
বাাংলাদেশ ট্রেড ট্র ার্টাল 
আমোনিকারকদের তানলকা 

 
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 

পত্র েং 
িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 

ব্াংনের োম তিোো 
২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

তেড এনরা ইন্ডাতিজ  রােীরহাট, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৮৪ ০২/০৭/১৪ ২৫ লক্ষ ৩৫ 
িাং-  ০২/০৭/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িানলাড়া 
েনপসানরশে 

ট্রচৌধুরী তিলা, োটোরপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৮৫ ০৬/০৭/১৪ ১ ট্রোতট ১০৭ 
িাং-  ০৬/০৭/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মঞ্জুর মটরস তস এে 
তজ এন্ড ট্রপনোতলয়াম 
তিতলং ট্রেশে 

সাজাপুর, মাতিড়া, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৮৬ ১০/০৭/১৪ ৫ লক্ষ ২৫ 
িাং-  ৯/৭/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সীমা এন্টারপ্রাইজ রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৮৮ ০৫/০৮/১৪ ১ ট্রোতট ৪৯ 
িাং-  ০৪/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মাইনরা ট্রেড তশববাটী েনলজ ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৮৯ ০৭/০৮/১৪ ৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ০৭/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেবরাস 
এন্টারপ্রাইজ 

নুরােী ট্রমাড়, সান্তাহার ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৯০ ০৭/০৮/১৪  ৫১ 
িাং-  ৬/৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মুে মুে বয়লার 
এন্ড রাইচ তমল 

সাহার পুকুর বাজার, দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৯১ ০৭/০৮/১৪ ৫০ লক্ষ ১২ 
িাং-  ৭/৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রাহুল ট্রেডাসস নুরােী ট্রমাড়, খাাঁ পাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৯২ ১০/০৮/১৪  ৩৫ 
িাং-  ০৫/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োতহল ট্রেড ট্রশখ ম্ােশে, রংপুর ট্ররাড, বড়ন ালা, ব- ১৮৮১৯৩ ১১/০৮/১৪ ৫ লক্ষ ৩১ 
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ইন্টারন্যাশোল বগুড়া িাং-  ১১/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এম, আর ইন্টারন্যাশোল ট্র াহাইল ট্ররাড, খান্দার, বগুড়া ব- ১৮৮১৯৪ ১৩/০৮/১৪ ৫ লক্ষ ১৩ 
িাং-  ১৩/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আেবতরয়া অনটা ফ্লাওয়ার 
তমলস্  

থাো ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৯৫ ১৮/০৮/১৪ ৫ ট্রোতট ১১০ 
িাং-  ১৮/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তড, ট্রে অনটা রাইস 
তমলস্ 

সান্তাহার ট্ররাড, দর াহাট, োহালু, বগুড়া ব- ১৮৮১৯৬ ১৮/০৮/১৪  ১০১ 
িাং-  ১৮/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হে তটেপতে, সান্তাহার ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৯৯ ২৫/০৮/১৪ ৫ লক্ষ ৬৪ 
িাং-  ২৫/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তদতি এন্টারপ্রাইজ রায় বাহাদুর সড়ে, জনলশ্বরীিলা, বগুড়া ব- ১৮৮২০০ ০১/০৯/১৪ ৫ লক্ষ ২৫ 
িাং-  ৩১/০৮/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল- ইসলাম 
ট্রমটাল ইন্ডাতিজ 

এরুতলয়া বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮২০২ ০৯/০৯/১৪ ৫০ লক্ষ ৯৬ 
িাং-  ০৯/০৯/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস চন্দ্রপুরী ট্রেডাসস মালঞ্চা, পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট ব- ১৮৮২০৩ ১৬/০৯/১৪ ১ ট্রোতট ২৪ 
িাং-  ১৬/০৯/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রদওয়াে মটরস তচতেেল সড়ে, জয়পরুহাট ব- ১৮৮২০৪ ১৮/০৯/১৪ ৫০ লক্ষ ৪৫ 
িাং-  ১৮/০৯/১৪ 
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ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
সসেি ট্রেডাসস তব  বাজার, ট্রশরপুর ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮২০৫ ২৮/০৯/১৪ ৫০ লক্ষ ৮৩ 

িাং-  ২৮/০৯/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

িাতরহা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ধুেট ট্ররাড, ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২০৮ ১২/১০/১৪ ৫ ট্রোতট ৮০ 
িাং-  ১২/১০/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মােতসব ট্রেডাসস ট্রিতলহাড়া দঃপাড়া, ট্রশনখরনোলা, বগুড়া 
সদর, বগুড়া 

ব- ১৮৮২১০ ১৬/১০/১৪ ৫ লক্ষ ৫১ 
িাং-  ১৬/১০/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রলাবাল ইমনপক্স দতক্ষণ ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮২১১ ২০/১০/১৪ ১ ট্রোতট ৭২ 
িাং-  ২০/১০/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রজ, ট্রে, 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রশরপুর ট্ররাড, সুত্রাপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২১২ ২৭/১০/১৪ ৫০ লক্ষ ৯৯ 
িাং-  ২৭/১০/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তরদওয়ানুর 
ইন্টারন্যাশোল 

হামছায়াপুর, ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২১৩ ২৭/১০/১৪ ৫০ লক্ষ ৬৯ 
িাং-  ২৭/১০/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তমলে ট্রেডাসস হানরে আলী মানেসট, ২য় িলা, চুতড়পতে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮২১৪ ১০/১১/১৪ ২৫ লক্ষ ৮৫ 
িাং-  ১০/১১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ডাইম েৃতি বাংলা তলতমনটড ডাইম িবে, ধুেট, বগুড়া ব- ১৮৮২১৫ ১২/১১/১৪ ৫০ লক্ষ ১১১ 
িাং-  ১২/১১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মুে ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড, পুরািে বাস ে্ানন্ডর 
সামনে, বগুড়া 

ব- ১৮৮২১৬ ১৩/১১/১৪ ৫০ লক্ষ ৩২ 
িাং-  ১৩/১১/১৪ 
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ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
এম, এইচ, এনরা োতরলস, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২১৭ ২০/১১/১৪ ২৫ লক্ষ ১২০ 

িাং-  ২০/১১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, তব, এম, 
তিেস্ 

ট্রপরীহাট,  াবিলী, বগুড়া ব- ১৮৮২১৮ ২৫/১১/১৪ ৫ লক্ষ ১৯৩ 
িাং-  ২৫/১১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

হারবাল ট্রমতডনেয়ার ট্ররতজয়াম্ােশে, রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮২২২ ০১/১২/১৪ ৫ লক্ষ ৭৫ 
িাং-  ০১/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আর, এে, এন্টারপ্রাইজ এ- ৩ আরািাি েমনেক্স, তব.আর.তট.তস 
মানেসট, েীচিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৮২২৩ ০৩/১২/১৪ ২৫ লক্ষ ৬৭ 
িাং-  ০৩/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্ররনেসা ট্রেডাসস  াবিলী, বগুড়া ব- ১৮৮২২৪ ০৪/১২/১৪ ৫ লক্ষ ১০১ 
িাং-  ০৪/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মতের ট্রেডাসস ট্রচনলাপাড়া, চািী বাজার সংলগ্ন, বগুড়া ব- ১৮৮২২৫ ০৪/১২/১৪ ৫০ লক্ষ ৮৬ 
িাং-  ০৪/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইউসুি এনরা সজাবাদ, মাদলা, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২২৬ ০৭/১২/১৪ ৫ লক্ষ ৮২ 
িাং-  ০৭/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রানবয়া 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রসাোিলা বন্দর, ট্রসাোিলা, বগুড়া ব- ১৮৮২২৭ ১০/১২/১৪ ২৫ লক্ষ ৬৮ 
িাং-  ০৯/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
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আে আম এনরানিট সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী ট্রমাড়, বগুড়া ব- ১৮৮২২৯ ১৪/১২/১৪ ৫ লক্ষ ৪২ 
িাং-  ১৪/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, এি, 
এন্টারপ্রাইজ 

তরয়াজ োজী ট্রলে, সুত্রাপুর, বগুড়া ব- ১৮৮২৩০ ১০/১২/১৪ ২৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ১০/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, তব, এম, 
তিেস্ 

িরেীহাট,  াবিলী, বগুড়া ব- ১৮৮২৩১ ১৫/১২/১৪ ২৫ লক্ষ ৬১ 
িাং-  ১৫/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আপে ট্রেডাসস ট্রটপা াড়ী, ট্রমাোমিলা, বগুড়া  ব- ১৭৪৩০১ ২২/১২/১৪ ৫ লক্ষ  ৫৩ 
িাং-  ২১/১২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

মনমসাসস সানলহা ট্রেডাসস  রাজাবাজার, বগুড়া  ব- ১৭৪৩০২ ২৪/১২/১৪ ৫০ লক্ষ  ০৬ 
িাং-  ২৪/১২৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

 
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 

পত্র েং 
িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 

ব্াংনের োম তিোো 
সিিা এনরা সানয়ন্স  ছাতবলা ম্ােশে, ট্রচৌধুরী ট্রলে, হাজীপাড়া, 

বগুড়া  
ব- ১৮৮১০৩ ০১/৭/১৩ ৫ লক্ষ  ৮০ 

িাং- ৩০/৬/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

আবু ট্রমাঃ তজয়াউল েতরম  আগুতেয়ার িাইড়, ট্রসাোিলা, বগুড়া  ব-
০১৮৮১০৫ 

০৭/০৭/১৩ ২৫ লক্ষ  ১৪২ 
িাং-  ০৭/৭/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

মডােস ট্রপাতরে ট্রটেনোলতজ েৃষ্ণপরু, শাহ- বনন্দ ী, ট্রশরপুর, বগুড়া  ব- ০৮/৭/১৩ ৫০ লক্ষ  ৮৯ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

এম েেসালনটন্সী প্রাঃ তলঃ ১৮৮১০০৬ িাং-  ০৮/৭/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্রদৌলি ট্রেডাসস  াবিলী বাজার,  াবিলী, বগুড়া ব- ১৮৮১০৮ ২৪/০৭/১৩ ২৫ লক্ষ ২৫ 
িাং-  ২১/০৭/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েথা এন্টারপ্রাইজ হে োজা বাস ে্ান্ড, েন্দীরাম, বগুড়া ব- ১৮৮১০৯ ০১/০৮/১৩ ২৫ লক্ষ ১৩ 
িাং-  ১/৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

হাসাে জুট তমলস তলতমনটড ইসলামপুর, হতর াড়ী, বগুড়া ব- ১৮৮১১১ ২০/০৮/১৩ ৫ লক্ষ ৭৬ 
িাং-  ১৮/০৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রংধনু ট্রেডাসস োমুজা শাহপাড়া, বাংলা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১১২ ২০/০৮/১৩ ৫০ লক্ষ ১১ 
িাং-  ২০/০৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস লক্ষী এন্ড সন্স োমাজ ড় ডালপতে, বগুড়া ব- ১৮৮১১৩ ২১/০৮/১৩ ৫০ লক্ষ ১৮ 
িাং-  ১১/০৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সূচী এন্টারপ্রাইজ িানলাড়া বাজার, দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া ব- ১৮৮১১৫ ২২/০৮/১৩ ২৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ২১/৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইিাতহম 
এন্টারপ্রাইজ 

বানু তেউ মানেসট, বগুড়া ব- ১৮৮১১৬ ২৯/০৮/১৩ ৫০ লক্ষ ১৬ 
িাং-  ২৯/০৮/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল- আতমে চাউল 
েল 

িলুবাড়ী, হাটিুলবাড়ী, সাতরয়াোতন্দ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১১৭ ০২/০৯/১৩ ৫০ লক্ষ ৪৭ 
িাং-  ০২/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মধা এন্টারপ্রাইজ ট্রমতরো েদীবাংলা েমনেক্স ৬ষ্ঠ িলা, 
এম.এ.খাে ট্রলে, বগুড়া 

ব- ১৮৮১১৮ ০৩/০৯/১৩ ২৫ লক্ষ ৬৯ 
িাং-  ০২/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

সু ন্ধা ট্রেতডং সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১২১ ১১/০৯/১৩ ৫ লক্ষ ৪০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

িাং-  ১১/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তদদারুল হে এন্ড 
সন্স 

জামাল ঞ্জ, আনেলপুর, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১২২ ২৪/০৯/১৩ ৫ ট্রোতট ১৯ 
িাং-  ২৪/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িন্ময় এন্টারপ্রাইজ দত্তবাড়ী, পাতের ট্াংতে ট্রলে, বগুড়া ব- ১৮৮১২৪ ২৪/০৯/১৩ ২৫ লক্ষ ৭০ 
িাং-  ২৪/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইমা ইন্টারন্যাশোল দমদমা, পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১২৫ ২৬/০৯/১৩ ৫ লক্ষ ৩০ 
িাং-  ২৫/০৯/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আতমরুল েতবর সান্তাহার ট্ররাড, তটেপতে, বড়ন ালা, বগুড়া ব- ১৮৮১২৬ ০৬/১০/১৩ ৫ ট্রোতট ৯৮ 
িাং-  ০৬/১০/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হািসা 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রচাঁচড়া, বা জাো, পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১২৯ ১০/১০/১৩ ৫ লক্ষ ৪২ 
িাং-  ৩/১০/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মম ইে তলতমনটড রংপুর ট্ররাড, েওদাপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৩০ ২২/১০/১৩ ২৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ২২/১০/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল- আতমে 
ট্রেডাসস 

হাটিুলবাড়ী, সাতরয়াোতন্দ, বগুড়া ব- ১৮৮১৩১ ২২/১০/১৩ ৫০ লক্ষ ৫৩ 
িাং-  ২২/১০/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

প্রাইম এনরা ইন্ডাতিজ এরুইল বাজার, োহালু, বগুড়া ব- ১৮৮১৩৩ ০৩/১১/১৩  ২৩ 
িাং-  ০৩/১১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আথস েনপসানরশে পতিম তসংড়া, পূবস ঢাো ট্ররাড, সান্তাহার, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৩৪ ০৩/১১/১৩ ৫০ লক্ষ ৯৫ 
িাং-  ০৩/১১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, আর মটরস ট্রখজুরিলা, ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৩৬ ২৪/১১/১৩ ৫ লক্ষ ৬ 
িাং-  ২৪/১১/১৩ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
ট্রমসাসস বগুড়া ট্রেতডং হাউস ট্রচনলাপাড়া, চন্দেবাইশা ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৩৭ ২৪/১১/১৩ ১ ট্রোতট ৭৩ 

িাং-  ২৪/১১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস অতেে এন্টারপ্রাইজ উত্তর ট্রচনলাপাড়া, চন্দেবাইশা ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৩৮ ২৬/১১/১৩  ৮০ 
িাং-  ২৬/১১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আোশ ট্রেডাসস োহার মানেসট, চন্দেবাইশা ট্ররাড, 
ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৮১৩৯ ২৮/১১/১৩ ৫০ লক্ষ ৯৩ 
িাং-  ২৮/১১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শুেরা এন্টারপ্রাইজ চেসুত্রাপুর, বাদুরিলা, বগুড়া ব- ১৮৮১৪০ ০৯/১২/১৩ ৫০ লক্ষ ২ 
িাং-  ০৯/১২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

েৃষ্ণ িান্ডার রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৪১ ১৭/১২/১৩ ৫০ লক্ষ ৩৭ 
িাং-  ১৭/১২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস অতরতজোল এনরা ট্ররানমো আিাজ সড়ে, জনলশ্বরীিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৪২ ০৭/০১/১৪ ৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ২৬/১২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সিিা ট্রমতশোরীজ ট্রজলা পতরিদ মানেসট, ট্র াহাইল ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৪৩ ০৭/০১/১৪ ৫ লক্ষ ১১ 
িাং-  ০৬/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রবক্সটার আয়ুনবসদীে 
ল্াবনরটরীজ 

মাতটডালী ২য় বাইপাস সড়ে, মাতটডালী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৪৪ ১২/০১/১৪ ৫ লক্ষ ৫০ 
িাং-  ১২/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োতিজ 
এন্টারপ্রাইজ 

মতড়য়া, ট্র ালাবাড়ী বাজার,  াবিলী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৪৫ ১৬/০১/১৪ ৫ লক্ষ ১২ 
িাং-  ১৬/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তপ, ট্রে, ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৪৬ ২০/০১/১৪ ৫ লক্ষ ২৮ 
িাং-  ২০/০১/১৪ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
ট্রমসাসস তমশু ট্রেতডং  লালমাতটিাট ট্রলে, রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৪৮ ২১/০১/১৪ ৫০ লক্ষ ১১ 

িাং-  ২১/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রসায়াতজম ইন্টারন্যাশোল 
তলঃ 

আনশেপুর, রােীরহাট, শাজাহােপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৪৯ ২৭/০১/১৪ ২৫ লক্ষ ২২ 
িাং-  ২৭/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আর, এস, ইমনপক্স দতক্ষণ ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৫০ ২৮/০১/১৪ ১ ট্রোতট ৪৫ 
িাং-  ২৮/০১/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এ, আর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

েরনিায়া সুপার মানেসট ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৫১ ০৩/০২/১৪ ৫ ট্রোতট ৪০ 
িাং-  ০৩/০২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এ্াডিান্সড এনরানিট 
এন্ড িাতটসলাইজার  

সান্তাহার ট্ররাড, োমাজ ড়, বগুড়া ব- ১৮৮১৫৩ ২৭/০২/১৪ ২৫ লক্ষ ১৫ 
িাং-  ২৭/০২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তপ্রয়াংো 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রমৌসুমী মানেসট, রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৫৪ ০৪/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৪৪ 
িাং-  ২/৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রোহাস ট্রেডাসস উত্তর োটোরপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৫৫ ০৪/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৪২ 
িাং-  ২/৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জামাে ট্রেডাসস সান্তাহার ট্ররাড, তটেপতে, বগুড়া ব- ১৮৮১৫৬ ০৪/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৪৩ 
িাং-  ০২/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রশখ েেিােশে শহরিলা, দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৫৭ ০৪/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ২০ 
িাং-  ০৪/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সূচো এন্টারপ্রাইজ ট্রখালাশ, দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৬০ ১৩/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৪৩ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

িাং-  ১২/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

উইে এনরা তলতমনটড হতর াড়ী, ইসলামপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৬১ ১৩/০৩/১৪ ২৫ লক্ষ ৭১ 
িাং-  ২৪/০২/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তসোরতজে ট্রেতডং তলতমনটড েয়মাইল, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১৬২ ১৬/০৩/১৪ ১ ট্রোতট ৫ 
িাং-  ১৬/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মীর হাতববুল আলম তছতলমপুর, তবশ্বনরাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৬৩ ১৬/০৩/১৪ ২৫ লক্ষ ৫৫ 
িাং-  ১৬/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস বন্ধ ুএন্টারপ্রাইজ ট্রজাহরা তিলা, ট্রশরপুর ট্ররাড, সুত্রাপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৬৪ ১৯/০৩/১৪ ২৫ লক্ষ ৬৭ 
িাং-  ১৯/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হারমতে 
এন্টারপ্রাইজ 

সরদারপাড়া, েিুেহাট, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১৬৫ ২৩/০৩/১৪ ১ ট্রোতট ... 
িাং-  ২৩/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িালুেদার ট্রেডাসস  খাজা মানেসট, রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৬৬ ২৫/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৬৭ 
িাং-  ২৫/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তব, ট্রে, ট্রেডাসস ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৬৭ ২৭/০৩/১৪ ৫ লক্ষ ৭৭ 
িাং-  ২৫/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রায়হাে ট্রেডাসস রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮১৬৮ ২৭/০৩/১৪ ৫ ট্রোতট ১৪৯ 
িাং-  ২৭/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

রীণ এ্ানরা ইন্টারন্যাশোল িাউিলা, বগুড়া ব- ১৮৮১৬৯ ২৭/০৩/১৪ ৫০ লক্ষ ১৩৯ 
িাং-  ২৭/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

ট্রমসাসস এস, আর ট্রেতডং লালমাতটরিাট, বড়ন ালা, বগুড়া ব- ১৮৮১৭০ ২৭/০৩/১৪ ৫০ লক্ষ ১৪৫ 
িাং-  ২৭/০৩/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মা লক্ষী ট্রেতডং ইরােে র, জয়পুরহাট ব- ১৮৮১৭১ ০২/০৪/১৪ ৫০ লক্ষ ৩ 
িাং-  ০২/০৪/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শান্তো ট্রব ম চেনবাচাই,  াবিলী, বগুড়া ব- ১৮৮১৭২ ০৮/০৪/১৪ ৫ লক্ষ ২ 
িাং-  ৮/৪/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তব, আর এন্টারপ্রাইজ ইসলাম সুপার মানেসট, েনলােী, বটিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৭৩ ২৪/০৪/১৪ ৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ২৪/০৪/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আতজজ েনপসানরশে োতলিলা, েনলজ ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮১৭৫ ০৪/০৫/১৪ ৫ লক্ষ ৩ 
িাং-  ০৪/০৫/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শাতহে মৎস্য আড়ৎ মাোরপাড়া, দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া ব- ১৮৮১৭৭ ০৫/০৫/১৪ ৫ লক্ষ ৫২ 
িাং-  ২৭/০৪/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মতদো ট্রেতডং বড়ন ালা, লালমাতটরিাট ট্রলে, বগুড়া ব- ১৮৮১৭৯ ১৯/০৫/১৪ ৫০ লক্ষ ১২ 
িাং-  ১৯/০৫/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসানহল অনটাজ ট্রটম্পল ট্ররাড,  ালাপতে, বগুড়া ব- ১৮৮১৮০ ২৫/০৫/১৪ ৫ লক্ষ ৪৮ 
িাং-  ২৫/০৫/১৪ 
... 

বগুড়া তস, এে, তজ তিতলং 
ট্রেশে 

বাইপাস ট্ররাড, বারবােপুর, বগুড়া সদর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮১৮১ ০৩/০৬/১৪ ৫ লক্ষ ১৫ 
িাং-  ০১/০৬/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আশরাি ট্রেডাসস ট্র াহাা্ইল ট্ররাড, খান্দার, বগুড়া ব- ১৮৮১৮২ ০৪/০৬/১৪ ৫ লক্ষ ৩৬ 
িাং-  ৪/৬/১৪ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও 
ব্াংনের োম তিোো 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
ট্রএ, ট্রে, এম আমানুল্লাহ হাতিজার রহমাে সড়ে, রহমােে র, 

বগুড়া 
ব- ১৮৮১৮৩ ১৬/০৬/১৪ ৫ লক্ষ ৫৩ 

িাং-  ১৬/০৬/১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

 
 
  



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
রীণ এনরা ট্রেয়ার োমারপাড়া ট্ররাড, তব ব্লে, 

শাজাহােপুর, বগুড়া 
ব- ১৮৮০০৯ ০৩/০৭/১২ ৫ লক্ষ  ৬৩ 

িাং-  ০৩/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

এ্ােতটি রপ ট্রেয়ার তলঃ রােীরহাট, শাজাহােপুর, বগুড়া ব- ১৮৮০১০ ০৫/০৭/১২ ৫০ লক্ষ  ১৩ 
িাং-  ০৫/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস োোইলাল রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮০১১ ০৫/০৭/১২  ১৪ 
িাং-  ৫/৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

রুতজো এন্টারপ্রাইজ বালা সে াড়ী, বগুড়া সদর, বগুড়া ব- ১৮৮০১২ ১০/০৭/১২ ১ লক্ষ ৩ 
িাং-  ২৪/০৬/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রজ, তব েনপসানরশে খাে মানেসট, বগুড়া ব- ১৮৮০১৩ ১৫/০৭/১২ ১ লক্ষ ২২ 
িাং-  ১৫/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ডলতিে েেিােশে হাসপািাল ট্ররাড, টাউে েনলােী, 
ট্রশরপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৮০১৪ ১৮/০৭/১২ ৫০ লক্ষ  ৮ 
িাং-  ১৮/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস মা দূ স ইন্টারন্যাশোল ধােমতন্ড, জয়পুরহাট ব- ১৮৮০১৫ ১৯/০৭/১২ ১ ট্রোতট ২১ ও ২২ 
িাং-  ১৯/০৭/১২ ও 
১৯/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জামাে ট্রটতলেম  ওহর োজা, এম এ খাে ট্রলে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০১৬ ২৬/০৭/১২ ৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ২৬/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

িাজ এন্টারপ্রাইজ রাজা বাজার, ট্রমইে ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮০১৭ ৩০/০৭/১২  ২৭ 
িাং-  ২৯/০৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

বািনো এনরা ইন্ডাতিজ (প্রাঃ) তলঃ সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী ট্রমাড়, ব- ১৮৮০১৮ ০৫/০৮/১২ ১৫ লক্ষ ৪ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
বগুড়া িাং-  ০৫/০৮/১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
আব্দুল মতিে ট্রেডাসস সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী ট্রমাড়, 

বগুড়া 
ব- ১৮৮০২০ ১২/০৮/১২  ৩ 

িাং-  ১২/০৮/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শেম এন্টারপ্রাইজ নুরােী ট্রমাড়, সান্তাহার ট্ররাড, 
বগুড় 

ব- ১৮৮০২১ ২৭/০৮/১২  ০২/৮১ 
িাং-  ০৮/০৮/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এ তব ট্রেড ইন্টারন্যাশোল সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী ট্রমাড়, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০২২ ০৩/০৯/১২ ৫০ লক্ষ ১০ 
িাং-  ০৩/০৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

সসয়দ ট্রেডাসস সুত্রাপুর, তরয়াজ োজী ট্রলে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০২৩ ১৩/০৯/১২ ৫ লক্ষ ৩২ 
িাং-  ১৩/০৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রজ, আর িাউনন্ডশে মন্ডলধরে, ট্রজার াছাহাট, বগুড়া ব- ১৮৮০২৪ ১৩/০৯/১২ ৫০ লক্ষ ৪০ 
িাং-  ১৩/০৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, এইচ, এন্টারপ্রাইজ রামঃ হতলদাব া, ট্রপাঃ 
ট্রিলুরপাড়া, উপনজলাঃ 
ট্রসাোিলা, ট্রজলাঃ বগুড়া 

ব- ১৮৮০২৫ ১৯/০৯/১২ ৫ লক্ষ ৪১ 
িাং-  ১৮/০৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এস.এে. ট্রেড ইন্টারন্যাশোল  আঃ রউি িালুেদার মানেসট, ২য় 
িলা,  
চাদেী বাজার, বগুড়া।  

ব- ১৮৮০২৬ ১৯/০৯/১২ ৫০ লক্ষ  ৪১ 
িাং- ১৮/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস হাসাে ট্রেতডং  রাজাবাজার, বগুড়া  ব- ১৮৮০২৭ ২৪/৯/১২ ১ লক্ষ  ১৬ 
িাং- ২০/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস খাতলদ এন্টারপ্রাইজ  হাউসেং২২, ট্ররাডেং ২১ 
উপশহর হাউতজং ট্রেট বগুড়া 

ব- ১৮৮০২৮ ২৪/৯/১২ ৫ লক্ষ  ১৩ 
িাং-  ২৪/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

এম.তপ ইন্টারন্যাশোল  উত্তর ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া  ব- ১৮৮০২৯ ২৬/৯/১২  ৬১ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
িাং- ২৬/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস অঞ্জো এন্টারপ্রাইজ  আনেলপুর, হাজীপাড়া  
আনেলপুর, জয়পুরহাট  

ব- ১৮৮০৩০ ২৭/৯/১২ ১ লক্ষ  ০৩ 
০৩/২৭/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস পাতপয়া ট্রেডাসস  এ- ২৯, তবআরতটতস সতপং 
েমনেক্স, ২য় িলা, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৩১ ৩০/৯/১২ ১৫ লক্ষ  ০১ 
িাং-  ৩০/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্র ৌিম রাইচ তমল  িানলাড়া বাজার, িানলাড়া, বগুড়া  ব-  ১৮৮০৩২ ০৪/১০/১২ ৫০ লক্ষ  ৪৯ 
িাং- ১৯/৯/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস োতহদ মটরস দত্তবাড়ী, রংপুর ট্ররাড, বগুড়া  ব- ১৮৮০৩৩ ১০/১০/১২ ৫০ লক্ষ  ৩৫  
িাং- ৩০/১০/১২ 

ট্রমসাসস হাতববুর রহমাে  বাতলয়ািাটা বাজার, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৮০৩৪ ১০/১০/১২ ৫ লক্ষ  ৩৫  
িাং-  ০৯/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস উজ্জল ট্রেডাসস  বুতড় ঞ্জ, তশব ঞ্জ, বগুড়া  ব- ১৮৮০৩৫ ১৪/১০/১২ ১ লক্ষ  ১৯ 
িাং-  ১১/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

এ্াট এন্টারপ্রাইজ  ট্রেশে ট্ররাড, আনেলপুর 
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৮০৩৬ ১৪/১০/১২ ৫ লক্ষ ১২ 
িাং-  ১৪/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আর এম এইচ এনরা 
বাংলানদশ  

েয়মাইল, আরতডএ, শাজাহােপুর, 
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৩৭ ১৫/১০/১২ ১ লক্ষ  ৩৬ 
িাং-  ১৫/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস বণসালী ম্ানুি্ােচারীং ধরমপুর, বগুড়া  ব-  ১৮৮০৩৮ ১৭/১০/১২ ৫ লক্ষ  ১৪ 
িাং ১৭/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

উইে উইে ইন্টারন্যাশোল  খাে মানেসট ৩য় িলা  ব- ১৮৮০৩৯ ১৮/১০/১২ ৫ লক্ষ  ১৮ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
থাো ট্ররাড, সািমাথা বগুড়া  িাং ১৮/১০/১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  
ট্রমসাসস এ ট্রে এম ইেবাল ট্রহানসে  োেপুর, আনেলপুর, জয়পুরহাট  ব-  ১৮৮০৪০ ২১/১০/১২ ৫ লক্ষ ২১ 

িাং ১৮/১০/১৪২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

মনমসাসস উইনলা ট্রপাতরে এন্ড 
হ্যাচারী তলঃ  

ো ইল,  াবিলী, বগুড়া  ব- ১৮৮০৪১ ২৩/১০/১২  ১৯ 
িাং ২৩/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস মনোয়ারা এন্টারন্যাশোল ট্রডামররাম, অনিার মালঞ্চা, 
োহালু, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৪২ ২৩/১০/১২ ৫০ লক্ষ  ০৭ 
িাং ২৩/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আনলয়া ট্রপাতরে তিডস  বড়তময়া ট্রলে, সুলিাে ঞ্জপাড়া, 
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৪৩ ২৯/১০/১২ ৫০ লক্ষ  ২২ 
িাং ২৯/১০/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস শাজাহাে আলী পাইোর রাজাবাজার, বগুড়া  ব-  ১৮৮০৪৪ ০৪/১১/১২ ১৫ লক্ষ  ৩২ 
িাং ০৪/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রহমাে ট্রেডাসস  রাজাবাজার, বগুড়া  ব- ১৮৮০৪৫ ০৬/১১/১২ ৫০ লক্ষ  ২৭ 
িাং ০৬/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ওয়ালস ট্রেতডং (প্রাঃ) তলঃ  চেিতরদ, ট্রশরপরু ট্ররাড, বগুড়া  ব- ১৮৮০৪৬ ০৮/১১/১২ ৫০ লক্ষ  ৩৬  
িাং ০৮/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস িােিীর ট্রেতডং  মাতেেচে বাজার সংলগ্ন, ২য় 
বাইপাস, বগুড়া  

ব-  ১৮৮০৪৭ ১৯/১১/১২ ৫ লক্ষ ১৩  
িাং ১৮/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তেমসাণ ট্রেডাসস  জনলশ্বরীিলা, আলিািেুনেনছা 
ট্রখলার মাি বাইনলে, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৪৮ ২১/১১/১২ ৫ লক্ষ  ৩৭ 
িাং ২১/১১/১২ 
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িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস র ্াম টাস্ক ৪৯/৭০, ট্রশখ শরীি উতিে সুপার 
মানেসট, েবাববাড়ী, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৫০ ২৮/১১/১২ ৫০ লক্ষ ২১ 
িাং ২৮/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস শামসুল আলম  মসতজদ ট্ররাড, জয়পুরহাট  ব- ১৮৮০৫১ ২৮/১১/১২ ৫০ লক্ষ  ৬৬ 
িাং- ২৬/১১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

মনমসাসস রূপা এন্টারপ্রাইজ  োতলিলা, েনলজ ট্ররাড,  
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৫২ ০৩/১২/১২ ১৫ লক্ষ ৭২ 
িাং-  ০২/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তসতটনজে ট্রমটাল ট্রপ্রাডাক্টুস,  শহীদ িানরে ট্ররাড, 
োটোরপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৮০৫৪ ০৫/১২/১২ ৫০ লক্ষ ১৪৬ 
িাং ০৫/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস িৃিা ফ্লাওয়ার তমলস িানলাড়া বাজার, দুপচাাঁতচয়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০৫৫ ১৯/১২/১২ ১৫ লক্ষ  ২১ 
িাং-  ১৮/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমাছাঃ জহুরা খািুেদ,  চাাঁপাতচল,(ববধপাড়া) তহসালীহাট, 
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৫৬ ২৩/১২/১২ ১ লক্ষ  ০৯ 
িাং ২০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমাছাঃ িতরদা ট্রব ম  তহন্দা, তহন্দােসবা  
ট্রক্ষিলাল, জয়পুরহাট  

ব- ১৮৮০৫৭ ২৩/১২/১২ ১ লক্ষ  ০৮ 
িাং ২০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমাছাঃ শাতেলা আেিার ট্রোর  ন্যাংড়া বাজার, দশতটো, বগুড়া  ব- ১৮৮০৫৮ ২৭/১২/১২ ১ লক্ষ  ৩২ 
িাং-  ২৭/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তজলােী েেস্ট্রােশে মতড়য়া, ট্র ালাবাড়ী বাজার, 
 াবিলী, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৫৯ ৩১/১২/১২ ১ লক্ষ  ৩৭ 
িাং ৩০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  
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িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস পুটু এন্টারপ্রাইজ  চাতলিাবাড়ী, ো রোতন্দ, 

পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া  
ব- ১৮৮০৬০ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ  ৩৯ 

িাং-  ৩০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস িজলার ট্রেডাসস  চাতলিাবাড়ী, পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া  ব- ১৮৮০৬১ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ  ৩৩ 
িাং-  ৩১/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস খানদম ট্রোর  উতলপুর, পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া ব- ১৮৮০৬২ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ ৩৪ 
িাং ৩০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রানসল ট্রেডাসস  দতক্ষণ সা াতটয়া , োরুয়ামালা, 
 াবিলী, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৬৩ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ  ৩২ 
িাং-  ৩১/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রববােী ট্রেডাসস  চেমাল্লা, োরুয়ামালা,  াবিলী, 
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৬৪ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ ৩১  
িাং- ৩০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রাজু এন্টারপ্রাইজ ট্রিাে সা াতটয়া, োরুয়ামালা, 
 াবিলী, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৬৫ ০১/০১/১৩ ১ লক্ষ ৩৮ 
িাং-  ৩০/১২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তলজা এন্টারপ্রাইজ  ট্রশরপুর ট্ররাড, োেছ াড়ী, বগুড়া  ব-  ১৮৮০৬৬ ০৭/০১/১৩ ১ লক্ষ   
িাং-   
............. বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্রসতলো ট্রোর চে সুত্রাপুর, উত্তরপাড়া, বগুড়া  ব- ১৮৮০৬৭ ০৭/০১/১৩ ১ লক্ষ  ১১ 
িাং-  ০৫/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তরিাি এন্টারপ্রাইজ সান্তাহার ট্ররাড, োমাজ ড়, 
িান্ডারী মসতজদ সংলগ্ন, বগুড়া  

ব- ১৮৮০৬৮ ০৭/০১/১৩ ১ লক্ষ  ১০ 
িাং- ০৬/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তরপা এন্টারপ্রাইজ  আনেলপুর, হাজীপাড়া, 
আনেলপুর, জয়পুরহাট 

ব- ১৮৮০৬৯ ০৮/০১/১৩ ১ লক্ষ  ০৩ 
িাং-  ০৭/০১/১৩ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তপনে এন্টারপ্রাইজ  িান্ডারী তসতট ওয়াে, তশববাতট, 
বগুড়া  

ব- ১৮৮০৭০ ০৮/১১/১৩ ১ লক্ষ  ০৭ 
িাং- ০৮/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রূপসা জামাে এন্টারপ্রাইজ  সান্তাহার ট্ররাড, তটেপতি বগুড়া  ব- ১৮৮০৭১ ০৮/০১/১৩ ১ লক্ষ  ৩৫ 
িাং ০৭/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস োজী এন্টারপ্রাইজ  ট্র াদারপাড়া বাজার, বগুড়া  ব- ১৮৮০৭২ ০৮/০১/১৩ ১ লক্ষ  ৩৬ 
িাং-  ০৭/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আহনেদ এন্ড সন্স  পল্লীমঙ্গলহাট, পল্লীমঙ্গলহাট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০৭৩ ০৮/০১/১৩ ১ লক্ষ ৫০ 
িাং- ০৮/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমাসাসস ট্রহানসে ট্রেডাসস পাাঁচ বাড়ীয়া, পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া ব- ১৮৮০৭৪ ০৮/০১/১৩ ১ লক্ষ ৪৯ 
িাং- ০৮/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েূর ট্রেডাসস বড়ন াল, রংপুরনরাড, বগুড়া ব- ১৮৮০৭৫ ০৯/০১/১৩ ১ লক্ষ ১২ 
িাং- ০৯/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তট, এম, ট্রেডওনয় উত্তর োটোর পাড়া, হটুতময়া 
ট্রলে, বগুড়া 

ব- ১৮৮০৭৬ ১৪/০১/১৩ ১ লক্ষ ১ 
িাং- ১৪/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসসাস  াতিে ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ট্র াধুলী েন্দু, োরুলী,  াবিলী 
ট্ররাড, বগুড়া 

ব- ১৮৮০৭৭ ১৭/০১/১৩ ৫ লক্ষ ৩৭ 
িাং- ১৭/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তজ ট্রে এতক্সম সদর রাস্তা, জয়পুরহাট ব- ১৮৮০৭৮ ২৩/০১/১৩ ৫০ লক্ষ ১০ 
িাং- ২৩/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস সরোর ট্রেডাসস দশতটো, বগুড়া সদর, বগুড়া ব- ১৮৮০৭৯ ২৩/০১/১৩ ৫০ লক্ষ ৬২ 

িাং- ২৩/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস যমুো ট্রেতডং েনপসানরশে িানলাড়া বাজার, িানলাড়া, বগুড়া ব- ১৮৮০৮০ ২৪/০১/১৩ ১৫ লক্ষ ৪১ 
িাং- ২৪/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তট আর এন্টারপ্রাইজ িেিতেয়া, শহীদে র, বগুড়া ব- ১৮৮০৮১ ২৮/০১/১৩ ১ ট্রোতট ৬৫ 
িাং- ২৮/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে,বগুড়া 

ট্রমসাসস টুইংনেল জামাে 
এন্টারপ্রাইজ 

দত্তবাড়ী, রংপুর ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮০৮২ ০৩/০২/১৩ ৫ লক্ষ ৫৬,৩০ 
িাং- ২৩/০১/১৩, 
৩১/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে,বগুড়া 

ট্রমসাসস ডুো জামাে এন্টারপ্রাইজ দত্তবাড়ী, রংপুর ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮০৮৩ ০৩/০২/১৩ ৫ লক্ষ ৫৫,৩১ 
িাং- ২৩, ৩১/০১/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস চন্দে ট্রেডাসস চেিতরদ, ট্রশরপরু ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮০৮৫ ০৭/০২/১৩ ৫ লক্ষ ৩৯ 
িাং- ০৬/০২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রাতেব এন্টারপ্রাইজ লাল মাতটর িাট বড়ন ালা, বগুড়া ব- ১৮৮০৮৬ ০৭/০২/১৩ ২৫ লক্ষ ৩৪ 
িাং- ০৭/০২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রানশদুজ্জামাে সবুজ ে র, জয়পুরহাট ব- ১৮৮০৮৭ ১৪/০২/১৩ ৫ লক্ষ ৬০ 
িাং- ১৪/০২৫/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মমিাউতিে মন্ডল সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট ব- ১৮৮০৮৮ ১৪/০২/১৩ ৫ লক্ষ ৬১ 
িাং- ১৪/০২/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, রহমাে ট্রেতডং ট্ররতডয়া ম্ােশে, রাজা বাজার, ব- ১৮৮০৮৯ ১২/০৩/১৩ ২৫ লক্ষ ২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
বগুড়া িাং- ১২/০৩/১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
সােজারী এতর সাইন্স তব- ৩ েমনিাটস  ানডসে, তরয়াজ 

োজী ট্রলে, সুত্রাপুর, বগুড়া 
ব- ১৮৮০৯০ ১৪/০৩/১৩ ৫ লক্ষ ১ 

িাং- ১৪/০৩/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রিমাস ট্রিড তবসু্কট এন্ড 
লনজন্স ি্াক্টরী 

তেতশেন্দারা, োরবালা, বগুড়া ব- ১৮৮০৯১ ১৯/০৩/১৩ ২৫ লক্ষ ৮ 
িাং- ১৯/০৩/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম.তপ এন্টারপ্রাইজ লতিিপুর, েনলােী, বগুড়া ব- ১৮৮০৯২ ২০/০৩/১৩ ৫ লক্ষ ৩২ 
িাং- ২০/০৩/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রবতসে রাপ ট্রেয়ার ট্র াকুল (উত্তরপাড়া), বগুড়া সদর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০৯৪ ২৫/০৩/১৩ ৫ লক্ষ ১২১ 
িাং- ২৫/০৩/১৩ 
ইসলামী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জেেী মটরস সদর ট্ররাড, বাস টাতমসোল, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৮০৯৫ ১৬/০৪/১৩ ২৫ লক্ষ ৩৭ 
িাং- ১৬/০৪/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মা এনরা িাতটসলাইজার রাণীরহাট, শাজাহােপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০৯৬ ১৬/০৪/১৩  ২৫ লক্ষ ২২৮ 
িাং- ১৬/০৪/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস সুরিী এন্টারপ্রাইজ সান্তাহার ট্ররাড, তস.ও অতিস 
দুপচাতচয়া, বগুড়া 

ব- ১৮৮০৯৭ ২৯/০৪/১৩ ৫ লক্ষ ১ 
িাং- ২৯/০৪/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেবতরয়া ট্রেতডং হাউজ ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৮০৯৮ ৩০/০৪/১৩ ৫০ লক্ষ ৭০ 
িাং- ৩০/০৪/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাদাসস এন্টারপ্রাইজ সুরাইল বাজার, েশরৎপুর, 
আদমতদতি 

ব- ১৮৮০৯৯ ২০/০৫/১৩ ৫ লক্ষ ৮ 
িাং- ২০/০৫/১৩ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এম, আর, ইনলেেতেে এন্ড এনরা 
ইন্ডাতিস তলঃ 

উতলপুর, ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৮১০০ ২১/০৫/১৩ ২৫ লক্ষ ১৩ 
িাং- ০৫/০৫/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসস  রাজাবাজার, বগুড়া  ব- ১৮৮১০১ ১৮/৬/১৩ ৫ লক্ষ  ২৮ 
িাং ১৮/৬/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস এস আর ইন্টারন্যাশোল  মতহলা েনলজ  এলাো  
সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট  

ব- ১৮৮১০২ ২০/৬/১৩ ৫ লক্ষ  ৪০ 
িাং-  ২০/৬/১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

 
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 

িাতরখ ও ব্াংনের োম 
তিোো 

ট্রমসাসস মা ট্রেডাসস  বীর রাম বন্দর, 
শাজাহােপুর, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯০৯ ১০/৭/১১ ৫ লক্ষ  ০৬ 
িাং-  ১০/৭/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস সালাম মটর 
ওয়ােসসপ 

পুতলশ লাইনের দতক্ষনণ  
ট্রশরপুর ট্ররাড, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯১০ ১২/৭/১১ ১৫ লক্ষ  ৬৮ 
িাং-  ১১/৭/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস বাতি এন্টারপ্রাইজ িান্ডারী তসতট ওয়াে, 
েনলজ ট্ররাড, বগুড়া  

ব-  ১৮৭৯১১ ১৯/৭/১১ ৫০ লক্ষ  ০২ 
িাং ১৯/৭/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তবত্ত ইন্টারন্যাশোল  চেসুত্রাপুর, চামড়া 
গুদাম ট্রলে, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯১২ ২৫/৭/১১ ৫০ লক্ষ ০৫ 
িাং- ২৫/৭/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রানবয়া 
ইন্টারন্যাশোল 

িাতলপুর, েণসপুর, 
ট্রসাোিলা, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯১৩ ২৮/৭/১১ ৫০ লক্ষ  ৪১ 
িাং- ২৮/৭/২০১২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

তেবতরয়া ডাল তমল  ট্রে.তট.তস ট্ররাড, পুরাে 
বগুড়া, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯১৫ ০২/৮/১১ ৫০ লক্ষ  ১১ 
িাং-  ০২/৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস এস, এস 
এন্টারপ্রাইজ 

সাতরয়োতন্দ ট্ররাড, 
আোশিারা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯১৬ ১৪/০৮/১১  ৪৪ 
িাং-  ১১/০৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মহােন্দা এনরা ট্রেয়ার  ারাই বাজার, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯১৮ ২৩/০৮/১১ ৫ লক্ষ ১০ 
িাং-  ২৩/০৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস বাসতন্ত ট্রেতডং 
েমনেক্স 

সাহা েমনেক্স, 
িাউিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯১৯ ২৪/০৮/১১ ১ লক্ষ ১৮ 
িাং-  ২৩/০৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রবে -  এক্স ট্র ালার বাড়ী েং ৩৫, ট্রমইে 
ট্ররাড, উপশহর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২০ ২৪/০৮/১১ ৫০ লক্ষ ২৮ 
িাং-  ২৪/০৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ডাঃ সসয়দ সাতমউল আলম 
ট্রেড ট্রসন্টার 

সুলিাে ঞ্জপাড়া, 
োমাজ ড়, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২১ ২৫/০৮/১১ ১ লক্ষ ৩৫ 
িাং-  ২৫/০৮/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িেয় এন্টারপ্রাইজ আেবতরয়া  তল, েতব 
েজরুল ইসলামা 
সড়ে, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২২ ২৫/০৮/১১ ১ লক্ষ ১৫৩ 
িাং-  ২৭/০৭/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস বাসার এন্ড সন্স তবতসে তশল্প ে রী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২৩ ১১/০৯/১১  ৫৭ 
িাং-  ১১/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িুলশী ইন্রাতিজ িানলাড়া বাজার, 
িানলাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২৪ ১৪/০৯/১১  ৮৩ 
িাং-  ১৪/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আবলু মেসুর খাে োহালু বাজার, োহালু, ব- ১৮৭৯২৫ ১৪/০৯/১১ ১ ট্রোতট ৮২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
বগুড়া িাং-  ১৪/০৯/১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
মজুমদার ট্রপ্রাডাক্টস 
তলতমনটড 

ট্রছােো, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২৬ ১৪/০৯/১১ ১৫ লক্ষ ৮৪ 
িাং-  ১৪/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস নুরুল এ্ান্ড সন্স আনেলপুর ট্ররাড, 
দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২৭ ১৯/০৯/১১ ১ লক্ষ ৪৭ 
িাং-  ১৪/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস খাে েতম্পউটার ৪৮ -  ৭১ ট্রশখ শরীি 
উতিে সুপার মানেসট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯২৮ ২১/০৯/১১ ৫০ লক্ষ ৫৮ 
িাং-  ২১/৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পরাে প্ানেজ ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৯২৯ ২৭/০৯/১১ ১৫ লক্ষ ৯৫/এ 
িাং-  ২৭/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রশখ ট্রমাঃ রাতিউল হাতেম মতদো েমনেক্স, 
োতলিলাহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৩০ ০৫/১০/১১ ১ লক্ষ ১৬ 
িাং-  ০৫/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রুবী এন্টারপ্রাইজ ট্রশরপুর, হাসপািাল 
ট্ররাড, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৩১ ০৯/১০/১১ ১৫ লক্ষ ৩৪ 
িাং-  ৯/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জয় ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

চাাঁদেী বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৩২ ১০/১০/১১  ৪৩ 
িাং-  ১০/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তড, এস, ট্রেডাসস রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৩৩ ১৩/১০/১১  ১৭ 
িাং-  ১৩/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রলাব এক্স ট্রেতডং রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৩৪ ১৭/১০/১১  ৭৩ 
িাং-  ১৮/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আতলি ২৪২/২৬২ রাং বাহাদুর ব- ১৮৭৯৩৫ ১৭/১০/১১ ৫০ লক্ষ ২০ 
িাং-  ১৭/১০/১১ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
এন্টারপ্রাইজ তজতজ রায় ট্রলে, 

তশববাটী, বগুড়া 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

োতিয়া এন্টারপ্রাইজ তেতশন্দারা, িনবর 
বাজার, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৩৬ ১৯/১০/১১ ৫ লক্ষ ৯৫ 
িাং-  ১৯/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, আর এনরা উতলপুর, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৩৭ ২৩/১০/১১ ১ লক্ষ ২০ 
িাং-  ২৩/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এোমুল হে সান্তাহার ট্ররাড, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৩৮ ২৩/১০/১১ ১ লক্ষ ১৯ 
িাং-  ২৬/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রতে এন্টারপ্রাইজ জামালপরু বাজার 
বাতলো তবদ্ালয় 
ট্ররাড, আনেলপুর, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৯৩৯ ৩০/১০/১১ ১ লক্ষ ৪ 
িাং-  ৩০/১০/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

রীে োন্ট ট্রেডাসস িলুিলা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৪০ ০১/১১/১১ ১ লক্ষ ৮ 
িাং-  ০১/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োমাল ট্রেডাসস োমাজ ড় ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৯৪১ ০৯/১১/১১ ৫০ লক্ষ ৬ 
িাং-  ০৯/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তমশোি ট্রপাতরে 
িামস 

সুজাবাদ, ট্রপাঃ মাদলা, 
থাোঃ শাজাহােপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪২ ১৩/১১/১১  ৬০ 
িাং-  ২৯/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পারুল েেিােশে োরুলী মধ্পাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪৩ ১৫/১১/১১ ১৫ লক্ষ ৯৬ 
িাং-  ১৪/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

প্রাইম ইন্টারন্যাশোল তস ও েনলােী, বগুড়া ব- ১৮৭৯৪৪ ১৫/১১/১১ ১৫ লক্ষ ৬২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
িাং-  ১৫/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মাছুম এন্টারপ্রাইজ তবতসে তশল্পে রী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪৫ ১৬/১১/১১ ১৫ লক্ষ ১৫৬ 
িাং-  ১৬/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মন্ডল ট্রেডাসস রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৪৬ ২০/১১/১১  ১৫ 
িাং-  ২০/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

েরনিায়া োতেে তেতশন্দারা, উপশহর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪৭ ২১/১১/১১ ৫ লক্ষ ৯ 
িাং-  ২১/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ডু েেিােশে হাসাে মতঞ্জল, 
তশববাটী, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪৮ ০১/১২/১১ ৫ লক্ষ ৪৯ 
িাং-  ৩০/১১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

‘‘প্ারা ে আতিোো’’ িলুবাড়ী, উত্তরপাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৪৯ ০১/১২/১১ ১ লক্ষ ১০ 
িাং-  ০১/১২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল িালাহ ট্রেডাসস হানরে আলী মানেসট, 
(মসলা পতে), 
িনিহআলী বাজার, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫০ ০৫/১২/১১ ১৫ লক্ষ ১২০ 
িাং-  ০৫/১২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রববী েেিােশে খন্দোরপাড়া, সুত্রাপরু, 
ট্রশরপুর ট্ররাড, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫১ ১৩/১২/১১ ১ লক্ষ ১ 
িাং-  ১৩/১২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তজলাদার 
এন্টারপ্রাইজ 

রহমােে র, 
তজলাদারপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫৩ ২১/১২/১১ ১ লক্ষ ১৪ 
িাং-  ২১/১২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাহতমদা পূবস পালশা, ব- ১৮৭৯৫৪ ২২/১২/১১ ৫ লক্ষ ১৮ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
এন্টারপ্রাইজ সরোরপাড়া, বগুড়া িাং-  ২২/১২/১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
ট্রমসাসস মন্ডল এন্টারপ্রাইজ ট্রলাহাপাড়া, 

ট্রিলুরপাড়া, বগুড়া 
ব- ১৮৭৯৫৫ ০২/০১/১২ ১ লক্ষ ১১ 

িাং-  ০২/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মা ট্রেডাসস ট্রলাহাপাড়া, 
ট্রিলুরপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫৬ ০২/০১/১২ ১ লক্ষ ১০ 
িাং-  ০২/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রহমাে ট্রেডাসস চাতলিাবাড়ী, 
ো রোতন্দ, 
পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫৭ ০৪/০১/১২ ১ লক্ষ ৩ 
িাং-  ৪/১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েতরম এন্টারপ্রাইজ চাতলিাবাড়ী, 
পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫৮ ০৪/০১/১২ ১ লক্ষ ২ 
িাং-  ০৪/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমাছাঃ হাতববা আক্তার পাাঁচ বাড়ীয়া, 
পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৫৯ ০৪/০১/১২ ১ লক্ষ ১ 
িাং-  ০৪/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইসলাম এন্ড সন্স চাতলিাবাড়ী, 
পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬০ ০৪/০১/১২ ১ লক্ষ ৫ 
িাং-  ০৪/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হে ট্রেডাসস চাতলিাবাড়ী, 
ো রোতন্দপাড়া, 
পল্লীমঙ্গলহাট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬১ ০৪/০১/১২ ১ লক্ষ ৪ 
িাং-  ৪/১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োজী ট্রেডাসস থাো ট্ররাড, জয়পুরহাট ব- ১৮৭৯৬২ ০৯/০১/১২ ১ লক্ষ ১০৭ 
িাং-  ৯/১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িারহাে ট্রেতডং মতহপুর েনলজ ট্ররাড, 
ট্ররল ট্রেশনের পূবস 

ব- ১৮৭৯৬৩ ০৯/০১/১২ ১ লক্ষ ১০৬ 
িাং-  ৯/১/১২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
পানশ্বস, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

জয়োল ট্রেডাসস োরুলী, আেন্দপাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬৪ ১০/০১/১২ ১ লক্ষ ১১ 
িাং-  ১০/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িুিার এন্টারপ্রাইজ বেমালী ট্রদব ট্রলে, 
জনলশ্বরীিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬৫ ১১/০১/১২ ১ লক্ষ ৩০ 
িাং-  ১১/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তসয়াহ্ ট্রেডাসস োমাজ ড়, 
ট্রিিুলিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬৬ ১২/০১/১২ ১ লক্ষ ৪ 
িাং-  ১২/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োমরুল আলম 
এন্ড সন্স 

রহমােে র, বগুড়া 
সদর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬৭ ১২/০১/১২ ১ লক্ষ ৭০ 
িাং-  ১১/১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, আর, এম 
ট্রমতডে্াল ট্রোর 

তমতে াড়ী, ট্রক্ষিলাল, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৯৬৮ ১৫/০১/১২ ১৫ লক্ষ ৩৭ 
িাং-  ১৫/০১/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাসতেয়া ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

িলুিলা, আনমতরো 
ট্রবাতডসং এর তপছনে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৬৯ ০২/০২/১২ ১ লক্ষ ১৩ 
িাং-  ০২/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এস পাতসরা এনরানটে 
ট্রোঃ তলঃ 

আনশেপুর, রােীরহাট, 
শাজাহােপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭০ ০৬/০২/১২ ১৫ লক্ষ ৫৮ 
িাং-  ০৬/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আিাকু ট্রোল্ড 
ট্রোনরজ তলঃ 

তেচে বাজার, তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭২ ১৪/০২/১২ ১ লক্ষ ২৫০ 
িাং-  ১৪/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

অতি মটরস ট্রশরপুর, ট্ররাড, (মতিজ 
পা লার ট্রমাড়) বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭৩ ১৫/০২/১২ ৫ লক্ষ ২৭ 
িাং-  ১৫/০২/১২ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

টায়ার ট্রসন্টার ইয়াকুতবয়া সু্কল ট্রমাড়, 
ট্রশরপুর ট্ররাড, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭৪ ১৫/০২/১২ ৫০ লক্ষ ১৭৪ 
িাং-  ১৫/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেলয় এন্টারপ্রাইজ তিেমাথার ট্ররলন ট, 
পুরাে বগুড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭৫ ১৬/০২/১২ ৫০ লক্ষ ৩৩ 
িাং-  ১৬/০২/১২ 
... 

ট্রমসাসস তেহাম এন্টারপ্রাইজ রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৭৬ ১৯/০২/১২ ৫০ লক্ষ ৪৪ 
িাং-  ১৩/০৯/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাছতমে ট্রেডাসস োহার মানেসট, 
চন্দেবাইশা ট্ররাড, 
ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭৭ ১৯/০২/১২ ৫০ লক্ষ ২২ 
িাং-  ১৬/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আনয়শা মটরস তবতসে, 
জয়পুরহাটপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৭৯ ২৮/০২/১২ ৫ লক্ষ ১৫ 
িাং-  ২৮/২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েীলা এন্টারপ্রাইজ ট্রমাস্তাে মানেসট, িনবর 
বাজার, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৮০ ২৮/০২/১২  ৫৭ 
িাং-  ২৭/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সাইম এন্টারপ্রাইজ রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৮১ ০৬/০৩/১২ ৫ লক্ষ ১৪ 
িাং-  ২৭/০২/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস অতি এন্টারপ্রাইজ সাবরাম ট্রচৌরাস্তা ট্রমাড়, 
সাবরাম, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৮২ ১১/০৩/১২ ৫ লক্ষ ... 
িাং-  ১১/০৩/১২ 
... 

ট্রমসাসস ইসলাম 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রচম্বার িবে, িাউিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৮৩ ১১/০৩/১২ ১ লক্ষ ৩৮ 
িাং-  ১১/০৩/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস আটাপাড়া অনটা 
ওয়ােসসপ 

আটাপাড়া ট্ররলন ট, 
বা জাো, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৯৮৪ ১১/০৩/১২ ৫ লক্ষ ৬৭ 
িাং-  ১১/০৩/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পুিতপিা সীড 
ট্রসন্টার 

মাতড়য়া েয়মাইলহাট, 
ট্রডমাজাতে, 
শাজাহােপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৮৫ ১৪/০৩/১২ ১ লক্ষ ৬ 
িাং-  ১৪/০৩/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমিো ট্রেতডং েনপসানরশে  তব- ৭, তব.আর.তট.তস 
সতপং েমনেক্স 
তেচিলা  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৯৮৬ ১৫/০৩/১২ ১৫ লক্ষ  ০১ 
িাং- ১৫/৩/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পাওয়ার োন্ট  ট্রচৌধুরী ট্রলে, িেিতেয়া, 
বগুড়া  

ব- ১৮৭৯৮৭ ২৭/০৩/১২ ১৫ লক্ষ  ২৪ 
িাং-  ২৭/০৩/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস উজ্জল ট্রমতশোরীজ  ট্রজলা পতরিদ মানেসট  
ট্র াহাইল, ট্ররাড, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯৮৯ ০২/৪/১২ ১ লক্ষ  ০১ 
িাং- ০২/৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তদদার এন্টারপাইজ  উপ শহর, বগুড়া  ব- ১৮৭৯১০ ০৪/৪/১২ ১ লক্ষ  ১২ 
িাং-  ০৪/৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তজ.এ. ট্রেডাসস রাজা বাজার, বগুড়া  ব- ১৮৭৯৯১ ০৮/৪/১২ ১ লক্ষ  ০৭ 
িাং- ০৪/৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস স্বণসা এন্টারপ্রাইজ তেচে, তশব ঞ্জ, বগুড়া ব- ১৮৭৯৯২ ১২/০৪/১২ ৫ লক্ষ ২৪ 
িাং-  ১২/০৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জম জম িান্ডার রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৯৯৩ ১২/০৪/১২  ৪৭ 
িাং-  ১২/৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
সাহা তহমা ার (প্রাঃ) 
তলতমনটড 

উথলী, তশব ঞ্জ, বগুড়া ব- ১৮৭৯৯৪ ১৮/০৪/১২ ৫ লক্ষ ০১ 
িাং-  ১৮/০৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস অতে এন্টারপ্রাইজ িাউিলা, বগুড়া ব- ১৮৭৯৯৫ ১৮/০৪/১২  ... 
িাং-  ১৮/০৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জয়নসায়াল 
এন্টারপ্রাইজ 

আোশিারা, 
সাতরয়াোতন্দ ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৯৬ ২৯/০৪/১২  ১৫ 
িাং-  ২৯/০৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সাতদয়া ফ্লাওয়ার 
তমলস 

অতিস ও োরখাোঃ-  
সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৯৯৭ ০৮/০৫/১২  A -  1 
িাং-  ২৪/৪/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

অরা ট্রটতলেম এন্ড 
ইনলেেতেক্স 

১০েং জাতমল সতপং 
ট্রসন্টার, ৩য় িলা, 
দত্তবাড়ী, বগুড়া 

ব- ১৮৭৯৯৮ ০৩/০৫/১২ ১ লক্ষ ৫ 
িাং-  ০২/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সীমা ট্রেডাসস  ট্রচাঁচড়া, বা জাো, 
পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৯৯৯ ০৮/০৫/১২ 
 

১ লক্ষ ৩১ 
িাং-  ৮/৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আরাি এন্টারপ্রাইজ তশববাটী, েনলজ ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৯৮০০০ ১৬/০৫/১২ ৫ লক্ষ ১১ 
িাং-  ১৬/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তবসতমল্লাহ িটস ট্রেতডং ট্রেশে ট্ররাড, হোসস 
মানেসনটর সামনে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৮০০১ ২১/০৫/১২ ১ লক্ষ ১ 
িাং-  ১৭/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শাহজালাল ট্রেডাসস রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৮০০২ ২২/০৫/১২ ১ লক্ষ ২৭ 
িাং-  ২২/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস ইসলাম 
ইতঞ্জতেয়াতরং ওয়ােসস 

তেতশন্দারা, 
সশলালপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৮০০৩ ২৪/০৫১২ ১ লক্ষ ১৭ 
িাং-  ২৪/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রাঙ্গা িাদাসস তিে মাথা ট্ররলন ট, 
পুরাে বগুড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৮০০৪ ২৯/০৫/১২ ১ লক্ষ ২৬ 
িাং-  ২৯/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মাইশা এন্ড মতেিা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রবাচার পুকুর, 
ট্রসাোিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৮০০৫ ৩১/০৫/১২ ১ লক্ষ ৩৭ 
িাং-  ৩১/০৫/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তপ, ট্রে, ট্রেডাসস মানরায়াপতে, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৮০০৬ ১১/০৬/১২  ৭৫ 
িাং-  ১১/০৬/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রাতসদ মটরস িনবর বাজার, 
চারমাথা, তবশ্বনরানডর 
পতিম পানশ্বস, বগুড়া 

ব- ১৮৮০০৭ ১২/০৬/১২ ১ লক্ষ ২৪০ 
িাং-  ১২/০৬/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এ, তব, ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ধুেট ট্ররাড ট্রমাড়, 
ট্রশরপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৮০০৮ ১৮/০৬/১২ ১ লক্ষ ২৫ 
িাং-  ১৮/০৬/১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

   
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 

িাতরখ ও ব্াংনের োম 
তিোো 

ট্রমসাসস এমএম 
ইন্টারন্যাশোল  

চেপাহহুেন্দা, চে 
রবেি, জয়পুরহাট   

ব- ১৮৭৬৭৫ ০৭/৭/০৯ ১৫ লক্ষ  ০২/২৭ 
িাং-  ৭/৭/০৯ 
বাংলানদশ ব্াংে, 
বগুড়া 

মা িল িান্ডার ট্রদওরাম, োহালু, বগুড়া  ব- ১৮৭৩৭৬ ০৯/৭/০৯ ১ লক্ষ  ১১২ 
িাং-  ০৯/৭/০৯ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া।  

ট্রমসাসস হাতিজ ট্রেডাস সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী 
ট্রমাড, বগুড়া  

ব-  ১৮৭৬৭৭ ১৫/৭/০৯ ৫০ লক্ষ  ৫৪ 
িাং-  ১৫/৭/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া।  

ট্রমসাসস রাো ট্রেডাসস  শাওইল বাজার, 
আদমতদিী 
বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৮০ ২০/৭/০৯ ১ লক্ষ  ৭৪  
িাং-  ২০/৭/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ইউতেে ট্রেডাসস  িেিতেয়া, ট্রিিুলিলা,  
বগুড়া  

ব-  ১৮৭৬৮১ ২০/৭/০৯ ১ লক্ষ  ০৩/০৯ 
িাং ২২/৭/০৯ 
বাংলানদশ 
ব্াংে,বগুড়া 

এম.তি ট্রেতডং  আতশে েমনেক্স ২য় 
িলা েবাববাড়ী, বগুড়া  

ব-  ১৮৭৬৮২ ২৬/৭/০৯ ৫ লক্ষ  ৩৩ 
িাং ২৫/৩/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

তসক্স তসজেস বাংলানদশ  ট্র ারস্থাে সড়ে  
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৭৬৮৩ ২৭/৭/০৯ ১৫ লক্ষ  ৫৮  
িাং ২৭/৭/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রেডাসস  ট্রধালায়খাল মানেসট  
বাদুরিলা, বগুড়া  

ব-  ১৮৭৬৮৪ ৩০/৭/০৯ ৫০ লক্ষ  ২৭ 
িাং-  ৩০/০৭/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস িরু এন্টারপ্রাইজ  ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া  ব- ১৮৭৬৮৫ ০২/৪/০৯ ১৫ লক্ষ  ৪১  
িাং-  ০২/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

শুিম এন্টারপ্রাইজ  ট্রচনলাপাড়া, বগুড়া  ব- ১৮৭৬৮৬ ০২/৮/০৯ ৫০ লক্ষ  ৬৭ 
িাং-  ০২/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া।  



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস আলাল 
এন্টারপ্রাইজ  

হামছায়াপুর, ট্রশরপুর, 
বগুড়া।  

ব- ১৮৭৬৮৭ ০৪/৮/০৯ ৫০ লক্ষ  ১০৯ 
িাং-  ০৪/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া।  

অেন্ত ট্রপাতরে এন্ড তিস 
তিল্ড  

মহাস্থাে বাজার, 
তশব ঞ্জ, বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৮৮ ০৪/৮/০৯  ০২/৪০ 
িাং-  ০৪/৮/০৯ 
বাংলানদশ ব্াংে, 
বগুড়া 

ট্রমসাসস  খাে রাইচ এন্ড 
আটা তমলস 

িানলাড়া বাজার, 
িানলাড়া, বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৮৯ ০৫/৮/০৯ ৫০ লক্ষ ০২/২৫ 
িাং-  ০৫/৮/০৯ 
বাংলানদশ ব্াংে, 
বগুড়া   

ট্রমতডমাটস  মালিীে র হাই স্কুল 
ট্ররাড  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৯০ ০৯/০৮/০৯ ৫ লক্ষ  ৭৫ 
িাং-  ৯/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস অপসে এন্টারপ্রাইজ  তশববাতট, বগুড়া  ব- ১৮৭৬৯১ ১২/৪/০৯ ৫ লক্ষ  ৫১  
িাং-  ১২/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস লােী 
ইন্টারন্যাশলাল  

হাতিজার রহমাে সড়ে, 
রহমাে ে র, বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৯২ ১৬/৮/০৯ ১৫ লক্ষ  ৩০ 
িাং-  ১৬/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস সরদার রাইচ এন্ড 
ফ্লাওয়ার তমল 

ছাতিয়ােরাম ট্ররাড, 
বতশপুর, সান্তাহার,  
আদমদীতি, বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৯৩ ১৮/৮/০৯ ৫০ লক্ষ  ৫৪  
িাং-  ১৮/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আনোয়ার 
এন্টারপ্রাইজ  

সান্তাহার েিুে বাজার 
(হাটনখালা), সান্তাহার  
আদমদীতি, বগুড়া 

ব-  ১৮৭৬৯৪ ২৩/৪/০৯ ৫ লক্ষ  ১০৯ 
িাং-  ২৩/৮/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস তমলটে 
ইতঞ্জতেয়াতরং ওয়ােসস 

৪৬৮, তবতসে, বগুড়া  ব-  ১৮৭৬৯৫ ২৫/৮/০৯  ১৭ 
িাং- ২৫/৮/০৯ 
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তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস মাহবুর 
এন্টারপ্রাইজ  

ট্রবি াড়ী, শাজাহােপুর,  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৯৬ ২৫/৮/০৯ ৫ লক্ষ  ১০৪  
িাং-  ২৫/৩/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস প্র তি ট্রেডাসস  ট্রমাোমিলা,  তশব ঞ্জ,  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৬৯৮ ০১/৯/০৯  ৯৪  
িাং-  ০১/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া।  

ট্রমসাসস তসয়াম এনরা জনলশ্বরীিলা, বগুড়া  ব- ১৮৭৬৯৯ ০১/৯/০৯ ১ লক্ষ  ৪৬  
িাং ০১/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস এল এন্ড এম 
ট্রেডাসস  

বড়ন ালা,  বগুড়া  ব- ১৮৭৭০০ ০১/৯/০৯ ৫ লক্ষ ৮৯ 
িাং-  ০১/০৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া।  

ট্রমসাসস মুকুল ট্রেডাস রংপুর ট্ররাড, 
জয়পুরপাডা, বগুড়া  

ব- ১৮৭৭০১ ০২/৯/০৯ ১ লক্ষ  ১৫ 
িাং-  ০২/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমাবাইল পােস  ১১৫, সপ্তপদী মানেসট  
বগুড়া  

ব-  ১৮৭৭০২ ০৮/৯/০৯ ১৫ লক্ষ  ১৪  
িাং-  ০৮/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমাঃ শতিউর 
রহমাে(শাতহে) 

িেিতেয়া ব্াংে পাড়া,  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৭০৩ ০৮/৯/০৯ ১৫ লক্ষ  ১২  
িাং-  ০৮/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্র ৌরী ট্রেডাসস  েপূসর, ট্রসাোিলা, বগুড়া  ব- ১৮৭৭০৪ ২৪/৯/০৯ ১৫ লক্ষ  ১৭১ 
িাং-  ২৪/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস এস,আর, ট্রেডাসস  চে পতরদ, ট্রশরপুর,  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৭০৫ ২৭/৯/০৯ ৫ লক্ষ  ১৭ 
িাং-  ২৭/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস প্রাথসো এন্ড প্রি্য় 
ট্রেডাসস  

প্রনিসরপাড়া,  
জামাল ঞ্জ 
জয়পুরহাট।  

ব- ১৮৭৭০৬ ২৯/৯/০৯ ১ লক্ষ  ৮৫ 
িাং-  ২৯/৯/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে,  বগুড়া  
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তিোো 
ট্রমসাসস েরনিায়া িান্ডার  রাজাবাজার, বগুড়া  ব- ১৮৭৭০৭ ০৫/১০/০৯ ৫০ লক্ষ  ৮৪ 

িাং-  ০৫/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

আতমে ট্রেডাসস আতমে েমনেক্স, 
জনলশ্বরীিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭০৮ ১১/১০/০৯ ১৫ লক্ষ ২০ 
িাং-  ১১/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া। 

েথস ট্রবঙ্গল ট্রেডাসস ১১ েং এতব োজা, এস, 
এ, খাে ট্রলে, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭০৯ ২২/১০/০৯ ১৫ লক্ষ ৮৭ 
িাং-  ২০/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তটয়া ট্রমশীোরীজ  ড়িনিপুর, ট্রসাোিলা, 
বগুড় 

ব ১৮৭৭১০ ২৫/১০/০৯ ১৫ লক্ষ ২০ 
িাং-  ২৫/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমৌসুমী 
এন্টারপ্রাইজ 

তড.তস.বাংলা ট্ররাড, 
মালতিে র, বগুড়া 

ব ১৮৭৭১১ ২৬/১০/০৯ ৫ লক্ষ ৩১ 
িাং- ২৬/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মাসতি ট্রেতডং েওজাপাড়া ট্রশরুয়া, 
ট্রশরপুর, বগুড়া 

ব ১৮৭৭১২ ২৬/১০/০৯ ৫ লক্ষ ১২৭ 
িাং-  ২৬/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মাইনরা 
ন্টারন্যাশোল 

দাদ্রা জতন্ডরাম, 
(ধুলাির), জয়পুরহাট 

ব ১৮৭৭১৩ ২৮/১০/০৯ ১৫ লক্ষ ১২ 
িাং-  ২৮/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস রুতব ট্রেডাসস ট্রশরুয়া, ট্রশরপুর, বগুড়া ব ১৮৭৭১৪ ২৯/১০/০৯ ১ লক্ষ ৭০ 
িাং-  ২৯/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল মাহী 
এন্টারপ্রাইজ 

সান্তাহার ট্ররাড, িান্ডারী 
মসতজদ সংলগ্ন, বগুড়া 

ব ১৮৭৭১৫ ২৯/১০/০৯ ১ লক্ষ ১২৯ 
িাং-  ২৯/১০/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পরা  ট্রেডাসস পতিম চাপড়পাড়া, 
চেসুত্রাপুর, বগুড়া 

ব ১৮৭৭১৬ ০১/১১/০৯ ৫০ লক্ষ ১৬৯ 
িাং-  ১/১১/০৯ 
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তিোো 
... 

ট্রমসাসস তিে িাই িল 
িান্ডার 

ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া ব ১৮৭৭১৭ ০৫/১১/০৯ ১৫ লক্ষ ১৪৮ 
িাং-  ৫/১১/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রপ সতলউল্া ট্রমইে ট্ররাড, বাড়ী েং 
২১, উপশহর, বগুড়া 

ব ১৮৭৭১৮ ১৫/১১/০৯ ৫ লক্ষ ১৭৮ 
িাং-  ১৫/১১/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস খন্দোর ট্রেডাসস মাতটডালী ট্রমাড়, বগুড়া ব ১৮৭৭১৯ ১৭/১১/০৯ ১৫ লক্ষ ০৭ 
িাং-  ১৭/১১/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জেিা মটর এন্ড 
ট্রমশীোরীজ 

সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট ব ১৮৭৭২০ ২৪/১১/০৯ ১৫ লক্ষ ৭৭ 
িাং-  ২৩/১১/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

রশীদ িাদাসস তবশ্বনরাড, ট্রিতলপুকুর, 
ট্রবলাইল, বগুড়া 

ব ১৮৭৭২১ ২৪/১১/০৯ ১৫ লক্ষ ৮৪ 
িাং-  ২৪/১১/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস বাাঁধে ট্রমতডতসে 
ট্রসন্টার 

খাে মানেসট, বগুড়া ব ১৮৭৭২৩ ১৫/১২/০৯ ৫ লক্ষ ৬৬ 
িাং-  ১৫/১২/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী ট্রেডাসস ১েং ট্ররলন ট, বগুড়া ব ১৮৭৭২৪ ২২/১২/০৯ ১৫ লক্ষ ১৯৮ 
িাং-  ২২/১২/০৯ 
... 

বীজ উৎসব চাাঁদেী বাজার, 
োাঁিালিলা, বগুড়া 

ব ১৮৭৭২৫ ২৩/১২/০৯ ১৫ লক্ষ ২৯৫ 
িাং-  ২৩/১২/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

উইনমস সীড এন্ড 
ট্রটেনোলজী 

মতহলা েনলজ ট্রলে, 
িলুবাড়ী, বগুড়া 

ব ১৮৭৭২৬ ২৩/১২/০৯ ১৫ লক্ষ ২৯৪ 
িাং-  ২৩/১২/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাজতহমুে 
এন্টারপ্রাইজ 

২৯৩৭ োেছ াড়ী, 
ট্রশরপুর ট্ররাড, বগুড়া 

ব ১৮৭৭২৭ ২৩/১২/০৯ ১৫ লক্ষ ৩০৪ 
িাং-  ২৩/১২/০৯ 
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তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেয়িী 
এন্টারপ্রাইজ 

রাজা বাজার, বগুড়া ব ১৮৭৭২৮ ২৯/১২/০৯ ৫০ লক্ষ ৯৪ 
িাং-  ২৯/১২/০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রটেনোলতজ ির রুবাল 
ট্রডনিলপনমন্ট 
(তট,এি,আর,তড) 

 াতড়দহ (রহমােে র) 
ট্রশরপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩০ ২৪/০১/১০ সীমাহীে ৬১ 
িাং-  ২৪/১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েীলাচল 
েেিােশে 

দারতেপাড়া, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩১ ২৬/০১/১০ ১ লক্ষ ৬৮ 
িাং-  ২৬/১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এস, আলী ট্রেডাসস োরুয়ামালা,  াবিলী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩২ ২৬/০১/১০ ১ লক্ষ ৬৯ 
িাং-  ২৬/১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সুবণসা এন্টারপ্রাইজ মালরাম, তললা হাজীর 
ট্রমাড়, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩৩ ২৬/০১/১০ ১ লক্ষ  ৬৭ 
িাং-  ২৬/১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েন্দীরাম 
অনটারাইচ তমলস 

ঢােইর, েন্দীরাম, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩৪ ০২/০২/১০ ১ ট্রোতট ১০৩ 
িাং-  ২/২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রজ, আর, ট্রেডাসস পূবস ট্র াদারপাড়া, 
এরুতলয়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩৫ ০৮/০২/১০ ৫ লক্ষ  ১৭৮ 
িাং-  ৩/২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োলু ট্রবনেিী ির ট্রোরবাে মানেসট, িনিহ 
আলী বাজার, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩৭  ১১/০২/১০ ৫ লক্ষ ... 
িাং-  ১১/০২/১০ 
... 

পান্ডা ইনলেেতেক্স এম, এ, খাে ট্রলে, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৩৮ ১৫/০২/১০ ৫০ লক্ষ  ৫০ 
িাং-  ১৫/২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মাইতেতচ ট্রেতডং িাউিলা ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৭৩৯ ১৬/০২/১০ ৫ লক্ষ ৬৭ 
িাং-  ১৬/০২/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রচৌধুরী তহমা ার তলতমনটড বাদুরিলা, বগুড়া ব- ১৮৭৭৪০ ২৮/০২/১০ ১ লক্ষ ৪০ 
িাং-  ১৭/২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মেছুদ আহনমদ 
ট্রচৌধুরী 

বাদুরিলা, ট্রেশে ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৪২ ২৮/০২/১০ ১ লক্ষ ২০ 
িাং-  ২৮/০২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জাতের এন্ড 
িাদাসস 

শহীদুল্লাহ মানেসট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৪৩ ০১/০৩/১০ ৫ লক্ষ ৭৮ 
িাং-  ১/৩/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেতডং সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট ব- ১৮৭৭৪৪ ০৮/০৩/১০  ৬৭ 
িাং-  ৮/৩/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস শাহআলী অনটা 
তিড তমলস 

 াবিলী ট্ররাড, চে 
আলম ছাতিয়ােিলা, 
সাবরাম, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৪৫ ৯/৩/১০ ১ লক্ষ ৪ 
িাং-  ৯/৩/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মাসিা 
এন্টারপ্রাইজ 

১৩১/৩৪৩২ ১েং 
ট্ররলন ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৪৯ ২৫/০৩/১০ ১৫ লক্ষ ৩, ১১৬, ৩০ 
িাং-  ২৪/৩/১০ ও 
২৫/৩/১০ 
... 

ট্রমসাসস েবীে ট্রেডাসস ট্রশখ মানেসট, রাজা 
বাজার, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫০ ২৫/৩/১০ ১৫ লক্ষ  ১১৭ 
িাং-  ২৫/৩/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া 

ট্রমসাসস মৃতত্তো রপ্স 
ইন্রাতিজ 

জয়নিা া,  াবিলী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫৩ ০১/০৪/১০ ১ লক্ষ ১৩৪ 
িাং-  ০১/০৪/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, 
বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস 
তট,আর,এনরানেতমে্ালস 

ধুেট বাজার, ধুেট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫৪ ৫/৪/১০ ১ লক্ষ ১২৪ 
িাং-  ৫/৪/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস দুলু স্যাতেটারী 
হাউস 

িরিনমরু,  াবিলী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫৫ ০৭/০৪/১০ ১ লক্ষ ৮২ 
িাং-  ৭/৪/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এইচ ট্রে ট্রেডাসস বড়ন ালা, হাজী  িরু 
মানেসট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫৬ ০৭/০৪/১০ ৫০ লক্ষ ২১৬ 
িাং-  ০৭/০৪/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেউ জতরো 
ট্রমতশোরীজ 

তট-  ২৬, তব আর তট তস 
সতপং েমনেক্স, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৫৯ ০২/০৫/১০ ১ লক্ষ ৯৮ 
িাং-  ২/৫/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আব্দুল্ল্া এন্ড সন্স ধম াছা, ট্রোরীহাট, 
 াবিলী, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬০ ৪/৫/১০ ১ লক্ষ  ৩ 
িাং-  ৪/৫/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রায় ট্রেডাসস হাজী  িরু মানেসট, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬১ ০৪/০৫/১০ ১ লক্ষ ১৭ 
িাং-  ৩/৫/১০ 
... 

