালুখালী
,রাজোড়ী

ঐ

তমজান (১২.৫)

তমরাজ

মেনপুর,কালুখালী,
রাজোড়ী

ঐ

ই লাম (১২.৫)

র্েীদুলই লাম

োগমারা , দর,রা
জোড়ী

ঐ

ায়েে (১৩)

আলীম

োগমারা , দর,রা
জোড়ী

ঐ

াবু ১৩

ফারুক

োগমারা , দর,রা
জোড়ী

জনিা জুট তমল তল:, দোোলমারী, ফতরদপুর

আতনে , ১৫

দমা: ইউনুে

দোটখরতদো,

মন্তব্য
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

জনিা জুট তমল তল:, দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: রমজান, ১৪

জনিা জুট তমল তল:, দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: রুমান ১৫
দর্খ,

জনিা জুট তমল তল:, দোোলমারী, ফতরদপুর

জনিা জুট তমল তল:, দোোলমারী, ফতরদপুর

এম এইচ দগায়ডন জুট তমল তল:, কলারন
দোোলমারী, ফতরদপুর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

দ ানাপুর, ালথা,
ফতরদপুর

অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক

কালাম

দোোলমাতর,
ফতরদপুর

দমা: দরজাউল দর্খ

ালথা, ফতরদপুর

রুোয়েি, ১৫

কুদ্দু দর্খ

তচিারোজার,
দোোলমারী,
ফতরদপুর

সূয্যশ াো, ১৩

সুতজি াো

ালথা, ফতরদপুর

দমা: নাত র, ১৩

রেমান তমো

ালথা, ফতরদপুর
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

দেকারী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

এম এইচ দগায়ডন জুট তমল তল:, কলারন
দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: াতির ১২
দোয় ন,

দমা: তলটন গাজী

তনজগাোিলা,
চাঁদপুর

এম এইচ দগায়ডন জুট তমল তল:, কলারন
দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: রায় ল ১৩
দর্খ,

দরজাউল দর্খ

দোোলমারী,
ফতরদপুর

এম এইচ দগায়ডন জুট তমল তল:, কলারন
দোোলমারী, ফতরদপুর

দমা: াগর মৃিা, ১২

র্তেদুল মৃিা

কলারন,
দোোলমারী,
ফতরদপুর

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প আশরাফ ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
দগাোলন্দ, রাজোড়ী

স্টীল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

র্াওন, ১৩

রতফকুল আলম

দগাোলন্দ,
রাজোড়ী

বাচ্চু ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
খানখানাপুর, রাজোড়ী

াবু, ১২

আলাউতিন

দগাোলন্দ,
রাজোড়ী

বাচ্চু ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প,
খানখানাপুর, রাজোড়ী

রিন তমো, ১২

রতফক তমো

খানখানাপুর,
রাজোড়ী

দমাস্তফা, ১৩

ত তিক দর্খ

পাাংর্া, রাজোড়ী

ইোদুল

রাজোড়ী দর,

ে স্টীল, রাজোড়ী দর,রাজোড়ী
র্ােী তদল দখা দেকারী, রাজোড়ী দর,

রতন, ১২

মন্তব্য
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
অাংর্ীজয়নর
অাংর্গ্রেয়ণ
ৈার ত দ্ধান্ত
দমািায়েক
তনর ন করা
েয়েয়ে।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।
পুনোঃপতরদর্শ
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

রাজোড়ী
২৩

ঠাকুরগাঁও

াোন ফযাক্টরী

লােন দ াপ ফযাক্টরী, রুতেো দরাড, দর,
ঠাকুরগাঁও

দমাোঃ তজে ১৪
ো ান

২৪

পঞ্চগড়

অয়টায়মাোইল

আলম অয়টায়মাোইল, িাক্কামারা, দর, পঞ্চগড়

মাসুদ কতরম ১২

২৫

ণদনাজপুর

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প

াতজদুর ই লাম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, কাঞ্চন
িীজ, তদনাজপুর।
মামুনুর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পতিম
োলুোডাঙ্গা, দর, তদনাজপুর।
জাতমল ইতঞ্জতনো শ তলোঃ, তমজশাপুর ো টাতমশনাল,
দর, তদনাজপুর।

আজাদ ১২

দমাোঃ িাইজতিন ই লাম, দৈলাজান,
িতনপাড়া, ঠাকুরগাঁও। দমাোইল নাং:
০১৭৮৬৯৪৬৬০১
নূর আলম, েতরেরপুর, োতজপাড়া,
ঠাকুরগাঁও। দমাোইল নাং: ০১৭৭৩৪১৬৬৫
দমাোঃ োবুল ই লাম, েতরেরপুর,
োতজপাড়া, ঠাকুরগাঁও। দমাোইল নাং:
০১৭৮৩০৮৮০৩৫
মৃি জুলো দর্খ, েতরেরপুর, োতজপাড়া,
ঠাকুরগাঁও। দমাোইল নাং:
০১৭৯৭৬৭৯৬৫৯৬
মাণনক, ণশবগি, ণদনাজপুর
পলাশ, মাদারগি, ঠাকুরগাঁও
আণল কহামৈন, পল্লী ণবদুযৎ কমাি,
ঠাকুরগাঁও
োবুল দোয় ন, দডাগরাপাড়া, দর,
পঞ্চগড়।
র্তরফুল, মুরাদপুর, ৈোনীপুর, তদনাজপুর

আকার্ ১৪

আলম, দিঘরা, তেরল, তদনাজপুর

দমাোঃ রহুল ১৩
আতমন
দমাোঃ রাতফক ১৪
ই লাম
দমাোঃ জে ১৪
কহামর্ল

মাময়র কদায়া ৈাহাদুল কহামর্ল, ণশবগি বাজার,
ঠাকুরগাও

অরুন ১২
রায়হান ১৪
হাণকম ১৪

দমাোঃ ফজলু ১১
রাতি ১৩
অঞ্জন রাে ১৩

দলাকমান ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, েটিলী, িাক
টাতমশনাল, দর, তদনাজপুর।

দমাোঃ কতের ১২
দমাোঃ নাতেদ ১১

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

রাজোড়ী

দনতর্শুশ্রমপা
ওোর্ােতন।

দমাোঃ তেল্লাল, চাউতলোপতি, দর,
তদনাজপুর।
দমাোঃ রােোন, মািাডাাংগা, দর,
তদনাজপুর।
তনিাই রাে, চাউতলোপতি, দর,
তদনাজপুর।
দমাোঃ জূলো , তেরাোর, দর, তদনাজপুর।
জাতকর দোয় ন, মািাডাাংগা, দর,
তদনাজপুর।
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কৈক্টমরর নাম
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ৈাই ৈাই ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প, পাে শিীপুর,
তদনাজপুর।
রতফক ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দক্ষতত্রপাড়া,
দর, তদনাজপুর।
মায়লক ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, মুতিপাড়া,
দর, তদনাজপুর।
মাোবুে ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, মুতিপাড়া দর,
তদনাজপুর।

রােোন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দগাপালগঞ্জ,
দর৷ তদনাজপুর।
আলাতমন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, তনমনগর,
দর, তদনাজপুর।
মা ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, কাতলিলা, দর,
তদনাজপুর।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
দমাোঃ আলাতমন ১১
আত ফ ১২
তরোদ ১৩
তরপন ই লাম ১২
াখাওোি ১৩
দোয় ন
র্ােজালাল ১২
দোয় ন
মাসুম তেল্লাে ১৩
দমাোঃ জুয়েল ১৩
রানা
ফাতেম ১৩
নাত ম উিীন ১০

উত্তরা ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, দেঁতুতলো দরাড,
দর, পঞ্চগড়।
ষ্টীল ব্যে া

স্টীল তকাং, দক্ষত্রীপাড়া, দর, তদনাজপুর।
মা স্টীল, ত এন তে দরাড, দর, তদনাজপুর।
নাত ম ষ্টীল, কাতলিলা, দর, তদনাজপুর।
পূণ শৈো স্টীল কাঞ্চন িীজ, তদনাজপুর।
এম এ ষ্টীল, টিতকোপাড়া, োলুোড়ী, দর,
তদনাজপুর।

তমরাজ ১২
রাজু ই লাম ১৩
দমাোঃ রানা ১২
সুমন আতল ১৩
আতমর দোয় ন ১৩
দমাোঃ নেন ১৩
দমাোঃ ত ফাি ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দমাোঃ দ ায়েল, মািাডাাংগা, দর,
তদনাজপুর।
দমাোঃ দমাস্তফা কামাল, নান্দারাই,
তচতররেন্দর, তদনাজপুর।
মাতনক দোয় ন, লালোগ, দর,
তদনাজপুর।
রাোি দোয় ন
মািাডাঙ্গা, দর তদনাজপুর।
জামাল উিীন দমাখয়লেপুর, তেরল,
তদনাজপুর।
তগর আলী, োতনোপাড়া, তেরল,
তদনাজপুর।
িায়রক রেমান, দগাপালগঞ্জ, দর৷
তদনাজপুর।
তমজানুর রেমান, রদারপাড়া, দর,
তদনাজপুর।
দমাোঃ আজাদ, জুতলমুতদখানা, তেরল,
তদনাজপুর।
মাতনক দোয় ন, েটিলী৷ দগাপালগঞ্জ,
দর, তদনাজপুর।
হুমায়ুন কেীর, কালান্দী, দর, পঞ্চগড়।
আব্দু ামাদ, জালার্ী, দর, পঞ্চগড়।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ন্দর্ আলী, লালোগ, দর৷ তদনাজপুর।
মতজের আতল
দেতনোপাড়া৷ তেরল, তদনাজপুর।
আতমনুল ই লাম, লালোগ, দর,
তদনাজপুর।
আতরফ, পতিম োলুোডাঙ্গা, দর,
তদনাজপুর
দমাোঃ াজু ই লাম, দঘা ালডাঙ্গা,
কাঞ্জনঘাট, তেরল, তদনাজপুর।
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
ইয়লতিক ওোকশ প

স্টীল ফাতণ শচার
অয়টায়মাোইল
ওোকশ প

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মা ইয়লতিক ওোকশ প, রুপনয়মাড়, পুলোট,
দর, তদনাজপুর।

দ াোনা স্টীল ফাতণ শচার, রূপম দমাড়, পুলোট,
দর, তদনাজপুর।
মা অয়টায়মাোইল ওোকশ প
কালীিলা, দর, তদনাজপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আল মামুন ১০
দমাোঃ ৯
দমাস্তাফতজুর
রেমান
মতনরুল (মতনর) ৯
দমাোঃ আতর্ক ১২
দমাোঃ রেমান ১০
দমাোঃ জিার ১৩

মতি অয়টায়মাোইল ওোকশ প, তমজশাপুর ো
টাতমশনাল, দর, তদনাজপুর।
আতের অয়টা, তজময়মত োয়মর াময়ন, দর৷
তদনাজপুর।

দমাোঃ ত ফাি ১২
স্বািীন আলম ১৩
রাতকে ই লাম ১২

োবু অয়টায়মাোইল, সুইোরী, দর, তদনাজপুর।

রাহুল ই লাম ১৩

োতকম অয়টায়মাোইল, ত এন তে দরাড, দর,
তদনাজপুর।
জামাল অয়টায়মাোইল, তর্শুপায়কশর াময়ন,
দর, তদনাজপুর।
োতমদুর অয়টায়মাোইল ওোকশ প, তনমনগর,
ফুলোড়ী ো স্টযান্ড, দর, তদনাজপুর।

দ াোনুর রেমান ১২
তফয়রাজ দোয় ন ১৩
দেলাল দোয় ন ১৩
র্ান্ত ১৫

মাতনক অয়টা দমাোইল, ০৭ নাং পাতনর ট্াাংতক
দমাড়, দর, তদনাজপুর।
ৈলকানাইতজাং

োো র্ােজালাল ৈলকানাইতজাং, খামারকাচাই,

র্ামীম
রুয়েল
ো ান
দমাোঃ র্াওন

১৩
১২
১৩
১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আতরফুল, োমজাপুর, পুলোট, দর,
তদনাজপুর।
মৃি দমাোঃ দমাত্তায়লে, আউতলোপুর, দর,
তদনাজপুর।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মেত ন, ক ো, দর, তদনাজপুর।
দমাোঃ দেমায়েি, রামনগর, দর,
তদনাজপুর।
রাজ্জাক, রামনগর, দর, তদনাজপুর।
কতরম োওলাদার, তেরাোর, দর,
তদনাজপুর।
দমাোঃ তর্োে দোয় ন, মািাডাাংগা, দর,
তদনাজপুর।
রতফকুল ই লাম, মামুদ পাড়া, দর,
তদনাজপুর।
খােরুল ই লাম, মামুদপাড়া, দর,
তদনাজপুর।
র্াতেনুর ই লাম, রামনগর, দর,
তদনাপজুর।
দমাখয়লছুর রেমান, দচরাডাতঙ্গ, দর,
তদনাজপুর।
জাোঙ্গীর আলম, ৬নাং উপর্ের, দর,
তদনাজপুর।
আউোল দোয় ন, ফুলোড়ী ো স্টযান্ড,
দর, তদনাজপুর
সুর্ীল সুমতি, র্র্রা, তর্েডাঙ্গী, দর,
তদনাজপুর।
ফারুক, মািাডাাংগা, দর, তদনাজপুর।
নুর আলম, মািাডাাংগা, দর, তদনাজপুর।
দমাোরক, মািাডাাংগা, দর, তদনাজপুর।
দমাোঃ আর্রাফ আলী, ময়ের্পুর, তেরল,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

দর, তদনাজপুর।

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ কৈামহল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, ৈাইবুনতলা,
ৈদর, ণদনাজপুর
মামলক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, মুণন্সপািা,
ৈদর, ণদনাজপুর।
আকতারুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, বাণঙ্গমবচা,
ৈদর, ণদনাজপুর
করমনক্স ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, বকুলতলা,
ৈদর, ণদনাজপুর
দুইভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, মুণন্সপািা,
ৈদর, ণদনাজপুর।

দমাোঃ তরোজ ১২
দোয় ন
বাবু ১০
মণমন আলী ১৩
আণশক ৮
ণলয়ন ১১
ণরয়াজ আলী ১৩
রুমবল ১২

মণদনা ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ, পাহািপুর ৈদর,
ণদনাজপুর।
শণফক, ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ, কাঞ্চনঘার্,
ণবরল ণদনাজপুর।
মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ,
কাঞ্চনঘার্, ণবরল ণদনাজপুর।
ণবরল ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ, কাঞ্চন কমলানী,
ৈদর ণদনাজপুর।
মা, ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ, পাহািপুর, ৈদর
ণদনাজপুর।
ঐ
একতা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ
ণমজটাপুরবাৈর্াণমটনাল,ৈদর, ণদনাজপুর
ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং, পাহািপুর, ৈদর,
ণদনাজপুর
এ

আণরফ ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
তদনাজপুর।
সুমন দোয় ন, মািাডাাংগা, দর,
তদনাজপুর।
মনসুর আলী , কালপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
জামাল আলী, মািািাঙ্গা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আণজমণর্দ্ন, মািািাঙ্গা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
রামৈল আহমেদ, রামনগি, ৈদর,
ণদনাজপুর।
ৈমবত আলী, ভবানীপুর, ণবরল,
ণদনাজপুর।
আহমেদ আলী, কৃঞ্গৃপুর, ৈদর,
ণদনাজপুর।
চাঁন ণময়া, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

১
২
৩
৪
৫
৬
৭

কবীর ১৪

চায়রুল, কাঞ্চনঘার্, ণবরল, ণদনাজপুর।

৮

চঞ্চল ১৩

আণফফা, ণবরল, ণদনাজপুর।

৯

কৈাহাগ ১২
রামৈল ১১
বাদশা ১৩

হাণমদ, বালুবাণি, ৈদর, ণদনাজপুর।
বাবু, বালুবাণি, ৈদর, ণদনাজপুর।
বাবলু, বালুবাণি, ৈদর, ণদনাজপুর।

১০
১১
১২

আণতক ১৩

শণফকুল, ঘাণৈপািা, ৈদর, ণদনাজপুর।

১৩

ণরফাত ১১
ইমরান ১২

১৪
১৫

সুজন ১০

আণরফ, ঘাণৈপািা, ৈদর, ণদনাজপুর।
আকবরআলী, ঘাণৈপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আফজাল, চাউণলয়াপণট্ট, ৈদর, ণদনাজপুর।

১৬

ৈজল ১২

শণফক,চাউণলয়াপণট্ট, ৈদর, ণদনাজপুর।

১৭
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ঐ
রণফক, ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাউণলয়াপণট্ট,
ৈদর, ণদনাজপুর।
মণদনা ইণিণনয়াণরয় ওয়াকটৈপ, পাহািপুর ৈদর,
ণদনাজপুর।
ঐ
ঐ
আরজু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কস্টশন করাি,
ৈদর, ণদনাজপুর।
ৈাইফুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,মুণন্সপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
মণল্লক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,ণবরল, ণদনাজপুর।
ঐ
হাণমদ ইণিণনয়াণরং, বাহাদুর বাজার, ৈদর,
ণদনাজপুর
ঐ
একতাইণিণনয়াণরংওয়াকটৈপ
ণমজটাপুরবাৈর্াণমটনাল,ৈদর, ণদনাজপুর
মা দুই ভাই ওয়াকটৈপ ণমজটাপুর বাৈর্াণমটনাল,
ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
ঐ
কজানাকীইণিণনয়াণরংওয়াকটৈপণমজটাপুরবাৈর্াণমট
নাল, ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
ঐ
কৈানালীঅমর্াইণিণনয়াণরংওয়াকটৈপণমজটাপুরবাৈ
র্াণমটনাল, ৈদর,
ঐ

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শাণকল ১৪
সুণবর ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আরাফাত, চাউণলয়াপণট্ট, ৈদর,
ণদনাজপুর।
রামৈল, বালুবাণি, ৈদর, ণদনাজপুর।

গৃহীত ব্যবস্থা
১৮
১৯

জয় বাবু ১২

সুদীপ, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর।

২০

কৈামহল ১২
িদীপ ১২
আকাশ ১৩

জাহাঙ্গীর, কস্টশন করাি, ৈদর, ণদনাজপুর
ণবপুল, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর।
রণফক, কস্টশন করাি, ৈদর, ণদনাজপুর।

২১
২২
২৩

মুরাদ কহামৈন ১১

ইছা আলী, ভবানীপুর, ৈদর, ণদনাজপুর

২৪

কফরমদৌৈ ১১
ৈাগর ১৩
রতন ১২

শমমশর আণল, ণবরল, ণদনাজপুর
হুমায়ুন, বালুয়ািাঙ্গা, ৈদর, ণদনাজপুর।
আৈাদ, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর।

২৫
২৬
২৭

কালাম, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর।
মকবুলহাৈান, কাঞ্চনকমলাণন, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আব্দুলহান্নান, খালপািা, ৈদর, ণদনাজপুর

২৮
২৯

অনু ১৩
মণকমহাৈান ১৩
আব্দুল আণলম ১২
কমাবারক ১৩
আতাবুর ১৩
আকাশ ১২
কমাতামলব, ১২
মণবন ১২
মৃদুলচন্দ্র ১৩
রাণজব ১৩

মহণৈন আণল, চককাঞ্চন, ণবরল,
ণদনাজপুর
নরর্দ্ীন, কতঘরা, ণবরল, ণদনাজপুর
ককরামতআলী, হঠাতপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর
আলীমহামৈন, মাহুতপািা, ণবরল,
ণদনাজপুর
কহমাময়ত, কতঘরা, ণবরল, ণদনাজপুর
ণগরীশচন্দ্র, কাণলতলা, ৈদর, ণদনাজপুর
নয়নমহামৈন, কছার্গুরমগালা, ৈদর,

মন্তব্য

৩০
৩১
৩২
৩৩
৩৪
৩৫
৩৬
৩৭
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

স্টীল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

গৃহীত ব্যবস্থা

রইৈআলী, ১৩
ণনতাই, ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণদনাজপুর
আৈগরআলী, কতঘরা, ণবরল, ণদনাজপুর
সুবাৈচন্দ্ররায়, কতঘরা, ণবরল, ণদনাজপুর

ঐ
রামবয়াঅমর্াইণিণনয়াণরংওয়াকটৈপণমজটাপুরবাৈ
র্াণমটনাল, ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
ঐ
ৈততা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ণমজটাপুর
বাৈর্াণমটনাল, ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
ঐ
আল আণমন অমর্াকালার ৈাণভটৈ কৈন্টার
ণমজটাপুর বাৈর্াণমটনাল, ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
ঐ

শাহাদত, ১২
ণজয়াউল, ১২
হাণলম ১৩

শমমৈরআলী, ণমজটাপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
আব্দুলহক, মাহুতপািা, ণবরল, ণদনাজপুর
আবুতামহর, মাহুতপািা, ণবরল, ণদনাজপুর

৪০
৪১
৪২

তন্ময় ১২
জণহর ১২
ণরফাত কহামৈন ১১

ণবকাশরায়, মািািাংগা, ৈদর, ণদনাজপুর।
আবুআক্কাৈ, কাণলতলা, ৈদর, ণদনাজপুর
নাঈম কহামৈন, কাঞ্চন কমলাণন, ৈদর,
ণদনাজপুর।
িবালধর, রাজারামপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
বাবুলআকতার, কাঞ্চনকমলাণন, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আঃ খামলক, আর্াশ মাইল, বীরগি,
ণদনাজপুর
আঃ খামলক, আর্াশ মাইল, বীরগি,
ণদনাজপুর
সুখু ণময়া, কচৌরঙ্গী বাজার, ণবরল, ণদনাজপুা্
শাহ আলম কগাণবন্দপুর, ণবরল, ণদনাজপুর।
সুরত আলী, কদওয়ানণদঘী, ণবরল,
ণদনাজপুর।
বাবুল ইৈলাম, কদাগাণছ, ণবরল,
ণদনাজপুর।
সুরত আলী, কদওয়ানণদঘী, ণবরল,
ণদনাজপুর।
কমাস্তফা, ণবরল, ণদনাজপুর।
অকদ্বত, কাহামরাল, ণদনাজপুর।
রামাকান্ত, সুন্দইল, কাহামরাল, ণদনাজপুর।
ওয়াদার আলী, মািািাঙ্গা, ৈদর,
ণদনাজপুর

৪৩
৪৪
৪৫

সুশান্ত, ১২
ইণিৈ ১২

নুর কবকারী, কাহামরাল, ণদনাজপুর

কমাঃ কৈাহাগ ১২

ঐ

কমাঃ হাৈান ১৩

ঐ
ঐ
ঐ

কমাঃ জাহাঙ্গীর ১৩
ণরপন ১২
তামরক ১২

ঐ

রায়হান ১৩

ঐ

রাণকব ১২

কোকণল ফুি, কাহামরাল, ণদনাজপুর।
ঐ
ঐ
ণদনাজপুর স্টীল হাউজ, রামনগি, ৈদর,
ণদনাজপুর

আণশক
জগন্নাে
রাধাকান্ত
মাসুদ

১৩
১২
১৪
১২

মন্তব্য

৩৮
৩৯

৪৬
৪৭
৪৮
৪৯
৫০
৫১
৫২
৫৩
৫৪
৫৫
৫৬
৫৭
৫৯
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণমজান স্টীল হাউজ, সুইহাণর, ৈদর, ণদনাজপুর

কহামর্ল

অমর্ামমাবাইল

পাহািপুর স্টীল, বালুয়ািাঙ্গা, ৈদর, ণদনাজপুর
মণদনা স্টীল, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
ঐ
মামণন কহামর্ল, বীরগি, ণদনাজপুর

জীবন বাবু
আণরফ
ণৈফাত
মমহশ রায়

১০
১২
১২
১৩

ঐ

পারমভজ ১২

জুময়ল মর্রৈাইমকল গ্যামরজ, বাণঙ্গমবচা, ৈদর,
ণদনাজপুর
ঐ

ওয়াণবব ১২

মা কমার্রৈাইমকল গ্যামরজ, মুণন্সপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর
মা মর্রৈাইমকল ৈাণভটণৈং, বীরগি, ণদনাজপুর
ঐ
কৈামহল অমর্ামমাবাইল, ণমজটাপুর, ৈদর,
ণদনাজপুর
ঐ
ঐ
কিন্ডস্ অমর্ামমাবাইল, ণমজটাপুর, ৈদর,
ণদনাজপুর
ঐ

ফাণি টচার

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণশহাব ১০

ঐ
হৃদয় অমর্ামমাবাইল, কষ্টশনমরাি, ৈদর,
ণদনাজপুর
লাম আণলফ ফাণি টচার, বকুলতলা কমাি, ৈদর,
ণদনাজপুর
ণনউ আনছাণর কেিাৈ ট, মুণন্সপািা, ৈদর,

কমমহদী হাৈান ১১
ৈণজব দাৈ ১১
লাবু ১২
সুবাত ১১
তণরকুল ১২
কমমহণদ ১৩
আমনায়ার ১২
কৈামহল রানা ১২
আলণভ ১১
রণবউল আপলম ১৩
কৈণলম ১২
মাণনক ১০
আণতক ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ইয়াণছন ণময়া, মািািাঙ্গা, ৈদর,
ণদনাজপুর
শণরফুল, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
আলম, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
রণফকুল, পাহািপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
ৈনু রায়, মণহলা কমলজ করাি, বীরগি,
ণদনাজপুর
কৈামহল, হণরৈভার পামশ, বীরগি,
ণদনাজপুর
নুরুজ্জামান, বাবুর কমাি, ণবরল, ণদনাজপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

ৈাইদুর রহমান, ভবানীনগর, মািাপািা,
ণবরল, ণদনাজপুর
সুবল দাৈ, রায়ৈামহববািী, ৈদর,
ণদনাজপুর
কৈামহল, বলাকা কমাি, বীরগি, ণদনাজপুর
সুব্রত রায়, মণহলা কমলজ করাি, বীরগি,
ণদনাজপুর
মহণৈন আণল, রাজারামপু, ৈদর,
ণদনাজপুর
মকবুল আলম, কতঘরা, ণবরল, ণদনাজপুর
মাজািাঙ্গা, ৈদর, ণদনাজপুর
আলমগীর, ণবরল কমাি, ৈদর, ণদনাজপুর

৬৭

আজগরআলী, কছার্গুরমগালা, ৈদর,
ণদনাজপুর
ৈগীর আলী, ণমজটাপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
জাহাঙ্গীর, বালুয়ািাঙ্গা ৈদর, ণদনাজপুর
ৈাজু ইৈলাম, রাজাপািাঘার্, ৈদর,
ণদনাজপুর
শাহাজাহান, মাণৈমপুর, ৈদর, ণদনাজপুর

মন্তব্য

৬০
৬১
৬২
৬৩
৬৪
৬৫
৬৬

৬৮
৬৯
৭০
৭১
৭২
৭৩
৭৪
৭৫
৭৬
৭৭
৭৮
৭৯
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

অমর্া কমাবাইল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণদনাজপুর
কমৈাৈ ট ৈাণদয়া কেিাৈ ট, চাউণলয়াপণট্ট, ৈদর,
ণদনাজপুর
ঐ
কমৈাৈ ট নুর কেণিং (োই), কাঞ্চনঘার্, ণবরল,
ণদনাজপুর
ঐ
ণনউ কহান্ডা অমর্া কমাবাইল, কমলজ কমাি, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আণরফ মর্রৈাইমকল গ্যামরজ, উত্তর কগাৈাইপুর,
ৈদর, ণদনাজপুর।

ইয়র চময়ৈ অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ,
কগাপালগি বাজার, ৈদর, ণদনাজপুর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ শণফকুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,
কগাপালগিবাজার, ণদনাজপুর
কবকারী
ণৈফাত কবকারী, কগাপালগি বাজার, ণদনাজপুর

কহামর্ল

জীবন কহামর্ল, মালদহপণট্ট, ণদনাজপুর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ণলায়ন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, খঅমারকাচাই,
ণদনাজপুর
কজানাণক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, ণমজটাপুর,
ণদনাজপুর
ইয়ন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বাৈ র্াণমটনাল,
ণদনাজপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মণশউর ১৩

ফারুক, কাঞ্চন কমলানী, ৈদর, ণদনাজপুর

৮০

শামশুল, কাঞ্চনঘার্, ৈদর, ণদনাজপুর
কণবর, কাঞ্চনঘার্, ণবরল, ণদনাজপুর

৮১
৮২

মামলক, কতমঘিা, ণবরল, ণদনাজপুর
তামরক,বর্তলী, ৈদর, ণদনাজপুর।
বিইল, কগাপালগি, ণদনাজপুর।
কমাঃ বাবুল, রামরায়পুর, ফণকরপািা,
ৈদর, ণদনাজপুর।
আব্দুল হক, রামরায়পুর, ৈদর, ণদনাজপুর।

৮৩

জণহর ১২
শাহাজাহান ১২
বাণপ্প
শাণকব
রায়হান
মাহবুব

১৩
১৩
১২
১২

আণতকুর ১৩
রহমান
ণলর্ন ১৩
শাহণরয়ার ১২
ফাণহম
আণৈফ
রাণি
কৈামহল রানা

১৪
১৪
১৩
১৩

অন টব
বকুল
আণশক
রাণজব
রামৈল
উজ্জল

১৪
১২
১৪
১৪
১৩
১৩

মন্তব্য

জাণহরুল, দ: রামনগর, ৈদর, ণদনাজপুর
করজাউল, বর্তলী, কগাপালগি, ৈদর,
ণদনাজপুর
উ: নয়নপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
আণমনুল, বংণশপুর, ৈদর, ণদনাজপুর
আবু তামলব, বর্তলী, ৈদর, ণদনাজপুর
ৈাণফয়ার রহমান, প: ণশবরামপুর, ৈদর,
ণদনাজপুর
রামৈল আহমমদ, উঃ বংশীপুর, ণদনাজপুর
লণতফ, কগাপালগি, ণদনাজপুর
আফজাল, রামনগর, ণদনাজপুর
শাহজাহান, কাণলতলা, ণদনাজপুর
আকবর, রাজবাটি, ণদনাজপুর
হাণনফ, প: বালুয়ািাংগা, ণদনাপজুর

শানু ১১

কৈণলম, কাঞ্চন ককালণন, ণদনাজপুর

বাঁধন ১২

খামলক, প: বালুয়ািাংগা, ণদনাজপুর

204

ক্রণমক

২৬

কজলার নাম

রাংপুর

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কণবর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, র্াণমটনাল, ৈদর,
ণদনাজপুর।
বাবুল অমর্ামমাবাইল, কাণলতলা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
মা বাবার কদায়া ইণন্জণনয়াণরং ওয়াকটশপ
কাণলতলা, ৈদর, ণদনাজপুর।
আরজু অমর্ামমাবাইল
বাৈর্াণমটনাল, ৈদর, ণদনাজপুর।
মামলক ইণন্জণনয়াণরং, কাণলতলা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
ণরয়া অমর্া কমাবাইল, বাৈর্াণমটনাল, ৈদর,
ণদনাজপুর।
মণমন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, বর্তলী, র্াণমটনাল,
ৈদর, ণদনাজপুর
কবকারী
রুণচতা কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, মািাৈা করাি,
কৈতাবগি, কবাচাগি, ণদনাজপুর।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ এমদাদুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, বিইল, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আণজজুল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, দশমাইল,
কাহামরাল, ণদনাজপুর।
মাণনক ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, চাউণলয়াপণে,
ৈদর, ণদনাজপুর।
দোয়টল এন্ড দরন্টুয়রি আতলফ দোয়টল এন্ড দরন্টুয়রি, দর, রাংপুর
দমৌেন দোয়টল এন্ড দরস্টুয়রি, দর, রাংপুর

তনউ মা মতন দোয়টল এন্ড দরস্টুয়রি, িাপ,
আটিলা ম তজদ, দকািোলী, রাংপুর

ইতঞ্জতনোতরাং

গতন ইতঞ্জতনোতরাং, দর, রাংপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
জণৈম উণর্দ্ন ১১
কমাবারক আলী ১২
রাণকব ১২
ৈণিব ১৩
আব্দুল্লাহ ১২
রণন দাৈ ১১
অরুন চন্দ্র ১২
ইমরান ১২
গফফার ১২
আণজম ১২
নুর আলম ১৩
নাম: দমা:
োতফজুল
নাম: দমা:
মতিউর
নাম: দমা: আবুল
কায়র্ম
নাম: দমা:
মুনয়ের আলী
নাম: তরপন
ই লাম
নাম: দমা: রাোি

েে : ১৩
েের
েে : ১৩
েের
েে :১৩
েের
েে : ১১
েের
েে : ১৩
েের
েে : ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
জামান কহামৈন, ণবরল, ণদনাজপুর।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মনসুর আলী, কছতিা, ণবরল, ণদনাজপুর।
রণহম উণর্দ্ন
মাহুতপািা, ৈদর, ণদনাজপুর।
শ্রী লিন দাৈ, খালপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
কমাঃ আণলম, কগাবিাপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর
সুবাৈ দাৈ, ণবরল, ণদনাজপুর।
কদবাশীৈ চন্দ্র, কাণলতলা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
আবজাল, কর্মম্পা কস্টশন, কৈতাবগি,
কবাচাগি, ণদনাজপুর
কতাজামেল কহামৈন, খালপািা, ৈদর,
ণদনাজপুর।
ওবায়দুল্লাহ, কাহামরাল, ণদনাজপুর।
আজমল কহামৈন, পণিম চাউণলয়াপণে,
ৈদর, ণদনাজপুর।
তপিা: দমা: আতমর দোয় ন, ঠিকানা:
দ শারপাড়া, িাপ, দর, রাংপুর
তপিা: োতনফ, ঠিকানা: কাকীনা, কাতলগঞ্জ,
দর, লালমতনরোট
তপিাোঃ- আতরফূল, ঠিকানাোঃ- কাকীনা,
কাতলগঞ্জ, দর, লালমতনরোট
তপিা: জামাল, ঠিকানা: ভূরুঙ্গামারী,
কুতড়গ্রাম
তপিা: দমাফাজ্জল দোয় ন, ঠিকানা: পতিম
রতেমাপুর, িারাগঞ্জ, রাংপুর
তপিাোঃ- দমা: র্তফকুল ই লাম, ঠিকানাোঃ-
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

মামুন ইতঞ্জতনোতরাং, দর, রাংপুর
দ লাইঘর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ পূণি টমা কমর্াল, বদরগি করাি, কমমো
ককামতায়ালী, ৈদর, রংপুর
পূণি টমা কমর্াল, বদরগি করাি, কমমো
ককামতায়ালী, ৈদর, রংপুর
কমৈাৈ ট ণরদয় কমর্াল, বদরগি করাি, কমমো
ককামতায়ালী, ৈদর, রংপুর

েে : ১৪
েের।
েে : ১৩
েের।
বয়ৈ: ১৩
বছর
বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: লাবীব বাবু বয়ৈ: ১৩
বছর

কমৈাৈ ট ণরদয় কমর্াল, বদরগি করাি, কমমো
ককামতায়ালী, ৈদর, রংপুর

নাম: মন্টু ণময়া বয়ৈ: ১৩
বছর

ফাইভ স্টার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, সৈয়দপুর
করাি, পাগলাপীর কমমো হণরমদবপুর, রংপুর

নাম: অজয় রায় বয়ৈ: ১৩
বছর

ভাই ভাই কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, ককন্দ্রীয় বাৈ
র্াণমটনাল, কচৌরাস্তা কমাি, ৈদর, রংপুর
ভাই ভাই কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, ককন্দ্রীয় বাৈ
র্াণমটনাল, কচৌরাস্তা কমাি, ৈদর, রংপুর
রাধুনী কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
বদরগি করাি, ৈদর, রংপুর
রাধুনী কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
বদরগি করাি, ৈদর, রংপুর
ণনউ স্টার কহামর্ল ও করমস্তারা
ণের্মমন্ট র্াওয়ার, ধাপ, কজল করাি, ৈদর, রংপুর
ণমন স্টার কহামর্ল এন্ড করমস্তারা
কযান্ট পাবণলক স্কুল ও কমলমজর ৈামমন, ৈদর,

নাম: কমা: স্বাধীন বয়ৈ: ১৪
বছর
নাম: কমা: ৈবুজ বছর: ১৩
বছর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩
নাজমুল বছর
নাম: কমা: ণবপ্লব বয়ৈ: ১২
বছন
নাম: কমা: বয়ৈ: ১২
হাণববুর বছর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১২
আশরাফূল জন

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

মায়ের দদাো গতদঘর, দর, রাংপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
েের
নাম: তনর্াি। েে : ১৪
নাম: দমা: রুহুল
আতমন
নাম: দমা:
ফতরদুল ই লাম
নাম: আবু বক্কর
ণৈণর্দ্ক
নাম: নুর নবী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মেদানমদন, দদৌঅিটারী, দর, রাংপুর,
তপিা: দমা: ািাম, ঠিকানা: আটিোটারী,
দর, রাংপুর
তপিা: দমা: রতেদার রেমান, ঠিকানা:
দদওয়ডাো, েড়োতড়, দর, রাংপুর।
তপিা: আব্দুল আতজজ, ঠিকানা:
দদওয়ডাো, েড়োতড়, দর, রাংপুর।
ণপতা: আজগর আলী, ঠিকানা: কদওমিাবা,
কামারপািা, ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: রণফকুল ইৈলাম, ঠিকানা:
কদওমিাবা, কামারপািা, ৈদর, রংপুর
ণপতাঃ- কমা: আবু তামহর
ঠিকানাঃ- বিবািী, মাস্টারপািা, ৈদর,
রংপুর
ণপতাঃ- জয়নুল ণময়া
ঠিকানাঃ বিদরগা, পাগলাপীর, ৈদর,
রংপুর
ণপতা: ণবষুপদ রায়
ঠিকানা: গ্রাম: আমলায়াকুণি
কপাষ্ট: পাগলাপীর, োনা: হণরমদবপুর,
কজলা: রংপুর
ণপতা: কমা: ৈাইদুল ইৈলাম
ঠিকানা: ককরানীপািা, ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: ৈাইদুল ইৈলাম
ঠিকানা: ককরানীপািা, ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: আণমন ণময়া
ঠিকানা: দাণিয়াপুর, ৈদর, গাইবান্ধা
ণপতা: কমা: আবু বক্কর ণৈণর্দ্ক
ঠিকানা: শালবন, ণমণিপািা, ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: ণৈরাজুল
ঠিকানা: হাজীরহার্, মাষ্টারপািা, রংপুর
ণপতা: কমা: ফময়জ উণর্দ্ন
ঠিকানা: বকণভর্া, ণকমশারগি,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রংপুর
ণনউ হাজী ণবরানী হাউজ, ৈদর, রংপুর

রংপুর

ইর্ বা পাের ভাঙ্গা

২৭

নীলফামারী

২৮

কুণিগ্রাম

অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটৈপ
কবকারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমাঃ ৈাণির ১৩ বছর

সবশাখী করমস্তারা, ৈদর, রংপুর

কৈাহাগ ১৩ বছর

সবশাখী করমস্তারা, ৈদর, রংপুর

আবদুল হাণলম ১২ বছর

পলক কহামর্ল, ৈদর, রংপুর

রাজু ণময়া ১২ বছর

পলক কহামর্ল, ৈদর, রংপুর

ণমন্টু ১৩ বছর

কমৈাৈ ট এফ.ণপ.এৈ (F.P.S) ণব্রক্স,
পবনপািা,শামনরহার্,পীরগি,রংপুর।
কমাল্লা মর্র ণরমপয়াণরং ণবণৈক, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
আলমণদনা কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী,দুগাপুর
(কামাল খামার) িাক:চণন্ডজান,োনাউণলপুর,কুণিগ্রাম।

ণরশাদ, ১০ বছর
আল- আণমন, ১২ বছর
বুলবুল, ১০ বছর
ওৈমান গণন, ১৩ বছর
সুজন ইৈলাম, ১২ বছর
আবু ণৈণর্দ্ক, ১২ বছর

নীলফামারী
।

রংপুর

জুময়ল কবকারী,োণফক কমাি, জলঢাকা,
নীলফামারী।
ণহরূ কবকারী, োণফক কমাি, জলঢাকা,
নীলফামারী।
কৈানালী কবকারী, জলছৈ, ণবমনাদ, ময়নাকুঠি,

নুর ইৈলাম, ১৩ বছর
আবু ৈাঈদ, ১৩ বছর
আতাউর রহমান, ১৩ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নীলফামারী
ছামদকুর
কৈণলমপুর, মূলাদী, ৈদর, বণরশাল
ৈবুর
মাদারপািা, তারাগি, রংপুর
কবলাল কহামৈন
উত্তর ণৈমঙ্গরগািী, ণকমশারগি,
নীলফামারী
আবুল কহামৈন
হারাগাছ,কাউণনয়া, রংপুর
আবদুৈ ৈালাম
হারাগাছ,কাউণনয়া, রংপুর
নামঃ ৈাইফুল, ঠিকানাঃ
পবনপািা,শামনরহার্, পীরগি,রংপুর।
কাঙ্গালু পািা, ণনয়ামতপুর, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
নামঃ মুত-এজাজুল হক, ঠিকানাঃ
ৈাতপাই,মুণচরহার্ সৈয়দপুর,নীলফামারী।
01742016829
নামঃ কালাম, ঠিকানাঃ চওরা
কুঠিরপািা,হাজীরহার্,কৈয়দপুর,নীলফামা
রী
নামঃ কমা:আতাবুল ইৈলাম, ঠিকানাঃ
হাজীরহার্ ,
পজ্জাপািা,কৈয়দপুর,নীলফামারী।
নাম: জাণহনুর বড়ুয়া
পািা,বাবণরিি,কৈয়দপুর,নীলফামারী।
01761300534
নাম: হাণববকুল, পূব টবালাগ্রাম, জলঢাকা,
নীলফামারী
করজাউল, কামঢ়ার কচৌপণত,
িাকঘরঃমগালমুন্ডা, জলঢাকা, নীলফামারী।
নাম: কমনাজ, চওিারহার্, ময়নাকুঠি,
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ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

মহানগর, রংপুর
কমাঃ খাইরুল ১২ বছর
ইৈলাম
আব্দুল্লাহ, ১৩ বছর
কমাঃ ণরয়াদ, ১০ বছর
মাহী মাময়র কদায়া কবকারী, লাণহিীরহার্, ৈদর,
রংপুর

ণরতা কবকারী
ণমঠাপুকুর, রংপুর

স্বাধ কবকারী
তাতীপািা, আলমনগর, রংপুর

ভাই ভাই কবকারী
হাজীপািা, ণকমশারগি, নীলফামারী

কমাঃ নয়ন ১১ বছর
ইৈলাম ণময়া,
কৈাহান, ১১ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
রংপুর
নাম: কদলবার, চওিারহার্, ময়নাকুঠি,
রংপুর
নাম: ওমর, চওিারহার্, ময়নাকুঠি, রংপুর
নাম: কৈরাজুল, চওিারহার্, ময়নাকুঠি,
রংপুর
নাম: মৃত ণমজান, মণমনপুর, ৈদর, রংপুর

গৃহীত ব্যবস্থা
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নাম: কমাঃ আলম, ৈয়ার কগায়ালবািী,
তারাগি, রংপুর
নাম: করমজায়ান বয়ৈ: ১৩ ণপতা: আফৈার আলী
বছর
ঠিকানা: কাণিখাল, বগুিাপািা, ণমঠাপুকুর,
রংপুর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩ ণপতা: মতুজ
ট া ণময়া
আণরফূল বছর
ঠিকানা: কাণিখাল, বগুিাপািা, ণমঠাপুকুর,
রংপুর
নাম: শুভ রায় বয়ৈ: ১১ ণপতা: মদন রায়
বছর
তাতীপািা, আলমনগর, রংপুর
নাম: ণবজয় বয়ৈ: ৯ ণপতা: রনণজত
বছর
তাতীপািা, আলমনগর, রংপুর
নাম: সুশান্ত রায় বয়ৈ: ৯ ণপতা: লণলত
বছর
তাতীপািা, আলমনগর, রংপুর
নাম: ৈাগর বয়ৈ: ১৩ ণপতা: ৈাত্তার
কহামৈন বছর
তাতীপািা, আলমনগর, রংপুর
নাম: মুন্নার বয়ৈ: ১৩ ণপতা: হাণবব
বছ
ণনতাই, হাজীপািা, ণকমশারগি,
নীলফামারী
মঞ্জুর ইৈলাম বয়ৈ: ১২ ণপতা: কমাহােদ আলী
বছর
ণনতাই, হাজীপািা, ণকমশারগি,
নীলফামারী
আৈাদ বয়ৈ: ১২ ণপতা: আতাহার
বছর
ভাগ্ঙারহার্, উত্তরপািা, ণকমশারগি,
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কৈানালী কবকারী
ময়নাকুটি, ৈদর, রংপুর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ ণলমন ণস্টল কমর্াল,উপমজলা করাি (ব্রীজ
ৈংলগ্ন).বদরগি,রংপুর।
মজনু মর্রৈ ণরণপয়াণরং ওয়াকটশপ কুণিগ্রাম
করাি, তাজহার্, রংপুর।
কমৈাৈ ট ইৈলাম কমর্াল ওয়াকটৈপ, ণবমনাদপুর,
করলমগর্, আর.মক.মরাি, ৈদর, রংপুর

মমনায়ার কমর্াল এন্ড এৈ এৈ কি টার, ণবমনাদপুর,
আমক্কলপুর, ককাতয়ালী, রংপুর
তানভীর ষ্টীল ফাণন টচার ( রাজা ফাণন টচার),
পীরপুর, কষ্টশন করাি, আলমনগর, রংপুর।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নীলফামারী
নাম: আতাউর বয়ৈ: ১৩ ণপতা: ৈামদকুর
রহমান বছর
চওিারহার্, ৈদর, রংপুর
নাম: খায়রুল বয়ৈ: ১২ ণপতা: ৈামদকুর
ইৈলাম বছর
চওিারহার্, ৈদর, রংপুর
নাম: ণরয়াদ বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: আব্দুল্লাহ বয়ৈ: ১০
বছর
কাকন কুমার ১২ বছর
রায়,
ণরদয়, ১২ বছর
কমাঃ ককরামত ১০ বছর
আলী,
কমাঃ রাণকব, ১২ বছর
কমাঃ ৈণজব, ১৩ বছর
কমাঃ কমাহন, ১৩ বছর
কৈাহাগ, ১০ বছর
নুর আলম, ১৩ বছর
সুমন, ১৩ বছর

কখাকন ওয়াকটৈপ, কালীগি, পীরগাছা, রংপুর

কমাঃ ছানারুল, ১২ বছর

ণবশু অমর্া এন্ড ওয়াকটশপ, ইন্দ্রার কমাি, করামকয়া
চত্ত্বর, শালবন, ৈদর, রংপুর
তানভীর স্টীল ফাণি টচার