ট্রমসাসস  িুরুে ট্রেছা 
ট্রব ম 

োতলিলা, বগুড়া ব- ১৮৭৭৬২ ০৯/০৫/১০ ৫ লক্ষ ২১ 
িাং-  ৫/৫/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস ও এস িাদাসস রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৭৬৩ ০৯/০৫/১০ ৫ লক্ষ  ৩  
িাং-  ৯/৫/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িাই িাই এন্ড 
মামা অনটানমতটে রাইচ 
ইন্ডাতিজ 

তখহালী, দুপচাাঁতচয়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬৪ ১১/০৫/১০ ৫ লক্ষ  ৩০ 
িাং-  ১১/০৫/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মুরাবী েনপসানরশে উপশহর, বগুড়া সদর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬৫ ০১/০৬/১০ ৫০ লক্ষ  ২৬ 
িাং-  ১/৬/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  
এন্টারপ্রাইজ 

রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৭৬৬ ০২/০৬/১০ ১ লক্ষ  ... 
িাং-  ২/৬/১০ 
... 

ট্রমসাসস মহতসে ট্রেডাসস িলুবাড়ী, তবতসে, বগুড়া ব- ১৮৭৭৬৭ ৩০/৬/১০ ১ লক্ষ  ২৫ 
িাং-  ৩০/৬/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

  
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 

িাতরখ ও ব্াংনের োম 
তিোো 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তিা তমল ট্রোর এ, ৩৫, তব,আর,তট,তস 
সতপং েমনেক্স, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬৮ ০৪/০৭/১০ ৫০ লক্ষ ২১ 
িাং-  ৪/৭/১০ 
... 

ট্রমসাসস ইসা ইন্টারন্যাশোল চেনলােমাে, েনলােী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৬৯ ০৬/০৭/১০ ৫ লক্ষ ৬২ 
িাং-  ৬/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস গুপ্ত েনপসানরশে ট্রসাোলী ব্াংে এতরয়া, 
তশব ঞ্জ, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭১ ১৮/০৭/১০ ৫০ লক্ষ ৬২ 
িাং-  ১৮/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসতলমা 
ইন্টারন্যাশোল 

তশববাটী, োতলিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭২ ১৮/৭/১০ ১ ট্রোতট ৮৭ 
িাং-  ১৮/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাতমি ট্রেতডং আটাপাড়া, তবতসে 
সংলগ্ন, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৩ ২০/৭/১০ ৫০ লক্ষ ১১ 
িাং-  ২০/৭/১০ 
... 

ট্রমসাসস মতমে ট্রেডাসস ট্রবড়ানবলা, তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৪ ২১/০৭/১০ ৫০ লক্ষ ১৭ 
িাং-  ২০/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস ট্রেয়া এন্টারপ্রাইজ সান্তাহার ট্ররাড, 

চারমাথা, তেতশন্দারা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৫ ২১/০৭/১০ ১৫ লক্ষ ১৮ 
িাং-  ২০/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আল আরািাি 
ট্রেতডং 

রাজাবাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৭৭৬ ২৫/০৭/১০ ৫০ লক্ষ  ৫ 
িাং-  ২৫/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইসলাম 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রসাোিলা ট্ররাড, 
ট্রমাোমিলা, তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৭ ২৫/০৭/১০ ৫০ লক্ষ ১৫৩ 
িাং-  ২৫/০৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমনহরা তস.এে.তজ তিতলং 
এন্ড সাতিসস ট্রেশে 

বাইপাস ট্ররাড, 
তেতশন্দারা, চারমাথা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৮ ২৭/৭/১০ ৫০ লক্ষ ১০০ 
িাং-  ২৭/৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, ই, 
এ্ানসাতসনয়টস 

৩৮েং খাে মানেসট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৭৯ ২৯/৭/১০ ৫ লক্ষ ৬৪ 
িাং-  ২৯/০৭/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস প্রনয়াজেী  তব- ৯- ১০, তবতসে 
তশল্পে রী, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮০ ০১/০৮/১০ ১ লক্ষ ৯ 
িাং-  ১/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রুনবল ে্াতমে্ালস আলী আজম মানেসট, 
রাজাবাজার ট্ররাড, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮১ ০৪/০৮/১০ ৫০ লক্ষ ১৮৫ 
িাং-  ৪/৮/১০ 
... 

ট্রমসাসস গুঞ্জে ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােসস তলঃ  

তবতসে তশল্পে রী, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮২ ০৯/০৮/১০  ২৮৪ 
িাং-  ৯/৮/১০ 
... 

সাহাবুতিে ট্রোর চুতড়পতি, বগুড়া ব- ১৮৭৭৮৩ ১০/৮/১০ ৫ লক্ষ ৫৪ 
িাং-  ১০/০৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এম. আর এনরা 
ে্াতমে্াল 

বৃন্দাবে পাড়া, বগুড়া ব- ১৮৭৭৮৪ ১৬/৮/১০ ১ লক্ষ  ১৩১ 
িাং-  ১৬/৮/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সুমে ফ্লাওয়ার 
তমলস 

 াবিলী ট্ররাড, 
আোশিারা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮৫ ২৫/০৮/১০ ৫ লক্ষ ৫৬ 
িাং-  ২৫/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োহার ট্রেডাসস তিেমাথা, ট্ররলন ট, 
পুরাে বগুড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮৬ ২৫/০৮/১০ ৫০ লক্ষ ৫২ 
িাং-  ২৫/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হে েেিােশে সদর ট্ররাড, জয়পুরহাট ব- ১৮৭৭৮৭ ২৬/৮/১০ ১ লক্ষ ৪০ 
িাং-  ২৬/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেউ আতলি 
ইতঞ্জতেয়াতরং ওয়ােসস 

ট্রেট েং এ- ২৭ (সাে) 
তবতসে, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৮৮ ২৬/৮/১০ ১৫ লক্ষ ৪২ 
িাং-  ২৬/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইউএস -  
তবতডআইতট ট্রসন্টার 

৩৭৬/৪১৩ পাইোর 
োজা, রংপুর ট্ররাড, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব-  ১৮৭৭৮৯ ২৬/৮/১০ ১৫ লক্ষ ৭ 
িাং-  ২৬/৮/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস হে ট্রমটাল 
ওয়ােসস 

েওদাপাড়া, রংপুর 
রাড, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯০ ৬/৯/১০ ১৫ লক্ষ ১৪ 
িাং-  ০৬/০৯/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসামা এন্টারপ্রাইজ ট্র াাঁসাইপাড়া, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯১ ১৯/৯/১০  ২০ 
িাং-  ১৯/৯/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সৃতে মতে ট্রেডাসস মধ্ োটোরপাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯২ ২০/০৯/১০ ৫ লক্ষ ১৭ 
িাং-  ২০/৯/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এস, তব, এে 
ইন্টারন্যাশোল 

বাড়ী েং ২৩, ট্ররাড েং 
৫, জানে সাবা হাউতজং 
জাতমলে র, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৩ ২২/০৯/১০ ১৫ লক্ষ  ১৩ 
িাং-  ২২/৯/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস অন্তর ট্রেডাসস পূবস ট্র াদারপাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৪ ২৩/০৯/১০ ১৫ লক্ষ  ১৮৫ 
িাং-  ২৩/৯/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আর, এম, ট্রপাতরে 
িামস 

োথম, কুন্দারহাট, 
েতন্দরাম, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৫ ৩০/০৯/১০ ১৫ লক্ষ  ৫৪ 
িাং-  ৩০/৯/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

িাসা েৃতিতিতত্তে বহুমুখী 
প্রেল্প 

রামঃ কুড়াহার, 
ডােিরঃ িানয়রপুকুর, 
উপনজলাঃ তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৬ ০৩/১০/১০ ৫ লক্ষ  ৫৯ 
িাং-  ৩/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রহানটল োজ  ানডসে তছতলমপুর, বগুড়া 
সদর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৭ ০৫/১০/১০ ৫ লক্ষ ১৪ 
িাং-  ০৫/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আেবতরয়া ট্রিড 
এন্ড তবসু্কট ি্াক্টরী 

থাো ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৭৯৮ ০৬/১০/১০ ৫০ লক্ষ ৫২ 
িাং-  ৬/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্ররজা এন্টারপ্রাইজ  াবিলী ট্ররাড, 
ধাওয়াপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৭৯৯ ০৬/১০/১০ ৫ লক্ষ ২০০ 
িাং-  ০৬/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রীণ উইচ 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্ররানমো আিাজ 
সড়ে, জনলশ্বরীিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮০০ ১০/১০/১০ ১৫ লক্ষ ০৩/১৫ 
িাং-  ১০/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমনহরা ট্রেডাসস  োতলিলাহাট, বগুড়া  ব- ১৮৭৮০১ ১১/১০/১০ ১ লক্ষ ৫ 
িাং-  ০৭/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস মন্ডল চাউল েল সানবেপাড়া,  াবিলী,  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৮০২ ১৩/১০/১০ ১ ট্রোতট  ১৫৫  
িাং-  ১৩/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস সূবণসা এন্টারপ্রাই  োরমাইনেল ট্ররাড,  
ট্রসউজ াড়ী, বগুড়া  

ব- ১৯/১০/১০ ১৯/১০/১০ ৫০ লক্ষ ৪৫ 
িাং-  ১৯/১০/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্রমনহদী 
এন্োরপ্রাইজ  

তস. ও েনলােী  
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৭৮০৪ ১৯/১০/১০ ১ লক্ষ  ৯৯  
িাং-  ১৯/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে  

ট্রমসাসস বগুড়া ট্রেতডং হাউস  োহার মানেসট, 
ট্রচনলাপাড়া  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৮০৫ ২৫/১০/১০  ৯১ 
িাং-  ২৫/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রদালা ট্রেতডং  আেন্দ মানেসট, 
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৭৮০৬ ২৬/১০/১০ ৫ লক্ষ ১৩৪  
িাং-  ২৬/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমাঃ ট্ররজাউল েতরম  ঈদ াহ ট্রলে, সুত্রাপুর  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৮০৭ ০১/১১/১০ ৫০ লক্ষ  ১১৭ 
িাং-  ৩১/১০/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আশা তিক্স দমদমা, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট  

ব- ১৮৭৮০৯ ০৩/১১/১০ ১৫ লক্ষ  ৯১ 
িাং-  ০৩/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রািা এন্টারপ্রাইজ  ট্রশখ োজা, সুত্রাপুর, 
বগুড়া  

ব- ১৮৭৮১১ ১০/১১/১০ ৫০ লক্ষ ২৬ 
িাং১০/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আলী এন্টারপ্রাইজ ট্রোরবাে মানেসট, 
িনিহ আলী বাজার, 
বগুড়া  

ব- ১৮৭৮১২ ১১/১১/১০ ১৫ লক্ষ ৩০ 
িাং ১১/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস জাহাঙ্গীর 
এন্টারপ্রাইজ 

রাজা বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৮১৩ ০২/১২/১০  ১৩ 
িাং-  ২/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, ট্রে, ট্রেডাসস পতিম বাতলিাট, 
পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৮১৪ ২/১২/১০ ১৫ লক্ষ ৩৯ 
িাং-  ২৮/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস জামাে ট্রেডাসস পতিম বাতলিাটা, 

পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট 
ব- ১৮৭৮১৫ ২/১২/১০ ১৫ লক্ষ ৩৮ 

িাং-  ২৮/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসৌরি ট্রেডাসস পতিম বাতলিাটা, 
পাাঁচতবতব, জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৮১৬ ০২/১২/১০ ১৫ লক্ষ ৪০ 
িাং-  ২৮/১১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সবীে ট্রেডাসস আগুতেয়া িাইর, 
(খােপাড়া) ট্রসাোিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮১৭ ০৫/১২/১০ ১৫ লক্ষ ২৬ 
িাং-  ৫/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েবী ট্রেডাসস শান্তাহার ট্ররাড, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮১৮ ০৫/১২/১০  ২৮ 
িাং-  ৫/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আতখ এনরা ট্রপ্রাডাক্টসস পল্লী উন্নয়ে এোনডমী 
আর,তড,এ, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮১৯ ০৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩ 
িাং-  ৯/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িমাল এন্টারপ্রাইজ এস, তপ, ট্রলে, 
মালতিে র, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮২০ ১৩/১২/১০ ৫ লক্ষ ১৫ 
িাং-  ১৩/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

প্রাইম ইন্টারন্যাশোল ট্ররানমো আিাজ 
সড়ে, জনলশ্বরীিলা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮২১ ১৪/১২/১০ ১৫ লক্ষ ১৬ 
িাং-  ১৪/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

আরহাজ্ব ট্রেডাসস ছািা পতি, বগুড়া ব- ১৮৭৮২৩ ১৫/১২/১০ ৫ লক্ষ ২০ 
িাং-  ১৯/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মাসুম এন্ড িাদাসস ক্লথ 
ট্রোর 

ট্রদনলায়ার খাে মানেসট, 
১ম িলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮২৪ ১৫/১২/১০ ৫ লক্ষ ১৯ 
িাং-  ১৯/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িানিমা বীজ মহাস্থাে, তশব ঞ্জ, ব- ১৮৭৮২৫ ২৯/১২/১০ ৫ লক্ষ ৫ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
িান্ডার বগুড়া িাং-  ২২/১২/১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
ট্রমসাসস এমরাে ট্রেডাসস ট্রমালাম াড়ীহাট, 

োলাই, জয়পুরহাট 
ব- ১৮৭৮২৬ ২৯/১২/১০ ৫ লক্ষ ৬ 

িাং-  ২২/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মুন্না ট্রেডাসস দানেজপুর, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৮২৮ ২৯/১২/১০ ১৫ লক্ষ ৩৪ 
িাং-  ২৮/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আিিাব এন্ড সন্স 
ট্রেতডং 

িনবর বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৮২৯ ২৯/১২/১০ ১৫ লক্ষ ৫২ 
িাং-  ২৮/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ডলার চাোচুর 
ি্াক্টরী এন্ড লাচ্ছা- ট্রসমাই 

উত্তর ট্রচনলাপাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩০ ২৯/১২/১০ ১৫ লক্ষ ২৮ 
িাং-  ২৯/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হে এন্ড সন্স সান্তাহার ট্ররাড, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩১ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৯ 
িাং-  ২৯/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আহনেদ ট্রেডাসস ৫েং সরািি মানেসট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩২ ২৯১২/১০ ১ লক্ষ ৩৯ 
িাং-  ২৮/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আক্তার ট্রোর তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৩৩ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৯ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস এস 
এন্টারপ্রাইজ 

তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৩৪ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩১ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তিতন্ন ট্রেডাসস তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৩৫ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৬ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আজম ট্রেডাসস তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৩৬ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩০ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আলম ট্রেডাসস তবশ্বনরাড, তছতলমপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩৭ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩২ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িালুেদার ট্রেডাসস োনটার ট্ররাড, 
ট্রবলাইল, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩৮ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৩ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িতরদা ট্রোর োনটার ট্ররাড, 
ট্রবলাইল, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৩৯ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৮ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসৌরি 
এন্টারপ্রাইজ 

বড়ন ালা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪০ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪০ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস লােী ট্রেডাসস তছতলমপুর, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪১ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪১ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সােতি তেল সান্তাহার ট্ররাড, 
তটেপতি, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৪২ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪২ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম এে ট্রেডাসস োনটার ট্ররাড, 
ট্রবলাইল, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৪৩ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৭ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস স্বাধীে ট্রেডাসস তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪৪ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৬ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস সা র ট্রেডাসস তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪৫ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৫ 

িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সােতজদা 
এন্টারপ্রাইজ 

সান্তাহার ট্ররাড, 
বড়ন ালা, তটেপতি, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৪৬ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৩ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪৭ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৪ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
... 

ট্রমসাসস সুতম এন্টারপ্রাইজ তেতশন্দারা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৪৮ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৪ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মুতক্ত ট্রেডাসস তেতশন্দারা, মধ্পাড়া, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৪৯ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৩৭ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এমদাদুল হে ৩৮৫, সান্তাহার ট্ররাড, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৫০ ২৯/১২/১০ ১ লক্ষ ৪৮ 
িাং-  ২৬/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তরপা ট্রোর েবাববাড়ী ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৮৫১ ৩০/১২/১০ ৫ লক্ষ ৪৫ 
িাং-  ৩০/১২/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস জামাে ট্রেডাসস সান্তাহার ট্ররাড, 
তটেপতি, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৫২ ০৪/০১/১১ ১৫ লক্ষ ... 
িাং-  ৪/১/১১১ 
... 

ট্রসাোলী োাঁচির চেযাদু ট্ররাড, ১েং 
ট্ররলন ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৫৩ ০৪/০১/১১ ১৫ লক্ষ তব -  ৬ 
িাং-  ০৪/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আনমো োটোরপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৭৮৫৪ ১০/০১/১১ ১ লক্ষ ২১ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
এন্টারপ্রাইজ িাং-  ৯/১/১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 
মানলে ট্রেডাসস োটোরপাড়া, বগুড়া ব- ১৮৭৮৫৬ ১০/০১/১১ ১ লক্ষ ৩০ 

িাং-  ১০/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

বগুড়া িান্ডার ইমনপক্স তলঃ ট্রিৌতহদ েমনেক্স, 
লালমাতটরিাট, 
বড়ন ালা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৫৭ ১৩/০১/১১  ১০ 
িাং-  ১৩/০১/১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আতম্বয়া ট্রেডাসস দানেজপুর, পাাঁচতবতব, 
জয়পুরহাট 

ব- ১৮৭৮৫৮ ১৩/০১/১১ ১৫ লক্ষ ৮ 
িাং-  ১৩/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আব্দুল আলীম সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৫৯ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৭ 
িাং-  ১৬/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তেপা ট্রেডাসস েনলজ ট্ররাড, উত্তর 
োটোরপাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬০ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৪ 
িাং-  ১৬/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সাধো েনলজ ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৮৬১ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৫ 
িাং-  ১৫/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ মতজবর 
রহমাে 

সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬২ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ২ 
িাং-  ১৬/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আব্দুর রাজ্জাে সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৩ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ১ 
িাং-  ১৫/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হাতিজ ট্রেডাসস েনলজ ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৮৬৪ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৩ 
িাং-  ১৫/১/১১ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সাহাো 
এন্টারপ্রাইজ 

সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৫ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৬ 
িাং-  ১৫/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্রসাহা  তময়া সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৬ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ১০ 
িাং-  ১৫/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাজানেল 
ি্ারাইতট ট্রোর 

সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৭ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৯ 
িাং-  ১৬/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আঃ েতরম সা াতটয়া, োহালু, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৮ ১৬/০১/১১ ১ লক্ষ ৮ 
িাং-  ১৬/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, এস, 
এন্টারপ্রাইজ 

িনবর বাজার, 
চারমাথা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৬৯ ১৬/০১/১১  ৪০ 
িাং-  ১৬/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এস, ট্রে, ট্রেডাসস মহাস্থাে বাজার, 
রায়ে র, তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭০ ১৬/০১/১১  ৩৯ 
িাং-  ১৬/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রিাহা এন্টারপ্রাইজ মহাস্থাে, রায়ে র, 
তশব ঞ্জ, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭১ ১৯/০১/১১ ১৫ লক্ষ ১ 
িাং-  ১৯/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ে্ান্ডাডস এনরানিট োলাই সদর, োলাই, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭২ ১৯/০১/১১ ১৫ লক্ষ ৭ 
িাং-  ১৯/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এেিা এন্টারপ্রাইজ ঈদ াহ ট্রলে, 
ট্রসউজ াড়ী, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭৩ ১৯/০১/১১ ৫০ লক্ষ ৯ 
িাং-  ১৯/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস এস এস ট্রেতডং 
এনজন্সী 

পােস ট্ররাড, বগুড়া ব- ১৮৭৮৭৪ ২০/০১/১১ ৫০ লক্ষ ১৮ 
িাং-  ২০/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রসাস্যাল এনরা 
ট্রেয়ার 

হামছায়াপুর, ট্রশরপুর, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭৫ ২৪/০১/১১ ১ লক্ষ ৩ 
িাং-  ২৪/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সীমা ফ্লাওয়ার 
তমলস 

ট্রে, তড, তস, ট্ররাড, 
পুরাে বগুড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭৬ ২৪/০১/১১  ৪৭ 
িাং-  ২৪/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস হৃতদলা 
ইন্টারন্যাশোল 

খাে েমনেক্স, 
মালতিে র, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭৭ ২৪/০১/১১ ৫০ লক্ষ ৭ 
িাং-  ২৪/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা এন্ড সন্স বড়ন ালা, বগুড়া ব- ১৮৭৮৭৮ ২৫/০১/১১ ৫০ লক্ষ ১৭ 
িাং-  ২৪/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ইসলামীয়া ট্রপপার 
হাউস 

আঃ রউি মানেসট, 
চাাঁদেী বাজার, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৭৯ ২৫/০১/১১ ৫০ লক্ষ ২৬ 
িাং-  ২৫/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মন্ডল সীড ট্রসন্টার রতিকুল মানেসট, বগুড়া ব- ১৮৭৮৮০ ২৬/০১/১১ ৫ লক্ষ ১৯ 
িাং-  ২৬/০১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস িােিীর িােজীম 
এন্টারপ্রাইজ 

পুরাে বগুড়া, 
ওয়াবদান ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮১ ২৭/০১/১১ ৫ লক্ষ ২৯ 
িাং-  ২৭/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস আনমো 
এন্টারপ্রাইজ 

পুরাে বগুড়া, 
ওয়াবদান ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮২ ২৭/০১/১১ ৫ লক্ষ ৩০ 
িাং-  ২৭/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ডায়োতমে এনরা সানয়ন্স চাাঁদেী বাজার, বগুড়া ব- ১৮৭৮৮৩ ৩১/০১/১১ ১৫ লক্ষ ১৫ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
িাং-  ৩১/১/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস পূনজা সীড এনরা ট্রজলা পতরিদ মানেসট, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮৪ ০২/০২/১১ ৫ লক্ষ ১২২ 
িাং-  ০১/০২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস খাে ট্রেডাসস সান্তাহার ট্ররাড, নুরােী 
ট্রমাড়, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮৫ ০৩/০২/১১ ৫০ লক্ষ ১৪০ 
িাং-  ৩/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এইচ, এ, ট্রেডাসস সাহার পুকুর বাজার, 
দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮৭ ০৮/০২/১১  ২৩ 
িাং-  ৮/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস সাহাদি ট্রেডাসস ট্রসাোতময়া হল, 
বাদুরিলা, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৮৯ ০৮/০২/১১ ৫ লক্ষ ২৪ 
িাং-  ৮/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস তড, ট্রে, 
এন্টারপ্রাইজ 

িানলাড়া বাজার, 
িানলাড়া, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯০ ১৫/০২/১১ ১ ট্রোতট ৩৩ 
িাং-  ১৪/০২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস রতিকুল ট্রেডাসস ট্রধালায় খাল মানেসট, 
১েং ট্ররলন ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯১ ১৫/০২/১১ ১৫ লক্ষ ৩ 
িাং-  ১৫/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রবনোজীর ট্রোর ৪৮, রাজা বাজার, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯২ ১৭/০২/১১ ১৫ লক্ষ ৩২ 
িাং-  ১৭/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তাে মটরস এন্ড 
ট্রমোতেে্াল ওয়ােসস 

পুরাে বগুড়া, তিেমাথা 
ট্ররলন ট, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯৩ ২২/০২/১১ ১৫ লক্ষ ৫২৫ 
িাং-  ২২/০২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস োর েনপসানরশে তরয়াজোজী ট্রলে, 
সুত্রাপুর, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯৪ ২৩/০২/১১ ১৫ লক্ষ ১১৭ 
িাং-  ২৩/২/১১ 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

এইচ, আর সাইতে এন্ড 
সানয়তন্টতিে ট্রোং 

েনলজপাড়া, তশব ঞ্জ, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯৫ ২৪/০২/১১ ৫ লক্ষ ৪৪১ 
িাং-  ২৪/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস েজরুল মটরস মহাস্থাে, রায়ে র, 
তশব ঞ্জ, বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯৭ ০২/০৩/১১ ৫০ লক্ষ ৪৬ 
িাং-  ২৮/২/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস এম, আর, ট্রেডাসস ট্রশরপুর, বগুড়া ব- ১৮৭৮৯৮ ২৮/০৩/১১ ১৫ লক্ষ ৩০ 
িাং-  ২৭/৩/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

ট্রমসাসস মতদো িান্ডার রংপুর ট্ররাড, বড়ন ালা, 
বগুড়া 

ব- ১৮৭৮৯৯ ০৩/০৪/১১ ১ ট্রোতট ৭০ 
িাং-  ৩০/০৩/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

মােসাস (এস) ট্রেতডং  খান্দার ট্রমাড়, মতেংসাে 
সু্কনলর পূবস পানশ্বস  
বগুড়া  

ব- ১৮৭৯০০ ০৫/৪/১১ ১ লক্ষ  ১৫৪ 
িাং-  ০৬/৪/১১ 
- -  

ট্রমসাসস রহমাে ট্রেডাসস  রহমাে ে র, বগুড়া  ব-  ১৮৭৯০১ ০৫/৪/১১ ৫ লক্ষ  ৬১ 
িাং- ০৫/৪/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস ট্রজ, তব, তস এনরা  থাো বাসে্ান্ড, 
সান্তাহার ট্ররাড সংলগ্ন, 
দুপচাাঁতচয়া, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯০২ ০৬/৪/১১ ১ লক্ষ  ৪০ 
িাং-  ০৬/৪/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস হায়দার আলী ক্লথ 
ট্রোর  

বড় মসতজদ ট্রলে, 
বগুড়া  

ব-  ১৮৭৯০৩ ২০/৪/১১ ৫০ লক্ষ  ... 
... 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া 

তসে এনরা  তেচে বাজার তশব ঞ্জ,  
বগুড়া  

ব-  ১৮৭৯০৪ ০৫/৫/১১ ১ লক্ষ  ৭১  
িাং-  ০৫/৫/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র েং িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং 
িাতরখ ও ব্াংনের োম 

তিোো 
ট্রমসাসস এম.তট ট্রেডাসস  সাতরয়াোতন্দ ট্ররাড, 

আোশিারা, বগুড়া  
ব- ১৮৭৯০৫ ১৫/৬/১১ ১ লক্ষ ৭৫ 

িাং- ১৫/০৬/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রলাবাল তলংে 
ইন্টারশ্যাোল  

চেযাদু সান্তারহার 
ট্ররাড 
বগুড়া  

ব-  ১৮৭৯০৬ ১৬/৬/১১ ১৫ লক্ষ ১৭৯ 
িাং-  ১৫/৬/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

ট্রমসাসস আব ুওবায়দুল 
হাসাে (বতব) 

জনলশ্বরীিলা, 
তশতরসদাস ট্রলে, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯০৭ ১৮/৫/১১ ৫০ লক্ষ  ০৭ 
িাং-  ১৮/৫/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

আনয়শা ট্রমটাল ওয়ােস  ট্ররলওনয় মানেটস 
ট্রেশে ট্ররাড, বগুড়া  

ব- ১৮৭৯০৮ ২৪/৫/১১ ১৫ লক্ষ ২৩৫ 
িাং ২২/৫/১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে, বগুড়া  

 
   
  



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র 
েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও ব্াংনের 
োম তিোো 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসস আহােদীয়া োজা,  দাউদোতন্দ,  কুতমল্লা। ব০১৮৯৫৮১ ০২. ০৭. ০৯ ৫০লক্ষ তব- ৮১,  ২/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  

কুতমল্লা 
জান্নাি ট্রেড ইন্টারন্যাশোল সড়ে বাজার,  তব- বাতড়য়া। ব০১৮৯৫৮২ ০৬. ০৭. ০৯ ৫লক্ষ এ- ১১১ ০৬/ ০৭/ ০৯ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সরোর িাতেসচার ট্র ৌরীপুর বাজার,  দাউদোতন্দ,  কুতমল্লা ব০১৮৯৫৮৩ ০৬. ০৭. ০৯ ১৫লক্ষ তব- ১১৮,  তব- ১১৯,  ৬/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  

কুতমল্লা 
প্রীথে এন্টারপ্র াাইজ মমিাজ তিলা,  ২য় িলা,  িাকুরপাড়া,  

কুতমল্লা। 
ব০১৮৯৫৮৪ ০৮. ০৭. ০৯ ১ট্রোতট তব- ৫০, তব- ৫১ ৭/ ০৭/ ০৯ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

তদ পাইওতেয়ারোর মনোহরপুর,  কুতমল্লা। ব০১৮৯৫৮৫ ১৯. ০৭. ০৯ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১০৪,  ১৯/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  

কুতমল্লা 
সােনটে ইন্টারন্যাশোল ট্রছাটরা,  জংলী তবতবর মসতজদনরাড,  

কুতমল্লা। 
ব০১৮৯৫৮৬ ২২. ০৭. ০৯ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২২,  ২১/ ০৭/ ০৯ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস স্বণসা ট্রেডাসস তটে বাজার, পুরাে বাজার, চাদপুর। ব০১৮৯৫৮৭ ২৭. ০৭. ০৯ ৫০লক্ষ তব- ৮৭,  ২৭/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  

কুতমল্লা 
হযরি শাহজালাল এন্টারপ্রাইজ মিলব পবূসবাজার,  মিলব, চাদপুর। ব০১৮৯৫৫৮৮ ০৫. ০৮. ০৯ ৫০লক্ষ তব- ৯৯ ,  ০৩/ ০৮/ ০৯ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সােতজম এন্টারপ্রাইজ 
 

তট, এ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৫৮৯ ০৯. ০৮. ০৯ ৫ লক্ষ এ- ১৮ ,  ০৯/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োনশম িডু ট্রপ্রাডাক্টস 
 

 াংচর, পােপতি, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৫৯০ ১০. ০৮. ০৯ ৫০লক্ষ তব-  ১,  ১০/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাজীব শংখ বাজার, শাহরাতস্ত, চাদপুর। ব০১৮৯৫৯১ ১২. ০৮. ০৯ ১৫ লক্ষ তব- ৮০ , ১০/ ০৮/ ০৯ 
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েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও ব্াংনের 
োম তিোো 

িান্ডার, ট্রমনহর, োলীবাতড়  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োতহদ এন্টারপ্রাইজ 
 

জাতজয়ারা, কুতট, েসবা, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৫৯২ ১৯. ০৮. ০৯ ৫ লক্ষ তব- ৯৪ ,  ১৭/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস আজাদ এন্টারপ্রাইজ 
 

িতরদপৃর, মািবাতড়য়া, চাতন্দো, েৃতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৫৯৩ ২৪. ০৮. ০৯ ৫০লক্ষ তব- ৮৯ ,  ২৪/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইয়াতমে ট্রেডাসস 
 

ট্রমড্ডা োতলবাতড় ট্ররাড, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৫৯৪ ২৫. ০৮. ০৯ ১৫ লক্ষ তব- ৪৮ ,  ২৫/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইয়াতমে ট্রেডাসস 
 

ট্রমড্ডা োতলবাতড় ট্ররাড, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৫৯৫ ৩০. ০৮. ০৯ ১৫ লক্ষ তব- ৬২, ৬৩,  ২৪/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

মুে হসতপটাল তল:  
 

িাউিলা,  কুতমল্লা। ব০১৮৯৫৯৬ ০৩. ০৯. ০৯ ৫০ লক্ষ এ- ৯০  ,  ৩০/ ০৮/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাতহে ট্রেডাসস 
 

শশীরপাড়,  বালুরচর,  সদর দতক্ষণ,  
কুতমল্লা 

ব০১৮৯৫৯৭ ০৬. ০৯. ০৯ ৫ লক্ষ তব- ১ ,   ০৬ / ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রজেতে িামসাতসতটে্ালস তল:  
 

ওজারখলা,  োটরাপাড়া,  দাউদোতন্দ,  
কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৫৯৮ ০৮. ০৯. ০৯ ১ট্রোতটর উনবস ০৬/ ১৯ ,    ২৩/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িিুার এন্টারপ্রাইজ 
 

ট্রশাবারামপুর বাজার,  ট্রচায়ারা সদর 
দতক্ষণ,  কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৫৯৯ ০৯. ০৯. ০৯ ১৫ লক্ষ তব-  ৭,    ০৭/ ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আল হাতবব 
 

ট্রিতলনোো,  কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০০ ০৯. ০৯. ০৯ ৫ লক্ষ তব-  ৮৫,   ০৭ / ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রলাতরয়াস েনপসানরশে 
 

তময়ার বাজার,  মিলব উত্তর,  চাদপুর। 
 

ব০১৮৯৬০১ ০৯. ০৯. ০৯ ১৫ লক্ষ এ- ২৩ ,    ০৯/ ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
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েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও ব্াংনের 
োম তিোো 

কুতমল্লা 
ট্রমসাসস ট্ররদুয়ােএন্টাররপ্রাইজ 
 

জ ি বাজার,   তব- বাতড়য়া।  
ব০১৮৯৬০২ 

 
১৩. ০৯. ০৯ 

৫০ লক্ষ এ- ৪৩,   ১/ ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ 
 

লােসাম ট্ররাড,  কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০৩ ১৭. ০৯. ০৯ ৫০ লক্ষ তব-  ৪১,    ১৭/ ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আল েূর ট্রেডাসস 
 

চরবাতেলা, আল ী পাচ াও, চাদপুর। 
 

ব০১৮৯৬০৪ ০৪. ১০. ০৯  ১ট্রোতটর উনবস এ- ১১৫ ,     ১৬/ ০৯/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রস্কায়ানলে ট্রেডাসস তল:  
 

পতিম বাত চা াও, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০৫ ০৫. ১০. ০৯ ১৫লক্ষ তব- ৭৩ ,   ০৪ / ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

 আতজিা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 
 

 কুলে র, বাখরে র, মুরাদে র, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০৬ ০৫. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব- ৮০ ,  ০৫/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাজমতে ট্রেডাসস 
 

ট্রহামো, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০৭ ০৬. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব- ১৪১ ,     ০৬/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মাসুদ পারনিজ খাে 
 

দতক্ষণ িাকুরপাড়া, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬০৮ ০৮. ১০. ০৯ ৫০লক্ষ তব-  ১২৩,     ০৮/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস খানলে এন্টারপ্রাইজ 
 

আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া 
 

ব০১৮৯৬০৯ ১৩. ১০. ০৯ ৫০লক্ষ তব-  ১৩৯,     ১৩/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রোোে এক্সনপাটস এন্ড ইমনপাটসস 
 

৯৬৭- ৭৫৬, টমছম িীজ, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬১০ ১৩. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব-  ১২৬,     ১৩/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

আই তপ ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 
 

সড়ে বাজার, আখাউড়া, তব- বাতড়য়া 
 

ব০১৮৯৬১১ ২১. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব-  ২৪১,    ১৫ / ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ পত্র 
েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও ব্াংনের 
োম তিোো 

ট্রমসাসস িানহর এন্ড সন্স 
 

বলরামপুর, হাতলমাে র, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬১২ ২৫. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব-  ২১১,     ২২/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাহাি এন্টারপ্রাইজ 
 

বলরামপুর, হাতলমাে র, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬১৩ ২৫. ১০. ০৯ ৫লক্ষ তব- ২১২ ,    ২২ / ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

আচস  ইন্টারন্যাশোল 
 

৪০১/ তব- আিিাব তছতিে টাওয়ার, তশশু 
মঙ্গল ট্ররাড, বাদুরিলা, কুতমল্লা 

ব০১৮৯৬১৪ ২৭. ১০. ০৯ ১৫লক্ষ তব- ৬৪ ,     ০৮/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

মান্নাে ট্রোল্ড ট্রোনরজ তল:  মাতেমাবাদ, হাজী ঞ্জ, চাদপুর। ব০১৮৯৬১৫ ২৯. ১০. ০৯ ৫০লক্ষ এ- ৯৪ ,     ২৮/ ১০/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

 
  



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

ট্রমসাসস ডায়মন্ড তসএেতজ তিতলং ট্রেশে 
 

শীবল্লিপুর, আহােদ ে র, সদর 
দতক্ষণ, কুতমল্লা। 

০১৮৯৬১৬ ০৩. ১১. ০৯ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১১৩ ,  ২৮/ ০৭/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মবহিুজ এন্টারপ্রাইজ 
 

আখাউড়া ট্রচেনপাে, তব- বাতড়য়া। 
 

০১৮৯৬১৭ ১১. ১১. ০৯ ১৫লক্ষ এ- ৯৬ ,     ১১/ ১১/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

এ, আর, এে ইন্টারন্যাশোল ট্রোং 
 

দানরা া বাতড়, কুতমল্লা 
 

০১৮৯৬১৮ ১২. ১১. ০৯ ৫লক্ষ এ- ৬৩ ,     ০৪/ ১১/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস প্রিসয় এন্টারপ্রাইজ 
 

টাে বাজার হে োজা, তব- বাতড়য়া। 
 

০১৮৯৬১৯ ১৮. ১১. ০৯ ৫লক্ষ এ- ৭১ ,     ১৮/ ১১/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ িানমসসী 
 

কুচাইিলী, রাজাপাড়া, সদর, কুতমল্লা 
 

০১৮৯৬২০ ২৪. ১১. ০৯ ৫লক্ষ তব- ৮৬ ,     ২৪/ ১১/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সুরমা এন্টারপ্রাইজ 
 

রছুল্লাবাদ, েবীে র, তব- বাতড়য়া 
 

ব- ১৮৯৬২১ ০৬. ১২. ০৯ ৫লক্ষ তব- ১৬৪ ,   / ০৬১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম আলম 
 

সদর হাসপািাল ট্ররাড,  মনোহরপুর,  
কুতমল্লা 

ব- ১৮৯৬২২ ১০. ১২. ০৯ ৫০লক্ষ তব- ৩১ ,   ০৯/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস খাে ইনলেেতেেস 
 

দাউদোতন্দ বাজার,  কুতমল্লা 
 

ব- ১৮৯৬২৩ ১০. ১২. ০৯ ৫০লক্ষ তব-  ১৩৩,   ১০/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ওতরনয়ন্টাল এন্টারপ্রাইজ 
 

জ ি বাজার,  তব- বাতড়য়া 
 

ব- ১৮৯৬২৪ ১৫. ১২. ০৯ ৫লক্ষ তব-  ৬২,   ১৫/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শরীি তিতেং তলতমনটড 
 

সাহার পাড়,  ট্রদতবদ্বার,  কুতমল্লা 
 

ব- ১৮৯৬২৫ ১৭. ১২. ০৯ ৫০লক্ষ তব-  ৪১,   ১৭/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রতব এন্টারপ্রাইজ েৃষ্ণে র,  দূ সাপুর,  সদর,  কুতমল্লা ব- ১৮৯৬২৬ ২০. ১২. ০৯ ৫লক্ষ তব- ১২৩ ,   ২০/ ১২/ ০৯ 



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সচতি এন্টারপ্রাইজ 
 

আেন্দ বাজার,  তব- বাতড়য়া 
 

ব- ১৮৯৬২৭ ২১. ১২. ০৯ ৫লক্ষ তব-  ১০৮,   ২১/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রডল্টা ইন্টারন্যাশোল 
 

কুতট সড়ে বাজার,  েসবা,  তব-
বাতড়য়া। 
 

ব- ১৮৯৬২৮ ২২. ১২. ০৯ ১লক্ষ তব- ৬৬ ,  ২২/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

মাোর আলী আজম 
 

িূতি বাজার,  সদর দতক্ষণ,  কুতমল্লা। 
 

ব- ১৮৯৬২৯ ২৩. ১২. ০৯ ১লক্ষ তব- ২৮ ,   ২৩/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাহীম এন্টারপ্রাইজ 
 

বাদুরিলা,  কুতমল্লা। 
 

ব- ১৮৯৬৩০ ২৯. ১২. ০৯ ৫লক্ষ তব- ৪২ ,   ২৯/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস াা্ঐশী ট্রেডাসস 
 

কুতট বাজার,  েসবা,  তব- তবতাড়য়া। 
 

ব- ১৮৯৬৩১ ২৯. ১২. ০৯ ১লক্ষ তব- ১৭৪ ,   ২৯/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস খানলদা এন্টারপ্রাইজ 
 

৬৩৮,   মধ্পাড়া, তব- বতড়য়া। 
 

ব- ১৮৯৬৩২ ২৯. ১২. ০৯ ১লক্ষ তব- ২৬২ ,   ২৯/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মাহীয়া এন্টারপ্রাইজ 
 

৬৩৭,   মধ্পাড়া, তব- বতড়য়া। 
 

ব- ১৮৯৬৩৩ ২৯. ১২. ০৯ ১লক্ষ তব- ২৬১ ,   ২৯/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রসৌরি এন্টারপ্রাইজ 
 

আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া। ব- ১৮৯৬৩৪ ৩০. ১২. ০৯ ১লক্ষ এ- ১০৪ ,   ৩০/ ১২/ ০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস আছতম ট্রেড এক্সনপ্রস  
 

রামমালা ট্ররাড,  রােীর বাজার,  কুতমল্লা 
 

ব০১৮৯৬৩৫ ১০. ০১. ১০ ১৫লক্ষ এ- ৬৭ ,   ০৬/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আলম এন্টারপ্রাইজ 
 

েিেু বাজার,  চাাঁদপুর। 
 

ব০১৮৯৬৩৬ ১২. ০১. ১০ ১৫লক্ষ তব- ৪৩ ,   ১২/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সুেয়েী বুতটেস 
 

ট্রজ, এম, ট্রসে গুপ্তনরাড,  চাাঁদপরু। 
 

ব০১৮৯৬৩৮ ১৪. ০১. ১০ ৫লক্ষ তব-  ৯৬ ,  ১৪ / ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এেিা ট্রেডাসস  
 

ট্রোম্পােী ঞ্জ,  মুরাদে র,  কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৩৯ ১৭. ০১. ১০ ১৫লক্ষ তব- ৬২  ,   ১০/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রমা: ইতলয়াছ তময়া 
 

বাত চা াাঁও,  কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৪০ ১৯. ০১. ১০ ১ট্রোতট তব- ১০৭ ,  ১০/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

বাংলানদশ িটুস এনজন্সী 
 

ট্ররল লাইনের পতিমপানশ,  োং লনোট 
বাজার,  কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৪১ ০২. ০২. ১০ ১৫লক্ষ তব-  ৯১ ,  ০১ / ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এি এ েেস্ট্রােশে 
 

৪৯৩, চান্দপুর, আদশস সদর, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৪২ ০২. ০২. ১০ ১ট্রোতটর উনবস তব-  ৮৬ ,   ০২/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আবইয়াজ এন্টারপ্রাইজ 
 

এস,  তব,  োজা,  তজলা স্কলু ট্ররাড,  
কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৪৩ ০৯. ০২. ১০ ১৫ লক্ষ তব-  ৪৩ ,  ০৯/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শতিউল তটম্বার এন্ড স তমলস 
 

ট্র ৌরীপুর বাজার,  দাউদোতন্দ,  
কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৪৪ ১০. ০২. ১০ ৫০ লক্ষ তব- ৬০,   ০৯/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাজ ট্রেতডং েনপসানরশে 
 

আনলখারচর,  দ ূসাপুর,  আদশস সদর,  
কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৪৫ ১১. ০২. ১০ ১ট্রোতটর উনবস এ- ৭৯,  ১১/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

স্যািরণ 
 

েৃষ্ণে র,  , দূ সাপুর, আদশস 
সদর, কুতমল্লা 

ব০১৮৯৬৪৬ ২৪. ০২. ১০ ৫০ লক্ষ তব- ৫৭  ,  ২৩/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

তটপু তিশাতরজ এন্ড ট্রেড তসতন্ডনেট 
 

বুতড়রপাড়, সুতবল, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৪৭ ২৫. ০২. ১০ ১৫ লক্ষ এ- ৩০,   ২৪/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

কুতমল্লা 
ট্রমসাসস তেশাি এন্টারপ্রাইজ 
 

৫৬৩ েং োতন্দপাড়া, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৬৪৮ ২৮. ০২. ১০ ১৫ লক্ষ তব- ৬,  ২১/ ০৭/ ১০ ও তব- ১৩৭,  
২৮/ ০২/ ১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িয়সাল ট্রেডাসস  ট্রিিুইয়া রামপুর,  েতড়োতন্দ,  
তিিাস,  কুতমল্লা 

ব০১৮৯৬৪৯ ০২. ০৩. ১০ ৫০ লক্ষ তব- ৯৩  ,   ০২/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

 ট্রলাবাল ট্রসল ট্রসাতসসং 
 

ট্রদাোে েং ১৬৬,  ে্ান্টেনমন্ট 
মানেসট,  েৃতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৫০ ১৬. ০৩. ১০ ৫০ লক্ষ তব- ৭৭  ,  ১৬ / ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রলাবাল প্াোসস তল:  
 

ট্রহাসনেয়ারাা্ ম্ােশে,  ৪থস িলা,  তেউ 
মানেসট,  দ: ট্র ইট োতন্দরপাড়,  
কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৫১ ১৮. ০৩. ১০ ১ট্রোতটর উনবস এ- ১৩  ,   ১৮/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

এম  িিাচাযস এন্ড ট্রোং ও ইনোনোতমে 
িানমসসী 

লােসাম ট্ররাড, কুতমল্লা। ব০১৮৯৬৫২ ২৩. ০৩. ১০ ৫০ লক্ষ তব-  ২৫ ,  ২৩/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রজ, এি ট্রেডাসস 
 

হাজী ছাত্তার ম্ােশে,  মনোহরপুর,  
কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৫৩ ২৪. ০৩. ১০ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২৮  ,  ২৩ / ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তলপা ট্রেড তলংে 
 

অরন্যপুর, োতজপাড়া, তবতবর 
বাজার, আদশস সদর, কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৫৪ ২৪. ০৩. ১০ ১৫ লক্ষ তব- ৭২  ,   ২৪/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতহদ ট্রেতমে্াল এন্ড ট্রোং উত্তর োতলয়াজুরী, কুতমল্লা। ব০১৮৯৬৫৫ ২৫. ০৩. ১০ ১৫ লক্ষ তব- ৬১  ,   ২৪/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রমা:  দুলাল তময়া আশু ঞ্জ মধ্ বাজার, আশু ঞ্জ,  
তব- বাতড়য়া। 

ব০১৮৯৬৫৬ ৩০. ০৩. ১০ ১৫ লক্ষ তব- ৮৩ ,  ২১/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম, ট্রে ট্রলাবাল ট্রেতডং িারাসতইল 
বাজার, িারাসতইল, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৫৭ ৩১. ০৩. ১০ ৫০ লক্ষ তব- ১,   ২৪/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

কুতমল্লা 
িূইয়া এন্টারপ্রাইজ 
 

দুবলা, বাসুনদব, তব- বাতড়য়া 
 

ব০১৮৯৬৫৮ ০১. ০৪. ১০ ১ লক্ষ তব- ২১ ,   ০৪/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

তশয়া মটর 
 

ট্রেশে ট্ররাড, সদর, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৫৯ ০৭. ০৪. ১০ ৫০লক্ষ তব- ১  ,   ০৭/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িণসা অনটা এন্টারপ্রাইজ 
 

শ্রীপুর দু সাপুর, আদশস সদর, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৬০ ২০. ০৪. ১০ ১৫লক্ষ তব- ১২২,   ২০/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ইমে অনটা রাইছ িুড এলাইড ইন্ডাতি 
 

ব্লে- তব৩৩, তবতসে তশল্প 
ে রী, কুতমল্লা। 

ব০১৮৯৬৬১ ২৫. ০৪. ১০ ১৫লক্ষ তব-  ৭১ ,  ২২/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জাহাঙ্গীর ট্রহানসে 
 

িাকুরপাড়া, কুতমল্লা। 
 

ব০১৮৯৬৬২ ২৮. ০৪. ১০ ১ট্রোতটর উনবস তব-  ১১৯ ,  ২০ / ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 
 

আখাউড়া ট্রচেনপাে, তব- বাতড়য়া। 
 

ব০১৮৯৬৬৩ ২৯. ০৪. ১০ ৫লক্ষ তব- ৬৯ ও ২০৫,  ১৯/ ০১/ ১০ ও 
২৯/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তমজসা এন্টারপ্রাইজ 
 

েদমিলী, েসবা, তব- বাতড়য়া 
 

ব০১৮১৯৬৬৪ ০৬. ০৫. ১০ ৫ লক্ষ তব-  ১৭৩,   ০৫/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ইউনরা টাইলস এন্ড ট্রসতেটারী 
 

েজরুল এতিতেউ ট্ররাড, েবতন্দর 
পাড়, েৃতমল্লা। 
 
 

ব০১৮১৯৬৬৫ ১৭. ০৫. ১০ ৫ লক্ষ এ-  ২,   ১৩/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রায়হাে এন্টারপ্রাইজ 
 

লালপুর বাজার,  লালপুর, আশু ঞ্জ,  
তব- বাতড়য়া। 
 
 

ব০১৮১৯৬৬৬ ১৮. ০৪. ১ ৫০ লক্ষ তব- ২৫ ,   ১৩/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতে সীমা  ট্রেজারী চালাে েং,  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

ট্রমসাসস হাজী ট্রেডাসস,  
 

রামচন্দ্রপুর বাজার, মুরাদে র, কুতমল্লা। ব০১৮১৯৬৬৭ ১৯. ০৫. ১০ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১৭৫ ,   ১৯/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইে পনয়ন্ট সাোই এন্ড সতলউশে 
 

েট েং- ১১,  ট্রসেশে- ৪,  ব্লে- ট্রে,  
হাউতজং এনেট,  কুতমল্লা। 

ব০১৮১৯৬৬৮ ২৫. ০৫. ১০ ১লক্ষ ই- ২৬ ,   ২৫/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ,  েনপসানরট শাখা,  
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জুইজার োস তময়ার বাজার, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ১০১৫৪৪ ১৪.০৭.২০১৪ ২৫লক্ষ ১৫, ১৩/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাদাসস তসএেতজ তিতলং ট্রেশে তলঃ পান্নারপুর, তবঙ্গলাবাড়ী, ট্রদতবদ্বার, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫৪৫ ১৫.০৭.২০১৪ ২৫লক্ষ ৩৭, ১৩/০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইিতি এন্টাঃ পালত তর রতহমাে র, েচুয়া, চাদপুর ব- ১০১৫৪৬ ২১.০৭.২০১৪ ২৫লক্ষ ৮৩৩, ১৪/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাহজাহাে তবল্ডাসস ১৪৩১েং োউিলী, তব- বাতড়য়া ব- ১০১৫৪৭ ২১.০৭.২০১৪ ৫ট্রোতটর উনবস ৮৮৭, ১৫/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তেশাি এন্টাঃ উঃ ট্রসেদী দাউদোতন্দ, কুতমল্লা ব- ১০১৫৪৮ ২১.০৭.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৭০৭, ১৬/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্ররনেসা এত ে ট্রেতডং মািৃছায়া ৩৩৬ে , েিুে বজ্রপরু, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫৪৯ ২২.০৭.২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৮০, ২১/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

 
 

প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

ট্রমসাসস  চাদপুর িাতণসচার ট্রহাঃেং- ০৭৪৮, ট্রজএম ট্রসে 
গুপ্ত ট্ররাড দতক্ষে, চাদপুর 

ব- ১০১৫৫০ ০৬.০৮.২০১৪ ৫০লক্ষ ৭৯৫, ৬/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  হায়দার এন্টাঃ তসন্দুতরয়া পাড়া, ময়োমতি 

বাজার, কুতমল্লা 
ব- ০২১৮০১ ১০.০৮.২০১৪ ৫০লক্ষ ৭৭১, ৭/০৮/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সিরব টে িান্ডার আদমপুর, সানদেপুর, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ০২১৮০২ ১১.০৮.২০১৪ ১ট্রোতট ৭৬১, ১০/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  কুতমল্লা ট্রেডাসস গুেজর, ট্রোম্পােী ঞ্জ, 
মুরাদে র, কুতমল্ল 

ব- ০২১৮০৩ ১৮.০৮.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৮১৮, ১৩/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রিমাস আনটা রাইস এন্ড বয়লার 
তলঃ 

রামপুর ট্ররাড, বুতড়চং, কুতমল্লা ব- ০২১৮০৪ ১৮.০৮.২০১৪ ৫০ লক্ষ ৭০২, ৩১/০৭/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এসতপএস ট্রেডাসস ট্রহাঃেং- ৮৭৭/৭৯৮, প্রিাপ 
সাহা ট্ররাড, চাদপুর 

ব- ০২১৮০৫ ২০.০৮.২০১৪ ৫ লক্ষ ৭২২, ২০/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রশ্মী ট্রমতডে্াল হল ট্রিাি ে র, োলা 
েচুয়াবাজার, বুতড়চং, কুতমল্লv 

ব- ০২১৮০৬ ২০.০৮.২০১৪ ২৫লক্ষ ৯২৩, ১৯/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সবশাখী এন্টাঃ সেখলা, সালদা েদী, েসবা, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৮০৭ ২৪.০৮.২০১৪ ৫ লক্ষ ৫২, ২৪/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মা বাবা এন্টাঃ দঃ চান্দখা বাজার, তব- পাড়া, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮০৮ ২৫.০৮.২০১৪ ৫ লক্ষ ৭২৬, ২১/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বাবুল তটম্বার এন্ড স’তমল ট্র ৌরীপুর বাজার, দাউদোতন্দ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮১২ ০২.০৯.২০১৪ ৫ট্রোতট ১০৫, ০১/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পালতে তসনেমা তলঃ ট্রিলাশ্বর, চাতন্দো, কুতমল্লা ব- ০২১৮১৩ ০৮.০৯.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪৬, ০৪/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  মাদােী তবতড ট্রহাঃেং- ০০৪, মিলব তডরী 

েনলজ ট্র ইট, মিলব, দঃ 
চাদপুর 

ব- ০২১৮১৪ ০৮.০৯.২০১৪ ২৫ লক্ষ ২৬, ০৩/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাজীে ইন্টাঃ খন্দোর হে টাওয়ার, ৭ম 
িলা, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮১৫ ১৭.০৯.২০১৪ ২৫ লক্ষ ১০৬৬, ০৯/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পতল এন্টাঃ জা রিুতল, শ্রীপুরবাতড়, 
ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮১৬ ১৭.০৯.২০১৪ ৫০ লক্ষ ১০৫১, ১০/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতের তটম্বার এন্ড স’তমল মুতন্সোতন্দ বাজার, োিপতি, 
ট্রহামো, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮১৭ ২১.০৯.২০১৪ ৫ট্রোতট ১০৮১, ১৭/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এলাতহ ি্াশে খন্দোর হে টাওয়ার, 
মনোহরপুর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮১৮ ২১.০৯.২০১৪ ৫ লক্ষ ৯৩৪, ০২/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী ট্রেডাসস েবীে র, বড় বাজার, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ০২১৮১৯ ২৯.০৯.২০১৪ ১ট্রোতট ১৮১, ২৪/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাইসা ট্রেতডং লােসাম ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২১৮০৯ ০১.০৯.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৭০৯, ২৭/০৮/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আহেদ এন্টাঃ কুতলপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৮১০ ০১.০৯.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৯৬৪, ১/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আব্দুল্লা এন্টাঃ তচোইর, িািশালা, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৮১১ ০২.০৯.২০১৪ ৫ লক্ষ ৯৫৬, ০১/০৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রিায়া আনটা বাইে রূপসদী, বাঞ্চারামপুর, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৮২০ ০১.১০.২০১৪ ৫০লক্ষ ৩৫, ২৪/৯/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  সাইমূল এন্ড ট্রোং ১৬/১৫, োপতড়য়া পতি, 

কুতমল্লা 
ব- ০২১৮২১ ০১.১০.২০১৪ ২৫লক্ষ ৮৫৬, ২৯/৯/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মােসুদা এলমুতেয়াম তবতসে, কুতমল্লা ব- ০২১৮২২ ১৪.১০.২০১৪ ৫ লক্ষ ৪৫, ১৩/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রািসতে ট্রেতডং িাতেসচার এন্ড 
ট্রডার 

েবীে র ট্ররাড, ট্রোম্পােী ঞ্জ, 
মুরাদে র, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮২৩ ১৯.১০.২০১৪ ১ট্রোতট ৮৬১, ১৫/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসতধ এন্টাঃ  ঙ্গা ঞ্জ, ছতিপতি, কুতমল্লা ব- ০২১৮২৪ ২২.১০.২০১৪ ২৫লক্ষ ৯১১, ২১/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োতবলা রহমাে ট্রেড হাউজ সামাদ ম্ােসে, ৪থস িলা, 
ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮২৫ ২৭.১০.২০১৪ ৫০লক্ষ ৮৩৭, ২২/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  টু- তসোর’স ইমনপাটস এক্সনপাটস 
প্রনজক্ট 

বািাোতন্দ বাজার, তিিাস, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮২৬ ২৭.১০.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৮৭১, ২৩/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জবা এন্টাঃ োটা তবল, মু লটুতল, কুতমল্লা ব- ০২১৮২৮ ২.১১.২০১৪ ১ট্রোতট ৮৮৬, ২৭/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এে ট্রে ইন্টাঃ বরুরা বাজার, কুতমল্লা ব- ০২১৮২৯ ৩.১১.২০১৪ ৫০লক্ষ ১৪, ৩০/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাদাসস হুড মানেসতটয়ার ২য় মুরাদপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৮৩০ ৫.১১.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৩৪, ০৩/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আল মতদো এনরা এন্টাঃ নুর মাতেেচর, ট্রদতবদ্বার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৩১ ৫.১১.২০১৪ ১ট্রোতট ৮৪২, ২০/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস ইতলয়াচ এন্টাঃ খুেিা, চন্দ াও, লােসাম, 

কুতমল্লা 
ব- ০২১৮৩২ ৫.১১.২০১৪ ৫ট্রোতট ৮০২, ৫/১১/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আর ট্রে ট্রেতডং চেবাজার, গুতধরপকুুরপাড়, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৩৩ ৯.১১.২০১৪ ৫০লক্ষ ৮৩৮, ৩/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইসমাইল ট্রেডাসস গুেবিীবাজার, ট্রচৌিরাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৩৪ ১০.১১.২০১৪ ৫ লক্ষ ৫৭, ১০/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ ট্রদৌলি ঞ্জ বাজার, লােসাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৩৫ ১২.১১.২০১৪ ২৫লক্ষ ৫৮, ১০/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জেেী হাডসওয়ার ট্রোর পুতলশ লাইে, কুতমল্লা ব- ০২১৮৩৬ ১৬.১১.২০১৪ ৫ট্রোতট ৪৭, ১২/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তদপু মটরস এন্ড োন্সনপাটস প্রাঃ 
তলঃ 

পাহাড়িলী হাইওনয় ট্ররাড, 
এলাহীপুর, সদর দঃ কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৩৭ ১৮.১১.২০১৪ ২৫লক্ষ ১১৪, ১৬/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস আই ট্রেড ইন্টাঃ আশু ঞ্জ ট্ররলন ইট, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৮৩৮ ২৪.১১.২০১৪ ৫০লক্ষ ১৭৮, ১৯/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইসলাম সাতজসে্াল ও ট্রমতডতসে 
হল 

ট্রেশে ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২১৮৩৯ ২৫.১১.২০১৪ ২৫লক্ষ ৮, ২৪/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িারুে ট্রেডাসস ট্রহাঃেং- ২৪৯, বকুল িলা, 
চাদপুর 

ব- ০২১৮৪০ ৩০.১১.২০১৪ ৫০লক্ষ ১০, ৩০/১১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম আর তস তবল্ডাসস ২১২ শহীদ সামসুল হে 
ট্ররাড, িাউিলা, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৪১ ০৩.১২.২০১৪ ১ট্রোতট ৬৭, ২/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস তলয়ে ট্রেড ইন্টাঃ হাজী সাত্তার ম্ােশে, 

মনোহারপুর, কুতমল্লা 
ব- ০২১৮৪২ ৭.১২.২০১৪ ৫ট্রোতটর 

উনবস 
৭৮১, ৪/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস বাদশা এন্টারপ্রাইজ ট্রছাটরা, কুতমল্লা ব- ০২১৮৪৩ ৮.১২.২০১৪ ২৫লক্ষ ৮২৩, ৪/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ ট্র ৌরীপুর বাজার, োিপতি, 
দাউদোতন্দ, কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৪৪ ৯.১২.২০১৪ ৫ট্রোতট ৮৬০, ৮/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তজ এইচ এন্টাঃ খানররা মতহচাইল, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৮৪৫ ১৬.১২.২০১৪ ২৫লক্ষ ১৫৮, ১৪/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রীম োে এনসাতসনয়শে ট্রেশে ট্ররাড,ধমসপরু, আদশস 
সদর, কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮০১ ২১.১২.২০১৪ ২৫লক্ষ ৭১১, ১৮/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োজী এনসাতসনয়টস এন্ড ইনলঃ ট্রদৌলি ঞ্জ বাজার, লােসাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮০২ ২২.১২.২০১৪ ২৫ লক্ষ ৮৪৬, ২১/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস পাটওয়ারী ট্রেডাসস ট্রহাঃেং- ৬০১, পাটওয়ারী 
বাতড়, বাবুর হাট, চাদপুর 

ব- ০৯৭৮০৩ ২৯.১২.২০১৪ ৫লক্ষ ৩৯, ১৯/১০/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস প্রশান্ত কুমার ট্রসে ৪১৯/৩৯৩, ট্রজ এস ট্রসে গুপ্ত 
ট্ররাড়, উত্তর চাদপুর 

ব- ০৯৭৮০৪ ৩০.১২.২০১৪ ৫লক্ষ ৭২০, ৩০/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসতড প্াথ হসতপটাল তলঃ বাদুর িলা, কুতমল্ল ব- ০৯৭৮০৬ ৫.০১.২০১৫ ৫ট্রোতট ১০৫৩, ২৯/১২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আনজনজয়া এক্সনপাটস ইমনপাটস 
এক্সক্লুতসি 

দাউদোতন্দ, পূবস বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮০৭ ৭.০১.২০১৫ ২৫লক্ষ ৮৩৩, ০৭/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  বাবলু এন্ড িাদাসস শােিলা, সদর দতক্ষণ, 

কুতমল্লা 
ব- ০৯৭৮০৮ ১১.০১.২০১৫ ২৫লক্ষ ৮৮১, ৮/০১/২০১৫ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ওশে েরনপানরশে িাউিলা, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮০৯ ১৪.০১.২০১৫ ৫ট্রোতটর 
উনবস 

৭৯৬, ১২/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এইচ এে ট্রে এন্টাঃ ৪৯৩/১, পঃ ট্রমড্ডা, পুতলশ 
লাইে সংলগ্ন, তব- বাড়ীয়া 

ব- ০৯৭৮১০ ২১.০১.২০১৫ ৫লক্ষ ৭০৩, ১৮/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মামুে এন্টাঃ হাউতজং এনেট কুতমল্লা ব- ০৯৭৮১১ ২৫.০১.২০১৫ ২৫লক্ষ ৪৭, ২৫/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম আর তস এেতজ তিতলংনেশে িনয়জ ঞ্জ বাজার, সদর 
দতক্ষণ কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮১২ ২৭.০১.২০১৫ ৫০ লক্ষ ৭৩৮, ২৭/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মা এন্টারপ্রাইজ েমসমি বাজার, আখাউরা, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ০৯৭৮১৩ ২৭.০১.২০১৫ ৫লক্ষ ৭৯৩, ২৭/০১/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস মা এন্টাঃ ও আনটা স’তমল আদম শাহর বাজার, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮১৪ ১.০২.২০১৫ ৫০ লক্ষ ১৯, ১/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস তেউ ট্রিন্ডস ি্াশে ১/১৭, ১/১৮, ইোেস ইয়াকুব 
োজা, কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮১৫ ২.০২.২০১৫ ২৫লক্ষ ৮০১, ২/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস ট্রচৌধুরী েনপসানরশে রহমাে তিলা, মতিজ উতিে 
সড়ে, কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮১৬ ২.০২.২০১৫ ২৫লক্ষ ৮২০, ২/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস িানিমা এন্টাঃ লক্ষণনখালা মু ারচর, ট্রমিো, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮১৭ ১০.০২.২০১৫ ২৫ লক্ষ ৭৮০, ১০/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
 ট্রমসাসস তজহাদ এন্টাঃ তব- পাড়া, থাো ট্ররাড়, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮১৮ ১৫.০২.২০১৫ ৫লক্ষ ৪, ০৫/০২/২০১৫ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস মাদার আনয়শা এন্টাঃ খতড়য়ালা, বাহাদাাুরপুর, 
আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া 

ব- ০৯৭৮১৯ ১৮.০২.২০১৫ ৫লক্ষ ১০১৯, ১৮/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস ইসলাম এন্টাঃ েন্দেপুর, হাতলমাে র, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮২১ ২৩.০২.২০১৫ ২৫ লক্ষ ৮৩০, ২৩/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস শাহ এন্টাঃ িাটপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০৯৭৮২২ ২৩.০২.২০১৫ ২৫লক্ষ ৮৬৩, ২৩/০২/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আল বারাোি ট্রেডাসস ট্রদৌলি ঞ্জ বাজার, লােসাম 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮২৪ ৪.০৩.২০১৫ ২৫ লক্ষ ৭৮০, ৪/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ষ্মাটস ইন্টাঃ ৮৮৪, িূইয়া ম্ােশে, িায়ার 
সাতিসস ট্ররাড়, পুতলশ লাইে, 
কুতমল্ল 

ব- ০৯৭৮২৬ ১৮.০৩.২০১৫ ৫লক্ষ ১০৭২, ১৮/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাতবব িূইয়া ট্রেড তলং উঃ শ্যামপুর, মালাপাড়া, 
বুতড়চং, কুতমল্ল 

ব- ০৯৭৮২৭ ১৯.০৩.২০১৫ ২৫লক্ষ ৯৬৩, ১৮/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শামীম এন্টাঃ আদমসার বাজার, বরুড়া, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮২৮ ২২.০৩.২০১৫ ৫০ লক্ষ ৩৮, ২২/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস কুতমল্লা আয়রে ট্রোর ট্রমটংির, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮২৯ ২৩.০৩.২০১৫ ৫লক্ষ ১০২৬, ২২/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাজাপুর ট্রেতমে্ালস রাজাপুর, রানজন্দ্রপুর, আদশস 
সদর, কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮৩০ ২৪.০৩.২০১৫ ২৫লক্ষ ৭৪৭, ২৪/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস উজ্জ্বল সাাহা চেবাজার, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮৩১ ৩০.০৩.২০১৫ ৫ ট্রোতটর 

উনবস 
৮৬৮, ৩০/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস চাতন্দো আই ি্াশে অপতটে্ালস চাতন্দো পতিম বাজার, 
চাতন্দো, কুতমল্ল 

ব- ০৯৭৮৩২ ৩১.০৩.২০১৫ ২৫লক্ষ ৭৩১, ৩১/০৩/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাসুদ এন্টারঃ তপপতুলয়া বাজার, কুতমল্লা 
সদর, কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮৩৩ ০২.০৪.২০১৫ ৫লক্ষ ৭৪৬, ১/০৪/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এে এস এন্টাঃ চেবাজার, কুতমল্লা ব- ০৯৭৮৩৪ ০৭.০৪.২০১৫ ২৫লক্ষ ৭৩০, ০৭/০৪/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস এম তটম্বার এন্ড স’তমল িারনমাড়া বাজার, ট্রহামো, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮৩৫ ১২.০৪.২০১৫ ২৫লক্ষ ৭২৬, ১২/০৪/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ওয়াই ট্রজ তব এতক্সম েিুে ট্রচৌধুরীপাড়া বাত চা াও, 
কুতমল্লা 

ব- ০৯৭৮৩৬ ১৬.০৪.২০১৫ ৫০লক্ষ ৭৮১, ১৬/০৪/২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সাইিলু ইসলাম এন্টাঃ মুকুলপুড়, তব- বাড়ীয় ব- ০২৩৩৬৮৩ ২.৭.২০১৩ ৫লক্ষ ২৩৪, ৩০/০৫/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মুতন্স ট্রেডাসস ইতলয়ট ঞ্জ, দাউদোতন্দ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৮৪ ৭.৭.২০১৩ ৫লক্ষ ৭২১, ৭/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস খাদ্ িান্ডার বরুরা, কুতমল্ল ব- ০২৩৩৬৮৫ ৯.৭.২০১৩ ২৫লক্ষ ২০৮, ৮/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োর ইনমনপাটস এন্ড এক্সনপাটস 
এলএেতস 

েবাববাতড়, ট্রচৌমুহেী, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৮৬ ১০.৭.২০১৩ ৫০লক্ষ ১১৪, ৭/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস িৃিা এন্টাঃ োলাইশ্রীপাড়া, তব- বাড়ীয়া ব- ০২৩৩৬৮৭ ১০.৭.২০১৩ ৫০লক্ষ ১৭২, ৮/০৭/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জামাল থাই এন্ড লাস হাউস চথসা, কুতমল্ল ব- ০২৩৩৬৮৮ ১০.৭.২০১৩ ২৫লক্ষ ৭৮, ১০/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আওলাদ এন্টাঃ শ্রীমতি, েয়নদ্রতে, ট্রহামো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৮৯ ২২.৭.২০১৩ ৫লক্ষ ৮২, ১৬/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস এম বাবুল ফ্লাওয়ার তমল ধাবমছা, লােসাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৯০ ২২.৭.২০১৩ ৫০লক্ষ ১০৫, ২১/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাই িাই এন্টাঃ ট্র ৌরীপুর বাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৯২ ২২.৭.২০১৩ ৫ট্রোতটর 
উনবস 

১২০, ২২/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস পানটায়ারী অনটা রাইস তমল িলারাম, বরুড়া, কুতমল্ল ব- ০২৩৩৬৯৩ ২৪.৭.২০১৩ ৫০লক্ষ ১১৭, ১৮/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শান্তো ট্রেতমে্াল ট্রোম্পােী বদরপুর কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৯৪ ২৮.৭.২০১৩ ৫লক্ষ ৮৯, ২৫/০৭/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রায় ট্রেডাসস ৮েং ট্ররলওনয় িাট, চাদপুর ব- ০২৩৩৬৯৬ ১৯.০৮.২০১৩ ৫০লক্ষ ২২, ১৯/০৮/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাতলমা ইনলক্ট্রতেক্স ট্রচৌরঙ্গী শতপং েমনেক্স, 
োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৯৭ ২২.০৮.২০১৩ ৫ট্রোতট পযসন্ত ১৬৮, ২২/০৮/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োতসর এন্ড ট্রোং ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৬৯৮ ২৬.০৮.২০১৩ ৫লক্ষ ৪৩, ২৬/০৮/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  আদর ট্রেতডং ইন্টাঃ ৭৬১, ট্র ােেস ট্ররাড, 

োজীপাড়া, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২৩৩৬৯৯ ০২.০৯.২০১৩ ৫০লক্ষ ১২, ২৯/০৮/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমিো িুড ইন্ডাঃ তবতসে তশল্প ে রী, বাবুরহাট, 
চাদপুর 

ব- ০২৩৩৭০০ ০২.০৯.২০১৩ ১ট্রোতট ৪৫, ২৬/০৮/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাজ ট্রোর রাজ ঞ্জবাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭০১ ০৩.০৯.২০১৩ ২৫লক্ষ ৭৪১, ০২/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  কুতমল্লা ট্রেডাসস ৬৬৬, বাত ছা াও, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭০২ ০৩.০৯.২০১৩ ৫০লক্ষ ২০০, ০৩/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আরমাে ট্রেডাসস ট্রোরপাই, বুতড়চং, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭০৩ ০৩.০৯.২০১৩ ২৫লক্ষ ১৩৬, ০৩/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম এ মান্নাে স’তমল এন্ড তটম্বার 
হাউজ 

তবজয়ে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭০৪ ০৩.০৯.২০১৩ ৫লক্ষ ১০০, ০৩/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম ট্রজ ট্রজড ট্রডইতর িামস এন্ড 
িডু ট্রপ্রাডাক্টস তলঃ 

লগ্নসার, বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭০৫ ০৪.০৯.২০১৩ ৫লক্ষ ১৮৫, ০১/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সািা ট্রেডসস োলসার, জমনসদপুর, েসবা, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৭০৬ ০৮.০৯.২০১৩ ৫লক্ষ ১৭৫, ০৮/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতদো মটসস পূবস ট্রমড্ডা, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭০৭ ১৬.০৯.২০১৩ ২৫লক্ষ ০৮, ০২/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উদয়ে ট্রেডাসস মু লটুতল, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭০৮ ১৬.০৯.২০১৩ ৫ ট্রোতট ৫৩, ১৬/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  তবসতমল্লা এন্টাঃ তিঙ্গািাঙ্গা, আড়ং বাজার, 

মিলব দতক্ষণ, চাদপুর 
ব- ০২৩৩৭০৯ ২২.০৯.২০১৩ ৫ ট্রোতট ০৮, ২২/০৯/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সুরিী ইন্টাঃ পুরাে বাজার, চাদপুর ব- ০২৩৩৭১০ ২৩.০৯.২০১৩ ১ ট্রোতট ৭১৫, ২৩/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম এম োউছার এন্টাঃ আখাউড়া, ট্রচেনপাে, 
আখাউড়া, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৭১২ ২৯.০৯.২০১৩ ৫লক্ষ ৭৩৬, ২৯/০৯/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাদার এন্টাঃ ১১৫৭, ট্ররইস ট্রোসস, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭১৩ ০১.১০.২০১৩ ২৫লক্ষ ২৬, ০১/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস টুনড িামসা তলঃ তস- ২৮, তবতসে, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭১৪ ০১.১০.২০১৩ ২৫লক্ষ ৯৭, ০১/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইয়াতছে এন্টাঃ ট্ররইস ট্রোসস, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭১৫ ০৩.১০.২০১৩ ২৫লক্ষ ২০, ০২/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জাতমল ট্রেতডং ১৯েং ট্রপৌর আধুতেে সুপার 
মানেসট, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৭১৬ ০৭.১০.২০১৩ ৫০লক্ষ ১২৮, ০৭/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ডায়মন্ড এন্টাঃ েয়েপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭১৭ ০৯.১০.২০১৩ ৫লক্ষ ৮৫, ০৮/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস দয়াময় ট্রোর রাজ ঞ্জবাজার, মনোহতর পতি, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭১৮ ১০.১০.২০১৩ ৫ট্রোতটর 
উনবস 

৩০, ০৮/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস অেনটে ট্রসন্টার তবপাড়া (দঃ) বাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭১৯ ২৩.১০.২০১৩ ২৫লক্ষ ৭৯, ২৩/১০/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস তেউ অরুতবন্দু ট্রেডাসস ৭৩৩, আেন্দ বাজার, তব-

বাতড়য়া 
ব- ০২৩৩৭২০ ২৮.১০.২০১৩ ৫লক্ষ ৫৯, ২৮/১০/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এি এস ট্রেড পুরািে ট্রচৌঃপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭২৩ ১৯.১১.২০১৩ ২৫লক্ষ ৬৫, ১৮/১১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হৃদয় ট্রেডাসস িুরিুতরয়া, বাঞ্চারামপুর, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৭২৪ ২৫.১১.২০১৩ ৫লক্ষ ৮০৩, ২৫/১১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রাতিজ এন্টাঃ ট্রচৌিরাম বাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭২৫ ২৫.১১.২০১৩ ২৫লক্ষ ৮৬২, ২৫/১১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রচৌধুরী এন্টাঃ নুরপুর, তজয়াে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭২৬ ২৭.১১.২০১৩ ১ট্রোতট ১১৩, ১৯/১১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তবসতমল্লা এন্টাঃ দতক্ষণ সপরিলা, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭২৭ ০৪.১২.২০১৩ ২৫লক্ষ ৭২৫, ০৪/১২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আব্দুল হাতলম এন্টাঃ ট্রছাটরা মধ্পাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭২৮ ২৫.১২.২০১৩ ৫০লক্ষ ৭১০, ১৯/১২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাতহয়া এন্টাঃ দাউদোতন্দ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭২৯ ৩০.১২.২০১৩ ৫লক্ষ ১৮০, ২২/১২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আল আতমল ট্রটতলেম তবতসে, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭৩০ ০২.০১.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৪৩, ২৬/১২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তডও রপ এন্টাঃ চারুয়া মন্দবা বাজার, েসবা, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৭৩১ ১৯.০১.২০১৪ ৫০লক্ষ ৮৩৯, ১৯/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস তহমু ট্রেডাসস তেমসার বাজার, চুতড়চং, 

কুতমল্লা 
ব- ০২৩৩৭৩২ ২১.০১.২০১৪ ৫লক্ষ ৭৩৩, ১৫/০১/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রিন্ডস এন্টাঃ তেতিিপুর, কুতমল্লা ে্ান্টঃ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৩৩ ২২.০১.২০১৪ ৫লক্ষ ৪৮, ১৩/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাজী আল মতজদ েনপসাঃ ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭৩৪ ২৩.০১.২০১৪ ৫লক্ষ ৭২৯, ১৯/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  তটম্বার েবীে র ট্ররাড, ট্রোম্পােী ঞ্জ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৩৬ ২৮.০১.২০১৪ ১ট্রোতট ১৬৮, ২৭/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সাহা ট্রেড ট্রে,তড,তস িাট, দাউদোতন্দ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪০ ০৬.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৯, ১৬/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জামাে েনপসানরশে ১০৯৩, সূচো, ট্ররইস ট্রোসস, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪১ ০৬.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ১২৬, ৪/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আরহাম ট্রডলমে ইন্ডাঃ তলঃ োচারীিলা, তজয়াপরু, বুতড়চং, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪২ ০৯.০২.২০১৪ ৫ট্রোতটর 
উনবস 

১৩০, ০৫/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রতবউল ট্রেডাসস বািমারা, উত্তরবাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭৪৩ ১১.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ১১২, ১০/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জামাে এন্টাঃ ১০২৮, তপ্রন্স ট্ররাড, পুতলশ 
লাইে, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪৪ ১১.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৭৩৮, ১২/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োজী জাহাঙ্গীর ট্রেড তলং টােবাজার, তব- বাড়ীয়া ব- ০২৩৩৭৪৫ ১১.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৬৭, ১১/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস মাতেে লাল পাল সড়েবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৭৪৬ ১১.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৬৬, ১১/০২/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আলতিে ইন্টাঃ মধ্ম আশ্রািপুর, ইতপনজড 
ট্ররাড, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪৭ ১১.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৭০৮, ১১/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাছাে ইনলক্ট্রতেক্স ৮েং োজী অতহদুজ্জামাে 
ম্ােসে, োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৭৪৮ ১২.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ১৫৬, ১১/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জানের এন্টাঃ মধ্পাড়া, তব- বাড়ীয়া ব- ০২৩৩৭৪৯ ১৩.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৮২৪, ০৯/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রানহল এন্টাঃ চম্পেে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৭৫০ ১৩.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৫৮, ১৩/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাহজাহাে এন্টাঃ চম্পেে র, সদর দতক্ষে, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫০১ ১৩.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৫৭, ১৩/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মতদো এন্টাঃ চম্পেে র, সদর দতক্ষে, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫০২ ১৩.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৫৯, ১৩/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মাতহ এন্টাঃ িাউিলা, কুতমল্লা ব- ১০১৫০৩ ১৬.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৬১, ২৬/০১/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাজী ইন্টাঃ েচুয়া ট্রচৌমহেী সদর দঃ, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫০৪ ২৩.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৭৫৩, ২৩/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তেউ েূর ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ১০১৫০৫ ২৪.০২.২০১৪ ১ট্রোতট ১৪, ২৩/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস সুলিাে আহনমদ সওদা র ট্রহামে, কুতমল্লা ব- ১০১৫০৬ ২৫.০২.২০১৪ ১ট্রোতট উনবস ১২৪, ২৫/০২/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তডও রপ এন্টারপ্রাইজ- ২ তব- পাড়া, উপনজলা ট্ররাড, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫০৭ ২৫.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৯২, ২৫/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইয়াং হাইনটে ট্রটেতেে্াল ওয়ার 
তলঃ 

ট্রদতবিার, কুতমল্লা ব- ১০১৫০৮ ২৫.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ৮২, ১৮/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস বানয়ানটে ইন্টাঃ ৩৪৬/৩১১, োহার তিলা, 
ধমসসা নরর পঃ পাড়, কুতমল্লা 

ব- ১০১৫০৯ ২৫.০২.২০১৪ ৫লক্ষ ১৪০, ২৫/০২/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জানলা এতশয়া ট্রো- অপানরশে মুজবে র, সদর দতক্ষে 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১০ ০৫.০৩.২০১৪ ১ট্রোতট ৭৬৩, ০৪/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শতিে ট্রমতশোরীজ ট্রেশে ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ১০১৫১১ ০৯.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৭১৮, ০৬/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাহজালাল এন্টাঃ সদর দতক্ষে কুতমল্লা ব- ১০১৫১২ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮১০, ০৯/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস প্রীতি এন্টাঃ সদয়ারা সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ১০১৫১৩ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮১২, ৯/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এতলয়ে ট্রেতডং পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১৪ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮১৩, ৯/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাজী আনুতময়া ট্রপাতরে আহনেদে র, সদর দতক্ষে, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১৫ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮১১, ৯/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস মাতিয়া ট্রেতডং পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, 

কুতমল্লা 
ব- ১০১৫১৬ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮০৯, ৯/০৩/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জান্নাি এন্টাঃ ১২/৭, খ ২য় োতন্দরপাড়, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১৭ ১১.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৮০৮, ০৯/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তলজা ইন্টাঃ সিনির কুট ট্রমাহেপুর বাজার, 
ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১৮ ১২.০৩.২০১৪ ২৫লক্ষ ৭৮৫, ১২/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ঐশী এন্টাঃ পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫১৯ ১২.০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৭৩৬, ১২/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইসলাম এন্ড সন্স আলু ঞ্জ, পঃবাজার, তব-
বাতড়য়া 

ব- ১০১৫২০ ১৬.০৩.২০১৪ ১ট্রোতট ৮৫, ১২/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম এ ট্রেডাসস মধ্বাজার, ইতলয়ট ঞ্জ, 
দাউদোতন্দ, কুতমল্লা 

ব- ১০১৫২১ ১৮.০৩.২০১৪ ৫০লক্ষ ৩৬, ১৮/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এতশয়া ট্রপাতরে তিড পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, 
কুতমল্লা 