নাম: ফারহান ১১ বছর
কহামৈন
নাম: কৈাহাগ বয়ৈ: ১০
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ণপতা: আণজজার রহমান
চওিারহার্, ৈদর, রংপুর
ণপতা: আব্দুল মণজদ
চওিারহার্, ৈদর, রংপুর
নাম: রঘুনাে চন্দ্র রায়,
বামনপািা,কাজীরহার্,বদরগি,রংপুর।
01309481638
এমাদ, জণমদারবািী ৈংলগ্ন, তাজাহার্,
রংপুর।
কমাঃ লণতফ ণময়া, ণবমনাদপুর, ৈদর,
রংপুর
কমা ফণরদ, ণবমনাদপুর, ৈদর, রংপুর
কমাঃ মণতয়ার রহমান, বালাপািা, ৈদর,
রংপুর ০১৮১৬৫৫৬৬১২
কমাঃ কতাফাজ্জল, ণবমনাদপুর, ৈদর, রংপুর
হাৈান মাসুদ, মুৈণলমপািা পাণনর
ট্াংকী,আলমনগর, রংপুর।
হাণফজুল ণময়া, মুৈণলমপািা পাণনর
ট্াংকী,আলমনগর, রংপুর।
কমাফাকখর, মুৈণলমপািা পাণনর
ট্াংকী,আলমনগর, রংপুর।
ছামনায়ার কহামৈন, কালীগি, ইর্াকুমারী,
পীরগাছা, রংপুর
মৃত ৈাইফুল কহামৈন পাপ্পু, শাহীপািা,
ৈদর, রংপুর
ণপতা: মুরাদ কহামৈন
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আলমনগর, ৈদর, রংপুর

সুমন সুণফয়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, ৈদর,
কুণিগ্রাম
পাল কমর্াল, ৈদর, কুণিগ্রাম
২৯

গাইবান্ধা

কখাকন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,ৈাদুল্যাপুর
বাজার , ৈাদুল্যাপুর, গাইবান্ধা।

নীলফামারী

ভাই ভাই মর্রৈ, বাঙ্গালীপুর, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
ওমর ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কিামার,
নীলফামারী।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
বছর
নাম: নুর আলম বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: সুমন বয়ৈ: ১৩
বছর
কমাঃ রণক্তম, ১০ বছর

ণজয়ন,
কমাঃ মাসুদ
রানা,
জাণকর কহামৈন,

কমা: ৈজল,
কমা: রাজন,
কমা: রায়হান,
কমা: আবু কহনা,
রংপুর

ণবণি

কমৈাৈ ট আণজজ ণবণি ফযাক্টরী, ৈারাই, হারাগাছ,
রংপুর
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ৈাগর, ১৩ বছর

স্বপন ৈাহা,

মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরং এন্ড ওয়াকটশপ,
কিামার, নীলফামারী

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ঠিকানা: আলমনগর, ৈদর, রংপুর
ণপতা: ৈামপত কহামৈন
আলমনগর, ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: ণমঠু
আলমনগর, ৈদর, রংপুর
কমাঃ জুময়ল, কানীপািা, ৈদর, কুণিগ্রাম

নাম: কমাঃ ণজদ
ণময়া,
নাম: কমা: ণরপন
ণময়া।,

আবদুর রণহম, চর কুণিগ্রাম, ণৈ এন ণব
ঘার্, ৈদর, কুণিগ্রাম
১১ বছর হাণলমুল,
জময়নপুর,িাক+োনাঃৈাদুল্যাপুর,
গাইবান্ধা।
১০ বছর ণপতা: মৃত পাপ্পু ণময়া। মাতা: মণজটনা।
ঠিকানা: পািা-সৈয়দপুর, গ্রাম- সৈয়দপুর
,িাকঃ সৈয়দপুর মািাৈা, োনা-সৈয়দপুর,
কজলা-রংপুর।
১৩ বছর ণপতা: কমা: জাণহদুল ইৈলাম, বীরগি,
ণদনাজপুর
১৩ বছর ণপতা: সুমন ৈাহা, ঠিকানা: ণিমলা,
নীলফামারী
১৩ বছর ণপতা: কমা: ফজল ণময়া, কিামার,
নীলফামারী
১৩ বছর ণপতা: কমা: ফজল ণময়া, কিামার,
নীলফামারী
১২ বছর ণপতা: কমা: রমজান আলী, বীরগি,
ণদনাজপুর
১৪ বছর ণপতা: কমা: রমজান আলী, বীরগি,
ণদনাজপুর
বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমাঃ ণজয়া।, ঠিকানা: িারারগাি,
বছর ৬
হারাগাছ, রংপুর
মাৈ
বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমাঃ এরশাদুল হক।, ঠিকানা:
বছর ৯
িারারগাি, হারাগাছ, রংপুর
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কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী, আণবমরর পািা,
শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর
হণরন ণবণি, হণরনবারী, হারাগাছ, রংপুর

কবঙ্গল ণবণি ফযাক্টরী
হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর

মায়া ণবণি, মায়া বাজার, হারাগাছ, রংপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মাৈ।
নাম: কমা: বয়ৈ: ১২
ছাণির কহামৈন। বছর ২
মাৈ।
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩
শাহাদাৎ কহামৈন বছর ১১
মাৈ
নাম: কমা: শান্ত বয়ৈ: ১১
ণময়া বছর ৮
মাৈ
নাম: কমা: তারুন্ন বয়ৈ: ১২
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণপতা: কমা: ওয়ামরছ আলী। ঠিকানা:
িারারগাি, হারাগাছ, রংপুর
ণপতা: কমা: জুময়ল ণময়া। ঠিকানা:
দালালহার্, হারাগাছ, রংপুর
ণপতা: কমা: আউয়াল ণময়া, ঠিকানা:
দালালহার্, হারাগাছ, রংপুর

ণপতা: কমা: আণতকুল, মাতা: কমাছা:
আওহারা, ঠিকানা: আণবমররপািা,
শুকুমররহার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর
নাম: আশা মণন, বয়ৈ: ৯ ণপতা: কমা: আজাদ, ঠিকানা: ভাতানতাণি,
বছর
হারাগাছ, রংপুর
নাম: আমলা মণন বয়ৈ: ৭ ণপতা: আবুজা, ঠিকানা: কশখপািা,
বছর
হারাগাছ, রংপুর
নাম: শামছুল বয়ৈ: ১৩ ণপতা:
বছর
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
নাম: আণতক বয়ৈ: ১১ ণপতা:
বছর
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
নাম: আণরফ বয়ৈ: ১২ ণপতা:
বছর
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
নাম: করজাউল বয়ৈ: ১২ ণপতা:
বছর
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
নাম: হাণকবুল বয়ৈ: ১১ ণপতা:
বছর
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
নাম: সুমনা, বয়ৈ: ১০ ণপতা: সুমন, ঠিকানা: কযামনলর্াণর,
বছর
হারাগাছ, রংপুর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১০ ণপতা: আমনায়ারুল ইৈলাম, ঠিকানা:
ফাইজুল ইৈলাম বছর
ৈাবানিাণর, হারাগাছ, রংপুর
নাম: রামশদা বয়ৈ: ১১ ণপতা: কমনাজ ঠিকানা: কমনাজবাজার,
বছর
হারাগাছ, রংপুর
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আণকজ ণবণি ফযাক্টরী, কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
নাম: তাইয়ানা বয়ৈ: ১০
বছর
কমা: ণলর্ন ণময়া, বয়ৈ: ১২
বছর
কমাছা: রুণম বয়ৈ: ১৩
খাতুন বছর
কমাছা: আমলয়া বয়ৈ: ১১
খাতুন বছর
কমাছা: আকণলমা বয়ৈ: ১৩
খাতুন, বছর
কমা: ণরদয় বয়ৈ: ১৩
রহমান, বছর

কমৈাৈ ট সুরুজ ণবণি ফযাক্টরী, ধুমমরকুটি, হারাগাছ,
রংপুর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী ণল:, ৈাণিবািী,
লালমণনরহার্

নাম: পারমভজ, বয়ৈ: ১৩
বছর ৬
মাৈ
নাম: ণমজানুর বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: ণরদয় বয়ৈ: ১২
বছর ৬
মাৈ
নাম: নাণহদ বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: ণলয়ন বয়ৈ: ১২
বছর
নাম: হাণৈনা, বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: আণতকুল বয়ৈ: ১৪
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা: সতয়ব ঠিকানা: ণভতরকুটি,
হারাগাছ, রংপুর
ণপতা: আ: রহমান, মাতা: কমাছা: সুণম
কবগম, ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
ণপতা: কমা: রাজ্জাক আলী, মাতা: করখা
কবগম, ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
ণপতা: কমা: আকবর আলী, মাতা: কমাছা:
ণরনা কবগম, ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
ণপতা: কমা: রুমবল কহামৈন, মাতা: কমাছা:
আফৈানা, ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
ণপতা: কমা: ণলর্ন ণময়া, মাতা: কমাছা:
শাপলা কবগম, ঠিকানা: মদাতী, কভার্মারী,
কালীগি, লালমণনরহার্
ণপতা: কমা: ইছব আলী, ঠিকানা: হারাগাছ,
কাউণনয়া, রংপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণপতা: নয়ন ণময়া, ঠিকানা: হারাগাছ,
কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা: মৃত রণফকুল, ঠিকানা: হারাগাছ,
কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা: বাতাসু, ঠিকানা: হারাগাছ,
কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা: কমা: মণনরুল, ঠিকানা: হারাগাছ,
কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা: কমা: হাণকম, ঠিকানা: ৈারপুকুর,
আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা: কর্ংকু মাহমুদ, ঠিকানা:
ৈরকারর্ারী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
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গফুর ণবণি ফযাক্টরী
হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর

মণত ণবণি ফযাক্টরী
হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর

নীলফামারী

জুর্ ণমল,

ইকু জুর্ ণমল, কাণদমখাল (মঢলাপীর),
কাজীরহার্, ৈদর, নীলফামারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
নাম: তাজুল বয়ৈ: ১৪
বছর
নাম: ণশমুল, বয়ৈ: ১৩
বছর
শণফউল রহমান বয়ৈ: ১২
বছর
ৈণজব বয়ৈ: ১৪
বছর
আমমনা, বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: ৈণজব বয়ৈ: ১১
বছর
নাম: জুময়ল বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: ণগয়াৈ বয়ৈ: ১১
বছর
নাম: আব্দুল বয়ৈ: ১২
বছর
নাম: জাণকর বয়ৈ: ১৩
ইৈলাম, বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা: ৈাহার আলী ঠিকানা: ৈারপুকুর,
আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা: আলম বাদশাহ, ঠিকানা:
ৈরকারর্ারী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা: আণপয়ার, ঠিকানা: ৈারপুকুর,
আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা: আলমগীর , ঠিকানা: ৈরকারর্ারী,
আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা: আব্দুৈ ৈালাম, জামুইর্ারী,
আণদতমারী, লালমণনরহার্
ণপতা:
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা:
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা:
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা:
ঠিকানা: হারাগাছ কাউণনয়া, রংপুর
ণপতা: কমা: ণরয়াজ উণর্দ্ন, ঠিকানা:
ৈমলাপািা, উত্তর কৈানাকুণি, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: ৈাইদুল ইৈলাম, ঠিকানা:
ৈাণকব ইৈলাম বছর
ৈমলাপািা, উত্তর কৈানাকুণি, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
নাম: আণনছুল বছর: ১২ ণপতা: ৈালাম, ঠিকানা: মািপািা,
(ণমঠুন), বছর
বালাপািা, কাজীরহার্, ৈদর, নীলফামারী।
নাম: কমা: ণলমন বছর: ১২ ণপতা: কমা: কণবর ইৈলাম, ঠিকানা:
ইৈলাম, বছর
িাঙ্গাপািা, কৈানাফুণল, সৈয়দপুর,
নীলফামারী
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: খণতণয়ল ইৈলাম, ঠিকানা:
আমনারুল বছর
কখার্দ্মবাতলাগািী, চাণন্দয়াপািা,
ইৈলাম,
শ্বাৈকান্দা, সৈয়দপুর, নীলফামারী
নাম: কমা: বাদশা বয়ৈ: ১৩ ণপতা: মুন্না ইৈলাম, ঠিকানা:

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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ভাই ভাই প্লাণস্টক, সৈয়দপুর নীলফামারী
ভাই ভাই ণিণন্টং এন্ড প্যামকণজং, সৈয়দপুর
নীলফামারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ইৈলাম, বছর
নাম: লণতফ, বয়ৈ: ১৩
বছর
কৈণলম, ১৩ বছর
সুজন, ১২ বছর
কমাঃ আকাশ, ১৩বছর
কমাঃ ণলয়ন, ১২ বছর
কমহরাব, র ১৩বছ

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

ঢাকা নবাব ণবরানী হাউৈ , ৈদর, রংপুর
মাণহর কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, ৈাতমাো,
মাণহগি, রংপুর
বুদা কহামর্ল ,ঘণনরামপুর, কমণিমকল কমাি,
তারাগি ,রংপুর।
ঢাকা ফাস্ট ফুি-১, ৈদর, রংপুর
বাধন কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট, বদরগি করাি,
বাৈ র্াণমটনাল, ৈদর, রংপুর

মধু মঞ্জুরী ণমস্টান্ন ভান্ডার, বদরগি করাি, বাৈ
র্াণমটনাল, ৈদর, রংপুর

আব্দুর রহমান ১২ বছর
ণশকদার,
কমাঃ কতৌণফক, ১১ বছর
ণফমরাজ, ১৩বছর
রামৈল , ১১ বছর
কমা: মুরাদ, বয়ৈ: ১৪
বছর
কমা: আজম বয়ৈ: ১৩
আলী বছর
শামসুল বয়ৈ: ১৩
বছর
কমা: রাজু বয়ৈ: ১৩
বছর
রমা কান্ত রায়, বয়ৈ: ১২
বছর
পণরমল বয়ৈ: ১১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কখার্দ্মবাতলাগািী, কখার্দ্পািা, শ্বাৈকান্দা,
সৈয়দপুর, নীলফামারী
ণপতা: আফজাল, ঠিকানা: বালাপািা,
কাজীরহার্ বালাপািা, ৈদর, নীলফামারী
ণপতা: আরমান কহামৈন, বাবুপািা,
সৈয়দপুর নীলফামারী
রণফকুল, ৈামহবপািা, সৈয়দপুর
নীলফামারী।
ছমলমান ণময়া, বাঁশবািী, সৈয়দপুর,
নীলফামারী।
হাণমদুল, আইৈঢাল, কামারপুকুর,
সৈয়দপুর, নীলফামারী
ণছণর্দ্ক, কবাতলাগািী, পাঠানপািা,
সৈয়দপুর, নীলফামারী
রণশদ ণময়া, টুমচর,মৈণলমপুর, মুলাণদ,
বণরশাল।
মণজদুল হক, পূব ট কামাল কাছনা, ৈদর,
রংপুর
আণরফুল হক, রণহমাপুর হাণজপািা,
তারাগি, রংপুর।
এনামুল, কৈণলমপুর, মূলাদী, ৈদর,
বণরশাল
ণপতা: মৃত আফজাল কহামৈন ঠিকানা:
মাস্টারপািা, গংগাচিা, রংপুর
ণপতা: কমা: আজগর আলী, ঠিকানা:
মাস্টারপািা, গংগাচিা, রংপুর
কমা: ৈামাদ আলী ঠিকানা: লাণহিীরহার্
ৈদর, রংপুর
ণপতা: কমা: ৈামজদুল হক ঠিকানা:
লাণহিীরহার্ ৈদর, রংপুর
ণপতা: নমরন্দ্ররায়, ঠিকানা: শ্যামপুর,
বদরগি, রংপুর
ণপতা: খমগন্দ্রনাে রায়, ঠিকানা: শ্যামপুর,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ওমক কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
উণলপুর, কুণিগ্রাম

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
বদরগি, রংপুর

কমা: কমমহণদ ১৩ বছর
হাৈান

কমাঃ মৃত ৈামহদ আলী ঠিকানাঃ
কামালখামার
মধ্যপািা,চণন্ডজান,উণলপুর,কুণিগ্রাম
কমাঃ রাজ্জাকুল ইৈলাম,ঠিকানাঃ
কামালখামার
মধ্যপািা,চণন্ডজান,উণলপুর,কুণিগ্রাম
কমা: কমাকমছদ আলী , ঠিকানা: ইৈলামপুর
বাজার,উণলপুর,কুণিগ্রাম
কমা: আশরাফ আলী ঠিকানা: ইৈলামপুর
বাজার,উণলপুর,কুণিগ্রাম
তপিাোঃ- মৃি পাপ্পু তমো, ঠিকানাোঃ
োঙ্গালীপুর, ভ েদপুর, নীলফামারী
তপিা: দমা: আয়নাোর দোয় ন, ঠিকানা:
পূে শ খুটামারা, োজীপাড়া, জলঢাকা,
নীলফামারী
তপিা: তমজানুর রেমান, ঠিকানা: পূে শ
খুটামারা, োজীপাড়া, জলঢাকা,
নীলফামারী
তপিা: র্তফকুল ই লাম, ঠিকানা: পূে শ
খুটামারা, োজীপাড়া, জলঢাকা,
নীলফামারী
ণপতা: মজমুল
ঠিকানা: কাণশয়াবািী, ৈদর, রংপুর
ণপতা: ণৈণর্দ্ক
ঠিকানা: চওিা, ৈদর, নীলফামারী
ণপতা: তাজুল ইৈলাম
ঠিকানা: কাণশরাম, ৈদর, রংপুর
ণপতা: ণরয়াজুল ইৈলাম
ঠিকানা: কবতগািী ণময়াপািা,
গংগাচিা, রংপুর
ণপতা: মঞ্জু আলী

কমা: কৈমহল রানা ১৩ বছর
,
কমা: হাৈান , ১৩ বছর
কমা: শামীম ১৩ বছর
অয়টা দমাোইল
ওোকশর্প
ইটৈাটা

ৈাই ৈাই মটর , ভ েদপুর, নীলফামারী
এম এইচ তে তিক , পতিম খুটামারা, জলঢাকা,
নীলফামারী

নাম: দমা: মাসুদ েে :১৩
রানা েের
নাম: সুজন েে : ১৩
েের
নাম: মায়জদুল েে : ১৩
ই লাম েের

এম এইচ তে তিক , পতিম খুটামারা, জলঢাকা,
নীলফামারী
কবকারী

গাউণৈয়া কবকারী
হাতীখানা করাি, সৈয়দপুর, নীলফামারী
গাউণৈয়া কবকারী
হাতীখানা করাি, সৈয়দপুর, নীলফামারী
গাউণৈয়া কবকারী
হাতীখানা করাি, সৈয়দপুর, নীলফামারী
আলম ব্রাদাৈ ট এন্ড ভুইয়া কবকারী
িাণলয়া করাি, পাগলাপীর বাজার, হণরমদবপুর,
রংপুর
ফুলকণল লাচ্ছা কব্রি এন্ড কবকারী

নাম: তরোদ েে : ১২
েের
নাম: শাণকল বয়ৈ: ১৩
বছর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১২
ণৈরাজ বছর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৪
ণরফাত বছর
নাম: রহমত বয়ৈ: ১৩
উল্লাহ বছর
নাম: কমা: িন্টু বয়ৈ: ১১
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
নীলকন্ঠ, কমমো ককাতয়ালী, ৈদর, রংপুর

৩০ লালমণনরহা
র্

ণবণি

আবুল ণবণি ফযাক্টরী
ৈাণপটিবািী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
আবুল ণবণি ফযাক্টরী
ৈাণপটিবািী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
আবুল ণবণি ফযাক্টরী
ৈাণপটিবািী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
আবুল ণবণি ফযাক্টরী
ৈাণপটিবািী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
আবুল ণবণি ফযাক্টরী
ৈাণপটিবািী, আণদতমারী, লালমণনরহার্
কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর
কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর
কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর
কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ঠিকানা: গ্রাম: চওিারহার্
কপাষ্ট: ময়নাকুটি, োনা: হারাগাছ, কজলা:
রংপুর
নাম: কমা: নাণহদ বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: হামফজ
বছর
ঠিকানা: ৈরলখা, আণদতমারী,
লালমণনরহার্
নাম: কমা: হারুন বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: বদু ণময়া
বছর
ঠিকানা: কৈতু বাজার, আণদতমারী,
লালমণনরহার্
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৪ ণপতা: কমাৈমলম উণর্দ্ন
রামৈল বছর
ঠিকানা: ৈরলখা, আণদতমারী,
লালমণনরহার্
নাম: কমাছা: মীম বয়ৈ: ১৪ ণপতা: কমা: মণমন
বছর
ঠিকানা: ৈরলখা, আণদতমারী,
লালমণনরহার্
নাম: কমাছা: বয়ৈ: ১৪ ণপতা: হযরত আলী
কমামশটদা বছর
ঠিকানা: ৈারপুকুর, আণদতমারী,
লালমণনরহার্
নাম: রাজীব বয়ৈ: ১২ ণপতা: কমা: মুকুল
বছর
মাতা: কমাছা: আজুবা
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: মনজুর ইৈলাম
ণৈজান কহামৈন বছর
মাতা: কমাছা: জাহানারা কবগম
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
নাম: কমা: বয়ৈ: ১২ ণপতা: কমা: মাহবুল ইৈলাম
ফাণহম বছর
মাতা: কমাছা: করাকছানা
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
নাম: কমা: নাণছম বয়ৈ: ১০ ণপতা: কমা: কৈামহল রানা
বছর
মাতা: কমাছা: নাণছমা কবগম
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমা: রুকু বয়ৈ: ১৩
আরাফাত বছর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমা: বয়ৈ: ১২
আরমান ৈরজার বছর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমা: ইছা বয়ৈ: ১৩
বছর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমাছা: বয়ৈ: ১০
সুমনা বছর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমাছা: সুণম বয়ৈ: ১৩
খাতুন বছর

কমৈাৈ ট আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
আণবমরর পািা, শুকুমরর হার্, ণমঠাপুকুর, রংপুর

নাম: কমাছা: বয়ৈ: ১২
ছণকনা খাতুন বছর

আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
কভার্মারী, কালীগি, লালমণনরহার্

নাম: কমাছা: বয়ৈ: ১৩
মণনরা খাতুন বছর

আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
কভার্মারী, কালীগি, লালমণনরহার্

নাম: কমাছা: বয়ৈ: ১২
আরণজনা খাতুন বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: আণরফ
মাতা: কমাছা: করাণজনা
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: মামুন ৈরকার
মাতা: কমাছা: আকতারা কবগম
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: রামজকুল
মাতা: কমাছা: ণশউণল
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: সুমন ণময়া
মাতা: কমাছা: জাহানারা কবগম
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: ৈাজ্জাদ কহামৈন
মাতা: কমাছা: পারণভন কবগম
ঠিকানা: আণবমররপািা, শুকুমররহার্,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: নওশাদ
মাতা: কমাছা: রণশদা কবগম
ঠিকানা: শাণিপািা, কগাপালপুর,
ণমঠাপুকুর, রংপুর
ণপতা: কমা: আণমনুর রহমান
মাতা: কমাছা: পারুল
ঠিকানা: মদাতী, কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
ণপতা: আ: হাণলম
মাতা: কমাছা: পারুল কবগম
ঠিকানা: মদাতী, কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
কভার্মারী, কালীগি, লালমণনরহার্
আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
কভার্মারী, কালীগি, লালমণনরহার্
আণকজ ণবণি ফযাক্টরী
কভার্মারী, কালীগি, লালমণনরহার্