ব- ১০১৫২২ .২০০৩.২০১৪ ৫লক্ষ ৭৭৩, ১৬/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম এ সু  ্ালারী এি- ৪০৭, খন্দোর হে 
টাওয়ার, মনোহরপুর, কুতমল্লা 

ব- ১০১৫২৫ ৩১.০৩.২০১৪ ২৫লক্ষ ৯৯, ২৭/০৩/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শামীম এন্টাঃ মুকুন্দপুর, তবজয়ে র, তব-
বাতড়য়া 

ব- ১০১৫২৭ ০৭.০৪.২০১৪ ৫লক্ষ ৮৩৭, ৭/০৪/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মাসুদ এন্টাঃ ট্রেশে ট্ররাড, েসবা, তব-
বাতড়য়া 

ব- ১০১৫২৮ ০৭.০৪.২০১৪ ৫লক্ষ ২০, ০৬/০৪/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস আব্দুর রাজ্জাে পদুয়ার বাজার, কুতমল্ল ব- ১০১৫২৯ ১০.০৪.২০১৪ ১ট্রোতট ৭৯৩, ০৯/০৪/২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িতরদ োইে োর এনরা তবতড তলঃ তব- ১৯/তব, তবতসে, কুতমল্লা ব- ১০১৫৩১ ২৭.০৪.২০১৪ ৫ট্রোতট ৩১, ২১/০৪/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োহার ট্রেড ইন্টাঃ সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ১০১৫৩২ ২৯.০৪.২০১৪ ২৫লক্ষ ৭১৩, ২৮/০৪/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস কুতমল্লা ট্রেড ট্রসন্টার ১েং মরুাদপুর, কুতমল্লা ব- ১০১৫৩৩ ২৯.০৪.২০১৪ ২৫লক্ষ ৩৩, ২৭/০৪/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আলম এন্টাঃ তশবপুর বাজার, েবীে র, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ১০১৫৩৪ ১৪.০৫.২০৪ ৫লক্ষ ৭০৭, ১২/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাতহদা এক্সনপাটস এন্ড ইমনপাটস নুরপুর, কুতমল্লা ব- ১০১৫৩৫ ২১.০৫.২০৪ ৫লক্ষ ২৫, ১৪/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এেতজতমে ২৫১, োজীপাড়া, পকুুরপাড়, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ১০১৫৩৬ ২১.০৫.২০৪ ৫লক্ষ ২৩৯, ২৫০,  ১২/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জামাে িডু প্রডাক্টস নুরপুর কুতমল্লা ব- ১০১৫৩৭ ২১.০৫.২০৪ ৫লক্ষ ৮৪, ২০/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আজাদ এন্টাঃ পদ্মপাড়া, েবীে র, তব-
বাতড়য়া 

ব- ১০১৫৩৮ ২৫.০৫.২০৪ ৫০লক্ষ ৮২১, ২১/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ওয়াচস  ানডসে ইোেস ইয়াবুে োজা, কুতমল্ল ব- ১০১৫৩৯ ২৭.০৫.২০৪ ২৫লক্ষ ৯, ১৯/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে সেদপনত্রর 
েং 

জাতরর িাতরখ আমদাতে 
সীমা 

ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও 
ব্াংনের োম 

শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  মুেোর প্রাঃ তলঃ ৩৫১/৬, েনণসল েওয়ানজর 

উতিে সড়ে, ২য় মুরাদপুর, 
কুতমল্লা 

ব-
১০১৫৪০ 

০১.০৬.২০১৪ ২৫লক্ষ ১২৫, ২৯/০৫/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মমিা ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ ট্রহাঃেং- ১০৩, েবেলশ 
ওয়াপদা সংলগ্ন, মিলব, 
চাদপুর 

ব-
১০১৫৪২ 

১৮.০৬.২০১৪ ৫ট্রোতট ৫৫, ১৮/০৬/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতিে িাদাসস প্রাঃ তলঃ ট্রেশে ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব-
১০১৫৪৩ 

২৯.০৬.২০১৪ ৫ট্রোতট ১১২, ২৬/০৬/২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম এ হাতেম 
এন্ড সন্স 

সুয়া াজী তবশ্বনরাড,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৬৯ ০৪.০৭.১০ ১৫লক্ষ এ- ৪৮, ৪/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সাকুরা 
এন্টারপ্রাইজ,  

েতড়োতন্দ বাজার,ট্রহামো,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৭০ ০৫.০৭.১০ ১৫লক্ষ তব- ১২০ ,  ৫/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তেউ মটরস  ট্ররইস ট্রোসস,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৭১ ০৮.০৭.১০ ৫০লক্ষ তব- ১৪২ , ০৮ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস হাজী এন্ড সন্স  ট্রহামো তডরী েনলজ ট্ররাড,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৭২ ১১.০৭.১০ ১৫লক্ষ তব-  ১৪৫, ১১ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ইউোইনট িুডস ব্লে- এস- ৮, তবতসে,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৭৩ ১১.০৭.১০ ৫০লক্ষ তব-  ৬৩,  ১১/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

হাতলমা ট্রেডাসস,   ট্রচৌরঙ্গী শতপং েমনেক্স, 
োতন্দরপাড়,কুতমল্লা। 

ব- ০১৮৯৬৭৪ ১২.০৭.১০ ৫০লক্ষ তব-  ১০৯,  ১২/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এইচ এম 
এন্টারপ্রাইজ 

িাকুরপাড়া,কুতমল্লা। ব- ০১৮৯৬৭৫ ১২.০৭.১০ ৫০লক্ষ তব- ১২৪ ,  ১২/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রজনেতসম 
েতম্পউনটে  

োজীরা বাজার,োলােচুয়া 
বাজার,বুতিচং,কুতমল্লা। 

ব- ০১৮৯৬৭৭ ১৪.০৭.১০ ১৫লক্ষ তব-  ১০৬, ১৪ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাসতময়া 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্র াপীোথপুর,েসবা,তব- বাতড়য়া। ব- ০১৮৯৬৭৮ ২০.০৭.১০ ১লক্ষ তব- ১২৬ , ২০ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস েমাসস ওয়াল্ডস 
ইন্টাঃ 

মুনন্সিপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৬৭৯ ২১.০৭.১০ ১ট্রোতটর উনবস তব-  ৪৪,  ২১/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



  

ট্রমসাসস ক্লাতসে 
এন্টারপ্রাইজ 

এস.তব.োজা, োতন্দরপাড়, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৬৮০ ২৫.০৭.১০ ১৫লক্ষ তব- ৩০ ,  ২১/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিোো তেবন্ধে 
সেদপনত্রর েং 

তেবন্ধে সেদপত্র 
জাতরর িাতরখ 

আমদাতেসীমা  ট্রেজারী চালাে েং, িাতরখ ও ব্াংনের োম 

ট্রমসাসস এইচ আর 
এন্টারপ্রাইজ 

তবং রামচন্দ্রপুর, সুয়া ঞ্জ সদর দতক্ষে, 
কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৬৮১ ০১.০৮.২০১০ ১লক্ষ তব- ১৭৩ , ২৭/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম আর তস ট্রেড 
ইন্টাঃ 

সিনির ট্রোট, ট্রমাহেপুর বাজার, 
ট্রদতবদার, কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৬৮২ ০১.০৮.২০১০ ৫০লক্ষ তব- ১৩১ ,২৫ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস রীম োে 
এনসাতসনয়নশে 

মজুমদার সুপার  মানেসট, মধ্বাজার, 
সদও দতক্ষণ কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৬৮৩ ০২.০৮.২০১০ ১৫লক্ষ তব- ১৪৯ , ২৬/০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এে এস ট্রেতডং 
ট্রোং 

োতবলা টাওয়ার মানেসট, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৬৮৪ ০৩.০৮.২০১০ ১৫লক্ষ তব- ১০৩ , ০২/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আমােি 
এন্টারপ্রাইজ 

৭৭৬/৯৮৬, ইতপনজড ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৬৮৫ ০৫.০৮.২০১০ ১ট্রোতটর উনবস তব-  ১৪৬, ০৫/০৫/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জয়োল হে ইন্টা 
 

১১৪/১০৭, চে মানেসট, চে বাজার 
কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৬৮৬ ০৫.০৮.২০১০ ৫লক্ষ তব-  ২৪,০৫ /০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ শাহজাোে 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রচৌিরাম বাজার, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৬৮৭ ০৮.০৮.২০১০ ১লক্ষ তব-  ৭, ০৮/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আিোে ট্রজাোনয়ি 
এন্টারপ্রাইজ 

িরদাবাদ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৬৮৮ ১০.০৮.২০১০ ১লক্ষ তব-  ১৫০,১৪ /০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এে আর ট্রেডাসস হতরে ট্ররাড, োতসম ে ড়, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৬৮৯ ১১.০৮.২০১০ ৫লক্ষ তব- ২০ ,১১ /০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জয় ইতঞ্জতেয়াতরং বড় ধমসপরু, সদর দতক্ষণ কুতমল্ল াা ব- ০১৮৯৬৯০ ২২.০৮.২০১০ ১ট্রোতট তব- ৬৩ , ০৯/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িতরয়া এন্টারপ্রাইজ উত্তর ট্রমাড়াইল, ট্র ােণস ট্ররাড, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০১৮৯৬৯১ ২২.০৮.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ৭ ,১৯ /০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস ট্রে তবল্ডাসস উত্তর ট্রিার িলা, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৬৯২ ২৩.০৮.২০১০ ১লক্ষ তব- ১৬৯ , ২৩/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস অতহদ এন্টারপ্রাইজ আখাউড়া স্থলবন্দর, আখাউড়া, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০১৮৯৬৯৩ ২৪.০৮.২০১০ ৫লক্ষ এ- ১২৭ ,১৯ /০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তডতজ এন্টারপ্রাইজ ট্রদবরাম,  আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৬৯৪ ২৫.০৮.২০১০ ৫লক্ষ এ- ১৬১ , ২৫/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস প্রদীপ দাস আহমদাবাদ,  আজমপরু, আখাউড়া, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০১৮৯৬৯৫ ২৯.০৮.২০১০ ৫লক্ষ এ- ১১৪ , ২৯/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  এম এস ইন্টাঃ মো টাওয়ার, রাজ ঞ্জ, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৬৯৭ ০৬.০৯.২০১০ ১৫লক্ষ তব- ১৪৪,১১ /০৭/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জীবে চন্দ্র সাহা তসংনহর তবল বাজার, তসংনহর তব, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০১৮৯৬৯৮ ১৯.০৯.২০১০ ১লক্ষ এ- ৮৬, ২০/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল খাতজজ 
ট্রজোনরল ট্রোর 

িতরদ ঞ্জ বাজার, চাদপুর ব- ০১৮৯৬৯৯ ২০.০৯.২০১০ ৫লক্ষ এ২৪০, ২১/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমািাহার ট্রোর পদুয়ার বাজার, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭০০ ২১.০৯.২০১০ ৫লক্ষ ১১/২৭, ২৬/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাহা ট্রেড ইন্টাঃ োলাই শ্রীপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭০১ ২২.০৯.২০১০ ১৫লক্ষ ই-  ১১৩, ২৭/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আমীে  তিস তিড শাতন্তে ড়, সরাইল, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭০২ ২৭.০৯.২০১০ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৯৫  , ২৯/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জেিা ট্রেডাসস ট্রমড্ডা বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭০৩ ২৯.০৯.২০১০ ১৫লক্ষ তব- ৯৮  , ২৯/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সামী পদসা  ্ালারী ট্ররইস ট্রোসস, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৪ 

০৩.১০.২০১০ ১ট্রোতট পযসন্ত তব- ০১ , ৩০/০৯/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রীে কুতমল্লা ট্রজলা সু্কল ট্ররাড, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৫ 

০৮.১০.২০১০ ১লক্ষ ই- ১৭ , ০৪/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস   এম এস তপ ট্রেড 
ইন্টাঃ 

আমীরাবাদ, ট্র ৌতরপুর, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৬ 

১৫.১০.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ১১১ ,৫/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এ.তজ ইন্টাঃ প্রাঃ 
তলঃ 

৯,তব, তবতসে তশ/এ, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৭ 

০৬.১০.২০১০ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৬৭ , ০৬/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে এন্টারপ্রাইজ চান্দপুর বাজার, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৮ 

১১.১০.২০১০ ১লক্ষ তব- ২৭, ১০/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজল ওয়্ার তলঃ োেেরা, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭০৯ 

১২.১০.২০১০ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৯৯ ,১২ /১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এ টু ট্রজড ট্রেতডং োপাড় পতি , কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭১০ 

১৩.১০.২০১০ ১৫লক্ষ এ-  ৬০, ১৭/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মজুমদার ট্রেডাসস ে্ান্ড ট্ররাড, চাদপুর 
ব- ০১৮৯৭১১ 

১৩.১০.২০১০ ১লক্ষ ১৫১ , ২৯/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তদপা ট্রেডাসস োজী েজরুল ইসলাম সড়ে, চাাঁদপুর 
ব- ০১৮৯৭১২ 

১৩.১০.২০১০ ১লক্ষ ১৪৮ , ২৯/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  জেেী ট্রটইলাসস 
এন্ড ট্রিনিতক্স 

পুাুরাে বাজার,  চাাঁদপুর 
ব- ০১৮৯৭১৩ 

১৩.১০.২০১০ ১লক্ষ ১৫২ ,২৯ /১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িারহাে 
এন্টারপ্রাইজ 

োজী েজরুল ইসলাম সড়ে, চাাঁদপুর 
ব- ০১৮৯৭১৪ 

১৩.১০.২০১০ ১লক্ষ ১৪৯ , ২৯/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরপে ট্রেডাসস োজী েজরুল ইসলাম সড়ে, চাাঁদপুর 
ব- ০১৮৯৭১৫ 

১৩.১০.২০১০ ১লক্ষ ১৫০, ২৯/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তশউলী এন্ড সীমা 
িাতেচার এন্ড তটম্বার 

তবজরা বাজার,লােসাম, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭১৬ 

১৮.১০.২০১০ ১৫লক্ষ এ- ২৪৬ , ১৮/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাহীে 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রোটস ট্ররাড, তব- বাতড়য়া 
ব- ০১৮৯৭১৭ 

২৪.১০.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ৫৪ , ২৪/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  কুতহনুর এন্টাঃ আসমাতেয়া, রায়পরু, দাউদোতন্দ, 
কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭১৮ 

২৭.১০.২০১০ ১লক্ষ এ- ১১৯ , ২৪/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস এইচ 
আনটাোর 

আমিলী,দু সাপুর সদর, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭১৯ ০১.১১.২০১০ ১ট্রোতট পযসন্ত এ৪৫ , ২১/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জয়ন্ত ট্রেডাসস মান্দারিলী, বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭২০ ০২.১১.২০১০ ৫০লক্ষ ২৩/৬৬ ,  ৩১/১০/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োজী এন্ড 
এনসাতসনয়টস 

কুতমল্লা টাওয়ার শতপং েমনেক্স, 
কুতমল্ল 

ব- ০১৮৯৭২১ ০৮.১১.২০১০ ৫লক্ষ এ১০৪ , ০৭/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসতেউর 
েতম্পউটার 

২২৭, তটপাড়া বাজার, ে্ান্টঃ মানেসট, 
কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৭২২ ০৯.১১.২০১০ ৫০ লক্ষ এ৯১ , ০৯/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তমজাে ট্রজোনরল 
ট্রোর 

রায়পরু বাসে্ান্ড, ে রপাড়, 
দাউদোতন্দ, কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৭২৩ ০৯.১১.২০১০ ১লক্ষ এ১০৮ , ০৯/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জুবানয়র এন্টাঃ চরিলা বাজার, োটারাপাড়া, 
দাউদোতন্দ, কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৭২৪ ০৯.১১.২০১০ ১লক্ষ এ১০৯ , ০৯/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রটায়াইে ইন্টাঃ পতিম বাত চা  াও, লােসাম, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭২৫ ১১.১১.২০১০ ১৫লক্ষ এ- ২১৭ , ২২/০৮/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরতে এন্টাঃ তজরুইে, বটিলা বাজার, তব- পাড়া, 
কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৭২৬ ২১.১১.২০১০ ১৫লক্ষ এ- ১১১ , ২১/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম এম ট্রেডাসস জ ৎ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭২৭ ২৪.১১.২০১০ ১লক্ষ এ- ১৬৩ , ২৪/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম এস ট্রেডাসস জ ৎ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭২৮ ২৪.১১.২০১০ ১লক্ষ এ- ১৬৪ , ২৪/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  তসতরে এন্টাঃ ৬৩৭েং মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭২৯ ২৪.১১.২০১০ ১লক্ষ এ- ১৬২ , ২৪/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িরঙ্গ ইনলেনো 
ট্রসন্টার 

তেউ তসোমা হল ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩০ ২৪.১১.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৮ , ২৪/১১/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইতলয়াছ ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩১ ০১.১২.২০১০ ১৫ লক্ষ এ- ২৩১  , ১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাহাদৎ এন্টাঃ 
 

জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩২ ০১.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৭  , ১ /১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মাহাতথর ট্রেডাসস ৬৩৮ েং মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩৩ ০১.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৬  , ১ /১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আজাদ এন্টাঃ ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩৪ ০১.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৫  ,  ১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মুে এন্টারপ্রাইজ ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩৫ ০১.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৪  ,  ১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আসলাম এন্টাঃ ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩৬ ০১.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ২৩৩  , ০১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শীিে প্রনেৌশলী 
ইতঞ্জতেয়ার েতরম ট্রেড 
ট্রসন্টার 

তেতিি পরু, ে্ান্টঃ, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৩৭ ১৩.১২.২০১০ ১৫লক্ষ এ- ২২৭  ,  ১৩/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস বাধে এন্টাঃ োপ্তােবাজার, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৩৮ ১৪.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ০১  ,  ১৪/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস তপ এন্টাঃ জয়ে র বাজার, েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০১৮৯৭৩৯ ১৪.১২.২০১০ ৫লক্ষ এ- ১৬৮  ,  ১৩/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শতিকুর রহমাে 
ট্রেডাসস 

োশীে র, দতক্ষণ বাজার, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪০ ১৫.১২.২০১০ ১৫লক্ষ তব- ০২  ,  ১৫/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শামীম এন্টাঃ জাঙ্গাতলয়া, সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪১ ২০.১২.২০১০ ১লক্ষ এ- ১৩৮  ,  ২০/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জামী তবজনেস 
ট্রজাে 

ট্র ৌরীপুর বাজার, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪২ ২১.১২.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ০৯  ,  ২১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্র ানল্ডে ইনমনপক্স ট্রদৌলি ঞ্জ বাজার,লােসাম, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪৩ ২১.১২.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ১৫৮  ,  ২১/১২/২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রসাহ  িূইয়া ট্রখওয়াই, িািশালা, তব- বাড়ীয়া ব- ০১৮৯৭৪৪ ২১.১২.২০১০ ৫০লক্ষ এ- ৩৪  ,  ২৩/১২/২০১০ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  খন্দোর ট্রেডাসস মাজিাট, বড় ট্রেশে, চাদপুর ব- ০১৮৯৭৪৫ ০৩.০১.২০১১ ৫ লক্ষ এ- ৯৭   , ৩/০১/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  আলম ট্রেতডং ট্র াহারুয়া, ট্র াড়া ময়দাে, োঙ্গল 

ট্রোট, কুতমল্লা 
ব- ০১৮৯৭৪৬ ০৫.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ১২   , ৩/০১/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  আেন্দ তসতট 
ট্রসন্টার 

এ ট্রে িজলুল হে ট্ররাড, মনোহরপুর, 
কুতমল্লা 

ব- ০১৮৯৭৪৭ ০৫.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ১২৩   , ৩/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাহাি এন্টাঃ কুতশয়ারা বাজার, রামপরু, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪৮ ০৬.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ১২   , ৬/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পারনিজ হাসাে 
ট্রসন্টার 

েতরয়াবাদ, চাতন্দো, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা ব- ০১৮৯৭৪৯ ০৬.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ১১   , ৬/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতদো ট্রেডাসস োবজর ঢাো চিরাম হাইওনয় ট্ররাড, 
মুরাদে র, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০০১ ০৬.০১.২০১১ ১লক্ষ এ-  ১০  , ৬/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মীম এন্টারঃ উত্তর ট্রমৌড়াইল, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯০০২ ০৯.০১.২০১১ ৫০লক্ষ এ- ১৩৯   , ৫/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পূবালী ট্রেডাসস শতহলপুর ইতলয়ট ঞ্জ, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০০৩ ১০.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ৮৪   , ১০/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োইয়ুম এন্ড 
সাতির এন্টাঃ 

রাম- টাোই, তব- পাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯০০৪ ১১.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ৩৩   , ১১/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িানরে এন্টাঃ জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০০৫ ১১.০১.২০১১ ১লক্ষ এ-  ১২৭  , ১১/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আইিা ট্রেডাসস কুতটসড়ে বাজার, কুতটয়া েসবা, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ০২১৯০০৬ ১১.০১.২০১১ ১লক্ষ এ-  ১৩৫  , ১১/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রযাবানয়র ট্রেডাসস চে বাজার, কুতমল্লা ব- ০২১৯০০৭ ১৩.০১.২০১১ ১লক্ষ এ- ১৩০   , ১৩/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মানয়র ট্রদায়া এন্টাঃ ধরমন্ডল বাজার, োতহর ে র, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯০০৮ ২৭.০১.২০১১ ১লক্ষ এ-  ৭৮  , ২৬/০১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমতক্সম তসবা তলঃ বারপাড়া, চাোপুর, আদশসসদর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০০৯ ০৮.০২.২০১১ ৫০ লক্ষ তব-  ৭  ,০৮ /০২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস এম 
েেিােশে িামস 

সুন্দমপুড় বাজার,দাউদোতন্দ, কুতমল্লা ব- ০২১৯০১১ ২২.০২.২০১১ ৫০লক্ষ তব-  ২৩২  , ২২/০২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেউ তসট ট্রোং ২০২েং ট্ররলওনয় হোসস মানেসট, ব- ০২১৯০১২ ২২.০২.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ৪১৪ , ২২/০২/২০১১ 



চাদপুর ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  আতেো 
এন্টারপ্রাইজ 

ডস- ২, প্ারাডাইস,ট্রেহেীড়, বােীর 
দীতিরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০১৩ ২৭.০২.২০১১ ৫০লক্ষ এ- ০৪, ০৫, ২৩/০২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতরত্র ইন্টাঃ িাকুরপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯০১৪ ১.০৩.২০১১ ১ লক্ষ তব- ৪৯, ৫০   ,  ২৮/০২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হে এন্টাঃ মাছুমা মতঞ্জল, ৭৫, েজরুল এতিঃ, 
োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০১৫ ০৩.০৩.২০১১ ৫০লক্ষ তব- ৬৬   ,  ০৩/০৩/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস   িতরদ ট্রেটস তলঃ ডব- ২৪, তবতসে তশল্প ে রী, কুতমল্লা ব- ০২১৯০১৬ ১৫.০৩.২০১১ ৫লক্ষ তব- ৫৩, ৫৪   ,  ১৫/০৩/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োনশম মটরস 
ইা্ ঞ্তাজঃ ওয়াোসস 

মুন্সীর হাট, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২১৯০১৭ ২৪.০৩.২০১১ ৫লক্ষ তব- ৪   , ২১/০৩/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইসলাম মটারস চম্পেে র,  হাতলমাে র, আদশস 
সদর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০১৮ ৩১.০৩.২০১১ ১ লক্ষ তব- ৮৮,  ৩১/০৩/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ছতবর আহনমদ 
এন্টাঃ 

পালপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯০১৯ ৩১.০৩.২০১১ ১ লক্ষ তব- ১৪৫ ,  ২৯/০৩/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রদলুয়ার ট্রহানসে 
বাবুল 

ট্রদৌিলপুর, ট্রোটসবাড়ী, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২০ ০৬.০৪.২০১১ ১৫ লক্ষ তব- ২২৮,   ০৬/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাতেশা এন্টাঃ  তবন্দপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২১ ০৭.০৪.২০১১ ৫লক্ষ তব- ১৫৭,   ০৭/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল জানহদা 
ট্রেডাসস 

বুতড়চং বাজার, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২২ ০৭.০৪.২০১১ ৫লক্ষ তব- ২৪১,   ০৭ /০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেউ জেিা তিেস  তডমডুল, বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২৩ ২৪.০৪.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ১২,    ১৮/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রীে ট্রহলম মানলে 
ট্রজানবয়দা ট্রমতডে্াল 
েনলজ এন্ড ট্রজোনরল 
হসতপটাল তলঃ 

ট্র াপীোথপুর, েসবা, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯০২৪ ২৪.০৪.২০১১ ১৫ লক্ষ তব- ৩৩৩,    ২৪/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তপ্রতথলা আনটা 
রাইস তমলস তলঃ 

দত্তপুর, বা মারা বাজার, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২৫ ২৫.০৪.২০১১ ১ লক্ষ তব- ২৪৬,    ২৫/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাজা তটম্বার এন্ড 
তমলস 

ে রপাড়, ট্রোম্পােী  ঞ্জ, মরুাদে র, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০২৬ ২৭.০৪.২০১১ ১ লক্ষ তব- ৯০,    ২৭/০৪/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এইচ তব তসএেতজ ট্রধররা, বলাখাল, হাজী ঞ্জ, চাাঁদপুর ব- ০২১৯০২৭ ০৪.০৫.২০১১ ৫০ লক্ষ তব- ২০, ০৪/০৫/২০১১ 



এন্ড তিতলং ট্রেশে  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
 ট্রমসাসস  কুতমল্লা রাবার 
এন্ড টায়ার ট্রসাল 

ট্র াতধরকুপুরপাড়, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২৮ ০৯.০৫.২০১১ ৫লক্ষ তব- ৩৭৪, ০৯/০৫/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস  ইেনবক্স 
এনসাতসনয়টস 

মনোহরপুর, তেমিলী, কুতমল্লা ব- ০২১৯০২৯ ১০.০৫.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৩১, ০৫/০৫/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস  এ এইচ 
ইন্টারন্যাশোল 

 াহাপুর,তবতবরবাজার, আদশস সদর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৩০ ২২.০৫.২০১১ ৫লক্ষ তব- ৬১, ১৯/০৫/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

- -  - -  - -  - -  - -  জুে/২০১১ মানস এ দপ্তর হনি ট্রোে েিুে 
বাতণতজ্ে আই.আর.তস জারী েরা হয়তে। 

ট্রমসাসস হাতেিা এন্টারঃ ছয়খতড়য়া, সদর ইছাপুড়া, বুতড়চং, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৩১ ০৫.০৭.২০১১ ৫ লক্ষ তব- ৬৭, ০৫/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মতের এন্টারঃ িরদাবাদ বাজার, বাঞ্জা রামপুর, তব-
বাড়ীয়া 

ব- ০২১৯০৩২ ০৫.০৭.২০১১ ১লক্ষ তব- ৮০, ০৫/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রিৌতমে িাদাসস চে বাজার, ট্রিরীপিী, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৩৩ ০৭.০৭.২০১১ ৫০লক্ষ তব- ৪৮, ০৭/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রজড এি এইচ 
ইতঞ্জঃ তলঃ 

বলরামপুর, হতলমাে ড়, আদশস সদর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৩৪ ১১.০৭.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ১২৬, ১১/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সতজব এন্টারঃ ট্রিতরিাট, আনশাে ঞ্জ, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৩৫ ১৩.০৭.২০১১ ১ লক্ষ তব- ৯২, ১৩/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আসতিয়া এন্টারঃ  ট্রিতরিাট, আনশাে ঞ্জ, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৩৬ ১৩.০৭.২০১১ ১লক্ষ তব- ৯১, ১৩/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এম আর তিে তিন্ড ট্রপরুল, িনয়জ ঞ্জ, ট্রিারাজ িপুর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৩৭ ১৪.০৭.২০১১ ১ট্রোতট তব- ৫৬, ১৪/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস শাতেল এন্টারপ্রাইজ 
এন্ড অনটা তমল 

আদমসার বাজার, বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৩৮ ১৭.০৭.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১৫৩, ১৭/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মতিে এন্ড িাদাসস ধাে বাজার, লােসাম, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৩৯ ২১.০৭.২০১১ ৫০ লক্ষ তব- ৫, ২১/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস দয়াল িরসা ট্রোর বাখরাবাদ বাজার, মুরাদে র, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৪০ ২৪.০৭.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ১৩৮, ২৪/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সাইিলু ট্রোর উলুোতন্দ, বড় াজীপুর, তিিাস, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৪১ ২৪.০৭.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ৩৩, ২৪/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রেডাসস প্রিাপ সাহা ট্ররাড, েিুে বাজার, ব- ০২১৯০৪২ ২৫.০৭.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ৪, ২৫/০৭/২০১১ 



চাদপুর, ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস েইজরা ট্রেতডং এন্ড 
মানেসতটং 

ট্রমৌলিীপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৪৩ ২৭.০৭.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস এ- ৫৪, ২৭/০৭/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আোশ ট্রেডাসস রামপুর বাজার, চান্দুরা, তবজয়ে র, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৯০৪৪ ০২.০৮.২০১১ ১৫ লক্ষ তব- ১২২, ০১/০৮/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমাহােদ আলী শাসে াছা, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৪৫ ০৯.০৮.২০১১ ১লক্ষ তব- ৯০, ০৯/০৮/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম,এস, মতিে 
ট্রেড ইন্টাঃ 

িাতটয়ারা, আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৪৬ ০৯.০৮.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৪৫, ০৯/০৮/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েরবী এন্টাঃ আনশােিলা, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৪৭ ১৪.০৮.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৯০, ১৪/০৮/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সৃতে এনরা 
ে্াতমনেল ইন্ডাঃ 

রাজ ঞ্জ, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৪৮ ১৬.০৮.২০১১ ১৫ লক্ষ তব- ২৯১, ১৬/০৮/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রোটবাড়ী প্রাঃ তলঃ িং ামুড়া, এলাহীপুর সদর, দতক্ষণ 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৪৯ ৮.০৯.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২২৫, ০৬/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িতরদ লাস হাউজ েবী মানেসট, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৫০ ৮.০৯.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ৪, ০৭/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  অনটা েরনপানরশে ১৬২, আনশােিলা, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৫১ ১৩.০৯.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১৫৭, ৭/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস   াউতছয়া ট্রেডাসস রাজবাড়ী, মনোহরপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৫২ ১৩.০৯.২০১১ ১ লক্ষ ই-  ১৮১ , ১৪/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাতরয়া 
ইন্টারন্যাশোল 

পুরািে পদুয়ার বাজার, কুতমল্লা  ব- ০২১৯০৫৪ ১৮.০৯.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৩০৫  , ১৮/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আশা এন্টারপ্রাইজ িুমো েমনেক্স, দাউদোতন্দ, কুতমল্লা ব- ০২১৯০৫৫ ২০.০৯.২০১১ ৫০লক্ষ ই- ১৮৩, ১৯/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাইয়াে 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রহানটল েূরজাহাে, পদুয়ার বাজার, 
তবশ্বনরাড, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৫৬ ২১.০৯.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস এ- ৩২, ২১/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মানু ব্াপারী 
ট্রেডাসস 

তবটির বাজার, েবীে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৫৭ ২১.০৯.২০১১ ১৫ লক্ষ তব- ১৮৩, ২১/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এ, তব, তস 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রমতডে্াল সাোই সদর হাসপািাল 
ট্ররাড, মনোহরপুর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯০৫৮ ২৫.০৯.২০১১ ৫ লক্ষ তব- ১৭৮, ২৫/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাহবুব আলম এন্ড জ ৎ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৬০ ২৬.০৯.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৬২, ২৬/০৯/২০১১ 



িাদাসস ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  ইশা এন্টারঃ েনলজপাড়া, আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৬১ ২৬.০৯.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৬৪, ২৬/০৯/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  ট্রমিো েেস্ট্রােশে মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯০৬২ ২৬.০৯.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৬৩ , ২৬/০৯/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
তসয়াম এন্টারপ্রাইজ ট্রবাখরা বাজার, আেন্দপুর, সদর 

দতক্ষে, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯০৫৯ ২৫.০৯.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ২৯৯ , ২৫/০৯/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  শাহজালাল ট্রেডাসস  ধমসপরু, পূবস ট্রচৌমুহেী, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৬৩ ০৩.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ২২৫, ০৬/০৯/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  তডতজটনো ট্রেড 
ইন্টাঃ 

তেয়াজপাে ট্ররাড, িাউিলী, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯১৬৪ ০৪.১০.২০১১ ৫০লক্ষ তব- ৪, ০৭/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েূর ডাক্তার ট্রেতডং রাতজয়া ম্ােশে, ইউতেয় পতরিদ 
ট্ররাড, বুতড়চং, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৬৫ ১২.১০.২০১১ ৫লক্ষ তব- ১৫৭, ৭/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বাবর ইতঞ্জতেয়াতরং েূরপুর ট্রচৌমুহেী, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৬৬ ১৬.১০.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস ই-  ১৮১ , ১৪/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হে এন্টারপ্রাইজ পূবস ট্রমড্ডা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৬৭ ১৮.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ৩০৫  , ১৮/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমাহো এনরা 
ট্রেতমে্াল 

মীরপুকুরপাড়, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৬৮ ২৩.১০.২০১১ ১৫লক্ষ ই- ১৮৩, ১৯/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রচৌধুরী ট্রেড ইন্টাঃ সাচারবাজার, েচুয়া, চাদপুর ব- ০২১৯১৬৯ ২৪.১০.২০১১ ১লক্ষ এ- ৩২, ২১/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাতদজা এন্টাঃ েচুয়া, চাদপুর ব- ০২১৯১৭০ ২৪.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৮৩, ২১/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জয়োল এন্ড 
িাদাসস 

শতহলপুর, চতন্দো, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৭১ ২৪.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৭৮, ২৫/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাহতরয়া এন্টাঃ আতশ্বেপুর, মিলব, দতক্ষণ চাদপুর ব- ০২১৯১৭২ ২৪.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৬২, ২৬/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রচৌধুরী ট্রেড 
েনপসানরশে 

সাচার বাজার, েচুয়া, চাদপুর ব- ০২১৯১৭৩ ২৫.১০.২০১১ ১লক্ষ তব- ২৬৪, ২৬/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসতলম’স এন্ড 
িাতেসচারস  

ট্রদবপুরবাজার, িুতরচং, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৭৪ ৩১.১০.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২৬৩ , ২৬/০৯/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



 

ট্রমসাসস  এম িিাচযস্ এন্ড 
ট্রোং ও ইনোনোতেম 
িানমসসী 

লােসাম ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৭৫ ০১.১১.২০১১ ৫০লক্ষ তব- ১৯১, ৩১/১০/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল আরািা ট্রেড 
ইন্টাঃ 

৭২৩, মাোর বাড়ী,  লােসাম ট্ররাড, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৭৬ ০১.১১.২০১১ ৫লক্ষ তব- ৮৩, ০১/১১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এইচ ট্রে আলাম 
ট্রেড ইন্টাঃ 

িাউিলা ট্ররাড, পুতলশ লাইল, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৭৭ ০২.১১.২০১১ ৫লক্ষ এ- ১৮, ০২/১১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জেেী এন্টাঃ অনশােিলা, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৭৮ ২৮.১১.২০১১ ১লক্ষ তব-  ১০ , ২৭/১১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম আর ট্রেড 
ইন্টাঃ 

আশু ঞ্জ পূবস বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৭৯ ২৯.১১.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ১৬০, ২৯/১১/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হাজারী 
এন্টারপ্রাইাজ 

আখাউড়া ট্রচেনপাে, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৮০ ০৭.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ৬৬, ০৭/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রচৌধুরী িানমসতস চাতন্দো, ধােতসতড়, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৮১ ০৮.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ১১৬, ১৩/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মােস ট্রটতলেম তলঃ ৪২৬, সুরিী ম্ােশে, োতন্দরপাড়, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৮২ ০৮.১২.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৫২, ০৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বাবলু এন্টাঃ তবতসে, ২য়, োতন্দরপাড়, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৮৩ ১২.১২.২০১১ ১ট্রোতট তব- ৫৬, ১১/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আর ট্রে ইন্টাঃ বাত চা াও, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৮৪ ১৪.১২.২০১১ ১ট্রোতটর উনবস এ- ৫৫, ১৪/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তিতলং 
ইন্টারন্যাশোল 

মােরা, শশীদল, িাহ্মেপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৮৫ ১৮.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ২১, ১৩/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেসা এন্টাঃ ট্র াপীোমপুর, েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৮৬ ২০.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৬০, ২০/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতরি এন্টাঃ আেন্দবাজার, বা- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৮৭ ২০.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৬১, ২০/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বুশরা এন্টাঃ ট্র াপীোমপুর, েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৮৮ ২০.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৫৯, ২০/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  লাইলী এন্টাঃ মধ্পাড়া, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯১৮৯ ২০.১২.২০১১ ১লক্ষ তব- ১৬২, ২০/১২/২০১১ 



 
 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  মীম এন্টাঃ হালদারপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯১৯০ ২৬.১২.২০১১ ৫লক্ষ তব- ১৮৮, ২৬/১২/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  মাহমুদ এন্টাঃ ট্রোরপাই, বুতড়চং, কুতমল্লা ব- ০২১৯১৯১ ২৮.১২.২০১১ ১৫লক্ষ তব- ১৭৮, ২৮/১২/২০১১ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের নিকািা তেবন্ধে সেদ 
পত্র েং 

িাতরখ আমদােী সীমা ট্রেজারী চালাে েং িাতরখ ও ব্াংনের োম 
তিোো 

ট্রমসাসস  ইসলাম ট্রেডাসস োমাল্লা বাজার, মরুাদে র, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯২ ০১.০১.২০১২ ৫লক্ষ তব- ৪৫,০১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসতল এন্টাঃ লতলিাসর, ট্রমাহেপুর বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৩ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৩, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সবীর এন্টাঃ লতলিাসর, ট্রমাহেপুর বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৪ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী এন্টাঃ লতলিাসর, ট্রমাহেপুর বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৫ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৫, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তমিালী ট্রোর  ট্রমাহেপুর বাজার, ট্রদতবদ্বার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৬ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৪, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েল্পো ট্রেডাসস  মতহচাইল বাজার, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৭ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োমাল ট্রোর মতহচাইল বাজার, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৮ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে এন্টাঃ সেওয়ার বাজার, তবজয়পরু, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯১৯৯ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৫, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসতল ট্রোর সেওয়ার বাজার, তবজয়পরু 
ট্রচৌরাম, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২০০ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৪,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রহানসে ট্রোর মতহচাইল বাজার, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২০১ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতখ ট্রোর মতহচাইল বাজার, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২০২ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ০৯,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  আক্তার ট্রোর মতহচাইল বাজার, চাতন্দো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২০৩ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ০৮,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শান্তা ট্রোর তবজয়পরু, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২১৯২০৪ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৩,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উত্তম ট্রোর ট্রমাহেপুর, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা ব- ০২১৯২০৫ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রিে ট্রোর বাঙ্গরা, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২১৯২০৬ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৭, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হারুে ট্রেডাসস বাঙ্গরা, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২১৯২০৭ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৬, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতের ট্রেডাসস সূচীপাড়া বাজার,শাহরাতস্ত, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২০৮ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৮,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইসলাম ট্রেডাসস সূচীপাড়া বাজার,শাহরাতস্ত, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২০৯ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রজ তব এন্টাঃ লাোমিা, সূচীপাড়া 
বাজার,শাহরাতস্ত, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১০ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৬,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সচতি এন্টাঃ রায়নচৌ বাজার, বড়কুল, 
হাজী ঞ্জ, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১১ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২,  ০২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী এন্টাঃ রায়নচৌ বাজার, বড়কুল, 
হাজী ঞ্জ, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১২ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১১, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতজজ এন্টাঃ সূচীপাড়া বাজার, শাহরাতস্ত, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৩ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৯, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আরািাি ট্রেডাসস বড়ুয়া,  সূচীপাড়া বাজার, 
শাহরাতস্ত, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৪ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২০, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েতবর ট্রোর সূচীপাড়া বাজার, শাহরাতস্ত, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৫ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৫, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে এন্টাঃ েবাবপুর,  সূচীপাড়া বাজার, 
শাহরাতস্ত, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৬ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৪, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  দয়াল ট্রোর লােমিা,  সূচীপাড়া বাজার, 
শাহরাতস্ত, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৭ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৩,২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এ তব এম এন্টাঃ সূচীপাড়া বাজার, শাহরাতস্ত, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৮ ২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২১, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  জুতথ এন্টাঃ েবাবপুর,  সূচীপাড়া বাজার, 
শাহরাতস্ত, চাদপুর 

ব- ০২১৯২১৯ ০২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২, ২৮/১২/২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস এস আনটা রাইস তমল চান্দশ্রী তময়া বাজার, ট্রচৌিরাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২২০ ০৩.০১.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৭২, ০৩/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেলয় এন্টাঃ ট্রিৌজদারী, ট্রোটসনরাড, কুতমল্লা ব- ০২১৯২২১ ০৩.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭৫, ০৩/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইসলাম এন্ড ট্রোং মাসতে াছা বাজার, েচুয়া, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২২২ ০৪.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাহতরয়া এন্টাঃ মাসতে াছা বাজার, েচুয়া, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২২৩ ০৪.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তপ এস এন্টাঃ জ ৎপুর বাজার,  েচুয়া, চাদপুর ব- ০২১৯২২৪ ০৪.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৩, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমৌল্লা এন্ড িাদাসস জ ৎপুর বাজার,  েচুয়া, চাদপুর ব- ০২১৯২২৫ ০৪.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৫, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আর তব এন্টাঃ ট্রহাঃেং- ১৪৫, তমজানুর রহমাে 
ট্রচৌঃ সড়ে উত্তর, চাদপুর 

ব- ০২১৯২২৬ ০৪.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৪, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জতে এন্টাঃ নুরপুর বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২২৭ ০৮.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৮২, ০৮/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাইশা এন্টাঃ পঃ পাইেপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২২৮ ০৮.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৮৩, ০৮/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  লাতময়া এন্টারপ্রাইজ বাইড়াবাজার, মুরাদে র, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২২৯ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭৩, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আলাল এন্টাঃ ট্রপৌরোর মানেসট, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩০ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৯৯, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরিাি এন্টাঃ হুো পতি, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩১ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০১, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শানু এন্টাঃ ট্রোটস ট্ররাড, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯২৩২ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০০, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাজা ট্রমাবাইল ট্রসন্টার মসতজদ ট্ররাড, িাহ্মেবাড়য়া ব- ০২১৯২৩৩ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০২, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইয়াকুম এন্টাঃ হুো পতি, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩৪ ০৯.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৯৮, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  হাসাে েতরম  ইসলামপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৩৫ ১০.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭৭, ০৯/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমাল্লা ট্রেড ইন্টাঃ আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩৬ ১০.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৯৮, ১০/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হাজী এন্টাঃ আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩৭ ১০.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৯৯, ১০/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাতমম এন্টাঃ আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৩৮ ১০.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২০০, ১০/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাতন্ত তিস মাছিাট, বড় ট্রেশে ট্ররাড, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২৩৯ ১০.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৯৭, ১০/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাতহদ এন্টাঃ ট্রমারাদপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৪০ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১১৭, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তটটু এন্টাঃ শ্যামরাম বাজার, েবীে র, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯২৪৫ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২৪, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসরাজুল হে মিলব বাজার, চাদপুর ব- ০২১৯২৪৪ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২১, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আব্দুর রব তময়া বাইশপুর, মিলব বাজার, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২৪৩ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২২, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তপয়ারুল ইসলাম বাইশপুর, মিলব বাজার, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২৪২ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২০, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  নুরুল ইসলাম বাইশপুর, মিলব বাজার, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯২৪১ ১১.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২৩, ১১/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পাঞ্জাবী  ্ালারী ১৩, ট্রপৌর আধুতেে সুপার 
মানেসট, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৯২৫২ ১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১১, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উদয়ে ট্রেডাসস েবীে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৫৩ ১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৬৪, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাহাঙ্গীর ট্রেডাসস  চািাপাড়া, ধোইিরী, 
সদরদতক্ষণ কুতমল্লা 

ব- ০২১৯২৫৪ ১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৬৫, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাতেব ট্রেডাসস িন্তর, আখাউড়া, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৫৫ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২০৪, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাহমুদুল হে এন্টাঃ সসয়দাবাদ েসবা, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২১৯২৫৬ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২০৩, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  পারনিজ এন্টাঃ চান্দপুর, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৫৭ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৩১, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আরািাি এন্টাঃ চান্দপুর, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৫৮ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৩০, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রতিকুল ইসলাম মধুমড়ী ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৫৯ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৯, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আক্তার ট্রেডাসস মধুমড়ী ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৬০ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৮, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  লায়লা এন্টাঃ চান্দপুর, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৬১ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৭, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িানরে এন্টাঃ ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২১৯২৬২ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭৯, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মামুে এন্টাঃ ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২১৯২৬৩ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭৭, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উল্লাস ট্রেডাসস হাটনখালা বাজার, মুরাদে ড়, 
কুতমল্লা ব- ০২১৯২৬৪ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬১, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাহিজু এন্ড িাদাসস ট্রপন্নাই সড়ে ট্ররাড, মিলব, 
চাদপুর ব- ০২১৯২৬৫ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬৪, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রচৌধুরী এন্টাঃ বাইশপুর, মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৬৬ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬৩, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্র ালাম ট্রমাঃ মজুমদার টমটম িীজ, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৬৭ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০২, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাতহদ তডপাটসনমন্টাল ট্রোর দঃ চথসা, মতহলা েনলজ ট্ররাড, 
কুতমল্লা ব- ০২১৯২৬৮ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১০৩, ০৪/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রলােোথ এন্টাঃ ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২১৯২৬৯ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৮০, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  অতপসিা এন্টাঃ আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া 
ব- ০২১৯২৭০ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭৮, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাির ট্রেডাসস আতশ্বে, পূবস মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭১ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২০, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হতবব ট্রেডাসস  পূবস মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭২ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৬, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  জাতমল ট্রেডাসস পূবস মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৩ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৯, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রশলী ট্রেডাসস সাচারবাজার, েচুয়া চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৪ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৮, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িয়সাল ট্রেডাসস  সাচারবাজার, েচুয়া চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৫ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৪, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতিে ট্রেডাসস সাচারবাজার, েচুয়া চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৬ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৫, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসতলম ট্রেডাসস আতশ্বে, পূবস মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৭ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৩, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইসমাইল ট্রেডাসস আতশ্বে, পূবস মিলব, চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৮ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতরি ট্রেডাসস সাচারবাজার, েচুয়া চাদপুর 
ব- ০২১৯২৭৯ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রহমাে ট্রেডাসস সাচারবাজার, েচুয়া চাদপুর 
ব- ০২১৯২৮০ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২১, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মা এন্ড িাদাসস ৩০৩েং মধ্পাড়া, তব- বাড়ীয়া 
ব- ০২১৯২৮১ 

১২.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ২২০, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এতশয়া এন্ড সন্স  েৃষ্ণ ে র, দূ সাপুর, কুতমল্লা 
ব- ০২১৯২৮২ 

১৫.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২৫, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মায়শা এন্টাঃ শ্রীপুর, তবজয়ে র, তব- বাড়ীয়া 
ব- ০২১৯২৮৩ 

১৫.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৫৯, ১২/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  প্রান্ত ট্রোর বডসার বাজার, তব- বাড়ীয়া 
ব- ০২১৯২৮৪ 

১৬.০১.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৭, ১৬/০১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িরহাদ ইন্টাঃ িাটুরা, িাহ্মেবাতড়য়া, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯২৮৫ ০৭.০২.২০১২ ৫লক্ষ তব- ২৬১,৭/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তলতখে এন্টাঃ  েূরপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৮৬ ১৫.০২.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ১২১,১৫/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেউতিশে ইন্টাঃ ট্ররইস ট্রোসস, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৮৭ ১৬.০২.২০১২ ৫লক্ষ তব- ৬৬,১৬/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এে ট্রে এন্টারপ্রাইজ িালপুকুরপাড়, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৮৮ ১৬.০২.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ১৪৯, ১৬/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



 

ট্রমসাসস  সাতখে এন্টাঃ ট্রমা লটুলী, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৮৯ ২৭.০২.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ১৫০, ২৭/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এে পাওয়ার ট্রেড েনপসাঃ সরোর পাড়া, ট্র ােণস ট্ররাড, 
িাহ্মণবাতড়য়া 

ব- ০২১৯২৯০ ২৮.০২.২০১২ ৫লক্ষ তব- ৪০, ২৮/০২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজনে আনটা সাতিসস  চান্দুরা, ডােবাংলা, বাসে্ান্ড, 
তবজয়ে র, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৯২৯১ ০১.০৩.২০১২ ১ট্রোতট তব- ৬১, ২৬/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রপতেয়ট োর বাখরাবাদ চাপাপুর, আদশস 
সদর, কুতমল্ল 

ব- ০২১৯২৯২ ০৪.০৩.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ৪৩, ৪/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমাস্তিা এন্টাঃ ট্র ায়ামপতি, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৯৩ ০৬.০৩.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬১, ৬/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাহমুদ ইন্টঃ ট্রেতডং েূরপুর, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৯৪ ১১.০৩.২০১২ ৫লক্ষ তব- ৬৭, ১১/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মীম এন্টাঃ োছাইট, মাতছহাটা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯২৯৫ ১৩.০৩.২০১২ ১লক্ষ তব- ১২০, ১৩/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সরোর এন্টাঃ চরবাের, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৯৬ ১৩.০৩.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২৭১, ০৫/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাতম এন্টাঃ হাউতজং এনেট, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৯৭ ১৯.০৩.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ২২, ১৯/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জেিা এন্টারপ্রাইজ তড ম্বরী িলা, কুতমল্লা ব- ০২১৯২৯৮ ০৮.০৪.২০১২ ৫লক্ষ এ- ৩৯, ২১/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস সালমাে ইন্টাঃ িাটুরা, িাহ্মেবাতড়য়া সদর ব- ০২১৯২৯৯ ০৮.০৪.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১৩২, ০৩/০৪/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রসহরীে ট্রটক্সটাইল ইন্ডাঃ 
তলঃ 

ট্রদবপুর, তজয়াপরু, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩০০ ১০.০৪.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৭০, ১৮৯,  ১০/০৪/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তসরাজ ট্রেডাসস খতললাবাদ, োরােতদয়া, তিিাস, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩০১ ১২.০৪.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৫, ১২/০৪/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োবতলা ট্রেড ইন্টাঃ আখাউরা স্থলবন্দর, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩০২ ২৬.০৪.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১৪৯, ২৮/০৩/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস দত্ত এন্টাঃ সাহাপাড়া, চাতন্দো, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩০৩ ২৯.০৪.২০১২ ১লক্ষ তব- ১৬২, ২৯/০৪/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল আরািাি পতরবহে আশু ঞ্জ ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, ব- ০২১৯৩০৫ ০৩.০৫.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১০৯, ০৩/০৫/২০১২ 



 
 
 
ট্রমসাসস  ট্রলােোথ বস্ত্র 
তবপেী 

োপতড়য়াপতি, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩১৭ ০২.০৭.২০১২ ১৫লক্ষ তব- ১৩৫, ২/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আবুল মাতিে 
ট্রেডাসস 

ট্রসানহল মানেসট, বাঞ্চারামপুর, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯৩১৮ ০৪.০৭.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

এ- ৯৯, ৪/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

সংস্থা তব- বাড়ীয়া ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  ট্র ালাপ ফ্লাওয়ার তমলস তবতসে তশল্প ে রী, েন্দেপরু, 

কুতমল্লা 
ব- ০২১৯৩০৬ ০৯.০৫.২০১২ ১ট্রোতট এ- ৮২, ৯/০৫/২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  েতরম এন্টাঃ ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯৩০৭ ১৩.০৫.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৫, ১৩/০৫/২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  তব এস ট্রস্ক ট্রিাল্ডস ইতঞ্জঃ 
প্রাঃ তলঃ 

হে তডউতলং ৩৭৬/৩৪৩, 
িাউিলা, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩০৮ ২১.০৫.২০১২ ১ট্রোতটর উনবস তব- ৩, ২১/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রবঙ্গল রা স এন্ড ট্রেতমঃ 
ওয়ােসস িামসা তলঃ 

তস- ২৪, তবতসে তশল্প ে রী, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩০৯ ২২.০৫.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ৯২, ২২/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এম তসএল মাতল্ট ট্রেড 
ইন্টাঃ তলঃ 

ট্রমাঃ পুর বাজার, ট্রচৌয়ারা, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩১০ ২৩.০৫.২০১২ ১লক্ষ তব- ৬৭, ২৩/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আপে ইতঞ্জঃ তবতসে েন্দেপরু, বুধাম, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯৩১১ ২৪.০৫.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১৫৬, ২৪/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রীনব ট্রেওয়াজ তিতলং 
ট্রেশে 

কুটাপাড়া, সরাইল, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯৩১২ ২৭.০৫.২০১২ ১ট্রোতট তব- ১১৪, ২৭/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেড ইন্টাঃ ট্রমহার বদরপুর, চাতন্দো, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩১৩ ২৯.০৫.২০১২ ১৫লক্ষ তব- ১০১, ২৯/০৫/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস উজাে িাতট খন্দোর হে টাওয়ার, 
মনোহরপুর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩১৪ ২৯.০৫.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১৩৩, ০৫/০৪/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তবছতমল্লাহ তবিাে  তেমসার বাজার, বুতডচং, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩১৫ ০৪.০৬.২০১২ ১লক্ষ তব- ৩, ০৪/০৬/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস জাে িুড ট্রপ্রাডাক্টস সিনিরকুট, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩১৬ ০৭.০৬.২০১২ ৫০লক্ষ ১২৮, ০৬/০৬/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  লালমাই 
ট্রসনেটারী এন্ড ট্রমাজাইে 
ির 

লােসাম ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩১৯ ১৬.০৭.২০১২ ১ট্রোতট তব- ৮১, ১৬/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাজা েন্সোেশে পাইেপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩২০ ১৮.০৭.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১০১, ১৮/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  লালু তবর 
িাতেসচার 

হদ ড়া, মাতলমাে ড়, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩২২ ২৬.০৭.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনব 

তব- ৫১, ২৬/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতমে উতিে 
এন্ড সন্স 

বলাইর োতন্দ, হন্দুতরয়া, মিলব, 
চাদপুর 

ব- ০২১৯৩২৩ ২৬.০৭.২০১২ ১৫লক্ষ তব- ২৪, ২৬/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িুতস এন্টাঃ জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩২৪ ২৬.০৭.২০১২ ১৫লক্ষ ৭৪, ২৩/০৭/১২ এবং তব- ১০৯, 
২৬/০৭/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মা ইনলেেতেক্স ইসলাম োজা, রাধীো, তব- বাড়ীয়া ব- ০২১৯৩২৫ ০৫.০৮.২০১২ ৫লক্ষ তব- ৬০, ৫/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইমু ট্রিরাইতটস 
ট্রোর 

জালয়ুাপাড়া, সুবণসপুর,আদশস সদর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩২৬ ০৭.০৮.২০১২ ১৫ লক্ষ তব- ৩৮, ০৭/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োতছর এন্টাঃ োতলোপুর, ট্রহামো, বােছারামপুর, 
তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৯৩২৭ ০৮.০৮.২০১২ ১৫ লক্ষ এ- ৩, ০৮/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আনোয়ার তেল ট্রদৌলি ঞ্জ বাজার, লােসাম, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩২৮ ০৮.০৮.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ১৮৩, ০৮/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতিউল্লাহ এন্টাঃ চাতন্দো বাজার, চাতন্দো, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩২৯ ১২.০৮.২০১২ ৫০ লক্ষ এ- ২২, ১২/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতজবুর রহমাে তজলা স্কুল ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩৩০ ১২.০৮.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ১, ০৭/০৮/২০১২ 



এলাহী এন্ড সন্স ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হাতলমা ট্রটতলেম   ট্রচৌরঙ্গী শতপং েমনেক্স, োতন্দরপাড়, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৩১ ২৬.০৮.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ২০৩, ১২/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এতশয়া এক্সনপসা 
ইমনপসাট 

পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, 
শ্রীবল্লবপুর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৩২ ২৭.০৮.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ১৬৮, ২৭/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রপ্রমা সীডস এন্ড 
ট্রোং 

ে্ান্টঃ মানেসট, ট্রদাঃেং-  ১৫৫, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৩৩ ২৯.০৮.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

এ- ১০৮, ২৯/০৮/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মামুে ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৩৪ ০৩.০৯.২০১২ ৫লক্ষ এ- ৫৩, ০৩/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রূপে ট্রেডাসস পা াচং, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৩৫ ০৪.০৯.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ২৭৭, ৪/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এইচ ট্রে এন্টাঃ রােীর বাজার, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩৩৬ ০৪.০৯.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ২১৩, ০৪/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আজতলো এন্টাঃ েট েং- ১৬, আদমপুর, ইরােীবাজার, 
িরুরা, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৩৭ ১০.০৯.২০১২ ১লক্ষ তব- ৫৮, ১১/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসহাদ 
এন্টারপ্রাইজ 

েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৩৮ ১১.০৯.২০১২ ১লক্ষ এ- ৭১, ১১/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বাবর এন্ড সন্স পুরািে বাজার, েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৩৯ ১১.০৯.২০১২ ১লক্ষ এ- ৭০, ১১/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাতের ট্রেডাসস তট এ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৪০ ১১.০৯.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৫১, ১১/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  ইবাদ ট্রেডাসস তট এ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২১৯৩৪১ ১১.০৯.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৫২, ১১/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  যমুে এন্টাঃ আমিলী বাাজার, সাি াও, 
তবজয়ে র, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২১৯৩৪২ ১২.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ১৩৬, ১২/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাজাহাে ট্রেডাসস ট্রহাঃেং- ৬৫/৫৮, আড়ৎ পতি, পুরাে 
বাজার, চাদপুর 

ব- ০২১৯৩৪৩ ১৬.০৯.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ৪১৩, ১৬/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জামাল ট্রেড তলং 
ইন্টাঃ 

স্থালবন্দর, প্রধাে ট্র ইট, 
তবতবরবাজার, আদশস সদর, কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৪৪ ১৬.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ৩১৫, ১৬/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আহসাে হাতবব হাতজ ঞ্জ বাজার, হাতজ ঞ্জ, চাদপুর ব- ০২১৯৩৪৫ ২০.০৯.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ১১, ২০/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সিিা এন্টাঃ ৮৫৭/১, িাদুির, খানদমপাড়া, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২১৯৩৪৬ ২৩.০৯.২০১২ ১ লক্ষ তব- ৪১৬, ১৬/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস.এম এন্টাঃ তবষ্ণুপুর, ট্রমােনসি ট্রোয়াটার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২১৯৩৪৭ ২৪.০৯.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ২৩৮, ২৪/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে ট্রেডাসস এন্ড 
ট্রোং 

তবতবরবাজার, আদশস সদর, কুতমল্লা ব- ০২১৯৩৪৮ ২৫.০৯.২০১২ ১ লক্ষ এ- ১০৪, ২৫/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  স্কাই ট্রেট ট্রহাঃেং- ৪৭৩, তমজানুর রহমাে ট্রচৌঃ 
সড়ে (উত্তর), চাদপুর 

ব- ০২১৯৩৪৯ ২৭.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ৫৬,২৭/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মজুমদার ট্রেডাসস ট্রহাঃ েং- ০০৯/৩২৯, োজী েজরুল 
ইসলাম সড়ে, ে্ান্ড ট্ররাড, চাদপুর 

ব- ০২১৯৩৫০ ২৭.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ৫৭, ২৭/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইসলামীয়া 
বস্ত্রতবিাে 

আহনমদ শতপং, তমজানুর রহমাে ট্রচৌঃ 
সড়ে, চাদপুর 

ব- ০২৩৩৫০১ ২৭.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ৫৫, ২৭/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 



কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  তপনে এন্টা ট্রহাঃেং- ১৭৮/৩, ওয়াডস েং- ৯, 

বুতরচং, কুতমল্লা 
ব- ০২৩৩৫০২ ৩০.০৯.২০১২ ১৫ লক্ষ এ- ৪৯, ৩০/০৯/২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজ এস তিশে-
২০২০ 

আড়াইতসধা, আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫০৩ ৩০.০৯.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ২৪৩, ২৪/০৯/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট শাখা, 
কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রমনহদী এন্ড 
মনহায়া আলম আনটা তবক্স 
ট্রোং তলঃ 

খালাপাড়া, (৩েং  ্াস তিল্ড) তব-
বাতড়য়া সদর, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৫০৪ ০৭.১০.২০১২ ১৫লক্ষ এ- ৫৬, ০২/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তেউ আইতডয়াল 
ট্রেডাসস এন্ড বস্ত্র তবিাে 

ট্রমাহেনখালা, ট্রমিো, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫০৫ ০৮.১০.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ১, ০৪/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আদশস এন্টাঃ ২৮৩েং পূবস পাইেপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫০৬ ১৬.১০.২০১২ ৫লক্ষ তব- ১৫০, ১৪/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইউসুি এন্ড সন্স ট্রহাঃেং- ৬৫৭, ওয়াডস েং- ১, 
লােসাম জংশে, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫০৭ ১৬.১০.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ২, ১৬/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্ররাশে রাইস তমল শহীদ জানবদ সড়ে, েিুে বাজার, 
চাদপুর 

ব- ০২৩৩৫০৮ ১৬.১০.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ১৬০, ১৬/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস োহার ট্রেড পদুয়ার বাজার তবশ্বনরাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫০৯ ১৭.১০.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ১৪৪, ১৭/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মারুি ট্রেড তলং বড় বল্লা, চুংটা, সরাইল, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫১০ ২৩.১০.২০১২ ৫০ লক্ষ তব- ২২১, ২৩/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস আলামীে ট্রেডাসস রামোোই তবপেী ট্রেন্দ্র, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫১১ ৩০.১০.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ১১০, ৩০/১০/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসতটতজ এলানয়ন্স শাহ ট্রদৌলিপুর, ময়োমতি বাজার, ব- ০২৩৩৫১২ ০৬.১১.২০১২ ১লক্ষ তব- ৭৮, ০৬/১১/২০১২ 



ইন্টাঃ বুতরচং, কুতমল্লা ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এতসি এনরা িুড 
এন্ড ট্রিবানরজ ট্রপ্রাঃ 

িুটুয়া, শ্রীপুর, আেন্দপরু, আদশস 
সদর, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫১৩ ২১.১১.২০১২ ৫০ লক্ষ তব-  ২৭, ২০/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োতদম এন্টাঃ োতন্দরপাড়, লােসাম ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫১৪ ২৭.১১.২০১২ ৫লক্ষ তব-  ১৮৭, ২৬/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রশখ িতরদউতিে 
এন্টাঃ 

১৬১, ট্ররনহো মতঞ্জল, ২য় 
োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫১৫ ২৭.১১.২০১২ ৫লক্ষ তব-  ১৮৬, ২৬/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আচস ইন্টাঃ ৫৫৩/৪৮৯, িােওয়া (তেচিলা), 
ডাঃপাড়া, ১ম োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫১৬ ২৯.১১.২০১২ ১ট্রোতট  তব-  ২৭৩, ২৮/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এ োনশম তটম্বার 
এন্ড স’তমল 

েবী ে র ট্ররাড, ে রপাড়, 
ট্রোম্পােী ঞ্জ, মুরাদে র, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫১৭ ২৯.১১.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব-  ২৫৬, ২৯/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তবউতট ট্রেডাসস বাখরে র, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫১৮ ২৯.১১.২০১২ ১ লক্ষ তব-  ২৮২, ২৯/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাতি ট্রেডাসস বাখরে র, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫১৯ ২৯.১১.২০১২ ১ লক্ষ তব-  ২৮৩, ২৯/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরম ইন্টাঃ বজ্রপরু, সাকুসলার ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫২০ ২৯.১১.২০১২ ৫০ লক্ষ তব-  ২৮৪, ২৯/১১/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আলামীে 
ইনলেতেে 

১৩েং মসতজদ মানেসট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫২১ ০৫.১২.২০১২ ৫০লক্ষ তব- ২৮, ০৫/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাসুে ট্রেডাসস খরমপুর, আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫২২ ০৬.১২.২০১২ ১লক্ষ তব- ৯৭, ০৬/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  এম এ হাতলম তহলটে টাওয়ার, মনোহরপুর, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫২৪ ১২.১২.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ১৪৮, ১০/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োন্ট এন্ড রািট সুতিয়া ম্ােসে, ৩য় িলা, 
োতন্দরপাড়, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫২৫ ১৭.১২.২০১২ ১লক্ষ তব- ২৩৭, ১৭/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ ইয়াতসে 
মজুমদার 

েমলপুর, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫২৬ ২০.১২.২০১২ ১৫লক্ষ তব- ১০৬, ২০/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েজরুল ট্রটতলেম তেমাইোতন্দ, মরুাদে র বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫২৭ ২৪.১২.২০১২ ৫ লক্ষ তব- ১৬০, ১৮/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তিেনটাতর লুব 
ওনয়ল তলঃ 

তবতসে, ট্রচৌরাম ট্রপৌরসিা, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫২৮ ২৪.১২.২০১২ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ৮৭, ২৪/১২/২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তশহাব এন্টাঃ পুরািে েসবা, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫২৯ ০১.০১.২০১৩ ১৫লক্ষ এ- ১২, ০১/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িতরদা ট্রমতডে্াল 
হল 

বজ্রপরু, সাকুসলার ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৩০ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১, ০২/০১/২০১৩ ও তব- ৫, 
০৩০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সািানয়ি এন্টাঃ ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩১ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৫, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তদ মুে এন্টাঃ ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩২ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১১৪, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরদয় এন্টাঃ তেউ মানেসট, তব- বাড়ীয়া ব- ০২৩৩৫৩৩ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮২, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  অজন্তা এন্টাঃ হুো পতি, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৪ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৬, ০৩/০১/২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাহনি এন্টাঃ মসতজদ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৫ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮০, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাসতি এন্টাঃ হুো পতি, জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৬ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৮, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তচশিীয়া স’তমল মধ্পাড়া বাস ে্ান্ড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৭ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৭৯, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বন্ধু বাসোলয় সড়ে বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৮ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৪, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েতহদ এন্টাঃ ট্রশরপুর বাজার ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৩৯ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৩, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এতশয়াে স্কাইসপ মসতজদ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪০ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮১, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জুনয়ল এন্ড 
িাদাসস 

জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪১ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৫, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসয়াম এন্টাঃ জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪২ ০৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৮৭, ০৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতলি িাদাসস কুতটবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৩ ০৬.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৬২, ০৬/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইমরাে এন্টাঃ বাইড়া বাজার, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৪৪ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৯, ০২/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  মতে ট্রেডাসস ট্রিালাচং, েবীে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৫ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২৪, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তসজে ট্রোর ২৪/২, ট্রপৌর তেউ মানেসট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৬ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২৫, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতশে আতজজ টােবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৭ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২১, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজয়উল হে তেউ মানেসট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৮ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২২, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাখাওয়াি 
ট্রহানসে 

িাদুের, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৪৯ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২৩, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হাজী েেিােশে পদুয়ার বাজার, তবশ্বনরাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৫০ ০৭.০১.২০১৩ ৫লক্ষ এ- ১১৯, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তমন্টু এন্ড িাদাসস শ্রী বল্লবপুর আহেদ ে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৫১ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১২০, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আশরািলু আলম 
মাহমুদ 

তশমরাইলোতন্দ, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫২ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৪৭, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেয়াল ট্রেড তলং তবনজশ্বর, উলচাপরাপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫৩ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৪৬, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তবসতমল্লা ট্রোর কুতট সড়েবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫৪ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৪৫, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িপে ট্রচৌঃ পাওয়ার হাউজ ট্ররাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫৫ ০৭.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১৪৮, ০৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  িুইয়া এন্টাঃ আ াে র, বড় হতরপুর, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৫৬ ০৮.০১.২০১৩ ৫লক্ষ তব- ৮, ০৪/০১/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এে এস ট্রেড 
ট্রোম্পােী 

োতবলা টাওয়ার মানেসট, বুতড়চং, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫৫৭ ০৮.০১.২০১৩ ৫লক্ষ তব- ২১০, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল সালাম 
ট্রপাতরে িামস 

মধ্পাড়া, বডসারবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫৮ ০৮.০১.২০১৩ ৫লক্ষ তব- ২২৯, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তবতজ এন্ড তমম 
এন্টাঃ 

২০৭েং মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৫৯ ০৮.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২২৮, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরলনয়ন্স ট্রেড 
ইন্টাঃ 

মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬০ ০৮.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৩১, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ন্যাশোল ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬১ ০৯.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োরায়ে চন্দ্র রায় জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬২ ০৯.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১০, ০৮/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে বস্ত্রালয় আেন্দবাজার, তব- বাড়ীয়া ব- ০২৩৩৫৬৩ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১১, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজদাে ট্রেডাসস টােবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৪ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রোহা ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৫ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ২, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসৌরি ট্রেডাসস  টােবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৬ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৩, ১০/০১/২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেউ এলাহী 
িান্ডার  

জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৭ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৪, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উত্তমাশা 
ঔিধালয় 

োথোজা, মসতজদনরাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৮ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৫, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পলাশ ট্রেডাসস োতসর ে র, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৬৯ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৬, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িরাদ ট্রোর ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৭০ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৭, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িনয়জ খাে োলাশ্রীপাড়া, আেন্দবাজার, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৫৭১ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৮, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রসাহরাব ট্রেডাসস  আেন্দবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৭২ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ৯, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বতশর ট্রেডাসস  আেন্দবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৭৩ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ এ- ১০, ১০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাজ্জাে এন্টাঃ বাউবন্দ রাজাপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৭৪ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪০, ০৬/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শতি ট্রোর ইন্টাঃ দাউদোতন্দ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৭৫ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪১, ০৬/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িারজাো ট্রেডাসস  বানররা বাজার, ট্রদতবদ্বার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৭৬ ১০.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩৯, ০৬/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  ট্রসানহল এন্টাঃ ট্রোম্পােী ঞ্জ, মুরাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৭৭ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৩, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতজজ ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৭৮ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১১, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাহ আলম োওিলীর ট্রমাড়, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৭৯ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১৩, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রোমাে লাইনিরী মসতজদনরাড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮০ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২০৮, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  শাহজাহাে ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮১ ১৩.০১.২০১৩ ১ট্রোতটর 
উনবস 

তব- ২৪৭, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাতেম এন্টাঃ আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮২ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২০৭, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ওবায়দুল্লাহ এন্টাঃ কুমারশীল ট্রমাড়, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৩ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৫১, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জানবদ এন্টাঃ িলুবাড়ীয়া বাস ে্ান্ড, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৪ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৩৬, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতবদ ট্রোর েলাইশ্রীপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৫ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৩৫, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে ট্রটতলেম ট্রশরপুর, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৬ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৩৪, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তবতেময় ক্লথ ট্রোর তেউ মানেসট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৭ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১০, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  আমােি ট্রেডাসস আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৮৮ ১৩.০১.২০১৩ ১ট্রোতটর 

উনবস 
তব- ২৪৬, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রিন্ডস ট্রিাোস   ট্রপৌর আধুতেে সুপার মানেসট, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৫৮৯ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২০৯, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আতশে ট্রেডাসস  আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৯০ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৪৫, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রতিে এন্টাঃ মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৯১ ১৩.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১২, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রমনহদী এন্টাঃ ট্রহাঃেং- ২৭০/২৬০, োজী েজরুল 
ইসলাম সড়ে, চাদপুর 

ব- ০২৩৩৫৯২ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৭, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মজুমদার িদাসস ট্রহাঃেং- ০৪৬৩, চিরুা মতঞ্জল, োজী 
েজরুল ইসলাম সড়ে, চাদপুর 

ব- ০২৩৩৫৯৩ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৫, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  চিরাম ট্রমতশোরী 
ট্রোর 

ট্রহাঃেং- ৪২৪/৪০০, হাজী মহসীে 
ট্ররাড, চাদপুর 

ব- ০২৩৩৫৯৪ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৬, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আর আর এন্টাঃ ২৪২/২১, িাকুরপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৯৫ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৫২, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েতম্পউটার 
েতমউতেনেশে ট্রেটওয়সাে 
তসনেম 

মতদো মসতজদ ট্ররাড, িাকুরপাড়া, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৫৯৬ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৫১, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্ররানজল এন্টাঃ ২২৩, ২েং োতন্দরপাড়, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৫৯৭ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৫০, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িন্ময় ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৯৮ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৪৮, ১৪/০১/২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রে এম এন্টাঃ ৯েং োটাই দঃ ইউতেয়ে, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৫৯৯ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৪৯, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িারজাো ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০০ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৪৭, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতজবুর রহমাে জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০১ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৮, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িূইয়া অনয়ল তমল জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০২ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৬, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  প্রি্াশা এন্টাঃ জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৩ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৫, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  োতরমা এন্টাঃ ট্রশরপুর বাজার ট্র ইট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৪ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৫, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তজমা এন্টাঃ ২৪০েং মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৫ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৭, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রামীণ লাস ট্রোর ডাঃ িতরদুল হে ট্ররাড,  ব- ০২৩৩৬০৬ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৮, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জয় এন্টাঃ ১২৪৮, পুতেয়াউট, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৭ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৬, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িয়সাে ট্রেডাসস জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৮ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৪৩, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  হে এন্টাঃ জ ৎবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬০৯ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৩, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেবতরয়া 
আনটাতমল 

আেন্দবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬১০ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৪, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  দয়াল ট্রেডাসস আেন্দবাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬১১ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯৬, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাইমা এন্টাঃ পাথাতলয়া পাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১২ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৭৭, ১৪/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রে আর ট্রেডাসস েমলপুর, সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৩ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৪, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাহাোরা এন্টাঃ রামচন্দ্রপুর, তবজয়পরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৪ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৯, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েূরজাহাে বস্ত্রালয় হাজিনখালা, সদর দঃ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৫ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১০, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বাসার ট্রিরাইতটজ 
ট্রোর 

ট্রচঙ্গহাটা ট্রচৌমুহেী, বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৬ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  পারুল ট্রোর দাপাড়, হাজিনখালা বাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৭ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১২, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আল আতমে 
ট্রেডাসস 

শ্রীতেবাস, তবজয়পরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৮ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৩, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এি আর ট্রেডসস েমলপুর বাজার,সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬১৯ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৪, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  সাখাওয়াি এন্টাঃ রামচন্দ্রপুর, তবজয়পরু, সদর দতক্ষণ, 

কুতমল্লা। 
ব- ০২৩৩৬২০ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৫, ১৩/০১/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িাইি োর বড়বদল, রানজন্দ্রপুর, দূ সপরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২১ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৬, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িােতির ট্রোর চন্দ্রপুর, দূ সপরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২২ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৭, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাোর ট্রেডাসস তেছমিচলুন্ডা, হাজািনখালা বাজার, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬২৩ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৮, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাসুদ বস্ত্রতবিাে চন্দ্রপুর, দূ সপরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২৪ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৯, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আর এি ট্রেডাসস েমলপুর সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২৫ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২০, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  কুতহনুর ট্রেডাসস েমলপুর সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২৬ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২১, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস ট্রে ট্রেডাসস শ্রীতেবাস, তবজয়পরু, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২৭ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২২, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এি এইচ ট্রেডাসস রামচন্দ্রপুর, োতশে র বাজার, 
ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬২৮ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৩, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ও এম ট্রেডাসস লালবা  বাজার, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬২৯ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৫, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রজতট ট্রেডাসস রামচন্দ্রপুর, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৩০ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৬, ১৩/০১/২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস তব ট্রেডাসস লালবা  সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৩১ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৭, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস ট্রে ট্রেডাসস োতশে র বাজার, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৩২ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৮, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এস আর ট্রেডাসস রােীর বাজার, দরনবশপুর, ট্রচৌিরাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৩৩ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৯, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আর এইচ ট্রেডাসস রামচন্দ্রপুর, সুয়া ঞ্জ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৩৪ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩০, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  লাতময়া এন্টাঃ বড়বদল, রানজন্দ্রপুর, দূ সাপুর, 
আদশসসদর, কুতমল্ল 

ব- ০২৩৩৬৩৫ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩১, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  বতশর ট্রোর রামচন্দ্রপুর, তবজয়পরু, সদর দতক্ষণ, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৩৬ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩২, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ট্রলয়ােি এন্টাঃ তেছমিচলুন্ডা, হাজািনখালা বাজার, 
সদর দতক্ষণ, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৩৭ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩৩, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তট ট্রজ ট্রেডাসস রামচন্দ্রপুর, েলাবা াে, ট্রচৌিরাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৩৮ ১৪.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩৪, ১৩/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মুে ফ্লাওয়ার তমল 
এন্ড িুড প্রডাক্টস তলঃ 

তবতসে তশল্প ে রী, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৩৯ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৩২, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মানয়র ট্রদায়া 
তডনমর আড়ৎ 

ট্রসায়া ঞ্জ বাজার, কুতমল্ল ব- ০২৩৩৬৪০ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৩১, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  িজলুর রহমাে আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪১ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৮, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জুোইদ এন্টাঃ আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪২ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৩, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সাতলম এন্টাঃ োলাইশ্রীপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪৩ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৫, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মতের ট্রেডাসস আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪৪ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১২, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ইউসুি রাইছ 
এন্ড ফ্লাওয়ার তমল 

োলাইশ্রীপাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪৫ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৪, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  খাে লাস ট্রোর রহমাে েণসার, কুমারশীল ট্ররাড়, তব-
বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৬৪৬ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৪৭, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  অন্তরা এন্টাঃ ৭৫৪েং মধ্পাড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪৭ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৭, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  েমলালয় ট্রোর সড়ে বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৪৮ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১১৬, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  িূইয়া ট্রেডাসস চন্দোইল, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৪৯ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩১, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এ ট্রে এম ট্রেডাসস চন্দোইল বাজার, মরুাদে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৫০ ১৫.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ৩২, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আবু বাোর এন্টাঃ ট্রপয়ারপুর, লােসাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৫১ ১৬.০১.২০১৩ ৫লক্ষ এ- ৭৪, ১৫/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 



শাখা, কুতমল্লা 
ট্রমসাসস  অেূর ইন্টাঃ  াংচর, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৫২ ১৬.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ২৫, ১৬/০১/২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জহুরা এন্টাঃ ট্রপৌর মানেসট, ২য়িলা, ট্রদাঃেং- ৬৭, 
পুরািে বাজার, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৬৫৩ ২০.০১.২০১৩ ১লক্ষ তব- ১৯২, ২০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  হাতমদ এন্ড সন্স আেন্দ বাজার, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৫৪ ২৭.০১.২০১৩ ২৫লক্ষ তব- ১১১, ২৭/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  মাতহ এন্টাঃ িাউিলা, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৫৫ ৩০.০১.২০১৩ ৫লক্ষ এ- ৮৭, ৩০/০১/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস খন্দোর এন্টাঃ হাজী জিার ট্রচয়ারম্াে মানেসট, 
চাতন্দো, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৫৬ ০৩.০২.২০১৩ ৫০লক্ষ ৭৭, ০৩/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস েজরুল এন্টাঃ ট্রেশেপাড় বাজার, সদর দতক্ষণ 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৫৭ ০৫.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ১৩১, /০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 ট্রমসাসস ট্রদনলায়ার এন্টাঃ ট্রহামো তডরী েনলজ সংলগ্ন, ট্রহামো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৫৮ ০৫.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ১৩০, ০৪/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ট্রববী তেউতেশে 
ট্রেয়ার তলঃ 

চান্দশ্রী, তময়ারবাজার, ট্রচৌিরাম, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৫৯ ০৭.০২.২০১৩ ৫ট্রোতট ৮২২, ০৬/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তব এস আনটা 
স’তমল 

তেতিিপুর, কুতমল্ল ে্ান্টঃ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬০ ০৭.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ৩১৪, ০৭/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস েী ট্রেডাসস োপ্তাে বাজার, িাটারপুকুর পাড়, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৬১ ১২.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ৪২, ১২/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস ইিাহীম এন্টাঃ ট্রখাশবাস বরুড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬২ ১৪.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ৬৯, ১৪/০২/২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস অতলউল্লাহ এন্টাঃ পুরািে ট্রসােলী ব্াংে, ট্রহামো, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৬৩ ১৭.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ৩৩১, ১৭/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস অতি তসতেউতরতট 
সাতিসস  

দতক্ষণ চথসা, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৪ ১৮.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ৩৩৭, ১৮/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস তসলিার লাইে ট্ররইস ট্রোসস, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৫ ২৪.০২.২০১৩ ৫০লক্ষ ৪৬, ২৪/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস মা আনয়শা ট্রেডাসস উঃ রামপরু, আহেদ ে র, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৬ ২৭.০২.২০১৩ ৫লক্ষ ১০৯, ২৭/০২/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জেিা তবজনেস 
ট্রসন্টার 

সসয়দ ম্ােশে, টমসম তিজ, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৭ ১৪.০৩.২০১৩ ৫লক্ষ ১৫৪, ১৪/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  উৎস ট্রপাতরে িামস সংরাইশ পূবসপাড়া, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৮ ১৪.০৩.২০১৩ ৫লক্ষ ১৫৫, ১৪/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আইেে বানয়া 
ট্রেয়ার 

দঃ বাত চা াও, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৬৯ ২০.০৩.২০১৩ ২৫লক্ষ ৬৪, ২০/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তেরাময় ট্রহাতমও 
হল 

তময়া বাজার, ট্রচৌিরাম, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৭০ ২১.০৩.২০১৩ ৫লক্ষ ৭৪, ১৮/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তরনফ্লট ইমনপক্স োজীবাতড়,  তবন্দপুর, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৭১ ২১.০৩.২০১৩ ২৫লক্ষ ১৬১, ২১/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  এতশয়াে ট্রিতিক্স ট্রদাঃেং- ৩৮,ময়োমতি সুপার মানেসট, 
কুতমল্লা ে্ান্টঃ আদশস সদর, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৭২ ২৪.০৩.২০১৩ ৫০লক্ষ ২৪৭, ২৪/০৩/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 