রংপুর

কবঙ্গল ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
কবঙ্গল ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
কবঙ্গল ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
হণরি ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
হণরি ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
গফুর ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
গফুর ণবণি ফযাক্টরী, হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
কমৈাৈ ট ফাইভ স্টার ণব্রকৈ
বড়ুয়াহার্, কাউণনয়া, রংপুর

রি ও ণৈমমন্ট

কমৈাৈ ট ফাইভ স্টার ণব্রকৈ
বড়ুয়াহার্, কাউণনয়া, রংপুর
কাজী কেিাৈ টউত্তম হাজীরহার্, হাজীরহার্, রংপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
আনুমাণনক বয়ৈ
নং
কমাছা: সুমা বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: ণমজানুর রহমান
খাতুন, বছর
মাতা: কমাছা: ৈাহারবানু
ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
কমাছা: পারুল বয়ৈ: ১৩ ণপতা: কমা: জাকাণরয়া রহমান
খাতুন বছর
মাতা: কমাছা: লাকী কবগম
ঠিকানা: কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
কমা: কৈামহল বয়ৈ: ১১ ণপতা: কমা: ৈাজু ণময়া
রানা, বছর
মাতা: ণশউলী কবগম
ঠিকানা: মদাতী, কভার্মারী, কালীগি,
লালমণনরহার্
আণরফ ১২ বছর কৈণলম ণময়া
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
করজাউল ১২ বছর আণরফ কহামৈন
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
হাণবকুল ১১ বছর শামসুল হক
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
শামছুল ১৩
শণরফুল হক
বছর
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
আণতক ১১
ৈবুজ ণময়া
বছর
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
ৈণজব ১১
আণতকুর রহমান
বছর
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
জুময়ল ১২
ণগয়াৈ উণর্দ্ন
বছর
হারাগাছ, কাউণনয়া, রংপুর
নাম: ৈাগর বয়ৈ: ১০ ণপতা: বাবলু
বছর
ঠিকানা: কদালাপািা, কৃষ্ঞপুর,
কাউণনয়া, রংপুর
নাম: নাণহদ বয়ৈ: ১২ ণপতা: রণফকুলঠিকানা: ণবষ্ুপুর,
বছর
বড়ুয়াহার্, কাউণনয়া, রংপুর
নাম: ণশমুল বয়ৈ: ১৩ ণপতা: নুর আলম
বছর
ঠিকানা: জাফরগি, হাজীরহার্, রংপুর
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
ৈাবান

নীলফামারী

৩১

ত য়লট

জুর্ ণমল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণনউ ইকবাল কৈাপ ফযাক্টরী
ণনউ জুোপািা, ৈদর, রংপুর
আফজাল ফাইবার িমৈণৈং ইন্ডাণিজ,
কামারপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
নাম: ণহমমল বয়ৈ: ১২
বছর
নাম: কমা: নাঈম বয়ৈ: ১৪
বছর

আফজাল ফাইবার িমৈণৈং ইন্ডাণিজ,
কামারপুকুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী

নাম: কমা: ৈম্রার্ বয়ৈ: ১৪
ৈরদার বছর

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প অমল ইতঞ্জোতরাং ওোকশর্প,জতকগঞ্জ দরাড,
কদমিলী, ত য়লট
আলী আট শ এন্ড দপইতিাং ওোকশর্প

দমা: আ লাম ১৪
দমা: নুর ই লাম ৯

মা ইতঞ্জোতরাং ওোকশর্প,জতকগঞ্জ দরাড,
কদমিলী, ত য়লট

সুয়েল আেয়মদ ১৪
িানতজদ
জুয়মল আেয়মদ ১২

শুৈ মটর ,দগাটাটিকর, দ:সুরমা, ত য়লট

তেজে ১৪
জে ১১

র্াপলা মটর ,দগাটাটিকর, দ:সুরমা, ত য়লট

সুজন ১৫

াইমন দডতিাং এন্ড দপতিাং, দগাটাটিকর, দতক্ষণ
সুরমা,ত য়লট।
জায়েদ ইতঞ্জতনতোতরাং, দগাটাটিকর, দতক্ষণ
সুরমা,ত য়লট।
মা অয়টা ইতঞ্জতনোতরাং, দগাটাটিকর, দতক্ষণ
সুরমা,ত য়লট।
মা ইতঞ্জতনোতরাং, দগাটাটিকর, দতক্ষণ
সুরমা,ত য়লট।
আলম দডতিাং, দগাটাটিকর, দতক্ষণ সুরমা,ত য়লট।

মাতেন ১৪

আব্দুল কুদ্দু অয়টা ইতঞ্জতনোতরাং, দগাটাটিকর,

রুহুল আতমন ১২
জুোয়ের ১৩
আেয়মদ
রুমন ১২
আকার্ ১০
নাঈম আেয়মদ ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা: কমা: কমাস্তফা
ঠিকানা: কুকরুল, পরশুরাম, রংপুর
ণপতা: কালথু মাহমুদ
ঠিকানা: খুরদু কবলাইচণন্ড, সুণিপািা,
সৈয়দপুর, নীলফামারী
ণপতা: কমা: আবু তামহর
ঠিকানা: খুরদু কবলাইচণন্ড, সুণিপািা,
সৈয়দপুর, নীলফামারী
র্তেদ খতলফা,জতকগঞ্জ দরাড,কদমিলী,
ত য়লট
দমা: তরপন,মাইন্যািারা, কদমিলী,
ত য়লট
মেনা তমো,কুচাই, দমাগলাোজার,দ:সুরমা,
ত য়লট
আয়নাোর দোয় ন,দেতিমগঞ্জ, দগালাপগঞ্জ,
ত য়লট
এন্তার তমো,ম তজদ কয়লানী, দগাটাটিকর,
ত য়লট
এন্তার তমো,ম তজদ কয়লানী, দগাটাটিকর,
ত য়লট
সুর্ীল মালাকার,দেতিমগঞ্জ, দগালাপগঞ্জ,
ত য়লট
ফারুক আেয়মদ,খায়লর মুখ, র্তক্তগড়,
দতক্ষণ সুরমা,ত য়লট।
দদয়লাোর দোয় ন,দগাটাটিকর আোত ক
এলাকা,ত য়লট।
কতের আেমদ,টিলাইগঞ্জ, দাউদপুর, দতক্ষণ
সুরমা, ত য়লট।
ইকোল,পাঠান পাড়া কয়লানী,
কদমিলী,ত য়লট।
সুরমান আলী,পাঠান পাড়া কয়লানী,
কদমিলী,ত য়লট।
নজরুল ই লাম,ত রামপুর, দমাগলা োজার,

গৃহীত ব্যবস্থা
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
দতক্ষণ সুরমা,ত য়লট।
াতজদ দডতিাং ওোকশ প,
তপরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
াতজদ দডতিাং ওোকশ প,
তপরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
জুয়ের ইতঞ্জতনোতরাং,
তপরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
নু রাি ইতঞ্জ. ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
কালা অয়টা ইতঞ্জ. ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ফে ল ১৫
াগর ১৩
রাতে আেমদ ১৫
নাঈম ১৫

র্ামসুতিন ১৫
তমজান আেমদ ১৩
িাতমম আেয়মদ ১৪
তের্বুি দলদ ইতঞ্জ: ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
জননী ইতঞ্জ: ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
জননী ইতঞ্জ: ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত
ফুল তমো দডতিাং ওোকশ
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত
আয়নাোর দডতিাং ওোকশ
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত

রাতি ১৬
বুজ তমো ১২
আবু াইদ ১৩

য়লট।
প,
য়লট।
প,
য়লট।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

াতদক ১৩

দমা: আনোর ১৩
আলী
আব্দুর রেমান ১৫

জননী ইতঞ্জ. ওোকশ প,
োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
দতক্ষণ সুরমা, ত য়লট।

অপু আেয়মদ ১৩
রাতফ আেয়মদ ১৩
াতন ১৫

ত রাম উতিন,উজান তময়ররগাও,
জাতলালাোদ,ত য়লট।
দোরোন,তপরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
আ াে উতিন,দগৌতরপুর,টুয়কর োজার,
ত য়লট।
র্তফক,মাসুক োজার,কাইোর পাড়,টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আফিাে আলী,পূে শ জাাংগাইল, টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আব্দুর
মুজাতির,োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
দমাতলে আলী,দৈালাউড়া,টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আমীর আলী,জাঙ্গাইল,টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আলাউতিন আেয়মদ,টুয়করগাঁও, টুয়কর
োজার, ত য়লট।
রতেম
উতিন,োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
লাল
তমো,ফয়িেপুর,দমাল্লারগাও,জালালাোদ,
ত য়লট
নজরুল ই লাম,প্রগতিপুর, টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আতমন উতিন,টুয়করগাঁও,টুয়কর
োজার,ত য়লট।
আকাে উতিন,চড়ুগাঁও,দিমুখী,টুয়কর
োজার,ত য়লট।
নাতজম
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ জয়নাল অমর্া ইণি: ওয়াকটৈপ,
হায়দরপুর,টুমকরবাজার,ণৈমলর্।
আল মণদনা কলদ ইণি: ওয়াকটৈপ,
হায়দরপুর,টুমকরবাজার,ণৈমলর্।
ঐ
জাণকর ইণি: ওয়াকটৈপ,
হায়দরপুর,টুমকরবাজার,ণৈমলর্।
ণবৈণমল্লাহ ইণি: ওয়াকটৈপ,
হায়দরপুর,টুমকরবাজার,ণৈমলর্।
সুমন কপইন্ট, হায়দরপুর,টুমকর বাজার, ণৈমলর্।
শাহ সতয়ব ছয়লাণন ইণি: ওয়াকটৈপ,হাণমদা
ম্যানশন’খাণদমপািা ,ণৈমলর্।
সুমাইয়া ইণি: ওয়াকটৈপ, সুরমা কগইর্,বাইপাৈ,
তামাণবল করাি,শাহপরান,ণৈমলর্।
ঐ
ঐ
মাণহ ইণি: ওয়াকটৈপ, রাজা
কমমপ্লক্স,শাহপরান,ণৈমলর্।
ঐ
ণরহান এন্টারিাইজ, রাজা কমমপ্লক্স,খাণদম
সচামুনা,শাহপরান,ণৈমলর্।
ঐ
শামীম ইণি: ওয়াকটৈপ, শাহপরান,খাণদম
সচামুনী,শাহপরান,ণৈমলর্।
মা অমর্া ইণি: ওয়াকটৈপ,ণবআইণিণৈ,নাজণরন

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কাণদর ১৩
নাণহদ হাৈান ১৪
তানভীর ১৫
আহমমদ
জুোন ১৪
আণজজ ১০
ৈালমান ১৩
আহমমদ
তানভীর ১৩
আহমমদ রমজান
ণমজান ১৩
মাণহর ১৩
কবারহান ১৪
ইউনুৈ ১৩
আণরফুল ইৈলাম ১৬
রুমন
সুমন ১৫
ৈাইম ১৫
ইমন আহমমদ ১১
তাণির ১০

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
উতিন,োেদরপুর,টুয়করোজার,ত য়লট।
কাণদর,নাণজরগাঁও,টুমকর বাজার,ণৈমলর্।
আফাজ উণর্দ্ন,মীমররগাও,টুমকর
বাজার,ণৈমলর্।
কৈণলম আহমমদ,পূব ট জাঙ্গাইল,টুমকর
বাজার,ণৈমলর্।
মনছুর আলী,জাঙ্গাইল,টুমকর
বাজার,ণৈমলর্।
ওমর
আলী,ওিাখালী,ণপণরজপুর,সুনামগি।
নাণজম ইণর্দ্ন,ৈামহমবরগাও, কতণমুখী,
টুমকর বাজার,ণৈমলর্।
ইউসুফ আলী,দত্তগ্রাম,
খাণদমপািা,ণৈমলর্।০১৭১৭৯৫২৬৯৮
ফয়জুল,দত্তগ্রাম,
খাণদমপািা,ণৈমলর্।০১৭৭৬৩৮৩৭০২
রণফকুল
ইৈলাম,নুরপুর,কজন্তাপুর,ণৈমলর্।০১৩০৫৩
৬৩০৭৫
আণজদ
আলী,হণরপুর,ণৈমলর্।০১৭০৩৭৯০৭০১
আলাণমন,ধনকাণন্দ,
খাণদমনগর,ণৈমলর্।০১৭৪৩০৭৯৯২৪
আব্দুর রউফ,দাৈপািা,
খাণদমনগর,ণৈমলর্।০১৩১১২৪৭৮৭২
ণলর্ন,পূব ট
বার্পািা,মমজরটিলা,ণৈমলর্।০১৭১৬৩৭৪১
৮৩
ময়না,মমজরটিলা,ণৈমলর্।০১৭৪২১০৪৭৯৭
চুনু,দামপািা,
খাণদমপািা,ণৈমলর্।০১৭৯৯৬৯৯০১৮
তাজউল্লা,আদশট
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পুনরায়
পণরদশটনকামল
শ্রমম
ণনময়াণজত
ণশশুমদর
পাওয়া যায়ণন।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
সুপার মামকটর্,তামাণবল
করাি,খাণদমপািা,ণৈমলর্।
ণৈমলর্ অমর্া, তামাণবল করাি, ণবআইণিণৈ,
শাহপরান,ণৈমলর্।
মাময়র কদায়া কমার্রৈাইমকল ওয়াকটৈপ, মা
কমমপ্লক্স,খাণদমনগর,ণৈমলর্।
শহীদ ইণি: ওয়াকটৈপ, মা
কমমপ্লক্স,ণবআইণিণৈ,তামাণবল করাি,ণৈমলর্।
ণদনা অমর্া পার্ টৈ, তামাণবল করাি,ণবআইণিণৈ,
শাহপরান,ণৈমলর্।
খাণলক ণময়া অমর্া ইণি: ওয়াকটৈপ,রময়ল প্লাজা,
তামাণবল করাি, ণবআইণিণৈ, শাহপরান,ণৈমলর্।
ঐ
কদমলায়ার ইণি: ওয়াকটৈপ,এমণৈ কমলজ
করাি,আরামবাগ,ণৈমলর্।
ঐ
ঐ
রাজা ইণি: ওয়াকটৈপ,উত্তর বালুচর, ণৈমলর্।
মা মর্রৈাইমকল এন্ড ণৈএনণজ
করাি,আরামবাগ,ণৈমলর্।
ফারহানা আয়রন এন্ড স্টীল ওয়াকটৈপ,ইমলকণেক
ৈাপ্লাই করাি,আিরখানা, ণৈমলর্।
ৈালাউণর্দ্ন ইণি: ওয়াকটৈপ,ইমলকণেক ৈাপ্লাই
করাি,আিরখানা, ণৈমলর্।
নূরানী মর্র ইণি: এন্ড ভলমগনাইণজং
ওয়াকটৈপ,ইমলকণেক ৈাপ্লাই করাি,আিরখানা,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ইমরান আহমমদ ১৩
ৈাইদ ১০
ফরহাদ ১৩
জুবাময়র ১০
নাইম ইৈলাম ১২
আব্দুৈ ৈামাদ ১৭
রায়হান ১৩
ৈবুজ ১৪
নাণহদ কহামৈন ১৪
তাণনম ১৫
আণরফ ণময়া ১২
হৃদয় ১৪
অণমত ১৫
আশরাফুল ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
গুচ্ছগ্রাম,ণবআইণিণৈ,ণৈমলর্।০১৭০৬৮৩৬
২৬০
রুমহল,জাহানপুর,মমজরটিলা।০১৭৩৭১৮২১
১৬
রণফকুল,ণবআইণিণৈ,
শাহপরান,ণৈমলর্।০১৭১২৩৩২৮১৬
ছমচু,মমজরটিলা,
শাহপরান,ণৈমলর্।০১৯১১৬৫৬৩৬৮
মন্নান,ণনমপাবন,শাহপরান,ণৈমলর্।০১৯২১৫
২৩৬৪২
ৈাইফুণর্দ্ন,মি টান কগর্,
শাহপরান,ণৈমলর্।০১৭৩১৮৭২০৮৩
কমারমশদ,খাণদমপািা,
শাহপরান,ণৈমলর্।০১৭৮৩৩০৬৬৭৮
রাণশনুর,৩৬
আরামবাগ,বালুচর,ণৈমলর্।০১৭১২৩৬০৪৮
৭
পারমভজ,৩৮
আরামবাগ,বালুচর,ণৈমলর্।০১৭১২৩৬০৪৮
৭
আবুল বাশার,৫১
আরামবাগ,বালুচর,ণৈমলর্।০১৭৯৯৩২৫১৩
৭
কমাঃইৈমাইল,উত্তর
বালুচর,ণৈমলর্।০১৭২৭৬৬৭৮৯৬
আজগর ণময়া,বালুচর, ২ নং মৈণজমদর
পামশ।০১৭৪৬৮৭৫৭৩৯
বাবুল আহমমদ ওয়াণহদ,ইমলকণেক ৈাপ্লাই
করাি,আিরখানা, ণৈমলর্।০১৭৯৮৭৪১৪৯৫
বাবুল
আহমমদ,এয়ারমফার্ ট০১৭২২৩৮০১৫৫
ইব্রাণহম,২ নং মৈণজদ বালুচর,
ণৈমলর্।০১৬৭৩৪৪৫৯৯১

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

222

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ণৈমলর্।
এৈ আহমমদ স্টীল ওয়াকটৈপ,ইমলকণেক ৈাপ্লাই
করাি,মকামতায়ালী, ণৈমলর্।
মা অমর্া ইণি: ওয়াকটশফ,লাক্কাতুরা,ণৈমলর্।
মা বাবা ইণন্জণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ,লাক্কাতুরা,মরস্টকযাম্প
বাজার,এয়ারমফার্ ট,ণৈমলর্।
সুজন ইণন্জণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ,লাক্কাতুরা,মরস্টকযাম্প
বাজার,এয়ারমফার্ ট,ণৈমলর্।
চেগ্রাম ইণন্জণনয়াণরং
ওয়াকটৈপ,লাক্কাতুরা,মরস্টকযাম্প
বাজার,এয়ারমফার্ ট,ণৈমলর্।
ফাণতমা োই অযালুণমণনয়াম এন্ড এৈ এৈ,
ইমলকণেক ৈাপ্লাই করাি,উত্তর কাণজটুলা,ণৈমলর্।
ফাণতমা োই অযালুণমণনয়াম এন্ড এৈ এৈ,
ইমলকণেক ৈাপ্লাই করাি,উত্তর কাণজটুলা,ণৈমলর্।
স্টার ইণিয়াণরং ওয়াকটশপ, ময়না ণময়া মামকটর্,
কৈাবহানীঘার্, ণৈমলর্
ণরময়ল ফুি কিািাক্টৈ,ণবণৈক কগার্াটিকর,
ণৈমলর্
ণরময়ল ফুি কিািাক্টৈ,ণবণৈক কগার্াটিকর,
ণৈমলর্
স্বাদ, কশখঘার্, ণৈমলর্
স্বাদ, কশখঘার্, ণৈমলর্
স্বাদ, কশখঘার্, ণৈমলর্
রাজমহল ফুি কিািাক্টৈ, ণবণৈক কগার্াটিকর,
ণৈমলর্
রাজমহল ফুি কিািাক্টৈ, ণবণৈক কগার্াটিকর,
ণৈমলর্

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আণতকুর রহমান ১৫
ইমন ১৪
তাণমম ১৫
কমাঃরামৈল ১৪
উর্দ্ীন
আবছার আহমমদ ১৪
আণবর ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

মৃত রজব
উর্দ্ীন,লাক্কাতুরা,ণৈমলর্।০১৯৯০৪৭৮১১৫
হাণরছ আলী,বাঁশটিলা,
বাওয়াকাণন্দ০১৭১৯২৬৫০৫৯

হাণববুর রহমান ১৬
নাজমুল ইৈলাম ১৫

নণছর ণময়া,পাণনউন্দা, হণবগি

নাণহদ ১৪

তামরক
রমজান
কতাফাময়ল
আহমদ
জুবাময়র

১৮
১৮
১৮

আব্দুল মামলক,ছাতক, রংপুর
কমা: শুক্কুর আলী,ছাতক, রংপুর
কমা: তাজুল ইৈলাম,ছাতক, রংপুর

১৭

নুর ইৈলাম, সুনামগি

আব্দুর রণহম ১৭

মন্তব্য

আহেদ,কলবাখানী ৫৫ নং
বাৈা০১৭১২২০৮৪৫৪
শাণহন
,বাদামবাণগচা,আিরখানা,ণৈমলর্।০১৭৩৫৪
৬৯১২৬
ছণমর ণময়া,মচৌণকমদখী,এয়ারমফার্ ট
ণৈমলর্।০১৭১২৯১১০৪১

আব্দুৈ কৈাবহান,২ক
অন্তরঙ্গ০১৩০৯৬৩১৬২৪
মৃত ফারুক ণময়া,জালালী ১২, ইমলকণেক
ৈাপ্লাই করাি০১৬৪৫০২০৮০৫
শণফক ণময়া,মমজরটিলা, ণৈমলর্,
০১৭৭৩৮০০৩৯৭
সৈয়দ নুর,ণদরাই, সুনামগি

মামুন ১৬

গৃহীত ব্যবস্থা

পাণখ ণময়া, সজনপুর, দ:সুরমা, ণৈমলর্।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রাজমহল ফুি কিািাক্টৈ, ণবণৈক কগার্াটিকর,
ণৈমলর্
ৈামাদ ফুি কিািাক্টৈ,টুমকর বাজার ,ণৈমলর্
আলভী ফুি কিািাক্টৈ, টুমকর বাজার ,ণৈমলর্

কবকারী

৩২

ত রাজগঞ্জ

ইট ৈাটা

এণশয়া ফুিৈ, ণবয়ালীবাজার, কফঞ্চুগি, ণৈমলর্

এম আর তে
তিক ,পাচঁতলো,োটিকুমরুল,ত রাজগঞ্জ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণিয়ন্ত ণবশ্বাৈ ১৭

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
অনুকুল ণবশ্বাৈ, বিমলখা, কমৌলভীবাজার

দমা: মতনরুল 14 েের দমা : র্াজাোন দর্খ
ই লাম
পাচঁতলো,োটিকুমরুল,ত রাজগঞ্জ।
দমা : আতনে 13 েের দমা : েতন আতমর
পাচঁতলো,োটিকুমরুল,ত রাজগঞ্জ।
টি এম
তিক ,উটরাোজীপুর,তনমগাতে ,রােগঞ্জ,ত রাজগ
ঞ্জ।

মন্তব্য

আরমান ১৫
ৈাণহদ ১৪
বাণছত
ফারুক
ওবায়দুল্লাহ
ণরয়াজ উণর্দ্ন
আকরাম
কমাস্তফা
ৈাণদকুল ইৈলাম
কমা: জুবাময়র
রাহুল
মাহবুব
দমা: আয়নাোর
দোয় ন

আলী আহেদ,কানাইঘার্, ণৈমলর্
কমা: ৈাত্তার,বমর্শ্বর, ঠাকুরমাটি,
খাণদমনগর, ণৈমলর্
১৩
নাণছর, মাইমজরচর, সভরব।
১৪
রণশদ ণময়া, মাইমজরচর, সভরব।
১৩
আব্দুল খামলক ণময়া, মাইমজরচর, সভরব।
১৩
কমা: হান্নান, কনায়াপািা,মাধবপুর
১৩
আশাদ, মাইমজরচর, সভরব।
১৪
কমা: কণবর কহামৈন, মাইমজরচর, সভরব।
১৩
জামহদ ণময়া, মাইমজরচর, সভরব।
১৩
কমা: নুরুল ইৈলাম, কৈানাপািা, সুনামগি
১৩
রুস্তম, পাহারকাণন্দ, সভরব
১৩
ইৈমাইল কহামৈন, মাইমজরচর, সভরব।
14 েের দমা : আলম তমো,পাচঁতলো,োটিকুমরুল,
ত রাজগঞ্জ।

গৃহীত ব্যবস্থা

দমা : সুয়লমান 13 েের দমা: আতমনুল ই লাম,তনমগাতে
দমাল্লা
োজার,রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।
দমা : রাতকে 14 েের জহুরুল আকন্দ, উটরাোজীপুর, রােগঞ্জ,
ত রাজগঞ্জ।

পুনরায়
পণরদশটনকা
কল শ্রমম
ণনময়াণজত
ণশশুমদর
পাওয়া
যায়ণন।

উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

দমা : ো ান খান 14 েের আর্রাফুল ই লাম,তনমগাতে
োজার,রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।
রাতকে সুপার
তিক ,শ্যায়মরয়ঘান,রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।

তমটু তমো 14 েের দমা : দমািায়লে দোয় ন,শ্যায়মর চর,
রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।
দমায়মন 13 েের দমা : াত্তার তমো শ্যায়মর চর,
িালুকদার
রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।
দমা : তরফাি 14 েের দমা : আতজজুল ই লাম,িানগড়া,রােগঞ্জ,
তমো
ত রাজগঞ্জ।
দমা :র্ান্ত দর্খ 12 েের দমা : বুলবুল দর্খ িানগড়া,উপয়জলা
দমাড়,রােগঞ্জ, ত রাজগঞ্জ।
আনারুল ই লাম 13 েের দমা : আব্দুল কালাম শ্যায়মর চর,
রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।
দমা : উঝ্জল 12 েের দমা : খতললুর রেমান শ্যায়মর চর,
মন্ডল
রােগঞ্জ,ত রাজগঞ্জ।

াতদো তিক , চতন্ডয়ৈাগ,িাড়ার্, ত রাজগঞ্জ।

দমা : বুজ তমো 13 েের দমা : দখাকা তমো চতন্ডয়ৈাগ,ত রাজগঞ্জ।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

দমা :আরমান 12 েের দমা : নুরল ই লাম,
তমো
ত রাজগঞ্জ।

চতন্ডয়ৈাগ,িাড়ার্,

দমা : আতরফ 13 েের দমা : আকমল দোয় ন চতন্ডয়ৈাগ,িাড়ার্,
খান
ত রাজগঞ্জ।
দমা : নাতেম 14 েের দমা : লতিফ চতন্ডয়ৈাগ,িাড়ার্,
তমো
ত রাজগঞ্জ।
দমা : আকার্ 12 েের দমা : আব্দুল োতলম, িাড়ার্ ত রাজগঞ্জ।

দমা : তেয়মল 13 েের দমা :োদল মন্ডল, িাড়ার্, ত রাজগঞ্জ।
তমো
দমা : রুয়েল 13 েের দমা : আলিাফ দোয় ন, চতন্ডয়ৈাগ,
িাড়ার্, ত রাজগঞ্জ।
দমা: াতদক 14 েের দমা : আব্দুল খায়লক দর্খ
চতন্ডয়ৈাগ,িাড়ার্, ত রাজগঞ্জ।
দমা: তজে খান 12 েের দমা : রতফকুল ই লাম, িাড়ার্,
ত রাজগঞ্জ।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ৈাই ৈাই গ্লা োউজ এন্ড মটর ,তমরপুর,িাক
টাতমশনাল, দর,ত রাজগঞ্জ।
তমন্টু ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প তমরপুর ,িাক
টাতমশনাল, দর,ত রাজগঞ্জ।

ইট ৈাটা

এল আর তে তিক , িানগড়া, রােগঞ্জ,
ত রাজগঞ্জ।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
আনুমাণনক বয়ৈ
নং
দমা: এনামুল 13 েের দমা : োচ্ছু তমো ভুইোগািী,িাড়ার্,
দোয় ন
ত রাজগঞ্জ।
দমা: াগর তমো 13 েের দমা: ামাদ তমো,পােনা, দর, পােনা।

দমা : দমাস্তাতকন 12 েের দমা : মজনু তমো, তমরপুর, দর,
ত রাজগঞ্জ।
দমা : দমাস্তাতকন 14 েের দমা : আয়নাোর দোয় ন, িানগড়া,রােগঞ্জ,
তমো
ত রাজগঞ্জ।
দমা : তরফাদ 14 েের দমা : র্তেদুল ই লাম, িানগড়া,রােগঞ্জ,
দোয় ন
ত রাজগঞ্জ।
দমা : তুতেন 13 েের দমা : কালাতমো, িানগড়া,রােগঞ্জ,
ত রাজগঞ্জ।
দমা : োিাম 14 েের দমা : দুদু দর্খ, িানগড়া,রােগঞ্জ,
দর্খ
ত রাজগঞ্জ।

ইট ৈাটা

আর এ তিক , চাঁদপুর,রােগঞ্জ, ত রাজগঞ্জ।

দমা : রুয়েল 13 েের দমা : আতিকুল ই লাম িানগড়া,রােগঞ্জ,
মন্ডল
ত রাজগঞ্জ।
দমা : মাোবুল 14 েের দমা : র্তেদুল ই লাম, িানগড়া,রােগঞ্জ,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
দোয় ন

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ত রাজগঞ্জ।

দমা : সুজন তমো 13 েের দমা : দমাস্তফা চাঁদপুর,রােগঞ্জ, ত রাজগঞ্জ।

দমা : মাতেম 14 েের দমা : শ্যামল তমো, চাঁদপুর,রােগঞ্জ,
আকন্দ
ত রাজগঞ্জ।
ইর্ ভার্া

কমৈাৈ ট সুণফয়া ণব্রকৈ,চণিয়াণশকার দণিি,
,হাটিকুমরুল,োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমা : মণনর ১৫ বছর
কহামৈন

১ । কমা : আলম ণময়া, চণিয়াণশকার
কান্দা, োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ,মামা ভ্গামন ণবক্স রায়গি,ণৈরাজগি।

কমা : খাইরুল ১৪ বছর
ইৈলাম

কমা : তারা ণময়া চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ,মাস্টার ণব্রকৈ,রায়গি,ণৈরাজগি।

কমা : কখাকন ১৪ বছর
কশখ

কমা : ণজন্নাহ কশখ চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ,ৈততা ণব্রকৈ রায়গি,ণৈরাজগি।

কমা : ইমরান ১৩ বছর
খান

কমা : জিার খান চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ,শাপলা ণব্রকৈ
রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,ণৈরাজগি।
কমৈাৈ ট সুণফয়া ণব্রকৈ,চণিয়াণশকার দণিি,
,হাটিকুমরুল,োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমা : রুমবল ১৪ বছর

কমা : তুণহন ণময়া ১৩ বছর

কমা : আব্দুল কালাম চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।
কমা:শাজাহান ণময়া চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরণ ৈার
মাধ্যয়ম তর্শু শ্রম
তনর ন করা
েয়েয়ে।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কমৈাৈ,ণবজয় ণব্রকৈ
করাণহদাও,রামকৃহ্মপুর,ৈলঙ্গা,ণৈরাজগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কমা :শাওন ণময়া ১৪ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

কমা : খণবরুর্দ্ীন ণময়া চণিয়াণশকার কান্দা,
োনা,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট শাজাহান আলী ণব্রকৈ,হণরিচিা
শাহীবাজার,রণশদাবাদ, ৈলঙ্গা ণৈরাজগি।

কমা : সুমলমান ১৪ বছর
কশখ

কমৈাৈ ট শাজাহান আলী ণব্রকৈ,হণরিচিা
শাহীবাজার,রণশদাবাদ, ৈলঙ্গা ণৈরাজগি।

কমা : আণবর ১৩ বছর
কহামৈন

জহুরুল ইৈলাম হণরিচিা, ৈলঙ্গা
ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট শাজাহান আলী ণব্রকৈ,হণরিচিা
শাহীবাজার,রণশদাবাদ, ৈলঙ্গা ণৈরাজগি।

কমা : শান্ত ণময়া ১৪ বছর

আশরাফুল ইৈলাম খাঁন হণরিচিা
শাহীবাজার,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট শাপলা ণব্রকৈ,রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

কমা : ণপন্টু ণময়া ১৩ বছর

কমা : কমাতামলব খান, রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট শাপলা ণব্রকৈ,রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

কমামমনুল ১৪ বছর
ইৈলাম

কমৈাৈ ট শাপলা ণব্রকৈ,রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

কমা : আরীফ ১৪ বছর
কহাৈাইন ণময়া

কমৈাৈ ট শাপলা ণব্রকৈ,রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

কমা : জামাল ১৩ বছর
কশখ

কমা: আণমরুল কহামৈন হণরিচিা, ৈলঙ্গা
ণৈরাজগি।

কমা :ণগয়ৈউর্দ্ীন রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।
কমা : ৈাত্তার তালুকদার রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।
কমা : খণললুর রহমান রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
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কমৈাৈ ট শাপলা ণব্রকৈ,রণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।
ইর্ ভার্া

কমৈাৈ ট ৈরকার এন্ড ককা হাি ট ণব্রকৈ,মাণছয়া
কাণন্দ ,ৈলঙ্গা ,ণৈরাজগি।
কমৈাৈ ট,মববী ণবক্স,মাগুিা
িাঙ্গা,উল্লাপািা,ণৈরাজগি।
কমৈাৈ ট, স্মৃণত ণব্রকৈ
ম্যানুফযাকচার,কয়রা,চরপািা,উল্লাপাি,ণৈরাজগ
ি।

দমৌলৈীো
জার

অয়টায়মাোইল
ওোকশ প

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

সৈকত কহামৈন ১৪ বছর

কমা : মাহবুবুর রহমানর ণশদাবাদ,ৈলঙ্গা,
ণৈরাজগি।

জাণকর ১৪ বছর

কমা : আণমরুল ১৫ বছর

১ । কমা: ছালাম, মাণছয়া কাণন্দ ,ৈলঙ্গা
,ণৈরাজগি।
কমা : ছাত্তার ণময়া, উল্লাপািা,ণৈরাজগি।

হ্রদয় ১৪ বছর

কমা : আবুল কশখ
চরপািা,উল্লাপাি,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট,আর এম এৈ ণব্রকৈ,পুটিয়া
উল্লাপাি,ণৈরাজগি।

জহুরুল ১৩ বছর

কমা : আশরাফুল,পূনীমাগাতী
উল্লাপাি,ণৈরাজগি

কমৈাৈ ট,আশল ণব্রকৈ পাগলা,
উল্লাপাি,ণৈরাজগি।

আকাশ ১৫ বছর

কমা : কালাম পাগলা, উল্লাপাি,ণৈরাজগি।

কমৈাৈ ট নয়ন,রাণশদাবাদ, উল্লাপাি,ণৈরাজগি।

৩৩

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

১.ইকোল অয়টা ইয়লতক্টক ওোকশ প

২.কাজল ইতঞ্জোঃ ওোকশ প

কমা : ফারুক ১৩ বছর
ণময়া
১.োদর্া
২. াইদুর
৩.আলম
১.মু াতেদ তমো

১২
১৩
১৩
১৩

কমা:চান ণময়া ,উল্লাপািা,ণৈরাজগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।
উদ্বুদ্ধকরি ৈভার
মাধ্যমম ণশশু শ্রম
ণনরৈন করা
হময়মছ।

আতলম, দর, দমৌলৈীোজার
ইন্তু, দর, দমৌলৈীোজার
জাোঙ্গীর, দর, দমৌলৈীোজার
ই মাইল তমো, আর্ীদুন,শ্রীমঙ্গল,
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৩.মারুফ ইতঞ্জোঃ ওোকশ প
৪.দম া শ মান্নান মটর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২.দমাোঃ এনাম ১৩
তমো
১.আলমগীর ১৩
তমো
১.িায়রক তমো ১৩
২.মাতনক তমো ১৪

৫.দম া শ আরাফাি দমটাল ওোকশ

৬. ত কদার ইতঞ্জোঃ ওোকশ
৭. জাতকর মটর
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প ১. মতনর অয়টা ওোকশ , ৈানুগাে দরাড,
শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।

১. ফয়েজ তমো ১২
২.োতেবুর ১৩
রেমান তর্মুল
১.দ াোগ ১৩
ই লাম
১. ইমন তমো ১৪
১. তমজান তমো ১১
২. মন্তাজ তমো ১৬

২. মুতজে দমটাল এন্ড স্টীল ওোকশ
ৈানুগাে দরাড, শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।

৩. দমাোঃ আব্দু ১৫
োলাম
১. র্াতকল তমো ১৩
২. র্রীফ তমো ১৪

৩, দোয় ন দিডা শ এন্ড মটর , ৈানুগাে দরাড,
শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।
৪. মা ইতঞ্জতনোতরাং, ৈানুগাে দরাড, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার।
৫. দুলাল ইতঞ্জতনোতরাং
েতেগঞ্জ দরাড, শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।

১. সুর্ান্ত ১৪
১. তর্পন ১৫
আেয়মদ
১. র্ামীম ১৭
আেমদ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৭৩৪০৯৮২৪৪
দমাোঃ ফুল তমো, আর্ীদুন,শ্রীমঙ্গল,
০১৭৯৫৮২৯৫৮৪
আনোর তমো, আতর্দুন, দনাোোড়ী,
শ্রীমঙ্গল,০১৭৩৪৮৫১৬৬৫
মারুফ তমো, ভুনেীর, শ্রীমঙ্গল
০১৭২৬৬৩০১৪৬
আদর তমো, র্তেীোগ, শ্রীমঙ্গল
০১৭৩৪৯২৮৩০৩
আকের আলী, লালোগ, শ্রীমঙ্গল
০১৬৩১৩৩৪৪৯৫
তেল্লাল রেমান, শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার
০১৬৪৮৭২২০২০
ইউসুফ তমো, িালিলা,
শ্রীমঙ্গল,০১৭৯৪৩০০৭৬৬
ছুরি তমো, আর্ীদুন, শ্রীমঙ্গল
০১৭৪৬৯৭৬২৫৫
দমাোঃ আব্দুল তমো, রামনগর, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭৫৯-৭৭৮৬৭৭
োলাম তমো, ত ন্দুরখাঁন, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৯১৯-৬৯৪২৯৯
দমাোঃ র্েীদ তমো, কদমোটা, দর,
দমৌলৈীোজার। ০১৭১৫-১৫৯৩৯৫
রাজা তমো, াংঘয় না, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭১০-০৪১৭১৯
জেরুল েক, শ্যামলী আ/এ, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭৪১-৪৩৯২০২
কাতন্ত, ত রাজনগর, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ১৭৪৯-২২৩৪৩৭
মতফজ তমো, টিকতরো, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৬৬০-০২৮৬৮৪
আতরফ আলী, চািারাে চা োগান,
কমলগঞ্জ, দমৌলৈীোজার। ০১৭৬৬-

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২. িায়রক তমো ১৫

৬. আলাের দান ইতঞ্জতনোতরাং
েতেগঞ্জ দরাড, শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।

১. শুৈ তমো ১২
২. রতকে তমো ১৪

৭. তে তমল্লাে অয়টা পাট শ , েতেগঞ্জ দরাড,
শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।
৮. াতদক দমটাল র্ময়র্রনগর দরাড, দর,
দমৌলৈীোজার

১. নাতেদ তমো ১৩
১, জুয়েল ১৪
২, রতেন ১২

দেকারী

৯. সুমন ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ , েতেগঞ্জ দরাড,
শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার।
১. শ্যামলী ফুড
ফুলিলা দরাড, জুড়ী, দমৌলৈীোজার।

১. দমােন কর ১৫
১. সুমন আেমদ ১২
২. দমাোঃ কামরুল ১৫

২. ঢাকা দেকারী, মািেপুর,েতেগঞ্জ

৩. দম া শ দোল দেকারী, মধ্যোজার,
চুনারুঘাট, েতেগঞ্জ।

৪. দরর্মী ফুড দপ্রাডাক্ট ,েতেগঞ্জ

৩. দমাোঃ
পারয়ৈজ
১. োতেবুর
রেমান
২. আলাতমন
৩. কামাল তমো

১৪
১৪
১৫
১৩

১. দমাোঃ োতেবুর ১৩
রেমান
২. ময়নাোর ১১
দোয় ন
১. র্াতকল তমো ১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
৭০৭৯০১
মঈন তমো, লালোগ, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭৬৩-৬২৬০৮৯
দমাোঃ জাতকর দোয় ন, ত ন্দুরখাঁন দরাড,
শ্রীমঙ্গল, দমৌলৈীোজার। ০১৭১২৪৫৪৫৩১
নাতজর তমো, মতিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭৯১-৯৩৫৩০৩
নাত র তমো, মতিগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার।
চুনু তমো, েতর্ শয়জাড়া, দর,
দমৌলৈীোজার, ০১৭৬১-৯৭০৮৫৪
চান তমো, জানারাই, দর, মেমনত াংে,
০১৭২৩-০৫২৮১০
দখাকন কর, রামনগর, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার ০১৭০৫৩২৭৯১৬
ভ েদ আসুক তমো, তেশ্বনাথপুর, জুড়ী,
দমৌলৈীোজার। ০১৩০২-৯২৯৩৩৭
দমাোঃ খায়লদ তমো, মন্তই, জুড়ী,
দমৌলৈীোজার। ০১৩০২-৯২৯৩৩৭
মাতনক তমো, েড়াইি, নেীনগর, তেোতড়ো। ০১৭৮৬-০২২৫৬৩
র্ােীন তমো, েড়কুড়া,েতেগঞ্জ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

আতেদ, পাটলী,েতেগঞ্জ
মাসুক তমো, মািেপুর,েতেগঞ্জ,
০১৭৮২৩৫৬০৯৯
কামাল তমো, রাণীগ্রাম, চুনারুঘাট,
েতেগঞ্জ। ০১৭৭৭-৬৯৬১০০
চান্দ আলী, গয়ণর্পুর, চুনারুঘাট, েতেগঞ্জ।
ইোে আলী, তরতে,েতেগঞ্জ
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োতষ্টক

১, লাকী ব্যাগ ইন্ডাতিজ, তেত ক ধুতলোখাল,
দর, েতেগঞ্জ।

দোয়টল

১. য়ন্তার্ী তমষ্টান্ন ৈান্ডার
দচৌধুরীোজার, দর, েতেগঞ্জ।

২. উজান ৈাটি দরষ্টুয়রি, দচৌধুরীোজার, দর,
েতেগঞ্জ।

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ১.কমৈাৈ ট আইয়ুব ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, হণবগি
করাি, শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
২. নুরউতিন ১৭
১. দমাোঃ খায়লদ ১০
তমো
২. দমাোঃ খতলল ১৫
তমো
৩. দমাোঃ দ াোগ ১৩
তমো
৪. মনজুর ১০
আেয়মদ
৫. দমাোঃ দ াোগ ১৩
তমো
১. দমাোঃ ১০
ইোত ন তমো
২. তরপন তমো ১৪
১. দমাোঃ তমজান
তমো
২. দমাোঃ
তমনোজ উতিন
১. কমা: কৈাহান
ণময়া
২. ণশপন কপালী

১১
১১
১৪
১৩

৩. ইমরান ১৫
আহমমদ
৪. জাহাঙ্গীর ১৪
২. ণনউ ণড্রমৈ ণবণডং কিমকামরশন, হণবগি
করাি, শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।

১. শামহাদ ১৩
আহমমদ
২. ৈায়মন ১৫
আহমদ
৩. কমা: আণকল ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
র্ােবুতিন, তরতে,েতেগঞ্জ
দমাোঃ মতজদ তমো,র্াত্রাপার্া, োতনোচাং,
েতেগঞ্জ।
দমাোঃ আবুল দোয় ন, গয়ণর্পুর, চুনারুঘাট,
েতেগঞ্জ।
দমাোঃ নজরুল ই লাম, পাতনউন্দা, নতেগঞ্জ,
েতেগঞ্জ।
দমাোঃ নাত ম, ফতকরাোদ, েতেগঞ্জ দর,
েতেগঞ্জ।
দমাোঃ গফুর তমো , দনাোপাড়া, মািেপুর,
েতেগঞ্জ।
দমাোঃ ত তিক তমো, োওড়া, েতেগঞ্জ দর,
েতেগঞ্জ।
রতেম তমো, র্ােীোগ, শ্রীমঙ্গল,
দমৌলৈীোজার। ০১৭২৩৯৬৪৬৯১
দমাোঃ আয়নাোর দোয় ন, দগাপাো,েতেগঞ্জ
দর, েতেগঞ্জ।
দমাোঃ হুমায়ুন কতের, োতমদনগর, েতেগঞ্জ
দর, েতেগঞ্জ।
কমা: নুরু ণময়া, রুপৈপুর, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৮২৩-৪৬৯৫৯৩
স্বপন রায়, মলাই, ৈরাইল, ণব-বাণিয়া।
০১৭২২-১২৪৩৭৬
ইৈমাইল ণময়া, ধলাই পাি, কমলগি।
০১৭৪৬-৮৫৯৬০৫
আলা উণর্দ্ন, শাহীবাগ, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৬২৪-৯৫৯১০১
জহুর আলী, শাহীবাগ, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৭১৮-১৫৫৪৭১
কৈাবাহান ণময়া, পূব টশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৭২৯-৮৪৮৭৫৯
কমা: বদর ণময়া, পূব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৭৪১-৩৮৮৯৩৩
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
কহামর্ল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
১. পানৈী করষ্টুমরন্ট, ভানুগাছ করাি, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
১. আবুল কহামৈন ১৫
২. কদমলায়ার ১৩
কহামৈন
৩. কমাঃ আণনৈ ১৪
৪. ৈার্দ্াম
কহামৈন
৪. কমা: ৈম্রার্
ণময়া
৬. কমা:
শাহজাহান ণময়া
৭. ধীমরন্দ্র
কভৌণমক
৮. সুকুমার কঘাষ

১২
১৩
১৪
১৪
১৩

৯. পারমভজ ১৪
আহমমদ
১০. মণনর ১২
কহামৈন
১১, রণিত শীল ১৪

২. নুর ফুিৈ, হণবগি করাি, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।

১২. ণবশ্বণজৎ ১৩
পাল
১. কামৈম ণময়া ১৪
২. আব্দুল মণতন ১৩
৩. হুমায়ূন ১৫
৪. চয়ন উৈলাম ১৫
৫. জালাল ণময়া ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমায়ামজ্জম কহামৈন, আণশমগ্রান, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার
কমা: কৈণলম ণময়া, আণশমগ্রান, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার
কমা: হুমায়ুন কণবর, ভািাউিা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌকঃলভীবাজার।
কমাঃ কবলাল কহামৈন, জালাণলয়, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ খাজা ণময়া, জাঙ্গাণলয়া, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ আলাউণর্দ্ন, ভািাউিা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
দীপক কভৌণমক,. পুব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
িদীপ কঘাষ, পুব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ শুকুর ণময়া, বাণনয়াচং, হণবগি।
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কমাঃ আলী, পুব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
অনীল শীল, পুব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
রণব পাল, পুব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
নুর কহামৈন, ণৈন্দুরখাঁন, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
আলম কহামৈন. উত্তর ভািাউিা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কলবু ণময়া, জালাণলয়া, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
ৈাইফুল ইৈলাম, মাধবপুর, হণবগি।
আণলম ণময়া, জাঙ্গাণলয়া, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৬. জাহাঙ্গীর ১৪
আলম
৭. ণমিন ১৪
কহামৈন
৮. মণত ণমৈ ১৫
৯. দুলাল ণময়া ১২
১০. আণমন ১৩
উণর্দ্ন
১১. কালাম ণময়া ১৪