ট্রমসাসস  িূইয়া এন্ড 
িাদাসস 

আব্দুর েূর িূইয়া মানেসট, দঃ 
সপরিলা, তব- বাতড়য়া 

ব- ০২৩৩৬৭৩ ০৩.০৪.২০১৩ ৫০লক্ষ ,/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  আব্দুল োইয়ুম ট্রজলা সু্কল ট্ররাড, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৭৪ ০৭.০৪.২০১৩ ২৫লক্ষ ,/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জাতহদ এন্টাঃ মনোহরপুর, মতহলা েনলজ ট্ররাড, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৭৫ ১১.০৪.২০১৩ ৫ট্রোতটর 
উনবস 

,/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  সুমে ইন্টাঃ কুচাইিলী, রাজাপাড়া, আদশস সদর, 
কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৭৬ ১৫.০৪.২০১৩ ৫লক্ষ ,/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  ওয়াডসতিউ 
মাতল্টনেড ইন্টাঃ 

শােিলা, কুতমল্লা ব- ০২৩৩৬৭৮ ২৮.০৪.২০১৩ ২৫লক্ষ ,/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  জহুরা অনটা িুড 
প্রনসতসং তমল 

ট্রিতরিাট, আশু ঞ্জ, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৭৯ ০২.০৫.২০১৩ ৫০লক্ষ ৯৬, ০২/০৫/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  তময়াতম ট্ররানটা 
তিল্মস ট্রপ্রাডাক্স তলঃ 

বড় আলমপুর, হাতলমা ে র, 
েনিায়ালী, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৮০ ২০.০৫.২০১৩ ২৫লক্ষ ১১৬,  ২০/০৪/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস এস তব ট্রেতডং পুতলশ লাইে, আতজজ িজনুেছা 
টাওয়ার, কুতমল্লা 

ব- ০২৩৩৬৮১ ০৬.০৬.২০১৩ ৫লক্ষ ৭৫, ০৪/০৬/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

ট্রমসাসস  রাতিদ এন্টারঃ মসতজদপাড়া, আখাউড়া, তব- বাতড়য়া ব- ০২৩৩৬৮২ ১৬.০৬.২০১৩ ৫লক্ষ ৩৬০,  ১৬/০৬/২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপসানরট 
শাখা, কুতমল্লা 

 
 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ িল িান্ডার 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব- ০১৭৩৭১০ ০৯/০৭/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/ ১৯ 
িাতরখঃ ৭০/ ০৭/ ২০০৯ 



ট্রমসাসস হাতসো এনরানেতমে্াল োতলিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭১১ ০৯/০৭/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/২০, 
িাং০৭/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস আতজজ অনটা রাইস তমল 
মামুদপুর, তসেদার ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১২ ০৯/০৭/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং 
এ/২০০,িাং০৯/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস তমতম ইনলেনোতেক্স 
মুন্সীপাড়া, তলতলনমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৩ ১২/০৭/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/১, 
িাং- ০৬/০৭/০৯ 
তব/১৬৩,িাং১২/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস িতরদা ইন্ডাতিজ 
তমজসাপুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৪ ০৯/০৭/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং 
এ/১২, িাং২৭/০৪/০৯ 

ট্রমসাসস মতল্লে এন্টারপ্রাইজ 
তস.তপ,নরাড, বাংলা 
তহতল,হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৫ ১৫/০৭/০৯ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/৬৬, 
িাং- ১৫/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস তহনরা ট্রেডাসস 
েিুে বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭১৬ ১৬/০৭/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/১১, 
িাং- ১৬/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস সানলহা ট্রেডাসস 
ধরন্দা, বাংলাতহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭১৭ ২২/০৭/০৯ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েং এ/৭, 
িাং- ২১/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস অপসা ইন্টারন্যাশোল পাহাড়পুর,তদোজপুর ব ০১৭৩৭১৮ ১১/০৮/০৯ ৫০ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/৫৪, 
িাং০৯/০৮/০৯ 

ট্রমসাসস োতবহা িুড ট্রফ্লিারস্ 
এন্ড এক্সোেট 

রােী ঞ্জ বাজার, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৯ ১৮/০৮/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/৪৮, 
িাং- ১৮/০৮/০৯ 

মাতেে কুমার গুপ্তা 
খালপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২০ ২৩/০৮/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/১, 



িাং২৩/০৮/০৯ 

ট্রমসাসস তবজনেস ওনয় 
ওয়াপদা ট্রমাড়, তমশে 
ট্ররাড 

ব ০১৭৩৭২১ ২৪/০৮/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১১৭ 
িাতরখঃ ২৪/ ৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহ আলম ট্রেডাসস 
 নড়য়া ট্র াপালপুর, 
 নড়য়া িাকুর াও  

ব ০১৭৩৭২২ ২৪/০৮/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৩ িাং 
২৪/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড, এে,নজ এনরা েতবর, েয়েপুর, সদর ব ০১৭৩৭২৩ ২৬/০৮/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০ 
িাং২৫/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহোরা অনটা রাইস তমল 
মাতশমপুর তশেদার হাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৪ ২৭/০৮/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২২ িাং 
২৬/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্ররাজ লামার ওয়ালরা্স 
দতক্ষে মুন্সীপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৫ ২৭/০৮/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১১১ িাং 
২৬/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস োশা ইনলেতেে 
তলতলনমাড় মুন্সীপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৬ ০৩/০৯/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২৭ িাং 
৩১/ ০৮/ ০৯ 
 
 
 
 
 

ট্রমসাসস ইিা ইনলেেতেে 
তলতল ট্রমাড় ট্রেশে ট্রমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৭ ১০/০৯/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৩১ 
িাং ১০/ ০৯/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাইরাম ইন্টারন্যাশোল 
ধরন্দা, বংলাতহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭২৮ ২৪/০৯/০৯ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ১৬ িাং 
১৩/ ০৯/ ০৯ 



ট্রমসাসস তমজাে ট্রেতডং 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩০ ০৮/১০/০৯ ১ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৮২ 
িাং৮/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস এম. এম. ট্রেডাসস 
রাণী ঞ্জ বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩১ ০৮/১০/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২১ িাং 
৪/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রিৌতহদা রহমাে অনটা 
রাইস তমল  

পুলহাট, মাতিপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩২ ২০/১০/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/ ৫৬ িাং 
২০/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস ওয়ানরস ইন্টারন্যাশোল 
তস.তপ ট্ররাড বাংলা তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩৩ ০১/১১/০৯ ৫ লক্ষ এ/ ১ িাং ০১/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস েূর এনরা ট্রেয়ার তলঃ 
ওসমােপুর বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩৪ ০৩/১১/০৯ ১৫ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৬ িাং 
০৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস মুমু এন্টারপ্রাইজ 
িলুবাড়ী বাসে্ান্ড, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩৫ ১৫/১১/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৪০ 
িাং ১১/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড.তড অনটা রাইস তমল 
িুইপাড়া সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩৬ ০৮/১১/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৩ িাং 
৭/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস অহো এন্টারপ্রাইজ ঈদ াহ বতস্ত, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৩৭ ২৩/১১/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১িাং 
২৩/ ১১/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস োনদর ট্রোর ট্রদবী ঞ্জ বাজার,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৩৮ ২৩/১১/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৩ 
িাং ২৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস োইস ট্রেডাসস ট্রদবী ঞ্জ, পঞ্চপ ড় ব ০১৭৩৭৩৯ ২৩/১১/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৪ 
িাং ২৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রসতলমা ইন্টারন্যাশোল তস.তপ.নরাড বাংলা তহতল ব ০১৭৩৭৪০ ২৫/১১/০৯ ১ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৪৬ িাং 
২৫/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস ইেবাল ইন্টারপ্রাইজ 
দঃ বাসুনদবপুর, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪১ ০২/১২/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৮৮িাং 
২/ ১২/ ০৯ 

রাহবার এনরা েমনেক্স প্রাঃ 
জ ন্নাথপুর বাসে্ান্ড, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৭৪২ ১৫/১২/০৯ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১২৩ 
িাং ১৫/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ এন্টারপ্রাইজ অনটা 
ট্রছাটদাপ, আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৭৪৩ ২২/১২/০৯ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০ িাং 
৮/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস োমাল এন্ড োমাল 
এন্টারপ্রাইজ 

োঞ্চে েনলােী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৪ ২২/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২০৪ 

ট্রমসাসস রওশে েন্সোেশে 
িাতসপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৫ ২২/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৬ 
িাং ২২/ ১২/ ০৯ 

শ্রীঃ প্রহলাদ চন্দ্র রায় 
তবশ্বাসপরু, পীর ঞ্জ, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৭৪৬ ২২/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২৩ িাং 
১৩/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাোঈম হাসতেং তমল 
পার- িরোবাদ, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৭ ২২/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েংাুব/ ৮৭িাং 
২১/ ১২/ ০৯ 
 

ট্রমাঃ আনোয়ারুল ইসলাম 
িাতসপাড়া, 
সদর,তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৪৮ ২৪/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২০২ 
িাং ১৩/ ১২/ ০৯ 

ট্রমাঃ ট্রমাোররম ট্রহানসে েরলা, তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৪৯ ২৪/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/ ১৬ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস তেলয় খাদ্ িান্ডার 
বাসুেীয়া পতি, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫০ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/ ৩০ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ সাইনেল বঙ্গবন্ধু সড়ে, িাকুর াাঁও  ব ০১৭৩৭৫১ ২৪/১২/০৯ ৫ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



তবপণী তদোজপুর।চালাে েং১৭ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস সরোর রাইস এনজন্সী পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৫২ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৭ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস বসাে রাইস এনজন্সী 
বড়বন্দর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৩ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৪ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা ট্রেডাসস 
আমবাড়ী বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৫৪ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/ ২৮িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এস, ট্রে িাদাসস 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৫ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২১ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এেিা আড়ৎ 
োতলিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৬ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ৩২ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস আশা হাসতেং তমল 
বড়বন্দর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৭ ২৭/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৭ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস এস. ইসলাম 
এন্টারপ্রাইজ 

জতমর হাট, পাবসিীপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৮ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৭ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস পুলে সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৫৯ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৩ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস িাতেয়া এন্টারপ্রাইজ 
বাহাদুরবাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬০ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৫ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস িারজাো আেিার বাহাদুরবাজার, ব ০১৭৩৭৬১ ২৭/১২/০৯ , ,  ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



িাতেয়া তদোজপুর তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৪ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

পশু খাদ্ িান্ডার 
বাহাদুরবাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬২ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস েৃনিন্দু কুন্ড ু চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৩ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৫ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস বসাে অনটা রাইস তমল 
বড়ইল, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬৪ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩১ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস আলী ট্রহানসে এন্ড সন্স তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৬৫ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৩ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ িরহাদ ট্রহানসে 
োপড় বাজার সংলগ্ন, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬৬ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২২ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসস েিুেবতস্ত, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৬৭ ২৭/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৬ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ লাইসুজ্জামাে লালবা , তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৮ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস োয়সারুজ্জামাে লালবা , তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৯ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২০ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রশখ িতরদ 
ট্রশরশাহ ট্রমাড়, 
লালুপাড়া, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৭০ ২৯/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৩িাং 
২৯/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এস.তব তিক্স ট্রমাস্তিাবাদ, সদর, ব ০১৭৩৭৭১ ২৯/১২/০৯ , ,  ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 



তদোজপুর তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ িাং 
২৭/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস মুকুল িুট 
এে.এ মানেসট, বাহাদুর 
বাজার, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৭২ ২৯/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২১ িাং 
২৭/ ১২/ ০৯  

ট্রমসাসস িন্ময় ট্রেডাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৭৩ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড.এইচ এন্টারপ্রাইজ 
মাতিপাড়া, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৭৪ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস রাম তেসে দা া মালদহপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৫ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রলারী ইনলক্ট্রতেক্স ট্রজল ট্ররাড, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৭৬ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ঢাো ট্রমতডনেল ট্রোর ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৭ ৩০/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস তমজাে ট্রটইলাসস মালদহপাতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৮ ৩০/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এম.রহমাে ট্রেডাসস 
িরোবাদ, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৭৯ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৩ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস পৃতথবী বুে ট্রোর ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৮০ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৮ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস জাতে ওনয়ল তেমে র ট্রটেতেে্াল ব ০১৭৩৭৮১ ৩০/১২/০৯ , ,  ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



ট্রমাড়, তদোজপুর তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস অনলাে কুন্ডু শ্যাম 
ট্ররল বাজার হাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮২ ০৩/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১১৮ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহী বীজ তহমা ার তলঃ মুন্সীর হাট, িাকুর াও ব ০১৭৩৭৮৩ ০৪/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৭ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস সাতহদ এন্টারপ্রাইজ জালাসী পাড়া, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৮৫ ২১/ ০১/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২১/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস তহতল তশতপং লাইে 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮৬ ২১/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৯ িাং 
২১/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস মাইনরা তচপস্ েনলজ ট্ররাড, িাকুর াও ব ০১৭৩৭৮৭ ২১/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৯ িাং 
২৪/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রমনহরবা  এনরা তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৮৮ ২৪/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩২ িাং 
২৪/ ১/ ১০ 
 
 

ট্রমসাসস আল রাতি ট্রেডাসস 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮৯ ২৬/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬ িাং 
২৬/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আর.এে. অনটা রাইস 
তমল 

েয়েপুর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৯০ ২৮/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৪ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস িন্ময় হাসতেং তমল তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯১ ৩১/ ০১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আতিয়ার এন্টারপ্রাইজ তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯২ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



তদোজপুর।চালাে এ/ ২ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আতজজার এন্টারপ্রাইজ তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৩ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস রুপসা ট্রেডাসস 
ধারন্দা, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৯৪ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রদানয়ল অনটা ট্রমাবাইল তমজসাপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৫ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৭ িাং 
১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস ওয়াল্ডস ট্রটে সীডস্ পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৬ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে ৬ িাং 
১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রিাি সীডস ট্রসাপ চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৭ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৫ িাং 
১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস এস.নে মটরস  নণশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৮ ৯/ ০২/ ২০১০ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৭৭ িাং 
২৩/ ১১/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস ট্রজানবদা অনটা রাইস তমল বীর ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৯ ৯/ ০২/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৮০ িাং 
৯/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস আলম ট্রেতডং েবাব ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০০ ১৫/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালােএ/ ৮০ িাং 
৯/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস এম.এম. মাহিজুুল হে 
ট্রেডাসস 

মানড়য়া, ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৮০১ ২২/ ০২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ১৬৩ িাং 
২২/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস েূরল ইসলাম বড়গুড়ন ালা, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০২ ২৪/ ০২/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



তদোজপুর।চালােএ/ ৫৮  ও 
এ/ ১৫৬ িাং ১২/ ০২/ ১০ িাং 
২৪/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস আিরীে সীড ট্রোর 
মতিহারা, েবাব ঞ্জজ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৩ ২৫/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৫৬৩ িাং 
২৫/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস সবুজ ট্রেডাসস তবরামপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৮০৪ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ১১১ িাং 
২৫/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রীে সীডস্ েবা ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০৫ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৬০ িাং 
২৮/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রীিা সীডস 
চড়ার হাট বাজার, 
েবা ঞ্জ, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৬ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৬০ িাং 
২৮/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রুমাো অনটা রাইস তমল হুসো, তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০৭ ০৩/ ০৩/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৭ িাং 
৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস শম্পা ট্রেডাসস 
মধ্বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৮ ০৯/ ০৩/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪িাং 
৯/ ০৩/ ১০ 
 

ট্রমসাসস েদসাে রপ ট্রেয়ার তলঃ 
মহরমপুর, ট্রচরাডাঙ্গী, 
সদর, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৯ ০৯/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১২৩ িাং ৯/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস রানসল এন্ড িাদাসস 
উত্তর বাসুনদবপুর, 
বাংলা তহতল, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১০ ১৬/ ০৩/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
তব/ ২ িাং ১৬/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস আনোয়ারা হাসতেং তমল 
মুতশসদহাট, ট্রসিাব ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১১ ২৩/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
তব/ ২ িাং ২৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস দুই িাই অনটা রাইস তমল পুরািে বাস ে্ান্ড, ব ০১৭৩৮১২ ২৩/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



িাকুর াও তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৫৯ িাং ২৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস সমিা তিডস্ 
শ্যামপুর, ওসমােপুর, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৩ ২৫/ ০৩/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৫১ িাং ২৫/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস সােতডল্লাহ ট্রেডাসস 
জীবেপুর, হতরপুর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮১৪ ৩০/ ০৩/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৮ িাং ৩০/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস আতেো এন্টারপ্রাইজ সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮১৫ ৩০/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৪০ িাং ৩০/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস িালহা এন্টারপ্রাইজ 
সবরচূো, পীর ঞ্জ, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮১৬ ০১/ ০৪/ ১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১০০ িাং ১/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস মন্ডল অনটানমতটে রাইস 
তমল 

েন্তমে র, েিুে বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৭ ০৬/ ০৪/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৪১ িাং ৬/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস তেতত্ত এন্টারপ্রাইজ 
শাখারী পতি, োতলিলা, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১৮ ০৮/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৪৫ িাং ৮/ ০৪/ ১০ 
 
 

ট্রমসাসস তেতশ ট্রেডাসস 
পালপাড়া, বাংলা তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৯ ১১/ ০৪/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৫ িাং 
৮/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রাহাি ইন্ডাতিজ 
পূবস মনহিপুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২০ ১১/ ০৪/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৭ িাং 
১১/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তপ্রজম রপ ট্রেয়ার ট্রচংিী, তদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৮২১ ১১/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১২ িাং 
১১/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মামা িানগ্ন ট্রটডাসস 
শালবা াে, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২২ ১২/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৬৪ িাং 



১২/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রায়পরু অনটারাইস তমল 
তশমিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৩ ২৭/ ০৪/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  িাং 
২৭/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস েদসাে ট্রেতডং বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৪ ০৯/ ০৫/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৩  িাং 
৯/ ০৫/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হে এন্ড জামাে 
োউ া, সদর,  
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৫ ১২/ ০৫/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩  িাং 
১০/ ০৫/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাহমুদা অনটা রাইস তমল তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৬ ১৩/ ০৬/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৮ িাং 
১৩/ ০৬/ ২০১০ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ট্রমসাসস িনযজ ট্রেডাসস  নণশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৭ ৮/ ০৭/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭৯ িাং 
৭/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আবুল োলাম আজাদ ট্রসিাব ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৮ ১৩/ ০৭/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪ িাং 
১২/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব.এস এন্টারপ্রাইজ 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৯ ১৯/ ০৭/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৯ িাং 
১৯/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস িাহতমদ অনটা রাইস তমল 
পুলহাট, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩০ ২১/ ০৭/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৫ িাং 
১৯/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমিো এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৩১ ২৫/ ০৭/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮০ িাং 
২৫/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মা বস্ত্রালয় 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩২ ২৬/ ০৭/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৬ িাং 
২১/ ০৭/ ২০১০ 



ট্রমসাসস ট্রসাহা অনটা রাইস তমল 
পুলহাট, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৩ ২৬/ ০৭/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৭ িাং 
২৫/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাতেব ইন্ডাতিজ 
আউতলয়াপুর, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৫ ৪/ ০৮/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১ িাং 
০৪/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস খাাঁে অনটা রাইস তমল 
ট্রশখপুরা, বালুবাড়ী, 
তদোজপুর 

০১৭৩৮৩৬ ৫/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯৩ িাং 
০৫/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রিন্সী ট্রোর মালদাহ পতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৩৭ ৫/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৫৬ িাং 
০৫/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শমনসর হাসতেং তমল 
ডাঙ্গাপাড়া, বাংলা তহতল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৮ ১০/ ০৮/ ১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১০২ িাং 
১০/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব ট্রোল্ড 
বাজারপাড়া, তদবী ঞ্জ, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৮৩৯ ১১/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩৪ িাং 
১০/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সানরায়ার আশিাে তসেদার ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৪০ ১২/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১২ িাং 
১২/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররা  মুতক্ত 
মুতন্সপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪১ ১৯/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭২ িাং 
১৮/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মতল এন্টারপ্রাইজ 
েিুেবাজার, পাবসিীপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪২ ২২/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৬ িাং 
২২/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এ. োনদর এন্ড সন্স তহঃ 
তলঃ 

হতরপুর, সদর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮৪৩ ২৬/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৫৭ িাং 
২৬/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমাঃ আশরািজু্জামাে ট্রচৌধুরী 
পূবসজহন্নাথপুর, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৪৪ ৩১/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৬ িাং 



৩১/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রুস্তম এন্টারপ্রাইজ 
মুতন্সপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৫ ০৫/ ০৯/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৯৩ িাং 
৫/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শাহী তহমা ার তলঃ 
শীিলাই, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৬ ০৬/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৬ িাং 
৬/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আমােি ট্রোল্ড ট্রোনরজ 
প্রাঃ তলতমনটড 

বতসরপাড়া, সদর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮৪৭ ০৮/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৯ িাং 
৬/ ০৯/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস মজুমদার ট্রেডাসস 
উতচৎপুর, োহানরাল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৮ ১৫/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ০২ িাং 
১৫/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাতমে ট্রলাবাল ট্রেড 
 রুহাটী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৯ ২০/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২০/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস প্র তি অনটা রাইস তমল 
রাজবাটী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫০ ২২/ ০৯/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৬ িাং 
২২/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তবরামপুর হাডস ট্রোে তলঃ 
দূ সাপুর, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫১ ২৬/ ০৯/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৪ িাং 
২৩/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস খাে ট্রেডাসস 
েনলজ বাজার, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৫২ ২৭/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১১৯ িাং 
২৭/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হাওলাদার তহমা ার তলঃ 
জ ন্নাথপুর, 
রাংাা্ ালীপাড়া, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৮৫৪ ২৮/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬০ িাং 
২৮/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তহতল মটরস্ 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৫ ০৩/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৭ িাং 



৩০/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রাতযদ তরজিী এন্ড ট্রোং 
উত্তর বালুবাতড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৬ ০৪/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ৯৬ িাং 
২৮/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাতহে মটরস বাজার পাড়া, িাকুর াাঁও ব ০১৭৩৮৫৭ ০৬/ ১০/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১২০ িাং 
৬/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অতেে এন্টারপ্রাইজ 
জেিা ট্রমাড, েমলপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৮ ১৩/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭৬ িাং 
১২/ ১০/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস তট খাাঁে তলংে 
উত্তর বাসুনদবপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৫৯ ১৪/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৮ িাং 
১৪/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মতমে এন্টারপ্রাইজ 
মুন্সীপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৬০ ১৯/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৬ িাং 
১৩/ ১০/ ২০১০ 

হে ি্াতমতল মাটস পারবিীপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৬১ ২০/ ১০/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৫ িাং 
১৯/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব এনরা ইন্ডাতিজ 
তলঃ 

বঙ্গবন্ধু সড়ে, 
িাাঁিীপাড়া, সদর, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৮৬২ ২১/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫৭ িাং 
২১/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস পারনিজ অনটানমতটে 
রাইস তমল 

িবােীপুর, পাবিীপুর, তদ
োজপুর।  

ব ০১৭৩৮৬৪ ২৭/ ১০/ ২০১০ ট্রোতট  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯ 
 িাং ২৪/ ১০/ ২০১০ 

ট্রজতরে এনরা প্রডাক্ট এন্ড রাইস 
তমল তলঃ 

হতরোরায়েপুর, িাকুর াও
ট্ররাড. িাকুর াও।  

ব ০১৭৩৮৬৫ ৩১/ ১০/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৮/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এইচ.তব তিেস্ ট্রচৌপুকুর, পাবিীপুর, তদো
জপুর। 

ব ০১৭৩৮৬৬ ০৩/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৯ িাং 



২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হে তিক্স েিেুবাজার, পাবিীপুর,
তদোজপুর। 

ব ০১৭৩৮৬৭ ০৩/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮ িাং 
২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস. আর.এ ট্রেতডং বালুয়াডাঙ্গা, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৬৮ ০৮/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাবতরো এন্টারপ্রাইজ পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৬৯ ১০/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩ িাং 
১০/ ১১/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস ইউোইনটড রাইস তমল 
মধ্বাসুনদবপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৭০ ১১/ ১১/ ২০১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ১০/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এি.নে ট্রেডাসস োতলিলা, সদর, তদোজপু
র।  

ব ০১৭৩৮৭১ ২২/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯০ িাং 
১১/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররাস্তম আলী ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৭২ ২২/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৩/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রায় এন্টারপ্রাইজ 
সুইহারী 
েনলজনরাড, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৭৩ ২৫/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২৪/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তবপলু িাদাসস পুলহাট, সদর, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৭৪ ২৯/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২৯/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অেসব এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর,বাংলাতহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৭৫ ০৫/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭৬ িাং 
০৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শাতহে ট্রেডাসস 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৭৬ ০৯/ ১২/ ২০১০ ৫ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ৩২ 



 িাং ০৮/ ১২/ ২০১০ 

তবরমপুর বীজ িান্ডার ট্রেশেনরাড, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৭৭ ১২/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ০৬ িাং 
১২/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস জেেী অনটানমতটে রাইস 
তমল 

িবােীপুর, পাবিীপুর, তদ
োজপুর। 

ব ০১৭৩৮৭৮ ১৪/ ১২/ ২০১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৪ িাং 
১৩/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাহবুব এন্ড মতে ট্রেডাসস 
পূবোরগুে, ট্রছাটনখাচাবা
ড়ী, িাকুর াও।  

ব ০১৭৩৮৭৯ ১৯/ ১২/ ২০১০ ১৫ ট্রোতট 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে-  তব/ ১  
িাং ১৯/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস রীে ট্রেয়ার এনরা তলঃ ট্রলাহাোচী, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব ০১৭৩৮৮০ ২৬/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৬/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  এন্টারপ্রাইজ দাউদপুর, েবাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব ০১৭৩৮৮১ ২৭/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪  
িাং ২৭/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ রানসল আলী 
ট্রশরশাহ 
ট্রমাড়, লালুপাড়া, তদোজপু
র।  

ব ০১৭৩৮৮২ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ শাহনোয়াজ ট্রচৌধুরী িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস েথস ট্রবঙ্গল েন্সোেশে পাহাড়পুর, তদোজপুর। ব ০১৭৩৮৮৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৮  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস বীণা ট্রেডাসস োতলিলা, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৫ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস বাবুল এন্ড িাদাসস তবরল, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৬ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  



িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মা তেোেস িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৮৭ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সুতেল কুমার ট্রিাি 
এে, এ, মানেট, বাহাদুর
বাজার, তদোজপুর।  

ব ০১৭৩৮৮৮ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ মাতহবুল ইসলাম তবরলবাজার, তদোজপুর। ব ০১৭৩৮৮৯ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমাঃ নুরুল ইসলাম সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯০ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ মতমনুল হাসাে মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৯১ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৯  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আতজম ট্রেডাসস িতেরপাড়া,তদোজপরু।  ব ০১৭৩৮৯২ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আবুল ট্রহানসে (সাজু) সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস িাইট েন্সোেশে এ.নে,এম,শরীি ব ০১৭৩৮৯৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মইনুল ট্রেডাসস 
িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৮৯৬ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

শতহদুল ইসলাম দ: বালুবাড়ী, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৯৭ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮  



িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ সানলউর রহমাে তমশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯৮ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

মনোরঞ্জে ট্রিাি িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৯৯ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৪  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মনোয়ার ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯০০ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৬  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস ট্ররােসাো ট্রেডাসস পাহাড়পুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০১ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৫  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

তেরঞ্জে ট্রিাি িাতসপাড়া, তদেজাপরু ব ০১৭৩৯০২ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ আজহারুল ইসলাম তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৯০৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৮  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তজ.এম ট্রেডাসস তেজামপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৪  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আতসে মনোয়ার পাহাড়পুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৫ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৯  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শামীম িানমসসী 
মনহশশাহী, তশব ঞ্জ 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯০৬ ০৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪  
িাং ৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আতেসুর ট্রেডাসস 
রামপুর,তশব ঞ্জ, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯০৭ ০৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৩  



িাং ৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সুন্দরী জুনয়লাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৮ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৬  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রসে জুনয়লারী তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৯ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৫  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সােন্দা জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১০ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৭  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস তশল্পী জুনয়লাসস তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১১ ০৯/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৪  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

হে ট্রেতডং চুতড়পতি,তদোজপরু ব ০১৭৩৯১২ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৩  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস স্বপে ট্রোর 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯১৩ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫১  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হে জুনয়লাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৯১৪ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫২  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তবজয় এন্টারপ্রাইজ চেবাজার,তদেজাপুর ব ০১৭৩৯১৫ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৮  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

তমনসস জাতেয়া খািুে েিুে বতস্ত,তদোজপুর ব ০১৭৩৯১৬ ১০/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৩  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তজহাে ট্রেডাসস চাউতলয়াপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১৭ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৮  



িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িামান্না তবল্ডাসস ও পান্না 
েনপসানরশে 

োতলিলা,সদর,তদোজপু
র 

ব ০১৭৩৯১৮ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪১  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রুপালী ইন্ডাতেজ 
িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯১৯ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪২  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মতেিা এন্ড িতেিা 
িরক্বাবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯২০ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪০  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস িামান্না ট্রেডাসস তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২১ ১১/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৯  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িানিমা ট্রেডাসস পুলহাট,সদর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২২ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস চাউল ট্রদাোে 
রামে র ট্রমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯২৩ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস লাতবে এন্টারপ্রাইজ উপশহর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৪ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অজয় ট্রেডাসস 
এে,এ. মানেসট 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯২৫ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৬  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ িাজলু ইসলাম োতলিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৬ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৫  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ লুৎির রহমাে চাউতলয়াপতি,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৭ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১২  



িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মুতন্ন ি্ারাইতট ট্রোর তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৮ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমৌসুমী জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯২৯ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৭  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তরপে ট্রেডাসস ট্রক্ষত্রীপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৩০ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১০৭  
িাং ১০/ ১/ ২০১১ 
 
 

তরয়াল েীল উপশহর, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৩১ ১১/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৮  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এে.নে েন্সোেশে 
বাহাদুর 
বাজার,তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৩২ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রপ্রানেৌশলী োজা 
তেমে র,বালুবাড়ী, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৩৩ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এম এন্টারপ্রাইজ 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৩৪ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আনলা এন্টারপ্রাইজ পুলহাট,সদর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৩৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.তট ট্রেডাসস 
োিালডাঙ্গী 
বাজার,হতরপুর, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯৩৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৪  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ োজমা ট্রব ম ট্রশখপুরা, বালুবাড়ী ব ০১৭৩৯৩৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২  



িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োমাল ট্রেতডং উপশহর, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৩৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ৪৩  
িাং ১০/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োঞ্চে আল- আতমে 
ট্রেডাসস 

িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯৩৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্র ৌিম সাহা 
মসল্লাপতি,সদর,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯৪০ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমাঃ মতহজার রহমাে 
রােীরবন্দর, 
তচতররবন্দর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৪১ ১৬/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমাঃ ট্রমাজািির আলী পাটুয়াপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪২ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৬  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে পাটুয়াপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪৩ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৭  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

তমতমমা ট্রেতডং মুতন্সপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪৪ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শাহেজরুল এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর, 
বাংলাতহতল,তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৪৫ ২৫/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তরংকু তরমে অনটা রাইস 
তমল 

উঃ ট্র াসাইপুর, 
সদর,তদোজপরু 

০১৭৩৯৪৬ ২৫/ ০১/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৬ 
িাং ২৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োরুপন্য 
মসতজদ মানেসট, 
ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, 

ব ০১৭৩৯৪৭ ২৫/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৯ 



পঞ্জ ড়। িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস স্বপ্ন ট্রেডাসস ট্রিাড়ািাট,তদোজপুর ব ০১৭৩৯৪৮ ৩০/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৭২ 
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

িাইি োর ট্রেড চ্ানেল ট্রিাড়ািাট,তদোজপুর ব ০১৭৩৯৪৯ ৩০/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৭১ 
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জয়  ানমন্টস এন্ড 
ট্ররতডনমট 

েৃষ্ঠচাাঁদপুর, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫০ ৩/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৭ 
িাং ৩০/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস খাতদজা এন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, তহতল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫১ ১৩/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১১ 
িাং ১৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তহমু এন্টারপ্রাইজ 
রােী ঞ্জ বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু। 

ব ০১৭৩৯৫৩ ১৩/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৪৩ 
িাং ১৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এম.তস অনটা রাইস তমল 
রতবপরু, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫৪ ১৭/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৭ 
িাং ৬/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস উত্তরা হাসতেং তমল 
ট্র ায়াল পাড়া, 
জ দল,পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৫৫ ১৭/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩২ 
িাং ১৫/ ২/ ২০১১ 

ট্রমাহােদ আলী পুরািুে পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৫৬ ২০/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৪ 
িাং ১৫/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.তব.এস এনরা ট্রটে 
শাতন্তে র (তমলে 
ে র)িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯৫৮ ২৩/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩৪ 
িাং ২৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জনবদা অনটানমতটে রাইস 
তমল 

তবতসে তশল্পে রী 
পুলহাট তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫৯ ২৮/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫২ 



িাং ২৮/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জতে এন্টারপ্রাইজ 
পন্যাসীপাড়া, ট্রিাঁিতুলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৬০ ৮/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০১ 
িাং ৮/ ৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অেস ইন্টারন্যাশোল ধাোমারা,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৬১ ০৯/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ০৯/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জানবদ এন্ড সন্স মুতন্সপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৬২ ১৫/ ০৩/ ২০১১ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২০ 
িাং ১০/ ০/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস আতখাঁ এন্ড অপ ুট্রেডাসস 
বাসে্ান্ড, িজেপুর, 
ট্রিাঁিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৬৩ ২৩/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৯ 
িাং ২৩/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শীিলাই এনরানটে 
ট্রদবীপুর, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৬৪ ২৪/ ০৩/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১ 
িাং ২৩/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সরোর ট্রেডাসস 
সুজাপুর, িুলবাড়ী, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৬৫ ১২/ ০৪/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭০ 
িাং ১২/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস যশাই অনটা 
েিুে বাজার 
পারবিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৬৭ ১৯/ ০৪/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১ 
িাং ১৮/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রহাম োস হাজীপাড়া, িাের াাঁও ব ০১৭৩৯৬৮ ২০/ ০৪/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২১ 
িাং ২০/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাইি এস এনরা 
ট্রেতমে্াল 

ঈদ াহ্ আবাতসে 
এলাো তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৭০ ২১/ ০৪/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০০ 
িাং ২০/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস  জেবী অনটা রাইস তমলস 
উঃবংশীপুর, 
সজাতহদপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৭১ ২৪/ ০৪/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯২ 



িাং ২৪/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস উত্তরা এনরা 
েয়াপাড়া, ট্রিাড়ািাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭২ ০২/ ০৫/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১০০ 
িাং ২৪/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তসজতে ট্রটতলেম 
তেমিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭৩ ০৩/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১ 
িাং ৩/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সিয়ব উিীে ট্রচৌধুরী িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৯৭৪ ০৫/ ০৫/ ২০১১ সীমাহীে 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২ 
িাং ৩/ ০৫/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস বকুল হাডসওয়ার ট্রোর 
বতেে সতমতি ট্ররাড, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৭৫ ১০/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪৩ 
িাং ৯/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমাঃ আব্দুস সবরু ট্রসতলম পঞ্চ ড় বাজার, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৭৬ ১০/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪২ 
িাং ৯/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রিৌতহদ হাসাে 
রনশয়া, আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৭৭ ১৫/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৩ 
িাং ১৫/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জহুরা অনটা রাইস 
িরড়া, ট্রসিাব ঞ্জ 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭৯ ২০/ ০৬/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০১ 
িাং ১৬/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োর েতম্পউটার এন্ড 
ট্রমাবাঃ 

মডােস ট্রমাড়,  নেশিলা, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮০ ১২/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯৬ ও 
এ/ ১০৩ 
িাং ১৬/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ইেশাআল্লাহ অনটা রাইস 
তমল 

পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৯৮১ ২০/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১১ 
িাং ২০/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মাতরয়া ইন্টারন্যাশোল ট্রজলা পতরিদ, ব ০১৭৩৯৮২ ২১/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 



সুপারমানেসট তদোজপুর।চালাে তব/ ১২ 
িাং ২০/ ০৭/ ২০১১ 

খন্দোর এন্ড সন্স ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৮৩ ২৪/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮১ 
িাং ২১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হৃদয় অনটানমতটে রাইস 
তমল 

মাতশমপুর, তশেদার 
হাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৮৪ ২৫/ ০৭/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ২৪/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ডায়মন্ড ট্রেতডং 
েরনপানরশে 

উঃ বাসুনদব পুর, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮৫ ২৬/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৯ 
িাং ২৬/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হাসাে এন্ড িাদাসস িজেপুর বাজার,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৬ ২৭/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪ 
িাং ২৬/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তবথী ট্রেডাসস ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৭ ৩১/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩০ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আর.এ ট্রেডাসস ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৮ ৩১/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩১ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রেডাসস 
কুতচলাপকুুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮৯ ০১/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩২ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রাজু ট্রেডাসস এন্ড অনটা  নেশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯০ ০১/ ০৮/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬২ 
িাং ১/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এস ট্রেডাসস 
ট্রমালােী, তসংপাড়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৯১ ০৩/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪২ 
িাং ৩/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রমসাসস এনজন্টা ট্রেডাসস 
উঃ রিুোথপুর, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর। 

ব ০১৭৩৯৯২ ০৩/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩২ 
িাং ৩/ ০৮/ ২০১১ 



ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেতডং 
তলতলনমাড়, মুন্সীপাড়া 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৪ ০৭/ ০৮/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৩ 
িাং ২৭/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অহো অনটা রাইস তমল 
বড়ইল, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৫ ০৭/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৬ 
িাং ৭/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.নে এন্টারপ্রাইজ রামে র, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯৬ ১৬/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৬ 
িাং ১৬/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্র ালাপ এন্টারপ্রাইজ তমশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯৭ ১৭/ ০৮/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৩ 
িাং ১৬/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শাহী তহমা ার তলঃ(৫) 
রামপুর, োহানরাল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৮ ১৭/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৭ 
িাং ১৭/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রজ্াতি ট্রোে ট্রসন্টার 
ট্র ায়ালপাড়া, জ দল, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৯৯ ২১/ ০৮/ ২০১১ সীমাহীে 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪ 
িাং ২১/ ০৮/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস মারুি এন্টারপ্রাইজ 
বাংলাবান্দা, ট্রিাঁিুতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৪০০০ ২১/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৬ 
িাং ২১/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ধ্রুব িাতরহা ট্রেডাসস 
জয়পুরহাট ট্ররাড, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫১ ২৯/ ০৮/ ২০১১ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫ 
িাং ২৯/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রাজ অনটা রাইস তমল 
রাজকুমার প্রসাদ চে 
বাজার, সদর, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫২ ০৫/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯৩ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 

মায়াে ইন্টারন্যাশোল 
বকুলিলা (রাজে র) 
পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৩৫৩ ০৬/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 



ট্রমাঃ িহতসে আলী 
মুরাদপুর, সদস, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫৪ ০৬/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১০ 
িাং ৬/ ০৯/ ২০১১ 

রািী এন্টারপ্রাইজ বঙ্গবন্ধু সড়ে, িাকুর াাঁও ব- ০২১৯৩৫৬ ০৭/ ০৯/ ২০১১ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪১ 
িাং ৭/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাতস ট্র াল্ড এনরা তলঃ 
 কুড়ালীপাড়া, ট্রবাদা, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৫৭ ০৭/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৪ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শারতমে এন্টারপ্রাইজ 
িজেপুর, েনলজপাড়া, 
ট্রিাঁিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৫৮ ১৪/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২৭ 
িাং ১৪/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রুনবল তিসারীজ 
মাধবপুর, সদর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫৯ ১৯/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪৩ 
িাং ১৮/ ০৯/ ২০১১ 

তত্রনোে ইন্টারন্যাশোল 
মুন্সীপাড়া ট্রহমানয়ি 
আলী হল, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬০ ২৫/ ০৯/ ২০১১ ৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮০ 
িাং ২১/ ০৯/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ 
ট্রছাটটাোম আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৬১ ২৫/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২৬ 
িাং ২৫/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সায়ো মটরস মুন্সীপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৬২ ২৯/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫৭ 
িাং ২৯/ ০৯/ ২০১১ 

আশা এনরা ইন্ডাতিজ প্রাঃ তলঃ 
রিেপুর বাজার, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব- ০২১৯৩৬৩ ০৪/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭৪ 
িাং ৪/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িরমাে এন্টারপ্রাইজ 
িাড়ুয়াপাড়া বাংলাবান্দা, 
ট্রিিুাঁতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৬৪ ০৯/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ 
িাং ০৯/ ১০/ ২০১১ 



ট্রমসাসস এ.তব এন্টারপ্রাইজ 
তস. এন্ড,তব ট্রমাড় 
ধাোমারা, পঞ্জ ড় 

ব- ০২১৯৩৬৫ ১০/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯২ 
িাং ১০/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী অনটা রাইস তমল 
আউতলয়াপুর, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬৬ ১১/ ১০/ ২০১১ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫ 
িাং ১০/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সিিা বাতণজ্ালয় 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬৭ ১১/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ৫ 
িাং ৯/ ১০/ ২০১১ 

শাহাতরয়া আশতি ট্রেডাসস িাতসপাড়া, তদোজপুর ব- ০২১৯৩৬৯ ৩০/ ১০/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৩ 
িাং ২৭/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রজ.এস অনটা 
হতরোরায়েপুর, তছটতট 
লাতরং) িাকুর াাঁও 

ব- ০২১৯৩৭১ ০১/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪০ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সতি এন্টারপ্রাইজ পুরািে ে্াম্প, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭২ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৪ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে ট্রডােনরাপাড়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭৩ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৩ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অতথস ট্রেডাসস 
তবিতিটা, ট্রিির ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৭৪ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৫ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

রাহবার এনরা েমনেক্স প্রাঃ তলঃ 
জ ন্নাথপুর,বাসে্ান্ড, 
িাকুর াাঁও 

ব- ০২১৯৩৭৬ ১৫/ ১১/ ২০১১ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৮ 
িাং ১৫/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তমোর িাদাসস  মুতন্সপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৭৭ ১৬/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৭ 
িাং ১৫/ ১১/ ২০১১ 



ট্রমসাসস প্রধাে এন্টারপ্রাইজ জ দল বাজার, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭৮ ২৮/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯০ 
িাং ২৮/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তলটে ট্রেডাসস 
রােী ঞ্জ ট্রমাড়,  
সদর,তদোজপরু 

ব- ০২১৯৩৭৯ ২৯/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯৫ 
িাং ২৩/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জুনয়ো এন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮০ ০৫/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪১ 
িাং ০৫/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস েূর ট্রমাহােদ ইন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮১ ০৫/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪০ 
িাং ০৫/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মাতহর এন্টারপ্রাইজ 
ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮২ ১২/ ১২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ২৬ 
িাং ১২/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সাত্তার এন্টারপ্রাইজ ধাোমারা, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৮৩ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ১২/ ১২/ ২০১১ 
 
 

তমজসা তমজানুর রহমাে 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৪ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আশরািলু আলম 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৫ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমাঃ রাওজলু োতরম 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৬ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আস্থা এন্টারপ্রাইজ মুতন্সপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৮৭ ১৪/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৯ 
িাং ২৮/ ১১/ ২০১১ 



ট্রশখ িাদাসস অনটা রাইচ 
োলী ঞ্জ বাজার 
ট্রদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৯ ২১/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৭ 
িাং ১৯/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সাথী মটরস 
চেোঞ্চে, িরোবাদ, 
তবরল, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৯০ ২৬/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১৯ 
িাং ১৯/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্ররশমা অনটা রাইস 
ট্রশখহাতট, সদর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৯১ ২৬/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১১ 
িাং ২৬/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস প্রধাে এন্টারপ্রাইজ 
বাংলাবান্দা, ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯২ ২৭/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৭ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রজতস ট্রোেরসার 
ট্রদবে র ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯৩ ২৭/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৭ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এল এন্টারপ্রাইজ 
মতমেপাড়া, ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯৪ ২৭/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০৬ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমাঃ আনোয়ার ট্রহানসে তরপে ইসলামবা , সদর, পঞ্চ 
ড়।  

ব- ০২১৯৩৯৫ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৫ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 ট্রমসাস্স ছয়িুল ইসলাম তেউমানেট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৬ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১২ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

এম আবদুল্লাহ আল মামেু ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৭ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১১ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 



ট্রমসাস্স পদ্মা 
এন্টারপ্রাইজ 

পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৮ ০৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১৪ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স েরূুল ইসলাম এন্টারপ্রাইজ তেউমানেট, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৩৯৯ ০৫/ ০১/ ২০১২ , ,   ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১৩ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

এ তট এম োমরুজ্জামাে ট্ররৌশোবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৪০০ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

মদে ট্রমাহে চরবত্তী বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স খানলদ ট্রেডাস পুরািে 
বাহাদুর, বাজারতদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪০২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মকুল বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪০৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

রাজু ট্রেডাস  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ বাহা উতিে  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪০৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমাঃ োতসম খাে  উপশহর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

রাজু সাইনেল ট্রোর  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪০৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী 
ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রজসতমে ট্রিয়ার এন্ড ইনলেেতেক্স আনবদীে, োজা,  নণশি
লা,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪০৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আরমাে ট্রেরডাস  মালদ্হপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে তমজাে বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স হাতবব এন্টারপ্রাইজ তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িতমজ এন্টাপ্রাইজ রাজবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ েজরুল ইসলাম বড়গুড়ন ালা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ট্রমাস্তাতিজুর রহমাে ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স বসুন্ধারা ট্ররস্তরা ট্রলাহাপাড়াবাজার, িাকুর
 াও 

ব- ০২১৯৪১৫ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৯ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আল মুতেি ট্রেডাস বাকুস্দা, িউলারহাট, িা
কুর াও।  

ব- ০২১৯৪১৬ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩৫ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ইউনুস আলী ট্র া র, রােীসংবেল, িাকু
র াও।  

ব- ০২১৯৪১৭ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৭ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িলু সজ্জা ট্রচৌরাস্তা, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪১৮ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৮ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তজল্লুর রহমাে িুলবাড়ী 
বাসোন্ড, তেমে র, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৪১৯ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ সামসুা্তিে উপশহর, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৪২০ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

পুলে সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২১ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



এস এম রাইট বানশরহাট, উত্তর 
সাতদপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪২২ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুকুট িটু বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪২৩ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

চন্দো সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪২৪ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রে এস এন্টারপ্রাইজ বড়বন্দর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪২৫ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

তদ তেউ ট্রিন্ডস ট্রোং  শাখারীপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৬ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িরহাদ ট্রহানসে োচারীবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৭ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

এস এম হারুনুর রশীদ পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৪২৮ ১০/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অনুপম  ানমন্টস  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৯ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ইিাহীমখতলল তচতররবন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩০ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স বাব ুট্রটডাস উপশহর, তদন্জপরু।  ব- ০২১৯৪৩১ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো ট্র াপাল ঞ্জ, সদর, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৪৩২ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর িানমসী রাজবাড়ী, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৪৩৩ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রশািে ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৪৩৪ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ োতসম খাে উপশহর, তদন্জপরু। ব- ০২১৯৪৩৫ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাশারি ট্রহানসে রামপুর, তবরল, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪৩৬ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা এন্টারপ্রাইজ বে াও, তবরল, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪৩৭ ১১/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

মহায়নমনুল ইসলাম ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৮ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স েওয়াব ট্রেডাস গুঞ্জাবাড়ী, রাজবাড়ী, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৪৩৯ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী 
ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স তমতথলা এন্টারপ্রাইজ ট্র াপালপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪০ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৫ 
িাতরখঃ১২/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োতসরুল ইসলাম রামপুর, তশব ঞ্জ, িাকুর া
ও।  

ব- ০২১৯৪৪১ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৬ 
িাতরখঃ১২/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মতজদ ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৪২ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১২৮ 
িাতরখঃ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা ট্রেডাস হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৩ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৬ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ আতজজুল হে বঙ্গবন্ধসড়ে, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৪ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৯ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রহমাে এন্টারপ্রাইজ ট্রিািপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৫ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯০ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

তবজয়কুমার রায় হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৬ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৩ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

সেনিাি কুমার আ রওয়ালা িাকুর াওনরাড, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৪৪৭ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯২ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তটনেিুডস তবতসে ে রী, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৮ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৮ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িলে ি্াশে তটোপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৯ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯১ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স হতরপুর িানমসী বঙ্গবন্ধসড়ে, িাকুর াও। ব- ০২১৯৪৫০ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৭ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী এন্টারপ্রাইজ আরাজী, েৃঋপুর, িাকুর
 াও।  

ব- ০২১৯৫০১ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৫ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তড এইচ এন্টাপ্রাইজ দঃ 
বতটো, িাড়াবাড়ী, িাকুর
 াও।  

ব- ০২১৯৫০২ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

তবজনেস তরনসানসস ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫০৩ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ০৮/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িােজুম অনটা রাইস তমল  উত্তর 
বংশীপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৪ ১৫/ ০১/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০৫ 
িাতরখঃ৩১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাতরয়া ট্রেডাস আঃ রতহম 
সুপারমানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৫ ১৬/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ১৬/ ০২/ ২০১২ 

উত্তরা অনটা বাইে মতহলা 
েনলজনমাড়, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৬ ২২/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭ 
িাতরখঃ২২/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এস এস েন্সোেশে পুলহাট, ট্রশনরবাংলা 
ক্লাব, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৭ ২৩/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৩ 
িাতরখঃ২৩/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মাহমুদুল অনটাজ বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদ
োজপুর।  

ব- ০২১৯৫১০ ২৯/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০১ 
িাতরখঃ২৯/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সুলিাো ট্রখােে িালায়ার োনয়িপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫১১ ০৭/ ০৩/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তস/ ১৫ 
িাতরখঃ ৭/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এস এস এন্টারপ্রাইজ বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদ
োজপুর। 

ব- ০২১৯৫১২ ১৩/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৬ 



িাতরখঃ ১৩/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহাতরয়ার এন্টারপ্রাইজ উত্তর বাসুনদবপুর,  
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদ
োজপুর। 

ব- ০২১৯৫১৩ ১৩/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমাঃ নুরুল ইসলাম উত্তর 
বালুবাড়ী, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫১৫ ২৮/ ০৩/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তত্রনবেী এন্টাপ্রাইজ শাখারীপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫১৬ ৩/ ০৪/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬১ 
িাতরখঃ ২৮/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সবুজ সাথী অনটা রাইস তমল 
তলঃ 

মাহািাবপুর, ট্র ালাপ ঞ্জ
, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫১৭ ৮/ ০৪/ ২০১২ ১ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১ 
িাতরখঃ ৮/ ০৪/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স জেেী ট্রোর ট্রেশেনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫১৯ ১২/ ০৪/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬২ 
িাতরখঃ ১১/ ০৪/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স টে এন্ড টাইম  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৫২০ ২২/ ০৪/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩৯ 
িাতরখঃ ১২/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তহতল মটরস্ চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল
, হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২১ ০২/ ০৫/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/  ২০২ 
িাতরখঃ ২/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রহমাে ট্রেডাস তসতপনরাড, বাংলাতহতল, হা
তেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২২ ০৮/ ০৫/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৫/ ২০১২ 

িাজ রাইস এন্ড ডাল তমল  েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫২৩ ১৩/ ০৫/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৫/ ২০১২ 

এি আর ইন্ডাতিজ তলঃ  জ ন্নাথপুর, তবরামপুর, তদ
োজপুর।  

ব- ০২১৯৫২৪ ১৩/ ০৫/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৮ 



িাতরখঃ ১৩/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মমিাজ অনটা রাইস তমল পুলহাট, সদর, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৫২৭ ০৪/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০ 
িাতরখঃ ৩১/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহ্ ট্রেডাস আমবাড়ী, তচতররবন্দর, তদ
োজপুর।  

ব- ০২১৯৫২৮ ০৫/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১ 
িাতরখঃ ৩১/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সাতজদ ট্রেডাস চতন্ডপুর, বাংলাতহতল, হা
তেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২৯ ১৯/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তস/ ৫৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৬/ ২০১২ 

এতলে মটরস তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৩০ ৯/ ০৭/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ ৩/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তমনশৌরী অটবী তলঃ ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৩১ ৯/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৪৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শুি এন্টারপ্রাইজ িূতল্লবাজার, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৫৩২ ১৬/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪৪ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ২০১২ 

এস এস এন্টারপ্রাইজ িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৩৩ ১৮/ ০৭/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রতে ট্রেডাস  েবরস্থােনমাড়, বাংলাতহতল
, হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৩৪ ২২/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৭ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মামুে এন্টারপ্রাইজ বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৫৩৫ ২৫/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৫২ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তসয়াম ট্রেডাস জ দলবাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৬ ৩০/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৮ 



িাতরখঃ ৩০/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা হাসতেং তমল  জ দলবাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৭ ৩০/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৭/ ২০১২ 

তরমস আেতলতমনটড সাতেটহাউজনরাড, পঞ্চ 
ড়।  

ব- ০২১৯৫৩৮ ৩১/ ০৭/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স েেে এন্টাপ্রাইজ পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৯ ০৫/ ০৮/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩ 
িাতরখঃ ৫/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আতসয়া অনটা রাইস তমল  বড়ইল, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪০ ০৭/ ০৮/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩৯ 
িাতরখঃ ৫/ ০৮/ ২০১২ 

ইজা ট্রেড তলংে মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪১ ১২/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭ 
িাতরখঃ ৮/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রাতেব অনটা রাইস তমল  রােীরবন্দর, তচতররবন্দর,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৪২ ১২/ ০৮/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর রাইস তমল  িুলবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪৩ ১২/ ০৮/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমাঃ জামাল খাে মালদহ্পতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪৪ ১৩/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩৭ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমাঃ আহসাে িাদাস বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৫৪৫ ৩০/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োমো এন্টারপ্রাইজ তছটতচলাতরং, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৫৪৬ ০২/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৪ 



িাতরখঃ ২/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অপু ট্রজোনরল ট্রোর তরয়াজউতিেমানেট, পঞ্চ 
ড়।  

ব- ০২১৯৫৪৭ ০৩/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৭ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমাস্তাতেম ট্রেডাস চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৪৮ ০৯/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ৬/ ০৯/ ২০১২ 
 
 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী ট্রেডাস উঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৪৯ ১০/ ০৯/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ন্যাশোল িুড সুতবদহাট, ট্রসিাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫০ ১০/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪১ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ২০১২ 

েথ ট্রবঙ্গল ট্রসন্োল তট ইন্ডাতিজ িাকুয়াোলী, ট্রহলীনপড,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৫৫১ ২০/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫ 
িাতরখঃ ২০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলী রাইস তমল  োটাবাড়ী, িুলবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫২ ২৩/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫১ 
িাতরখঃ ২০/ ০৯/ ২০১২ 

এস আর এনরা ইন্ডাতেজ ট্রবলাইচতন্ড, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫৩ ৩০/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আবুল খানয়র ট্রেতডং  বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৫৫৪ ২/ ১০/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩৭ 
িাতরখঃ ২/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স লািলী অনটা রাইসতমল  রাজারামপুর, িুলবাড়ী,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৫৫ ০৩/ ১০/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১২৮ 
িাতরখঃ ৩/ ১০/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স তসজাে এতক্সম তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৫৬ ১১/ ১০/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩ 
িাতরখঃ ১০/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স েূর এন্টারপ্রাইজ িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ
 ড়। 

ব- ০২১৯৫৫৭ ১৪/ ১০/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩ 
িাতরখঃ ১১/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেধী ট্রেডাস পা লীডাঙ্গী, বাংলাবান্ধা,
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৫৫৮ ১৮/ ১০/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১০/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স রতে অনটা রাইস তমল  গুয়া াও, পীর ঞ্জ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৫৫৯ ২২/ ১০/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ২২/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িামতজদ অনটা রাইস তমল  মাতিপাড়া, পুলহাট,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৬০ ৩১/ ১০/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮১ 
িাতরখঃ ১৬/ ১০/ ২০১২ 

এনরানমক্স েতম্পউটার এন্ড ট্রমাবাইল   নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৬১ ০১/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ০৭ 
িাতরখঃ ১/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এম আর ট্রেড ইন্টারন্যাশোল োতলিলা 
িাকুর াওনরাড, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৫৬২ ০৪/ ১১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৪৫ 
িাতরখঃ ৪/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেলিুা অনটা রাইস তমল  বড়ইল, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৬৩ ০৫/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩ 
িাতরখঃ ৩১/ ১০/ ২০১২ 

টুম্পা ইন্টারন্যাশোল মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহ
তল, হাতেমপুর, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৫৬৪ ০৮/ ১১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১০ 
িাতরখঃ ৮/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমােয়ারা ট্রেডাস মাতিপাড়া, পুলহাট,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৬৫ ২২/ ১১/ ২০১২ ১ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫০ 
িাতরখঃ ২২/ ১১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স সরদার ট্রেডাস দঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৬৬ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৯৭ 
িাতরখঃ ০৩/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এ এইচ অনটা তিক্স এেইর. তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৬৭ ০৫/ ১২/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১০৬ 
িাতরখঃ ২০/ ৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাতন্ন এন্টারপ্রাইজ রানমরডাঙ্গা, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৬৮ ১০/ ১২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স িাসতেম ট্রেডাস  জ দলবাজার,  পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৬৯ ১৯/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩০ 
িাতরখঃ ১৯/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আইতি ট্রেডাস ট্ররলন ট, োচারীনরাড, তদ
োজপুর।  

ব- ০২১৯৫৭০ ২৩/ ১২/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৮ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অনিশ ট্রেডাস বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭১ ২৩/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১০৯ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১২ 

সুশান্ত বসু ট্রেডাস রাজবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭২ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

রাজা  ানমন্টস এে, এ, মানেট, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৫৭৩ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৬ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

আতদ্ি েেনিেশোরী িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৪ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

বলাই তমোন্ন িান্ডার বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৫ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ট্রজাবায়দুর রহমাে এেএ, মানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৭৬ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

তমিা ইনলেেতেক্স তশিলোজা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৭ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সাত্তার এন্টারপ্রাইজ মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৮ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 
 
 

ট্রমাঃ শাতমম খাে উপশহর, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৫৭৯ ২৩/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ োতজর খাে ২ েং 
উপশহর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮০ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর জুনয়লাস চেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৮১ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তিনরাজ েনপানরশে দশমাইলনমাড়, োহানরাল
, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮২ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ হাসনমাি আলী উত্তর 
িতরদপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮৩ ২৪/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রখাদা হানিজ ইন্ডাতিজ হামজাপুর, পুলহাট, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৫৮৪ ২৪/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমােনছদুর রহমাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮৫ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ওয়ানহদ আলী মন্ডল শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৬ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাহািিজাে ট্রসাহা  শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৭ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ িালািউে েবী শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৮ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমাঃ আলম ীর ট্রহানসে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৯ ২৬/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

শ্রীঃ তেরঞ্জে চন্দ্র বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯০ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাসাঃ িারহাো িাজমা শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯১ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ এমদাদুল হে সাোর শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯২ ২৬/ ১২/ ২০১২ . .  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমােনলছার রহমাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৩ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম রন্জু শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৪ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ িােতির আল আন্জুম শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৫ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ট্রমাজানেল হে শাহ্ শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৬ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ আইয়ুব আলী মন্ডল শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৭ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

শ্রীঃ ধন্নয়জয় বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৮ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

শ্রীঃ অজয়কুমার বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৯ ২৬/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ইয়াদৎ আলী মন্ডল শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০০ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

আবু বাসার ট্রমাঃ োতিউল ইসলাম সংেরপুর, সদর, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৬০১ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ইমতিয়াজ ট্রেডাস  জালালপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬০২ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ দতবরুল ইসলাম উপশহর ৬/ এ 
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬০৩ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেয়াজ ট্রেতডং  দঃতবশিপুর, চনেরহাট,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬০৪ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস িাজএন্টারপ্রাইজ শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০৫ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ শওেি আলী  শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০৬ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িছতলমা ট্রেডাস পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০৭ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রিািাজ্জল ট্রহানসে োঞ্চে, তবরল, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৬০৮ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স তেনশার বেু ট্রসন্টার মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০৯ ২৭/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মতিউর রহমাে মুকুল  ট্র ৌরীপাড়া, িুলবাড়ী, তদ
োজপুর।  

ব- ০২১৯৬১০ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলাহার ট্রপাল্টীিারম োলাহার, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৬১১ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রদশ তপ্রয় সুইসট এেএ, মানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬১২ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এতক্সট এক্সনপ্রস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৩ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুেিাহা বুতটক্স  মধ্বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৪ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তসতট তেল ইেবাল স্কুল 
ট্রমাড়, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬১৫ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 



ট্রশখ িতরদ ট্রশরশাহনমাড়. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৬ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমনহরুে ট্রেসা  পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৭ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস মতেরা রহমাে  পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬১৮ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৬ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস মাতশমপুর, তশেদারহাট,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬১৯ ৩০/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স গুলশাে েন্সোেশে মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২০ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রতহম ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৬২১ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস শামসুেোহার পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২২ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৭ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমারনশদা ট্রব ম পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২৩ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৫ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িূইয়া ট্রেডাস োঞ্চেেনলােী, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৬২৪ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৩ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুরাদ ট্রেতবনেট িারম চাউতলয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৫ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৫ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স িারুে জুনয়লাস চেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৬ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮২ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ বাদশা তময়া বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬২৭ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমহিুজ ট্রেডাস উত্তরা সুপার 
মানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬২৮ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স তবনে ট্রেডাস  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৯ ৩১/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমৌ এন্টারপ্রাইজ লালবা , তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৩০ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স প্রতদপ কুমার গুলশাে মানেট,  
 নণশিলা, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৩১ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৩ 
িাতরখঃ ২৭/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুক্তা ট্রেডাস বড়বন্দর. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৩২ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৪ 
িাতরখঃ ২৭/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স নুরােী ট্রবোরী এন্ড আতজম 
িুড 

পুরািে 
বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৩ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রুমা ট্রেড ইন্টান্যাশোল বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৪ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ নুরুল আতমে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৫ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স আনবদ ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৬ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৭ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস শামসুেোহার বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৮ ৩১/ ১২/ ২০১২ . ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমাঃ আতরিুর রহমাে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৩৯ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আতমর ট্রোর এেএমানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬৪০ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ শামসুল আনরিীে এেএমানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৪১ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৮ 
িাতরখঃ ২৫/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলাম ট্রেডাস বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৪২ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬০ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স বয়রা ট্রেড তলংে ট্রশখহাতট, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৬৪৩ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৩ 
িাতরখঃ ০১/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিে ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৬৪৬ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাসাঃ ট্ররনহো আেিার ট্র ালকুতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৪৭ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৯ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ শরীিুল ইসলাম এেএমানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৪৮ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৬ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহ্ এন্টারপ্রাইজ হাউতজংনমাড়, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৪৯ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮১ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাইিাই আয়রে ট্রোর ট্রপৌরসিানরাড, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৬৫০ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৪ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স তেউ শুি জুনয়লাস তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫১ ০৭/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬১ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শাহাো রহমাে উত্তর 
বালুবাড়ী, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৫২ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৭ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুল আতজজ তময়া উপশহর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৩ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫১ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হাসাে েীল এন্ড পাইপ 
হাউজ 

ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৪ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৫ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

আতলি েন্সোেশে মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৫ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৮ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আিাউর ট্রেডাস ডায়নবতটে 
হাসপািালনমাড়, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৪৫৬ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৭ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫০ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স সরোর এনজন্সী  পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৮ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৬ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

এ ট্রে এম আজাদ উত্তর 
বালুবাড়ী, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪৫৯ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

রতিে জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৬০ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স োজী তবয়াতরয় ট্রোর ট্রপৌরসিানরাড, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৪৬১ ০৭/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স েৃতি এন্টারপ্রাইজ পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬২ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪ 
িাতরখঃ ০৬/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তবদুৎ এন্টারপ্রাইজ ঈদ াহ 
আ/ এ, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৬৩ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তশথীল এন্টারপ্রাইজ উপশহর. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৪ ০৯/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তলয়ােি আলী এেএমানেট, বাহাদুরবা
জার, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪৬৫ ০৯/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৪ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুস সাত্তার পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ রতিকুল ইসলাম মহিিপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স মডাে ট্রমতডতসে হাসপািাপািালনরাড,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৬৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪১ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িারুকুজ্জামাে ট্রচৌধুরী োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িাতরদুজ্জামাে ট্রচৌধুরী  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স আিা সুজ  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৭১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রহানসে ট্রেডাস সারাঙ্গাইবাজার, তবরল,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৭২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৯ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স েূরজাহাে ট্রেডাস সারাঙ্গাইবাজার, তবরল,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪৭৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস টমু্পা এন্টারপ্রাইজ জেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদয়া এন্টাপ্রাইজ তলতলনমাড়, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৯ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স স্মাটলুে ি্াশে হাউজ আনবদীে 
োজা, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৭৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স উত্তরা অনটা বাইে মতহলােনলজ 
ট্ররাড, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৭৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স মাহাবুব ইনলেতেে এন্ড 
ট্রপপার 

োজারীনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আলম ট্রেডাস পলাশবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাসাঃ রাতজয়া ট্রব ম মহিিপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম মহিিপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাসাঃ তবলতেস আরা ট্রব ম।  পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স গুপ্তা এন্টারপ্রাইজ োটাবাড়ী, িুলবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪২ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স োমরুল হাসাে পুরািে 
উপশহর. তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স জয়োল েন্সোেশে পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৪৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস তেউ মুতক্ত বস্ত্রালয় উত্তরা 
সুপারমানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রসি ুএন্টারপ্রাইজ বাহাদুরবাজার, তদোজপুর
। 

ব- ০২১৯৪৮৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স আেসারী লাস হাউজ মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫২ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মােসী জুনয়লাস তট এে তট 
ট্ররাড, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৮ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তেউ োর ইনলেেতেক্স  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৯ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স ম্াক্স ইনলেেতেক্স  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৯১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১০ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদোজপুর ি্ারাইট ট্রোর তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৯ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদোজপুর পপুলার ট্রোর তেমিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৯৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মাশাআল্লা ট্ররাোতরজ মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৮ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সবুর এন্টারপ্রাইজ ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর্। ব- ০২১৯৪৯৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এেিা অনটা ইতন্জতেয়াতরং ঈদ াহ 
আ/ এ, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৪৯৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এরামা ট্রেডাস উপশহর/ ২, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স শ্রদ্ধা বস্ত্রালয়  মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শতিকুল ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫১ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মতে এন্টারপ্রাইজ সুইহারী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫০০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স তবউতট েন্সোেশে রামে র, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮০১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুর রহমাে জীবেপুর, হতরপুর, িাকুর
 াও।  

ব- ০২১৯৮০২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সুতিয়া ট্রমতডনেল হল োতল ঞ্চ, হতরপুর, িাকুর
 াও।  

ব- ০২১৯৮০৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬২ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ জাহাঙ্গীর আলম োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৮ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ দতবরুল ইসলাম োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬১ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রব ম মাজবুরা োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬০ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুল মানলে োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৯ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স আচল  এেতসতডনরাড, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮০৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স উনেহােী  তসরাজউনিালা 
ট্ররাড, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮০৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ এজানুল হে বাবল ু পুরািে বাস োন্ড 
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮১০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স এস তব আইনুল  ট্র ায়ালপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮১১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৪ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সুন্দরী বস্ত্রালয় মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

এম এম ট্রখাশনুদ আলম তেউটাউে, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হামাো ট্রেডাস মহারাজারনমাড়, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৮১৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৬৮ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

সসয়দা োজমা ট্রাইসলাম মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৬৯ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হামাো ইতন্জতেয়াতরং  মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮১৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭০ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রাজু ট্রেডাস এন্ড অনটা 
সাতিস ট্রসন্টার 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮১৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭১ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স বন্ধে েন্সোেশে োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩ 
িাতরখঃ ৬/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রশখ শাতমম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮১৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭২ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িাজুল ইসলাম তবশ্বাসপরু, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮২০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৩ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ আবুল োলাম আজাদ রােীসংবেল, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮২১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৫ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ, িাকু
র াও। 

ব- ০২১৯৮২২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ আলী চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তজহাদুল ইসলাম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ইউনুস ট্রশখ ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮২৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্র ালাম ট্রমাস্তিা ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৭ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ইতলয়াস আলী চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৮ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমাঃ িজলুর রশীদ ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৯ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩০ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আতজম ট্রচৌধুরী ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩১ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ ট্রমাজাফ্ির আলী ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩২ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রমািাহার আলী খে া,  
পীর ঞ্চ, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩৩ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রমাোনিস ট্রহানসে চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩৪ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

সাধে চন্দ্র দাস চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩৫ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রিমাস ইন্টারন্যাশোল চারমাথা, হাতেমপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৩৬ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২ 
িাতরখঃ ৬/ ০১/ ২০১৩ 

শুনিচ্ছা বস্ত্র তবিাে  েিেুবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৮৩৭ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৪ 
িাতরখঃ ১/ ০১/ ২০১৩ 

শ্রীমতি পুিলুরােী রায়।  ট্রসাোহার, ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ০২১৯৮৩৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১১৪ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 



মােজুরা আিতরে মহিিপুর, ট্রচরাডাঙ্গী,  
তদোজপৃর।  

ব- ০২১৯৮৩৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৪ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

শ্রীঃ ধীমাে কুমার রায় ট্রসাোহার, ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ
 ড়। 

ব- ০২১৯৮৪০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১১৫ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো  োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ৯৬ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস তপ্রজম রপ ট্রেয়ার ট্রচংিী,  
ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৮৪২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ২১ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ রাউজুল েতরম পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৪৩ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুল ট্র াফ্িার  ট্র াপালপুর, হতরপুর, িাকু
র াও।  

ব- ০২১৯৮৪৪ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৮ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মতেরুজ্জামাে বহতি, হতরপুর, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৮৪৫ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৬ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

আর তব এন্টারপ্রাইজ োতল ঞ্জ,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৪৬ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৯ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো  বহিী, োিালডাঙ্গী,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৪৭ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

তেউ তসতট মটরস োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৩ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স আর এইচ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

রামে র, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৩ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তপ ট্রে ইন্টারন্যাশোল োতলিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৫০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এি এস ইন্টারন্যাশোল  বাহাদুর 
বাজার, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৫১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৪ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্র ৌিম কুমার কুন্ড ু পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৫২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৩ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রহানসে ট্রেডাস োমিপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৫৩ ২২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭০ 
িাতরখঃ ২২/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ডলতিে এন্টারপ্রাইজ বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৫৪ ২৩/ ০১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১৬৬ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তমনশলা এন্টারপ্রাইজ িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ০২১৯৮৫৫ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১/ ২০১৩ 

এতর তবজনেস ওয়াল্ড ওয়াইড েতবরাজহাট, বীর ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৫৬ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০৫ 
িাতরখঃ ২৪/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এম এল এন্টারপ্রাইজ হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৫৭ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মতে েন্সোেশে হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৫৮ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স িামান্না এন্টারপ্রাইজ হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৫৯ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ঐতশ এন্ড অেব ট্রেডাস হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬০ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মা এন্টারপ্রাইজ জীবেপুর, হতরপুর,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৬১ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ আবদুল জতলল হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৬২ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এতশয়া োতেে ইন্ডাতিজ ট্র াতবন্দে র, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬৩ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এতলট ট্রিতিক্স টাউেোজা, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬৪ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আব ুসানলম হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৬৫ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আজ র ইতন্জতেয়াতরং  পুরািে 
বাসোন্ড, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৬৬ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৭ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রুপালী ট্রেডাস িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ০২১৯৮৬৭ ৩১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯৭/ ০১ 
িাতরখঃ ২৮/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স খায়রুল ট্রেড এন্ড রাইস 
এজন্সী 

উপশহর/ ৪, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৬৮ ১৩/ ০২/ ২০১৩ ৫  লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬২২  
িাতরখঃ ১২/ ২/ ২০১৩ 



ট্রমাঃ আবুল োলাম আজাদ  ট্রসিাব ঞ্জবাজার,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৭০ ৬/ ০৩/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫১৭  
িাতরখঃ ৬/ ৩/ ২০১৩ 

োর ইনলেেতেক্স এন্ড েতম্পউটার  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭২ ২৬/ ০৩/ ২০১৩ ৫  লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮২  
িাতরখঃ ২১/ ৩/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রমনহরুে এন্টারপ্রাইজ তমিাপুকুর, োনয়িপাড়া,
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৮৭৪ ০৭/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং০৪  
িাতরখঃ ৭/ ৪/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স িােতজম ট্রেডাস পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭৬ ১৬/ ০৪/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০১  
িাতরখঃ ১৫/ ৪/ ২০১৩ 

ট্রেয়ার এতর োলচার এনরা 
ে্াতমনেল 

ট্রদবী ঞ্জ, তচতররবন্দর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৭৭ ১৮/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ০১  
িাতরখঃ ১৫/ ৪/ ২০১৩ 

ট্রিৌতমে অনটা রাইস তমল  উত্তর 
ট্র াসাইপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৭৮ ২৫/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৬ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৪/ ২০১৩ 

ট্রমড ট্রেয়ার ইন্টান্যাশোল বালুয়াডাঙ্গা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭৯ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩১২ 
িাতরখঃ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ইমদাদুল 
ইতন্জতেয়াতরংওয়ােস 

উত্তর 
ট্র াসাইপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৮৮০ ০৭/ ০৫/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০৬ 
িাতরখঃ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ 

তেিরা ইন্ডাতিজ তলঃ রামবালা, খােসামা,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮১ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২১ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হাসাে এন্টারপ্রাইজ মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহ
তল, হাতেমপুর, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৮৮২ ২০/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫১৮ 
িাতরখঃ ২০/ ০৫/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স তজয়া অনটা রাইস তমল  আউতলয়াপুর, পুলহাট,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৩ ২০/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এম আর ট্রেডাস  জয়পুরহাটনরাড, হাতেমপু
র, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৪ ২৮/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৪ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ে্াতসও তপ্রয়া দঃবালুবাড়ী, সদর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৫ ২/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৪৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৫/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স এস তপ এম ট্রমতশোরীজ 
হাউজ 

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৮৬ ৬/ ০৬/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২০২ 
িাতরখঃ ৬/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এে জামাে অনটা রাইস তমল  পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৮৭ ১৯/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৫০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স  িুর অনটা রাইস তমল  পুলহাট, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৮৮ ২০/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৩৭ 
িাতরখঃ ২০/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাহমুদ আলম তলটে োোহার, িুলবাড়ী,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৮৮৯ ২৬/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৩৬ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স জাতহদ এন্টারপ্রাইজ পুরািে পঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৯০ ০৪/ ০৭/ ১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৫৫ 
িাতরখঃ ০৪/ ০৭/ ১৩ 

আশা অপতটে্াল োস ট্রেশেনরাড, তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯১ ০৮/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪৫৪ 
িাতরখঃ ১১/ ০৬/ ১৩ 

ট্রমসাস্স আর এে অনটা রাইস তমল  েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৯২ ১০/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৮০ 
িাতরখঃ ১১/ ০৬/ ১৩ 



 াওতসয়া ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৯৩ ১৭/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬১ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ১৩ 

 াওতসয়া ট্রমশীোরী ট্রোর মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৯৪ ১৭/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ১৩ 

হাতসবা ট্রেডাস রতবপুর, পাইেপাড়া,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯৬ ২৯/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৭২ 
িাতরখঃ ২৮/ ০৭/ ১৩ 

ক্লাতসে েতম্পউটার উত্তর 
বালুবাড়ী, তটতেয়াপাড়া,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯৭ ২৯/ ০৭/ ১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৪ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ১৩ 

স্কাই োস  পুলহাট, ট্রোিয়ালী, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৮৯৮ ৩০/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৫ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ১৩ 

ট্রমসাস্স এস এ অনটা রাইস তমল  িাকুর াওনরাড, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৮৯৯ ২১/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২০ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ১৩ 
 

ট্রমসাস্স জয়োব অনটা রাইস তমল  দাতেহারী, েমলপুর, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৯০০ ২১/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২১ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ১৩ 

ট্রমসাস্স খন্দোর এন্টারপ্রাইজ ট্রিতলপাড়া, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯০১ ২৬/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯০ 
িাতরখঃ ২৬/ ০৮/ ১৩ 

ট্রমসাস্স তমলে মটরস চারমাথা, বাংলাতহতল, হা
তেমপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০২ ২৭/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০১ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ১৩ 

ট্রমসাস্স চার িাই অনটা রাইসতমল মাতিপাড়া, পুলহাট, তদো
জপুর।  

ব- ০২১৯৯০৩ ০৮/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫০৭ 
িাতরখঃ ৫/ ০৯/ ১৩ 



োজমুল হে সরোর তমশেনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯০৪ ০৯/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০৯ 
িাতরখঃ ৮/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রিাহাে ট্রেডাস উতচৎপুর, োহানরাল,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০৫ ১১/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ৩/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স তহনরা ট্রেডাস েিেুবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০৬ ১৫/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৯০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ আবুল োনসম রুনমে  বাতেয়াপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৭ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৪ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

িাতেম অনটা ফ্লাওযার তমল  জালাসী, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৮ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৮ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স পণ্ এন্টারপ্রাইজ তেউমারনেট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৯ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৫ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 
 

ট্রমসাস্স মাহ্িুজা হাসতেং তমল  চােলাহাট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১০ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৬ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ আব ুট্রিায়বুর রহমাে  োনয়িপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১১ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ মঈে উতিে চােলাহাট, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯১২ ১৭/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮১ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স েতন্দিা েন্সোেশে ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১৩ ১৭/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮৩ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ১৩ 



ট্রমসাস্স ট্রসতলো এন্টারপ্রাইজ দঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯১৪ ২৪/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬২৬ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স সতিয়ার হাসতেং তমল  পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১৫ ০৩/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০৩ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রশখ ট্রেডাস পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯১৬ ০৩/ ১০/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০২ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এস তব ট্রেডাস মাদ্রাসাপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৯১৭ ০৩/ ১০/ ২০১৩ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৪১ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

রাহবার তহমা ার ( প্রাঃ) তলঃ 
ইউতেট- ২ 

সাতদপুর, দশমাইল. োহা
ট্ররাল,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯১৯ ২১/ ১০/ ২০১৩ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৪৬ 
িাতরখঃ ২০/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিকুল ইসলাম েয়াবাড়ী, িজেপুর, ট্রিিু
তলয়া, পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯২০ ২১/ ১০/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮০ 
িাতরখঃ ২১/ ১০/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স োনসম এন্টারপ্রাইজ িুমতেয়া, লাহীতড়, িাকুর া
ও।  

ব- ০২১৯৯২১ ৩০/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬৭ 
িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিকুল ইসলাম  উত্তর 
বালুবাড়ী, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯২৩ ০৩/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১৯ 
িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০১৩ 

িাপসী রােী দাস বড়বন্দর, সদর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৯২৪ ০৫/ ১১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১৩ 
িাতরখঃ ০৪/ ১১/ ২০১৩ 

তমনসস অতেতন্দিা রােী কুন্ড ু বড়বন্দর, সদর, তদোজপু
র। 

ব- ০২১৯৯২৫ ০৫/ ১১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১২ 
িাতরখঃ ০৪/ ১১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স েূর ট্রেডাস  িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ০২১৯৯২৬ ১৭/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৮১ 
িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শরীি এন্টারপ্রাইজ মতজদপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯২৭ ১৮/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রশখ সাইদ হাসাে পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯২৮ ১৮/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এ ট্রে আজাদ এন্টারপ্রাইজ বামেপাড়া, িজেপুর,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯২৯ ২৪/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৩৮ 
িাতরখঃ ২৪/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মাঈম এন্টারপ্রাইজ ধাোমারা,  পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯৩০ ১৮/ ১২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২১৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স িাদাস রতসং েে ট্রসন্টার বুড়াবুড়ী,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯৩১ ২৬/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১৩ 
 
 

ট্রমসাস্স এম ই ট্রেডাস  তদিল াও, তসপাইপাড়া,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯৩২ ২৯/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮২ 
িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স োইট ইনলেেতেক্স ট্রজলনরাড, ট্রলােিবে 
মানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৩৩ ৩০/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৩০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মুরাদনহানসে বাজারপাড়া, িাকুরডা াও
।  

ব- ০২১৯৯৩৪ ১২/ ০১/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭৪ 
িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িেয় এনরা মুতদপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৩৫ ১৫/ ০১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৪ 



রীি েরনপানরশে বশিাঙ্গা, দাোরহাট,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৩৬ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তরয়াদ মটরস চারমাথা, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্।  

ব- ০২১৯৯৩৭ ২৬/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৪৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ০১/ ২০১৪ 

ওনয়লডাে এনসাতসনয়ট উত্তর 
বালুবাড়ী, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৩৮ ১০/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫০৭ 
িাতরখঃ ৯/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িল িান্ডার িাকুর াওনরাড, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৯৩৯ ১৩/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২২ 
িাতরখঃ ১৩/ ০২/ ২০১৪ 

সাহাদৎ ট্রক্লাথ ট্রোর  লালূপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪০ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬৬ 
িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স শ্যামা এন্টারপ্রাইজ তেজবাড়ী, ট্রদবে র, পঞ্চ
 ড়। 

ব- ০২১৯৯৪১ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৫১ 
িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৪ 
 

রীণনটে অনটা রাইস তমলস  রিুোথপুর, হতরপাড়াহাট,  
ট্রিাড়ািাট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৪২ ১৭/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৮৭ 
িাতরখঃ ১৬/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স প্র িী এন্টারপ্রাইজ জ দলবাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৪৩ ১৭/ ০২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬ 
িাতরখঃ ১৭/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সুমাইয়া ট্রেডাস  িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ
 ড়। 

ব- ০২১৯৯৪৪ ১৮/ ০২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আলী ইন্টারন্যাশোল  তমজাপুর বাস 
টাতমসোল, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৪৫ ০২/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০২/ ২০১৪ 



এম এহনিশামুল হে ট্রজলনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪৬ ০৩/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৯ 
িাতরখঃ ২/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রোনবল ট্রেডাস বানশরহাট, সদর, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৯৪৭ ১২/ ০৩/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬২২ 
িাতরখঃ ১২/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সানয়ম ট্রেডাস  বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৪৮ ২৪/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪২ 
িাতরখঃ ২৪/ ০৩/ ২০১৪ 

আশা এনরা ইন্ডাতিজ  রিেপুর, বাজার, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৯৪৯ ২৫/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আর ট্রে এন্টার প্রাইজ বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯৫০ ২৭/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭৯ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৩/ ২০১৪ 

িাকুর াও তিড তমল  তবতসে তশল্প 
ে রী, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৫২ ১০/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৪৪ 
িাতরখঃ ১০/ ০৪/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স িাতহদ ট্রেডাস  থাোনরাড, ট্রসিাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৫৩ ১৩/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১৩৫ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৪/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স শাতমম ট্রেডাস রতি াও, তবরল, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৯৫৪ ১৬/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২১৫ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৪/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স অরুতেমা অনটা রাইস তমল  শহীদ তজয়াউর রহমাে 
সড়ে, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৫৫ ২২/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৫৯ 
িাতরখঃ ২২/ ০৪/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স প্রিা এন্টারপ্রাইজ ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৫৮ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স ট্রজায়ািার ট্রেডাস বাংলাতহতল, হাতেমপুর,  
তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৫৯ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রমাস্তিা অনটা আিব রাইস 
তমল  

তবরামপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬১ ১৬/ ০৬/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৮৩ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৬/ ২০১৪ 

এনরাম্াক্স ট্রটেনোলতজস পাবিীপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬২ ২৬/ ০৬/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৮৩ 
িাতরখঃ ২০/ ০৫/ ২০১৪ 

 

দাস এন্টারপ্রাইজ  বড় বন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬৩ ০২/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২১ 
িাতরখঃ ০২/ ০৭/ ২০১৪ 

বাবুল অনটা রাইস তমলস  ট্রিাড়ািাটানরল 
ট্র ট, তবরামপুর, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৯৬৪ ০৭/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৩৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জাতরি মটরস িুিরািলী, তচতররবন্দর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৬৫ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০১ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস আল আমীে ট্রেডাস  ট্র াতবন্দে র, সমবায় 
মানেট, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৬৬ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী এন্টারপ্রাইজ িাতটয়ারপাড়া, ধাোমারা,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৬৭ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ 

বাংলানদশ অনটা রাইস তমল হুসো, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬৮ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬৪ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স মুন্না মটরস চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৬৯ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আরািাি মটরস  চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল
,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৭০ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০৭/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স জতে এন্টারপ্রাইজ সন্যাতসপাড়া, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৭১ ১৫/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৯৯ 
িাতরখঃ ১৪/ ০৭/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স ইেশাআল্লাহ অনটা রাইস তমল  পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৭২ ২৪/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০১ 
িাতরখঃ ২৪/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িাইয়াজ ট্রেডাস  তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৭৩ ১১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স এ তব িারম  চতন্ডপুর, বাংলাতহতল, হা
তেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৭৪ ১২/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬১৮ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস িাদুতরয়াবাজার, েবাব ঞ্জ
,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৭৫ ১৩/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৩৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জতে ট্রেডাস  জয়গুেনজাি, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৭৬ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৯০ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সরোর এন্টারপ্রাইজ মাতেেনডাবা, ট্রিিুতলয়া,
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৭৭ ১৯/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৫৬ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৮/ ২০১৪ 

বাংলানেড ইন্টারন্যাশোল ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৭৮ ২০/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২২৮ 
িাতরখঃ ২০/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স মানয়র ট্রদায়া এন্টারপ্রাইজ িাদুতরয়াবাজার, েবাব ঞ্জ
,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৯৭৯ ২১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮৩ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ২০১৪ 

এ এস ট্রেডাস  সানোয়াবাজার, ট্রবাদা, প
ঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৮০ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৭৬ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স মামুে এন্টারপ্রাইজ বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৮১ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১১৫ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স তজসাে এন্ড জাতরি ট্রেডাস বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৮২ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮৬ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স এ আর ট্রেতডং  ধরন্দা, বাংলাতহতল, হাতেম
পুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৮৩ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০০ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িলুজাে ট্রেডাস তসতপনরাড, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৮৪ ১৪/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স মুে ট্রেডাস  মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৮৫ ১৫/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১০৯৩ 
িাতরখঃ ১৪/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স বুল ুইতন্জতেয়াতরং  আট ্ালারী েনলজ 
ট্ররাড, িাকুর াও।   

ব- ০২১৯৯৮৬ ১৭/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৪৭৭ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ২০১৪ 

আর এম ট্রেতডং  দতক্ষণবালুবাড়ী, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৯৮৭ ১৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১১৬ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আরািাি মুতন্স ট্রেডাস  বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৮৯ ২৩/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২২৭ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আতরি এন্টারপ্রাইজ বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, প
ঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৯০ ২৫/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫০ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স হাতমদ ট্রেডাস মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহ
তল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৯১ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স আসরাি রাইস তমল  বাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৯২ ১৩/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ১০/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স ইন্নাে এন্টারপ্রাইজ েিেুবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৯৩ ২০/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫১১  
িাতরখঃ ২০/ ১০/ ২০১৪ 

মাতেে কুমার সাহা পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৯৪ ২০/ ১০/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৩৬  
িাতরখঃ ২০/ ১০/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জয়তরসা এন্টারপ্রাইজ িজেপুর,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৯৫ ০৫/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৫৫  
িাতরখঃ ০৫/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তসয়াম ট্রেডাস  িজেপুর,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৯৯৬ ০৫/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৫৪  
িাতরখঃ ০৫/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তদশা এন্টারপ্রাইজ মসতজদপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৯৭ ১১/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৯৬  
িাতরখঃ ১০/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স েূর ট্রহানসে  ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৯৮ ১১/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩৭  
িাতরখঃ ১১/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সরোর ট্রেডাস  িাড়ুয়াপাড়া, ট্রিিুতলয়া,
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৯৯ ১৩/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৭৮  
িাতরখঃ ১৩/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আদশ বস্ত্রালয়  সূজালপুর, বীর ঞ্চ, তদো
জপুর।  

ব- ০২২০০০০ ১৬/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১৫  
িাতরখঃ ১৩/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রজানবদা অনটা রাইস তমল  সূজালপুর, বীর ঞ্চ, তদো
জপুর। 

ব- ০২৩৩৭৫১ ১৮/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮  
িাতরখঃ ১৮/ ১১/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স সামা এন্টারপ্রাইজ োতলবাড়ী, িাকুর াও।  ব- ০২৩৩৭৫২ ১৯/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৪২  
িাতরখঃ ১৯/ ১১/ ২০১৪ 
 

পুলহাট তমল এন্ড হাডওয়ার ট্রোর পুলহাট, সদর, তদোজপুর
।  

ব- ০২৩৩৭৫৩ ২৩/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৭৪৮  
িাতরখঃ ১৭/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রজ আর অনটা রাইস তমল  চানপাড়, পীর ঞ্জ, িাকুর
 াও।  

ব- ০২৩৩৭৫৪ ২৪/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৭  
িাতরখঃ ২৪/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স বৃন্দা ট্রেতডং  েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২৩৩৭৫৫ ২৬/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১০১  
িাতরখঃ ২৬/ ১১/ ২০১৪ 

োর অনটাপ্র মালদহপতি, সদর, তদোজ
পুর।  

ব- ০২৩৩৭৫৬ ২৭/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৮৪  
িাতরখঃ ২৬/ ১১/ ২০১৪ 

আনটায়ারী অনটা তমলস তলঃ  বড়দাপ, অাানটায়ারী, প
ঞ্চ ড়।   

ব- ০২৩৩৭৫৭ ০১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৪৩  
িাতরখঃ ০১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স লাম ইয়া এন্টারপ্রাইজ িজেপুর,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২৩৩৭৫৮ ০৩/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৭৯  
িাতরখঃ ০২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স খাে এন্টারপ্রাইজ ট্রমলা াতছ, তট এে তট 
ট্ররাড, ট্রসিাব ঞ্জ, তদোজ
পুর।  

ব- ০২৩৩৭৫৯ ০৭/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫৩  
িাতরখঃ ০৭/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স রািী এন্টারপ্রাইজ তস এে তব ট্ররাড, ঈদ াহ 
আ/ এ. তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬০ ০৮/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৯১  
িাতরখঃ ০৮/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স গুপ্তা এন্টারপ্রাইজ োটাবাড়ী, িুলবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬১ ০৯/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮২  
িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স োমাল এন্ড িাদাস  জ ন্নাথপুর, তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬২ ১০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০৮  
িাতরখঃ ১০/ ১২/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স লাবীব ট্রেডাস বাংলাতহতল, হাতেমপুর,  
তদোজপুর্। 

ব- ০২৩৩৭৬৩ ১৫/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫০  
িাতরখঃ ১৫/ ১২/ ২০১৪ 

ঢাো অনটা রাইস তমল  তসমুলিলা, োউ ানমাড়,  
তদোজপুর।  

ব- ১৭৬৮০১ ২১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫৫  
িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমাঃ রতিকুল ইসলাম  খয়খাটপাড়া, তিরেইহাট,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ১৭৬৮০২ ২১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫৬  
িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্র ালাম ট্রমাস্তিা েন্সোেশে সুইহারী, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৩ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০৮ 
িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আোশ এন্টারপ্রাইজ  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৪ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮৯ 
িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স প্রযুতক্ত এন্টারপ্রাইজ  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৫ ২৩/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩১ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স পূতণমা ট্রেডাস োতলবাড়ী, িাকুর াও।  ব- ১৭৬৮০৬ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১৪ 

স্যাতললেু তট এসনটট তলঃ  ট্রবতদোনজাি, ট্রবাডবাজার
, পঞ্চ ড়।  

ব- ১৭৬৮০৭ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫২৪ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স পার িাই হাসতেং তমল  ট্রটংতরয়া, িুিডাঙ্গী, হতরপু
র, িাকুর াও।  

ব- ১৭৬৮০৮ ২৯/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৯১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স হাতবব িাদাস বঙ্গবন্ধ সড়ে, িাকুর াও।  ব- ১৭৬৮০৯ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮১ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাসস পলাশ এন্টারপ্রাইজ িওয়াখালী,  রুপ ঞ্জ 
বাজার ,  েড়াইল 

ব 0188721 06/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 06/ 35 
িাতরখঃ 05/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেতট এে এন্ড ট্রোং রহমি মতঞ্জল( 3য় 
িলা) , শাশসা,  

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0188722 07/ 07/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 03 
িাতরখঃ 07/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেডাসস রাজার হাট 
বাজার, সদর যনশার 

ব 0188723 07/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালােঃ 01/ 71 
িাতরখঃ07/ 07/ 2009  
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আর তজ এন্টারপ্রাইজ  52/ 1,  পাবলা 
বতেে পাড়া 

ট্রদৌলিপরু, খুলো। 

ব 0188724 07/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 01/ 59 
িাতরখঃ 02/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িারুে এন্টারপ্রাইজ 163, বয়রা ট্রমইে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0188725 08/ 07/ 2009 আেতলতমনটড চালাে 04/ 39 
িাতরখঃ 07/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ েরূ জালাল 460, তবমাে বন্দর 
সড়ে, পরুািে 
েসবা, যনশার। 

ব 0188726 09/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 05/ 08 
িাতরখঃ 09/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসার্ আর ট্রে এন্টারপ্রাইজ 11 হতরোথ দত্ত 
ট্রলে, ট্রযনশার 

ব 0188727 09/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 06/ 13 
িাতরখঃ 09/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাতন্ত এনরা িডু বট সিল জ তি 
কুতেয়া 

ব 0188728 13/ 07/ 2009 1, ট্রোতটর  চালাে 07/ 06 
িাতরখঃ 13/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমম এন্টারপ্রাইজ 11, হতরোথ দত্ত 
ট্রলে, যনশার 

ব 0188729 13/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 45/ 26 
িাতরখঃ 13/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এস ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রছাট আচড়ার ট্রমাড় 
ট্রবোনপাল, শাশসা 

ব 0188730 13/ 07/ 2009 5,  লক্ষ চালাে 05/ 27 
িাতরখঃ 13/ 07/ 2009 



যনশার বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস দ্বীপ েনপসানরশে আরািাি িবে , 3য় 

িলা, ট্রবোনপাল, শা
শসা যনশার 

ব 0188732 13/ 07/ 2009 15 লক্ষ চালাে 05/ 32 
িাতরখঃ 09/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রিতিক্স 6. 6 খলুো শতপস 
েমনেক্স 

4, 4/ 1, 4/ 2, পরা
িে যনশার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0188732 13/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 02/ 45 
িাতরখঃ 09/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মখুাতজস ট্রেডাসস আতজজ সদসার 
তবতল্ডং, 1েং ট্র নটর 

বীপরীনি 
 াজীপরু, ট্রবোনপাল,

যনশার 

ব 0188733 14/ 07/ 2009 50 লক্ষ চালাে 06/ 08 
িাতরখঃ 14/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমিো তবয়াতরং এন্ড 
অনটাস 

রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0188734 15/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 02/ 01 
িাতরখঃ 15/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস দীপ ট্রেতডং 36 েং খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0188735 19/ 07/ 2009 5,  লক্ষ চালাে 02/ 19 
িাতরখঃ 19/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বা  ট্রেডাসস ট্রমইে 
ট্ররাড, তিের াছা,  

যনশার 

ব 0188736 20/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 04/ 25 
িাতরখঃ 12/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস সিিা তিস 

 
 

ট্রবোনপাল মাছ 
বাজার, ট্রবোনপাল, শা

শসা যনশার। 

 
 

ব 0188737 

 
 

20/ 07/ 2009 

 
 

50,  লক্ষ 

 
 
চালাে 14 
িাতরখঃ 20/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারপ্রাইজ আর এে ট্ররাড, যনশার ব 0188738 20/ 07/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 59 
িাতরখঃ 20/ 07/ 2009 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস ট্রহানসে মটরস আর এে ট্ররাড যনশার ব 0188739 20/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 04/ 50 

িাতরখঃ 20/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শামসুর রহমাে 61েং এস তস সাহা 
ট্রলে 

িাোপাড়া, কুতেয়া 

ব 0188740 21/ 07/ 2009 5 লক্ষ চালাে 02/ 39 
িাতরখঃ 14/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইতলক্স এন্টারপ্রাইজ সাং ওয়াতরয়া 
িাউডাঙ্গা, সািক্ষীরা। 

ব 0188741 21/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 02/ 18 
িাতরখঃ 21/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

তসমনপক্স ইন্টারন্যাশোল সদর হাসপািাল 
ট্র ট, েড়াইল। 

ব 0188742 21/ 07/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 24 
িাতরখঃ 21/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িশস তলতমনটড 36, বঙ্গ বন্দু সুপার 
মানেসট, কুতেয়া 

ব 0188743 21/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 01/ 55 
িাতরখঃ 21/ 07/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস োডস ট্রসন্টার 107, স্যার ইেবাল 

ট্ররাড, খুলো। 
ব 0188744 21/ 07/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 36 

িাতরখঃ 21/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাতসি এন্টারপ্রাইজ চাপড়া সড়ে সুেশী 
পাড়া, সািক্ষীরা। 

ব 0188745 22/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 03/ 61 
িাতরখঃ 21/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ন্যাশোল অনটা রবীন্দ্রোথ 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0188746 23/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 01/ 21 
িাতরখঃ 23/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস  এ এম ট্রেতডং 

 
 

েলিা োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা। 

 
 

ব 0188747 

 
 

26/ 07/ 2009 

 
 

50 লক্ষ 

 
 
চালাে 04/ 24 
িাতরখঃ 26/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এি তরমস 
ইন্টারন্যাশোল 

6েং ট্র নটর বীপরীনি 
 াজীপরু 

ব 0188748 26/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 04/ 32 
িাতরখঃ 26/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রবোনপাল, যনশার 
ট্রমসাসস রাো এন্টারপ্রাইজ পলাশ ট্রপাল 

সািক্ষীরা। 
ব 0188749 27/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 02/ 01 

িাতরখঃ 27/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সাতেো এন্টারপ্রাইজ ট্রচেনপাে 
ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 0188750 27/ 07/ 2009 15,  লক্ষ চালাে 02/ 15 
িাতরখঃ 23/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খলুো ট্রেডাসস এন্ড 
ট্রোং 

6 সামছরু রহমাে 
ট্ররাড,  
খলুো। 

ব 0194751 28/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 03/ 73  
িাতরখঃ 28/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পতল এন্টারপ্রাইজ রাম: খােপরু, িুরুতল
য়া 

শ্যামে র, সািক্ষীরা। 

ব 0194752 28/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 03/ 85  
িাতরখঃ 28/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েরূ রাইচ তমল খাজাে র, জ তি,  
কুতেয়া। 

ব 0194753 29/ 7/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 03/ 73  
িাতরখঃ 29/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তপংকু ইন্টারন্যাশোল সুপাতর 
পতে, বান রহাট 

ব 0194754 29/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 04/ 48  
িাতরখঃ 29/ 10/ 2008 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস দুরান্ত এনরা ইন্ডাতেজ ট্রজল 
ট্ররাড, ট্রিাপ, যনশার 
সদর, যনশার। 

ব 0194755 29/ 07/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 02/ 50  
িাতরখঃ 29/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সালাম এন্টারপ্রাইজ তশনরামতে, খােজাহাে 
আলী থাো, খুলো। 

ব 0194756 29/ 07/ 2009 1 লক্ষ চালাে 04/ 48  
িাতরখঃ 29/ 7/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমৌলদুা ইন্টারন্যাশোল বাাঁোল, সািক্ষীরা 
সদর,  

সািক্ষীরা। 

ব 0194757 02/ 08/ 2009 5 লক্ষ চালাে 04/ 35  
িাতরখঃ 02/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরািাি ট্রহানসে ট্রেশে বাজার,  
েওয়াপাড়া 
অিয়ে র, যনশার। 

ব 0194758 02/ 08/ 2009 50,  লক্ষ চালাে 02/ 23  
িাতরখঃ 13/ 04/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস ট্রিৌতহদ এন্টারপ্রাইজ আর এে ট্ররাড 
( ট্রহাতমও প্াতথে 
েনলনজর সামনে,  

যনশার। 

ব 0194759 03/ 08/ 2009 5,  লক্ষ চালাে 03/ 11  
িাতরখঃ 03/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তপ্রন্টনজট ট্রটেনোলতজ 
তল:  

1449 ট্ররল ট্ররাড 
র ংস  ইনলেনোতেক্স 

িবে( 2য় 
িলা) , যনশার। 

ব 0194760 05/ 08/ 2009 1 ট্রোতট চালাে 86  
িাতরখঃ 28/ 7/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িনয়জ উতিে এন্ট 
ট্রোম্পােী 

46 ওনয়ে ট্রমেট 
ট্ররাড, বড়  

বাজার, খলুো। 

ব 0194761 05/ 08/ 2009 1 ট্রোতট চালাে 02/ 10 
িাতরখঃ 05/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তটতি োেসার 53 হারডনমটাল 
 ্ালারী 
খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0194762 05/ 08/ 2009 5 লাক্ষ চালাে 032/ 27 
িাতরখঃ 04/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসতলম ট্রেডসাস 
 

তি, ট্রজ,  স্কলু 
ট্ররাড, ( ট্রোট ট্ররাড)  

চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0194763 06/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 01  
িাতরখঃ 05/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রায়াি এন্টারপ্রাইজ োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশা 
যনশার। 

ব 0194764 09/ 08/ 2009 15 লাক্ষ চালাে 02/ 45  
িাতরখঃ 09/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস নুপরু ইন্টারন্যাশোল   ট্রবোনপাল 
বাজার, শাশসা 
যনশার। 

ব 0194765 09/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 47  
িাতরখঃ 09/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এ, ট্রে শরিুনিৌলা 142 েওয়া পাড়া 
ট্ররাড 

ট্রিাপ, যনশার। 

ব 0194766 10/ 08/ 2009 15 লাক্ষ চালাে 03/ 03  
িাতরখঃ 10/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতিউ এন্টারপ্রাইজ পবহাতট তবশ্ব ট্ররাড,  
তিরোইদহ। 

ব 0194767 10/ 08/ 2009 15 লাক্ষ চালাে 02/ 41  
িাতরখঃ10/ 08/ 2009  
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস রাো এন্টারপ্রাইজ রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0194768 10/ 08/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
ঊনদ্ধস 

চালাে 03/ 75 
িাতরখঃ 10/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এম ট্রেডাসস ট্ররল ট্ররাড, যনশার ব 0194769 11/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 46 
িাতরখঃ 09/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতমহা এন্টারপ্রাইজ 12, সাউথ ট্রসন্োল 
ট্ররাড, সসয়দ ট্রমাস্তা 

 াউছলু হে 
সড়ে, খলুো। 

ব 0194770 11/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 31 
িাতরখঃ 10/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আমােি ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােসস 

10 পরুািে যনশার 
ট্ররাড পবূস বয়রা খলুো 

ব 0194771 11/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 01 
িাতরখঃ 10/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  েেে ইন্টারন্যাশোল েরূ ে র চুয়াডাঙ্গা ব 0194772 12/ 08/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
ঊনব 

চালাে 03/ 77 
িাতরখঃ 10/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহরীে ইন্টারন্যাশোল েট েং 69 ট্রসক্টর েং 
2 তেউ টাউে যনশার 

ব 0194773 12/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 29 
িাতরখঃ 12/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সরোর এন্টারপ্রাইজ তমেতশতমল বাজার 
ডমুতুরয়া, খলুো 

ব 0194774 16/ 08/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 33 
িাতরখঃ 13/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী ট্রেডাসস রতবন্দ্রোথ সডে 
যনশার 

ব 0194775 17/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখঃ 17/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রীিা এন্টারপ্রাইজ বাসা েং 58 ট্ররাড েং 
10 েলাবা াে 
তিোইদহ 

ব 0194776 17/ 08/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 43 
িাতরখঃ 05/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েল্ােী ট্রেডাসস িলুিলা বাজার 
িলুিলা খলুো 

ব 0194777 17/ 08/ 2009 1 লক্ষ চালাে 02/ 16 
িাতরখঃ 15/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এ এন্টারপ্রাইজ োিারে ট্ররল বাজার ব 0194778 17/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 30 



শাশস যনশার িাতরখঃ 17/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসালায়মাে ট্রহানসে 95 ট্রজল ট্ররাড ট্রিাপ 
যনশার 

ব 0194779 17/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 26 
িাতরখঃ 17/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে ইন্টরন্যাশোল এম এম আলী 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0194780 18/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 02 
িাতরখঃ 18/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেড এ্াড িাইজার পালবাড়ী মতূির ট্রমাড 
যনশার 

ব 0194781 19/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 06 
িাতরখঃ 19/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তদয় এন্টারপ্রাইজ  গুর গুতরয়া ট্র াঙ্গার 
ট্র ট িতেরহাট 
বান রহাট 

ব 0194782 19/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 19 
িাতরখঃ 19/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চাদেী এন্টারপ্রাইজ তছনেমা হল 
পাড়া( সদর 

হাসপািাল)  ট্ররাড 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0194784 23/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 24/ 10 
িাতরখঃ 27/ 07/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রবত্রাবতট এনজতন্স ট্রবোনপাল 
বাজার, শাশসা যনশার। 

ব 0194785 23/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখঃ 23/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে েন্সোেশে পা লাদাহ যনশার 
সদর যনশার। 

ব 0194786 24/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 04 
িাতরখঃ 24/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রচনলঞ্জার আইচ এন্ড 
তিস এক্সনপাটস তলঃ 

চর রুপসা 
বা মারা, রুপসা,  

খলুো 

ব 0194787 24/ 08/ 2009 15 লক্ষ চালাে 05/ 18 
িাতরখঃ 23/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাল্ল এন্টারপ্রাইজ ট্রোট চাদপরু ট্ররাড 
আড়পাড়া োলী ঞ্জ 

তিোইদহ 

ব 0194788 24/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 02 
িাতরখঃ 24/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বয়রা অনটা রাইস লবেচরা েদীর িীর ব 0194789 27/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 06/ 04 



তমলস  তশপইয়াডস খুলো িাতরখঃ 27/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস ট্রেতমনমাল তিডস 
( প্রা)  তলঃ 

 
 

লবে চরা েদীর িীর  
( সুইচ ট্র ট)  খলুো 

 
 

ব 0194790 

 
 

27/ 08/ 2009 

 
 

1 ট্রোতটর ঊনবস 

 
 
চালাে 06/ 07 
িাতরখঃ27/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসতলম এক্সনপাটস এন্ড 
ইমনপাটস ট্রোং 

িারাতল বাজার সংলগ্ম 
জািরপরু ট্রমইে 

রাস্তার 
ধানর, সািক্ষীরা। 

ব 0194791 30/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 07/ 23 
িাতরখঃ26/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তরয়াজ এনরা তেতটং 
ইন্ডাতিজ 

েট েং তস 8 ও তস 9 
তবতসে তশল্প ে রী 
যনশার সদর যনশার। 

ব 0194792 30/ 08/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 03 
িাতরখঃ30/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাইি ইনলেেতেক্সস ট্রেশব লাল ট্ররাড 
শতহদ সডে যনশার 

ব 0194793 01/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 05 
িাতরখঃ01/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতমে েন্সোেশে িালা, সািক্ষীরা ব 0194794 02/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 08 
িাতরখঃ01/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাইদ এন্টারপ্রাইজ এইস এস এস সডে 
তিোইদহ 

ব 0194795 02/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 10 
িাতরখঃ01/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররট তিশে 
ইন্টারন্যাশোল 

খাে এ সবরু ট্ররাড 
ট্ররতলন ট মনহশ্বর 
পাশা, খলুো 

ব 0194796 02/ 09/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 24 
িাতরখঃ02/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশৌরি ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রোয়াপাড়া   ট্রমইে  
ট্ররাড, অিয়ে র, য

ট্রশার। 

ব 0194797 02/ 09/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
ঊনবস 

চালাে 03/ 50 
িাতরখঃ02/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেজসো এন্টারপ্রাইজ বারাতন্দ ট্রমাল্লাপাড়া 
যনশার 

ব 0194798 03/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 01 
িাতরখঃ03/ 09/ 2009 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস তড এইস এন্টারপ্রাইজ 211 তেউ খনয়র িলা 

যনশার 
ব 0194799 03/ 09/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 30 

িাতরখঃ03/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস প্রিাশা ট্রেডাসস 

 
 

মজমপরু ট্ররলহ ট 
কুতেয়া 

 
 

ব 0194800 

 
 

07/ 09/ 2009 

 
 

15 লক্ষ 

 
 
চালাে 03/ 27 
িাতরখঃ07/ 09/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস ইলা ট্রেডাসস প্রধাে সড়ে 

ট্রমনহরপরু 
ব 0194801 08/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 43 

িাতরখঃ07/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউদাে ট্রেডাসস ওনয়ে ট্রমেট ট্ররাড,  
16 িাকুরবাড়ী ট্রলে 

খলুো 

ব 0194802 03/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 24 
িাতরখঃ19/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্র রাজনুয়ট বেুেল তব এল েনলজ 
ট্ররাড( তবএল)  

েনলজ 
ট্র ট, ট্রদৌলিপরু,  

খলুে। 

ব 0194803 08/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 7121 
িাতরখঃ26/ 08/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজয় এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার 
শাশসা যনশার 

ব 0194804 09/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 04 
িাতরখঃ09/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্ারা ে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

জানম মসতজদ ট্রলে 
যনশার 

ব 0194805 10/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 05 
িাতরখঃ10/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জতহর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রবোনপাল শাশসা 
যনশার 

ব 0194806 10/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখঃ10/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শতিে এন্ড িাদাসস ট্রদয়াো ট্রমইে 
ট্ররাড, দিাদার পাড়া 
ট্রদৌলিপরু, খুলো। 

ব 0194807 10/ 09/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 13 
িাতরখঃ10/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস অেন্যা এন্টারপ্রাইজ েল ডাঙ্গা সডে 
োতল ঞ্জ তিোইদহ 

ব 0194808 14/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 02/ 06 
িাতরখঃ14/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতছপ ইন্টারন্যাশোল তজের াছা যনশার ব 0194809 14/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 0/ 26 
িাতরখঃ14/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস োজমলু এন্ড িাদাসস 

 
 

32 বায়িেুেরূ সতপং 
ট্রসন্টার খলুো 

 

 
 

ব 0194810 

 
 

15/ 09/ 2009 

 
 

15 লক্ষ 

 
 
চালাে 01/ 03 
িাতরখঃ10/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাতেয়া এন্টারপ্রাইজ বাগুতর বাজার বা  
আচডা শাশসা যনশার 

ব 0194811 16/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 02/ 01 
িাতরখঃ16/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শতরি বস্রালয় ট্রপাডাদহ েিেু বাজার 
তমরপরু কুতেয়া 

ব 0194812 17/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 30 
িাতরখঃ07/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরব্াে োতেসি্াল 
ইন্টারন্যাশোল 

আর এে ট্ররাড যনশার ব 0194813 17/ 09/ 2009 50 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখঃ17/ 09/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সওদা র ট্রেডাসস োলার বাজার 
দানমাদর পরু 

োতল ঞ্জ তিোইদহ 

ব 0194815 24/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 26 
িাতরখঃ16/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এতশয় প্াতসতিে 
ইন্টারন্যামোল 

ট্ররাড 6 বাড়ী 30 
ট্রসাোডাঙ্গা আ/ এ 

খলুো 

ব 0194816 27/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 07 
িাতরখঃ27/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতলে তমতডয়া 
এন্টারপ্রাইজ 

30 আর এে ট্ররাড 
ট্রিাপ যনশার 

ব 0194817 27/ 09/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 09 
িাতরখঃ31/ 08/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সসয়দ আক্তার আলী  ট্র ায়াল 
বাথাে, আলাইপ,ু  

ব 0194818 27/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 0/ 30 
িাতরখঃ16/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 



রুপসা , খলুো। 
ট্রমসাসস স্যাতলো ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রেিাতজ সুিাি চন্দ্র 
ট্ররাড যনশার 

ব 0194819 27/ 09/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 51 
িাতরখঃ27/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাসাে এন্টারপ্রাইজ 227, সাতেসট হাউজ 
ট্ররাড শাহ আব্দলু 
েতরম ট্ররাড, যনশার 

ব 0194820 29/ 09/ 2009 5 লক্ষ চালাে 02/ 28 
িাতরখঃ29/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
 

ট্রমসাসস ইতেিাসসাল ইতের 
ইন্ডাতিজ 

 
 

এ 12 তবতসে তশল্প 
ে রী তশরমতে খলুো 

 
 

 
 

ব 0194821 

 
 

29/ 09/ 2009 

 
 

15 লক্ষ 

 
 
চালাে 01/ 13 
িাতরখঃ29/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারপ্রাইজ োরনেলিলা োতটয়া 
সািক্ষীরা 

ব 0194822 29/ 09/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 01/ 17 
িাতরখঃ29/ 09/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খাতলদ এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর 
সািক্ষীরা 

ব 0194823 01/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 62 
িাতরখঃ01/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজামািার এন্টারপ্রাইজ িওয়াখালী বাজার 
েডাইল 

ব 0194824 01/ 10/ 2009 01 ট্রোতট টাো  চালাে 03/ 63 
িাতরখঃ01/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েতন্দ ট্রেতডং েনপসানরশে চেুে র বাজার 
ডমুতুরয়া খুলো 

ব 0194825 01/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 25 
িাতরখঃ01/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতেে এন্টারপ্রাইজ কুশখাতল বাজার 
সািক্ষীরা বাজার 

সািক্ষীরা 

ব 0194826 04/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 04/ 19 
িাতরখঃ04/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  াজী এন্টারপ্রাইজ রাম ও ট্রপাে ট্রখারদা 
েলানরায়া সািক্ষীরা 

ব 0194827 04/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 5004 
িাতরখঃ01/ 10/ 2009 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ডলতিে এন্টারপ্রাইজ 30 পঃু 110 খাে 
জাহাে আলী 

ট্ররাড, খুলো 9100 

ব 0194831 05/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 04/ 15 
িাতরখঃ05/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আর ট্রে ট্রেডাসস ট্রছাট আচডা টাতমসোল 
ট্ররাড, শাশসা যনশার 

ব 0194832 05/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 07 
িাতরখঃ05/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউদাে এনরা 
ে্াতমনেল ইন্ডাতিজ 

ট্রসক্ট 8 েট েং 3 
ব্লে তব উপশহর সদর 

যনশার 

ব 0194833 07/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 97 
িাতরখঃ06/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস মনমািা ট্রেডাসস 

 
20 এস এম এ রব 
সতপং েমনেক্স ট্রক্ল 
ট্ররাড খলুো 

 
 

ব 0194834 

 
07/ 10/ 2009 

 
5 লক্ষ 

 
 
চালাে 02/ 36 
িাতরখঃ07/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পার এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল বন্দর 
সািক্ষীরা সদর 
সািক্ষীরা 

ব 0194835 07/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 46 
িাতরখঃ07/ 10/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেডাসস ট্রোট চাদপরু ট্ররাড 
োতল ঞ্জ তিোইদহ 

ব 0194836 07/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 50 
িাতরখঃ07/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রলাতর এনরানপাে  শহীদ তজয়া সড়ে উপ 
শহর পাড়া তিোইদহ 
সদর তিোইদহ 

ব 0194837 08/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 07 
িাতরখঃ08/ 10/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস তদ োটনন্সলরস্ 

োউতন্সল তলঃ 
4েং েতব ট্র ালাম 
ট্রমনস্তািা ট্ররাড,  

ট্রিাপ,  ট্রোিয়ালী,  
যনশার 

ব 0194838 08/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 16 
িাতরখঃ08/ 10/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োতবদ মটরস 52,  আর এে ট্ররাড 
যনশার 

ব 0194839 11/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 02 
িাতরখঃ11/ 10/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস রীে এন্টারপ্রইজ আর এে ট্ররাড যনশার ব 0194840 11/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 12 



ওয়াডস েং 08 িাতরখঃ11/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ ট্রসাোলী ট্রবািাম 
ির 

পাওয়ার হাউজ সড়ে 
সািক্ষীরা 

ব 0194841 11/ 10/ 2009 15  লক্ষ চালাে 03/ 63 
িাতরখঃ11/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এরশাদ এন্টারপ্রাইজ তিকুতটয়া ( হিাৎ 
পাড়া) ,  

সদর, যনশার 

ব 0194842 11/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 07 
িাতরখ 11/ 10/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
 ট্রমসাসস  ঐতশ এন্টারপ্রাইজ চ- 48 ট্রেতসতস 

সুপার মানেসট ট্রেতড 
ট্রিাি ট্ররাড খলুো 

ব 0194843 11/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 14  
িাতরখ 02/ 04/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুন্দরবে মটরস 106,  খাে জাহাে 
আলী ট্ররাড, খলুো 

ব 0194844 11/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 61  
িাতরখ 11/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এস এন্টারপ্রাইজ খলুো ট্ররাড িািী 
পাড়া , যনশার 

ব 0194845 13/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 35  
িাতরখ 13/ 010/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলী েনপসানরশে অতম্বো বসু ট্রলে(  
আর  এে ট্ররাড যনশার 

ব 0194846 13/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 04  
িাতরখ 13/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আইতডয়াল 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রবোনপাল বাজার 
ট্রবোনপাল শাশসা,  

যনশার 

ব 0194847 13/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে  03/ 19 
িাতরখ 13/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরািাি এন্টারপ্রাইজ  আরািাি িবে ( িয় 
িলা)  ট্রবোনপাল 

যনশার 

ব 0194848 15/ 10/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 03/ 04   
িাতরখ 15/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এ তট ট্রেতডং 
ওিারসীজ তলঃ 

07,  ট্ররােে উতিে 
সড়ে খলুো 

ব 0194849 15/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 45 
িাতরখ 30/ 09/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস রতিকুল ইসলাম 14/ এ বামে পাড়া 

সড়ে খড়েী ( আব্দলু 
ব 0194850 19/ 10/ 2009 1 লক্ষ চালাে 04/ 02  

িাতরখ 19/ 10/ 2009 



আতজজ সড়ে যনশার বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্রদনলায়ার  
ট্রহানসে ( তদলূ)  

ট্রেদার  ঞ্জ,  
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0194851 20/ 10/ 2009  50 লক্ষ চালাে 03/ 17 
িাতরখ 20/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ সাতজসে্াল ট্রেিাজী সুিাি চন্দ্র 
ট্ররাড( এম ট্রে ট্ররাড)  
বঙ্গবাজার যনশার 

ব 0194852 20/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 05 
িাতরখ 20/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইন্টারন্যাশোল ট্রেড 
ট্রিয়ার 

ট্রছাট আচাঁড়া 
ট্রমাড়, ট্রবোনপাল, য

ট্রশার। 

ব 0194853 21/ 10/ 2009 15লক্ষ চালাে 06/ 05  
িাতরখ 21/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আই তড 
এন্টারপ্রাইজ 

58 খােজাহাে আলী 
ট্ররাড খলুো। 

ব 0194854 25/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 49  
িাতরখ 25/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পাওয়ার ট্রটে  994/ তস তবমাে বন্দর 
সড়ে পরুািে 
েসবা, যনশার 

ব 0194856 26/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 07  
িাতরখ 26/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলিী ট্রেডাসস চেুে র 
বাজার, ডুমতুরয়া 

খলুো। 

ব 0194857 26/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 02/ 41  
িাতরখ 21/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাদীয়া এন্টারপ্রাইজ 14 ও 15 শতপং 
েমনেক্স 

পুরািে যনশার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194858 26/ 10/ 2009 50 লক্ষ চালাে 300  
িাতরখ 25/ 10/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইমনরাল এন্টারপ্রাইজ 751 তব আই তড তস 
ট্ররাড 

খাতলশপরু, খলুো। 

ব 0194859 27/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে04/ 59  
িাতরখ 26/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বাংলানদশ অনটা 
ট্রবামাইলস ম্ানুি্ােচারীং 
োন্ট 

110/ এ ট্রেতডয়াম 
পাড়া ট্রমনহরপরু। 

ব 0194860 28/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 06/ 38  
িাতরখ 28/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতশব ট্রেড মাহাববুা হে ব 0194861 28/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 43  



ইন্টারন্যাশোল এতিমখাো 3েং 
ট্র নটর সামনে 

ট্রবোনপাল, যনশার 

িাতরখ 28/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই মৎস খামার লাইিারা 
থাো: শাশসা,  
যনশার। 

ব 0194862 28/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 44 
িাতরখ 23/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজম এন্টারপ্রাইজ 1েং ট্র ট 
ট্রবোনপাল, শাশসা,  

যনশার। 

ব 0194863 29/ 10/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 04  
িাতরখ 29/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ আর এন্টারপ্রাইজ আটরা ( ডা:  
বাড়ী) , জাহাোবাদ,
ে্ান্টে: খলুো। 

ব 0194864 29/ 10/ 2009 5 লক্ষ চালাে 01/ 51  
িাতরখ 28/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ডাবল ুএন্টারপ্রাইজ  ল্লামারী ( খলুো 
তবশ্বতবদ্ালয় প্রধাে 
ট্র ট) , বতটয়ািাটা, খু

লো 

ব 0194865 01/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 20  
িাতরখ 01/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতে এন্টারপ্রাইজ 12 খাদা তত্রনমাহেী 
বাজার, কুতেয়া 

ব 0194866 01/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 05/ 18  
িাতরখ 01/ 11/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস আল মামেু ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

তপএে স্কলু 
সড়ে, সুলিােপরু,  

সািক্ষীরা 

ব 0194867 02/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 11  
িাতরখ 02/ 11/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস লাতে ট্রমতডতসে সাোই 120 খাে –এ- সবরু 

ট্ররাড, সবোলী খলুো। 
ব 0194868 03/ 11/ 2009  15 লক্ষ চালাে 04/ 17  

িাতরখ 03/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লাহরদাে িডু 
এনজন্সী 

মাতেে তময়া শতপং 
েমনেক্স  

ট্ররলওনয় হাসপািাল 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194869 04/ 11/ 2009 50 লক্ষ চালাে 15  
িাতরখ 
04/ 11/ 09, 5/ 11/ 09 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তরতেউ এবল এোতজস 150 খাে- এ- সবরু ব 0194870 05/ 11/ 2009 50 লক্ষ চালাে 1069, 1033  



এন্ড এেিায়রেনমন্ট 
িাউনন্ডশে 

ট্ররাড, খুলো িাতরখ 29/ 10/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এন্ড এস ট্রেতডং ট্রশর- এ- বাংলা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194871 08/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 19  
িাতরখ 08/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেটল মটরস তল:  পদ্মাতবলা ( শাখারী 
 ািী)  

ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 0194872 09/ 11/ 2009 1 ট্রোতট টাোর 
উনদ্ধস 

চালাে 55  
িাতরখ 04/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োজী ইনলেতেে খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194873 10/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 66  
িাতরখ 08/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তদ ট্রমাল্লা ট্রেতডং হাস পািাল ট্ররাড 
েওয়াপড়া,  
অিয়ে র, যনশার 

ব 0194876 12/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 02/ 03  
িাতরখ 12/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আরমাে এন্টারপ্রাইজ এম ট্রে ট্ররাড যনশার ব 0194877 12/ 11/ 2009 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 01/ 13  
িাতরখ 12/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাতহে ট্রেডাসস রাম ও ট্রপাঃ 
ট্রেদার ঞ্জ,  উপঃ 
মতুজবে র ট্রজলা 

ট্রমনহরপরু 

ব 0194878 12/ 11/ 2009  5 লক্ষ চালাে 04/ 03  
িাতরখ 12/ 11/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলীয়া ট্রেতডং  শহীদ আবলু সড়ে,  
খলুো 

ব 0194879 16/ 11/ 2009  15 লক্ষ চালাে 01/ 33  
িাতরখ 16/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতবব এন্টারপ্রাইজ সুন্দরনিাণা,  
বা রহাট 

ব 0194880 16/ 11/ 2009 1 লক্ষ চালাে 03/ 30  
িাতরখ 12/ 11/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস তরয়াজ  এন্টারপ্রাইজ 6েং পরুািে যনশার 

ট্ররাড, খুলো 
ব 0194881 17/ 11/ 2009  5 লক্ষ চালাে 01/ 02  

িাতরখ 17/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ , এ এ 21/ 1,  ট্রসাোডাঙ্গা ব 0194882 22/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 12  



এন্টারপ্রাইজ রস ট্ররাড, খলুো িাতরখ 22/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লাতবহা এন্টারপ্রাইজ 53/ 2,  হাজী ট্রমনহর 
আলী ট্ররাড, খলুো 

ব 0194883 24/ 11/ 2009  5 লক্ষ চালাে 02/ 25  
িাতরখ 24/ 11/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস জয় এন্টারপ্রাইজ িালা বাজার িালা 

সািক্ষীরা 
ব 0194884 24/ 11/ 2009  5 লক্ষ চালাে 01/ 14 

িাতরখ 24/ 11/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এ,  তব এন্টারপ্রাইহ  রামঃ িালিলা 
ডােির:  আলাইপরু 

রূপসা , খলুো 

ব 0194885 25/ 11/ 2009 15 লক্ষ চালাে 1077 
িাতরখ 09/ 9/ 2009 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রসাতেয়া এন্টারপ্রাইজ 9/ 186,  ট্রসাোডাঙ্গা 

আ/ এ, খলুো 
ব 0194886 25/ 11/ 2009 50 লক্ষ চালাে 57 

িাতরখ 25/ 11/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জনয়ন্ট  এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর,  
সািক্ষীরা 

ব 0194887 01/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 30  
িাতরখ 01/ 12/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস ইনো এনরা ট্রটেস 4ট্রশখ পাড়া ট্রমইে 

ট্ররাড, ( পরুািে 
মসতজদ 

 তল) , খলুো। 

ব 0194888 01/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 25  
িাতরখ 01/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররাজ েসনমতটেস 1েং ট্রমাতহেী ট্রমাহে 
চরবিসী ট্রলে 

তমলপাড়া, কুতেয়া। 

ব 0194889 02/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 26  
িাতরখ 02/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েয়ো ইন্টারন্যাশোল েতেপরু 
বাজার, শ্যামে র, সা

িক্ষীরা 

ব 0194890 03/ 12/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 09  
িাতরখ 03/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িবুা ট্রেডাসস 20 েং ওনয়ে ট্রমেট 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194891 06/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 12  
িাতরখ 06/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েেেডস ট্রপতে সাইড েিেু হাট ট্রখালা ব 0194892 07/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 36  



ট্ররাড, তিোইদহ। িাতরখ 05/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ওতরয়ে ইন্টারন্যাশোল 42 খাে –এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194893 07/ 12/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 42  
িাতরখ 06/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আহাদ আয়রে ট্রোর খলুো 
ট্ররাড, বেচর, ট্রোল্ড 
ট্রসন্টার ট্রমাড়, যনশার। 

ব 0194894 07/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 22  
িাতরখ 07/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এ তব ট্রেড ট্রবোনপাল, শাশসা, য
ট্রশার। 

ব 0194895 08/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 15  
িাতরখ 08/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আর এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল 
বাজার, শাশসা, যনশার

। 

ব 0194896 08/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 01/ 17  
িাতরখ 08/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলী ওিারতসজ 44মতুজব 
সড়ে, যনশার। 

ব 0194897 08/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 43  
িাতরখ 08/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাবাইল োজা 41 এম ট্রে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194898 09/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 36  
িাতরখ 09/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রবঙ্গল মটরস 29 আর এে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194899 10/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 31  
িাতরখ 10/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবল্লাল এন্টারপ্রাইজ  াাঁিী 
পাড়া, ট্রবোনপাল, শা

শসা,  
যনশার। 

ব 0194900 10/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 03/ 30  
িাতরখ 10/ 12/ 2009 

বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাজো ইন্টারন্যাশোল 182 েীল ঞ্জ ব 0194901 13/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 40  
িাতরখ 13/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এে ইসলাম ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা। 

ব 0194902 14/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 03/ 19  
িাতরখ 14/ 12/ 2009 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস েরূুে োহার েতরম 45 খাে জাহাে আলী 

ট্ররাড, খুলো। 
ব 0194903 14/ 12/ 2009 1 লক্ষ চালাে 1042  

িাতরখ 13/ 12/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খশুী ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা। 

ব 0194904 20/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 04/ 64  
িাতরখ 20/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িতরদ ব্াটারী( এি 
তব)  ট্রোং 

61ট্রশর- ই- বাংলা 
তবপেুী ট্রেন্দ্র 
খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194905 20/ 12/ 2009 50 লক্ষ চালাে 01/ 37  
িাতরখ 20/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োেটর এন্ড স্যানলা  পরুািে খলুো 
বাসে্ান্ড, ঢাো 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194906 21/ 12/ 2009 5 লক্ষ চালাে 02/ 03  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাসাে ট্রেডাসস েড়াইল ট্ররাড,  
যনশার 

ব 0194907 21/ 12/ 2009  15 লক্ষ চালাে 01/ 30  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমৌসুমী ট্রোর ট্রে তপ বসু  সড়ে,  
তিোইদহ 

ব 0194908 21/ 12/ 2009 1 লক্ষ চালাে 04/ 46  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুল মতজদ েলা বা াে তিোইদহ ব 0194904 21/ 12/ 2009 1 লক্ষ চালাে 04/ 47  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাো ট্রেতডং  70 বা মারা ট্রমইে 
ট্ররাড,  খলুো 

ব 0194910 21/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 04/ 51  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সসয়দ ট্রেডাসস তপযারী ট্রমাহে ট্ররাড (  
সানদে দানরা া 

ট্রমাড়)  
ট্রবজপাড়া, যনশার 

ব 0194911 24/ 12/ 2009  50 লক্ষ চালাে 01/ 51  
িাতরখ 24/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সিিা ট্রেতডং ট্রোং খাে- এ- সবরু ট্ররাড ব 0194912 24/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 9001  
িাতরখ 23/ 12/ 2009 



িলুবাড়ী ট্র ট , খুলো  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 ট্রমাঃ আেছার আলী  তডনঙ্গদহ বাজার,  

চুয়াডাঙ্গা 
ব 0194913 27/ 12/ 2009 5 লক্ষ চালাে 04/ 92  

িাতরখ 23/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইলাহা ট্রেতডং ট্রজল ট্ররাড ট্রবলিলা 
ট্রিাপ যনশার 

ব 0194914 27/ 12/ 2009 5 লক্ষ চালাে 03/ 79 
িাতরখ 27/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অঙ্কুর  মালঞ্চী যনশার সদর 
যনশার 

ব 0194915 27/ 12/ 2009  15 লক্ষ চালাে 03/ 19 
িাতরখ 27/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আিাস অনটা 
ইনলেতেে 

 2েং েল 
ট্রসাোডাঙ্গা 

বাসে্ান্ড,  খলুো 

ব 0194916 29/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 104  
িাতরখ 29/ 12/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ, এম ট্রেডাসস ট্রেশে বাজার 
েওয়াপাড়া 

অিয়ে র,  যনশার 

ব 0194917 29/ 12/ 2009  1 ট্রোতট চালাে 01/ 34  
িাতরখ 21/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

 ট্রমাঃ োতসর তমরা সাতজয়ারা,  মাগুরা ব 0194918 29/ 12/ 2009 1 লক্ষ চালাে 02/ 55  
িাতরখ 29/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ স্বাধীে তময়া সাতজয়ারা,  মাগুরা ব 0194919 29/ 12/ 2009 1 লক্ষ চালাে 04/ 18 , 02/ 54 
িাতরখ 29/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল আতমে তিস  সুলিােপরু 
সাহাপাড়া,  সািক্ষীরা 

ব 0194920 30/ 12/ 2009 1ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 02/ 59  
িাতরখ 29/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  পদ্মা ট্রেডাসস আর, এে ট্ররাড,  
যনশার 

ব 0194920 30/ 12/ 2009 15 লক্ষ চালাে 191 
িাতরখ 30/ 12/ 2009 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রবাস ইন্টারন্যাশোল 60 বাব ুখাে 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0194922 03/ 01/ 2010 50 লক্ষ চালাে 7 
িাতরখ 30/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লা িান্ডার বাচ আাঁচড়া ব 0194923 30/ 01/ 2009       15 চালাে 04/ 01 



বাজার, শাশসা, য
ট্রশার। 

লক্ষ িাতরখ 03/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস আল ইমরাে এন্টারপ্রাইজ শ্যামপরু 
বাজার, মনহশ্বপরু

,  
তিোইদহ। 

ব 0194924 05/ 01/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 10 
িাতরখ 05/ 01/ 2010 

বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস দীপ রা  হাউজ 66/ 1 ট্রজল 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194925 06/ 01/ 2010 1 লক্ষ চালাে 04/ 06 
িাতরখ 05/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস মীম এন্টারপ্রাইজ জতু য়া েদমিলা 
কুতেয়া সদর,  
কুতেয়া। 

ব 0194926 06/ 01/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 30 
িাতরখ 06/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস জতে এন্টারপ্রাইজ 34 েিেু 
বাজার, লঞ্চিাট 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194927 06/ 01/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 01 
িাতরখ 05/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেডাসস রূপ ঞ্জ 
বাজার, োড়াইল। 

ব 0194928 06/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 28 
িাতরখ 05/ 01/ 2010 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তচিলমারী এন্টারপ্রাইজ 346 ট্রশনর বাংলা 

ট্ররাড,  
খলুো। 

ব 0194929 06/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 22 
িাতরখ 06/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস তট তি এস উইং 29 ট্ররল 
ট্ররাড( আদদ্বীে 
হাসপািানলর 
তবপরীনি)  
 যনশার। 

ব 0194930 07/ 01/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 10 
িাতরখ 07/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস পজুা ট্রেডাসস 17/ 1পরুািে 
যনশার ট্ররাড,  

খলুো। 

ব 0194931 07/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 14 
িাতরখ 06/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস ট্রমা:  েতবর হাওলাদার িািালবাড়ী, শরে ব 0194932 10/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 12 



ট্রখালা, েবান রহা
ট । 

িাতরখ 03/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ  

ট্রমসাসস দীপ ুএন্টারপ্রাইজ পুরািে বাস 
ে্ান্ড 

ট্রেশবপরু, যনশার 

ব 0194933 10/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 লক্ষ চালাে 01/ 15 
িাতরখ 07/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  

 ট্রমসো ট্রেতডং  েীল ঞ্জ  িািী 
পাড়া 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0194934 01/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           50 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 01/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এম ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

েহাটা বাজার 
েহাটা মহেদপু,  

মাগুরা 

ব 0194935 27/ 12/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           5 লক্ষ চালাে 04/ 47, 862 
িাতরখ 10/ 01/ 2010 
ও27/ 12/ 2009 
বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

 
ট্রমসাসস এম আর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

 
েহাটা বাজার 

েহাটা মুহেদপরু,  
মাগুরা 

 
ব 0194936 

 
10/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
 5 লক্ষ 

 
চালাে 361, 04/ 48 
িাতরখ 
27/ 12/ 09, 10/ 01/ 1
0 
ট্রসাোলী ব্াংে 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এন্ড ট্রজ ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

65 ট্রেতডএ এতি 
তেউ খুলো। 

ব 0194937 10/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           50 লক্ষ চালাে 01/ 13 
িাতরখ 10/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে ব্াটারী এন্ড মটরস 10 েং রবীন্দ্র 
োথ 

সড়ে, যনশার। 

ব 0194938 10/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 02/ 27 
িাতরখ 10/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস কুমকুম এন্টারপ্রাইজ 138 েওয়াপাড়া 
ট্ররাড, ট্রিাপ, যনশা

র। 

ব 0194939 11/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 03/ 16 
িাতরখ 11/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রূপ সীজ ট্রোম্পােী বাচ ব 0194940 12/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 01/ 04 



আাঁচড়া, োছারী 
পতে,  

শাশসা, যনশার। 

িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই বীজ িান্ডার বাস্তরী বাজার, বাচ 
আচড়া, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0194941 12/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 04/ 03 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ন্যাশোল সীড ট্রোং ট্রমইে 
ট্ররাড, যাদবপরু,  
 
সনরাজ ঞ্জ, চুয়াডা
ঙ্গা। 

ব 0194942 12/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 03/ 09 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এস ট্রেতডং 33েং আল আতমে 
মানেসট বড় 

বাজার, কুতেয়া। 

ব 0194943 12/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 03/ 10 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িালহা এন্টারপ্রাইজ োিারে 
হাসপািাল 

ট্ররাড, শাশসা, যনশা
র। 

ব 0194944 12/ 01/ 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           15 লক্ষ চালাে 04/ 36 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রীে এনরা ট্রসক্টর- 7, ট্রে-
18, উপশহর 
সদর, যনশার। 

ব 0194945 12/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 04/ 33 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আধতুেে ট্রেডাসস 311 ট্রবজ পাড়া 
ট্রমইে 

ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194946 12/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 12/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এেনডিার এন্টারপ্রাইজ 67তমউতেতসপ্াল 
োংে 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194947 14/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 14 
িাতরখ 13/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস স্বপে বাতেজ্ িান্ডার 21 ওনয়ে ট্রমেট 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194948 17/ 01/ 2010 1 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখ 03/ 12/ 09 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস তব আর তব তমল ট্রমতশোরী 
ট্রোর 

রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার। 

ব 0194949 18/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 09 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতেে এন্টারপ্রাইজ তমেতশতমল, ডমুতুর
য়া, খলুো 

ব 0194950 18/ 01/ 2010 5 লক্ষ চালাে 26 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েতৃি বন্ধু সীড ট্রোর তবশ্ব ট্ররাড িায়োর 
ট্রমাড়,  মাগুরা 

ব 0194951 18/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 15 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চয়ুাডাঙ্গা বীজ িান্ডার তিনেদাহ 
বাসে্ােট্ড 

পাড়া,  চুয়াডাঙ্গা 

ব 0194952 18/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 18/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ হে এন্ড ট্রোং 794 েং 
পবূসারান্দীপাড়া 

ঢাো 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0194953 18/ 01/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 02 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররজা এন্টারপ্রাইজ 58/ 2 আহসাে 
আহনমদ 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194954 18/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 28 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তহনমল  এন্টারপ্রাইজ  ট্রেশে ট্ররাড খলুো ব 0194955 18/ 01/ 2010  15লক্ষ চালাে 01/ 17 
িাতরখ 18/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুজলা সীড িামস বারীে র বাজার 
যনশার সদর 
যনশার 

ব 0194956 18/ 01/ 2010 50 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 18/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েতৃি িান্ডার  বড় বাজার সড়ে,  
সািক্ষীরা 

ব 0194957 19/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 06/ 07 
িাতরখ 19/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউনরো এন্টারপ্রাইজ  েলানরায়া বাজার 
েলানরায়া, সািক্ষী

রা 

ব 0194958 20/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 03/ 05 
িাতরখ 20/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস তদ ট্রবঙ্গল জটু ট্রেতডং  খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড মহসীে ট্রমাড় 
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0194959 20/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 19/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আলম এন্টারপ্রাইজ 3,  হাজী মহতসে 
ট্ররাড(  রহমােীয়া 

মসতজদ 
ট্রলে) , খুলো 

ব 0194960 20/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 13 
িাতরখ 20/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ন্যাশোল সীড েনপসানরশে  15েং খলুো 
বাজার সিরব 

ে্ান্ড ট্ররাড, খলুো 

ব 0194961 21/ 01/ 2010  5 লক্ষ চালাে 01/ 76 
িাতরখ 14/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  িরু এন্টারপ্রাইজ তড 100/ 101,  
তবতসে তশল্প ে রী 
িমুিমুপরু যনশার 
সদর, যনশার 

ব 0194962 20/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 100 
িাতরখ 19/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এ এম এস ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

14,  ট্রশনর বাংলা 
ট্ররাড,  খলুো 

ব 0194963 24/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 01/ 15 
িাতরখ 24/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ন্যাশোল সীঢ হাউজ হাটনখালা 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0194964 25/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 04 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রিন্ডস ইন্টারন্যাশোল রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0194965 25/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 02 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতেব সীড ট্রোম্পােী ঢাো ট্ররাড পরুািে 
বাসে্ান্ড মতের 
উতিে েমনেক্স 
2য় িলা যনশার 

ব 0194966 25/ 01/ 2010      15 
লক্ষ 

চালাে 03/ 02 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েতৃি বাজার চাাঁচড়া ট্রচে ট্রপাে 
ট্রমাড়,  ট্রবোনপাল 
ট্ররাড,  যনশার 

ব 0194967 25/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 05 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস  তেউ শশী ট্রেডাসস ট্ররল বাজার 
দশসো,  চুয়াডাঙ্গা 

ব 0194968 25/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ল্াব্ক্ক্স বানয়ানটেনোলজী 39/ 1,  হাজী 
মহসীে 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0194969 26/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 25/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ওনয়োণস এ্ানোয়াোলচার 
সাতিসনসস 

60 দারুস সালাম 
মহল্লা ট্রসাোডাঙ্গা 
বাইপাস সড়ে,  

খলুো 

ব 0194970 26/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 49 
িাতরখ 11/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা সীড এন্টারপ্রাইজ আড় পাড়া বাজার 
শাতলখা,  মাগুরা 

ব 0194971 76/ 01/ 2010 15 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 27/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  প্রাইম ওয়াচ  ট্রেিাতজ সুিাি 
চন্দ্র ট্ররাড, যনশার 

ব 0194972 27/ 01/ 2010  50 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 27/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস ট্রে এন্টারপ্রাইজ  শংের পরু 
ট্রোিয়ালী,  
যনশার 

ব 0194973 31/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 04/ 06 
িাতরখ 31/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ এন্টারপ্রাইজ আর এে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0194974 31/ 01/ 2010  15 লক্ষ চালাে 6 
িাতরখ 31/ 01/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  াজী এন্টারপ্রাইজ  হাসপািাল ট্ররাড 
ট্রেশবপরু , যনশার 

ব 0194975 31/ 01/ 2010  1 ট্রোতট চালাে 04/ 44 
িাতরখ 31/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  খলুো আলী ট্রোর 3েং ট্রক্ল 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0194975 01/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 22 
িাতরখ 31/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রে তড ইন্টারন্যাশোল  তব আর তট, তস 
মানেসট েিেু 
উপশহর সদর 

ব 0194977 01/ 02/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 20 
িাতরখ 17/ 01/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



যনশার 
ট্রমসাসস  এম এইচ ট্রোর  রবীন্দ্রোথ 

সড়ে, যনশার 
ব 0194978 01/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 23 

িাতরখ 01/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এম এস তবসতমল্লাহ ট্রেডাসস তশনরামতে 
বাজার, খলুো 

ব 0194980 03/ 02/ 2010  15 লক্ষ চালাে 9005 
িাতরখ 03/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  লবুাবা ট্রেড ট্রিয়ার েিেু রাস্তার ট্রমাড় 
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0194981 03/ 02/ 2010 50 লক্ষ চালাে 5 
িাতরখ 03/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তেশাি ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

 1 েং ট্র নটর 
তবপরীনি  াজীপরু 

ট্রবোনপাল 

ব 0194982 07/ 02/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 09 
িাতরখ 07/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  জয় এনরা ট্রেতমে্ালস  পাাঁতজয়া বাজার 
ট্রেশবপরু, যনশার 

ব 0194983 08/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 08/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  সাজলু ট্রেডাসস উত্তর িবােীপরু 
সািবাড়ীয়া 

ট্রিরামারা, কুতেয়া 

ব 0194984 08/ 02/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 14 
িাতরখ 08/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্ররাজা  েনপসানরশে আরািাি িবে(  
3য় িলা)  

ট্রবোনপাল<, যনশা
র 

ব 0194985 08/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 40 
িাতরখ 08/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েমনেক্স তলতমনটড ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপা

ড়া,  
অিয়ে র, যনশার

। 

ব 0194986 10/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 02, 83 
িাতরখ 
02/ 02/ 10, 9/ 2/ 10 
বাংলানদশ ব্াংে,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতে এন্টারপ্রাইজ ট্রবাডিাট 
ট্ররাড, তিের াছা

,  

ব 0194987 11/ 02/ 2010 50 লক্ষ চালাে 25 
িাতরখ 11/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 



যনশার। 
ট্রমসাসস ইউকুহামা ট্ররে( তবতড)  
তলতমনটড 

9ট্রেতডএ এতিতেউ 
িরাজীপাড়া, খলু

ো। 

ব 0194988 14/ 02/ 2010 1ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 26 
িাতরখ 08/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই ট্রবাে এন্টারপ্রাইজ হাই 
ট্ররাড, ট্রিড়ামারা,

কুতেয়া 

ব 0194989 14/ 02/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 25 
িাতরখ 14/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউনরা লবু ইন্ডাতিজ লবেচরা েদীর 
িীর, ( তশপইয়াডস

) , খলুো। 

ব 0194990 14/ 02/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 26 
িাতরখ 14/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমাইয়া হ্যাতন্ডে্াপস িারােপরু, ট্রিড়া
মারা,  
কুতেয়া 

ব 0194991 14/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 24 
িাতরখ 14/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সােজাো এন্টারপ্রাইজ োতল ঞ্জ ট্রচৌরাস্তা 
ট্রমাড়, ( পবূস 
োরায়েপরু) ,  

োতল ঞ্জ, সািক্ষী
রা। 

ব 0194993 14/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 12 
িাতরখ 14/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতমর এন্টারপ্রাইজ ইটা াছা, সািক্ষী
রা। 

ব 0194994 18/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 20 
িাতরখ 18/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ ট্রে ট্রেতডং হাউস 62 খাে- এ-
সবরু 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0194995 18/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 02 
িাতরখ 17/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পলুস্ত্ এন্টারপ্রাইজ রাম-
মটবাড়ী, েয়রা, খু

লো। 

ব 0194996 18/ 02/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 24 
িাতরখ 18/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সীড তলংে এন্টারপ্রাইজ েট- 238 তড ব্লে 
হাউতজং 

এনেট, কুতেয়া। 

ব 0194997 22/ 02/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 18 
িাতরখ 22/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস আলী ট্রেতডং 82 সসয়দ 
ট্রমাস্তা াওছলু হে 
সড়ে, খলুো। 

ব 0194998 22/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 25 
িাতরখ 22/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অবথই এন্টারপ্রাইজ োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা 
যনশার। 

ব 0194999 23/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 10/ 02/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জতে এন্টারপ্রাইজ বাবলািলা 
হাউতজং অতিনসর 
সামনে,  উপশহর 

যনশার 
সদর, যনশার। 

ব 0195000 23/ 02/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 10 
িাতরখ 23/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস এন্টারপ্রাইজ োলীচরেপরু, তি
োইদহ 

ব 0211001 24/ 2/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 13 
িাতরখ 24/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অংকুর সীডস রূপ ঞ্জ, েড়াইল 
সদর, েড়াইল 

ব 0211002 25/ 2/ 2010 15 লক্ষ চালাে 43, 15 
িাতরখ 
020/ 02/ 10, 22/ 2/ 1
0 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অনলাে কুন্ডু  োলীবাড়ী 
ট্ররাড, রূপ ঞ্জ, ে

ড়াইল 
স র, েড়াইল 

ব 0211003 25/ 2/ 2010 15 লক্ষ চালাে 16, 1 
িাতরখ 
08/ 02/ 10, 25/ 2/ 10 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রে আর তস ইউতেিসাস োতটয়া সরোর 
পাড়া, সািক্ষীরা। 

ব 0211004 25/ 2/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 08 
িাতরখ 25/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এতক্সম বাংলানদশ ট্রবোনপাল েনলজ 
ট্ররাড, শাশসা, যনশা

র। 

ব 0211005 28/ 2/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 02 
িাতরখ 28/ 02/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশ্রয়া ইন্টারন্যাশোল সুলিােপরু, সাহা
পাড়া 

ব 0211006 28/ 2/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 52 
িাতরখ 28/ 02/ 2010 



( ট্রবলিলা) , সাি
ক্ষীরা 

বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরািাি এনরা ট্রপ্রাডাক্টস ঢাো 
ট্ররাড, পরুািে 

বাসে্ান্ড, যনশার
। 

ব 0211007 01/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 02 
িাতরখ 01/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বাংলা ট্রলাবাল এক্সনপাটসস  হতরোরায়েপরু 
বাজার, থাো 
ইতব, কুতেয়া। 

ব 0211008 01/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখ 01/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিমাসস এনরা সাইে বাাঁেড়া 
বাজার, তিের াছা

, যনশার। 

ব 0211009 01/ 3/ 2010 1 লক্ষ চালাে 03/ 30 
িাতরখ 01/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাইবাস তডলস তল:  খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু,

খলুো। 

ব 0211010 04/ 3/ 2010 1ট্রোতট টাো  চালাে 03/ 49 
িাতরখ 01/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সামছজু্জামাে তমজাে বোেী 
পাড়া, তিোইদহ(

েতব সুোন্ত 
সড়ে)  

ব 0211011 09/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 25 
িাতরখ 09/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর ট্রে মটরস আর এে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211012 10/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 311 
িাতরখ 10/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ধাবে ট্রেডাসস শংেরপরু 
ট্রিতরিাট, তিোইদ

হ। 

ব 0211013 10/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 113 
িাতরখ 09/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাহািে এন্টারপ্রাইজ েওয়াপাড়, িতূিপ
তে অিয়ে র 
যনশার 

ব 0211014 14/ 3/ 2010  15 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 014/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রাজ ুএন্টারপ্রাইজ  2376 রাজা 
বরদা োন্ত ট্ররাড 

ব 0211015 14/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 128 
িাতরখ 14/ 03/ 2010 



পতিম পাড়া ট্ররল 
ট্র ট,  যনশার 

বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমনহদী ট্রেডাসস  48, তটতব,  এস 
ট্ররাড 

ব 0211016 16/ 3/ 2010  50 লক্ষ চালাে 36 
িাতরখ 09/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এস আর ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল 

িাউডাঙ্গা বাজার 
সািক্ষীরা 

ব 0211017 16/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 23 
িাতরখ 16/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আতমে ট্রেড তলংে  44 েং বা মারা 
প্রাইমারী স্কলূ 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211018 16/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 07 
িাতরখ 07/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আশা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 67 সপ 
পাড়া, খুলো 

ব 0211019 16/ 3/ 2010  1 লক্ষ চালাে 44 
িাতরখ 16/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস   এে তব ইনলেেতেক্স 70,  হাডসনমটাল 
 ্ালারী, খলুো 

ব 0211020 16/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 328 
িাতরখ 16/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এে তপ এন্টারপ্রাইজ রাম-
োনলখারনবড়, রা

মপাল 
, বান রহাট। 

ব 0211021 18/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 82, 42 
িাতরখ 
18/ 3/ 10, 16/ 3/ 10 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িামসস ট্রপাতরে িামস 47ট্রেতড এ 
এতিতেউ, খলুো। 

ব 0211022 16/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 117 
িাতরখ 16/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেড এনসাতসনয়ট 37/ 38 ট্রজল 
ট্ররাড ট্রবলিলা 

যনশার 
সদর, যনশার। 

ব 0211023 18/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 214 
িাতরখ 18/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমিলু এন্টারপ্রাইজ েৃষ্ণে র, তিের
 াছা, যনশার 

ব 0211024 18/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 228 
িাতরখ 18/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস এেিা তিস পারুতলয়া 
ট্রদবহাট, সািক্ষীরা 

ব 0211025 21/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 120 
িাতরখ 21/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খােজাহাে আলী 
এন্টারপ্রাইজ 

38পরুািে যনশার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211026 21/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 69 
িাতরখ 18/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মডসাে এন্টারপ্রাইজ তেতিন্তপরু 
দুলালমতুন্দয়া 

বাজার, োলী ঞ্জ,
তিোইদহ। 

ব 0211027 22/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 307 
িাতরখ 22/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমা:  শতহদুল ইসলাম ধােনখালা,  াংেী,  
ট্রমনহরপরু 

ব 0211028 22/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 87 
িাতরখ 22/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রদশ ট্রসালার এোতজস 110 1ম িলা 
পবহাতট, তিোইদহ

। 

ব 0211029 22/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 1023, 76 
িাতরখ 
22/ 3/ 10, 24/ 2/ 10 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তমতম এন্টারপ্রাইজ িজপাটরুী, বা বা
টী,  

োলী ঞ্জ, সািক্ষী
রা। 

ব 0211032 24/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 22 
িাতরখ 24/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আন্না এন্টারপ্রাইজ আরসাি ম্ােশে 
িয় িলা 
 াজীপরু,  

ট্রবোনপাল শাশসা,  
যনশার 

ব 0211033 24/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 42, 0/ 25 
িাতরখ 
24/ 03/ 2010, 02/ 21
0 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তবজনেস তরনসাসস 70,  খাে জাহাে 
আলী ট্ররাড 

ব 0211034 25/ 3/ 2010  15 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 25/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সাতদয়া সীড হাউজ  সুলিােপরু 
বাজার,  

ব 0211035 28/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 103, 14 
িাতরখ 28/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



সািক্ষীরা 
ট্রমসাসস  িাহতেয়া এন্টারপ্রাইজ পলাশনপাল 

সািক্ষীরা 
ব 0211036 29/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 231 

িাতরখ 29/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

বাংলানদশ অনটানমাইল 
ম্ানুি্ােচাতরং োন্ট 

110/ এ 
ট্রেতডয়ামপাড়া, ট্রম

ট্রহরপরু 

ব 0211037 29/ 3/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 305, 14 
িাতরখ 
29/ 03/ 2010, 18/ 03
/ 210 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  অসাম হ্যাতন্ড রিটস 36,  ডা:  
মতশউর রহমাে 
ট্ররাড( তসনমতে 
ট্ররাড) ,  খলুো 

ব 0211038 30/ 3/ 2010  1 লক্ষ চালাে 01/ 38 
িাতরখ 30/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মীরা ট্রেডাসস 70,  খাে জাহাে 
আলী ট্ররাড,  

খলুো 

ব 0211039 30/ 3/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 30/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রসালজার রপ ট্রেয়ার  ট্রচৌ াছা  
মাোরপাড়া,  
যনশার 

ব 0211040 31/ 3/ 2010 5 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 28/ 03/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  িপ ুট্রেডাসস  েৃষ্ণে র 
পালপাড়া 

তিের াছা, যনশা
র 

ব 0211041 04/ 4/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 24, 01/ 37 
িাতরখ 
04/ 04/ 2010, 04/ 04
/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  জয়া ট্রেডাসস িলুশী ডাঙ্গা,  
েলানরায়া,  
সািক্ষীরা 

ব 0211042 05/ 4/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 13 
িাতরখ 05/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  স্বচ্ছতদপ এন্টারপ্রাইজ  ধাইরাম বাজার 
গুটতুদয়া ডমুতুরয়া,  

খলুো 

ব 0211043 08/ 4/ 2010  15 লক্ষ চালাে 04/ 317 
িাতরখ 07/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আব ুদাউদ তডউে  ট্র াকুলখালী ব 0211044 12/ 4/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 126 



বাজার 
, আলমডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা 

িাতরখ 12/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  শাহনেওয়াজ জটু 
তমলস( প্রাঃ)  তলতমনটড 

 37,  রূপসা 
ে্ান্ড 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0211045 13/ 4/ 2010 1ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 6019 
িাতরখ 11/ 04/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  অে এন্টারপ্রাইজ 41/ 1,  অধ্ক্ষ 
েতরম উতিে 

সড়ে( েতব সুোন্ত 
সড়ে) তিোইদহ 

ব 0211046 27/ 4/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 10 
িাতরখ 27/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তমলে ট্রহানসে  হাইস্কলু ট্ররাড 
ট্রোটচাাঁদপরু 
তিোইদহ 

ব 0211047 27/ 4/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 27/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িরিদার ট্রেডাসস ট্রদৌলিপরু লঞ্চিাট 
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0211048 27/ 4/ 2010  5 লক্ষ চালাে 02/ 319 
িাতরখ 27/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রেড তলংোসস বাসা েং- 50/ 1,  
ট্ররাড েং- 8 

ট্রসাোডাঙ্গা আ/ এ 
2য় ট্রিজ, খলুো 

ব 0211049 28/ 4/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 2015 
িাতরখ 28/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ তবল্লাল ট্রহানসে  জীবে ে র 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211050 29/ 4/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 31 
িাতরখ 29/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িানিমা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

 58 সামচরু 
রহমাে 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0211051 04/ 4/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 05/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এি আর জটু তমলস 
তলতমনটড,   

খাে  িাদাসস 
তপ্রতমনসস হাউজ 

ট্রদৌলিপ ু

ব 0211052 12/ 4/ 2010  50লক্ষ চালাে 184 
িাতরখ 11/ 04/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তিনরাজ মটরস েনলজ ট্ররাড,  ব 0211053 13/ 4/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 14 



ট্রমনহরপরু িাতরখ 13/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  বরেি রাইচ  এন্ড ডাল 
তমল 

তবতসে ট্রমাড় 
ট্র াবতদয়া,  
বান রহাট 

ব 0211054 20/ 4/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 215 
িাতরখ 195/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আনলা েেসোেশে ট্রমাক্তারপরু 
োপসাসডাঙ্গা,  

দামরুহুদা, চয়ুাডা
ঙ্গা 

ব 0211055 20/ 4/ 2010  5 লক্ষ চালাে 125 
িাতরখ 20/ 04/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এ এম এম জটু তমলস তলঃ  273,  ট্রেতডএ  
তেউ মানেসট 

, খলুো 

ব 0211056 22/ 4/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 01/ 28 
িাতরখ 22/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  পলাম ট্রেডাসস  সুলিােপরু বড় 
বাজার , সািক্ষীরা 

ব 0211057 29/ 4/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 21 
িাতরখ 29/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সালাম ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােসস   

 তবনে রায় 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211058 02/ 5/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 122 
িাতরখ 28/ 04/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তসতিে ট্রেতডং  সুলিােপরু 
সািক্ষীরা 

ব 0211059 04/ 5/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 105 
িাতরখ 04/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তিউচার ওয়াল্ড ট্রেড  রািলু পাড়া 
আলমপরু, কুতেয়া 

ব 0211060 05/ 5/ 2010  5 লক্ষ চালাে 01/ 20 
িাতরখ 05/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  োতসব   এন্টারপ্রাইজ  217/ 1,  
মনহম্বর পাশা 
ট্রমইে  ট্ররাড,  
োলীবাড়ী বাজার 
ট্রদৌলিপরু খলুো 

ব 0211061 06/ 5/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 03/ 01. 04/ 314 
িাতরখ 
06/ 05/ 2010, 09/ 02
/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তজ এস এন্টারপ্রাইজ 684,  খাে- এ-
সবরু ট্ররাড 

ব 0211062 09/ 5/ 2010 1ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 04/ 302 
িাতরখ 09/ 05/ 2010 



ট্রদৌলিপরু, খুলো বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তরয়াদ মটরস 106 খাে জাহাে  
আলী ট্ররাড, খলুো 

ব 0211063 09/ 5/ 2010  15 লক্ষ চালাে 108 
িাতরখ 09/ 05/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  রমজাে আলী সরদার ট্রিামরা স্থল 
বন্দর,  সািক্ষীর 

ব 0211064 10/ 5/ 2010  15 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 10/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তব এম ট্রেতডং জ- 28 খাে 
জাহাে আলী 
হোসস 

মানেটস, 24ট্রক্ল 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211065 10/ 5/ 2010 1 লক্ষ চালাে 109 
িাতরখ 10/ 05/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসলিী তজতেং ি্াক্টরী দুধসরা, ট্রোটচাাঁদ
পুর,  

তিোইদহ। 

ব 0211066 22/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 205 
িাতরখ 12/ 05/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তড এস এন্টারপ্রাইজ 1েং োেম 
ট্র াডাউনের 
তবপরীনি 

ট্রবোনপাল, যনশার
। 

ব 0211068 16/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 234 
িাতরখ 11/ 05/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতশদা ট্রমতডতসে ট্রসন্টার ট্রক্ল ট্ররাড ট্রহরাজ 
মানেসট, খলুো। 

ব 0211069 16/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 41 
িাতরখ 10/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতলমা ট্রমতশোরীজ আর এে 
ট্ররাড( েলডাঙ্গা)  

যনশার। 

ব 0211070 18/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 18/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউদাে অনয়ল ট্রহাতল্ডং-
306/ 01,  

েওয়াপাড়া, অিয়
ে র,  

ব 0211071 24/ 5/ 2010 1 লক্ষ চালাে 06/ 537 
িাতরখ 24/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



যনশার 
ট্রমসাসস রাউে ইন্টারন্যাশোল ঢাো 

ট্ররাড, উপশহর, য
ট্রশার। 

ব 0211072 25/ 5/ 2010 50 লক্ষ চালাে 06/ 526 
িাতরখ 25/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সময় এন্টারপ্রাইজ বঙ্গ বন্ধ ু
সড়ে, তিোইদহ। 

ব 0211073 26/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 321 
িাতরখ 25/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ম্াে ট্রদওয়াে ট্রেড ঢাো 
ট্ররাড, পালবাড়ী,

োতিে 
ট্রমাড়, যনশার। 

ব 0211074 31/ 5/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 101 
িাতরখ 31/ 05/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজাহাে এনরা িডু 
ট্রপ্রাডাক্টস তলঃ 

োরায়েপরু, তত্রমহ
েী ডাে 

বাংলা, তিোইদহ। 

ব 0211075 31/ 5/ 2010 50 লক্ষ চালাে 47 
িাতরখ 31/ 05/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসরাজ এন্ড ট্রোং পুরািে 
েসবা, চােলাদার 
বাড়ী, যনশার। 

ব 0211076  03/ 6/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02 
িাতরখ 03/ 06/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োজ ইন্টারন্যাশোল 1েং ট্র নটর 
অপতজট 

ট্রবোনপাল, যনশার
। 

ব 0211077 03/ 6/ 2010 5 লক্ষ চালাে 38 
িাতরখ 3/ 6/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রসাতপট তপ্রতন্টং এন্ড 
প্ানেতজং 

ইিাহােী 2য় 
ট্রলে, রূপসা ে্ান্ড 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211078 03/ 6/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 30 
িাতরখ 02/ 06/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ আর তব ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

31 ট্রমাতহেী 
ট্রমাহে চরবিসী 
সড়ে, তমলপাড়া,

কুতেয়া। 

ব 0211079 08/ 6/ 2010 50 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 1/ 6/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রব ম অনটা রাইস তমল তশপ ইয়াডস 
ট্ররাড, লবেচরা, খু

ব 0211080 10/ 6/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 38 
িাতরখ 7/ 6/ 2010 



লো। ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সম্রাট সু 39 হাজী 
ট্রমাহাঃমহসীে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211081 10/ 6/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 120 
িাতরখ 10/ 6/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আলম ইন্টার ন্যাশোল 7/ তব আর এে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211082 10/ 6/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 125 
িাতরখ 10/ 0/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

লক্ষে জটু তমলস তলঃ হতরোরায়ে পরু 
কুতেয়া 

ব 0211084 22/ 6/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 03/ 234 
িাতরখ 18/ 06/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 ট্রজ,  এস ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 
তলঃ  

160 ট্রশর ই 
বাংলা 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211085 28/ 6/ 2010 1 লক্ষ চালাে 05/ 448 
িাতরখ 28/ 06/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আশা ট্রেডাসস োপতুড়য়া পতে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211086 04/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 35 ও 36 
িাতরখ 30/ 06/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মডসাে ক্লথ ট্রোর  হাজী ট্রমাহা:  
মহসীে 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0211087 05/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 05/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আিজাললু েতরম রানু 766,  তপয়ারী 
ট্রমাহে ট্ররাড ট্রবজ 
পাড়া, যনশার 

ব 0211088 05/ 7/ 2010  50 লক্ষ চালাে 02/ 248 
িাতরখ 05/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খলুো োরনজাে  6 ট্রে, তডএ 
এতিতেউ , খলুো 

ব 0211089 05/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 04/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস রুমা এন্টারপ্রাইজ 