৩. কণমল্লা কপিা ভান্ডার, ভানুগাছ করাি,
শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।

১২. জয়নাল ১৩
ণময়া
১.স্বপন ণময়া ১৭
২. মামুন ১৪
৩. ৈবুজ ণময়া ১৪
৪. ৈালাণমন ১৬
আহমদ
৫. ফজমল রাণি ১৫

কবকারী

১. কি টফুলী কবকারী, ণৈন্দুরখান করাি,
শ্রীমঙ্গল,মমৌলভীবাজার।

১. মাসুণহদ ১৫
২. মুজাণহদ ১২
৩.রণবউল ১৪
৪. ইমন ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণমন্টু ণময়া, জামৈী, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
আণনৈ ণময়া, কামলঙ্গা, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।
কগাপাল ণমৈ, সচৈঘার্, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
শণহদ ণময়া, সভরববাজার, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
হাণনফ ণময়া, ইনাতগি, কমৌলভীবাজার।
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হীরা বক্স, জালাণলয়, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
অমনায়ার ণময়া, জামৈী, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
তারা ণময়া, নয়নপুর, কৈবা, ণববািীয়া।০১৭৯০-৫০৪১১১
কালা ণময়া, পণিম রামনগর, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৬৪৫-৬১৬৯৬০
কমাঃ কৈামলমান, মধুম শাহীটুল, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।০১৭৮২-০৮১৯০৩
রজব আলী, সূয টপাশা, ৈদর,
কমৌলভীবাজার। ০১৭৭২-২৮০৯৮৭
শহীদ ণময়া, শাহীবাগ, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীভাজার। ০১৭৫০-৬০১৫৩২
কহামৈন আলী, খাৈগাঁও, আণশমিান,
শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার। ০১৭৭৮৯৩৭৭৩৩
কহামৈন আলী, খাৈগাঁও, আণশমিান,
শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার। ০১৭৭৮৯৩৭৭৩৩
মুৈণলমবাগ, শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।
০১৭৭৭-৯০২৭৫৫
মুৈণলমবাগ, শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৫. আব্দুল্লাহ ১৪

২. ব্রদাৈ ট কবকারী, উণকলবািী করাি, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।

১. মমনায়ার ১৩
কহামৈ
২. রাজুল ১৪
কহামৈন
৩. কমাঃ রাণি ১৪
৪. পমবল ১৭

৩. ৈম্রার্ কবকারী, ণৈমলর্ করাি, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।

১. হুমায়ূন কণবর ১২
২. তুলা ণময়া ১৩
৩. হায়দর আলী ১৩
৪. হারুন ণময়া ১৪
৫. সুজন ণময়া ১৩

৪. ওয়ান সুরুণচ কবকারী, কাণলঘার্ করাি,
শ্রীমঙ্গল, কমৌলভীবাজার।

৬. কমাঃ মামুন ১৩
ণময়া
১. এলাচ ণময়া ১৭
২.ইমন ১৬
৩. কমাঃ আজম ১৫

৫. কবঙ্গল ফুি, শ্রীমঙ্গল করাি, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।

১. রায়হান ণময়া ১৪
২. কমাঃ আউয়াল ১৫
ণময়া

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
০১৭৭৭-৯০২৭৫৫
ফারুক ণময়া, কমাহামজরাবাদ, ০১৭৫৫৩২৮০১২
কমাঃ আঃমাণলক,কুপজাি, রাজনগর,
কমৌলভীবাজার। ০১৭৯৩-৯৮৫৯৬৭
কপীরুষ ণময়া, পণিম ভািাউিা,শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৭৭২-৫৯৪৪৬৫
কমাঃ ৈিীব ণময়া, ণমজটাপুর, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৭৭২-৫৯৪৪৬৫
বদর ণময়া পণিম ভািাউিা,, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার। ০১৬৪৬-০০৯৩৩৩
জালাল ণময়া, অলহা, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।
রণশদ ণময়া, আকাটুনা, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।
মুণজবুর রহমান, সচৈঘার্, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ হাৈান আলী, কনকপুর, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।
বাবুল ণময়া, ভািাউিা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ আমনায়ার কহামৈন, বাণনয়াচং,
হণবগি।
আব্দুল আলী, ভামদশ্বর, বাহুবল, হণবগি।
০১৭৩১-৩৩৪২৩০
আশুক ণময়া, ভামদশ্বর, বাহুবল, হণবগি।
০১৭৮৭-৫২৮২৮৯
কমাঃ আঃ হাণলম, টিকণরয়া, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ” ণৈরাজ ণময়া, আকাটুনা, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ আঃ জণলল, বণষ টমজািা, ৈমদর,
কমৌলভীবাজা।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
৩. বলরাম কঘাষ ১৩
৪. আবু ৈামা ১৩
৫. জীবন দাৈ ১২
৬ ৈাগর পাল ১৩

৬. স্বাদ এন্ড ককাং, শমমশরনগর করাি, ৈদর,
কমৌলভীবাজার।

১. কমাঃ হারুন ১৪
ণময়া
২. কমাঃ আণনৈ ১৪
৩. ণবপ্লব পাল ১৫
৪. রঞ্জু পাল ১৪
৫. ণদদার ১৪
কহামৈন
৬. ণৈণর্দ্ক ণময়া ১৫

৩৪

েতরর্াল

ইতঞ্জ: ওোকশর্প

এ এ তস্টল, দর, পটুোখালী

প্যামকণজং

জীেন দমটাল, দর, পটুোখালী
মা ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ৈান্ডাতরো ো স্টযান্ড,
তপয়রাজপুর
তমো ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, কয়লমা চত্ত্বর,
ৈান্ডাতরো, তপয়রাজপুর
ণরপা ফুি কিািাক্টৈ, কণমশনার গণল, কাউণনয়া,
বণরশাল
ৈাউদান ট মাণিপ্যাক, ণবণৈক, কাউণনয়া, বণরশাল

কবকারী

ণলজা ফুি কিািাক্টৈ, ণবণৈক, কাউণনয়া, বণরশাল

খাদ্য ৈামগ্রী

োতকম
র্তেদ
ো ন
দমা: দ ায়েল
খান
দমা: দ ায়েল

১২
১৪
১২
১৪
১৩

রুোন ১৪
ইকবাল ১৫
কমা: জামবদ ১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
হমরন্দ্র কঘাষ, কাণলঘার্, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ ণগয়াৈ ণময়া, কর্ংরাবাজার,
রাজনগর, কমৌলভীবাজার।
কৃমপশ দাৈ, কাণলঘার্, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
চয়ন পাল, কাণলঘার্, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ রুমজল ণময়া, পঁচগাঁও, রাজনগর,
কমৌলভীবাজার।
কমাঃ কতাতা ণময়া, মুন্সীবাজার, রাজনগর,
কমৌলভীবাজার।
নান্টু পাল, পূব টাশা, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
সুধীর পাল, গয়ঘি, রাজনগর,
কমৌলভীবাজার।
আঃ কৈাবহান, কাণলঘার্, শ্রীমঙ্গল,
কমৌলভীবাজার।
তজই ণময়া, জাঙ্গাণলয়া, কমলগি,
কমৌলভীবাজার।
দর, পটুোখালী
গলাতচপা, পটুোখালী
দর, পটুোখালী
তপিা- দ ােরাে দোয় ন, ৈান্ডাতরো,
তপয়রাজপুর
তপিা-তদদার দোয় ন, চাতলর্া, ৈান্ডাতরো,
তপয়রাজপুর
ণপতা: আ: রণহম, রাজাপুর, িালকাঠি

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

প্রিযাোর
প্রিযাোর
প্রিযাোর
প্রিযাোর

এতপ্রল ২০২১
এতপ্রল ২০২১
এতপ্রল ২০২১
এতপ্রল ২০২১

প্রিযাোর

এতপ্রল ২০২১

িতযাহার

কম ২০২১

ণপতা- আজহার কহামৈন, কৈাহরাব মৃধার
বাণি, পুরানপািা, কজাি র্াওয়ার, বণরশাল
ণপতা-কমা: আলতাফ ণমিী, কাণরকরবাণি,

িতযাহার

কম ২০২১

িতযাহার

কম ২০২১
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কৈক্টমরর নাম

ইণি: ওয়াকটশপ
ইণি: ওয়াকটশপ

অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ
ইণি: ওয়াকটশপ

অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ
ণবণি কারখানা

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণব বাণিয়া কবকারী, ণবণৈক করাি, কাউণনয়া,
বণরশাল
কমৈাৈ ট ৈাণম ইণি:ওয়াকটশপ, ণনউ ৈদরঘার্
করাি, বণরশাল
আদনান এন্টারিাইজ, রূপাতলী, বণরশাল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

কমা: আব্দুল্লাহ ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
লাল কমাহন, কভালা
ণপতা-কমা: জাণকর, ণমরাবাণি, কাউণনয়া,
বণরশাল
ণপতা-কমা: জাণকর কহামৈন, নলণৈটি,
িালকাঠি
ণপতা-ণশবানন্দ মজুমদার, ধাপরকাঠি,
বামকরগি, বণরশাল
কমা: কমাস্তফা, কাঠালতলা, রূপাতলী,
বণরশাল
ণপতা-কমা: কৈণলম হাওলাদার,
হণরিাফুণলয়া, ৈদর, বণরশাল
ণপতা-কমা: কমাক্তার কহামৈন, ৈরদার বাণি,
কাউণনয়া, বণরশাল
ণপতা-কমা: ফয়ৈাল, চরফযাশন, কভালা

কমা: কৈামহল ১৩

ণপতা-কমা: ফয়ৈাল, রুপাতলী, বণরশাল

রণবউল ১৫
কমা: ণশপন ১৫
শঙ্কর মজুমদার ১৪

মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, রুপাতলী, বণরশাল

কমা: রুমবল ১৪

শণফ ইণি: ওয়াকটশাপ, কাঠালতলা, রুপাতল,
বণরশাল
হাণৈনা ণস্টল এন্ড োই এযালূণমণনয়াম, ণবণৈক,
কাউণনয়া, বণরশাল
কৈানালী বাইক ৈাণভটৈ পময়ন্ট, আমানতগি,
বণরশাল
কণবর অমর্ামমাবাইল, পটুয়াখালী ৈিক, বণরশাল

ফাণহম ১৫
হাওলাদার
কমা: সুজন ১৪

আদনান এন্টারিাইজ, রূপাতলী, বণরশাল

শঙ্কর মজুমদার

১৪

মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, রুপাতলী, বণরশাল

কমা: রুমবল

১৪

শণফ ইণি: ওয়াকটশাপ, কাঠালতলা, রুপাতল,
বণরশাল
হাণৈনা ণস্টল এন্ড োই এযালূণমণনয়াম, ণবণৈক,
কাউণনয়া, বণরশাল
কৈানালী বাইক ৈাণভটৈ পময়ন্ট, আমানতগি,
বণরশাল
কণবর অমর্ামমাবাইল, পটুয়াখালী ৈিক, বণরশাল
অমৃত লাল কদ এন্ড ককাং, কাণরকর ণবণি, ৈাধুর
বর্তলা, বণরশাল

ফাণহম
হাওলাদার
কমা: সুজন

১৫

কমা: আব্দুল্লাহ

১২

কমা: কৈামহল
ণলমা আক্তার

১৩
১৪

ণলজা অক্তার

১৩

ণহরা আক্তার

১৩

১৪

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

িতযাহার

কম ২০২১

িতযাহার

কম ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

ণপতা-ণশবানন্দ মজুমদার, ধাপরকাঠি,
বামকরগি, বণরশাল
কমা: কমাস্তফা, কাঠালতলা, রূপাতলী,
বণরশাল
ণপতা-কমা: কৈণলম হাওলাদার,
হণরিাফুণলয়া, ৈদর, বণরশাল
ণপতা-কমা: কমাক্তার কহামৈন, ৈরদার বাণি,
কাউণনয়া, বণরশাল
ণপতা-কমা: ফয়ৈাল, চরফযাশন, কভালা

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

ণপতা-কমা: ফয়ৈাল, রুপাতলী, বণরশাল
ণপতা-কমা: কাঞ্চন, লাকুটিয়া ৈিক,
বণরশাল
ণপতা-কমা: আবুল, খালপাি, ণবণৈক,
কাউণনয়া, বণরশাল
ণপতা-কমা: হাণকম কমাল্লা খালপাি,

িতযাহার
িতযাহার

জুন ২০২১
জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
রুোন ণৈকদার

১৩

কমা: কৈামহল
১৩
ৈানণজদা আক্তার ১৩

অমৃত লাল কদ এন্ড ককাং, কাণরকর ণবণি,
কাণশপুর, বণরশাল

৩৫

নরত াংদী

দোয়টল এন্ড দরস্টুয়রি

আদর্শ তমষ্টান্ন ৈান্ডার
নাতদরা দোয়টল
র্ােজালাল দোয়টল এন্ড দরস্টুয়রি
মােরাঙ্গা দোয়টল

ৈণঞ্চতা দাৈ
বৃণষ্ট আক্তার

১৩
১৩

ইমু আক্তার

১৪

কমা: শাহাদাত

১৪

কাজল আক্তার

১৪

ৈাণির
হাওলাদার
ণমম আক্তার

১৪

সুরাইয়া আক্তার

১৪

খাণদজা আক্তার

১৩

১৪

তানণজলা
১৩
আক্তার
দনাদরা চন্দ্র ১২
তেশ্বা
আবু রােোন ১৪
দমাোঃ নাতেদ ১৩
তমো
মতমন তমো ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কাউণনয়া, বণরশাল
ণপতা-মাসুম ণৈকদার, খালপাি, কাউণনয়া,
বণরশাল
ণপতা-কমা: ফয়ৈাল, রুপাতলী, বণরশাল
মাতা-ণমলা কবগম, লাকুটিয়া ৈিক,
বণরশাল
ণপতা-স্বপন দাৈ, লাকুটিয়া ৈিক, বণরশাল
ণপতা-মাণনক হাওলাদার, খালপাি,
কাউণনয়া, বণরশাল
ণপতা-কমা: ইউসুফ গাজী, চহুতপুর,
কাণশপুর, বণরশাল
ণপতা-কমা: আলমগীর, চহুতপুর, কাণশপুর,
বণরশাল
ণপতা-কমা: কামাল পামর্ায়াণর, চহুতপুর,
কাণশপুর, বণরশাল
কৈাহাগদল, উণজরপুর, বণরশাল

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার
িতযাহার

জুন ২০২১
জুন ২০২১

িতযাহার
িতযাহার

জুন ২০২১
জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

ণপতা-হারুন অর রণশদ, কৈাহাগদল,
উণজরপুর, বণরশাল
ণপতা-কমা: আবুল কালাম, তালতলা,
নলণৈটি, িালকাঠি
ণপতা-হাণনফ কচৌণকদার, ণশয়াণল,
পটুয়াখালী
কছার্ ণবঘাই, পটুয়াখালী

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

িতযাহার

জুন ২০২১

েয়রলাল তেশ্বা , শ্রীতনিী, রােপুরা,
নরত াংদী।
মেত ন, গ্রাম: পাইকারদী, দর,
নরত াংদী। দমাোরক:০১৯৭২০৪০৮৮৮
ইমান, গ্রাম:আয়লাকোলী, দর,
নরত াংদী। দমাোইল:০১৭৬০৫৪১১৬৬
দমাোঃ আতজজুল, মািেপুর, দাউতকরা,
আলমডাঙ্গা, চুোডাঙ্গা।

শ্রয়ম তনযুক্ত
তর্শুয়ক অপ ারণ
করা েয়েয়ে এোং
তর্শুয়ক শ্রয়ম
তনযুক্ত না করয়ি
মাতলক পক্ষয়ক
ােিান করা

এতপ্রল-২১
এতপ্রল-২১
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
অয়টা দমাোইল
ওোকশর্প

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
াতমো মটর , নারােনপুর
োজার,দেলাে,নরত াংদী
তেপুল দমাটর , দেলাে োজার,দেলাে,নরত াংদী

আলফাজ অয়টায়মাোইল, দেলাে
োজার,দেলাে,নরত াংদী
দোয়েন আলী গ্যায়রজ, উতজলাে
োজার,দেলাে,নরত াংদী
োরুন অয়টা গ্যায়রজ, নারােনপুর
োজার,দেলাে,নরত াংদী
িানতজল দমাটর , দেলাে োজার, দেলাে,
নরত াংদী
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প দম া শ আতরফ দমাটর ওোকশর্প,
ায়েপ্রিাে, দর,নরত াংদী
রুয়েল দমাটর ওোকশর্প, োতরচা
োজার,দেলাে,নরত াংদী
জাোঙ্গীর স্টীল
জাোঙ্গীর স্টীল

ইটৈাটা

আনন্দ তোং ওোকশর্প
আনন্দ তোং ওোকশর্প
মান্নান ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ইমরান তমো ১২
দমাোঃ তমজান ১৩
দরামান তমো ১১
রাজু তমো ১১
তফকুল ই লাম ১২
অজে র্ীল ১১
দমাোঃ রাোি ১৪
তমো
দমাোঃ মাতেন ১১
দমাোঃ দর্খ ১৫
রায় ল
দমাোঃ দর্খ াগর ১৪
দনোমুল
রুম্মান
আ াদুজ্জামান
দমাোঃ কাউোর

১২
১০
১৩
১৪

দকিাে আলী ১৩
দমাোঃ তলোকি ১৩
দমাোঃ আবু েকর ১৩
আবু নাইম ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
তপিা-দমাোঃ জুলো
তমো,দগাকুলনগর,রােপুরা,নরত াংদী
তপিা- রতমজউতিন তমো,
োয়টরচর,দেলাে,নরত াংদী
তপিা- দমা: দোরোন তমো,
রাইল,িাহ্মনোতড়ো
তপিা- দমা: আবু িায়ের,
িাতেরপুর,সুনামগঞ্জ,ত য়লট
তপিা- দমাোঃ আ াদ তমো,
দগাকুলনগর,রােপুরা,নরত াংদী
তপিা- অজুশন র্ীল,
আলালপুর,িাহ্মনোতড়ো
তপিা- দমাোঃ কায়র্ম তমো, র্ীলমান্দী,
দর, নরত াংদী।
তপিা- াতেন তমো,
ায়েরচর,রােপুরা,নরত াংদী
দর্খ র্াতকল উতিন, ে ন্তপুর, ইিােীমপুর,
েতররামপুর, মাতনকগঞ্জ। ০১৩০৯৬৩৭৩৬১
দর্খ রানা, চরর্াতলপুর, চরোজীগঞ্জ,
ফতরদপুর। ০১৭৩৪৪২৪৪৫৯৬
তপিা আতজজুল, দচৌিগ্রাম, কুতমল্লা
তপিাোঃ দমাক্তার, পাঠানটুতল, নারােণগঞ্জ
আব্দুর রেমান, চর তদঘলদী, নরত াংদী
দমাোঃ কতেরুল, মতনপুরা, রােপুরা,
নরত াংদী।
দমাোঃ খতের, মতনপুরা, রােপুরা, নরত াংদী।
দমাোঃ দকারোন আলী, মতনপুরা, রােপুরা,
নরত াংদী।
দমাোঃ দমাস্তফা আলী, মতনপুরা, রােপুরা,
নরত াংদী।
দমাোঃ দকিাে, মতনপুরা, রােপুরা,

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

েয়েয়ে।

এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

অমর্া কমাবাইল
ওয়াকটশপ

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
এ তে ত তিক তফড , মতনপুরা, োইরমাড়া,
রােপুরা, নরত াংদী।
ভ কি তিক দকািাতন, কুমড়াদী, তর্েপুর,
নরত াংদী।
ভ কি তিক দকািাতন, কুমড়াদী, তর্েপুর,
নরত াংদী।
ভ কি তিক দকািাতন, কুমড়াদী, তর্েপুর,
নরত াংদী।
ভ কি তিক দকািাতন, কুমড়াদী, তর্েপুর,
নরত াংদী।
শুভ সুইর্ণমর্ এন্ড করস্টুমরন্ট, নারায়নপুর
বাজার,মবলাব,নরণৈংদী
কহামর্ল ণবজয় এন্ড ণবরানী হাউজ, নারায়নপুর
বাজার,মবলাব,নরণৈংদী
কমৈাৈ ট পাচ ভাই কহামর্ল ,
পালবাণি,বাগহার্া,নরণৈংদী
কমৈাৈ ট পাচ ভাই কহামর্ল,
পালবাণি,বাগহার্া,নরণৈংদী
কমৈাৈ ট পাচ ভাই কহামর্ল ,
পালবাণি,বাগহার্া,নরণৈংদী
মণজদ সুইর্ণমর্, বাকরচা বাজার,মবলাব,নরণৈংদী
তানণজল কমার্রৈ,মবলাব
বাজার,মবলাব,নরণৈংদী

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
খ রু ১৩
তর্তর্র ১২
কুতুে ১৩
রুয়েল তমো ১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নরত াংদী।
দমাোঃ জাোঙ্গীর, মতনপুরা, রােপুরা,
নরত াংদী।
িোরক তমো মতনপুরা, রােপুরা,
নরত াংদী।
আবু তমো, মতনপুরা, রােপুরা, নরত াংদী।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.
এতপ্রল-২১.

জতের তমো, মতনপুরা, রােপুরা, নরত াংদী।

এতপ্রল-২১.

খতের, মতনপুরা, রােপুরা, নরত াংদী।

এতপ্রল-২১.

র্াতমম ১২

তপিাোঃ তেদুল্লাে, নান্দাইল, তকয়র্ারগঞ্জ।

এতপ্রল-২১.

আোদ তমো ১১

তপিাোঃ অতেদুল্লাে, নান্দাইল, তকয়র্ারগঞ্জ।

এতপ্রল-২১.

দোয় ন আলী ১২

তপিাোঃ দোয় ন আলী, নান্দাইল,
তকয়র্ারগঞ্জ।
তপিাোঃনাঈম তমো, নান্দাইল, তকয়র্ারগঞ্জ।

এতপ্রল-২১.

মুন্না ১৪

বুজ ১৩
রণফকুল ইৈলাম, ১৩
জুনাময়দ, ১১
পারমভজ, ১২
আকাশ ণময়া, ১২
ণবপু, ১৩
আরমান ণময়া, ১১
অজয় শীল, ১১

ণপতা-কমা: কতাতা ণময়া,
বীরকাণশমনগর,কুণলয়ারচর,ণকমশারগি
ণপতা-বাচ্চু ণময়া, নারায়নপুর
বাজার,মবলাব,নরণৈংদী
ণপতা-বাবলু ণময়া, আশুণতয়া,কণরমগি,
ণকমশারগি,
ণপতা-বাবলু ণময়া, আশুণতয়া,কণরমগি,
ণকমশারগি,
ণপতা-বাবলু ণময়া, আশুণতয়া,কণরমগি,
ণকমশারগি,
ণপতা-জয়নাল ণময়া, ল্ক্িীপুর,
কবলাব,নরণৈংদী
ণপতা- অজুটন শীল,
আলালপুর,ব্রাহ্মনবাণিয়া

এতপ্রল-২১.
শ্রমম ণনযুক্ত
ণশশুমক অপৈারি
করা হময়মছ এবং
ণশশুমক শ্রমম
ণনযুক্ত না করমত
মাণলক পিমক
ৈাবধান করা
হময়মছ।

কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.