 
আর এে 

ট্ররাড, যনশার 

 
ব 0211090 

 
05/ 7/ 2010 

 
 50 লক্ষ 

 
চালাে 217 
িাতরখ 05/ 07/ 2010 
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পারিীে এন্টারপ্রাইজ  এম এম আলী 
ট্ররাড 

ব 0211091 06/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 01/ 05 
িাতরখ 06/ 07/ 2010 



 বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস মডােস অনটামাবাইল 
ইতঞ্জতেয়াতরং সাতিসতসং এন্ড 
তরতপয়াতরং 

 তবতসে তশল্প 
ে রী , যনশার 

ব 0211092 06/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 06/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস এ ট্রে ট্রেডাসস বঙ্গবন্ধ ুসড়ে 
তিোইদহ 

ব 0211093 06/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 26 
িাতরখ 06/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতজজ মটরস  রবীন্দ্রোথ সড়ে,  
যনশার 

ব 0211094 07/ 7/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 101 
িাতরখ 07/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস ট্রে ইন্টারন্যাশোল তস- 168 েিেু 
উপশহর সদর 

যনশার 

ব 0211095 08/ 7/ 2010  1 ট্রোতট চালাে 04/ 340 
িাতরখ 08/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জয়অ এন্টারপ্রাইজ বড় আচাঁড়া 
ট্রবোনপাল,  
যনশার 

ব 0211096 11/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজ ুটায়ার হাউজ খলুো ট্ররাড ট্রোল্ড 
ট্রোর ট্রমাড়,  

যনশার 

ব 0211097 11/ 7/ 2010  50 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

 ট্রজোস িামসাতসউতটে্ালস কুমার  াড়া,  
তবতসে,  কুতেয়া 

ব 0211098 114/ 7/ 2010  5 লক্ষ চালাে 03/ 241 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মনো হসতপটাল তলঃ মীর ট্রমাশারি 
ট্রহানসে 

সড়ে, কুতেয়া 

ব 0211099 11/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 238 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস উপলক্ষ ট্রেডাসস 

 
বারী ে র বাজার 
যনশার সদর 
যনশার 

 
ব 0211100 

 
11/ 7/ 2010 

 
15 লক্ষ 

 
চালাে 02/ 135 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তশহাব ট্রেতডং  এম এম আলী 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211101 11/ 7/ 2010  15 লক্ষ চালাে 02/ 141 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 



 বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস তরিাি এন্টারপ্রাইজ বাগুড়ী বাজার 

( বা  আচাঁড়া)  
শাশসা,  যনশার 

ব 0211102 11/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 136 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর িল িান্ডার  খুলো বাস ে্ান্ড 
বাস টাতমসোনলর 
সামনে যনশার 

ব 0211103 12/ 7/ 2010  50 লক্ষ চালাে 01/ 02 
িাতরখ 12/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শরীি ট্রেডাসস 16 ট্ররল 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211104 12/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 04/ 25 
িাতরখ 11/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  জালাল এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল, শাশসা,  
যনশার 

ব 0211105 12/ 7/ 2010  15 লক্ষ চালাে 01/ 26 
িাতরখ 12/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হারুে ট্রেডাসস 02 েং ট্র নটর 
সামনে ট্রমাল্লা 
িবে  াজীপরু 

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0211106 12/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 12/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এস এন্ড সন্স বাহাদুর পরু 
ট্ররাড,  

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0211107 12/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 23 
িাতরখ 12/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ ট্রেডাসস  মড়ুালী  সদর 
যনশার 

ব 0211108 13/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 04/ 342 
িাতরখ 13/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চঞ্চল ট্রেতডং এন্ড হ্যাচারী োঞ্চেপরু, তিোই
দহ। 

ব 0211109 13/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 242 
িাতরখ 13/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এল রহমাে এন্টারপ্রাইজ আর এে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211110 13/ 7/ 2010     50 
লক্ষ 

চালাে 03/ 247 
িাতরখ 13/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অেসব এন্টারপ্রাইজ শাশসা 
বাজার, শাশসা, য

ব 0211111 14/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 14/ 07/ 2010 



ট্রশার।  বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আোশ তপ্রন্স এন্টারপ্রাইজ োড়াইল 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211112 14/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 149 
িাতরখ 14/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজা ট্রেডাসস বানরায়ারীিলা 
ট্ররাড, বড় 

বাজার, কুতেয়া। 

ব 0211113 14/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 748 
িাতরখ 14/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িতরদা এন্টাপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা 

ব 0211114 15/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 15/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসন্টাল মটরস ঢাো 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211116 18/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 04 
িাতরখ 18/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ঈশাদী এন্টারপ্রাইজ 619 পবূস বারন্দী 
পাড়া, যনশার। 

ব 0211117 18/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 240 
িাতরখ 18/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এে মটরস আর এে 
ট্ররাড( ইসাহে 

সুপার 
মানেসট) , যনশার। 

ব 0211118 18/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 06 
িাতরখ 18/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মতশয়ার রহমাে ট্রজল 
ট্ররাড, ট্রবলিলা, য

ট্রশার 
সদর, যনশার। 

ব 0211119 19/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 31 
িাতরখ 18/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োতহে এন্টারপ্রাইজ 132 বারান্দী 
পাড়া,  েদমিলা 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211120 19/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 05/ 502 
িাতরখ 19/ 07/ 2010 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ঈশ্বর জটু ট্রপ্রস তলঃ ট্রসেহাটী,  
তদিতলয়া, খলুো। 

ব 0211121 19/ 7/ 2010  1 লক্ষ চালাে 04/ 365 
িাতরখ 13/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস উইনমে জব তরনয়শে রাম ও ট্রপা:  ব 0211122 19/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 53 



ট্রসন্টার। জািপরু , িালা,  
সািক্ষীরা। 

িাতরখ 19/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লক্ষী এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর 
, ট্রিামরা  
সািক্ষীরা। 

ব 0211123 19/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 229 
িাতরখ 19/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ উোদ আলী 
ট্রজায়াদসার 

মুন্সী ঞ্জ, পশুহাট,
আলমডাঙ্গা 
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211124 20/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 134 
িাতরখ 20/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর এন্টারপ্রাইজ 2েং তবনে রায় 
ট্ররাড, ট্রশখ 
পাড়া, খুলো। 

ব 0211125 21/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 05/ 420 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  পাথস হাডওয়ার ট্রোর হাটনখালা 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211126 21/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 05/ 421 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মীর শহীদুল ইসলাম বাব ু সসয়দ আির আলী 
ট্ররাড, ( মীর 
পাড়া)  মাগুরা 

ব 0211127 21/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 06/ 534 
িাতরখ 20/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জেেী এন্টারপ্রাইজ হাতববরু রহমাে 
ট্ররাড ট্রেশব 
ট্রমাড়,  মাগুরা 

ব 0211128 21/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 1204 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এে আর ট্রেড 16 েং ট্ররল 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211129 21/ 7/ 2010 1ট্রোতটর উনধস চালাে 1203 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এইচ খাে ট্রেতডং 46, ওনয়ে 
ট্রমেট ট্ররাড, বড় 
বাজার, খলুো 

ব 0211130 22/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 215 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাজাহার এন্টারপ্রাইজ 260,  ট্ররল ট্ররাড 
দাস পাড়া 

ট্রমাড়, বান রহাট 

ব 0211131 22/ 7/ 2010 1 ট্রোতট 
টাোর উনধস 

চালাে 04/ 368 
িাতরখ 18/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ওনয়ি জটু তমলস তলঃ ট্রেতডএ তশল্প েট ব 0211132 22/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 51 



6( এ)  তশনরামতে 
তশল্প এলাো খাে 
জাহাে আলী 

, খলুো 

টাোর উনধস িাতরখ 04/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাহীো ফ্লাওয়ার তমলস তলঃ  তব, আই,  
তড, তস 

ট্ররাড, খাতলশপরু,
খলুো 

ব 0211133 22/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 244 
িাতরখ 13/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 মেু োর তিস তলঃ 51 খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211134 22/ 7/ 2010 1 ট্রোতট 
টাোর উনধস 

চালাে 03/ 209 
িাতরখ 21/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এে ট্রেডাসস বা  আচাঁড়া বাজার 
শাশসা 

ব 0211135 25/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 02/ 136 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শ্রীজা ট্রমটাল ইন্ডাতিজ আর এে ট্ররাড 
যনশার 

ব 0211136 25/ 7/ 2010  50 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরবাে মাটস 7/ তব রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0211137 25/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 209 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতখ অপতটেস  হাজী ট্রমাহঃ 
মহসীে 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0211138 25/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এে মটরস  ঢাো ট্ররাড 
িালিলা যনশার 

ব 0211139 25/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজাোেী অনটানমাবাইলস 11,  রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0211140 25/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 248 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস জনয়ন্ট এন্টারপ্রাইজ 

 
েলানরায়া বাজার 

 
ব 0211141 

 
26/ 7/ 2010 

 
5 লক্ষ 

 
চালাে 85 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 



েলানরায়া 
সািক্ষীরা 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেউ তবসতমল্লাহ তিেস ট্রোং 47,  ট্রেতড ট্রিাি 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211142 26/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 1101 
িাতরখ 26/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইন্টার ট্রেতডং 663,  মতুজব 
সড়ে ট্ররল ট্র ট 

যনশার 

ব 0211143 26/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 06/ 521 
িাতরখ 26/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তচত্তরঞ্জে কুন্ড ু তব এল েনলজ 
ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু,

খলুো 

ব 0211144 26/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 06/ 523 
িাতরখ 26/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ অনটা তরক্সা ট্রশর- ই-  বাংলা 
তবপেী ট্রেন্দ্র খাে 

এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211145 26/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 249 
িাতরখ 25/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেজার টু্ র এন্ড টতুরজম 212 ট্রদয়াো 
উত্তর পাড়া,  
ট্রহানসে শাহ 

ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু,
খলুো 

ব 0211146 26/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 41 
িাতরখ 22/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেলয় েেিােশে ট্রসক্টর- 02 েট-
63 েিেু 

উপশহর সদর 
যনশার 

ব 0211147 26/ 7/ 2010 15 লক্ষ চালাে 05/ 446 
িাতরখ 26/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অনরঞ্জ ট্রটল   4/ 1 জতলল 
টাওয়ার ( েীচ 
িলা)  খাে- এ 
সবরু ট্ররাড, খলুো 

ব 0211148 26/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 307 
িাতরখ 26/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতমর ওনয়ল তমল েীল রিে ধর 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211149 27/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02102 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস জাতহদ এন্টারপ্রাইজ ট্রখালাডাঙ্গা( ট্রোর

বালা ট্ররাড 
ধমসিলা)  সদর 

যনশার 

ব 0211150 27/ 7/ 2010 50 লক্ষ চালাে 2/ 104 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তরপে ট্রমটাল ইন্ডাতিজ রামে র সদর 
যনশার 

ব 0211151 27/ 7/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 02/ 101 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতি  এন্টারপ্রাইজ 23,  ট্ররল ট্ররাড,  
যনশার 

ব 0211152 27/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এস আর ট্রহাতমও হল  30 তসরাজ উদ  
ট্রদৌলা 

সড়ে, কুতেয়া 

ব 0211153 27/ 7/ 2010  50 লক্ষ চালাে 06/ 548 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেলয় ইন্টারন্যাশোল তব আই তড তস 
ট্ররাড 

খাতলশপরু, খলু 

ব 0211154 27/ 7/ 2010  1 5 লক্ষ চালাে 06/ 547 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ এজ েনপানরসশে অতিসঃ বাড়ী-
43, ট্ররাড-

101, খাতলশপরু,
খলুো। 

ব 0211155 29/ 7/ 2010 1 লক্ষ চালাে 01/ 44 
িাতরখ 27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলম ট্রেডাসস ট্রেশে বাজার 
েওয়াপাড়া, অখি

য়ে র,  
যনশার। 

ব 0211156 29/ 7/ 2010 5 লক্ষ চালাে 06/ 539 
িাতরখ 29/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতরি এন্ড িাদাসস বাড়ী- 57, ট্ররাড-
05,  তেরালা 
আ/ এ, খলুো। 

ব 0211157 01/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 125 
িাতরখ 
27/ 07/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ আর এন্টারপ্রাইজ 101তবধুিিূণ 
ট্ররাড, পরুািে 

ব 0211158 01/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 259 
িাতরখ 



েসবা( োিাল 
িলা) , যনশার। 

26/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আেস ট্রেতডং েনপসানরশে তড- 146, েিেু 
উপশহর যনশার 
সদর, যনশার 

ব 0211159 04/ 8/ 2010 1 লক্ষ চালাে 259 
িাতরখ 
26/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ বাসে্ান্ড 
েওয়াপাড়া, অিয়

ে র,  
যনশার। 

ব 0211162 01/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 357 
িাতরখ 
01/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমরাজ এন্ড িাদাসস ডােবাংলা 
ট্ররাড, মহােদপরু 
বাজার, মাগুরা। 

ব 0211163 021/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 133 
িাতরখ 
18/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম ট্রে ট্রেতডং েচুয়া েিেু 
বাজার, সদর 
যনশার। 

ব 0211164 02/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 132 
িাতরখ 
18/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী ট্রেতডং বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211165 02/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 361 
িাতরখ 
2/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাপলা এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা 

ব 0211166 03/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 06/ 509 
িাতরখ 
03/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাদাসস এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা 

ব 0211167 03/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 183 
িাতরখ 
02/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এল আর ট্রেডাসস ট্রেতডয়াম পাড়া,  
ট্রমনহরপরু 

ব 0211168 03/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 05/ 421 
িাতরখ 
03/ 08/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস এম এ  খানলে  াংেী বাজার 

 াংেী, ট্রমনহরপরু 
ব 0211169 03/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 05/ 422 

িাতরখ 
03/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্রোশ এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা  

ব 0211170 04/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 184 
িাতরখ 
02/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

োজী ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 15,  এম এম 
আলী 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0211171 04/ 8/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 05/ 430 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

তসেদার ট্রেডাসস  তব, ট্রে ট্ররা ( সুর 
তবিানের েীনচ)  

যনশার 

ব 0211174 04/ 8/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 05/ 425 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস   তরইয়া ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

116,  ট্রেশে 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211175 05/ 8/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 06/ 569 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  জাহাে জটু তমলস 
তলতমনটড 

69 , পরুািে 
যনশার ট্ররাড,  
খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খূলো 

ব 0211176 05/ 8/ 2010 1 লক্ষ চালাে 1138 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তজ এম,  ট্রেতডং িানলশ্বর বাজার 
োলী ঞ্জ,  
তিোইদহ 

ব 0211177 05/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 159 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তলমে এন্টারপ্রাইজ আইচ ািী,  ট্রবল 
িতুলয়া, রূপসা,  

খলুো 

ব 0211178 05/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 114 
িাতরখ 
05/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস  শানহদ এন্টারপ্রাইজ  তহজলদী বাজার 
েলানরায়া,  
সািক্ষীরা 

ব 0211179 08/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 38 
িাতরখ 
04/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  পাপাই ইন্টারন্যাশোল  26,  হাজী 
আব্দলু েতরম 
সড়ে, যনশার 

ব 0211180 08/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 142 
িাতরখ 
08/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  লাজেু বীজ িান্ডার েড়াইল ট্ররাড তসতট 
েনলজ মানেসট,  

যনশার 

ব 0211181 09/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 164 
িাতরখ 
08/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রতে বীজ িান্ডার  খুলো ট্ররাড 
মুড়লী, যনশার 

ব 0211182 09/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 166 
িাতরখ 
08/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস  তমন্ট ুবীজ িান্ডার 

 
 তসতট েনলজ পাড়া 

যনশার 

 
ব 0211183 

 
09/ 8/ 2010 

 
15 লক্ষ 

 
চালাে 02/ 165 
িাতরখ 
08/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

খলুো টায়ার এন্ড ব্াটারী হাউজ 35/ 3, খাে এ 
সবরু ট্ররাড 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211184 10/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 
10/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রজবরা ট্রেতডং এম এম আলী 
ট্ররাড,  যনশার 

ব 0211185 10/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 08 
িাতরখ 
09/ 03/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রািসাো এন্টারপ্রাইজ  রুল পাড়া বাজার 
সদর, যনশার 

ব 0211186 11/ 8/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 166 
িাতরখ 
11/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস  ট্রমাঃ েরূ ইসলাম  পবূস বারান্দী 
পাড়া, যনশার 

ব 0211187 11/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 165 
িাতরখ 
11/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মাসুদ এন্টারপ্রাইজ  ট্রসক্টর েং- 7 েট 
েং তস/ 7,  
উপশহর 

সদর, যনশার 

ব 0211188 12/ 8/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
12/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তি আই তপ ইন্টারন্যাশোল  ট্রবোনপাল,  
শাশসা,  যনশার 

ব 0211189 12/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 672 
িাতরখ 
11/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  অতমি এন্টারপ্রাইজ সুতটয়া হাসাদহ 
বাজার 

জীবেে র,  
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211190 12/ 8/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 673 
িাতরখ 
11/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  পানটায়ারী এন্টারপ্রাইজ  ট্রমইে ট্ররাড 
মতেরামপরু বাজার 

মতেরামপরু 

ব 0211191 16/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 139 
িাতরখ 
16/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সুন্দরবে  ্াস তবিাে খাে জাহাে আলী 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211192 19/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 315 
িাতরখ 
19/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস  ট্রমাঃ  আিাউর রহমাে 

 
শাশসা বাজার 
শাশসা,  যনশার 

 
ব 0211193 

 
22/ 8/ 2010 

 
15 লক্ষ 

 
চালাে 04/ 319 
িাতরখ 
22/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  ট্রমাহােদ আলী ট্রেডাসস শাশসা বাজার 
শাশসা,  যনশার 

ব 0211194 22/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 318 
িাতরখ 



22/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস   ট্রেয়া ইন্টারন্যাশোল 30/ এ পবূস ট্রলাহা 
পতে হাটনখালা 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211195 30/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 
30/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  িতুহে এন্টারপ্রাইজ তট তব  তক্লতেে  
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211196 30/ 8/ 2010  50 লক্ষ চালাে 201 
িাতরখ 
30/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  তপন্ট দত্ত  সুপারী পতে 
েওয়াপাড়া,  
অিয়ে র,  
যনমার 

ব 0211197 31/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 119 
িাতরখ 
31/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  এস এম এন্টারপ্রাইজ োহালপরু,  
ট্রমাল্লাহাট,  
বান রহাট 

ব 0211198 31/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 74 
িাতরখ 
28/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

 হাওলাদার এন্টারপ্রাইজ 316,  ট্রজল 
ট্ররাড 

ট্রিাপ, যনশার 

ব 0211201 16/ 8/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 01/ 02 
িাতরখ 
16/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  লক্ষী োন্ত সাহা হাট ট্রখালা 
ট্ররাড, যনশার  

ব 0211202 16/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 136 
িাতরখ 
16/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 



ট্রমসাসস  হাওলাদার ট্রেডাসস আেছার ফ্লাওয়ার 
তমল ট্ররাড 
, ট্রসেপাড়া 

ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0211203 16/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 53 
িাতরখ 
16/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস আহসাে ইমনপক্স েলিা োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা 

ব 0211204 17/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 2/ 175 
িাতরখ 
17/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  ট্রজ্াতি এন্টারপ্রাইজ  আশাশুতে বাজার 
সািক্ষীরা 

ব 0211205 18/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 120 
িাতরখ 
18/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  মায়াবী ট্রেড  এন্টারপ্রাইজ  ট্রখালা 
ডাং া( পতরদশসে 
বাংলা  ট্ররাড)  
সদর যনশার 

ব 0211206 198/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 306 
িাতরখ 
19/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস আমাো এনরা সাইন্স আইলচারা বাজার 
ট্রপাড়াদহ,  কুতেয়া 

ব 0211207 19/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 119 
িাতরখ 
19/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  েীল োজা পাচাঁ রাস্তার 
ট্রমাড়, কুতেয়া 

ব 0211208 19/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 124 
িাতরখ 
19/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস োতরমা েেসাইেনমন্ট 557,  ট্রেিাজী 
সুিাি চন্দ্র বসু 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211209 19/ 8/ 2010  50 লক্ষ চালাে 199 
িাতরখ 
17/ 08/ 2010 



ট্রসাোলী ব্াংে  তলঃ 
 

ট্রমসাসস ট্রশখ জটু তমলস তলঃ  িরিীব পরু 
িলুিলা খলুো 

ব 0211210 19/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 121 
িাতরখ 
19/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  ট্রেড তলংে ইন্টারন্যাশোল 22,  জিার 
স্বরেী 

েদমিা, খলুো 

ব 0211211 19/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 106 
িাতরখ 
18/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  রপন্তী এন্টারপ্রাইজ  োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার 

ব 0211212 18/ 8/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 662 
িাতরখ 
18/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলৎ 
 

ট্রমসাসস  জতহর এন্টারপ্রাইজ  াবিলা বাজার 
ডমুতুরয়া, খলুো 

ব 0211213 23/ 8/ 2010 1 লক্ষ চালাে 01/ 29 
িাতরখ 
22/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  োওসার  এন্টারপ্রাইজ সাদাল বাজার 
িান্ডার 

ট্রোট, বতটয়ািাটা,
খলুো 

ব 0211214 23/ 8/ 2010 1 লক্ষ চালাে 01/ 28 
িাতরখ 
22/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

 
 
ট্রমসাসস  ইউনটাতপয়া 
ইন্টারন্যাশোল 

 
 

ট্রেশে বাজার 
েওয়াপাড়া,  

অিয়ে র, যনশার 

 
 
ব 0211215 

 
 
23/ 8/ 2010 

 
 

1 ট্রোতট টাোর উনধস 

 
 
চালাে 03/ 236 
িাতরখ 
23/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



 
ট্রমসাসস  রাজ ট্রেতডং ট্রিামরা স্থল 

ব্ক্ন্দর,  সািক্ষীরা 
ব 0211216 23/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 155 

িাতরখ 
23/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস তেউ িাই িাই বস্ত্রালয় বতণে পতে 
বান রহাট 

ব 0211217 23/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 233 
িাতরখ 
23/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  আর তব এন্টারপ্রাইজ  ট্রেশে বাজার 
েওয়াপাড়া,  

অিয়ে র, যনশার 

ব 0211218 24/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01 
িাতরখ 
21/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  মাহববু েনপসানরশে 243/ 1,  খাে এ 
সবরু ট্ররাড 

সবোলী খলুো 

ব 0211219 24/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 31 
িাতরখ 
22/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  বািী এন্টারপ্রাইজ েলিা োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা 

ব 0211220 26/ 8/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 140 
িাতরখ 
25/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস ট্র ানল্ডে মটরস তলতমনটড    েওয়পাড়া,  
অিয়ে র, যনশার 

ব 0211221 29/ 8/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01 
িাতরখ 
29/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  োজী আোরুল 
এন্টারপ্রাইজ 

োরাং ালী,  
রিুোথে র,  

ব 0211222 30/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 159 
িাতরখ 



তিের াছা, যনশা
র 

30/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  প্রোশ এন্টারপ্রাইজ েৃষ্ণবাটী ট্রহলাঞ্চী 
মতেরামপরু, যনশা

র 

ব 0211223 30/ 8/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 204 
িাতরখ 
30/ 08/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

জটু ট্রটক্সটাইল তমলস তলতমনটড  ট্রদয়াড়া,   
তদিতলয়া, খলুো 

ব 0211224 31/ 8/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 7155 
িাতরখ 
01/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  রাো ট্রটক্সটাইল এে আই আেছার 
সড়ে( প্রধাণ 
সড়ে)  

কুমারখালী বাজর  
কুমারখালী,  
কুতেয়া 

ব 0211199 02/ 9/ 2010 
 
 
 
 

5 লক্ষ চালাে 52  
িাতরখ 
24/ 08/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

 
ট্রমসাসস মাশুে েেোেশে 

 
01 বসন্ত কুমার 
ট্ররাড, যনশার 

 
ব 0211200 

05/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 109 
িাতরখ 
05/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  তলমা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 240/ 17 
আেছার উতিে 
সড়ে, খলুো 

ব 0211225 02/ 9/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 311 
িাতরখ 
02/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  রাজ ুএন্টারপ্রাইজ িারাগুতেয়া বাজার 
ট্রদৌলিপরু, কুতেয়া 

ব 0211226 06/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 08 
িাতরখ 
06/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



 
 তব আর তট ওয়াল্ড ট্রেড  ইিাতহম োজা 

তসরাজ উদ ট্রদৌলা 
ট্ররাড, কুতেয়া 

ব 0211227 13/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 213 
িাতরখ 
13/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  িরহাদ ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, সািক্ষীরা 

ব 0211228 13/ 9/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 17 
িাতরখ 
13/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  মাইশা  ট্রেতডং  এইচ এম এম 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211229 15/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 303 
িাতরখ 
15/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  তপযিু এন্টারপ্রাইজ েৃষ্ণবাটী 
ট্রহলাঞ্চী, মতেরাম
পুর, যনশার 

ব 0211230 15/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 
15/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

িাদাসস  এনসাতসনয়টস  তসরাজ উদ ট্রদৌলা 
সড়ে,  কুতেয়া 

ব 0211232 19/ 9/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 81 
িাতরখ 
19/ 09/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

 শাহনেওয়াজ ট্রেতডং  তসরাজ উদ ট্রদৌলা 
সড়ে,  কুতেয়া 

ব 0211233 19/ 9/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 80 
িাতরখ 
19/ 09/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রজ তব এস ট্রপ্রাডাক্টস এন্ড 
ইন্ডাতিজ তলঃ 

 তবতসে তশল্প 
ে রী েড়াইল 

ব 0211234 20/ 9/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 20 
িাতরখ 



ট্ররাড, যনশার 08/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  সুমে ট্রেডাসস েলকুড়া,  
লাবসা,  
সািক্ষীরা 

ব 0211235 20/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 361 
িাতরখ 
20/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  োতিজ ট্রেড পনয়ন্ট  েওছার সুপার 
মানেসট রাজার হাট 
বাজার যনশার 
সদর যনশার 

ব 0211236 22/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 104 
িাতরখ 
22/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  বলাো এন্টারপ্রাইজ বড় আচাঁড়া 
ট্রবোনপাল 
শাশসা, যনশার 

ব 0211237 22/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 341 
িাতরখ 
22/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  হাতবব এন্টারপ্রাইজ োরবালা ট্ররাড 
ওয়াপদা 
যনশার 

ব 0211238 26/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 359 
িাতরখ 
26/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  এতলজা ট্রব ম 19 ট্রেশবলাল 
ট্ররাড,  লালতদতির 
পূর্স পাড় , যনশার 

ব 0211239 26/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 
23/ 09/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংব তলঃ 
 

ট্রমসাসস  সুমে এন্টারপ্রাইজ রাম পতুটয়া,  
ট্রপাঃ উেসা,  
োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা 

ব 0211240 27/ 9/ 2010 1 লক্ষ চালাে 36/ 501 
িাতরখ 
27/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 



ট্রমসাসস  এোনয়ি ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােস এন্ড িাউন্রী 

 খুলো ট্ররাড 
বেচর, যনশার 

ব 0211241 27/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 104 
িাতরখ 
27/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  খাতলদ জটু ট্রেতডং  খাে এ সবরু ট্ররাড 
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0211242 27/ 9/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 7115 
িাতরখ 
20/ 09/ 2010 
ট্রসাোলী  ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  সাউতদয়া ট্রেতডং 40 ডাঃ মতশউর 
রহমাে 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0211243 28/ 9/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 
22/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

 িাতহম এনরা ইন্ডাতেজ দশসো দামড়ুহুদা 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211244 29/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 05/ 414 
িাতরখ 
29/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ওতরয়ে  ইন্টারন্যাশোল 42,  খাে এ 
সবরু ট্ররাড, খলুো 

ব 0211245 29/ 9/ 2010 5 লক্ষ চালাে 1100 
িাতরখ 
29/ 09/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  িাতহম তিহা এন্টারপ্রাইজ 16,  স্যার 
ইেবাল 

ট্ররাড, কুতেয়া 

ব 0211246 30/ 9/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 26 
িাতরখ 
29/ 09/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  পদ্মা তিস  বড় মাছ বাজার 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211247 03/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 208 
িাতরখ 
03/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস   এইচ এস ট্রেডাসস ট্রিামরা স্থল 
বন্দর,  ট্রিামরা 
সািক্ষীরা 

ব 0211248 04/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 132 
িাতরখ 
04/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  বতৃে  এন্টারপ্রাইজ 873,  পবূস 
বারান্দী পাড়া 

যনশার 

ব 0211249 04/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 130 
িাতরখ 
04/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মান্নাে তিসারীজ বাগুড়ী ( বা  
আচাঁড়া বাজার)  
শাশসা, যনশার 

ব 0211250 05/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 314 
িাতরখ 
05/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  োসতরে আক্তার ইিা 64 ট্রবারহাে শাহ 
ট্ররাড 

োরবালা, যনশার 

ব 0211251 05/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 338 
িাতরখ 
05/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তলজা লাস হাউজ ট্রমাল্লা পাড়া  ট্রক্ষত্র 
খানলর পতিম 
পাড়(  রাইিার  
 তল)  টটু পাড়া 

খলুো। 

ব 0211252 05/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 
26/ 07/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এইচ তপ,  ট্রেতডং   40 হাজী মহাতসে 
ট্ররাড খলুো 

ব 0211253 05/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 
29/ 9/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রতশদ সাইনেল ট্রোর  
এন্ড ট্রমতশোরীজ 

 িাদাতলয়া বাজার 
কুতেয়া সদর 
কুতেয়া 

ব 0211254 06/ 10/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 04/ 337 
িাতরখ 
05/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  সাতে  ইন্টারন্যাশোল িিুাে ট্রোং ট্রমাড় 
সািক্ষীরা 

ব 0211255 06/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 126 
িাতরখ 
06/ 10/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  তেউ  াজী রাইচ তমল রূপাতদয়া বাজার 
রূপতদয়া সদর 

যনশার 

ব 0211256 06/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 348 
িাতরখ 
06/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  টমু্পা িল িান্ডার  আির আলী 
ট্ররাড,  মাগুরা 

ব 0211257 06/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 241 
িাতরখ 
06/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে  তলঃ 

ট্রমসাসস  এম এ খানলে সুলিােপরু 
সািক্ষীরা 

ব 0211258 07/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
07/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রুদ্র ট্রেডাসস রামেষৃ্ণপরু থেুরা 
বাজার ডমুতুরয়া 
, খলুো 

ব 0211259 07/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 346 
িাতরখ 
06/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এ আর ইন্টারন্যাশোল 6/ 1,  পল্লী 
মং ল সড়ে 
পুরািে 

সািক্ষীরা,  
সািক্ষীরা 

ব 0211260 07/ 10/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 04/ 324 
িাতরখ 
07/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মন্ডল এন্টারপ্রাইজ  াংেী তডরী 
েনলজ পাড়া,  
 াংেী ট্রমনহরপরু 

ব 0211261 11/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 341 
িাতরখ 
11/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 16 

 তবশ্বাস এন্টারপ্রাইজ 154,  তবনে রায় 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211262 11/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 335 
িাতরখ 
10/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মান্নাে এন্ড ট্রোং  পবূস মতশয়ালী,  ব 0211263 1110/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 202 
িাতরখ 



আটরা তশল্প 
এলাো খাে 

জাহাে আলী  থাো 
খলুো 

11/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস   তব তট ইন্টারন্যাশোল  ট্রদয়াো উত্তর 
পাড়া স্কলু ট্ররাড,  
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0211264 12/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 212 
িাতরখ 
12/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ইেবাল এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর 
ট্রিামরা, সািক্ষীরা 

ব 0211265 12/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 33 
িাতরখ 
12/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 শান্তা  এনরা তবজনেস   িালা বাজার 
িালা সািক্ষীরা 

ব 0211266 13/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 310 
িাতরখ 
13/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সপ্তমী এন্টারপ্রাইজ 26/ 2,  তব, ট্রে  
ইে মসতজদ ট্ররাড 
আসাদবা ,  

খলুো 

ব 0211267 13/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 322 
িাতরখ 
12/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এলাহী িল িান্ডার  খুলো ট্ররাড  
পুরািে বাস ে্ান্ড 

, যনশার 

ব 0211268 14/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 
14/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ মতেরুল ইসলাম ট্রটংরামারী,  
আশরািপরু, ট্রমনহ

রপরু 

ব 0211269 14/ 10/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 03/ 209 
িাতরখ 
14/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আিিাব আলম 
এন্টারপ্রাইজ 

হাউতজং  এনেট 
খাতলশপরু 

ব 0211270 14/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 115 
িাতরখ 
14/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ব্ল ুোর ট্রেতডং  43,  আহসাে 
আহনমদ 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0211271 18/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 6008 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তরশাদ এন্টারপ্রাইজ 16/ তস ট্রিালা 
ট্াংে ট্ররাড ট্রপাে 
অতিস পাড়া,  

যনশার 

ব 0211272 18/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্ররাজা এন্টারপ্রাইজ  16/ তস ট্রিালা 
ট্াংে ট্ররাড,  

যনশার 

ব 0211273 18/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 211 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এ এে এন্টারপ্রাইজ ট্রিালা ট্াংে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211274 10/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 208 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  হাসাে এন্টারপ্রাইজ  পতিম বারান্দী 
পাড়া যনশার 

ব 0211275 18/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 209 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

  
ট্রসালার েে 

  
ট্ররাড েং- 06,  
বাড়ী েং- 30,  
ট্রসাোডাঙ্গা,  

আবাতসে এলাো 
খলুো 

 
ব 0211276 

 
19/ 10/ 2010 

 
15 লক্ষ 

 
চালাে 03/ 345 
িাতরখ 
18/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তলটে এন্টারপ্রাইজ  71,  রায় পাড়া 
ট্রমইে ট্ররাড, খলুো 

ব 0211277 19/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 
19/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস  জয়োব এন্টারপ্রাইজ শহীদ লিু ুসড়ে 
পারোন্দুয়ারী, মা

গুরা 

ব 0211278 19/ 10/ 2010 1 ট্রোতট টাোর উনধস চালাে 148 
িাতরখ 
10/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ট্রসি এন্ড ট্রসি 20 ট্রেতডএ  
এ্াপাচ ট্ররা(  

ইরিাে মানেসট)  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0211279 20/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 312 
িাতরখ 
14/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  শাহা আমােি ট্রেডাসস বাাঁ  আচাঁড়া বাজার 
শাশসা, যনশার 

ব 0211280 20/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 05/ 101 
িাতরখ 
20/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  বাশার ট্রেতডং খাজরুা বাস স্ট্রান্ড 
েিেু উপশহর 
যনশার সদর 
যনশার 

ব 0211281 20/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
20/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  জামাে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ইসহাে সড়ে 
শংেরপরু যনশার 

ব 0211282 20/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 56 
িাতরখ 
20/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস   আশা ট্রেডাসস েৃষ্ণ ে র মাগুরা 
পতে তিের াছা 
বাজর যনশঅর 

ব 0211283 20/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 179 
িাতরখ 
19/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  হাতিজ এন্টারপ্রাইজ  াজীপরু 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0211284 20/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 76, 177 
িাতরখ 
20/ 10/ 10, 1/ 1
0/ 10 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আর এ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

বন্দর 
েমনেক্স( 3য় 

িলা)  

ব 0211285 21/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 178 
িাতরখ 
19/ 10/ 2010 



ট্রবোনপালা. যনশা
র 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  োজমলু এন্টারপ্রাইজ  ট্রবোনপাল 
শাশসা, যনশার 

ব 0211286 21/ 10/ 2010 1 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 
09/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তবশ্বাস ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রেশে বাজা 
েওয়াপাড়া,  

অিয়ে র, যনশার 

ব 0211287 21/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 26 
িাতরখ 
21/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আিজাল ট্রহানসে তসতিেীয়া সড়ে(  
শাপলা চত্বর)   
ট্রবপারী পাড়া,  
তিোইদহ 

ব 0211288 21/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 1/ 19 
িাতরখ 
21/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সাতে এন্টারপ্রাইজ দু াপরু ট্ররাড 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0211289 24/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 
24/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তসতট ইে তলতমনটড তব- 1 তব 1( ে)  
মতজদ স্বরেী   
ট্রেতডএ বা/ এ 

, খলুো 

ব 0211290 25/ 10/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 01/ 01 
িাতরখ 
24/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

 আইয়াে জটু তমলস তলতমনটড দতক্ষে তডতহ 
িলুিলা, খুলো 

ব 0211291 25/ 10/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 04306 
িাতরখ 
25/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইউতেে ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােসস 

রাজার হাট ট্রমাড় 
সদর যনশার 

ব 0211292 25/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 216 
িাতরখ 
25/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তেরাপদ ট্রেডাসস ট্রিামরা স্থল 
বন্দর,  ট্রিামরা 

ব 0211293 26/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 126 
িাতরখ 



সািক্ষীরা 25/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এি  আর জটু ট্রপ্রাডাক্টস খাে িাদাসস 
তপ্রতমনসস 

ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 0211294 26/ 10/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 02/ 111 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মাহাতদ ট্রেতডং  োিারণ ট্ররল 
বাজার, শাশসা 

ব 0211303 27/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 114 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  আলম ীর  এন্টারপ্রাইজ  দখালী বাজার 
তিের াছা 

ব 0211304 27/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  তেউ িাজমহল বস্ত্রালয় পাবো পতে বাজার  
সড়ে,  খলুো 

ব 0211305 28/ 10/ 2010 1 লক্ষ চালাে 20 
িাতরখ 
20/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  তমিু এন্টারপ্রাইজ  হাসপািাল 
বাজার  াংেী 
ট্রমনহরপরু 

ব 0211306 28/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 126 
িাতরখ 
28/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  িাসতিে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

 জানম মসতজদ 
ট্রলে,  যনশার 

ব 0211307 28/ 10/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 320 
িাতরখ 
28/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তপংতে ইন্টারন্যাশোল বাতিখালী 
, পাইে াছা, খলু

ো 

ব 0211308 28/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 228 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস জুোনয়দ ট্রেড ট্রসন্টার ট্রপৌর িবে 
সংলগ্ন( 1ম িলা)  

ট্রবোনপালা 

ব 0211301 27/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 113 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলৎ 
 

ট্রমসাসস তিস্তা সল্ট ইন্ডাতিজ 
তলতমনটড 

 2/ 2 পরুািে 
বাজার 

ট্ররাড, োলীবাড়ী,
খলুো 

ব 0211295 26/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 18 
িাতরখ 
26/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  জাতের আয়রে ট্রোর  ট্র াহাটা ট্ররাড 
ট্রলৌহপতে যনশার 

ব 0211296 27/ 10/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 02 
িাতরখ 
27/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  রংধনু এন্টারপ্রাইজ  েড়াইল ট্ররাড 
েীল ঞ্জ,  যনশার 

ব 0211297 31/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 232 
িাতরখ 
20/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  ডায়মন্ড িাদাসস তটতব হাসপািাল 
ট্ররাড,  তমনরর 
ডাঙ্গা,  িলুবাড়ী 
ট্র ট,  খলুো 

ব 0211298 31/ 10/ 2010 5 লক্ষ চালাে 04/ 324 
িাতরখ 
31/ 10/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস ট্ররজা এন্টারপ্রাইজ পুরািে েসবা তব 
তব ট্ররাড, যনশার 

ব 0211299 01/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 312 
িাতরখ 
01/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  িসতলম এন্ড িাদাসস িাকুরবাড়ী ট্রলে 
বাজার 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0211300 02/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 220 
িাতরখ 
27/ 10/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
 

ওয়ািা এন্টারপ্রাইজ আউতড়য়া,  হাট 
বাতড়য়া,  েড়াইল 

ব 0211309 01/ 11/ 2010 1ট্রোতটর উনধস চালাে 01/ 04 
িাতরখ 
01/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস জয়োল মটরস রবীন্দ্রোথ 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211310 01/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 127 
িাতরখ 
02/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  আয়বু ট্রেডাসস  ো জ পকুুর 
বাজার 

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0211311 03/ 11/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 35 
িাতরখ 
03/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  েরূিাজ ট্রেতডং ট্রোং 332েং বয়রা 
জংশে ট্ররাড 
সবোলী, খলুো 

ব 0211312 04/ 11/ 2010 লক্ষ চালাে 03/ 218 
িাতরখ 
03/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  সািক্ষীরা এনরা ইন্ডাতিজ  আশাশুতে সড়ে 
রামচন্দ্রপরু 

, সািক্ষীরা সদর 
সািক্ষীরা 

ব 0211313 04/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 17 
িাতরখ 
04/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  শুি এন্টারপ্রাইজ  চুেে র বাজার 
চেুে র ডমুতুরয়া 

, খলুো 

ব 0211314 04/ 11/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 23 
িাতরখ 
02/ 11/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  িাতহম ট্রেডাসস কুলতটয়া ট্ররাড ব 0211315 07/ 11/ 2010 1 ট্রোতট চালাে 03/ 205 



মতেরামপরু বাজার 
মতেরামপরু, যনশা

র 

িাতরখ 
07/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  এ্াোদার ল্ান্ড ট্রেতডং মতুজব সড়ে 
যনশার 

ব 0211316 08/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 211 
িাতরখ 
07/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  েীরব ট্রেতডং েনপসানরশে েিেু হাট ট্রখালা,  
তিোইদহ 

ব 0211317 08/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 
08/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস শ্রাবেী এন্টারপ্রাইজ 51, খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211319 10/ 11/ 2010  5 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 
10/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  রতবউল এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, ট্রিামরা 
সািক্ষীরা 

ব 0211320 11/ 11/ 2010 5 লক্ষ চালাে 47 
িাতরখ 
11/ 11/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  ট্রসাোর বাংলা 
এন্টারপ্রাইজ 

হাজী সুপার 
মানেসট  

তরিাইিপরু 
বাজার, ট্রদৌলিপরু 

,  কুতেয়া 

ব 0211321 11/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 04/ 320 
িাতরখ 
11/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  শুি  অনটাস  দাদাপরু,  সড়ে 
মজমপরু, কুতেয়া 

ব 0211322 11/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 318 
িাতরখ 
11/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 



 
ট্রমসাসস  প্ানরন্টস ইন্টারন্যাশোল তবিখালী বাধাল 

বাজার 
ট্রমানড়ল ঞ্জ, বান 

রহাট 

ব 0211323 15/ 11/ 2010 1 লক্ষ চালাে 76 
িাতরখ 
15/ 11/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  এম ইন্টারন্যাশোল ট্রশখহাতট 
বাবলািলা,  
যনশার সদর 
যনশার 

ব 0211324 22/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 64 
িাতরখ 
21/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  হাসাে  এন্ড িাদাসস  াজীপরু 
ট্রবোনপাল,  
যনশার 

ব 0211325 22/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 117 
িাতরখ 
22/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  এম আর েরনপানরশে 65 তসরাজউদ 
ট্রিৌলা সড়ে,  

কুতেয়া 

ব 0211326 22/ 11/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 04/ 336 
িাতরখ 
22/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  সানেে তলতমনটড বাড়ী েং- 27 
ট্ররাড েং- 3 
তেরালা 

আ/ এ, খলুো 

ব 0211327 22/ 11/ 2010 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 03/ 215 
িাতরখ 
21/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

 
 
ট্রমসাসস  আহোি ট্রিতিেস 

 
 

ট্রসরোন্দী 
কুমারখালী কুতেয়া 

 
ব 0211328 

 
23/ 11/ 2010 

 
50 লক্ষ 

 
চালাে 04/ 319 
িাতরখ 
23/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  ট্রসি ুএন্টারপ্রাইজ ট্রশখ ব 0211329 24/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 08 



পাড়া, চুয়াডাঙ্গা িাতরখ 
24/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  শতহদ  এন্ড  িাদাসস দশসো ট্ররল বাজার 
দশসো, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 0211330 24/ 11/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 115 
িাতরখ 
10/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  জে  ইন্টারন্যাশোল  বড় 
আচাঁড়া, ট্রবোনপাল

, যনশার 

ব 0211331 24/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 47 
িাতরখ 
24/ 11/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে  
তলঃ 
 

ট্রমসাসস   ট্রেট ওয়াতেং ট্রলানেশে 
তবজনেস 

োতটয়া সরোর 
পাড়া, সািক্ষীরা 

ব 0211332 25/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 208 
িাতরখ 
25/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  মনোরঞ্জে ট্রেডাসস ট্ররল বাজার 
দশসো, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 0211333 25/ 11/ 2010 50লক্ষ চালাে 05/ 445 
িাতরখ 
25/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  এস এম ট্রহলথ ট্রেয়ার  47 ট্রে তড ট্রিাি 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0211334 25/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 05/ 443 
িাতরখ 
25/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস  ওয়াসসী ট্রেতডং  রবীন্দ্রোথ সড়ে 
যনশার 

ব 0211335 29/ 11/ 2010 50 লক্ষ চালাে 06/ 502 
িাতরখ 
29/ 11/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে  
 

ট্রমসাসস মেু োর জটু তমলস 
তলতমনটড 

 টাউে েওয়াপাড়া 
িতেরহাট 
বান রহাট 

ব 0211338 30/ 11/ 2010 1 ট্রোতটর  উনধস চালাে05/ 467 
িাতরখ 
29/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিৌতহদ এন্টারপ্রাইজ ট্রলাে অতিস 
পাড়া, যনশার 

ব 0211339 02/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 06/ 501 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতরি সীড িামস ট্রশখহাতট 
তশক্ষানবাডস 

সদর, যনশার। 

ব 0211340 02/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 227 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লিা এন্টারপ্রাইজ ট্রজল ট্ররাড, যনশার 
সদর, যনশার 

ব 0211341 02/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 226 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অতিস এনরা তবজনেস িালা 
বাজার, িালা, সা

িক্ষীরা 

ব 0211342 02/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 264 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবতেময় ট্রেডাসস ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপা

ড়া,  
অিয়ে র, যনশার

। 

ব 021143 02/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 262 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতহম বেস ইন্টারন্যাশোল তচনেডাঙ্গা 
( ঈদ াহ বাজার)  
ট্রদবহাটা, সািক্ষী

রা। 

ব 0211344 06/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 06/ 510 
িাতরখ 
01/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমল্কী আইসরীম  ট্রেশবলাল ব 0211345 06/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 127 



ট্ররাড, পাবলা, ট্রদৌ
লিপরু,  
খলুো। 

িাতরখ 
06/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেডসাস ট্রছাট িাটা 
পাড়া, েলডাঙ্গা,  
োলী ঞ্জ, তিোইদ

হ। 

ব 0211346 06/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 126 
িাতরখ 
06/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  াজী এন্টারপ্রাইজ 50েং ির িিৃীয় 
িলা শতপং 

েমনেক্স, পরুািে 
যনশার 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211347 07/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 266 
িাতরখ 
02/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আইচার ট্রিয়র হাউজ 29 রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার 

ব 0211348 02/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
09/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আব্দলু মতুেি  াজী েওয়াপাড়া, খাে
তজয়া, ট্রদবহাটা,
সািক্ষীরা। 

ব 0211349 12/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 212 
িাতরখ 
12/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজলক্ষী বীজ িান্ডার আছাদুজ্জামে 
ট্ররাড, ( ঢাো 
ট্ররাড) মাগুরা। 

ব 0211350 13/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 045/ 309 
িাতরখ 
13/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্রিাি সীড রূপতদয়া বাজার 
সদর, যনশার। 

ব 0211351 29/ 11/ 2010 5 লক্ষ চালাে 06/ 501 
িাতরখ 
29/ 11/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আশারুল অনটা রাজাপতে, তিের
 াছা,  
যনশার। 

ব 0211352 29/ 11/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02 
িাতরখ 
29/ 11/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্রমািাে খাইরুল 
ইসলাম 

ট্রেশেপাড়া, আলম
ডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211353 09/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 135 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আজ র আলী ট্রেশেপাড়া, আলম
ডাঙ্গা বাজার 
, চয়ুাডাঙ্গা। 

ব 0211354 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 135 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ সামছলু আলম আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211355 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 151 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃসতিউল ইসলাম আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211356 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 139 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃশামীম আল মামুে 
( তপ্রন্স)  

আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211357 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 148 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতহদ আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211358 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 146 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃসাইিলু ইসলাম আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211359 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 145 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃহাসানুজ্জামাে আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  

ব 0211360 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 150 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 



চুয়াডাঙ্গা। বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃতসতিে আলী আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211361 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 136 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃোনয়ব আলী আতিল উতিে 
ট্ররাড, আলমডাঙ্গা

, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 0211362 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 137 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃোতসমা খািেু আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211363 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 135 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ তমোরুল ইসলাম আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211364 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 144 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আসমা খািেু আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211365 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 147 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আসাল উতিে আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211366 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 142 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতেবলু হাসাে আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211367 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 149 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃনমাবারে হাই ব 0211368 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 140 



ট্রহানসে( মন্টু)  ট্ররাড, আলমডাঙ্গা
,  

চুয়াডাঙ্গা 

িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ রাহাি আলী আলমডাঙ্গা 
বাজার, আলমডা

ঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211369 09/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 02/ 141 
িাতরখ 
08/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হুমায়রা ট্রেডাস ৃ সামাদ মানেসট পার 
বাজার, তিোই, য

ট্রশার 

ব 0211370 15/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাদাসস এন্ড সন্স ট্রপাড়াদহ পরুািে 
বাজার ট্রববী 

ে্ান্ড, তমরপরু, কু
তেয়া। 

ব 0211371 13/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 21 
িাতরখ 
13/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েদী এন্টারপ্রাইজ আতজজ সিসার 
তবতল্ডং 1েং ট্র নটর 
তবপরীনি, ট্রবো
ট্রপাল, যনশার। 

ব 0211372 13/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 102 
িাতরখ 
09/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্র তি রাইচ তমল হাটন াপালপরু 
বাজার, তিোইদহ

। 

ব 0211373 14/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 212 
িাতরখ 
14/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রোয়াতলতট ইন্টারন্যাশোল 29েং আর এে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0211374 15/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে 
ট্ররাড, তিের াছা

, যনশার। 

ব 0211375 15/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 09 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস জানয়দ সীড ট্রেডাসস িয়ো ট্রমাড় তবশ্ব 
ট্ররাড, দতক্ষণ 
মাগুরা। 

ব 0211376 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 208 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাল্া ট্রেডাসস শরুশুো শাতলখা 
মাগুরা। 

ব 0211377 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 211 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাহািেু ট্রেছা তসড ট্রোর মুন্সী মতেরুল হে 
মানেসট িায়োর 
ট্রমাড়, মাগুরা। 

ব 0211378 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 215 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মতুহউতিে সীড ট্রেডাস িায়োর 
ট্রমাড়, মাগুরা। 

ব 0211379 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 216 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োজী সীড ট্রোর ধলহরা 
বাজার, মাগুরা। 

ব 0211380 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 214 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খন্দোর বীজ িান্ডার আলমখালী 
বাজার, মাগুরা। 

ব 0211381 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 209 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িানিমা বীজ িান্ডার মুন্সী মানেসট 
িায়োর 

ট্রমাড়, মাগুরা। 

ব 0211382 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 209 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োজী এন্টারপ্রাইজ েড়াইল 
ট্ররাড, মাগুরা। 

ব 0211383 15/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 212 
িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োমাল সীড ট্রোর িায়োর ব 0211384 21/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 213 



ট্রমাড়, মাগুরা। িাতরখ 
15/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

এস তপ ট্রেডাসস 4 তটতব বাউন্ডারী 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211385 21/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 232 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতজম সীড ট্রোং বাচ আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211386 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশমুল সতড ট্রোং বাচ আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211387 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 30 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমা সীড ট্রোং  বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211388 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 29 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতব সীড ট্রোং বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211389 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 28 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রীপা সীড ট্রোং বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211390 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররানেয়া সীড ট্রোং বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211391 19/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস দীপা ইন্টারন্যাশোল সুলিােপরু, বড় 
বাজার, সািক্ষীরা

ব 0211392 19/ 12/ 2010 1 লক্ষ চালাে 03/ 233 
িাতরখ 



। 19/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েতৃি বীজ িান্ডার িাউডাঙ্গা 
বাজার, সািক্ষীরা

। 

ব 0211393 19/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 167 
িাতরখ 
19/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সারথী এন্টারপ্রাইজ োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211394 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 10 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আহোি ট্রেতডং উত্তর বরুুজ 
বা াে, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211395 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 13 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খকুু মতের ট্রছায়া উত্তর বরুুজ 
বা াে, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211396 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আেবর ট্রেতডং দতক্ষণ বরুুজ 
বা াে, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211397 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 14 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাবাইল  ানডসে এম ট্রে 
ট্ররাড, ট্রজস 

টাওয়ার যনশার। 

ব 0211398 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েবীর তিেস সমন্ধোতট, শাশসা,
যনশার। 

ব 0211399 20/ 12/ 2010 1 ট্রোতট  চালাে 02/ 123 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল বার ইন্টারন্যাশোল উত্তর বরুুজ 
বা াে, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211400 20/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস প্রিাি সীড রুপতদয়া বাজার 

সদর, যনশার। 
ব 0211401 20/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 104 

িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েড়াইল বীজ িান্ডার আশ্রয় 
ট্ররাড, রূপ ঞ্জ 

বাজার, োড়াইল। 

ব 0211402 20/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 124 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রামীে বীজ িান্ডার শােিলা 
চড়ুামেোতট 
সদর, যনশার। 

ব 0211403 20/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 02/ 122 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রে এল েডাসস ট্রদৌলি ঞ্জ,  
জীবেে র, চয়ুাডা

ঙ্গা। 

ব 0211404 22/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 207 
িাতরখ 
22/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস উত্তর বঙ্গ ট্রেডাসস তব আই তড তস 
ট্ররাড, 304 
তচত্রালী সুপার 

মানেসট, খাতলশপরু
, খলুো। 

ব 0211405 22/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 02/ 122 
িাতরখ 
22/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররাহাে এন্টারপ্রাইজ রামচন্দ্রপরু, শাশসা
, যনশার। 

ব 0211406 22/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েতবর ট্রেডাসস োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211407 22/ 12/ 2010 5 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 
20/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ আরব এন্টারপ্রাইজ েড়াইল 
ট্ররাড, মাগুরা 

ব 0211408 23/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 204 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস এ্ানসট তিেস রামে র 

সদর, যনশার 
ব 0211410 23/ 12/ 2010 1 ট্রোতট উনদ্ধস চালাে 01/ 33 

িাতরখ 
22/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পদ্মা এন্টারপ্রাইজ ট্রেতডয়াম ট্র ট তবশ্ব 
ট্ররাড, মাগুরা 
সদর, মাগুরা। 

ব 0211411 23/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লাতববা ট্রেডাসস তিিারখাড়া, জা 
লা( মখী 

বাজার) মাগুরা। 

ব 0211412 23/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োজ তবজ িান্ডার ধলহুরা 
বাজার, মাগুরা। 

ব 0211413 23/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতিজ বীজ িান্ডার তেজোন্দুয়ালী িীজ 
িাট, েিেু 

বাজার, মাগুরা। 

ব 0211414 23/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 03/ 205 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসানহল ট্রেডাসস খলুো বাজার 
সিরব ে্ান্ড 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211415 27/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 01/ 29 
িাতরখ 
27/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমজবাউল আলম 309 খাে জাহাে 
আলী 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211416 27/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 01/ 42 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস সীড ট্রোর ধলহরা 
বাজার, মাগুরা 
সদর, মাগুরা। 

ব 0211417 27/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 130 
িাতরখ 
23/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস োতহয়া বীজ িান্ডার েিেু বাজার 
তিজিাট 

( তেজোন্দুয়ালী)  
মাগুরা। 

ব 0211418 27/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 131 
িাতরখ 
26/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মন্ডল বীজ িান্ডার আলমখালী 
বাজার, মাগুরা। 

ব 0211419 27/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 129 
িাতরখ 
26/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ োমাল উতিে ট্রেডাসস 140 লবেচরা 
তজন্নাপাড়া ট্রমইে 
ট্ররাড, তশপইয়সাড,  

খলুো। 

ব 0211420 28/ 12/ 2010 50 লক্ষ চালাে 03/ 214 
িাতরখ 
28/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চায়ো এনরা ট্রেয়ার 
তসনেম 

পাটনেলিাটা 
বাজার, িালা, সা

িক্ষীরা। 

ব 0211421 29/ 12/ 2010 15 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 
29/ 12/ 2010 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আর এে ট্রেডাসস আতলয়া মাদ্রাসা 
মানেসট, যনশার 

পতুলশ 
লাইে, যনশার। 

ব 0211422 3/ 1/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
3/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোমতে বীজ িান্ডার পাটনেলিাটা 
বাজার,  

িালা, সািক্ষীরা। 

ব 0211423 03/ 01/ 2010 5 লক্ষ চালাে 03/ 213 
িাতরখ 
29/ 12/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুলিাো এন্টারপ্রাইজ োতলদসপরু, আল
মডাঙ্গা, চয়ুাডাঙ্গা। 

ব 0211424 03/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 126 
িাতরখ 
3/ 1/ 2010 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেতশ ট্রেডাসস দশেসা বাস 
ে্ান্ড, চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211425 03/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 64 
িাতরখ 
03/ 01/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস প্রিা ট্রেডাসস দশেসা বাস 
ে্ান্ড, চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211426 03/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 
03/ 01/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ ট ুট্রজড ট্রেতডং ব্লে- তড হাউজ 
েং- 177 েিেু 
উপশহর, যনশার। 

ব 0211427 04/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 
4/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিে ট্রেতডং ব্লে তড হাউজ েং-
177,  েিেু 

উপশহর, যনশার। 

ব 0211428 04/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 03 
িাতরখ 
4/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শােী ট্রেহা এন্টারপাইজ 146/ 147 
োনলক্টনরট 
মসতজদ 

মানেসট, যনশার। 

ব 0211429 04/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 03 
িাতরখ 
4/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তসপন্ এন্টারপ্রাইজ 16/ 15 ট্রচম্বার 
মানেটস বড় 

বাজার, কুতেয়া। 

ব 0211430 05/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 12 
িাতরখ 
5/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাোনিস ট্রহানসে 16/ 15 ট্রমম্বার 
মানেসট বড় 

বাজার, কুতেয়া। 

ব 0211431 05/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 
5/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাোরম ট্রোর 16/ 15 ট্রমম্বার 
মানেসট বড় 

বাজার, কুতেয়া। 

ব 0211432 05/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 11 
িাতরখ 
5/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োতসম এন্টারপ্রাইজ োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, য

ট্রশার। 

ব 0211433 06/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
6/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশল এতন্টেস এন্ড পালস 207 ট্রেতড এ ব 0211434 06/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 39 



হাউজ তেউ মানেসট 
, খলুো। 

িাতরখ 
3/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জেেী মটরস আর এে ট্ররাড 
ট্রিন্সী 

মানেসট, যনশার। 

ব 0211435 10/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 
10/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস স্বেসালী ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ট্রসক্টর- 2, েট-
31, েিেু 

উপশহর সদর 
যনশার। 

ব 0211436 10/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 204 
িাতরখ 
10/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্ানসতিে তশতপং এনজতন্স 31তবনে রায় 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211437 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 15 
িাতরখ 
9/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিয়ার এন্টারপ্রাইজ 3/ 1  াবলা 
ট্ররাড, খাতলশপরু,  

খলুো। 

ব 0211438 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 
9/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউতেিানসসল 
ইন্টারন্যাশোল তবজনেস হাউজ 

21 ট্রেশে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211439 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 16 
িাতরখ 
9/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এনরানেে ( প্রা: )  তলঃ ট্রহাতল্ডং 4- 28-
0105 ট্রদাোে 
েং- 48 তবতসে 
তশল্পে রী, তিোই

দহ। 

ব 0211440 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 26 
িাতরখ 
10/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস প্রাতপ্ত ইন্টারন্যাশোল ট্রহাতল্ডংেং-  
ট্রদাোে েং 

তেত্তীপরু, তিের া
ছা, যনশার। 

ব 0211441 11/ 01/ 2011         15 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস এম এল এন্টারপ্রাইজ জামাে মানেটস 
তিের াছা, যনশা

র। 

ব 0211442 11/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 20/ 118 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আোছ আলী 
ট্রিশালাইজড ট্রোল্ড ট্রোনরজ 

খনয়রিলা, োলী 
ঞ্জ,  

তিোইদহ। 

ব 0211443 11/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 41 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আনোয়ার আলী ট্রশর এ বাংলা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211444 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 306 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশািে ট্রেডাসস 6 পরুিে যনশার 
ট্ররাড( খাে 

মানেসট) , খলুো। 

ব 0211445 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 307 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ লাইট হাউজ পুরািে যনশার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211446 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমে ট্রেতডং 4 পরুািে যনশার 
ট্ররাড ( তেজাম 
ট্রচম্বার)  খলুো। 

ব 0211447 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শািীর এন্টারপ্রাইজ রতহম েমনেক্স 
পুরািে যনশার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0211448 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 305 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্ররজাউল ইসলাম তিিার খা পাড়া 
জা লা, মুগুরা 
সদর, মাগুরা। 

ব 0211449 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 1112 
িাতরখ 
9/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ রহমি উল্লাহ তিিার খা পাড়া ব 0211450 11/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 1113 



জা লা, মুগুরা 
সদর, মাগুরা। 

িাতরখ 
9/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ মাসুদ রাো আেন্দধাম, আলা
মডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211451 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 13 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ তেমিলা 
বাজার, োলী ঞ্জ,  

তিোইদহ। 

ব 0211452 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 09 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িয়সাল ক্লথ ট্রোর তেমিলা 
বাজার, োলী ঞ্জ,  

তিোইদহ। 

ব 0211453 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 10 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ তিরুজলু ইসলাম জ ন্নথপরু, আলম
ডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211454 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 07 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ সাতহদা খািেু আেন্দধাম, আলম
ডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211455 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 06 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িানহরা তমতল োনোল 
শ্রীপরু, মাগুরা। 

ব 0211456 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 08 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুতম এন্টারপ্রাইজ আেন্দধাম, আলম
ডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211457 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 15 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রূপস  ানমন্টসস ডাে বাংলা বাজার 
সাধুহাতট 

ব 0211458 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 14 
িাতরখ 



তিোইদহ। 12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  শাহাোরা সামাদ োনোল 
শ্রীপরু, মাগুরা। 

ব 0211459 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাতেয়া ক্লথ ট্রোর তেমিলা 
বাজার, োতল ঞ্জ,  

তিোইদহ। 

ব 0211460 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 001/ 16 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ তমরাে ট্রহানসে োনোল 
শ্রীপরু, মাগুরা 

ব 0211461 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এম ইমনপক্স 9 পবূস 
বারান্দীপাড়া, ঢা
ো ট্ররাড, যনশার। 

ব 0211462 12/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 
11/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লস্কর এন্টারপ্রাইজ 61/ তব মতুজব 
সড়ে 

িতেিলা, যনশার। 

ব 0211463 12/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 301 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আোরুল ইসলাম তপ এে স্কলু 
সড়ে, সািক্ষীরা 

ব 0211464 12/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 129 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িীিা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল পুরািে বাজার 
ট্ররাড, োতলবাড়ী 

খলুো। 

ব 0211465 12/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 18 
িাতরখ 
12/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতজয়া িারুেী 32 মতুন্স পাড়া 
1ম  তল খলুো। 

ব 0211466 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 221 
িাতরখ 
9/ 1/ 2011 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস আসোর ট্রহানসে ট্রশখহাতট হাইনোট 

ট্রমাড় 
সদর, যনশার। 

ব 0211467 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 109 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইিাদ অনটা রাইচ তমলস 
তলঃ 

ডাে বাংলা 
বাজার, তিোইদহ

। 

ব 0211468 13/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 316 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মামা িানগ্ন তটম্বার ট্রেডাসস পা লা োোই 
সড়ে, তিোইদহ। 

ব 0211469 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 315 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেহার ট্রেডাসস ট্রমাবারে 
তিের াছা, যনশা

র। 

ব 0211470 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 111 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সতমর ইসলাম তপয়াস ট্রশখহাতট হাই 
ট্রোট 

ট্রমাড়, যনশার 
সদর, যনশার 

ব 0211471 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 104 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুা্ইতট ট্রমতডনো েওয়াপাড়া 
ট্ররাড, ট্রিাপ 
যনশার। 

ব 0211472 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তশপলু ট্রেডাসস হাইনোট 
ট্রমাড়, ট্রশখহাতট 
স র, যনশার। 

ব 0211473 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 107 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ঐশী ট্রেডাসস হাইনোট 
ট্রমাড়, ট্রশখহাতট 
স র, যনশার। 

ব 0211474 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 110 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস োতসমা আজাদ 225 েওয়াপাড়া 
ট্ররাড, ট্রিাপ 
যনশার। 

ব 0211475 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 108 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস যনশার সাতজসে্াল ট্রহাম 30/ এ োরবালা 
ট্ররাড, েসবা, পরুা
িে, যনশার। 

ব 0211476 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতেো ইসলাম হাইনোট 
ট্রমাড়, ট্রশখহাতট 
স র, যনশার। 

ব 0211477 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 106 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল আতমে ট্রেতডং 224/ এ 
েওয়াপাড়া 

ট্ররাড, ট্রিাপ, যনশা
র। 

ব 0211478 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 105 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লিা িানমসসী হাই 
ট্ররাড, আলমডাঙ্গা

,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 0211479 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 25 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তদশামতে এন্টারপ্রাইজ েয়ার পাড়া 
বাজার, ট্রচৌ াছা,

যনশার। 

ব 0211480 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 211 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতববরু রহমাে েওলামারী, রামতদ
য়া 

বাজার, ( খামােরা 
বাজার)  

আলমডাঙ্গা, চয়ুা
ডাঙ্গা। 

ব 0211481 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 26 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাস্স এইচ তব ট্রেডাসস িালবাড়ীয়া শাতন্তর ব 0211482 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 209 
িাতরখ 



ট্রমাড় বাজার 
সদর, যনশার। 

13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ োতহম উতিে  েওলামারী, রামতদ
য়া 

বাজার, ( খামােরা 
বাজার)  

আলমডাঙ্গা, চয়ুা
ডাঙ্গা। 

ব 0211483 13/ 01/ 2011 1লক্ষ চালাে 01/ 23 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস কুইন্স এন্টারপ্রাইজ েওলামারী, রামতদ
য়া 

বাজার, ( খামােরা 
বাজার)  

আলমডাঙ্গা, চয়ুা
ডাঙ্গা। 

ব 0211484 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 24 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সতিয়ার এন্টারপ্রাইজ  িালবাড়ীয়া 
শাতন্তর ট্রমাড় 
বাজার সদর 
যনশার 

ব 0211485 13/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 
13/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

 বাংলানদশ এ্াকুতরয়াম তিস 
হ্যাচারী 

শরীিা মতঞ্জল 
রাতজোথপরু,  

ট্রখােসা,  কুতেয়া 

ব 0211486 16/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এম ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড  ম 
পতে চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211487 16/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িশসা িডুস েনপসানরশে   পাাঁচ বাড়ীয়া ট্রপা:  
তপ, তপ বাড়ীয়া 
মতেরামপরু 

ব 0211488 16/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 208 
িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মতিে এন্টারপ্রাইজ 26,  সসয়দ ব 0211489 16/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 1035 



ট্রমাস্তা াওছলু হে 
সড়ে,  খলুো 

িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হুসাইে ইন্টারন্যাশোল  মাি সখীপরু,  
ট্রদবহাটা,  
সািক্ষীরা 

ব 0211490 16/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 209 
িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রবলাল ট্রেডাসস 26,  সসয়দ 
ট্রমাস্তা  াওছলু হে 
সড়ে,  খলুো 

ব 0211491 16/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 1036 
িাতরখ 
16/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  অন্যান্য ট্রেডাসস মালঞ্চী সদর 
যনশার 

ব 0211492 17/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাল্া ট্রেডাসস  বাউতলয়া বাজার 
শাতলখা , মাগুরা 

ব 0211493 176/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িতরকুল সীড িামস  মহেদপরু ট্ররাড,  
বরুো সিল,  

মাগুরা 

ব 0211494 17/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 211 
িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইমরাে এন্টারপ্রাইজ মহেদপরু ট্ররাড,  
বরুো সিল,  

মাগুরা 

ব 0211495 17/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুবেসা রাইচ তমল  খাজাে র 
বটবিল জ তি 

কুতেয়া 

ব 0211496 17/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস এম ট্রে মটরস 

 
 

 
ব 0211497 

 
18/ 01/ 2011 

 
1 ট্রোতট 

 
চালাে 21 



েড়াইল ট্ররাড তসতট 
মানেসট যনশার 

িাতরখ 
17/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাতলে ট্রেডাসস ট্ররল বাজার 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211498 18/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 30 
িাতরখ 
18/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চয়ুাডাঙ্গা সীড িাম এতিমখাো ট্ররাড 
তিোইদহ বাস 
ে্ান্ড পাড়া 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211499 18/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 31 
িাতরখ 
18/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতমরুল বীজ িান্ডার ইয়ারুে ট্রেছা 
মানেসট 

 ট্রিরীঞাট ট্ররাড 
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0211500 18/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 01/ 29 
িাতরখ 
18/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ন্যাশোল সীড ট্রোং  তসতট েনলজ পাড়া 
যনশার 

ব 0208501 19/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 103 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ 88  েং খলুো 
ট্ররাড বেচর 
যনশার 

ব 0208502 19/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ ট্রে ট্রেডাসস তবতসে তশল্প 
ে রী, যনশার 

ব 0208503 19/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 13 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস চায়ো িডু ট্রপ্রাডাক্টস  িলুবাড়ী ট্র ট 
খােজাহাে 
আলী, খলুো 

ব 0208504 19/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 307 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুিলা সীড িামস বারীে র বাজার ব 0208505 20/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 1/ 1 



যনশার সদর 
যনশার 

িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অেসাব এন্টারপ্রাইজ বারী ে র বাজার 
সদর যনশার 

ব 0208506 20/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 109 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস অতেে এন্টারপ্রাইজ 

 
রাজ ঞ্জ ট্ররাড উঃ 
পানশ্বস মতেরামপরু 
বাজার যনশার 

 
ব 0208507 

 
20/ 01/ 2011 

 
15 লক্ষ 

 
চালাে 110 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ঢাো ট্রপাতল্ট তিডাসস ঢরখালী 
বতটয়ািাটা, খলুো 

ব 0208508 20/ 01/ 2011 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 110 
িাতরখ 
19/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অতম এন্টারপ্রাইজ তবিয়খালী বাজার 
তিোইদহ 

ব 0208509 20/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 58 
িাতরখ 
20/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মা খাতদজা সীড িামস তটোরী  বাজার 
তিোইদহ 

ব 0208510 20/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 57 
িাতরখ 
20/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর ট্রে ট্রেড ট্রসন্টার তবিারখালী 
বাজার, তিোইদহ

। 

ব 0208511 20/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 66 
িাতরখ 
20/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাসাে বীজ িান্ডার মওলাো িািােী 
সড়ে, তিোইদহ। 

ব 0208512 20/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 55 
িাতরখ 
20/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সবশাখী এন্টারপ্রাইজ ট্রোটার ট্রমাড় ব 0208513 23/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 123 



েলানরায়া 
সািক্ষীরা। 

িাতরখ 
23/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমিলী এন্টারপ্রাইজ ঢাো 
ট্ররাড, আসাদুজ্জা

মাে 
সড়ে, মাগুরা। 

ব 0208514 24/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 01 
িাতরখ 
24/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস কুন্ড ুবাতণজ্ালয় মতুলয়া 
বাজার, েড়াইল 
সদর, েড়াইল। 

ব 0208515 24/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 102 
িাতরখ 
24/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অংেে ট্রেডাসস রূপ ঞ্জ 
বাজার, রূপ ঞ্জ, ে

ড়াইল 

ব 0208516 24/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 101 
িাতরখ 
24/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস োর ট্রবাডস তমল সশলমারী, বতটয়া
িাটা, খলুো 

ব 0208517 25/ 01/ 2011 5 লক্ষ চালাে 4 
িাতরখ 
24/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউতেে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রেিাজী সুিাি 
চন্দ্র বসু 

সড়ে, যনশার। 

ব 0208518 25/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 
23/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ডে ইন্টারন্যাশোল 223পতিম 
বারান্দী 

পাড়া, যনশার। 

ব 0208519 25/ 01/ 2011  1 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 
24/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাতহে এন্টারপ্রাইজ মুেতজিপরু েরায়ে 
ট্রমাড়, সািক্ষীরা। 

ব 0208520 25/ 01/ 2011 1 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 
25/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস প্রয়াস ট্রেড লাইে আয়বু আলী 
ট্ররাড, ( তেশাি 

ব 0208521 25/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 121 
িাতরখ 



েমনেক্স)  
ট্রদৌলিপরু, খুলো
। 

25/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তশেদার ট্রেডাস চাউতলয়া 
বাসে্ান্ড েড়াইল 
ট্ররাড, মাগুরা। 

ব 02085323 26/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 301 
িাতরখ 
26/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রলাতরয়াম ট্রটেনোলজী তলঃ 70/ 6 ট্রেশে 
ট্ররাড, িািােী 
মানেটস, খলুো। 

ব 0208524 27/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 
27/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে  

ট্রমসাসস খাে মাহববু ট্রহানসে রূপসা ট্রিড়ীবাধ 
ট্ররাড, ( 2েং 
োেমস িাট)  

খলুো। 

ব 0208525 27/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 
27/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জতহর সীড ট্রোম্পেী আনন্দাই ট্রপািা 
বাজার, সদর.  