শ্রমম ণনযুক্ত

কম-২১.
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম
কদাকান

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মধুমণত ফুি কিিাক্টৈ, বাগহার্া,নরণৈংদী

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ আনন্দ ণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
রাণশদা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী,
মাধবদী, নরণৈংদী।
সুণম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
তুণহন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
রাজ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
আময়শা ণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
আঁণখ ণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
বাহার ণরং ওয়াকটশপ , আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
শারণমন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী,
মাধবদী, নরণৈংদী।
ইণেকা ণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।
আমানত ণরং ওয়াকটশপ
সুধীর ৈাহা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী,
মাধবদী, নরণৈংদী।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণৈয়াম ণময়া, ১৩
তাণমম ১২
আনুমাণনক
বয়ৈঃ
ণলর্ন ১২
আনুমাণনক
বয়ৈঃ
করামান ণময়া, ১১
পলাশ বয়ৈঃ
আনুমাণনক ১৩
ণমঠু বয়ৈঃ
১১
ণরদয় বয়ৈঃ
১২
বাবু বয়ৈঃ
১৩
হাণফজ আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১২
সুমন আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১২
ৈবুজ আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১৩
ণজয়া আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১৩
হাণকমুণর্দ্ন আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা- তামহর ণময়া, কগীণরপুর,কভরব,
ণকমশারগি।
অণভভাবমকর নামঃ মজনু ণময়া,
দাউদকাণন্দ, কুণমল্লা
অণভভাবমকর নামঃ মাহবুব ণময়া, ককামার
কিাগা,মচৌর্দ্ গ্রাম, কুণমল্লা

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুমক অপৈারি
করা হময়মছ এবং
ণশশুমক শ্রমম
ণনযুক্ত না করমত
মাণলক পিমক
ৈাবধান করা
হময়মছ।

কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.

অণভভাবমকর নামঃ মাহবুব ণময়া,
দণিকান্দী,মৈানার গাও, নারায়িগি
অণভভাবমকর নামঃ হামৈম ণময়া,
চন্দ্রগি,পণিম লণতফ পুর,লিীপুর।
অণভভাবমকর নামঃ তাপৈ,
ধল্লা,ণৈংগাইর,মাণনক গি
অণভভাবমকর নামঃ জণমরুণর্দ্ন,
মাজদাইর,ফতুল্লা,নারায়িগি
অণভভাবমকর নামঃ আব্দুল কমামমন,
ফুলবাণিয়া,জামাল পুর
অণভভাবমকর নামঃবাবর আলী,
কদওবাণি,মচৌর্দ্গ্রাম,কুণমল্লা

কম-২১.

অণভভাবমকর নামঃআশরাফ ণময়া,
কগায়ালন্দ,রাজবাণি

কম-২১.

অণভভাবমকর নামঃআণল আহমদ,
কাপাণৈয়া,গাজীপুর

কম-২১.

অণভভাবমকর নামঃ আহাদ ণময়া,
বারহাট্টা,মনৈমকানা

কম-২১.

অণভভাবমকর নামঃ আহাদ ণময়া,
পাণলকাবাণি,কুণষ্টয়া

কম-২১.

কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
কম-২১.
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ফরহাদ ণরং ওয়াকটশপ, আনন্দী, মাধবদী,
নরণৈংদী।

ইর্ভার্া

ইণিণনয়াণরং
(ওয়াকটশপ)
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট
কর্ন ও কর্ক্সর্াইল

এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
এৈ কক এন ণব্রক ণফড । চরআলীনগর,
চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী ।
কমৈাৈ ট ভাই ভাই ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
কপাি়াণদয়া,মবলাব,নরণৈংদী
হাণমদ কহামর্ল, আবদুল্লাহ
বাজার,মাধবদী,নরণৈংদী
এল ণি কর্ক্সর্াইল আনন্দী, মাধবদী, নরণৈংদী।
ণবণে কর্ক্সর্াইল, আনন্দী, মাধবদী, নরণৈংদী।
ণবণে কর্ক্সর্াইল, আনন্দী, মাধবদী, নরণৈংদী।
কদবনাে কর্ক্সর্াইল, আনন্দী, মাধবদী, নরণৈংদী।
কদবনাে কর্ক্সর্াইল, আনন্দী,মাধবদী, নরণৈংদী।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণলমন আনুমাণন
ক বয়ৈঃ
১৩
মাণনক, ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আমনায়ার ণময়া, কবলামবা,নারায়ন
পুর,নরণৈংদী

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
কম-২১.

কণরম ণময়া

কম-২১.

রাণফজ উণর্দ্ন

কম-২১.

কনামান ণময়া

কম-২১.

হারুন

কম-২১.

করাকনউণর্দ্ন

কম-২১.

বামতন

কম-২১.

কৈন্টু ণময়া

কম-২১.

আব্দুল খামলক, ১৩

আমানউল্লাহ

কম-২১.

ৈাইফুল, ১৪

মাসুদ ণময়া

কম-২১.

জয়নার, ১৩

হারুন

কম-২১.

ণলয়াকত আলী, ১৩
নবীর ণময়া, ১২
নজরুল, ১৪
ইমাম কহামৈন, ১৩
ছামদক, ১৪
মামুন, ১৩

কমা: আলমগীর ১৩
ণরমন ণময়া ১২
রানা ১২
ণহমু
অংশ
হাণবব ণময়া
শুভ

১০
১০
১১
১১

ণপতা-কমা: আবুল বাশার
পাটুলী,মবলাব,নরণৈংদী
ণপতা-কমা: আরজু ণময়া
আর্পাইকা,মাধবদী,নরণৈংদী
ণপতার নামঃ আণজজুল, ঠিকানাঃ
ৈাত্তার,কারার চর ণশবপুর।
ণজয়াউর, কগায়ালন্দ,রাজবাণি় ।
জীবন বাবু , ৈণরষাবাণি় ,জামালপুর
ইণিৈ, কাণচকার্া মাটিপাি়া, গাজীপুর।
কমারমশদ ণময়া, পাচঁমদানা,নরণৈংদী

শ্রমম ণনযুক্ত
ণশশুমক অপৈারি
করা হময়মছ এবং
ণশশুমক শ্রমম
ণনযুক্ত না করমত
মাণলক পিমক
ৈাবধান করা
হময়মছ।

জুন-২১
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ণব্রক ণফড

ইণিণনয়াণরং
(ওয়াকটশপ)
ণব্রক ণফড

কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

কবকারী এন্ড ণবস্কুর্
ফযাক্টরী
কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট

৩৫

মুন্সীগি

ইণিণনয়াণরং
(ওয়াকটশপ)
অয়টা ওোকশর্প

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
মাহবুব কর্ক্সর্াইল আনন্দী, মাধবদী, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
ণহরি ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, বাকরচা
বাজার,মবলাব, নরণৈংদী
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
আর এৈ ণব ণব্রকৈ, চরণৈন্দুর, পলাশ, নরণৈংদী।
ণব-বাণি়য়া ণমষ্টান্ন ভান্ডার, কস্টশন করাি,ৈদর,
নরণৈংদী
ণব-বাণি়য়া ণমষ্টান্ন ভান্ডার, কস্টশন করাি,ৈদর,
নরণৈংদী
লায়লা কবকাণর, নরণৈংদী বাজার,নরণৈংদী
জলমযাগ ণমষ্টান্ন ভান্ডার, বাকরচা বাজার,মবলাব,
নরণৈংদী
ৈাণকব কহামর্ল এন্ড করস্টুমরন্ট নারায়নপুর
বাজার,মবলাব,নরণৈংদী
কমৈাৈ ট জান্নাত কহামর্ল, শাণন্তর
বাজার,মাধবদী,নরণৈংদী
কমৈাৈ ট ণমজান ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
কপাি়াণদয়া,মবলাব,নরণৈংদী
াথী অয়টা ওোকশর্প, ত রাজতদখান োজার,
ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
াথী অয়টা ওোকশর্প, ত রাজতদখান োজার,
ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
আতমর োমজা অয়টায়মাোইল, তনমিলা
ো স্টযান্ড, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
আতমর োমজা অয়টায়মাোইল, তনমিলা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণমঠু ১২
সুরুজ ১৩
রমজান আলী ১৪
ণবল্লাল ১২
নন্দন ১৪
জণহরুল ১৩
কমা: কৈামহল ১২
ণময়া
দুলাল ১২
দীপক ১৪
মনু ১৪
আশরাফুল ১২
ইৈলাম
কমা: কমারাদ ১৩
কহামৈন
ণপয়াৈ ণময়া ১৩
কমা: শুভ ণময়া, ১১
রণফকুল ইৈলাম, ১৩
কমা: সুজন ণময়া ১০
ণমঠুন ১৪
তরফাি ১২
ফরোদ, ১২
আরাফাি, ১৪
রূপক, ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ৈাত্তার
ণপতা- কমাঃ জাকাণরয়া
ণপতা- আব্দুল আলী
ণপতা- আণমনুল ইৈলাম
ণপতা- কানাই ৈাহা
ণপতা- আব্দুল মান্নান
ণপতাঃ কামাল কহামৈন,
ৈামহবনগর,রায়পুরা,নরণৈংদী
ণপতা- কমাঃ জাকাণরয়া
ণপতা- হীরন কুমার
ণপতা- আকবর আলী
ণপতা-কমাঃ জাণকর কহামৈন,
ণনলিা,রায়পুরা,নরণৈংদী
ণপতা- কামশম ণময়া, হাইরমারা,
রায়পুরা,নরণৈংদী
ণপতা- কমা: আবদুল্লাহ বাগহার্া,নরণৈংদী।
ণপতা-কমা: জুলহাৈ ণময়া
সভরব,ণকমশারগি
ণপতা-আলকাছ ণময়া
ইব্রাণহমপুর,মবলাব,নরণৈংদী
ণপতা- নাণদর কহামৈন
ৈাগরদী,মাধবদী,নরণৈংদী
ণপতা-আৈাদ ণময়া,
নারায়নপুর,মবলাব,নরণৈংদী
তপিা-নাতেদ দর্খ,
কুলুর োতড়, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তপিা-দোরোন,
দতক্ষণ কাচপুর, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তপিা-মাসুদ দোয় ন,
লক্ষ্মীতেলা , মুিীগঞ্জ।
তপিা-তমজানুর রেমান

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ো স্টযান্ড, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
দ তলম দরি-এ-কার অয়টায়মাোইল ওোকশর্প
শ্রীনগর কয়লজ দগইট, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ

আতমন ও মতমন অয়টা াতৈশ এন্ড ৭।
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ
শ্রীনগর জীপ স্টযান্ড, ম তজয়দর পতিম পায়শ্বশ,
জশুরগাঁও ৈাগ্যকূল দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
আতমন ও মতমন অয়টা াতৈশ এন্ড ইতঞ্জতনোতরাং
ওোকশ
শ্রীনগর জীপ স্টযান্ড, ম তজয়দর পতিম পায়শ্বশ,
জশুরগাঁও ৈাগ্যকূল দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
আতমন ও মতমন অয়টা াতৈশ এন্ড ইতঞ্জতনোতরাং
ওোকশ
শ্রীনগর জীপ স্টযান্ড, ম তজয়দর পতিম পায়শ্বশ,
জশুরগাঁও ৈাগ্যকূল দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
ঢাকা মটরস্
মধ্য কামারগাঁও, মা সুপার মায়কশট
দদাোর দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প ত োম ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ত রাজতদখান
োজার, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তেিমপুর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ইোপুরা
োজার, ো পািাল দরাড, ত রাজতদখান,
মুিীগঞ্জ।
তেিমপুর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প, ইোপুরা
োজার, ো পািাল দরাড, ত রাজতদখান,
মুিীগঞ্জ।
তে তমল্লাে ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশর্প
ৈাগ্যকূল দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
দরোর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ
মধ্যকামারগাঁও, দমাকার দদাকান,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আরাফাি, ১৫
দ ােোন, ১৪

আতজম, ১৫

রায় ল, ১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
শ
পূে দেজারোটি, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তপিা-দমািায়লে দর্খ
মািা-পারতৈন দেগম
জশুরগাঁও (শ্রীনগর)য়মাো: নাই
তপিা-রানা
মািা-র্ামসুন্নাোর
দতক্ষণ রাতিখাল (শ্রীনগর)
দমাো: নাই
তপিা-রুয়েল
মািা-আয়লো
েনোড়ী (শ্রীনগর)
দমাো: জায়ন না
অন্য িথ্য পাওো র্ােতন, দদৌৌঁয়ড় পাতলয়ে
র্াে

গৃহীত ব্যবস্থা

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন

ণশশুশ্রম ণনরৈন

ণশশুশ্রম ণনরৈন

নাতেদ, ১৬

তপিা-কাও ার দর্খ

ণশশুশ্রম ণনরৈন

দ াোন, ১৫

তপিা-দোরোন
দতক্ষণ কাচপুর, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
দমা: দমাজায়ম্মল দর্খ
পাতনো, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।

ণশশুশ্রম ণনরৈন

কায় ম দর্খ
পাতনো, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।

ণশশুশ্রম ণনরৈন

তপিা-মৃি ওোত ম
মািা-রায়র্দা
উপয়জলা (শ্রীনগর)
০১৯৩৯ ৫৩ ৬২ ৩৬
অন্য িথ্য পাওো র্ােতন, দদৌৌঁয়ড় পাতলয়ে
র্াে

ণশশুশ্রম ণনরৈন

দমাোঃ ১২
দ ালােমান,
দমাোঃ িতরকুল ১৪
ই লাম,
োঁিন, ১৪

অতৈ, ১৫

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন

ণশশুশ্রম ণনরৈন
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কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

োইক াতৈশত াং

দেকারী
মটর গ্যায়রজ
মটর দমকাতনক
কবকারী

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
দদাোর দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
দরোর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ
মধ্যকামারগাঁও, দমাকার দদাকান,
দদাোর দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
দরোর ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ
মধ্যকামারগাঁও, দমাকার দদাকান,
দদাোর দরাড, শ্রীনগর, মুিীগঞ্জ
মায়ের দদাো দোন্ডা াতৈশ তলোঃ, ত রাজতদখান
উপয়জলা দমাড়, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
পারয়ৈজ োইক াতৈশত াং দ িার, ইোপুরা
োজার, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
িাতরফ মটর োইকার দষ্টর্ন, োতলগাঁও
দমইনয়রাড,
মতিত ো মায়কশট, োতলগাঁও োজার, টঙ্গীোতড়,
মুিীগঞ্জ।
িপন ওোকশর্প, ত রাজতদখান োজার,
ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
মায়ের দদাো োকরখানী দষ্টার, ইোপুরা দচৌরাস্তা,
ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
াতেদা ৈলকানাইতজাং, রামপাল, মুিীগঞ্জ দর,
মুিীগঞ্জ।
মা োোর দদাো মটর , ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ
এ কক মাষ্টার কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ণবণৈক,
পঞ্চৈার
এ কক মাষ্টার কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী ণবণৈক,
পঞ্চৈার
এ কক মাষ্টার কব্রি এন্ড ণবস্কুর্ ফযাক্টরী, ণবণৈক,
পঞ্চৈার
আৈলাম সুইর্ এন্ড কবকারী, কার্াখালী বাজার,
ৈদর, মুন্সীগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

গৃহীত ব্যবস্থা

নাতেন, ১৫

অন্য িথ্য পাওো র্ােতন, দদৌৌঁয়ড় পাতলয়ে
র্াে

ণশশুশ্রম ণনরৈন

ফারোন, ১৫

অন্য িথ্য পাওো র্ােতন, দদৌৌঁয়ড় পাতলয়ে
র্াে

ণশশুশ্রম ণনরৈন

তপিা- দফরয়দৌ
দতক্ষণ কাচপুর, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
দমা: র্েীদুল ই লাম,
০১৯১৫ ০৬ ৫২ ৭৪
পতিম তর্োলদী, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তপিা-রেমান ব্যাপারী,
নোগাঁও, োতলগাঁও, মুিীগঞ্জ।

ণশশুশ্রম ণনরৈন

তপিা- াত্তার
আতেরপাড়া, ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ।
তপিা-ফে াল
লাখাইথানা, েতেগঞ্জ।
তপিা-র্ামীম,
র্াখারীোজার, ঢাকা।
তপিা-দৈালা
০১৭০৬ ০৭ ৮০ ৯৩
ত রাজতদখান, মুিীগঞ্জ
কমা: দুলু ণময়া
ট
দূগাবাণি,
পঞ্চৈার, ৈদর, মুন্সীগি
শহীদুল কবপারী
ট
দূগাবাণি,
পঞ্চৈার, ৈদর, মুন্সীগি
আবুল কহামৈন কবপারী
ট
দূগাবাণি,
পঞ্চৈার, ৈদর, মুন্সীগি
কামাল উণর্দ্ন
গময়জপুর, পার্ মুণন্সর হার্, কবগমগি,

ণশশুশ্রম ণনরৈন

জাতেদ ো ান, ১৩
দমাোঃ াতির, ১৪
রাতজে, ১৪

াতির, ১৪
রােোন, ১৪
আপন, ১৪
দমার্ারফ, ১৪
মাণনক ১৫ বছর
কুলসুম ১২ বছর
মাণরয়া ১৪ বছর
কমা: ইয়াণৈন ১৪ বছর
আরাফাত

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ মণরয়ম ণরপায়াণরং ওয়াকটশপ,ভমবরচর,
গজাণরয়া, মুন্সীগি।
ভাই ভাই ইণিণনয়াণরং এন্ড স্টীল, মুক্তারপুর
ৈিক, ৈদর, মুন্সীগি।
উত্তম ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
শাহজালাল শাহপরাি ওয়াকটশপ, হার্লিীগি,
ৈদর, মুন্সীগি।
শাহজালাল শাহপরাি ওয়াকটশপ,হার্লিীগি,
ৈদর, মুন্সীগি।
পাময়ল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,হার্লিীগি,
ৈদর, মুন্সীগি।
পাময়ল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,হার্লিীগি,
ৈদর, মুন্সীগি।
চুন্নু কমণশনারীজ,মুণক্তমযাদ্ধা মামকটমর্র পামশ,
র্ঙ্গীবাণি , মুন্সীগি।
কদমলায়ার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,মুণক্তমযাদ্ধা
মামকটমর্র পামশ, ৈদর, মুন্সীগি।
কদমলায়ার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,মুণক্তমযাদ্ধা
মামকটমর্র পামশ, ৈদর, মুন্সীগি।
কদমলায়ার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, মুণক্তমযাদ্ধা
মামকটমর্র পামশ, ৈদর, মুন্সীগি।
কদমলায়ার ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,মুণক্তমযাদ্ধা
মামকটমর্র পামশ, ৈদর, মুন্সীগি।
ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কঘারমদৌি
বাজার, কলৌহজং, মুন্সীগি।
ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,কঘারমদৌি
বাজার, কলৌহজং, মুন্সীগি।
তপু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, বাণলগাও বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
তপু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,বাণলগাও বাজার,

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আক্তার কহামৈন ১৫ বছর
ণরয়াদ ১৪ বছর
ইমরান ১৪ বছর
ইব্রাণহম ১৪ বছর
তন্ময় ১৫ বছর
রামৈল ১৪ বছর
জুময়ল ১৫ বছর
ণজহাদ ১৫ বছর
আবু ৈালাম ১৩ বছর
ঈমন ণৈং ১২ বছর
ণশণশর কশখ ১৪ বছর
ণনরব ভইয়া ১৬ বছর
জীবন ১৫ বছর
কাওৈার ১৫ বছর
ণশমুল ১২ বছর
করৌর্দ্ ১৫ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কনায়াখালী
বাদশা পণল
ভার্াচমর্ টর পািা, মুন্সীগি
ণৈকান্দার
বিদা ফাইজার বাগ, মুন্সীগি
মধু ণময়া
টুণন্ডহাটি, ণচৈমকার্, ণৈরাজণদখান,
মুন্সীগি
কখাকন ৈরদার
তরীগ্রাম, কগাপালগি
আবু তামহর
নয়াগি, মুন্সীগি
আলী আক্কাৈ
হার্লণক্ষ্মগি, ৈদর, মুন্সীগি
মন্ডল ণময়া
হার্লণক্ষ্মগি, ৈদর, মুন্সীগি
ণৈরাজুল ইৈলাম
দণিি কবতকা, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
মণনর কহামৈন কশখ
আমতলা, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
নূরু ণৈং
আমতলা, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
আবুল কশখ
পুরাপািা, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
মৃত ণরপন ভইয়া
বাশবািী, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
দণিি চাইন পািা
কলৌহজং, মুন্সীগি
কুদ্দুৈ কশখ
দণিি চাইন পািা, কলৌহজং, মুন্সীগি
আক্কাৈ
নয়াগাও, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
মাসুদ

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
আল্লাহ ভরৈা বাইক ৈাণভটণৈং,বাণলগাও বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
কমৈাৈ ট কমাহনা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,
ইৈলামপুর, ৈদর, মুন্সীগি।
ৈততা এৈ এৈ গ্যালারী,বাণলগাও বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
ৈততা এৈ এৈ গ্যালারী,বাণলগাও বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
ৈততা এৈ এৈ গ্যালারী,বাণলগাও বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
ভাই ভাই ণষ্টল,বাণলগাও বাজার, র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
ভাই ভাই ণষ্টল,বাণলগাও বাজার, র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
ণবৈণমল্লাহ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,বাণলগাও
বাজার, র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
কমাল্লা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কুমন্ডর বাজার,
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
আণৈফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
আণৈফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
আণৈফ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
ফাণরন ণষ্টল ণকং,বাণলগাও বাজার, র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
ফাণরন ণষ্টল ণকং,বাণলগাও বাজার, র্ঙ্গীবাণি,
মুন্সীগি।
আল্লাহ ভরৈা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,বাণলগাও
বাজার, র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
কমৈাৈ ট নুরুজ্জামান ওয়াকটশপ,হাণতমারা,
রামপাল, ৈদর, মুন্সীগি।

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আণবর ১৬ বছর
আণশক ১২ বছর
ণশহাব ১৩ বছর
শুভ ১৫ বছর
স্বপন ১৫ বছর
ণরমান
১৫ বছর
ণদলু ১৪ বছর
ৈাইদুল ১০ বছর
আণৈফ ১৫ বছর
আকাশ ১২ বছর
ণমলন ১৩ বছর
শাওন ১২ বছর
রায়হান ১০ বছর
কমাৈাণকন ১৬ বছর
শাওন ১৩ বছর
কমা: কমমহদী ১৫ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
নয়াগাও, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
পণির ফণকর
বাণলগাঁও, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
কৈামহল পাঠান
ইৈলামপুর, মুন্সীগি
মৃত ণহরি আলম
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
মৃত ণহরি আলম
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
আবু বকর ণৈণর্দ্ক
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
নুরুজ্জামান কমাল্লা
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
এজাজ
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
কমা: আলমগীর
পুরা বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
আলদী বাজার
র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
মণনর কহামৈন
পুরা বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
আবুল খান
পুরা বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
ভুট্টু
পুরা বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
আমনায়ার
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
বাণলগাঁও বাজার, র্ংগীবাণি, মুন্সীগি
রহমান কবপারী
নয়াগাও, বাণলগাঁও, র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
মণনর
কাজীবাণি, রামপাল, মুন্সীগি।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কমৈাৈ ট নুরুজ্জামান ওয়াকটশপ,হাণতমারা, রামপাল