যনশার। 

ব 0208526 31/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 36 
িাতরখ 
30/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ঐশী এনরা সীড িামস খাজরুা বাসে্ান্ড 
উপশহর 

সদর, যনশার। 

ব 0208527 31/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 35 
িাতরখ 
30/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব আর ট্রেতডং ট্রহানটল ট্রপাটতিউ 
এর পানশ  

ট্রবোনপাল, যনশার
। 

ব 0208528 31/ 01/ 2011 15 লক্ষ চালাে 78 
িাতরখ 
30/ 1/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ব্ক্ন্যা এন্টারপ্রাইজ খাজরুা 
বাজার, ট্র ৌরে র 
বািরপাড়া, যনশার

। 

ব 0208529 31/ 01/ 2011 50 লক্ষ চালাে 02/ 129 
িাতরখ 
31/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস  মা এন্টারপ্রাইজ দতক্ষে োতটয়া,  
সািক্ষীরা 

ব 0208531 01/ 02/ 2011 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 03/ 207 
িাতরখ 
25/ 1/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজ ুএন্টারপ্রাইজ ধতুলহার সািক্ষীরা 
সদর সািক্ষীরা 

ব 0208532 01/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 222 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জয়িেু ইন্টারন্যাশোল  ট্রজাড়া কুতট আর 
এে  ট্ররাড, যনশার 

ব 0208533 01/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 222 
িাতরখ 
01/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ তড ট্রপ্রাডাক্টস  117/ এ,  
ট্র াহাটা 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0208534 02/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 301 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এ ট্রে এন্টারপ্রাইজ দতক্ষে এেসরা 
আনুতলয়া,  
আশাশুতে,  
সািক্ষীরা 

ব 0208535 02/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 108 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রজড  এন্ড িাদাসস 170,  রাজা 
বরদা োন্ত 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0208536 02/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 0111 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস এ তেউ তসড 

 
 

শহীদ মতশউর 
রহমাে সড়ে,  

যনশার 

 
ব 0208537 

 
02/ 2/ 2011 

 
15  লক্ষ 

 

 
চালাে 01/ 10 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 
 

ট্রমসাসস সীড ট্রোং আর তব ট্রে ট্ররাড 
যনশার 

ব 0208538 0202/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 09 
িাতরখ 
02/ 2/ 2011 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস আল আতমে এন্টারপ্রাইজ  43,  সসয়দ 

ট্রমাস্তা  াওছলু হে 
সড়ে,  খলুো 

ব 0208539 03/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 116 
িাতরখ 
03/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িানরে এন্টারপ্রাইজ বাড়ী েং- 555,  
মজগুতে 

মহাসড়ে,  খলুো 

ব 0208540 06/ 02/ 2011 50 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 
03/ 2/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শামীম ট্রমটাল ইন্ডাতিজ 
তলঃ 

োরবালা ট্ররাড 
যনশার 

ব 0208541 08/ 02/ 2011 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 29 
িাতরখ 
30/ 1/ 2011 
 ট্রসাোলী ব্াংে 
তলঃ 

ট্রমসাসস এস ইসলাম ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল 

চাাঁচড়া 
বাজার, যনশার 

ব 0208542 08/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 220 
িাতরখ 
06/ 2/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  স্বপ্নীল এন্টারপ্রাইজ  মনহশ্বর পাশা,  
সানহব পাড়া,  
তিোইদহ 

ব 0208544 09/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 
09/ 2/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস দাস এন্টারপ্রাইজ 82/ 83,  স্যার 
ইেবাল ট্ররাড 

বাইতি 
পাড়া, খুলো 

ব 0208547 13/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 106 
িাতরখ 
09/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে জাহাে আলী  ট্রপাতল্ট 
এন্ড হ্যাচারী  তলঃ 

 াওলা ট্রমাল্লাহাট,  
বান রহাট 

ব 0208548 14/ 02/ 2011 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 95 
িাতরখ 
14/ 2/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তপ এস আর এন্টারপ্রাইজ রাম দ্বাতরয়াপরু ব 0208550 17/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 321 
িাতরখ 
13/ 2/ 2011 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস  ট্রশখ  আব্দলু  াফ্িার  েন্দেপরু ট্রবল 

িতুলয়া 
, রূপসা, খুলো 

ব 0208551 20/ 02/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 235 
িাতরখ 
20/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমসাসস রওশে 
ইন্টারন্যাশোল 

 েল- 2  ট্রেৌ 
িাউনন্ডশে ওনয়ল 
ট্রিয়ার েমনেক্স,  
খাতলশপরু, খলুো 

ব 0208552 20/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 230 
িাতরখ 
17/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সসয়দ এন্টারপ্রাইজ তশনরামতে 
বাজার, খাে 
জাহাে 

আলী, খলুো। 

ব 0208553 20/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 09 
িাতরখ 
20/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বাদশাহ এন্টারপ্রাইজ বাদিাটা, েতেপরু
, শ্যামে র,  
সািক্ষীরা। 

ব 0208554 50/ 02/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 342 
িাতরখ 
20/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস লাতমসা তিসাতরজ গুমােিলী 
শ্যামে র, সািক্ষী

রা। 

ব 0208555 20/ 02/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 343 
িাতরখ 
20/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ সম্রাট এনরা তবজনেস িালা 
বাজার, িালা, সা

িক্ষীরা 

ব 0208556 22/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
22/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শাপলা ট্রেডাসস োিারে ট্ররল 
বাজার 

( োতশমপরু 
ট্ররাড, শাশসা,  
যশার। 

ব 0208557 23/ 02/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
23/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তসয়াম ট্রেডাসস রাজ ঞ্জ 
বাজার, মতেরামপু

ব 0208559 23/ 02/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 



র,  
যনশার। 

23/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শরীি এন্টারপ্রাইজ এন্ড 
যনশার েতম্পউটার ট্রসন্টার 

23 ট্ররল 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208560 23/ 02/ 2011 5 লক্ষ চালাে 01/ 14 
িাতরখ 
23/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এম ট্রেডাসস 166 পতিম 
বারান্দীপাড়া, ঢা
ো ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208561 24/ 02/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 23 
িাতরখ 
24/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতহর এন্টারপ্রাইজ 49 বসুপাড়া এস 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208562 24/ 2/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 109 
িাতরখ 
17/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আই তসতট এন্ড খলুো তবতড 
ডট েম 

708খাে- এ-
সবরু ট্ররাড,  

ট্রদৌলিপরু, খুলো
। 

ব 0208563 24/ 2/ 2011 50 লক্ষ চালাে 7128 
িাতরখ 
09/ 2/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বাজাজ ট্রিয়ার হাউজ 29 রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার। 

ব 0208564 27/ 2/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 
27/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররানেয়া এন্টারপ্রাইজ 1886 সাতেসট 
হাউজ পাড়া 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208565 27/ 2/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 
27/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মঞ্জ ুএন্টারপ্রাইজ রাজা বরদা োন্ত 
ট্ররাড, 3েং পাতের 

ট্াংনের 
পানশ, যনশার। 

ব 0208566 27/ 2/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 
27/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস এনরা িডু তলঃ ট্রসাোইকুন্ড, আল্লা
রদ সা,  

ব 0208567 27/ 2/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 217 
িাতরখ 



ট্রদৌলিপরু, কুতেয়া
। 

27/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তদ জাতের এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপা

ড়া,  
অিয়ে র, যনশার

। 

ব 0208568 28/ 2/ 201 50 লক্ষ চালাে 01/ 43 
িাতরখ 
28/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েরূ জাহাে আনটা আর এর 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208569 01/ 03/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 311 
িাতরখ 
01/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আর এস ইন্টারন্যাশোল ট্রজহালা 
বাজার, মতুন্স ঞ্জ,  
আলমডাঙ্গা, চয়ুা

ডাঙ্গা। 

ব 0208570 01/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 315 
িাতরখ 
01/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতরয়া এন্টারপ্রাইজ 46ওনয়ে ট্রমেট 
ট্ররাড, বড় 

বাজার, খলুো। 

ব 0208571 01/ 3/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 313 
িাতরখ 
01/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অতপসিা তিস ট্রেডাসস জয়পরু, ট্রলাহা ড়া
, েড়াইল। 

ব 0208572 01/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 312 
িাতরখ 
01/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সজীব এন্টারপ্রাইজ  াতিপাড়া, ট্রবো
ট্রপাল, শাশসা, যনশা

র। 

ব 0208573 02/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 107 
িাতরখ 
28/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস িডু আল্লার দ সা,  
ট্রদৌলিপরু,  
কুতেয়া। 

ব 0208574 2/ 3/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 315 
িাতরখ 
02/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমনহদী  ানমন্টসস ইেতেতটউট বঙ্গ ব 0208575 02/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 209 



সুপার 
মানেসট, েওয়াপা

ড়া,  
অিয়ে র, যনশার

। 

িাতরখ 
02/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রািলু ইন্টারন্যাশোল আরািাি ম্ােসে 
( 3য়িলা) , ট্রবো
ট্রপাল, যনশার। 

ব 0208576 03/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 113 
িাতরখ 
02/ 03/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস শেে এন্টারপ্রাইজ শাহ আব্দলু েতরম 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208577 3/ 3/ 2011 1 লক্ষ চালাে 112 
িাতরখ 
2/ 3/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এন্ড িাদাসস তিস 
সাোইয়াসস 

জয়পরু, ট্রলাহা ড়া
, েড়াইল। 

ব 0208578 3/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 75 
িাতরখ 
03/ 03/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস দত্ত ট্রেড ইন্টারন্যাশোল োতটয়া, সািক্ষীরা
। 

ব 0208579 06/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 146 
িাতরখ 
24/ 2/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এম জানবদ ট্রেডাসস ট্রেশে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208580 07/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 321 
িাতরখ 
7/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমং এন্ড উই ট্রেতডং হাজী ইসমাইল 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208582 08/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 322 
িাতরখ 
07/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস খন্দোর আবলু োলাম 
আজাদ 

িারাগুতেয়া, ট্রদৌল
িপরু,  
কুতেয়া। 

ব 0208583 29/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 
10/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস িানহরা এন্ড ট্রিি ট্রেডাসস ট্রছাট 
বয়রা, ইসলামীয়া 

েনলজ 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208584 10/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 
10/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েীতিস এন্টারপ্রাইজ রসুলপরু, ট্রমনহদী 
বা , সািক্ষীরা। 

ব 0208585 13/ 3/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 204 
িাতরখ 
13/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এম এনরা মানেসতটং 
ট্রোং 

পাবিসীপরু 
বাজার, হতরোকুন্ডু

,  
তিোইদহ। 

ব 0208586 13/ / 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 316 
িাতরখ 
13/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে ট্রমতডনো ট্রিাপ, সদর 
হাসপািাল 

ট্রমাড়, যনশার। 

ব 0208587 14/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
14/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আরািাি ট্রেতডং হাউজ বাহাদুরপরু 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208588 14/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 92 
িাতরখ 
13/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুরামা এন্টারপ্রাইজ আর এে 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208589 14/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 91 
িাতরখ 
13/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আল রতশদ ইন্টারন্যাশোল 5/ 1,  শাহীনুর 
মসতজদ 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0208590 14/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 114 
িাতরখ 
14/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  িজললু হে েীল রিে ধর 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0208591 15/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 205 
িাতরখ 
15/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস  শহীদ এন্ড িাদাসস 59,  ট্রেতডএ 
তেউ 

মানেসট, খলুো 

ব 0208592 15/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 316 
িাতরখ 
01/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এস এস তিেস  সন্ন্াস   াছা,  
ট্রেশবপরু,  
যনশার 

ব 0208593 20/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 34 
িাতরখ 
20/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  িয়সাল এন্টারপ্রাইজ দতক্ষে টটুপাড়া,  
সাকুসলার 

ট্ররাড, খুলো 

ব 0208594 21/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 315 
িাতরখ 
20/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  রতবউল ইসলাম  ট্রছাট বাদুড়া 
েন্যাদহ 

হতরোোন্ডু,  

ব 0208595 21/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 02/ 101 
িাতরখ 
21/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  আোশ তশতপং লাইন্স 56,  ট্রেতস, তস 
সুপার মানেসট 
ট্রেতড ট্রিাি 
ট্ররা, খুলো 

ব 0208596 21/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 213 
িাতরখ 
21/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মধুমতি তিস  মহাজে বাজার 
েড়া াতি, োতলয়া

, েড়াইল 

ব 0208597 27/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 
24/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তবতড িামসাতসউতটে্ালস িামসপাড়া,  
চুয়াডাঙ্গা 

ব 0208598 28/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 47 
িাতরখ 
27/ 3/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আয়শা ট্রেতডং বাড়ী েং-
30/ 1, ট্রছাট 
বয়রা, খলুো 

ব 0208599 30/ 3/ 2011 5 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
30/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস   ট্রমাস্তিা তিতলং ট্রেশে তসতট বাইপাস ব 0208600 31/ 3/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 314 



সড়ে চে হাসাে 
খালী ট্রমৌজা:  
ডমুতুরয়া 

িাতরখ 
27/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর ইন্টারন্যাশোল 12/ 33,  ট্রজনহর 
আলী, তবশ্বাস 

ট্রলে, োতলশংের
পুর,  কুতেয়া 

ব 0208601 31/ 3/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 210 
িাতরখ 
29/ 3/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলীম অনটা েবাব তসরাজ 
উনিৌলা 

সড়ে, তিোইদহ। 

ব 0208602 03/ 04/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 04 
িাতরখ 
03/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতমর মটরস এন্ড 
ইতঞ্জতেয়াতরং 

েীল রিে ধর 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208604 05/ 04/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03 
িাতরখ 
5/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রখােে 182আশ্রাম 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208605 05/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04 
িাতরখ 
4/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসয়াম ইন্টারন্যাশোল 7 শামসুর রহমাে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208606 10/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
10/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রূতম  জাতম এন্টারপ্রাইজ পুরািে েনলজ 
ট্ররাড, সুলিােপরু 

সািক্ষীরা 

ব 0208607 10/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 303 
িাতরখ 
10/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  শানহদ  ইন্টারন্যাশোল  বসিপরু বাজার 
শাশসা, যনশার 

ব 0208608 12/ 04/ 2011 5 লক্ষ চালাে 91 
িাতরখ 
11/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  জাহাঙ্গীর ট্রেতডং অপতজট  1 েং ব 0208609 12/ 04/ 2011 5 লক্ষ চালাে 92 
িাতরখ 



েনপসানরশে ট্র ট আতমর 
সরদাে  তবতল্ডং 
ট্রবোনপাল যনশার 

10/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আিতরে ইমনপক্স  বাহাদুর পরু 
ট্ররাড,  ট্রবোনপাল 

যনশার 

ব 0208610 12/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 90 
িাতরখ 
11/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  মতহমা শাড়ী ির ট্রপাড়াদহ পরুািে 
বাজার মীরপরু 

কুতেয়া 

ব 0208611 13/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 203 
িাতরখ 
13/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মহুয়া ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 61,  িারাজী 
পাড়া ট্ররাড, খলুো 

ব 0208612 17/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 45 
িাতরখ 
17/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  তবিা এন্টারপ্রাইজ 21/ 1, মসতজদ 
বাড়ী 1ম ট্রলে 
আড়ুয়াপাড়া,  

কুতেয়া 

ব 0208613 18/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 
17/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  সবজু িান্ডার ট্ররল ওনয় 
ট্রিারনসার 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0208614 19/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 204 
িাতরখ 
18/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  িামান্না ট্রেডাসস ট্রদবী শহর 
তশমতুলয়া. ট্রদবহাটা

, সািক্ষীরা 

ব 0208615 20/ 04/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 304 
িাতরখ 
20/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লারদাে এন্ড রাইচ 
এনজন্সী 

বাতলয়াতশশা, ট্রপা
ড়াদহ,  

তমরপরু, কুতেয়া। 

ব 0208616 25/ 04/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 238 
িাতরখ 
25/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতদয়াহ ট্রেড 6 পরুািে যনশার ব 0208617 26/ 04/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 302 
িাতরখ 



ইন্টারন্যাশোল ট্ররাড, খুলো। 25/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তমম এন্টারপ্রাইজ হাজী ট্রমাহােদ 
উল্লাহ সুপার 

মানেসট, ট্রবোনপাল 
, যনশার। 

ব 0208618 26/ 04/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 214 
িাতরখ 
26/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইিা  ইন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল 
বাজার,  

ট্রবোনপাল,  
যনশার। 

ব 0208619 02/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 125 
িাতরখ 
26/ 4/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতরে ট্রলাবাল এতক্সম র্ংপরু, ডুমতুরয়া, খু
লো 

ব 0208620 03/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 03/ 231 
িাতরখ 
28/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িিতসর ট্রেডাসস সাতদেপরু, হাটবা
র 

বাজার, োতল ঞ্জ,
তিোইদহ। 

ব 0208621 08/ 05/ 2011 50 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 
08/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সরোর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

হযরি  বীর শাহ 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0208622 08/ 05/ 2011 50 লক্ষ চালাে 879 
িাতরখ 
5/ 5/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ আর ইন্টারন্যাশোল খাে জাহাে আলী 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208623 08/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 329 
িাতরখ 
4/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রউি ট্রমতশোরীজ শহীদ োজল 
স্বরেী 

পলাশপরু, সািক্ষী
রা। 

ব 0208624 08/ 05/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 211 
িাতরখ 
2/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ জাতের ট্রহানসে রথপাড়া ব 0208625 08/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 1107 



ট্রিড়ামারা, কুতেয়া িাতরখ 
08/ 05/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  েীরব এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর 
ট্রিামরা, সািক্ষীরা 

ব 0208626 09/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখ 
09/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  এম এ ট্রেডাসস 52/ 1, খাে এ 
সবরু ট্ররাড খলুো 

ব 0208627 10/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 187 
িাতরখ 
08/ 5/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  াইে মাট োতজম ঞ্জ বাজার 
োতল ঞ্জ, সািক্ষী

রা 

ব 0208628 11/ 05/ 2011 1লক্ষ চালাে 01/ 12 
িাতরখ 
27/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সুবেসা এন্টারপ্রাইজ েনলজ ট্ররাড 
রূপ ঞ্জ  বাজার  

েড়াইল 

ব 0208629 12/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 303 
িাতরখ 
12/ 4/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রোিা এন্টারপ্রাইজ তশনরামতে 
বাজার, তশনরামতে 
খাে জাহাে আলী 
থাো, খলুো। 

ব 0208630 12/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 27 
িাতরখ 
11/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস বন্ধে এন্টারপ্রাইজ 33িারাজী পাড়া 
ট্রমইে 

ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208631 15/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 01/ 08 
িাতরখ 
12/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতেব এন্টারপ্রাইজ ট্রশনর বাংলা 
সড়ে, তিোইদহ 

ব 0208632 15/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 01/ 20 
িাতরখ 
15/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ল্ান্ড ট্রসি এ্ানরাতটস 
ট্রপতেসাইড তলতমনটড 

হামদহ, তিোইদহ
। 

ব 0208633 16/ 05/ 2011 50 লক্ষ চালাে 01/ 01 
িাতরখ 



16/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাসতিয়া এন্টারপ্রাইজ োতটয়া 
বাজার, োতটয়া,
সািক্ষীরা। 

ব 0208634 22/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 04/ 316 
িাতরখ 
18/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতের ট্রেডাসস ট্রিামরা, সািক্ষীরা
। 

ব 0208635 23/ 05/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 205 
িাতরখ 
23/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আশা এন্টারপ্রাইজ হাউতজং 
এনেট, খাতলশপরু

, খলুো। 

ব 0208636 23/ 05/ 2011 5 লক্ষ চালাে 01/ 04 
িাতরখ 
12/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম ট্রে এস এি িীেস দুলালীমতুন্দয়া, বড় 
রায়রাম, োতল ঞ্জ

, তিোইদহ 

ব 0208637 23/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 202 
িাতরখ 
23/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িােিীর ট্রেডাসস ট্রদহাটী আন্দুল 
বাড়ীয়া,  

জীবেে র, চয়ুাডা
ঙ্গা। 

ব 0208638 25/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 104 
িাতরখ 
25/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ওয়াতরশা এন্টারপ্রাইজ 47খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0208639 29/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 221 
িাতরখ 
29/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আলম িাদাসস তবআইতডতস 
ট্ররাড, খাতলশপরু,

খলুো। 

ব 0208640 30/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 206 
িাতরখ 
26/ 5/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইিা এন্টারপ্রাইজ 14/ 1 তবনে 
প্রাইমারী স্কলু 
 তল, খলুো। 

ব 0208641 31/ 05/ 2011 1 লক্ষ চালাে 02/ 124 
িাতরখ 
5/ 4/ 2011 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস সাজানবা যিনে মাগুরা 

তবনেরনপািা, সাি
ক্ষীরা। 

ব 0208642 7/ 06/ 2011 1 লক্ষ চালাে 04/ 317 
িাতরখ 
7/ 6/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতেব এন্টারপ্রাইজ তশনরামতে বাজার 
, খাে জাহাে আলী 

থাো খুলো 

ব 0208643 08/ 06/ 2011 50 লক্ষ চালাে 03/ 219 
িাতরখ 
07/ 6/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আসাদুজ্জামাে শাওে  ট্রদৌলিপরু 
উপনজলা বাজার 
ট্রদৌলিপরু, কুতেয়া 

ব 0208644 14/ 05/ 2011 15 লক্ষ চালাে 02/ 132 
িাতরখ 
14/ 06/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তব এম এল  এন্টারপ্রাইজ 3 তবজয় েষৃ্ণ 
ট্ররাড যনশার 

ব 0208645 16/ 06/ 2011 5 লক্ষ চালাে 03/ 205 
িাতরখ 
16/ 6/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ জাহাঙ্গীর ট্রহানসে তশনরামতে বাজার,  
খাে জাহাে আলী 
থাো, খলুো 

ব 0208648 28/ 06/ 2011 1 লক্ষ চালাে 03/ 233 
িাতরখ 
28/ 6/ 2011 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আল আরাি এন্টারপ্রাইজ উপনজলা ট্রমাড় 
তিের াছা, যনশা

র 

ব 0208649 05/ 07/ 2011 15 লক্ষ চালাে 34 
িাতরখ 
05/ 07/ 2011 
ট্রসাোলী  ব্াংে 
তলঃ 

ট্রমসাসস েসবা ট্রেতড 74,  এম,  এম 
আলী 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0208650 05/ 07/ 2011 15 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 
5/ 7/ 2011 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তব ই লতজেেস 15/ 3, মতে 
মালিী বন্দর ট 

ব 0230266 02/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 210 
িাতরখ 
02/ 7/ 213 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস প্রনয়াজে টাইলস এন্ড 
ট্রসনেটারী 

 135, খাে- এ-
সবরু ট্ররাড, খলুো 

ব 0230267 03/ 07/ 2013 1 ট্রোতট চালাে 1335 
িাতরখ 
02/ 7/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতলি অনটা  আর এে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230268 04/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 317 
িাতরখ 
2/ 7/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল্লারদাে এন্টারপ্রাইজ  তটতব বাউন্ডাতর 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0230269 04/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 76 
িাতরখ 
3/ 7/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লাোর  এনরা তব তড তপতট আই ট্ররাড 
িতি িলা পাড়া,  

যনশার 

ব 0230270 08/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 01 
িাতরখ 
08/ 7/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা এন্টারপ্রাইজ  ট্রচৌধরুী ট্রমাল্লা 
এন্টারপ্রাইজ 

ব 0230271 08/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 04/ 355 
িাতরখ 
08/ 07/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রওশে আরা েনপসানরশে 138,  
ট্রেদারোথ ট্রমইে 
ট্ররাড, মনহশ্বর 
পাশা, খলুো 

ব 0230272 08/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 117 
িাতরখ 
08/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হে ি্ারাইতট ট্রোর পারুতলয়া বাজার 
ট্রদবহাটা সািক্ষীরা 

ব 0230273 08/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 158 
িাতরখ 
07/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররাতলং এন্টারপ্রাইজ  বল্লিপরু,  
ট্রেদার ঞ্জ,  

মতুজবে র, ট্রমনহর
পুর 

ব 0230274 09/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 04 
িাতরখ 
09/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস মামেু ট্রেডাসস বারীে র বাজার 
যনশার 

সদর, যনশার 

ব 0230275 09/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 03 
িাতরখ 
09/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস েতরম এন্টারপ্রাইজ  মধ ুঞ্জ 
বাজার, োলী ঞ্জ,

তিোইদহ 

ব 0230276 09/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 11 
িাতরখ 
09/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ডাতলম ট্রেড ইন্টারন্যাশোল োপতুড়য়াপতে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230277 10/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 73 
িাতরখ 
10/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতরি এন্টারপ্রাইজ 7/ 1 ট্রখাদাদাদ 
খাে ট্ররাড, থাো 
পাড়া, কুতেয়া। 

ব 0230278 14/ 07/ 2013 1 লক্ষ চালাে 95 
িাতরখ 
10/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস প্র তি এনরা িডু ইন্ডা:  
তলঃ 

খাজা 
ে র, বটবিল, কু

তেয়া 

ব 0230279 14/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 
09/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এে ট্রেড ইন্টারন্যাশোল বা ডাং া, আইল
চারা, ট্রপাড়াদহ, কু

তেয়া। 

ব 0230280 14/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 77 
িাতরখ 
11/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্মরে এন্টারপ্রাইজ ট্রশর- এ- বাংলা 
ট্ররাড,  ল্লামারী, খু

লো। 

ব 0230281 15/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 02/ 229 
িাতরখ 
10/ 07/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আশরািুল ট্রেডাসস সদরপরু, আমলা 
সদর 

তমরপরু, কুতেয়া। 

ব 0230282 
 
 

17/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 
15/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মােিী ট্রেডাসস সদরপরু, আমলা ব 0230283 17/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 37 



সদর 
তমরপরু, কুতেয়া। 

িাতরখ 
15/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জাহাোরা এন্টারপ্রাইজ ট্রমনহশ্বরপাশা, পা
লপাড়া,  

ট্ররলীন ট, ট্রদৌলি
পুর, খলুো। 

ব 0230284 18/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 7101 
িাতরখ 
18/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেডেম ইন্টারন্যাশোল রবীন্দ্রোথ 
সড়ে, যনশার। 

ব 0230285 21/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 640 
িাতরখ 
18/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাসতরে ইন্টারন্যাশোল রহমি মতঞ্জল 
( িয় িলা) ,  

ট্রবোনপাল, শাশসা,
যনশার। 

ব 0230286 21/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 647 
িাতরখ 
18/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অংেে ট্রেতমে্াল ওয়ােসস এস তস তব 
ট্ররাড, আমলাপাড়া

, কুতেয়া। 

ব 0230287 21/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 75 
িাতরখ 
21/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আদদ্বীে তপ্রন্টাসস ট্রশখহাতট, ঢাো 
ট্ররাড, সদর যনশার 

ব 0230288 22/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 01/ 18 
িাতরখ 
22/ 07/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এোমলু এন্টারপ্রাইজ মতুন্স তমেহাজ 
উতিে সড়ে 
ট্রপাে অতিস 
পাড়া, যনশার। 

ব 0230289 22/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 5009 
িাতরখ 
22/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিাি এন্টারপ্রাইজ হাজী আিছার 
উতিে 

মানেসট, তিের া
ছা, যনশার। 

ব 0230290 23/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 26 
িাতরখ 
17/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস তশমুল এন্ড িাদাসস ট্রবাডিাট 
ট্ররাড, তিের াছা

,  
যনশার। 

ব 0230291 23/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 
22/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসতলম ট্রেডাসস মতুক্তপাড়া, চয়ুাডা
ঙ্গা। 

ব 0230292 24/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 01/ 23 
িাতরখ 
24/ 07/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইসলাম অনটাজ ট্রচৌধরুী োওছার 
উতিে আহনমদ 
সড়ে, কুতেয়া। 

ব 0230293 24/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 26 
িাতরখ 
24/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাইশা এন্টারপ্রাইজ বা আচড়া 
বাজার, শাশসা,  

যনশার। 

ব 0230294 25/ 07/ 2013 50 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 
23/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এে তট ট্রেড ইন্টারন্যাশোল চতুরপতে, তিের া
ছা, যনশার। 

ব 0230296 25/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 650 
িাতরখ 
24/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ ট্রেডাসস ট্রবোনপাল 
বাজার, ট্রবোনপাল 
শাশসা, যনশার। 

ব 0230297 30/ 07/ 2013 5 লক্ষ চালাে 615 
িাতরখ 
30/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অ্ালব্ােস োনিলস পুরািে েসবা 
োজীপাড়া, যনশার 

। 

ব 0230298 30/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 106 
িাতরখ 
28/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম  আতরি মাওঃ শাহ আব্দুল 
েতরম 

ট্ররাড, যনশার 

ব 0230299 30/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 651 
িাতরখ 
24/ 07/ 2013 
 ট্রসাোলী  ব্াংে 

ট্রমসাসস বিসা মটরস 26ট্রচৌধরুী ব 0230300 31/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 38 



োওছার উতিে 
আহনেদ 

সড়ে, কুতেয়া 

িাতরখ 
23/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রে তপ এস ইন্টারন্যাশোল 39,  মধ্ োতটয়া 
ইন্টারন্যাশোল 

ব 0230301 31/ 07/ 2013 25 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 
31/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িতুহে এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল বন্দর 
ট্রিামরা সািক্ষীরা 

ব 0230302 01/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 02 
িাতরখ 
1/ 8/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতরয়ম  এন্টারপ্রাইজ  মকুুল ম্ােশে 
োেম অপতজট 

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0230303 01/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 13 
িাতরখ 
30/ 7/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুরমা তট ট্রোর  েড়াইল 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230304 01/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 40 
িাতরখ 
30/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোর বাংলা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

47,  ট্রজল ট্ররাড 
ট্রিাপ, যনশার 

ব 0230305 01/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 95 
িাতরখ 
31/ 07/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ওয়াতদ অনটা রাইচ তমল বাতলয়া তশশা শাতন্ত 
ট্রমাড়  ট্রপাড়াদহ 
তমরপরু কুতেয়া 

ব 0230306 04/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 88 
িাতরখ 
04/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ এন্ড সন্স   ট্রবোনপাল 
বাজার 

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0230307 04/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 01/ 36 
িাতরখ 
04/ 08/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তদলীপ কুমার  দাস  েন্দে পরু 
ট্রবলিতুলয়া,  

ব 0230308 4/ 08/ 2013 50 লক্ষ চালাে 116 
িাতরখ 



রূপসা,  খুলো 04/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে  

ট্রমসাসস জয়া ট্রেডাসস  ট্র াহাটা 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230309 04/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 101 
িাতরখ 
04/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সজৃে এন্টারপ্রাইজ ট্রজাড়া কুতটর  আর 
এে ট্ররাড, যনশার 

ব 0230310 05/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 29 
িাতরখ 
05/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হুসাইে এন্টারপ্রাইজ েিেু 
ট্রশখপাড়া, যাদবপু

র,  
ট্রমনহরপরু। 

ব 0230311 07/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 88 
িাতরখ 
6/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুতপ্ত এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 0230313 12/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 08 
িাতরখ 
12/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  াজী ট্রমতডনেল েনলজ 
এন্ড হসতপটাল তল:  

এ- 19- 21 
মতজদ স্মরেী ,  
ট্রসাোডাঙ্গা.  
খলুো। 

ব 0230314 14/ 08/ 2013 1 লক্ষ চালাে 91 
িাতরখ 
01/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পরূবী ট্রেতডং 974 খাে- এ-
সবরু ট্ররাড, ( টাটা 
তবতল্ডং) , খলুো। 

ব 0230315 14/ 08/ 2013 50 লক্ষ চালাে 66 
িাতরখ 
14/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস যমেুা ইনলেতেে 
সাোইয়াসস 

565/ 01, েওয়া
পাড়া ট্রপৌরসিার 

পানশ্বস.  
েওয়াপাড়া, অিয়
ে র,  

যনশর। 

ব 0230316 19/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে  10 
িাতরখ 
19/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস মমিা বস্ত্রালয় চেু ে র 
বাজার, ডুমতুরয়া,  

খলুো। 

ব 0230317 19/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 78 
িাতরখ 
19/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাম সরোর রাইচতমল বল্লিপরু, আইলচা
রা,  

ট্রপাড়াদহ, কুতেয়া। 

ব 0230318 21/ 08/ 2013 50 লক্ষ চালাে 107 
িাতরখ 
21/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তদ জনয়ন্ট ট্রেতডং ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপা

ড়া,  
অিয়ে র, যনশার

। 

ব 0230319 22/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 
22/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাওে হাডসওয়ার  
েতবরপরু, সশলকু
পা,  তিোইদহ  

ব 0230320 25/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 03/ 313 
িাতরখ 
284/ 08/ 201
3 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সারি এনরা ইন্ডাতিজ ট্রোরাপাড়া,  
তিোইদহ 

ব 0230321 25/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 66 
িাতরখ 
25/ 08/ 2013 
ট্রসাোল ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ ট্রেডাসস োথন্ডা বাজার,  
সািক্ষীরা 

ব 0230322 25/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 113 
িাতরখ 
25/ 08/ 2013 
ট্রসাোল ব্াংে 

ট্রমসাসস   শাতেল ট্রেডাসস 360,  াজীপরু 
ট্রবোনপাল যনশার 

ব 0230323 26/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 
26/ 08/ 2013 
ট্রসাোল ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে ট্রেডাসস  
েতবরপরু, সশলকু

ব 0230324 26/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 04/ 314 
িাতরখ 
25/ 08/ 2013 



পা,  তিোইদহ বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সরদার এন্টারপ্রাইজ প্রিাপোতট,  
ঢাকুতরয়া,  

মতেরামপরু, যনশা
র 

ব 0230325 26/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 85 
িাতরখ 
26/ 08/ 2013 
ট্রসাোল ব্াংে 

ট্রমসাসস িীথস এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার 
শাশসা যনশার 

ব 0230326 26/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 84 
িাতরখ 
26/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ডায়ানটে ইন্টারন্যাশোল 21,  োতজরিাট 
রস ট্ররাড 

ব 0230327 27/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 138 
িাতরখ 
25/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মেু এন্টারপ্রাইজ 3/ 4,  েং মনয়ে 
উতিে আহাঃনলে,  
তমল পাড়া , কুতেয়া 

ব 0230328 27/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 181 
িাতরখ 
18/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  তেউ এইজ ট্রেডাসস হতরশংেরপরু ট্ররল 
ট্র ট বাজার,  
কুতেয়া 

ব 0230329 27/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 89 
িাতরখ 
22/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আিাউর রহমাে (  
আিা)  

ডােবাংলা 
ট্রিড়ামারা কুতেয়া 

ব 0230330 27/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 125 
িাতরখ 
21/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস রাজ এন্টারপ্রাইজ 

 
ট্ররউই বাজার 
সািক্ষীরা সদর 
সািক্ষীর 

 
ব 0230331 

 
29/ 08/ 2013 

 
5 লক্ষ 

 
চালাে 09 
িাতরখ 
29/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মাসুম এন্টারপ্রাইজ  ট্রদৌলি ঞ্জ,  
জীবেে র 

ব 0230332 29/ 08/ 2013 5 লক্ষ চালাে 37 
িাতরখ 
29/ 08/ 2013 



চুয়াডাঙ্গা ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতবব এন্টারপ্রাইজ মধ ুঞ্জ বাজার 
োলী ঞ্জ,  
তিোইদহ 

ব 0230333 01/ 09/ 2013 5 লক্ষ চালাে 52 
িাতরখ 
01/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানশদ এন্টারপ্রাইজ তব 27,  মতজদ 
স্বরেী,  

ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0230334 29/ 08/ 2013 50 লক্ষ চালাে 80 
িাতরখ 
27/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাহা এন্টারপ্রাইজ 6, ট্রমইে 
বাসে্ান্ড,  
োতল ঞ্জ,  
তিোইদহ 

ব 0230335 29/ 08/ 2013 25 লক্ষ চালাে 03/ 230 
িাতরখ 
29/ 08/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস সাইিলু ইসলাম ট্রেড তলংে  21,  ট্রহরাজ মানেসট ট্রেতডনিাি 
ট্ররাড, খলুো 

ব 0230337 01/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 51 
িাতরখ 01/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে  

ট্রমসাসস  ট্র ৌরব এতিম  হাউজ আরািাি িবে,  4থস িলা ট্রবোনপাল 
বাজার যনশার 

ব 0230338 01/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 144 
িাতরখ 21/ 08/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মকুুল এন্টারপ্রাইজ েলানরায়া বাজার সািক্ষীরা ব 0230339 01/ 09/
2013 

1ট্রোতট চালাে 03/ 237 
িাতরখ 01/ 09/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস   এস এস ট্রেড ইন্টারন্যাশোল  দুধলী, োতল ঞ্জ, সািক্ষীরা ব 0230340 02/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 02/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস এম ট্রে ট্রেডাস 

 
53,  অতম্বো বসু ট্রলে, আর এে 

ট্ররাড, যনশার 

 
ব 0230341 

 
02/ 09/
2013 

 
25 লক্ষ 

 
চালাে 65 
িাতরখ 02/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রজ ট্রে এম এন্ড িাদাসস 64/ 3,  রূপসা ে্ান্ড ট্ররাড, খলুো  
ব 0230342 

 
09/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 03/ 232 
িাতরখ 21/ 08/ 2013 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রোর ট্র ায়াল পাড়া বাজার তিোইদহ সদর   5 লক্ষ চালাে 77 



তিোইদ ব 0230343 03/ 09/
2013 

িাতরখ 03/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইেবাল ট্রেডাসস তশতেরহাট ট্ররাড, িলুিলা 
বাজার, খলুো। 

 
ব 0230344 

04/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 1093 
িাতরখ 04/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতিে এন্টারপ্রাইজ ট্রচগুতটয়া বাজার,  অিয়ে র যনশার  
ব 0230345 

 
04/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 194 
িাতরখ 09/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েওশীে এন্টারপ্রাইজ 28,  ট্রসন্োল সাউথ ব্লে হাউতজং ট্রেট 
খাতলশপরু, খলুো 

 
ব 0230346 

 
05/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 04 
িাতরখ 05/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ কুতমরা পাটনেল িাটা,  
িালা, সািক্ষীরা 

 
ব 0230347 

 
09/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 86 
িাতরখ 09/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এে এন্টারপ্রাইজ েলডাঙ্গা ট্ররাড, ট্রবজ পাড়া,  ট্রোিয়ালী 
যনশার 

 
ব 0230348 

 
09/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 87 
িাতরখ 09/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এম এন্টারপ্রাইজ ট্র ৌতরোথপরু বাজার 
তবদ্াধরপরু, মনহশপরু,  

তিোইদহ 

 
ব 0230349 

 
10/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 18 
িাতরখ 10/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ মেু লাইট মটরস খলুো ট্ররাড, পরুািে বাসে্ান্ড যনশার  
ব 0230350 

 
10/ 09/
2013 

50 লক্ষ চালাে 194 
িাতরখ 08/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ঐতশ ট্রেডাসস ( প্রাঃ)  তলঃ তসতিে সুপার মানেসট, সািক্ষীরা  
ব 0230351 

 
11/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 56 
িাতরখ 11/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আর ইন্টারন্যাশোল  োিারণ ট্ররল বাজার,  শাশসা যনশার  
ব 0230352 

 
11/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 11/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আর এস এন্টারপ্রাইজ সাধীপরু ট্ররাড,  ট্রচেনপাে , ট্রবোনপাল 
যনশার 

 
ব 0230353 

 
11/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 615 
িাতরখ 10/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাতমম এন্টারপ্রাইজ বড় আচাঁড়া,  ট্রবোনপাল শাশসা যনশার  
ব 0230354 

 
11/ 09/

25 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 09/ 09/ 2013 



2013 ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস ইতলয়াস এন্ড িাদাসস 21,  পরুািে বাজার ট্ররাড, খলুো   

ব 0230355 
 
15/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 1103 
িাতরখ 11/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  োজমলু িডু ইন্ডাতিজ পদ্শা অনয়ল ট্ররাড,  খাতলশপরু, খলুো  
ব 0230356 

 
15/ 09/
2013 

1 ট্রোতট চালাে 1090 
িাতরখ 12/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তমটে সী িডুস ইন্টারন্যাশোল তমটে হাউজ, 10/ 1,  তময়া পাড়া প্রথম 
ট্রলে, খলুো 

 
ব 0230357 

 
16/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 95 
িাতরখ 15/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এম শতপং ট্রসন্টার পবূস রূপসা, রূপসা খলুো  
ব 0230358 

 
16/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 45 
িাতরখ 16/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতজদ এন্টারপ্রাইজ পরুািে সািক্ষীরা সদর, সািক্ষীরা  
ব 0230359 

 
17/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 47 
িাতরখ 17/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  সিিা ট্রেডাসস থাো ট্রমাড় জীবে ে র 
ট্রদৌলি ঞ্জ, জীবে ে র চয়ুাডাঙ্গা 

 
ব 0230360 

 
19/ 09/
2013 

50 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 19/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খলৃো তবল্ডাসস তল:  51খাে- এ- সবরু ট্ররাড, খলুো।  
ব 0230361 

 
19/ 09/
2013 
 

5 লক্ষ চালাে 73 
িাতরখ 19/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউসুি ট্রেড ইন্টারন্যাশোল খাতলশপরু, মনহশপরু,  
তিোইদহ। 

ব 0230362 22/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 323 
িাতরখ 22/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিাি ইনলেতেে ট্রসাোলী মানেসট, তিের াছা, যনশার। ব 0230363 22/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 367 
িাতরখ 22/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অবথ এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার, শাশসা,  
যনশার। 

ব 0230364 22/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 19/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস চয়তেো হাজী ট্রমাহাঃ মহাসতে ট্ররাড, যনশার। ব 0230365 23/ 09/
2013 

1 ট্রোতট চালাে 134 
িাতরখ 21/ 08/ 2013 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস তজষ্ণ ুএন্টারপ্রাইজ ট্র াবরা বাজার, েনলাড়া, েড়াইল। ব 0230366 23/ 09/

2013 
25 লক্ষ চালাে 98 

িাতরখ 15/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রািী এন্টারপ্রাইজ ট্রবাডিাট ট্ররাড, তিের াছা, যনশার। ব 0230367 23/ 09/
2013 

50 লক্ষ চালাে 789 
িাতরখ 22/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাতহম ট্রেডাসস 625 েওয়াপাড়া 
বাজার, অিয়ে র, যনশার। 

ব 0230368 24/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 789 
িাতরখ 24/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মহুােদদুল্লাহ অনটা রবীন্দ্রোথ সড়ে, যনশার। ব 0230369 26/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 49 
িাতরখ 26/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররজাউল এন্ড সন্স তশয়ালনিাো তেতিন্তপরু 
তিের াছা, যনশার। 

ব 0230370 29/ 09/
2013 

5 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 25/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতিউর রহমাে আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 0230371 30/ 09/
2013 

25 লক্ষ চালাে 71 
িাতরখ 29/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
 
ট্রমসাসস রাইচ এনরা ট্রেতমে্াল 42 ট্ররল ট্ররাড, যনশার। ব 0230372 01/ 10/ 20

13 
5 লক্ষ চালাে 81 

িাতরখ 01/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই িল িান্ডার ডাব্ল ুমানেসট, ট্রবোনপাল,  
যনশার। 

ব 0230373 01/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 5 
িাতরখ 30/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িরিদার এন্টারপ্রাইজ বা আচড়া 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 0230374 01/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 29/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউথ ট্রবঙ্গল ইেসুনলশে শাতন্তে র, দানরা ারতিটা, ( বতট
য়ািাটা ট্ররাড) ,  বতটয়ািাটা,  

খলুো। 

ব 0230375 02/ 10/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 03/ 221 
িাতরখ 
01/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 



ট্রমসাসস আর ট্রেডাসস ট্রচাপদার পাড়া ট্ররাড, যনশার। ব 0230376 02/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 75 
িাতরখ 01/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পদ্মা সল্ট এন্ড এনরা 
ট্রপ্রডাক্টস 

সাইতত্রশ বাজার, রাউিরা,  
মাগুরা। 

ব 0230377 02/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 02/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্মাটস এ্ানরা তবতড  েট েং- 49,  এম এ বারী 
সড়ে, ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0230378 02/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 84 
িাতরখ 02/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারপ্রাইজ তলঃ রবীন্দ্রোথ সড়ে,  ট্রশহাল 
বতুেয়া,  ট্রমাংলা,  বান রহাট 

ব 0230379 3/ 10/ 201
3 

68 লক্ষ চালাে 68 
িাতরখ 30/ 09/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সািক্ষীরা লাইট হাউজ  সুলিােপরু,  বাজার সািক্ষীরা ব 0230380 3/ 10/ 201
3 

5 ট্রোতট চালাে 02/ 112 
িাতরখ 3/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেডাসস 

 
েড়াইল ট্ররাড েীল ঞ্জ,  
িািীপাড়া, যনশার 

 
ব 0230381 

 
3/ 10/ 201
3 

 
25 লক্ষ 

 
 
চালাে 191 
িাতরখ 2/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  হারুে সাোইয়াসস 53, ট্রশখ পাড়া ট্রমইে ট্ররাড ব 0230382 06/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 06 
িাতরখ 2/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজতসো এন্টারপ্রাইজ 2েং ট্র নটর অপতজট 
 াজীপরু, ট্রবোনপাল,  যনশার 

ব 0230383 7/ 10/ 201
3 

5 লক্ষ চালাে 92 
িাতরখ 7/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এ এি আর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

হীরা সুপার মানেসট,  
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0230384 7/ 10/ 201
3 

5 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 610/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  খাে ট্রেড ইন্টারন্যাশোল কুখরালী,  সািক্ষীরা ব 0230385 8/ 10/ 201
3 

25 লক্ষ চালাে 20 
িাতরখ 7/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

তহমালয়াে ট্রেতডং েনপসানরশে েীল রিে ধর ট্ররাড, যনশার ব 0230386 8/ 10/ 201 25 লক্ষ চালাে 201 



3 িাতরখ 8/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমনে তিেস তলঃ 51 খাে- এ- সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0230387 8/ 10/ 201
3 

50 লক্ষ চালাে 116 
িাতরখ 8/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতিয়ার ট্রেডাসস 308 ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপাড়া,  
অিয়ের, যনশার। 

ব 0230389 9/ 10/ 201
3 

50 লক্ষ চালাে 98 
িাতরখ 9/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িানিমা পাতরে এন্ড ট্রডইরী 
িামস 

আমবাতড়য়া হালসা, তমরপরু,  
কুতেয়া। 

ব 0230390 10/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 149 
িাতরখ 6/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আেিণস বস্ত্রালয় 82 োপু[ তড়য়া 
পতে, েওয়াপাড়া,  
অিয়ে র, যনশার। 

ব 0230391 10/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 98 
িাতরখ 9/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্বপ্নীল এন্টারপ্রাইজ এস আই ট্ররাড, ট্রোটচাদপরু,  
তিোইদহ। 

ব 0230392 13/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 81 
িাতরখ 10/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আহাদ ট্রেডাসস রবীন্দ্রোথ সড়ে,  
যনশার। 

ব 0230393 22/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 107 
িাতরখ21/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অিশী হস্ত তশল্প  োজল স্বরেী পলাশনপাল 
সািক্ষীরা 

ব 0230394 23/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 86 
িাতরখ 23/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  েেসিলুী এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল বন্দর সািক্ষীরা ব 0230395 23/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 87 
িাতরখ 23/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতুক্ত ট্রটতডং  ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা ব 0230396 23/ 10/ 20
13 

5 ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে 82 
িাতরখ 23/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তপ্রতময়ার এনরা ট্রেয়ার পলাশনপাল,  সািক্ষীরা ব 0230397 24/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 69 
িাতরখ 23/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস ইউতেিাসসাল  
ইন্টারন্যাশোল 

21,  পরুািে বাজার 
ট্ররাড, োলীবাড়ী, খলুো 

ব 0230398 24/ 10/ 20
13 

1 ট্রেতট চালাে 5001 
িাতরখ 24/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আর  এন্টারপ্রাইজ 71,  খালদার ট্ররাড, যনশার ব 0230399 24/ 10/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 221 
িাতরখ 23/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তলখে এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার ট্রবোনপাল 
যনশার 

ব 0230400 24/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 122 
িাতরখ 24/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রলােমাে ট্রহানসে 1265,  েওয়াপাড়া,  
অিয়ে র যনশার 

ব 0230401 27/ 10/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 133 
িাতরখ 24/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রে এম আলম েট েং- 13/ 575 তব আই তড 
তস ট্ররাড, খাতলশপরু, খলুো 

ব 0230402 28/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 01/ 27 
িাতরখ 24/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতেব এন্টারপ্রাইজ 7 েং ট্রক্ল ট্ররাড, খলুো ব 0230403 30/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 07 
িাতরখ 30/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পাোমা ডট তবতড সরদার সুপার মানেসট,  
দাদাপরু,  ট্ররাড,  হনর 

েৃষ্ণপরু, কুতেয়া 

ব 0230404 30/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 51 
িাতরখ 22/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহ তটম্বার ইন্টারন্যাশোল 2 েং োেমস িাট ( রূপসা 
ট্রবড়ীবাধস ট্ররা)  ওয়াপদা, খলুো। 

ব 0230405 31/ 10/ 20
13 

1 ট্রোতট  চালাে 01/ 21 
িাতরখ 27/ 10/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস িযুস ট্রিাম প্ানলস িরহাদ সুপার মানেসট দুধ সরা 
ট্ররাড, ট্রোটচাদপরু, তিোইদহ 

ব 0230406 31/ 10/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 58 
িাতরখ 31/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজা এন্টারপ্রাইজ 7,  শামসুর রহমাে ট্ররাড, খলুো ব 0230407 31/ 10/ 20
13 

 5 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 31/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এস এন্টারপ্রাইজ  রাজা বরদা োন্ত ট্ররাড, ট্ররল ট্র ট 
যনশার 

ব 0230408 31/ 10/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 167 
িাতরখ 30/ 10/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস মতদো ট্রেড ইন্টারন্যাশোল  ট্রহানসে পরু আজ ড়া,  রূপসা 
খলুো 

ব 0230409 04/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 03/ 11/ 2013 
বাংনলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রোতরয়ার এন্টারপ্রাইজ শতরি আমজাদ ট্রহানসে 
সড়ে, ট্রদৌলিপরু, খলুো। 

ব 0230410 4/ 11/ 201
3 

5 লক্ষ চালাে 04/ 308 
িাতরখ 03/ 11/ 2013 
বাংনলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস মাসুদ এন্টারপ্রাইজ 47/ 4 রূপসা ে্ান্ড ট্ররাড, বাধ 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 0230411 5/ 11/ 201
3 

25 লক্ষ চালাে 26 
িাতরখ 05/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তপ তস এি তিড ইন্ডাঃ 10 ট্রক্ল ট্ররাড, খলুো। ব 0230412 5/ 11/ 201
3 

25 লক্ষ চালাে 1034 
িাতরখ 05/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িুিার ট্রোর মধ ুসড়ে, ট্রেশবপরু, যনশার ব 0230413 7/ 11/ 201
3 

5 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 03/ 11/ 2013 
বাংনলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস েয়ে এন্টারপ্রাইজ 1েং ওয়ার হাউনজর 
সামনে, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 0230414 7/ 11/ 201
3 

5 লক্ষ চালাে 3 
িাতরখ 06/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এে জামাে এন্টারপ্রাইজ 14 েরূ ে র মসতজদ ট্ররাড.  
বয়রা, খলুো। 

ব 0230417 10/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 25 
িাতরখ 10/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িারহাো ট্রেড তলংে বাসা- 129 ট্ররাড- 2, মজুগুতন্ন 
আ/ এ, খলুো। 

ব 0230418 10/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 10/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্বপ্ন অনটা েলডাঙ্গা 
ট্ররাড, ট্রবজপাড়া, যনশার। 

ব 0230419 11/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 68 
িাতরখ 11/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিৌতহদ এন্টারপ্রাইজ িলতিিা বটিলা, িতেরহাট,  
বান রহাট। 

ব 0230420 12/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 79 
িাতরখ 12/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ েরূ ট্রহানটল ট্রেিাতজ সুিাি চন্দ্র বসু 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230421 14/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 13/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



 
ট্রমসাসস আলতহেমা তিতেং তমলস 
তলঃ 

 
907/ 1 মহাোল 
েওয়াপাড়া, যনশার। 

 
ব 0230422 

 
14/ 11/ 20
13 

 
5 লক্ষ 

 
চালাে 49 
িাতরখ 14/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ ট্রিারোর রাইচ তমল  ট্রদাস্তপাড়া জ তি, কুতেয়া  ব 0230423 14/ 11/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 64 
িাতরখ 14/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ আতমনুল মতজদ 68,  এইচ এম এম 
ট্ররাড, যনশার 

ব 0230424 14/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 99 
িাতরখ 14/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইউ এস ইন্টারন্যাশোল  ট্ররাড েং 1,  বাড়ী েং- 109,  
ট্রসাোডাঙ্গা আ/ এ,  খলুো 

ব 0230425 17/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 93 
িাতরখ 17/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এস মাহমদু ট্রখােসা বাজার,  বাসে্ান্ড 
সড়ে,  ট্রখােসা কুতেয়া 

ব 0230426 17/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 07/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুধীল এনলাতমতেয়াম ট্রোর োসারীপতে ট্রচৌ াছা 
বাজার, যনশার 

ব 0230429 18/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 64 
িাতরখ 13/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতে এন্ড এনসাতসনয়ট বাড়ী েং- 12 ট্ররাড 181,  
খাতলশপরু হাউতজং ট্রেট খলুো 

ব 0230430 18/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 18/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস উদয় এন্টারপ্রাইজ োিারণ ট্ররল বাজার 
শাশসা, যনশার 

ব 0230431 19/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 29 
িাতরখ 19/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মারূি সাইদ ট্রেডাসস োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 0230432 19/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 28 
িাতরখ 19/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তরতম ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা। ব 0230433 20/ 11/ 20
13 

258 লক্ষ চালাে 12 
িাতরখ 20/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িারজাো এন্ড সন্স ডাে বাংলা ট্ররাড, মতেরামপুর 
বাজার, যনশার। 

ব 0230434 21/ 11/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 117 
িাতরখ 20/ 11/ 2013 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস মামা িানগ্ন ট্রেডাসস  োিারে ট্ররল বাজার,  শাশসা 

যনশার 
ব 0230435 21/ 11/ 20

13 
5 লক্ষ চালাে 170 

িাতরখ 19/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এইচ ট্রেড ইন্টারন্যাশ  োিারে ট্ররল বাজার,  শাশসা 
যনশার 

ব 0230436 21/ 11/ 20
13 

1 ট্রোতট  চালাে 169 
িাতরখ 19/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতরজলু এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা 
সািক্ষীরা 

ব 0230437 24/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 20 
িাতরখ 24/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  তপ্রয়া িানমসসী েিেু বাসটাতমসোল 
শংেরপরু, যনশার 

ব 0230438 24/ 11/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 84 
িাতরখ 24/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর ট্রেডাসস  শাশসা বাজার যনশার ব 0230439 24/ 11/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 02 
িাতরখ 21/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  হাতমদা এন্টারপ্রাইজ েনলজ ট্ররাড ট্রবোনপাল যনশার ব 0230440 25/ 11/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে25 
িাতরখ 25/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োতজল ইন্টারন্যাশোল 
ট্রোং তলঃ 

27/ 2 মজুগুন্নী মহাসড়ে,  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0230441 28/ 11/ 20
13 

1 ট্রোতট  চালাে 50 
িাতরখ 28/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস তসেনটে এনরা সানয়ন্স 

 
আর তস আর তস িীট,  ট্রপয়ারা 

িলা, কুতেয়া 

 
ব 0230442 

 
01/ 12/ 20
13 

 
1 ট্রোতট  

 
চালাে 186 
িাতরখ 28/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানশদ এন্টারপ্রাইজ 131,  ত জসাোথ মজুমদার ট্রলে 
েমলাপরু, কুতেয়া 

ব 0230443 01/ 12/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 234 
িাতরখ 24/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতবদ ট্রেডাসস ট্রমছয়ুা বাজার ট্ররাড, বড় বাজার 
কুতেয়া 

ব 0230444 01/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 28/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস এনরা ম্াক্স ইন্টারন্যাশোল ট্রপাড়াদহ বাসে্ান্ড 
মীরপরু, কুতেয়া 

ব 0230445 01/ 12/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 161 
িাতরখ 20710/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খন্দোর ট্রেতডং জানম মসতজদ ট্রলে,  যনশার ব 0230446 01/ 12/ 20
13 

58 লক্ষ চালাে 26 
িাতরখ 01/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এতশয়াে অনটা লাস হাজী আব্দুল েতরম 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 0230447 01/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে126 
িাতরখ 27/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মধুমতি এন্টারপ্রাইজ 1066 ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপাড়,  
অিয়ে র, যনশার। 

ব 0230448 03/ 12/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 41 
িাতরখ 01/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োঈম  এনরা তবজনেস 
এন্ড তিশারীজ 

আোেী িতেরহাট, বান রহাট। ব 0230449 03/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে137 
িাতরখ 03/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এল তজ এন্টারপ্রাইজ পাবলা বতেে 
পাড়া, ট্রদৌলিপরু, খলুো। 

ব 0230450 03/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে156 
িাতরখ 02/ 1/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাহািে ট্রেতডং 193 মতুদপতে েওয়াপাড়া 
বাজার, যনশার। 

ব 0230451 04/ 12/ 20
13 

50লক্ষ চালাে124 
িাতরখ 04/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লারদাে ট্রেডাসস োলী ঞ্জ, দঃপাড়া বাস 
ে্ান্ড, সািক্ষীরা। 

ব 0230452 04/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 30 
িাতরখ 04/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পাওয়ার প্াে ইন্ডাঃ তবতসে ট্র াবরতদয়া, বা রহাট। ব 0230453 05/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 1011 
িাতরখ 01/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মেু মেু ট্রেডাসস িলতিিা 
বাজার, িতেরহাট, বান রহাট 

ব 0230454 10/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 24 
িাতরখ 10/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সােমেু এন্টারপ্রাইজ আবিুানহর ম্ােশে ( 3য় িলা)  
ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 0230456 12/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 50 
িাতরখ 11/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস ট্রোরবাে এন্টারপ্রাইজ ট্রচেনপাে, ট্রবোনপাল,  
যনশার। 

ব 0230457 12/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে149 
িাতরখ 11/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সিিা বাতণজ্ িান্ডার 577 মতেরামপরু 
ট্ররাড, েওয়াপাড়া, যনশার। 

ব 0230458 12/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে148 
িাতরখ 11/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউতেিাসসাল েতম্পউটার 
ট্রেতেং ট্রসন্টার 

আতজজলু জতলল 
সড়ে, হাসপািাল ট্রমাড়, কুতেয়া। 

ব 0230459 15/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 49 
িাতরখ 11/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাে এন্টারপ্রাইজ 1ও 2 েং ট্র নটর মািখানে োে 
বাজার,  শ্রতমে ইউতেয়নের 
তপছনে, ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 0230460 15/ 12/ 20
13 

 25 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 12/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস তব এন্টারপ্রাইজ চিরু বাড়ীয়া বাজার বািার 
পাড়া,  যনশার 

ব 0230461 15/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 619 
িাতরখ 9/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর ট্রেতডং বা  আাঁচড়া বাজার যনশার ব 0230462 15/ 12/ 20
13 

5 0লক্ষ চালাে 626 
িাতরখ 12/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ োেটর  চাাঁচড়া ট্রচেনপাে,  যনশার ব 0230463 15/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 627 
িাতরখ 12/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  শহীদুল এন্টারপ্রাইজ 214,  ট্রলাে অতিস 
পাড়া, যনশার 

ব 0230464 15/ 12/ 20
13 

1 ট্রোতট চালাে 23 
িাতরখ 15/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইউতেে তপ্রন্োসস েট তস- 6,  তবতসে তশল্প ে রী 
িমুিমুপরু, যনশার 

ব 0230465 18/ 12/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 02/ 105 
িাতরখ 17/ 12/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আর তজ িডুস তলঃ ট্ররল ট্ররাড যনশার ব 0230466 22/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 59 
িাতরখ 22/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তমমকু ট্রেড ইন্টারন্যাশোল এম এ বারী সড়ে,  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0230467 22/ 12/ 20
13 

1 ট্রোতট চালাে 1020 
িাতরখ 22/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস শাওে এন্টারপ্রাইজ তসংনহর চর ট্রবলিতুলয়া, খলুো ব 0230468 24/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 23/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এস এস ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

শহীদ ট্রসাহরওয়াদসী তবপণীনেন্দ্র,  
ট্রক্ল ট্ররাড, খলুো 

ব 0230469 24/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 66 
িাতরখ 23/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এ ট্রে োর ট্রেড তব - 27,  মতজদ স্বরেী 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 0230470 24/ 12/ 20
13 

5 লক্ষ চালাে 04/ 328 
িাতরখ 24/ 12/ 2013 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  দীপা এন্টারপ্রাইজ আর এে ট্ররাড, যনশার ব 0230471 24/ 12/ 20
13 

50লক্ষ     চালাে 22 
িাতরখ 18/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানশদুল ইসলাম ট্রোট চাাঁদপরু ট্ররাড, তিোইদহ ব 0230472 26/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 26/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মডােস ট্রেডাসস মেনছদ ট্রমাড়,  বাতলয়াডাঙ্গা,  
তিোইদহ 

ব 0230473 26/ 12/ 20
13 

25 লক্ষ চালাে 15 
িাতরখ 26/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  খাতদজা এন্ড আলমা 
ইন্টারন্যাশোল 

15/ 1,  োজী েজরুল ইসলাম 
সড়ে, ট্রোট পাড়া কুতেয়া 

ব 0230474 26/ 12/ 20
13 

1 ট্রোট চালাে 141 
িাতরখ 22/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ এন্ড এস কুে ওয়্ার 
তলঃ 

 বারখাদা  তত্রনমাহেী ,  কুতেয়া ব 0230475 26/ 12/ 20
13 

5  ট্রোতট চালাে 145 
িাতরখ 21/ 11/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসজাে এন্টারপ্রাইজ ট্রিামর স্থল বন্দর, সািক্ষীরা ব 0230478 29/ 12/ 20
13 

5 ট্রোতট চালাে 93 
িাতরখ 29/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সিিা তিস তিড ট্রবোনপাল বাজার যনশার ব 0230479 29/ 12/ 20
13 

1  ট্রোতট চালাে 1 
িাতরখ 2412/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম খতলললু্লাহ 46/ 2,  ন্যাশোল ব্াংে ট্ররাড 
প্রাণ সানয়র,  সািক্ষীরা 

ব 0230480 30/ 12/ 20
13 

50 লক্ষ চালাে 56 
িাতরখ 30/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 



 
ট্রমসাসস আলম অনটা 

 
শহীদ োজল স্বরেী,  

পলাশনপালা,  সািক্ষীরা 

 
ব 0230481 

 
30/ 12/ 20
13 

 
25 লক্ষ 

 
চালাে 81 
িাতরখ 30/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

30/ 12/ 20
13 

ট্রমসাসস  এম ওয়াই ট্রে ট্রেতডং 44, সিরম ে্ান্ড ট্ররাড, খলুো ব 0230482 01/ 01/ 20
14 

5  ট্রোতটর উধস চালাে 02/ 120 
িাতরখ 30/ 12/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

30/ 12/ 20
13 

ট্রমসাসস আল োতি ট্রেডাসস 62,  ট্রশর- এ- বাংলা 
ট্ররাড, খুলো 

ব 0230483 01/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 19 
িাতরখ 1/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  হাডসওয়ার খলুো ট্ররাড, বেচর,  
যনশার। 

ব 0230484 02/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 58 
িাতরখ 1/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাহাি ট্রেডাসস আবলু োনশম সড়ে,  
সািক্ষীরা। 

ব 0230485 06/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 1026 
িাতরখ 6/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তট ট্রে এন্টারপ্রাইজ পাবলা হাজী বাড়ী 
ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু, খলুো। 

ব 0230486 06/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 82 
িাতরখ 6/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইমাে আলী এন্ড সন্স েড়াইল ট্ররাড, যনশার। ব 0230487 7/ 01/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 125 
িাতরখ 6/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তরয়া এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল বন্দর সািক্ষীরা ব 0230488 08/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 8/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস আর গ্রুপ 75,  স্যার ইেবাল ট্ররাড, খলুো ব 0230489 08/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 78 
িাতরখ 6/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  শাহজালাল ট্রেডাসস োিালিলা 
ট্রমাড়, িতেরহাট, বান রহাট 

ব 0230490 09/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 24 
িাতরখ 9/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তদপ ুএন্টরপ্রাইজ ডমুতুরয়া, খলুো ব 0230491 12/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 15 
িাতরখ 12/ 1/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস এস এস ইন্টারন্যাশোল 12/ 12,  মাদ্রাসা ট্ররাড, ট্রছাট 

বয়রা, খলুো 
ব 0230492 12/ 01/ 20

14 
25 লক্ষ চালাে 03/ 215 

িাতরখ 8/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইিা এন্টারপ্রাইজ রাধাে র, সািক্ষীরা ব 0230493 12/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 44 
িাতরখ 12/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  বঙ্গবাতস ট্রমতশোরীজ  মতজব সড়ে,  যনশার ব 0230494 13/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 30 
িাতরখ 13/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইোণস তবল্ডাসস  
এনসাতসনয়টস 

211, খাে জাহাে আলী 
ট্ররাড, 3য় িলা খলুো 

ব 0230495 13/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখ 13/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রে ডতব্লউ  ইন্টারন্যাশোল 2/ এ,  তপতট আই ট্ররাড িতি 
িলা যনশার 

ব 0230496 13/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 12/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররানেয়া ট্রেডাসস উলাতস শাশসা যনশার ব 0230497 13/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 16 
িাতরখ 12/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তদপ্ত অনটা ট্রমাবাইলস 45 রবীন্দ্রোথ সড়ে, যনশার ব 0230498 13/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 102 
িাতরখ 12/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতে এন্টারপ্রাইজ ট্রেতডয়াম খড়েী, যনশার ব 0230499 13/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 260 
িাতরখ 09/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  মতবে এন্টারপ্রাইজ ডাে বাংলা বাজার 
সাধুহাট, তিোইদহ 

ব 0230500 15/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 16 
িাতরখ 15/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ  এন্টারপ্রাইজ 

 
মধপুরু বাজার,  তিোইদহ 

 
ব 049501 

 
15/ 01/ 20
14 

 
25 লক্ষ 

 
চালাে 8 
িাতরখ 15/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রজায়ািসার ট্রেডাসস 95,   ীিােঞ্জলী,  সড়ে,  ব 049503 15/ 01/ 20 5 লক্ষ চালাে 82 



তিোইদহ 14 িাতরখ 15/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম জামাে   ট্রেডাসস মধ্ বাজার ট্রিড়ামারা, কুতেয়া ব 049504 16/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 90 
িাতরখ 08/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পলাশ ট্রেতডং 42, 43, 44 খতলল ম্ােশে,  
সিরব ে্ান্ড ট্ররাড, খুলো 

ব 049505 16/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 1087 
িাতরখ 15/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ আর ট্রেতডং য ুীডাঙ্গা,  চুলপতে,  বান রহাট ব 049506 19/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 60 
িাতরখ 19/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শ্যানোে ট্রেডাসস 29/ 1,  মতুন্স পাড়া 3য় িলা 
ট্রলে, খলুো 

ব 049507 20/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 03/ 201 
িাতরখ 20/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররানহলী অনটা রাইচ 
তমল( প্রাঃ)  তলঃ 

ট্রোয়ারাম তদিতলয়া 
ট্রলাহা ড়া, েড়াইল 

ব 049508 20/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 22 
িাতরখ 20/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অনুপ হাডসওয়ার হাটনখালা ট্ররাড যনশার ব 049509 21/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 01/ 11 
িাতরখ 20/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস পল্লব ট্রেডাসস রামেষৃ্ণ পরু ডুমতুরয়া, খলুো ব 049510 21/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 04/ 319 
িাতরখ 21/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ পবূালী হাডওয়ার 
ট্রোর 

হাটনখালা ট্ররাড, যনশার ব 049511 21/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 01/ 10 
িাতরখ 20/ 1/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

 
ট্রমসাসস খাে এন্টারপ্রাইজ 

 
ট্রহানটল বাজার ট্রমনহরপরু 

 
ব 049512 

 
22/ 01/ 20
14 

 
5 লক্ষ 

 
চালাে 28 
িাতরখ 21/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আনবদীে ট্রেডাসস ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা 
 

ব 049513 22/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 17 
িাতরখ 22/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস  রানসল এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 049514 22/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 94 
িাতরখ 22/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আবলু ট্রেডাসস  আ রদাড়ী( আনবনদর 
হাট) সািক্ষীরা 

ব 049515 23/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 10 
িাতরখ 23/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  আোর ট্রেড তলংে 18,  ট্রেতড এ এতিতেউ, খলুো ব 049516 23/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 84 
িাতরখ 23/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ওম এন্টারপ্রাইজ  6 এ, তপ, তস ট্ররাড, যনশার ব 049517 23/ 01/ 20
14 

5 ট্রোতটর উনধস চালাে01/ 11 
িাতরখ 23/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ীিাঞ্জলী বস্ত্রালয় সসয়দ আির আলী ট্ররাড,  
মাগুরা 

ব 049518 26/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে  25 
িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  রীব শাহ এন্টারপ্রাইজ মতুজব সড়ে( ঈদ াহ এর 
সামনে)  যনশার 

ব 049519 26/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 146 
িাতরখ 22/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জেেী সাতজসে্াল 
এন্টারপ্রাইজ 

 ট্রিাপ ট্রসন্োল ট্ররাড যনশার ব 049520 26/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 107 
িাতরখ 22/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সরিরাজ এন্ড িাদাসস বারেপরু, িাট  ম্বজু বান রহাট 
 
 
 

ব 049521 26/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 50 
িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তরপে অনটাস আর এে ট্ররাড, যনশার ব 049522 26/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 169 
িাতরখ 23/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এস এন্টারপ্রাইজ 684,  খাে  এ সবরু 
ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু 

ব 049523 26/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 104 
িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ এ এস অনটানমাবাইল এ - 6 মতজদ স্বরেী ট্রসাোডাঙ্গা,  ব 049524 27/ 01/ 20 5 লক্ষ চালাে 111 



খলুো 14 িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাজ এন্টারপ্রাইজ 682,  খাে এ সবরু ট্ররাড,  
ট্রদৌলিপরু, খুলো 

ব 049526 27/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 97 
িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োন্স ট্রেড  17,  ডাঃ মতশউর রহমাে 
সড়ে, খলুো 

ব 049527 27/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 26/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এ ট্রেডাসস 5 ট্রেতডএ েমাতশয়াল 
এতরয়া( খাে এ সবরু 

ট্ররাড) খুলো 

ব 049528 28/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 27/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এি তস েনপসানরশে 03/ 44 মতজদ সরেী 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো। 

ব 049530 28/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 48 
িাতরখ 20/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তপ তট তস জাপাে 43/ 44 মতজদ সরেী 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো। 

ব 049531 28/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 49 
িাতরখ 28/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানশদ মটরস বড় বাজার, ট্রমনহরপরু। ব 049532 29/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 49 
িাতরখ 29/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা েনপসানরশে আরািাি িবে ( 3য় 
িলা) , ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049533 29/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 215 
িাতরখ 27/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জবুানয়র এন্টারপ্রাইজ 211/ এ পবূস বারান্দী ট্রমাল্া 
পাড়া, আমিলা, যনশার। 

ব 049535 29/ 01/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 2 
িাতরখ 27/ 1/ 2014 
ট্রসাোলীব্াংে 

ট্রমসাসস এ আর তস ট্রেতডং ট্রসক্টর- 7, েট তস- 3, েিেু 
উপশহর সদর, যনশার। 

ব 049536 29/ 01/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 220 
িাতরখ 27/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস  েীতলমা ট্রেডাসস  বোেী সড়ে, োতজর শংেরপরু,  
, ট্রোিয়ালী যনশার 

ব 049537 30/ 01/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 95 
িাতরখ 29/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জেিা এন্টারপ্রাইজ কুিখালী,  সািক্ষীরা ব 049538 30/ 01/ 20
14 

1 ট্রোতট চালাে 89 
িাতরখ 29/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতববরু রহমাে েওলামারী,  রামতদয়া বাজার,  
আলমডাঙ্গা, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 049540 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 57 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্রসতলম তময়া আমিতুপ,  ট্রমনহরপরু,  ব 049541 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 59 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ জামাল তময়া আমিতুপ,  ট্রমনহরপরু ব 049542 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 59 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইমরাে ট্রেডাসস সাতজয়ারা মাগুরা ব 049543 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 61 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ োতহম  উতিে েওলামারী,  রামতদয়া,  বাজার 
আলমডাঙ্গা, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 049544 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 58 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ িতরকুল ইসলাম আমিতুপ, ট্রমনহরপরু ব 049545 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 56 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইেরাম  ট্রেডাসস ট্রশর- ই- বাংলা সড়ে,  
তিোইদহদ 

ব 049546 02/ 02/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে  
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এম এন্টারপ্রাইজ িায়ো ট্রমাড়,  মাগুরা ব 049547 02/ 02/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 12 
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আশরািলু ইসলাম ট্ররল ট্ররাড ট্ররল বাজার,  যনশার ব 049548 02/ 02/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে 164 
িাতরখ 19/ 1/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস  সাইিলু এন্ড ট্রোং হতরেখাো বান রহাট ব 049549 02/ 02/ 20

14 
25 লক্ষ চালাে 45 

িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব এস ট্রেডাসস িতিয়াল কুতট ট্রচৌ াছা 
শ্রীপরু, মাগুরা 

ব 049550 02/ 02/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব এস এস মানেসতটং 
ট্রোং,  

তব এল েনলজ 
ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু, খলুো 

ব 049551 2/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 55 
িাতরখ 28/ 01/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জ্ানোনো ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা। ব 049552 2/ 2/ 2014 1 ট্রোতট চালাে 69 
িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ এস ইমনপাটাসস োেম হাউনজর সামনে 
ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049553 2/ 2/ 2014 25 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 30/ 01/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ট্রসাোলী িবে, তেচ 
িলা, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049554 2/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 43 
িাতরখ 
130/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ আেবর ইন্টারন্যাশোল ট্রছাটআচড়া ট্রমাড়, মাোর 
তবতল্ডং, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049555 2/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 41 
িাতরখ 30/ 01/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইয়াতছে িাদাসস খাে এসবরু ট্ররাড,  
ট্রদৌলিপরু, খুলো। 

ব 049556 3/ 2/ 2014 50 লক্ষ চালাে 04 
িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আরীে ট্রেতডং ট্ররল ট্ররাড, যনশার। ব 049557 3/ 2/ 2014 5 ট্রোতট টাোর 
উনদ্ধস  

চালাে 109 
িাতরখ 30/ 01/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সবশাখী এন্টারপ্রাইজ 18 পরুািে বাজার 
ট্ররাড, োতলবাড়ী, খুলো। 

ব 049558 3/ 2/ 2014 1 ট্রোতট টাোর  চালাে 23 
িাতরখ 03/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিাি এন্ড িাদাসস চড়ুামেোতট ব 049559 3/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 139 



বাজার, সদর, যনশার। িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এল এস েনপসানরশে ট্রবোনপাল 
বাজার, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049560 3/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 249 
িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতেকুমার সরোর খাজরুা বাজার, বািার 
পাড়া, যনশার। 

ব 049561 3/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 132 
িাতরখ 02/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পানয়ল এ্ালতুমতেয়াম পুরািে বাসে্ান্ড, ট্রেশবপুর,  
যনশার। 

ব 049562 3/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 1 
িাতরখ 30/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাজা এন্টারপ্রাইজ ট্র াতপোথপরু, ট্র াপালে র, ট্রি
ড়ামারা, কুতেয়া। 

ব 049563 5/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 02/ 101 
িাতরখ 05/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রবাটাতেে্াল হাট মতুজব 
সড়ে, বাইনলে, িতেিলা,  

যনশার। 

ব 049564 5/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 255 
িাতরখ 04/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসতট ে্াবল ট্রেটওয়ােস হাই ট্ররাড, আলমডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা 

ব 049565 5/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 53 
িাতরখ 05/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইেবাল ট্রেডাসস ইসহাে সড়ে, শংেরপরু,  
যনশার। 

ব 049566 6/ 2/ 2014 25 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রদশ বাংলা ট্রেতডং 7/ 2সামছরু রহমাে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049567 6/ 2/ 2014 25 লক্ষ চালাে 1066 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ওয়াতলদাইে এন্টারপ্রাইজ পুরািে বাজার, বান রহাট। ব 049568 6/ 2/ 2014 25 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল মতদো তডপসাটনমন্টার 
ট্রোর 

হাজী মহতসে ট্ররাড, খুলো। ব 049570 9/ 2/ 2014 25 লক্ষ চালাে 82 
িাতরখ 9/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস তমম এন্টারপ্রাইজ 248 টটুপাড়া ট্রমইে ট্ররাড,  
ট্রজাড়ােল বাজার, খলুো। 

ব 049571 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 50 
িাতরখ 9/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাইিলূ ইসলাম 79 ট্রশনর বাংলা 
সড়ে, তিোইদহ। 

ব 049572 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 53 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েো এন্টারপ্রাইজ হীরা ডাঙ্গা, তিোইদহ সদর,  
তিোইদহ। 

ব 049573 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 52 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তলজ েেনিেশোরী মাওলাো িািােী সড়ে,  
তিোইদহ। 

ব 049574 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 52 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এেছাে বাহার বলুবলু োতটয়া, সািক্ষীরা। ব 049575 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 34 
িাতরখ 05/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আোশ  ্ালারী সুলিােপরু, তিলপাড়া,  
সািক্ষীরা। 

ব 049576 9/ 2/ 2014 5 লক্ষ চালাে 35 
িাতরখ 05/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এন্ড এস ট্রেতডং োতটয়া মাোর, সািক্ষীরা ব 049577 10/ 2/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 34 
িাতরখ 10/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োহার এন্টারপ্রাইজ েড়াইল ট্ররাড, িুমিমুপরু,  
সদর, যনশার। 

ব 049578 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 57 
িাতরখ 10/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বশুরা ট্রেডাসস 17 তবনেসাহা ট্রলে, কুতেয়া। ব 049579 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 27 
িাতরখ 10/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আনলা এন্টারপ্রাইজ 178 এে এস ট্ররাড, কুতেয়া ব 049580 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 95 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজয়াদুল ট্রেডাসস আল আতমে সুপার 
মানেসট, তসরাজ উদনিৌলা 

সড়ে, কুতেয়া। 

ব 049581 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 99 
িাতরখ 04/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস েড়াইল ট্রোর  াড়ীখাো জানম মসতজদ 
ট্ররাড. যনশার। 

ব 049582 10/ 2/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 75 
িাতরখ 10/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতদো ট্রোর 201 তসরাজ উদনিৌলা 
সড়ে, কুতেয়া। 

ব 049583 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 22 
িাতরখ 6/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশতশর িাে িডু 147 তসরাজ উদনিৌলা 
সড়ে, কুতেয়া। 

ব 049584 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 100 
িাতরখ 04/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতে ট্রেডাসস েবরুহাট, বটবিল, কুতেয়া ব 049585 10/ 2/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 167 
িাতরখ 08/ 05/ 2013 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রিে কুমার সরোর 27/ 2,  এস তস তব ট্ররাড,  বড় 
বাজার, কুতেয়া 

ব 049586 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 24 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  নুর জাহাে ট্রেডাসস  15 েং তট  এন্ড তট মানেসট এে 
এস ট্ররাড, কুতেয়া 

ব 049587 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 23 
িাতরখ 06/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিন্ডস এন্টারপ্রাইজ খলুো ট্রমইে বাসে্ান্ড,  
েড়াইল,  োউন্টার ট্রোিয়ালী,  

যনশার 

ব 049588 10/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 209 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তটপ ু আইতডয়াল ট্রেড  
ইন্টারন্যাশোল 

108,  ট্রিাপ ট্রজল ট্ররাড 
ট্রোিয়ালী যনশার 

ব 049589 10/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 683 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুতস্মিা  এন্টারপ্রাইজ শহীদ সুধীর ট্রিাি সড়ে,  ট্রবজ 
পাড়া, যনশার 

ব 049590 10/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 177 
িাতরখ 09/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতল্ট ট্রেতডং  28 আর এে ট্ররাড,  যনশার ব 049591 11/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 640 
িাতরখ 10/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এস ট্রেডাসস  ত লািলা রূপসা খলুো ব 049592 11/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1036 
িাতরখ 11/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস সুরমা েীল এস এে রায় ট্রলে আমলাপাড়া,  
কুতেয়া 

ব 049593 12/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 50 
িাতরখ 03/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আলম িাদাসস তস এন্ড এি এনজন্ট 
এনসাতসনয়শে ট্ররাড আতমর তিলা 

ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 049594 12/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 31 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আজাদ এন্টারপ্রাইজ 249,  েওয়াপাড়া,  ট্ররাড 
ট্রিাপ,  যনশার 

ব 049595 12/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সালাহ উতিে 40 বসু পাড়া রস ট্ররাড, খলুো ব 049596 12/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 02/ 105 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তরশাদ এন্ড আশা 
এন্টারপ্রাইজ 

120 খাে এ সবরু ট্ররাড, খলুো ব 049597 12/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 02/ 104 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস হাসাে ট্রেতমে্াল রাজ্জাে সন্স সুপার মানেসট,  
মজমপরু, কুতেয়া 

ব 049598 12/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 15 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এোড তব োইউড 
ইন্ডাতেজ 

কুতেয়া  রাজবাড়ী সড়ে 
োতলশংেরপরু,  কুতেয়া সদর 

োতলশংেরপরু, কুতেয়া 

ব 049599 12/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 5010 
িাতরখ 06/ 09/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অয়ে  ট্রেডাসস খলুো ট্ররাড ট্রমাড় 
পলাশনপাল, সািক্ষীরা 

ব 049600 12/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 72 
িাতরখ 12/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ ট্রে  আই এনরা 
বাংলানদশ তলঃ 

30 হাজী মহসীে ট্ররাড, খলুো ব 049601 12/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1004 
িাতরখ 05/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বই সা র  মখুাজসী পাড়া,  ট্রমনহরপরু ব 049602 13/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 93 
িাতরখ 13/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এম রহমাে এন্ড ট্রোম্পােী 156,  খলুো ট্ররাড বেচর,  
যনশার 

ব 049603 13/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 01/ 32 
িাতরখ 13/ 02/ 2014 



বাংলানদশ ব্াংে 
ট্রমসাসস ট্রসে মঙ্খ িান্ডার  মহৎপরু োতল ঞ্জ,  সািক্ষীরা ব 049604 16/ 2/ 201

4 
5লক্ষ চালাে 33 

িাতরখ 12/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস আপে এন্টারপ্রাইজ 

 
 

72/ 1 খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

 
ব 049605 

 
17/ 2/ 201
4 

 
25 লক্ষ 

 
 
চালাে 44 
িাতরখ 13/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল ট্রহরা এন্টারপ্রাইজ 16,  ট্রে তড এ এতিতেউ খলুো ব 049606 17/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 53 
িাতরখ 16/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এস ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল বন্দর সািক্ষীরা ব 049608 17/ 2/ 201
4 

5 ট্রোতট চালাে 70 
িাতরখ 17/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানসল এন্টারপ্রাইজ 44,  হাজী িতমজ উতিে সড়ে,  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 049609 18/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 16/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  মীম এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর সািক্ষীরা ব 049610 19/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  11 
িাতরখ 19/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রািসাে িডুস ( প্রাঃ)  
তলতমনটড 

 হাসাে োজা 
ট্রিামরা স্থল বন্দর সািক্ষীরা 

 

ব 049611 19/ 2/ 201
4 

5 ট্রোতট টাোর 
উনধস 

চালাে  13 
িাতরখ 19/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাতময়া এন্টারপ্রাইজ ট্রসক্টর 2 েট - 62,  ঢাো ট্ররাড 
েিেু  উপ শহর, যনশার 

ব 049612 19/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  215 
িাতরখ 18/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ ট্রে  এন্টারপ্রাইজ েট - 63,  ট্ররাড 4,  
ট্রসাোডাঙ্গা,  আ/ এ, খলুো 

ব 049613 20/ 2/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  64 
িাতরখ 27/ 01/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ওসাে ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 51,  খাে এ সবরু ট্ররাড, খলুো ব 049614 23/ 2/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  107, 01 
িাতরখ 
20/ 02/ 2014,  



23/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউথ বাংলা ট্রেড ট্ররাড েং- 06, বাড়ী েং- 01,  
ট্রসাোডাঙ্গা,  আ/ এ, খলুো 

ব 049615 23/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  65 
িাতরখ 20/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী ট্রেডাসস শ্যামপরু,  তচোিলা,  
মতেরামপরু, যনশার 

ব 049616 23/ 2/ 201
4 

25লক্ষ চালাে  2044 
িাতরখ 20/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শহীদ ট্রমহিজু  াঢ়িা ট্রমালরহাট বান রহাট ব 049617 23/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  42 
িাতরখ 23/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেলয় ট্রেতডং মতজদ স্বরেী বাই ট্রলে 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 049618 24/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  70 
িাতরখ 23/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জাতমলা এন্টারপ্রাইজ ট্রখােে শতপং েমনেক্স, খলুো। ব 049619 24/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  69 
িাতরখ 23/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজ োর হাউজ 43/ 44 মতজদ 
সরেী, ট্রসাোডাঙ্গা, খুলো। 

ব 049620 24/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  39 
িাতরখ 24/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতশে ইন্টারন্যাশোল ইলাইপরু, তিলে রুপসা, খলুো। ব 049621 25/ 2/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  64 
িাতরখ 24/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শান্তা এন্টারপ্রাইজ ট্রহিাল 
বতুেয়া, বতটয়ািাটা, খলুো। 

ব 049622 26/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  48 
িাতরখ 25/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খানলে ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা। ব 049623 26/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  22 
িাতরখ 26/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এেিা সাইনেল ট্রোর জাতমরা ট্ররাড, িলুিলা, খলুো। ব 049624 26/ 2/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  741 
িাতরখ 24/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাদাসস এন্টারপ্রাইজ ট্রদয়াো আতজজলু হে ব 049625 2/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে  33 



ট্ররাড, ট্রদৌলিপরু, খলুো। িাতরখ 27/ 02/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতিে তটম্বার ট্রেডাসস এন্ড 
িাতেসচাসস 

সিলকুপী 
েলডাঙ্গা, রাজবাটী, োতল ঞ্জ, তি

োইদহ। 

ব 049626 2/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে  5033 
িাতরখ 2/ 0/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শামীম এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা। ব 049627 3/ 3/ 2014 50 লক্ষ চালাে  68 
িাতরখ 3/ 03/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমিো ট্রেডাসস পুরািে 
বাজার, োতলবাড়ী, খলুো। 

ব 049628 3/ 3/ 2014 25 লক্ষ চালাে  1051 
িাতরখ 2/ 03/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস এনরা প্রনজক্ট 193েওয়াপাড়া, বাজার,  
অিয়ে র, যনশার। 

ব 049629 3/ 3/ 2014 20 লক্ষ চালাে  63 
িাতরখ 3/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জইু এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, সািক্ষীরা। ব 049630 3/ 3/ 2014 25 লক্ষ চালাে  98 
িাতরখ 3/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজস অনটা আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 049631 3/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে 186   
িাতরখ 2/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রশখ ট্রেডাসস ট্রশনর বাংলা সড়ে,  তিোইদহ। ব 049632 5/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে 03   
িাতরখ 3/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতুক্ত ট্রেডাসস বামন্দী বাসে্ান্ড,  াংেী 
ট্রমনহরপরু। 

ব 049633 5/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে 44   
িাতরখ 5/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এম এস এন্টারপ্রাইজ পদ্মা সনয়ট, ট্রবোনপাল 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 049634 5/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে2   
িাতরখ 19/ 2/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রিরনদৌস এন্টারপ্রাইজ বাহাদুরপরু 
ট্ররাড, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049635 6/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে 10  
িাতরখ 6/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ এন্টারপ্রাইজ হতরেখাো, বান রহাট। ব 049636 9/ 3/ 2014 25 লক্ষ চালাে 89   
িাতরখ 9/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস প্ানরন্ট ট্রেডাসস পুটখালী, শাশসা, যনশার। ব 049637 9/ 3/ 2014 5 লক্ষ চালাে 211  
িাতরখ 6/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেপুে তবল্ডাসস দশােী 1েং রস 
ট্ররাড, বা র হাট 

ব 049638 10/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 59  
িাতরখ 9/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেডাসস শাহ আব্দলু েতরম ট্ররাড,  
েবরস্থানের সানথ, যনশার। 

ব 049639 10/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 13   
িাতরখ 10/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তড এস এক্সনপাটস ( প্রাণ)  
ট্রোং 

কুদার িবে অপঃতবতজতব 
ে্াম্প, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049640 10/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 87   
িাতরখ 10/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাজানিদীয়া এন্টারপ্রাইজ োেম হাউনজর 
তবপরীনি,  াজীপরু 

, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049641 10/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 89   
িাতরখ 10/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েরূ জাহাে 26 ট্রশনর বাংলা সড়ে ,  
তিোইদহ। 

ব 049642 10/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 04   
িাতরখ 3/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাজ্জাদুল ট্রেডাসস  দখালী 
বাজার, তিের াছা, যনশার। 

ব 049643 11/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 48   
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রায় ট্রেডাসস মাগুরাপতে, েষৃ্ণে র, তিের াছা
. যনশার। 