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
কমমহদী ১৪ বছর

আমতলা ওয়াকটশপ, কজারারমদল, রামপাল,
ৈদর, মুন্সীগি।
আমতলা ওয়াকটশপ,কজারারমদল, রামপাল, ৈদর,
মুন্সীগি।
মা বাবার কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ, কুমন্ডর
বাজার, ৈদর, মুন্সীগি।
ৈায়মা ণষ্টল,মালখানগর কচৌরাস্তা, ণৈরাজণদখান,
মুন্সীগি।
ভাই ভাই ইণিণনয়াণরং, ণৈরাজণদখান উপমজলা
কমাি, ণৈরাজণদখান ,মুন্সীগি।
মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ
ভাগ্যকূল করাি, শ্রীনগর, মুন্সীগি

তাহৈীন কবপারী ১৩ বছর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ এন্ড ইমলকেণনক্স,পুরাতন
বাৈ স্টযান্ড, বর্তলা, ভাগ্যকূল করাি, শ্রীনগর,
মুন্সীগি।
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ এণিনা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটশপ,বালাশুর কচৌরাস্তা,
শ্রীনগর, মুন্সীগি।
মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ,ণতন কদাকান
বাজার, কমলজ কগইর্, শ্রীনগর, মুন্সীগি।
মাময়র কদায়া ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ, ণতন
কদাকান বাজার, কমলজ কগইর্, শ্রীনগর, মুন্সীগি।
অমর্ামমাবাইল
কৈণলম করন্ট-এ-কার অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটশপ
ওয়াকটশপ,শ্রীনগর কমলজ কগইর্, শ্রীনগর কমলজ
অমর্ামমাবাইল
কগইর্, শ্রীনগর, মুন্সীগি।
ওয়াকটশপ
কৈণলম করন্ট-এ-কার অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটশপ,শ্রীনগর কমলজ কগইর্, শ্রীনগর,
মুন্সীগি।
কৈণলম করন্ট-এ-কার অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটশপ,শ্রীনগর কমলজ কগইর্, শ্রীনগর,
মুন্সীগি।

ফারুক ১৬ বছর

ণরয়ান ১৪ বছর
শাখাওয়াত ১৩ বছর
রণবউল ১২ বছর
ণৈয়াম কশখ ১৪ বছর
মারুফ ১৬ বছর

ৈাণির ১৬ বছর
কমাঃ কাউৈার ১৭ বছর
কমাঃ আপন খান ১৫ বছর
জুনাময়দ ১৬ বছর
জাণহদ হাৈান ১৭ বছর
আণশক হাৈান ১৭ বছর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
আকবর কশখ
র্ঙ্গীবাণি, মুন্সীগি।
জামাল কবপারী
কবপািীবাণি, মুন্সীগি।
জামাল কবপারী
কবপািীবাণি, মুন্সীগি।
শাণকল
বাকরপািা, মালখানগর, ০১৭৭৮৮৩৫১৪২
বাবু কশখ
মালখানগর, ণৈরাজণদখান, মুন্সীগি।
জুময়ল কশখ
কাচপুর, কদাতলা মৈণজদ
ণপতা-কামাল
কফণরঘার্ (শ্রীনগর)
০১৭৬২ ৩২ ২৯ ৮১
ণপতা-কমাঃ জালাল কহামৈন
গাণদঘার্ (শ্রীনগর)
০১৭১২ ১৮ ৮১ ৬২
অন্য তথ্য পাওয়া যায়ণন, কদৌূঁমি পাণলময়
যায়
ণপতা-কগালাম কমাস্তফা কশখ
শ্রীনগর, মুন্সীগি
অন্য তথ্য পাওয়া যায়ণন, কদৌূঁমি পাণলময়
যায়
ণপতা-জুলহাৈ
আরণদপািা (শ্রীনর)
০১৭২৭ ৭১ ৪৯ ০০
ণপতা-রাণকব কহামৈন
কৈলামণত (শ্রীনগর)
কমাবা: জামন না
ণপতা-কদমলায়ার কহামৈন
শ্যামণৈণদ্ধ, বাঘবাণি (শ্রীনগর)
কমাবা: জামন না

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
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কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
কৈণলম করন্ট-এ-কার অমর্ামমাবাইল
ওয়াকটশপ,শ্রীনগর কমলজ কগইর্, শ্রীনগর,
মুন্সীগি।
জাহাঙ্গীর মর্রৈ,কামারগাঁও, নয়ন সুপার
মামকটর্,
কদাহার করাি, শ্রীনগর, মুন্সীগি।
ঢাকা মর্রস্,কদাহার করাি, শ্রীনগর, মুন্সীগি।

৩৬

কুতষ্টো

মা বাবার কদায়া মর্র, ণনমতলা বাৈষ্টযান্ড,
ণৈরাজণদখান, মুন্সীগি।
ইতঞ্জতনোতরাং ওোকশ প আতন অয়টাজ
িাউিলা দমাড় , রযােগতল , মজমপুর দগট ,
কুতষ্টো
দ ৌরৈ ইয়লকতিক
িাউিলা দমাড় , রযােগতল , মজমপুর দগট ,
কুতষ্টো ।
জতন অয়টাজ, োউতজাং, কুতষ্টো

াইদ ইতঞ্জতনোতরাং এন্ড ইয়লকতিক, দজলখানা
দমাড়, কুতষ্টো

িালাই দস্টার

রাতেম িালাই এিারপ্রাইজ,েড়োজার দরলপতি,
কুতষ্টো

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
আণতক হাৈান ১৭ বছর
নাম বমল নাই ১২ বছর
ৈাগর ১৭ বছর
কমাশারফ ১১ বছর
নেন ১২

দমাোঃ ঈর্ান ১২

তলমন ১৩

দদয়লাোর ১২

িাতঞ্জল ফরাতজ ১২

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
ণপতা-কদমলায়ার কহামৈন
শ্যামণৈণদ্ধ, বাঘবাণি (শ্রীনগর)
কমাবা: জামন না
অন্য ককান তথ্য বমল নাই।
ণপতা-নাণৈর
শ্রীনগর, মুন্সীগি
কভালা, গাইবান্ধা।
মতনরুল ই লাম দঘাড়ারঘাট , েতরপুর
কুতষ্টো

ইর্ারি আলী, জুতগো পালপাড়া , কুতষ্টো
দর , কুতষ্টো

রতেউল ই লাম, োউতজাং, কুতষ্টো

র্তরফুল ই লাম ,কাষ্টম দমাড়, কুতষ্টো
দর , কুতষ্টো

দমাোঃ তরন্টু ফরাতজ, কো কুতষ্টো

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
ণশশুশ্রম ণনরৈন
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
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কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

স্বয়দর্ িালাই দস্টার, েড়োজার দরলপতি, কুতষ্টো

রাতি ই লাম ১৪

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ ৈাঈদ কমার্র ৈাণভটণৈং কৈন্টার, আণজজুর রহমান
ৈিক, কুণষ্টয়া
ণছণর্দ্কা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,ণমরপুর, কুণষ্টয়া

স্বাধীন ১৪

ণছণর্দ্কা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,ণমরপুর, কুণষ্টয়া
এ কক ণব ণব্রকৈ, বারুইপািা,ণমরপুর, কুণষ্টয়া
এম আর ণব ণব্রক্স-১, মশান বাজার,ণমরপুর,
কুণষ্টয়া
এ ণব ণব্রকৈ, বারুইপািা,ণমরপুর, কুণষ্টয়া
ৈাইমকল কষ্টার
আহমেদ ৈাইমকল কষ্টার, কণব আণজজুর রহমান
ৈিক,কুণষ্টয়া
আহমেদ ৈাইমকল কষ্টার, কণব আণজজুর রহমান
ৈিক,কুণষ্টয়া
জদ টা ফযাক্টরী,
ণমজান জদ টা ফযাক্টরী,কমলজবাজার,মভিামারা,
কুণষ্টয়া
ৈাইমকল কষ্টার
কমার্র ৈাইমকল গ্যালারী ণবণি,
আমলাপািা,কুণষ্টয়া
ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ শুকতারা ইণিণনয়াণরং,পুরাতন আলফার কমাি,
কুণষ্টয়া
শুকতারা ইণিণনয়াণরং,পুরাতন আলফার কমাি,
কুণষ্টয়া
ণব্রকৈ
কমৈাৈ ট আর এৈ ণব্রকৈ ককাং, গািামিাবা,
গাংণন,মমমহরপুর
কজায়াদ টার ণব্রকৈ, গাংণন কমমহরপুর
ণব্রকৈ

৩৭

কমমহরপুর
কমমহরপুর

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

রণন ইণিঃ ওয়াকটৈপ,মুণজবনগর, কমমহরপুর

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং

তমন্টু দর্খ ,কুমারখাতল, কুতষ্টো

ৈণজব ১৩
নাঈম ১২
রময়ল ১৫

মণহবুল ইৈলাম কুণষ্টয়া কজলা স্কুমলর
ণপছমন কুণষ্টয়া ৈদর , কুণষ্টয়া ।
ইজারত আলী, জুণগয়া পালপািা , কুণষ্টয়া
ৈদর , কুণষ্টয়া
রণবউল ইৈলাম, ণমরপুর, কুণষ্টয়া
শণরফুল ইৈলাম ,কাষ্টম ণমরপুর, কুণষ্টয়া
কমাঃ আলম,মশান বাজার,ণমরপুর, কুণষ্টয়া

সুজন ১৪
সুম্রার্ ১২

ণমন্টু কশখ ,বারুইপািা,ণমরপুর, কুণষ্টয়া
কমাণমন,জগণত, কুণষ্টয়া

ণজহাদ ১২

কৈামহল ১৫

মন্তব্য

প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
দনাটির্ দপ্ররণ করা
েয়েয়ে। তর্শুয়ক
কমশ দথয়ক
প্রিযাোর করা
েয়েয়ে।
কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।পরবতীমত
ণশশুমক কমট কেমক
িতযাহার করা
হময়মছ মমমট অৈ
কায টালয়মক
অবণহত করা
হময়মছ।

মণনরুল ,কাণলশংকরপুর কুণষ্টয়া

ৈবুজ ১৩

কশাভন ১২

কমাঃ তামরক নওদাপািা , কভিামারা ,
কুণষ্টয়া ।
কমাঃ ওয়াণৈম,মঘািার ঘার্ , কুণষ্টয়া ৈদর
, কুণষ্টয়া
কালাম,বারখাদা, কাণলতলা পািা, কুণষ্টয়া

রামৈল ১৪

রুহুল আমীন,নক্সাবাণি, বারখাদা, কুণষ্টয়া

কণরম ১৪

শাজাহান,আিপািা,ধানমখালা, গাংনী,
কমমহরপুর ।
ওৈমান গণন,গাংণন কমমহরপুর

রানা ১২

ৈাইমুন ১৫
ইয়াণমন

গৃহীত ব্যবস্থা

১৫

কমাঃ রণবউল,মুণজবনগর, কমমহরপুর

কনাটিশ কিরি করা
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কমৈাৈ ট জণহরুল ওময়ণডং
ওয়াকটৈপ,পূরন্দরপুর,মুণজবনগর, কমমহরপুর
আকাশ ওময়ণডং
ওয়াকটৈপ,পূরন্দরপুর,দণিিপািা বাজার
কমমহরপুর
ওয়াণলদ ণস্টল কাঁচঘর, ককদারগি বাজার,
কমমহরপুর।
স্বপন অমর্াজ, গাঁিামিাব, কমমহরপুর
শাণকব ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, গাঁিামিাব,
কমমহরপুর
ফাণরয়া এন্টারিাইজ, দাণরয়াপুর বাজার, মুণজব
নগর, কমমহরপুর
শণফ এৈ এৈ এন্ড ণস্টল জংশন, হাইস্কুল
মামকটর্, গাঙ্গনী, কমমহরপুর
কমাস্তাক ওময়ণডং এন্ড ণস্টল ফাণন টচার, জামতলা
হাৈপাতাল বাজার, গাঙ্গনী, কমমহরপুর
ৈবুজ ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, জামতলা
হাৈপাতাল বাজার, গাঙ্গনী, কমমহরপুর
মামুন কমার্র ওয়াকটৈপ, জামতলা হাৈপাতাল
বাজার, গাঙ্গনী, কমমহরপুর
ভাই ভাই এন্টারিাইজ,মকদারগি, মুণজবনগর,
কমমহরপুর।
রাজু ৈাইমকল কস্টার, ২৮৩, এন এৈ করাি,কুণষ্টয়া
জণন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, মজমপুর,কুণষ্টয়া

কুণষ্টয়া

কবকারী
কমমহরপুর

কবকারী

কুণষ্টয়া

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

গ্রীি স্টার কবকারী, ণমরপুর বাজার(ঈগল চত্বর
ৈংলগ্ন), ণমরপুর,কুণষ্টয়া
আণমন ণমষ্টান্ন ভান্ডার, বামুন্দী বাজার,গাংনী
কমমহরপুর
কমমহদী তুণহন ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কজলা
পণরষদ সুপার মামকটর্ , বর্কতল, কুণষ্টয়া
কামরুল কস্টার, কজলা পণরষদ সুপার মামকটর্ ,
বর্কতল, কুণষ্টয়া

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
অণনক
১৫

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
মৃত রজব,মুণজবনগর, কমমহরপুর

নাঈম

১৪

কমাঃ রণফকুল,দণিিপািা বাজার
কমমহরপুর

পারমভজ

১৪

ণবজয়
বাদশা

১৫
১৬

কমাঃ ফখরুল,মকদারগি বাজার,
কমমহরপুর।
কমাঃ শণহদ,গাঁিামিাব, কমমহরপুর
তাজুল গাঁিামিাব, কমমহরপুর

রানা

১৬

কমাঃ ৈণমরুি্ ,মুণজব নগর, কমমহরপুর

আৈাদুল

১৩

কমাঃ মাতাবুল,গাঙ্গনী, কমমহরপুর

অণনক

১৬

রাণজব

১৪

আলমগীর কহামৈন,ণতরাইল,
কজািপুকুণরয়া,গাংনী, কমমহরপুর।
ফখরুল,গাঙ্গনী, কমমহরপুর

রাণকব

১৭

মজনু কশখ,গাঙ্গনী, কমমহরপুর

আৈাদ

১৬

কমাঃ হাণবব,মুণজব নগর, কমমহরপুর

জৈীম
ৈালাম

১৬
১৬

শণরফ

১৪

শরীয়ত আলী,মজমপুর,কুণষ্টয়া
কমাঃ মণত ণময়া, আলফার
কমাি,মজমপুর,কুণষ্টয়া
কমাঃ তাণরক,নওয়াপািা, ণমরপুর,কুণষ্টয়া।

আৈাদ

১৫

হাণফজুল,বামুন্দী বাজার,গাংনী কমমহরপুর

জণন

১৪

কমাঃ ওয়াণৈম ,যুণগয়া, কুণষ্টয়া।

আণমন

১৫

কমাহােদ আলী ,যুণগয়া, কুণষ্টয়া।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

হময়মছ।পরবতীমত
ণশশুমক কমট কেমক
িতযাহার করা
হময়মছ মমমট অৈ
কায টালয়মক
অবণহত করা
হময়মছ।
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কবকারী

ৈ ণমল

ৈ ণমল

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
র্ময়ার্া কার হাৈপাতাল, কজলা পণরষদ সুপার
মামকটর্ , বর্কতল, কুণষ্টয়া
ৈবুজ কস্টার, কজলা পণরষদ সুপার মামকটর্ ,
বর্কতল, কুণষ্টয়া
আজমীর কমার্রৈ, কজলা পণরষদ সুপার মামকটর্
, বর্কতল, কুণষ্টয়া
আল কহলাল ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, কজলা
পণরষদ সুপার মামকটর্ , বর্কতল, কুণষ্টয়া
কৈামা কতাহা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ, উপমজলা
পণরষদ মৈণজদ মামকটর্ , কুণষ্টয়া
ওহাব অমর্া কমাবাইল ওয়াকটৈপ, লাণহনী
বর্তলা, কুণষ্টয়া
রুমকী োই এয়ালুণমণনয়াম, লাণহনী বর্তলা,
কুণষ্টয়া
বাবুল ট্াংণক ফযাক্টরী, করলমগর্,মষ্টশন
করাি,কুণষ্টয়া
ট
কমৈাৈ মুন কেিাৈ ট, আনন্দধাম করাি,আলমিাঙ্গা,
চুয়ািাঙ্গা
কমৈাৈ ট মুমু ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈ এন্ড ণব্রমকর্ৈ,
ণবণৈক, কুণষ্টয়া
মা ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ,কবুরহার্,মপািাদহ
ৈিক,কুণষ্টয়া।
কমৈাৈ ট রাজ এন্টারিাইজ,ণজয়া ৈিক,
ণমরপুর,কুণষ্টয়া
মণল্লক ফাষ্টফুি এন্ড কণফ হাউজ, কপৌর কৃণষ
মামকটর্,মপৌর পাকট, ণমরপুর,কুণষ্টয়া
রুমন কনমফকশনাণর, পুরাতন বাৈষ্টযান্ড বাজার,
ণমরপুর, কুণষ্টয়া
মণল্লক ৈ ণমল, ণজয়া ৈিক কমাি,
ণমরপুর,কুণষ্টয়া
রাহাত ইণিণনয়াণরং, আমঝুণপ, কমমহরপুর
কশখ ৈ ণমল, কৃষ্ণপুর, ফুলবাণিয়া,
ণমরপুর,কুণষ্টয়া

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
শরীফ
১৬

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কমাঃ ৈাইদুল,পালপািা,যুণগয়া, কুণষ্টয়া।

শণফ

১৬

আৈগর আলী বর্কতল, কুণষ্টয়া

ৈাত্তারুল

১৪

আৈাদুল বর্কতল, কুণষ্টয়া

কমাঃ সুরুজ আলী

১৪

আণমরুল হক বর্কতল, কুণষ্টয়া

হাণববুর রহমান

১৪

আলাউর্দ্ীন,বর্কতল, কুণষ্টয়া

কমাঃ ণশপ্লন
কহামৈন
তুণহন

১৬

রণফক, লাণহনী বর্তলা, কুণষ্টয়া

১৪

আব্দুর রহমান,লাণহনী বর্তলা, কুণষ্টয়া

রামৈল

১৪

ৈণলম, কষ্টশন করাি,কুণষ্টয়া

ণরমন

১৫

ফরহাদ কহামৈন

১৫

মাহাতাব, আনন্দধাম করাি,আলমিাঙ্গা,
চুয়ািাঙ্গা
শাজাহান, কপািাদহ ৈিক,কুণষ্টয়া।

আলমগীর
কহামৈন
ওয়াণৈম

১৩

কালাম, কবুরহার্,মপািাদহ ৈিক,কুণষ্টয়া।

১৫

শামসুল আলী ,ণমরপুর,কুণষ্টয়া

জয়

১৭

বাবুল আক্তার ণমরপুর,কুণষ্টয়া

ৈাণির

১৩

হণববুর রহমান,ণমরপুর, কুণষ্টয়া

রানা

১৩

হাণলম, ণমরপুর, কুণষ্টয়া

রজব আলী
ণবপ্লব কহামৈন

১৩
১৪

বজলু, আমঝুণপ, কমমহরপুর
কমাঃ কুদরত মন্ডল, আমঝুণপ, কমমহরপুর

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য
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ক্রণমক

কজলার নাম

চুয়ািাঙ্গা

কৈক্টমরর নাম

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

কবকারী

জননী কবকারী এন্ড কস্টারৈ,জগণত করলবাজার,
ণচণনকল ৈিক, কুণষ্টয়া
ভাই ভাই কবকারী,জগণত করলবাজার, ণচণনকল
ৈিক, কুণষ্টয়া
আণরফ ফুি, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা
ময়ূরী ফুি কিািাক্টৈ, কগাণবঙ্গপুর,
আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা
ইৈমাঈল কমার্র ৈাইমকল ৈাণভটণৈং,
আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

ফুি কিািাক্টৈ

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

প্লাণষ্টক

ফুি কিািাক্টৈ

ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণলখন
১৩

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল
নং
কদম আলী,জগণত, কুণষ্টয়া

নাইম

১৩

মাহাতাব, জগণত, কুণষ্টয়া

মামুন
ণমলন

১৪
১৪

মাহফুজ

১২

রণফকুল, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা
আণতয়ার আলী, কগাণবঙ্গপুর,
আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা
ণজবরান,দামুিহুদা, চুয়ািাঙ্গা

লালন অমর্া, হাইমরাি, আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

ণনশান

১৩

ফণরদ আলী , ছখণন্ড,চুয়ািাঙ্গা

ভাই ভাই কমার্র গ্যামরজ, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

ৈাণির

১৪

অন্তর, আলুকণদয়া বাজার, চুয়ািাঙ্গা

১৩

রাণশদুল, আলমিাঙ্গা, চুয়ািাঙ্গা

ফাইভ ষ্টার প্লাণষ্টক, রাণধকানগর,
আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

ণৈজান

রাজু প্লাণষ্টক, আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

ণৈয়াম

১৪

নুরুল ইৈলাম, আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

ইফাত কিার্ টৈ,আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

নাজমুল

১৪

কমাঃ রমজান,আলমিাঙ্গা,চুয়ািাঙ্গা

আণলফ ফুি কিািাক্টৈ, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

কশাভন

১৪

মামলক ণনলার কমাি, চুয়ািাঙ্গা

রানী ফুি,জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

রামৈল

১৪

ণজন্নাহ, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

মা মুণি, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

কণরম

১৪

পারমভজ, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা
ভাই ভাই মুণি, ণপয়ারাতলা, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
মুন্না
১৪

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

কনাটিশ কিরি করা
হময়মছ।পরবতীমত
ণশশুমক কমট কেমক
িতযাহার করা
হময়মছ মমমট অৈ
কায টালয়মক
অবণহত করা
হময়মছ।
।

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

শণরফ আলী, শ্যামপুর, চুয়ািাঙ্গা
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ক্রণমক

কজলার নাম

কৈক্টমরর নাম

কমমহরপুর

ইণিণনয়াণরং ওয়াকটৈপ

কমার্
কজলার
ৈংখ্যা =
৩৭

কারখানা/িণতষ্ঠামনর নাম ও ঠিকানা

ণশশুশ্রণমমকর নাম ও
আনুমাণনক বয়ৈ
ণমরাজ
১৪
ইমরুল
১০
বকুল
১৪
ণদপ্ত
১৪

ফাণন টচার

কমঘলা ফুি কিািাক্টৈ, জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা
ইমাদুল ইণিঃ ওয়াকটৈপ,আমঝুপী কমমহরপুর।
আহমমদ ণরক্সা গ্যামরজ, আমঝুপী, কমমহরপুর।
বাবু ফাণন টচার, কমইন করাি, কমমহরপুর।

কদাকান

রাজা কষ্টার,বিবাজার, কমমহরপুর।

পারমভজ

১২

কহামর্ল

ইয়ারুল কহামর্ল, কমলজমমাি কমমহরপুর।

ণদদার

১০

কমার্ কৈক্টর ৈংখ্যা =
২৫

কমার্ কারখানার ৈংখ্যা = ১৫৭১

অণভভাবমকর নাম, ঠিকানা ও কমাবাইল নং

গৃহীত ব্যবস্থা

মন্তব্য

ণমরাজুল,জীবননগর,চুয়ািাঙ্গা
কমাঃ রমজান ,আমঝুপী কমমহরপুর
ইযাযুল ণময়া,আমঝুপী, কমমহরপুর
কমাঃ ণৈরাজ ণশকদার,আলুকণদয়া,
কমমহরপুর।
আফাজুল,মকদারগি বাজার, কমমহরপুর।
কমাঃ কহামৈন,মকদারগি বাজার,
কমমহরপুর।

কমার্ ণশশুর ৈংখ্যা =৩১৫৫
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