ব 049645 11/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 2   
িাতরখ 10/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতল্লে এন্টারপ্রাইজ শাশসা বাজার, যনশার। ব 049646 11/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 01 
িাতরখ 10/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এম ইন্টারন্যাশোল জতু য়া পাল পাড়া, কুতেয়া। ব 049647 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 119  
িাতরখ 5/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস গুেগুে এন্টাপ্রাইজ তল:  93 রাজা বরান্দা োন্ত 
ট্ররাড, ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049648 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  03 
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ কুলছমু ট্রব ম বাশ বাড়ীয়া, আলমডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 049649 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1017   
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ উতম আক্তার আলমডাঙ্গা বাজার, চুয়াডাঙ্গা। ব 049650 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1015  
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ তবল্লাল ট্রহানসে  বাাঁশ বাড়ীয়া আলমডাঙ্গা,  
চুয়াডাঙ্গা 

ব 049651 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  10/ 16 
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ হাতসো ট্রব ম আলমডাঙ্গা,  বাজার 
আলমডাঙ্গা, চয়ুাডাঙ্গা 

ব 049652 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  1014 
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজ ুট্রেডাসস  ট্রেশে বাজার েওয়াপাড়া,  
অিয়ে র, যনশার 

ব 049653 12/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1   
িাতরখ 12/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইনয়ানে হামা ট্ররে তবতড  126,  তবনে রায় ট্ররাড, খলুো ব 049654 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 39   
িাতরখ 6/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে এন্টারপ্রাইজ  ট্রচে ট্রপাে ট্রবোনপাল, যনশার ব 049655 12/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 49   
িাতরখ 11/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রানবয়া ট্রেডাসস  তশনরামতে বাজার খলুো ব 049656 13/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 65  
িাতরখ 5/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  আল হাতছব  ক্লথ ট্রোর পরচরা বাজার 
ট্রেশবপরু, যনশার 

ব 049658 13/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1   
িাতরখ 13/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাসাে িাদাসস  33/ 1 ট্ররল ট্ররাড,  যনশার ব 049659 13/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  10 
িাতরখ 13/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস ওয়াই এস ইমনপক্স  ট্রচম্বার ম্ােশে ( 6ে িলা)  
ট্রেতডএ খলুো 

ব 049661 23/ 3/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 78   
িাতরখ 19/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস উদয়ে ট্রেডাসস ট্রবাডিাট ট্ররা তিের াছা,  
যনশার 

ব 049662 23/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 53   
িাতরখ 23/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জাহাঙ্গীর এন্টারপ্রাইজ বা  আাঁচড়া,  বাজার  
শাশসা, যনশার 

ব 049663 23/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 203   
িাতরখ 19/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজসাে েনপসানরশে 
তলতমনটড,  

খনয়র িলা োলী ঞ্জ,  তিোইদহ ব 049664 23/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 85  
িাতরখ 23/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 
 
 
 
 

ট্রমসাসস আতলি ট্রজোনরল ক্লথ ট্রোর 40 খাে এ সবরু ট্ররাড, খলুো ব 049665 23/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 40 
িাতরখ 18/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আবলু খানয়র মা মতঞ্জল কুনয়ট ট্ররাড িলুবাড়ী 
ট্র াট, খলুো 

ব 049666 23/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  88 
িাতরখ 19/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস উিা িডুস 192,  েলডাঙ্গা ট্ররাড,  
োতল ঞ্জ,  তিোইদহ 

ব 049667 24/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 03/ 128  
িাতরখ 23/ 3/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস তব এ তস আই তলতমনটড 02374,  সসয়দ আলী ট্ররাড 
বামে পাড়া,  ট্রিড়ামারা কুতেয়া 

ব 049668 24/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  116 
িাতরখ 24/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  আনলয়া এন্টারপ্রাইজ উত্তর োতটয়া সািক্ষীরা ব 049669 25/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 61  
িাতরখ 25/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহজে ট্রেডাসস োিারণ ট্ররল বাজার শাশসা,  
যনশার 

ব 049670 25/ 3/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 1  
িাতরখ 23/ 3/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস  রাধা েষৃ্ণ েেনসল  োজতদয়া রূপসা,  খলুো ব 049671 25/ 3/ 201

4 
25 লক্ষ চালাে 163 

িাতরখ 25/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েল্াে এন্টারপ্রাইজ 9 জতলল স্বরেী খুলো ব 049672 27/ 3/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 45 
িাতরখ 27/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  তমমনো চারনোল 
ট্রোম্পােী তলঃ 

তিলে রূপসা,  খুলো ব 049673 30/ 3/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 7120  
িাতরখ 30/ 1/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িানরা ইন্টারন্যাশোল জতলল টাওয়ার খাে এ সবরু 
ট্ররাড,  খলুো 

ব 049674 31/ 3/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 139  
িাতরখ 27/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োজল এন্টারপ্রাইজ মাতহতদয়া বাজার রুদ্রপরু সদর 
যনশার 

ব 049675 03/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  985 
িাতরখ 25/ 3/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব ওয়াে ট্রজোনরট ট্রেতডং 22/ 3  াজী আরজাে আলী 
ট্রলে, হাজী মহতসে ট্ররাড, খলুো। 

ব 049677 6/ 4/ 2014 50 লক্ষ চালাে  24 
িাতরখ 6/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস উইতেে আই আর তস বারান্দী ট্রমাল্া পাড়া, ঢাো 
ট্ররাড, যনশার। 

ব 049679 7/ 4/ 2014 5 লক্ষ চালাে  81 
িাতরখ 7/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বসুন্ধরা পলাশনপাল, সািক্ষীরা। ব 049680 8/ 4/ 2014 50 লক্ষ চালাে  148 
িাতরখ 3/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আরবাে োতেজ ি্াল 
ইন্টারন্যাশোল 

আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 049681 8/ 4/ 2014 5 লক্ষ চালাে 104 
িাতরখ 8/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এম এন্টারপ্রাইজ সেখালী 
তটোরামপরু, পাটনেলিাটা, সাি

ক্ষীরা। 

ব 049682 8/ 4/ 2014 25 লক্ষ চালাে  79 
িাতরখ 8/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহ এন্টারপ্রাইজ ঢাো ট্ররাড, পবূস বারান্ দী ব 049683 10/ 4/ 201 5 লক্ষ চালাে  259 
িাতরখ 8/ 4/ 2014 



পাড়া, ট্রোিয়ালী, যানশার। 4 ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতছয়া  ানমন্টসস এন্ড বস্ত্র 
তবিাে 

লালে শাহ ট্ররাড, ট্রছউতরয়া 
কুমারখালী, কুতেয়া। 

ব 049684 10/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  10 
িাতরখ 01/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অঞ্চল এন্টারপ্রাইজ ট্রহানটল বাজার, ট্রমনহরপরু। ব 049685 10/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  52 
িাতরখ 8/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস দত্ত ট্রেতডং 27 ট্রদালনখালা ট্রলে, খলুো। ব 049686 10/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  89 
িাতরখ 10/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ তদিীরপাড়, ট্রবোনপাল, যনশার ব 049687 13/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 117  
িাতরখ 8/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তপয়া এন্টারপ্রাইজ আলমে র 
বাজার, খাতলশপরু, খলুো। 

ব 049688 13/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 01/ 40   
িাতরখ 09/ 10/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এ আর এন্টারপ্রাইজ 8/ ে মতজদ স্বরেী 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো। 

ব 049689 15/ 4/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 63   
িাতরখ 15/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তহম ুট্রেডাসস চাচড়া বাজার,  ট্রশখ অং ে 
মানেসট, ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049690 15/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 2   
িাতরখ 13/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রেড তলংেস 273 টটুপাড়া ট্রমইে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049691 15/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 150   
িাতরখ 15/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাবাস সুম এন্টারপ্রাইজ মরহুম হাজী ট্রমােনছদ আলী 
তবশ্বাস সড়ে, ট্রেশবপরু,  

যনশার। 

ব 049692 21/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1  
িাতরখ 15/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম এস এন্টারপ্রাইজ বড়বাশ বাড়ীয়া, োতশমপরু 
বাজার, বান রহাট। 

ব 049693 23/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 35   
িাতরখ 22/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ  এি তস ট্রহলথ তল:  এ 17 মতজদ সরণী ট্রসাোডাঙ্গা ব 049694 23/ 4/ 201 50 লক্ষ চালাে 01/ 06   



খলুো। 4 িাতরখ 23/ 4/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আলী গ্রুপ 33 ইউসুি ট্ররা ইউসুি 
মতঞ্জল, খলুো। 

ব 049695 23/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 03/ 205  
িাতরখ 23/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এতশয়া এন্টারপ্রাইজ 113 খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049696 24/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 45   
িাতরখ 24/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহ এন্টারপ্রাইজ িলুিলা বাজার, খলুো। ব 049697 27/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1028   
িাতরখ 27/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মােতসে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

26 আতজজরু রহমাে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049698 27/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1042   
িাতরখ 27/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মহামায়া তট এজাজ খাে মানেসট 
বাইেিলা, বতটয়ািাটা, খলুো 

ব 049699 28/ 4/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 43  
িাতরখ 28/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতহ শাতহ  এন্টারপ্রাইজ েদমিলা শাশসা, যনশার। ব 049700 29/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 2  
িাতরখ 27/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সােমেু 
ইন্টারন্যাশোল 

খাে জাহাে আলী ট্ররাড, খলুো ব 049701 29/ 4/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 67 
িাতরখ 28/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  নুর অনটা ট্রমাবাইলস ট্ররল ট্র ট,  যনশার ব 049702 29/ 4/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 238  
িাতরখ 28/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ডাঃ ট্রিািাজ্জুল ট্রহলথ 
ট্রসন্টার 

41/ 1 তসরাজ উদ্ ট্রিৌলা 
সড়ে, কুতেয়া 

ব 049703 29/ 4/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 29/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইিাে এন্টারপ্রাইজ বয়রা ট্রমইে ট্ররাড, খুলো ব 049706 05/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 97 
িাতরখ 04/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে ট্রেডাসস 12,  চন্দ্রময়ী,  স্যান্নাল িীট ব 049707 05/ 5/ 201 25 লক্ষ চালাে  70 



কুতেয়া 4 িাতরখ 05/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  সরদার   এক্সনপাটস এন্ড  
ইমনপাটস 

োংলা,  ট্রদবহাটা ,  সািক্ষীরা ব 049708 07/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 48 
িাতরখ 07/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  িাকুর ইন্টারন্যাশোল বনরয়া ট্রিিরুতলয়া োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা 

ব 049709 07/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  105 
িাতরখ 06/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  রাম  ট্রবিানরজ এন্ড  
এনরা িডু ( প্রাঃ)  তলঃ 

 োচারী পাড়া,  ট্রিড়ামারা,  
কুতেয়া 

ব 049710 07/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  97 
িাতরখ 07/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইউোইনটড এনরা িডু আল্লার দ ূসা,  হলুদ বাড়ীয়া,  
ট্রদৌলিপরু,  কুতেয়া 

ব 049711 07/ 5/ 201
4 

1 ট্রোতটর উনধস চালাে  143 
িাতরখ 07/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  সরদার এন্টারপ্রাইজ  বাড়ী েং 19,  রাস্তা- 113,  
হাউতজং এনেট খাতলশপরু, খলুো 

ব 049712 07/ 5/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  96 
িাতরখ 04/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  মেু োর এনরা 
এক্সনপাটস( প্রাঃ)  তলঃ 

 51,  খাে এ সবরু 
ট্ররাড, খুলো 

ব 049713 08/ 5/ 201
4 

1 ট্রোতটর উনধস চালাে  57 
িাতরখ 08/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রজায়ািার রাইচ তমল বল্লবপরু,  আইলচরা 
ট্রপাড়াদহ, কুতেয়া 

ব 049714 08/ 5/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  112 
িাতরখ 05/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  রমো সল্ট তরিাইোরী 
( প্রাঃ)  তলঃ 

তসংনহরচর আইচ ািী,  
ট্রবলিতুলয়া,  রূপসা, খলুো 

ব 049715 08/ 5/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  1057 
িাতরখ 07/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল আতমে ট্রোর মধ ুসড়ে,  ট্রেশবপরু,  যনশার ব 049716 11/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  1 
িাতরখ 20/ 4/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস অরন্য ট্রেডাসস তসবােন্দপরু,  বা শ্রীরামপরু,  
েড়াইল 

ব 049717 11/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 117 
িাতরখ 11/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িপে কুমার সাহা  হতরোরায়েপরু কুতেয়া সদর ব 049718 11/ 5/ 201 5 লক্ষ চালাে  140 



কুতেয়া 4 িাতরখ 11/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আজমল এন্টারপ্রাইজ ট্ররলওনয় হাসপািাল 
ট্ররাড, খুলো 

ব 049719 12/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  04/ 320 
িাতরখ 08/ 5/ 2014 
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ তড ট্রেতডং ট্রিামরা স্থল বন্দর ট্রিামরা 
সািক্ষীরা 

ব 049720 12/ 5/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  99 
িাতরখ 12/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আব ুোনছর ট্রমাঃ আব ু
শাতহে 

ইটা াছা, সািক্ষীরা। ব 049721 14/ 5/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 108   
িাতরখ 14/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসানসস এস এন্ড এস 
এন্টারপ্রাইজ 

ইসলামে র, খলুো 
তবশ্বতবদ্ালয়, বতটয়ািাটা,  

খলুো। 

ব 049722 15/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 5009   
িাতরখ 15/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রহমাে ইন্টারন্যাশোল 7 সুনরন্দ্রোথ 
ট্ররাড, ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049723 15/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 86   
িাতরখ 15/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এইচ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

40চনরর হাট ট্রমইে 
ট্ররাড, খাতলশপরু, খলুো। 

ব 049724 15/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 04/ 314   
িাতরখ 15/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োওছার ট্রেডাসস 32 তবনে রায় ট্ররাড, খলুো। ব 049725 18/ 5/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 34  
িাতরখ 18/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাতহে ওয়াচ হাতমদ আলী মানেসট( থাোর 
সামনে) ,  চুয়াডাঙ্গা। 

ব 049726 21/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 23   
িাতরখ 21/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আোশ এন্টারপ্রাইজ আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 049727 21/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 923   
িাতরখ 20/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বাংলা ট্রেড ট্ররাড- 14, বাড়ী- 60 
ট্রসাোডাঙ্গা আ/ এ, 2য়নিজ,  

খলুো। 

ব 049728 22/ 5/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 1041  
িাতরখ 22/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস ট্রোইনমড এন্টারপ্রাইজ ট্রপ্রমবা  
ট্রচঙ্গতুটয়া, অিয়ে র, যনশার। 

ব 049729 25/ 5/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 46   
িাতরখ 25/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতে এন্টারপ্রাইজ বাহাদুরপরু, ট্রিড়ামারা,  
কুতেয়া। 

ব 049730 28/ 5/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 17 
িাতরখ 21/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ওয়াসা িাউন্রী যনশার খলুো মহা সড়ে বাজার,  
রাজারহাট, যনশার। 

ব 049731 1/ 6/ 2014 1 ট্রোতট চালাে 53   
িাতরখ 28/ 5/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল রাজী ট্রেতডং 82 আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 049732 1/ 6/ 2014 50 লক্ষ চালাে 30   
িাতরখ 01/ 6/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসয়াম এন্টারপ্রাইজ বাশদহা সািক্ষীরা সদর,  
সািক্ষীরা। 

ব 049733 3/ 6/ 2014 25 লক্ষ চালাে 16  
িাতরখ 3/ 6/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শতহদুল ট্রটাব্নো ট্রোর 911/ 1 
আলীপরু, মহাোল, ট্রটঙ্গতুটয়া, অ

িয়ে র, যনশার। 

ব 049734 3/ 6/ 2014 25 লক্ষ চালাে 7   
িাতরখ 3/ 6/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ‘ েীলা অনটানমাবাইলস 
তলঃ 

ো জপুকুর বাজার 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 049736 08/ 6/ 201
4 

 1 ট্রোতটর উনদস  চালাে 79   
িাতরখ 08/ 6/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস চয়ুাডাঙ্গা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

তিমরুলী চয়ুাডাঙ্গা ব 049737 10/ 6/ 201
4 

65 লক্ষ চালাে 10   
িাতরখ 10/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োহার ট্রেডাসস 82,  সুলিাে আহনমদ ট্ররাড 
ট্রমৌলিী পাড়া, খলুো 

ব 049738 23/ 6/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 32   
িাতরখ 23/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বাবরী এন্টারপ্রাইজ 43/ 44,  মতজদ স্বরেী 
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 049739 29/ 6/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 323   
িাতরখ 29/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

3/ 6/ 2014 

ট্রমসাসস িতরদ  োইে োরস এরা 
( তবতড)  তলঃ 

পতিম ট্রপাড়া োটলা িাতসয়া,  
বতুড় ট্র ায়ালী শ্যামে র,  

ব 049741 3/ 7/ 2014 5 লক্ষ চালাে 3445   
িাতরখ 30/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



সািক্ষীরা 
ট্রমসাসস তমজসা এন্টারপ্রাইজ 119 রাজার হাট, সািক্ষীরা। ব 049742 07/ 7/ 201

4 
5 লক্ষ চালাে 209   

িাতরখ 30/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আর এম ট্রেডাসস 21 মতিয়াখালী ট্রমইে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049743 07/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 83   
িাতরখ 3/ 7/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ এে তব এনরা হাতিোটা আলুেতদয়া,  
চুয়াডাঙ্গ। 

ব 049744 7/ 7/ 2014 5 ট্রোতট টাোর 
উনদ্ধস 

চালাে 3   
িাতরখ 6/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ঈশাে এন্টারপ্রাইজ খাে- এ- সবরু ট্ররাড, মহসীে 
ট্রমাড়, ট্রসাোডাঙ্গা. খলুো। 

ব 049745 8/ 7/ 2014 25 লক্ষ চালাে 7111   
িাতরখ 6/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লাহরদাে মানবল এন্ড 
রাোইড  তিশারীজ 

মাজাট, িূরুতলয়া, শ্যমে র, সা
িক্ষীরা। 

ব 049746 8/ 7/ 2014 1 ট্রোতট  চালাে 34   
িাতরখ 8/ 7/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম আর এম এনরা িামস তদিলোতন্দ 
িাউতদয়া. ট্রদৌলিপরু, খলুো। 

ব 049747 9/ 7/ 2014 25 লক্ষ চালাে 91  
িাতরখ 6/ 7/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োঈম এন্টারপ্রাইজ নুর উতিে আহনমদ 
সড়ে, শাহপড়ুা ট্রমাড়, কুতেয়া। 

ব 049748 9/ 7/ 2014 5 লক্ষ চালাে 64   
িাতরখ 10/ 06/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আদোে এন্টারপ্রাইজ খাে- এ- সবরু ট্ররাড ( জেিা 
মানেটস) , িলুবাড়ীন ট,  

খলুো। 

ব 049749 10/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 45   
িাতরখ 8/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রববী এন্টারপ্রাইজ বেরাম, শ্রীপরুরাম,  
ট্রমানরল ঞ্জ, বা রহাট। 

ব 049750 10/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1433 
িাতরখ 2/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ডটস োর 6/ 44,  মতজদ 
সরণী, ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো। 

ব 049751 10/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 76   
িাতরখ 10/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সবজু এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  ব 049753 14/ 7/ 201 25 লক্ষ চালাে 98   



সািক্ষীা্রা। 4 িাতরখ 14/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস দাস ট্রেডাসস ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীা্রা। 

ব 049754 14/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 96   
িাতরখ 14/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশহাব মৎস্য খামার ট্রমনহরপরু, ট্র াপনসো,  
ট্রেশবপরু, যনশার। 

ব 049755 14/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 133   
িাতরখ 13/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শরীি এন্ড ট্রোং ট্রেশে ট্ররাড, খলুো। ব 049756 11/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 124   
িাতরখ 13/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতশদ এন্টারপ্রাইজ ট্রশখহাতট ( তময়ারবাড়ী ট্রমাড়) ,  
যনশার সদর, যনশার 

ব 049757 15/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 622   
িাতরখ 14/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িামসার  এনরা সাইন্স ট্রশখ হাতট হাইনোট ট্রমাড় যনশার 
সদর, যনশার 

ব 049758 15/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 623   
িাতরখ 14/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শুি ট্রেডাসস  ট্রবোনপাল,  বাজার 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 049759 16/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 131   
িাতরখ 15/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তিা হাডসওয়ার আর  এে ট্ররাড,  যনশার ব 049760 17/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে321   
িাতরখ 16/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস থাডস তপ চ্ানেল এ 6 মতজদ স্বরেী ( 2য় িলা)  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 049761 17/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 55  
িাতরখ 15/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তলমে োসারী তলচ ুবা াে েনলােী ঢাো ট্ররাড,  
পুরািে েসবা 

ট্রোিয়ালী, যনশার 

ব 049762 17/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 122   
িাতরখ 17/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তিনরাজ ট্রমটাল িাউস্রী 
এন্ড ইতঞ্জতেয়াতরং 

 তবতসে তশল্প ে রী  যনশার 
সদর যনশার 

ব 049763 20/ 7/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 166   
িাতরখ 07/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস মা লক্ষী িান্ডার পবূস োরায়ে পরু োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা 

ব 049764 20/ 7/ 201
4 

50  লক্ষ চালাে 8   
িাতরখ 17/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লারদাে এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর,  
ট্রিামরা, সািক্ষীরা 

ব 049765 20/ 7/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 9  
িাতরখ 17/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জান্নাি এন্টারপ্রাইজ কুতলয়া আশাশুতে,  ট্রদবহাটা,  
সািক্ষীরা 

ব 049766 21/ 7/ 201
4 

 1 ট্রোতটর উনধস চালাে 55 
িাতরখ 21/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মামেু এন্ড জাতহদ 
এন্টারপ্রাইজ 

 খুলো ট্ররাড চাাঁচড়া বাজার 
ট্রোিয়ালী,  যনশার 

ব 049767 21/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 216 
িাতরখ 20/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রািা এন্টারপ্রাইজ 349 োতল ঞ্জ 
সড়ে, ইটা াছা, সািক্ষীরা। 

ব 049768 22/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 87 
িাতরখ 21/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এনে ইন্ডাতিজ পতিম বারান্দী পাড়, ঢাো 
ট্ররাড,  ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049769 22/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 22/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জালাল ট্রেডাসস মাগুরা পতে 
, তিের াছা, যনশার। 

ব 049770 23/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 17  
িাতরখ 22/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশউলী রাড হাউজ হাসপািাল 
ট্রমাড়, মতেরামপরু, যনশার। 

ব 049771 23/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 152  
িাতরখ 22/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইয়াসতমে এন্টারপ্রাইজ বাচ আচড়া 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 049772 23/ 7/ 201
4 

1 ট্রোতট  চালাে 98  
িাতরখ 23/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মানয়র ট্রদায়া এন্ড সন্স 22/ 1 তশববাড়ী ট্রমাড়,  
ট্রেতডএ এতিতেউ, খলুো। 

ব 049773 24/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 106  
িাতরখ 23/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতদর তপ্রতন্টং এন্ড 
প্ানেতজং 

ট্রজল ট্ররাড,  ট্রবলিলা, যনশার 
সরদ, যনশার। 

ব 049774 24/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 30  
িাতরখ 24/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস লনুমে দীপে ট্রেতডং মতেহার হনলর পরূ্ গুতল তসতট 
েনলজ মানেসট, যনশার। 

ব 049775 24/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 38 
িাতরখ 24/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রীে চাটাডস তমতেনেট ইোেস ট্র ট আটরা তশল্প 
এলাো, খাে জাহাে 
আলী, খলুো। 

ব 049776 27/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 73 
িাতরখ 23/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এি ট্রহাতমও 
ল্াবনরটরী 

305 ট্রশর- ই- বাংলা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049777 27/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 57 
িাতরখ 14/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তিলা ি্াশে 48 স্বণস পতে েওয়াপাড় 
বাজার, অিয়ে র, যনশার। 

ব 049778 27/ 7/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 27  
িাতরখ 27/ 07/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োজী মামেু ট্রেডাসস 380 ট্রশর- ই- বালা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049779 31/ 7/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 01/ 03 
িাতরখ 31/ 07/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস এি আর এন্টারপ্রাইজ হাজী ইছাহাে সুপার 
মানেসট, পারবাজার,  
তিের াছা, যনশার। 

ব 049780 3/ 8/ 2014 5 লক্ষ চালাে 6  
িাতরখ 3/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাজ ুএন্টারপ্রাইজ মহাজে বাজার,  
েড়া ািী, োতলয়া. েড়াইল। 

ব 049781 4/ 8/ 2014 5 লক্ষ চালাে 13 
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাতদজা ট্রেডাসস মাহমদুপরু, সািক্ষীরা 
সদর, সািক্ষীরা। 

ব 049782 4/ 8/ 2014 50 লক্ষ চালাে 59  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এইচ আর ট্রেডাসস সুলিােপরু, তিলপার,  
সািক্ষীরা। 

ব 049783 4/ 8/ 2014 1 ট্রোতট চালাে 59  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সা র ইন্টারন্যাশোল ট্রিামরা স্থলবন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা 

ব 049784 4/ 8/ 2014 1 ট্রোতট চালাে 54  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ তচটা াং তডনজল 
ট্রমতশোরীজ 

খাে- এ- সবরু ট্ররাড, খুলো। ব 049785 4/ 8/ 2014 5 লক্ষ চালাে 01/ 34  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস োজ ট্রমতডনেল হল আহসাে উল্াহ সরেী ট্রে এম তস 

এইচ ট্র ট, বয়রা, খলুো। 
ব 049786 5/ 8/ 2014 50 লক্ষ চালাে 5003  

িাতরখ 5/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ত িট ইনলেনোতেক্স এম ট্রে ট্ররাড, যনশার। ব 049787 5/ 8/ 2014 5 লক্ষ চালাে 30  
িাতরখ 5/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ ট্রে োনিলস এন্ড টু্রস 1545 পবূস 
বারান্দীপাড়া, যনশার। 

ব 049788 5/ 8/ 2014 25 লক্ষ চালাে 24  
িাতরখ 5/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জীতবো ট্রেডাসস  াজীপরু, ট্রবোনপাল, যনশার। ব 049789 5/ 8/ 2014 25 লক্ষ চালাে 5  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আিোে ইমনপক্স শাশসা বাজার, শাশসা, যনশার। ব 049790 5/ 8/ 2014 50 লক্ষ চালাে 2  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস নুরুন্নবী এক্সনপাটস এন্ড 
ইমনপাটস 

28দতক্ষণ টটু পাড়া, সাকুলসার 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049792 7/ 8/ 2014 25 লক্ষ চালাে 84  
িাতরখ 6/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল্লারদাে অনটা রাইচ তমল 
এন্ড এনজন্সী 

বাতলয়া তশশা, ট্রপাড়াদহ,  
তমরপরু, কুতেয়া। 

ব 049793 10/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 29 
িাতরখ 22/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব আর এন্টারপ্রাইজ 1েং ট্র নটর 
তবপরীনি, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049794 10/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 111  
িাতরখ 4/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাে এন্ড িাদাসস ট্রশনর বাংলা সড়ে, তিোইদহ। ব 049795 10/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 88 
িাতরখ 10/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ ট্রিার োর রাইচ তমল 
( তশল্প)  

ট্রদাস্তপাড়া, খাজাে র 
. জ তি, কুতেয়া। 

ব 049796 12/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 20  
িাতরখ 14/ 7/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসি ুট্রেডাসস োিারে ট্ররল 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 049797 12/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 2  
িাতরখ 11/ 8/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস শুি এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 

বন্দর, ট্রিামরা, সািক্ষীা্রা। 
ব 049798 14/ 8/ 201

4 
5 লক্ষ চালাে  54 

িাতরখ 14/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহাোরা েেিােশে 212 সাতেসট হাউজ 
পাড়া, যনশার। 

ব 049799 14/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 98  
িাতরখ 14/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িা- সীে এন্টারপ্রাইজ সরসোতট ট্ররাড, েলানরায়া 
বাজার, সািক্ষীরা। 

ব 049800 18/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 74  
িাতরখ 18/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িতজলা এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল 
বন্দর, ট্রিামরা, সািক্ষীরা। 

ব 049801 18/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 64  
িাতরখ 18/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এস এস ইন্টারন্যাশোল ট্রবোনপাল বাজার, ট্রবোনপাল,  
শাশসা, যনশার। 

ব 049802 18/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1  
িাতরখ 14/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমনহদী বীজ িান্ডার কুতেয়া ট্ররাড,  াংেী 
বাজার,  াংেী, ট্রমনহরপরু। 

ব 049803 19/ 8/ 201
4 

1 ট্রোতট চালাে 20  
িাতরখ 19/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাহতমে এন্টারপ্রাইজ ট্রবোনপাল বাজার, ট্রবোনপাল,  
শাশসা, যনশার। 

ব 049804 20/ 8/ 201
4 

20 লক্ষ চালাে 20  
িাতরখ 20/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেড েনপসানরশে খাে- এ- সবরু ট্ররাড, েিেু 
রাস্তা, ট্রদৌলিপরু, খুলো। 

ব 049805 20/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 06  
িাতরখ 19/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস যমেুা এনজতন্সজ গুরুদাস বাবনুলে, পাইপ 
পতে, যনশার। 

ব 049806 20/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 21  
িাতরখ 20/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুস সাত্তার ট্রেদার ঞ্জ তস এন্ড তব পাড়া,  
চুয়াডাঙ্গা। 

ব 049807 20/ 8/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 43  
িাতরখ 20/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তমোইল এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049808 21/ 8/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 32  
িাতরখ 20/ 8/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস আতেো এন্টারপ্রাইজ 39/ তস ট্রলাে অতিস 

পাড়া, যনশার। 
ব 049809 21/ 8/ 201

4 
50 লক্ষ চালাে 255  

িাতরখ 14/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মামেু িাদাসস 46 ওনয়ে ট্রমেট ট্ররাড, খলুো। ব 049810 21/ 8/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 1150  
িাতরখ 20/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাদ  এন্টারপ্রাইজ 46,  ওনয়ে ট্রমেট 
ট্ররাড, খুলো 

ব 049811 21/ 8/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 1073  
িাতরখ 21/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বারী এন্টারপ্রাইজ  ট্রিামরা স্থল বন্দর,  ট্রিামরা 
সািক্ষীরা 

ব 049812 24/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 35  
িাতরখ 24/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রদবআেী  এন্টারপ্রাইজ  দতক্ষে োতটয়া সািক্ষীরা ব 049813 24/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 94 
িাতরখ 24/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এস এে আতথসে 
েতমউতেনেশে 

ট্রবোনপাল  বাজার 
ট্রবোনপাল, যনশার 

ব 049814 24/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 60 
িাতরখ 24/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এে আর মটরস ট্রশর ই বাংলা তবপেী  ট্রেন্দ্র 
খাে এ সবরু ট্ররাড, খলুণা 

ব 049815 24/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 61 
িাতরখ 21/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস   ট্রমসাসস পাল ট্রোর েিলা,  োতলবাড়ী 
োতল ঞ্জ, সািক্ষীরা 

ব 049816 25/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 82 
িাতরখ 25/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  আল মতদো েনপসানরশণ ট্রবোনপাল ট্রমইে 
ট্ররাড, ট্রবোনপাল বাজার যনশার 

ব 049817 25/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 89 
িাতরখ 25/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  সাইিলু ইসলাম ট্রেড 
তলংে  

21 ট্রহরাজ মানেসট,  ট্রেতডনিাি 
ট্ররাড, খুলো 

ব 049818 25/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 03/ 233 
িাতরখ 17/ 7/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস  মাইনরাটাচ  7,  াড়ী খাো ট্ররাড, যনশার ব 049819 26/ 8/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 217 
িাতরখ 24/ 8/ 2014 



ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস  রুপন্তী ট্রেডাসস  োিারে ট্ররল বাজার শাশসা 

যনশার 
ব 049821 27/ 8/ 201

4 
25 লক্ষ চালাে 4 

িাতরখ 25/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস   আজাদ ট্রোর খ 65,  খাজা খােজাহাে আলী 
হোসস মানেসট, 24,  ট্রক্ল 

ট্ররাড, খুলো 

ব 049822 27/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 38 
িাতরখ 27/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  মশুোে এন্টারপ্রাইজ ইসমাইলপরু েেীপরু,  
শ্যামে র সািক্ষীরা 

ব 049823 27/ 8/ 201
4 

5  ট্রোতটর উনধস চালাে 56 
িাতরখ 27/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রচলতস ট্রেড েনপসানরশে 17/ 17,  সানয়রা স্মরেী,  
ট্রসাোডাঙ্গা, খলুো 

ব 049824 27/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 40 
িাতরখ 27/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এস এে এে ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

পার োন্দুয়ালী মাগুরা ব 049825 28/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 17 
িাতরখ 28/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রিমাস অনটা  এ আলী েমনেক্স,  আর এে 
ট্ররাড, যনশার 

ব 049826 28/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 289 
িাতরখ 27/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  িাই িাই িল  িান্ডার  জামিলা বাজার শাশসা যনশার ব 049827 28/ 8/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 601 
িাতরখ 27/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এস ট্রে হাডসওয়ার এন্ড 
ট্রমতশোরী 

তবনে রায় ট্ররাড, খলুো ব 049828 31/ 8/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 82 
িাতরখ 26/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  মতল্লে ইনলেতেতেক্স ে্ানসল িীজ ট্ররাড আরাপপুর 
তিোইদহ 

ব 049830 01/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 27 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  জয় তিস  চাপনোো ট্রবায়াতলয়ািাট,  
মতেরামপরু,  যনশার 

ব 049831 01/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1013 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  যমযম ট্রেড ট্রসন্টার তসতিে সুপার মানেসট সািক্ষীরা ব 049832 01/ 9/ 201 25 লক্ষ চালাে 63 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 



4 ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ট্রিট প্াতসতিে এ্নরা  ইটা মতেরামপরু, যনশার ব 049833 01/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 2015 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  এ এে ট্রেতডং িলইু াছা বাজার সািক্ষীরা ব 049834 01/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইসলাম ট্রেতডং সুলিােপরু( সাহা পাড়া)  
সািক্ষীরা 

ব 049835 01/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 66 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  সতজব ট্রেডাসস 50 থাো ট্রমাড় জীবে ে র,  
ট্রদৌলিপরু,  জীবে 
ে র, চুয়াডাঙ্গা 

ব 049836 01/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 151 
িাতরখ 31/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্বোলী এন্টারপ্রাইজ কুশুতলয়া, োতল ঞ্জ,  
সািক্ষীরা। 

ব 049837 02/ 9/ 201
4 

1 ট্রোতট  চালাে 2 
িাতরখ 02/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শামীম এন্ড রায়হাে 
ইন্টারন্যাশোল 

75 স্যার ইেবাল ট্ররাড,  
খলুো। 

ব 049838 02/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1087 
িাতরখ 02/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস যনশার টাটা ট্রিয়ার হাউজ 2055 পরুািে বাস 
টাতমসোল, খলুো ট্ররাড, যনশার। 

ব 049839 02/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 78 
িাতরখ 02/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তদ খলুো ইমনপাটস 48 খাে জাহাে আলী 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049840 3/ 9/ 2014 5 লক্ষ চালাে 03 
িাতরখ 3/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই হাডসওয়ার 10/ 1 েবী বসু ট্রলে,   ঙ্গী 
প্রসাদ ট্রেজতরওয়াল 
সড়ে, কুতেয়া। 

ব 049841 03/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 21/ 8/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাে এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049842 03/ 9/ 201
4 

আে তলতমনটড চালাে 143 
িাতরখ 01/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতে এন্ড সােী পুরন্দপরু, মতুজবে র,  ব 049843 04/ 9/ 201 25 লক্ষ চালাে 1 



ইন্টারন্যাশোল ট্রমনহরপরু। 4 িাতরখ 4/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রচৌধরুী ট্রেডাসস 578 পরুািে সািক্ষীরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049844 04/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 2593 
িাতরখ 03/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িারহা ইন্টারন্যাশোল োমালে র, সািক্ষীরা সদর,  
সািক্ষীরা। 

ব 049845 04/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 195 
িাতরখ 02/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররাজা এন্টারপ্রাইজ বালনু্ডা বাজার, শাশসা,  
যনশার। 

ব 049846 07/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 224 
িাতরখ 3/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা- মতে ট্রেডাসস ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049847 08/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 32 
িাতরখ 8/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তপতড এন্টারপ্রাইজ 18 পরুািে বাজার 
ট্ররাড, োলীবাড়ী, খলুো। 

ব 049848 10/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 14 
িাতরখ 4/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ 134/ 1 ট্র াবরচাো ট্রমইে 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049849 10/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 73 
িাতরখ 9/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তহরানমাে গুডস েতৃি ব্াংে ট্ররাড, ট্রমানরল ঞ্জ,  
বান রহাট। 

ব 049850 10/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 4 
িাতরখ 3/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস দীনপে এন্টারপ্রাইজ ট্রখলার ডাং ী রাজে র,  
সািক্ষীরা সদর,  সািক্ষীরা। 

ব 049851 9/ 9/ 2014 5 লক্ষ চালাে 65 
িাতরখ 9/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস ট্রজ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

64 তশপ ইয়াডস ট্রমইে 
ট্ররাড, লবেচরা, খলুো। 

ব 049852 11/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 5032 
িাতরখ 10/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাবথ ট্রেড েরনপানরশে সনরাজ ঞ্জ বাজার, চয়ুাডাঙ্গা 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

ব 049853 11/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 61 
িাতরখ 11/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ম্ানজতেে আইচ এন্ড সী 64 তশপইয়াডস ট্রমইে ব 049854 14/ 9/ 201 25 লক্ষ চালাে 5031 



িডু ট্ররাড, খুলো। 4 িাতরখ 10/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তিশা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ট্রছাট আচড়া 
ট্রমাড়, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049855 14/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 87 
িাতরখ 10/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ 02515 
িারােপরু, ট্রিড়ামারা,  

কুতেয়া। 

ব 049856 14/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 89 
িাতরখ 1/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ঐশী এন্টারপ্রাইজ বিসমাে ট্রিামরা 
স্থলবন্দর, ট্রিামরা,  

সািক্ষীরা। 

ব 049857 14/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 116 
িাতরখ 9/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আয়াে ইন্টারন্যাশোল বা  আচড়া 
বাজার, শাশসা, যনশার। 

ব 049858 15/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 21 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস লক্ষী এন্টারপ্রাইজ ট্রিন্না বতুেয়া, বতটয়ািাটা,  
খলুো। 

ব 049859 15/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 51 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োটা মানেসতটং ট্রোং 290/ 10 ট্রশনর এ বাংলা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049860 15/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 91 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রখানদজা এন্ড সন্স হাউতজং এনেট,  খাতলশপুর,  
খলুো। 

ব 049861 15/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 93 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ পলাশ মটরস োে টারতমোল 
, তিের াছা, যনশার। 

ব 049862 15/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 92 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ এম ট্রেডাসস 1066 ট্রেশে 
বাজার, েওয়াপাড়া,  
অিয়ে র, যনশার। 

ব 049863 16/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1046 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জয় মা এন্টারপ্রাইজ ট্ররল ট্ররাড, ট্রবোনপাল,  
যনশার। 

ব 049864 16/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 898 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস তরতম এন্টারপ্রাইজ োওছার ম্ােশে 
 াজীপরু, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049865 16/ 9/ 201
4 

2 লক্ষ চালাে 03/ 206 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস ইিতি এন্টারপ্রাইজ 32 িারাজ পাড়া ট্ররাড, খলুো। ব 049866 16/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 73 
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররাজ ইন্টারন্যাশোল লালতদিীর, পবূসপাড়া, লালতদিীর 
ট্াংে, ট্রোিয়ালী,  

যনশার। 

ব 049867 16/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 110 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তলটে ট্রেডাসস 254 খােজাহাে আলী 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049868 17/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 104 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাহাো ট্রেডাসস দ ৃসাপরু 
ট্ররাড, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049869 17/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 39 
িাতরখ 17/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আর ট্রে ট্রেডাসস তসরাজ মানেসট,  ট্রবোনপাল,  
শাশসা, যনশার। 

ব 049870 17/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 11 
িাতরখ 17/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতেশা এন্টারপ্রাইজ 7/ এ আর এে 
ট্ররাড, ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049871 17/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 264 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তটউতলপ এন্টারপ্রাইজ পবূস বারান্দী, িলুিলা,  
ট্রোিয়ালী, যনশার। 

ব 049872 17/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 13 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হুছাইে অনটা আর এে ট্ররাড, যনশার। ব 049873 17/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 12 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শ্রী েৃষ্ণ ট্রোর 15 ওনয়ে ট্রমেট ট্ররাড, খলুো। ব 049874 22/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 1083  
িাতরখ 22/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মাজীদা এন্টারপ্রাইজ 29 সিরব ে্ান্ড ট্ররাড, খলুো। ব 049875 22/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 1084  
িাতরখ 22/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস তজেহাজ ট্রেতডং রহমাে ট্রচম্বার, হাজী মতসউর 
রহমাে তবতল্ডং, ট্রবোনপাল 

বাজার, যনশার। 

ব 049876 23/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 22  
িাতরখ 23/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্কয়ার ইনলক্ট্রতেক্স োিারে ট্ররল 
বাজার, তিের াছা, যনশার। 

ব 049877 24/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 74  
িাতরখ 23/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাইিলু ইসলাম 80 ট্রেশে ট্ররাড, খুলো। ব 049878 24/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 24/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এম তট আর এম ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

ট্রমৌলিী মহসীে উতিে 
সড়ে, খলুো। 

ব 049879 24/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে1048  
িাতরখ 24/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ ট্রে ট্রেতডং 89 ট্রপাট ট্ররাড 
দঃখাতলশপরু, খলুো। 

ব 049880 24/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 117 
িাতরখ 24/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল ট্রমালা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

বরীন্দ্রোথ সড়ে, যনশার। ব 049882 25/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 147  
িাতরখ 25/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রসাোমতণ এন্টারপ্রাইজ িালিলা, আলাইপরু, রূপসা,  
খলুো। 

ব 049883 25/ 9/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে104  
িাতরখ 25/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সাউথ ট্রবঙ্গল ইেসুনলশে অতিস- 10, ট্রশর- এ- বাংলা 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049884 29/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 01/ 34  
িাতরখ 7/ 9/ 2014 
বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস অতরে এন্টারপ্রাইজ  13,  ট্রমছুয়া বাজার,  বড় 
বাজার, কুতেয়া 

ব 049886 29/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 118  
িাতরখ 15/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস   তলতপ এন্ড সন্স 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্র ানড়র পাড়া 
মতহশকুতন্ড ট্রদৌলিপরু 

কুতেয়া 

ব 049887 
 

29/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 5 
িাতরখ 21/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  পদ্মা এন্টারপ্রাইজ ট্রচৌধরুী সুপার মানেসট 
ট্রবোনপাল,  ট্রচেনপাা্ে 

ব 049888 
 

29/ 9/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  155 
িাতরখ 16/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রবোনপাল যনশার 
ট্রমসাসস  োজ ট্রেতডং  ট্রেশে বাজার েওয়াপাড়া,  

অিয়ে র,  যনশার 
ব 049889 
 

29/ 9/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  154 
িাতরখ 29/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ এস এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর, ট্রিামরা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049890 
 

30/ 9/ 201
4 

1 ট্রোতট  চালাে  111 
িাতরখ 30/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশমুল  এন্টারপ্রাইজ পাথারিাটা, িাউডাঙ্গা,  
সািক্ষীরা। 

ব 049892 
 

2/ 10/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  221 
িাতরখ 29/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এে এস ট্রেডাসস তমর ীডাঙ্গা, সািক্ষীরা 
সদর, সািক্ষীরা। 

ব 049893 
 

2/ 10/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  403 
িাতরখ 28/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আলম এন্টারপ্রাইজ 2 ট্রহরাজ মানেসট, ট্রক্ল 
ট্ররাড, খুলো। 

ব 049895 
 

1/ 10/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে 174   
িাতরখ 28/ 9/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তশেদার ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

8/ 3, তমজসাপরু ট্ররাড, খলুো। ব 049896 
 

2/ 10/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 2/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তব তপ তবজনেস ট্রসন্টার ট্রসাহা  সুপার 
মানেসট, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 049897 
 

8/ 10/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  76 
িাতরখ 8/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এম আিজাল ট্রহানসে রাজাপরু,  হাতসমপরু 
সদর, যনশার। 

ব 049898 
 

12/ 10/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  63 
িাতরখ 8/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জয় এন্টারপ্রাইজ  াজীরহাট 
বাজার, ট্রদবহাটা, সািক্ষীরা। 

ব 049899 
 

12/ 10/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 33 
িাতরখ 12/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসানসস এস এম বদরুল আলম 
ট্রেডাসস 

13 জালাল 
সরণী, বয়রা, খলুো। 

ব 049900 
 

12/ 10/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে 102 
িাতরখ 12/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
ট্রমসাসস বশীর আহনমদ ইটা াছা, সািক্ষীরা। ব 061002 3/ 12/ 201 5 লক্ষ চালাে  108 



 4 িাতরখ 03/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তাতিজরু রহমাে আলীপরু, সািক্ষীরা 
সদর, সািক্ষীরা। 

ব 061003 
 

3/ 12/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  107 
িাতরখ 03/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সািক্ষীরা আইস এন্ড 
ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ 

খলুো সড়ে, োতটয়া,  
সািক্ষীরা। 

ব 061004 
 

4/ 12/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 70 
িাতরখ 04/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সুমে এন্টারপ্রাইজ জিার মানেসট ট্ররলওনয় 
হাসপািাল ট্ররাড, খলুো। 

ব 061005 
 

7/ 12/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে  73 
িাতরখ 23/ 10/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস লান্ট ুএন্টারপ্রাইজ ইটা াছা, সািক্ষীরা। ব 061006 
 

8/ 12/ 201
4 

5 লক্ষ চালাে 48 
িাতরখ 08/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তজ এম জানবদ ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড, খলুো। ব 061007 
 

8/ 12/ 201
4 

50 লক্ষ চালাে  1005 
িাতরখ 08/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সানলহা ইন্টারন্যাশোল ট্রবোনপাল বাজার, ট্রবোনপাল,  
যনশার। 

ব 061008 
 

8/ 12/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  122 
িাতরখ 02/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস স্কাই লাইে ইন্টারন্যাশোল 7 বঙ্গবন্ধ ুমানেটস ( োচা 
বাজার) , 2য় িলা, কুতেয়া। 

ব 061009 
 

9/ 12/ 201
4 

25 লক্ষ চালাে  187 
িাতরখ 03/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা ট্রেডাসস আতজজ সদারস মানেটস 2েং ট্র ট 
অপতজট, ট্রবোনপাল,  যনশার। 

ব 061010 
 

10/ 12/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে  2 
িাতরখ 08/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতি এন্টারপ্রাইজ োমাজ রাম ট্ররাড, ট্রহাতল্ডং েং 
11, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 061011 
 

10/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  3 
িাতরখ 08/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োজী মাতহে তিস িলতিিা 
বাজার, িতেরহাট, বান রহাট 

ব 061012 
 

10/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 05 
িাতরখ 09/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আল আেসা 41 োতজরশংেরপরু, খলুো ব 061013 10/ 12/ 20 50 লক্ষ চালাে 45, 49 



ইন্টারন্যাশোল ট্ররাড, যনশার।  14 িাতরখ 10/ 12/ 14,  
          
9/ 12/ 14 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মহাপ্রি ুবস্ত্রালয় েতপল মতুে 
বাজার, পাইে াছা, খলুো। 

ব 061014 
 

10/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 175 
িাতরখ 
27/ 11/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তমথীলা এন্টারপ্রাইজ এ্ানসাতসনয়শে 
ট্ররাড, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 061015 
 

10/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 122 
িাতরখ 10/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবতড এতক্সম 23/ তব েীল ঞ্জ, সুপারী 
বা াে, েড়াইল ট্ররাড, যনশার। 

ব 061016 
 

11/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 90 
িাতরখ 08/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ই- লাইি প্রাইনিট তলঃ মজুগুন্নী 
দতক্ষণপাড়া, বয়রা, খলুো। 

ব 061017 
 

11/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  7117 
িাতরখ 09/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতের এন্ড িাদাসস 303 েওয়াপাড়া 
বাজার, অিয়ে র, যনশার। 

ব 061018 
 

14/ 12/ 20
14 

1 ট্রোতট চালাে  178 
িাতরখ 09/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজ ট্রজ এস ইমনপক্স ট্রবোনপাল 
বাজার, ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 061019 
 

14/ 12/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে  112 
িাতরখ 14/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতি ইন্টারন্যাশোল অর্ন্স সুপার 
মানেসট, তিের াছা, যনশার। 

ব 061020 
 

14/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  140 
িাতরখ 10/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আইস ল্ান্ড খলুো ট্ররাড, বেচর, যনশার। ব 061021 
 

14/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  170 
িাতরখ 03/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস নুর এতক্সম োেম হাউনজর তবপরীনি 
ট্রবোনপাল, যনশার। 

ব 061022 
 

14/ 12/ 20
14 

5 লক্ষ চালাে  2 
িাতরখ 30/ 11/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস মেু এন্টারপ্রাইজ ট্ররল ট্ররাড, যনশার। ব 061023 
 
 

14/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  177 
িাতরখ 09/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মেু ইন্টারন্যাশোল সুলিােপরু, সািক্ষীরা। ব 061024 
 

15/ 12/ 20
14 

1 ট্রোতট চালাে  34 
িাতরখ 15/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ তমিালী এন্টারপ্রাইজ োথান্ডা বাজার, সািক্ষীরা। ব 0610247 15/ 12/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে  159 
িাতরখ 14/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতবর ট্রেতডং েনপসানরশে 1েং ট্রেশে ট্ররাড, জিার 
সরেী, খলুো। 

ব 061028 
 

15/ 12/ 20
14 

50 লক্ষ চালাে  73 
িাতরখ 15/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস পদ্মা ট্রেডাসস গুরুদাস বাব ুট্রলে, যনশার। ব 061029 
 

15/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে  203 
িাতরখ 15/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আরনো এক্সনপাট ইমনপাটস মরুারীোতট ট্রমাড়, েলানরায়া 
বাজার, েলানরায়া, সািক্ষীরা 

ব 061030 
 

15/ 12/ 20
14 

       25 
লক্ষ 

চালাে 114 
িাতরখ 15/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েনপাটাক্ষ তট হাউজ পার বাজার, তিের াছা,  
যনশার। 

ব 061031 
 

15/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 136 
িাতরখ 10/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আর আই তপ ট্রেতডং ট্রোং শহীদ তমজাে সড়ে, েড়াইল ব 061032 
 

15/ 12/ 20
14 

25 লক্ষ চালাে 41 
িাতরখ 03/ 12/ 2014 
ট্রসাোলী ব্াংে 

 
 
ট্রমসাসস  বুল বলু তিস এন্ড ট্রেডাসস রম্নপসা পাইোরী মৎস বাজার 

খুলো 
ব ১৭১৫০১ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ চালাে েং ৭২ 

িাতরখঃ ১৭/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তমিা এনরা ম্াতশোতরজ ট্রদনবে বাব ু ট্ররাড ট্রিতরিাট খুলো ব ১৭১৫০২ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৬৭ 
িাতরখঃ ১৭/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস  আেবর ট্রেডাসস ১১৪ কুেরাতল োতল ঞ্জ সড়ে 
সািক্ষাীরা 

ব ১৭১৫০৩ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ট্রোতটর উনধস চালাে েং   
িাতরখঃ 
১৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আতিে আতেজ ট্রমতডনেল 
েনলজ হাসপািাল 

খাে এ সবুর ট্ররাড সবোতল বয়রা 
খাতলশপুর খুলো 

ব ১৭১৫০৪ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ট্রোতটর উনধস চালাে েং ২৩৪ 
িাতরখঃ ১৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী ট্রেডাসস ট্র াপালপুর খাে পুর মতেরামপুর 
যনশার 

ব ১৭১৫০৫ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ৫৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ত তরে ট্রেে এতক্সম  মসতজদ মানেসট ট্রবোনপাল যনশার ব ১৭১৫০৬ ১৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ১ 
িাতরখঃ ১৭/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  মতদো এন্টারপ্রাইজ বা আচড়া বাজার শাশসা যনশার ব ১৭১৫০৭ ২১/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ২৪ 
িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তমলে এন্টারপ্রাইজ আবুল োনশম সড়ে োমাল ে র 
সািক্ষাীরা 

ব ১৭১৫০৮ ২১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৮০ 
িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ইয়াতছে এন্টারপাা্রইজ ৯৪৪ পুরািে যনশার ট্ররাড 
ট্রজাড়ান ট খলুো 

ব ১৭১৫০৯ ২২/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৩১ 
িাতরখঃ ১২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
 

ট্রমসাসস  জাহাতঙ্গও মটরস আর এে ট্ররাড যনশার ব ১৭১৫১০ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ৯১০ 
িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আতরি ট্রেডাসস োিানরাে ট্ররল বাজার শাশসা 
যনশার 

ব ১৭১৫১১ ২২/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ১৩৬ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এ আর তিেস েওয়া রাম োতলয়া েড়াইল ব ১৭১৫১২ ২২/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ চালাে েং ৩৭ 
িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস  সুবেসা এ্ানরা িডুস 
ট্রপ্রাডাক্স 

খাজা ে র বটবিল কুতেয়া ব ১৭১৫১৩ ২২/ ১২/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট  চালাে েং ১৮৫ 
িাতরখঃ ০২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  িাইে িুতহে এন্টারপ্রাইজ তদিীর পাড় ট্রবোনপাল যনশার ব ১৭১৫১৪ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ১৩৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এম রাো এন্টারপ্রাইজ তব ২৭ মতজদ স্মরেী ট্রসাোডাঙ্গা 
খুলো 

ব ১৭১৫১৬ ২৩/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৪১ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  মাতরয়া ইন্টারন্যাশোল রম্নপসা বাজার মতেরামপুর যনশার ব ১৭১৫১৭ ২৩/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৬৩৬ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  খাতদজা খািেু এন্ড ট্রোং ১০৩ েলডঙ্গা ট্ররাড ট্রবজপাড়া 
যনশার 

ব ১৭১৫১৮ ২৩/ ১২/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট  চালাে েং ৬২৯ 
িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  শাতহনুর ইন্টারন্যাশোল খুলো সড়ে েতটয়া সািক্ষাীরা ব ১৭১৫১৯ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট চালাে েং ২০৪৩ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তরতম এন্ড ট্ররজওয়াে 
এন্টারপ্রাইজ 

মুলরাম বাজার ট্রেশবপুর যনশার ব ১৭১৫২০ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ১ 
িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  িাতেশা এন্টারপ্রাইজ ৫৬ ট্রিাপ েওয়াপাড়া ট্ররাড 
ট্রোিয়ালী যনশার 

ব ১৭১৫২১ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ২৭৩ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  সঞ্জো রম্নপ বাড়ী েং ৩৫৮ ট্ররাড েং ৯ 
ট্রসাোডাঙ্গা আ/ এ ২ ট্রিজ খুলো  

ব ১৭১৫২২ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ২৪ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  আর এে ট্রেডাসস ৩৬ চােমারী ট্রমনছর সড়ে 
খুাৃলো 

ব ১৭১৫২৩ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ৬৮ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  সাতে এন্টারপ্রাইজ ট্রিািাে ে্ান্ড ট্রমাড় সািক্ষাীরা ব ১৭১৫২৪ ২৯/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ চালাে েং ৯৬ও১৫৭ 
িাতরখঃ 
২৮/ ১২/ ২০১৪ও২৯/ ১২/ ১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস  মতজসো ট্রেডাসস আতি রাম তমরপুর কুতেয়া ব ১৭১৫২৫ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ১১৩ 
িাতরখঃ ১১/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  এ আর এন্টারপ্রাইজ ট্রিামরা স্থল বন্দর ট্রিামরা 
সািক্ষাীরা 

ব ১৭১৫২৬ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট চালাে েং ৫৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  ট্ররানবাটা তলঃ ড য়াস উতিে সুপার মানেসট 
তিোইদহ সড়ে মজমপুর কুতেয়া 

ব ১৭১৫২৭ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ চালাে েং ০১ 
িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  অরন্য ইমনপক্স ৩৩৫  াজীপুর ট্রবোনপাল যনশার ব ১৭১৫২৮ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ চালাে েং ১ 
িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস আল ট্রহরা ট্রেতডং রামিদ্রপুর,  বাইপাস ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৮২ 0২- 0৭-

২০০৯ 
সীমাহীে েং- ২৪৪,  

০২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমিো রাইস তমল এন্ড 
বয়লার 

সুলিােপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৮৩ ১৪- 0৭-
২০০৯ 

সীমাহীে েং- ৯০,  
১২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মামুে ট্রমশীোরীজ ট্রোর সাপাহার ট্ররাড,  েতজপরু বাসে্ান্ড,  
পত্নীিলা,  েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৬৮৪ ১৪- 0৭-
২০০৯ 

১৫ লক্ষ েং- ৮৩,  
১৪/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আরািাি এন্টারপ্রাইজ রহমাে েমনেক্স,  আলুপতে,  পার 
েও াাঁ,  েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৬৮৫ ২৬- 0৭-
২০০৯ 

সীমাহীে েং- ২৬,  
২৬/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী এ্াডিারটাইতজং 
তলঃ 

তশবরামপুর, উত্তররাম,  মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৬৮৬ ২৯- 0৭-
২০০৯ 

১৫ লক্ষ েং- ৭৪,  
২৮/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস স্কয়ার রাইস প্রনসতসং 
ট্রসন্টার 

রামিদ্রপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৮৭ ০৪- 0৮-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৬৩,  
০৪/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাহাোরা চাউল েল মশরপুর,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৮৮ ০৫- 0৮- ৫০ লক্ষ েং- ৯২,  



২০০৯ ০৫/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাহারা রাইস তমল িাতজলপুর,  মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৮৯ ০৯- 0৮-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৬৬,  
০৯/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তদশা রাইস তমল এেডালা,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ ব- ১৪৮৬৯১ ১১- 0৮-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ১‘২৩,  
১১/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতিয়া অনটা রাইস তমল সুলিােপুর ট্ররাড,  েও াাঁ ব- ১৪৮৬৯২ ২৫- 0৮-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৪১,  
২৫/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হাতিজ চাউল েল কুমুতরয়া,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ ব- ১৪৮৬৯৪ ১৬- 0৯-
২০০৯ 

০১ ট্রোতট েং- ৫৬,  
১৬/ ০৯/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োহার চাউল েল চতন্ডপুর, তশমুতলয়া,  েও াাঁ ব- ১৪৮৬৯৫ ১৬- 0৯-
২০০৯ 

০১ ট্রোতট েং- ৫৭,  
১৬/ ০৯/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সরদার অনটা রাইস এনরা 
ইন্ডাতিজ তলঃ 

ট্রশরপুর ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৯৭ ০৪- ১০-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৮৭,  
০৯/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমলে ট্রেডাসস ট্রদওয়াে বাজার,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৬৯৮ ২০- ১০-
২০০৯ 

সীমাহীে েং- ১০৬,  
১৯/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতম চাউল েল ট্রখাদস োরায়েপুর,  েওহাটা ট্রমাড়,  
স্বরসিীপুর,  মহানদবপুর, েও াাঁ।  

ব- ১৪৮৬৯৯ ২৫- ১০-
২০০৯ 

০১ ট্রোতট েং- ১৬৯,  
২৫/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্র ালাম ট্রেডাসস িীজনমাড়,  মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০০ ০৮- ১১-
২০০৯ 

১৫ লক্ষ েং- ১১৪,  
০৮/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এইচ ট্রেডাসস বড়পই, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭০১ ১১- ১১-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ৬৪,  
১১/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস রাম অনটানমতটে রাইস তমল লস্করপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০২ ১১- ১১-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৭৮,  
১১/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

দুলাল চন্দ্র সাহা পার- েও াাঁ, হাটনখালা, েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০৩ ১৭- ১১-
২০০৯ 

৫০ লক্ষ েং- ৭৪,  
১৭/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সতঞ্চিা রাইস তমল ট্রবলিতরয়া, হাটচেন ৌরী, মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭০৪ ২৬- ১১-
২০০৯ 

০১ ট্রোতট েং- ৭৩,  
২৬/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাতরয়াল ইতন্জতেয়াতরং 
ইন্ডাতিজ  

তবতসে তশল্প ে রী, শালেুা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০৫ ১৭- ১২-
২০০৯ 

১৫ লক্ষ েং- ১০৮,  
১৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আহনেদ এন্ড িাদাসস  ট্রমাহােদী মানেসট,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০৬ ১৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ১০৯,  
১৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমরজাে অনটানমতটে রাইস 
তমল 

তপনরাজপরু,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭০৭ ১৭- ১২-
২০০৯ 

০১ ট্রোতট েং- ২০২,  
১৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আরমাে ট্রেডাসস হাপাতেয়া বাজার( দুবলহাতট ট্ররাড) ,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭০৮ ২২- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ১৪৫,  
২২/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রোতহনুর ট্রটল পুরািে বাসে্ান্ড,  সানলহা মানেসট,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭০৯ ২২- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ১৩০,  
২২/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবিাস কুমার মজুমদার চেএোনয়ি, মুতক্তর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১০ ২২- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ১২৯,  
২২/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শামসুল হে পার- েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১১ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ২৬৫,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আব-ু সাঈদ এন্টারপ্রাইজ োজীর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১২ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ১৪৩,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মান্নাে এন্টারপ্রাইজ চেএোনয়ি, োজীর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১৩ ২৭- ১২-

২০০৯ 
০১ লক্ষ েং- ১৪২,  

২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তসরাজ বাজার ট্রমইে ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১৪ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ৩৩৩,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুতক্ত ট্রোর বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১৫ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ৩৩৪,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িতরদ আটা েল ধমসিলা ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১৬ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ৩৩২,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুমে এন্ড িাদাসস ডালপতে,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭১৭ ২৭- ১২-
২০০৯ 

০১ লক্ষ েং- ৩৩১,  
২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িারুে চাউল েল সাহাপুর( ঢাো ট্ররাড) , সান্তাহার,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭১৮ ০৫- ০১-
২০১০ 

০১ ট্রোতট েং- ৬০,  
০৪/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা চাউল েল ট্রচৌমাতসয়া ( েওহাটা ট্রমাড়) ,  
স্বরসিীপুর,  মহানদবপুর, েও াাঁ।  

ব- ১৪৮৭১৯ ০২- ০২-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৮৮,  
০২/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতরি অনটা রাইস তমল জাি আমরুল, আহসাে ঞ্জ,  আত্রাই,  
েও াাঁ।  

ব- ১৪৮৭২০ ১৬- ০২-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৩৪,  
১৪/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আরািাি রাইস তমল এেডালা, হাপাতেয়া,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২১ ১৬- ০২-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ১৬,  
১৬/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস িাদাসস ট্ররইে ইন্ডাতিজ চেমনু, রােীে র,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২২ ২২- ০২-

২০১০ 
৫০ লক্ষ েং- ৪৭,  

২২/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ছাত্তার চাউল েল বালুিরা, রােীে র,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৩ ২২- ০২-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৪৬,  
২২/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররাস্তম অনটা রাইস তমল বাইপাস ট্ররাড, বরুেোতন্দ,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৪ ২৩- ০২-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ৩৮,  
২৩/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস বাবা     ইন্টারন্যাশোল চারমাথা, মহানদবপুর,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৫ ২৪- ০২-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং- ৫৮,  
২৪/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস সুজা এন্টারপ্রাইজ পার- েও াাঁ,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৬ ২৮- ০২-
২০১০ 

০১ লক্ষ েং- ৪২,  
২৮/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস রতশদ এন্ড িাদাসস রাইস 
তমল 

ট্রসামে র, ট্রপারশা,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৭ ০৯- ০৩-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৯৯,  
০৯/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস সরদার অনটানমতটে রাইস 
তমল 

েীতিসপরু,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৮ ১৮- ০৩-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং- ৩১,  
১৮/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 ট্রমসাসস েথস ট্রবঙ্গল ট্রপাতরে পার- েও াাঁ, হাজীপাড়া,  েও াাঁ।  ব- ১৪৮৭২৯ ২৮- ০৩-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ৭১,  
২৮/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তরম্পা ট্রেডাসস োচারীপাড়া,  মহানদবপুর, েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩০ ১১- ০৪-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৮৩,  
১১/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস এ পলল অনটানমতটে রাইস 
তমল 

এেডালা, হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩১ ১৩- ০৪-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ১০২,  
১৩/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাে ট্রমাহােদ ট্রমাল্লা চাউল 
েল 

এেডালা, হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩২ ১৩- ০৪-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ৯৯,  
১৩/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রামেৃষ্ণ তমোন্ন িান্ডার হাটচেন ৌরী, মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৩ ১৫- ০৪-
২০১০ 

০১ লক্ষ েং- ৭৪,  
১৫/ ০৪/ ২০১০,  



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
েল্াণী তিডস তমল সান্তাহার ট্ররাড, সাহাপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৪ ১২- ০৫-

২০১০ 
০১ লক্ষ েং- ১৭০,  

১২/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হানজরা তিক্স তিল্ড মীরপুর, সুতিহাট, মান্দা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৫ ২৫- ০৫-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং- ২৭২,  
২৫/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েতিল এনরা ইন্ডাতিজ তলঃ দতক্ষে ট্রহানসেপুর, মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭৩৬ ০৬- ০৭-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ১২৪,  
০৬/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মহানসো এন্টারপ্রাইজ োতলে র,  াঙ্গুতরয়া, ট্রপারশা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৭ ০৮- ০৭-
২০১০ 

০৫ লক্ষ েং- ৩২,  
০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সুপ্রিা অনটাোর সুলিােপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৮ ০৮- ০৭-
২০১০ 

০৫ লক্ষ েং- ৩১,  
০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

যুবাইর ইন্টারন্যাশোল েও াাঁ বাজার, ট্রলাহাপতে,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৩৯ ১৩- ০৭-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং- ৩৯,  
১৩/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমৌ এনরা এ্ানরানমতটে 
অনটানমতটে রাইস তমল 

পার- েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪০ ১৫- ০৭-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ৯১,  
১৩/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হায়দার এন্টারপ্রাইজ িীজ ট্ররাড, মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪১ ১৮- ০৭-
২০১০ 

সীমাহীে েং- ৯৫,  
১৮/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তশরীো তক্লতেে েতজপরু, পত্নীিলা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪২ ১০- ০৮-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং-
৮৩, ০৩/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলটে ট্রেডাসস  বালুিরা, রােীে র,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪৩ ১১- ০৮-
২০১০ 

০১ লক্ষ েং-
৩১৪, ১১/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাই িাই তমল ট্রোর বাজার ট্ররাড, মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪৪ ২২- ০৮- ১৫ লক্ষ েং-



২০১০ ৭৭, ১৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আব্দুল আতলম বাতেয়াপাড়া, তবলেৃষ্ণপরু, রােীে র,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭৪৫ ২৪- ০৮-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং-
২২, ২৪/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতরো এন্টারপ্রাইজ সুলিােপুর, পূবসপাড়া,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪৬ ০৮- ০৯-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং-
০৯, ০৮/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বাংলা তশল্প ট্ররইে ইন্ডাতিজ তশশা বাজার, ট্রপারশা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৪৭ ২৮- ০৯-
২০১০ 

সীমাহীে েং-
৫৭, ২৮/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তপ্রনিইল এনরা ট্রেতমে্ালস 
ট্রোম্পােী  

হাতিয়াপাড়া, রিুরামপুর, আত্রাই,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭৪৮ ২৮- ০৯-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং-
১৩৪, ২৮/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর এন্ড আর এন্টারপ্রাইজ িবােীপুর, ট্রিািরাম, রােীে র,  
েও াাঁ। 

ব- ১৪৮৭৪৯ ২৮- ০৯-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং-
২৩৫, ২৮/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজা- বাদশা এন্টারপ্রাইজ মুরাদপুর, বালুিরা,  েও াাঁ। ব- ১৪৮৭৫০ ১৩- ১০-
২০১০ 

০১ লক্ষ েং-
৪৬৮, ১০/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাল্লা অনটানমতটে রাইস 
তমল( প্রাঃ) তলঃ 

সুলিােপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫১ ১৩- ১০-
২০১০ 

সীমাহীে েং-
৫০৬, ১৩/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েও াাঁ েেস্ট্রােশে তিক্স  রণতজৎ, রাং ামাতটয়া, হাপাতেয়া,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৫২ ২২- ১২-
২০১০ 

০১ লক্ষ েং-
১৮৬, ২২/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মা খাতদজািুল 
ট্রোবরা( রাঃ)  ট্রপাতরে েমনেক্স 

আরজী েও াাঁ, মৃধ্াপাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৩ ২৬- ১২-
২০১০ 

১৫ লক্ষ েং-
৬৬, ২৬/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তচতস্তয়া ট্রেডাসস দুবলহাতট ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৪ ০৯- ০১-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং-
৪৭, ০৩/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রপস ইন্টারন্যাশোল ২০৩/ ১,  পার- েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৫ ০৯- ০১-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং-
৫৯, ০৯/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আপে  ানমসন্টস ট্রদওয়াে বাজার,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৬ ১১- ০১-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং-
৫৩, ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রজ এে ইন্ডাতিজ তলঃ জ ন্মাথ িবে, ৩২০- ট্রমইে ট্ররাড,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৫৭ ২০- ০১-
২০১১ 

সীমাহীে েং-
৩৫, ২০/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস স্বরুপ বীজ িান্ডার বদল াছী বাজার,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৮ ০২- ০২-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং-
৬১, ০২/ ০২/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রিাি অনটানমতটে রাইস 
তমল 

লস্করপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৫৯ ২২- ০২-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং-
১৪৭, ২২/ ০২/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাহাি ট্রেডাসস িীজ ট্ররাড, মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬০ ০৩- ০৩-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং-
৮৮, ০৩/ ০৩/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আপে তচন্তা চাউল েল ট্র ায়ালবাতড়, হাটচেন ৌরী, মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৬১ ১৪- ০৩-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং-
৯৬, ১৪/ ০৩/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

উদয় ট্রেডাসস চেএোনয়ি, দয়ানলর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬২ ২১- ০৩-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং-
১৭, ২১/ ০৩/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

জারতমনেশে এনরা সানয়ণ্স 
েনপসানরশে 

েিুে ট্রজলখাো ট্ররাড, বরূেোতন্দ,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৬৩ ২৮- ০৩-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ৮৪,  
২৮/ ০৩/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররানজে অনটা রাইস তমলস 
তলঃ 

েীতিসপরু,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬৪ ১৮- ০৪-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ২৫৪,  
১৭/ ০৪/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমিাপুর রাইস এন্ড 
ফ্লাওয়ার তমল 

লস্করপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬৫ ২৬- ০৫-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ১০১,  
২৫/ ০৫/ ২০১১,  



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রশািো রাইস তমল হাটচেন ৌরী, মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬৬ ০১- ০৬-

২০১১ 
৫০ লক্ষ েং- ৩৪,  

৩১/ ০৫/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 
 
ট্রমসাসস ট্রসাহা 
অনটানমাবাইলস 

সুপাতরপতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬৭ ০৬- ০৭- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৯৭,  ০৪/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

জতলল ট্ররইে 
ইন্ডাতিজ( প্রাঃ) তলঃ 

রাজশাহী ট্ররাড, িীমপুর, মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৬৮ ০৬- ০৭- ২০১১ সীমাহীে েং- ৬২৮,  ০৪/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস প্র তি ইন্টারন্যাশোল রামিদ্রপুর, বাইপাস ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৬৯ ১০- ০৭- ২০১১ সীমাহীে েং- ১৫,  ১০/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েতন্দেী এন্টারপ্রাইজ োপড়পতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭০ ২৪- ০৭- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ৭৩,  ২১/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবজয় ট্রেডাসস েতজপরু, চেতেরখী বাজার, পত্নীিলা,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৭১ ২৬- ০৭- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৩০,  ২৪/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইলশাবাড়ী এনরা েমনেক্স ইলশাবাড়ী, চতন্ডপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭২ ৩১- ০৭- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ২৮,  ২৪/ ০৬/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

অনথেতটে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

চেরামচন্দ্র,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৩ ২১- ০৮- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ২২৯,  ১৭/ ০৮/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মােবাতধোর উন্নয়ে সতমতি উতেলপাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৪ ২০- ০৯- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৩৬৮, ৩৫ ১৯/ ০৯/ ১১,  
২৬/ ০৯/ ১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এম এম অনটা রাইস 
তমল 

চেজািরাবাদ, হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৫ ০৪- ১০- ২০১১ সীমাহীে েং- ১২৭,  ০৩/ ১০/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সামাদ এন্টারপ্রাইজ চেমুক্তার, ট্রমইে ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৬ ২০- ১০- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২৫,  ১৮/ ১০/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

শারীব ট্রেড সংস্থা 
( প্রাঃ) তলঃ 

ট্রমাজািির তবপণী তবিাে, ট্রমইে 
ট্ররাড,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৭৭ ১৩- ১১- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৬,  ০৯/ ১১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজা- বাদশা ট্রেডাসস ট্রোমাই াড়ী,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৮ ১৬- ১১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ১২৯,  ১৫/ ১১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস িরিরদার রাইস তমল ডািইল,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৭৯ ২০- ১১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২০১,  ১৬/ ১১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জামাে ট্রেডাসস হে সুপার মানেসট,  ট্রপৌর চাল 
বাজার,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৮০ ২৯- ১২- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ০৩,  ২৮/ ১২/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জতে েেস্ট্রােশে চেনদব,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৮১ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ২০,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতিকুল ইসলাম চেনদব,  েও াাঁ ব- ০২০০৯৮২ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ০১,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম, এস ট্রেডাসস উতেলপাড়া,  েও াঁ। ব- ০২০০৯৮৩ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৯,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম এস িাইজা 
ট্রেডাসস 

সমবায় ব্ংে মানেসট,  মুতক্তরনমাড়,  
েও াাঁ 

ব- ০২০০৯৮৪ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৮,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এম এন্টারপ্রাইজ রজােপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৮৫ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৭,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োেলী এন্টারপ্রাইজ ট্রজআর সুপার মানেসট,  েও াাঁ ব- ০২০০৯৮৬ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৮২,  ২৯/ ১২/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বাদশা ট্রিতিক্স আলআতমে মানেসট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৮৭ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৬,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাইিলু ইসলাম শান্তাহার ট্ররাড,  পারেও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৮৮ ০৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৮১,  ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ লুৎির রহমাে মুরাদপুর,  বালুিরা,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৮৯ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৬,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রদওয়াে ট্রমতডে্াল ট্রোর ইসলামপুর ( বাজার) ট্ররাড,  েও াাঁ ব- ০২০০৯৯০ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৫,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আব্দুল জতলল রামরামপুর,  ধামুইরহাট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯১ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ২০,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রদওয়াে ট্র ালাম রিােী রামরামপুর,  ধামুইরহাট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯২ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ২১,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ সুজাউল েতরম রামরামপুর,  ধামুইরহাট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৩ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ২২,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ শাতহদুল ইসলাম রামরামপুর,  ধামুইরহাট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৪ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৮,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রদওয়াে আব্দুল হাতমদ রামরামপুর,  ধামুইরহাট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৫ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১৯,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রানবয়া ট্রেডাসস চেএোনয়ি,  দয়ানলর ট্রমাড়,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৯৯৬ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ২৩,  ১০/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রািী  ানমসন্টস শাহীে মানেসট,  িীজনমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৭ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১১০,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তদহাে ট্রেডাসস মাোরপাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৮ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৯ ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদে ট্রেডাসস পারেও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৯৯৯ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৬,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জতল ট্রেডাসস ে রকুসুম্বী,  তিলেপরু,  েও াাঁ। ব- ০২০১০০০ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৫,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুক্তা ট্রেডাসস ে রকুসুম্বী,  তিলেপরু,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০১ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৬,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাতহম ট্রেডাসস োচারী ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০২ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৪,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ওমর ট্রেডাসস োজীর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৩ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৭,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রেতব তরমস্ েরনেশেপাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৪ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৫,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেডাসস পারেও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৫ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৭,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলতপ ট্রেডাসস চেনদব,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৬ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৪,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতি ট্রেডাসস োজীরনমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৭ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৮,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতি তরমস্ এোনয়িপুর,  তিলেপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭০৮ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৮,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমৌসুমী চাউল েল তশব ঝ্জ ট্রমাড়,  মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭০৯ ০৬- ০২- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০১,  ০১/ ০২/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বন্ধ ুরাইস তমল তশবপুর ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭১০ ০৬- ০২- ২০১২ সীমাহীে েং- ৬৩,  ০৬/ ০২/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস হাতবব অনটা রাইস 
প্রনসতসং ইন্ডাতিজ 

হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭১১ ১১- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১৯,  ১১/ ০৩/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসিানয়ি ট্রহানসে পার েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭১২ ০২- ০৪- ২০১২ সীমাহীে েং- ১২০,  ০২/ ০৪/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহিাব ট্রেডাসস তিলেপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭১৩ ০৮- ০৪- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৬০,  ০৮/ ০৪/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খাে অনটা রাইস তমল বাতেসর,  বালুবাজার,  মান্দা,  
েও াাঁ 

ব- ০২০০৭১৪ ২৩- ০৫- ২০১২ সীমাহীে েং- ২৯,  ২৩/ ০৫/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ মেবুল ট্রহানসে সাবাইহাট,  ট্রিিুতলয়া,  মান্দা,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭১৫ ০৯- ০৭- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৯৭,  ০৯/ ০৭/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োহার এন্টারপ্রাইজ তেিপুর তদয়ারাপাড়া,  তেিপুর,  
ট্রপারশা,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭১৬ ০৫- ০৮- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৮২,  ৩১/ ০৭/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

কুনবর ইন্টারন্যাশোল রতে স্মরেী ট্ররাড,  হাট েও াাঁ,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭১৭ ০৫- ০৮- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৮৩,  ০২/ ০৮/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

োতিসে চন্দ্র সাহা পার েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭১৮ ১২- ০৮- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৩৬,  ০৬/ ০৮/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতের এন্টারপ্রাইজ মধুইল বাজার,  আইহাই,  সাপাহার,  
েও াাঁ 

ব- ০২০০৭১৯ ১৩- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৭২,  ০২/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বানয়জীদ 
এন্টারপ্রাইজ 

োজীর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭২০ ১৩- ০৯- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৭৯,  ১০/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজু এন্ড িাদাসস মুরাদপুর,  বালুিরা,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭২১ ১৩- ০৯- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১০৪,  ০৪/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজ এস এন্টারপ্রাইজ বাঙ্গাবাতড়য়া,  েও াাঁ ব- ০২০০৭২২ ১৩- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ০২,  ১৩/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাত্তাতেে 
অনটানমতটে রাইস এন্ড 
বয়লার তমলস্ 

পার েও াাঁ,  হাটনখালা,  েও াাঁ। 
োরখাো- আদমদীতি,  বগুড়া। 

ব- ০২০০৭২৫ ২০- ০৯- ২০১২ ০১ ট্রোতট েং- ৫৬,  ১৭/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শংের ট্রচৌা্ধুরী সুপারীপতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭২৬ ২০- ০৯- ২০১২ ০১ ট্রোতট েং- ১৯৮,  ১৯/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তশউলী অনটা রাইস 
তমল 

দতক্ষে ট্রহানসেপুর,  মহানদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭২৮ ২৫- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৬৩,  ২৪/ ০৯/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তিিাস তেমসা চেএোনয়ি,  ট্রসবাশ্রম ট্ররাড,  ব- ০২০০৭২৯ ১০- ১০- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৯৩,  ০৮/ ১০/ ২০১২,  



েও াাঁ। ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
তমলে ট্রেড ট্রিয়ার সাহাপুর,  সান্তাহার ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৩১ ১৬- ১০- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ১৭৮,  ১৪/ ১০/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
হায়দার মটরস েতজপরু বাসে্ান্ড,  পত্নীিলা,  

েও াাঁ। 
ব- ০২০০৭৩২ ১৬- ১০- ২০১২ সীমাহীে েং- ১২১,  ১৪/ ১০/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে দতক্ষে শ্যামপুর,  রহমােপুর,  ধামুইর 

হাট,  েও াাঁ। 
ব- ০২০০৭৩৩ ২২- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১২৫,  ২২/ ১০/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িয়সাল ট্রেডাসস ৩৯১,  পারেও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৩৪ ২০- ১১- ২০১২ সীমাহীে েং- ৭৫,  ১৫/ ১১/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইলতম জামাে ট্রেতডং রামিদ্রপুর,  বাইপাস ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৩৫ ১৭- ১২- ২০১২ ০১ ট্রোতট েং- ৬৬৭,  ১৩/ ১২/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ ইতলয়াস িুতহে ট্ররজা ট্রোমাই াড়ী,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৩৬ ২৩- ১২- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৭৭,  ১৯/ ১২/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস দ্বীে ইমনপক্স ট্রমইে ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৩৭ ২৭- ১২- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৩০৩,  ২৪/ ১২/ ২০১২,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রজানবদা অনটা রাইস 
তমল 

চেজািরাবাদ,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ ব- ০২০০৭৩৮ ২৭- ১২- ২০১২ সীমাহীে েং- ০৪,  ২৪/ ১২/ ২০১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজ ট্রেডাসস ট্রদওয়াে আমজাদ আতল সুপার 
মানেসট,  েিুে বাজার,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭৩৯ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ২৩৬,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেরাময়ী ট্রেডাসস দুবলহাতট ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪০ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ১০৯,  ০৯/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ তিনরাজ ট্রহানসে বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  ট্রমাহােদী 
মানেসট, েও াাঁ। 

ব- ০২০০৭৪১ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ২৯২,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রুপালী ে্াবল ট্রেটওয়ােস আরজীেও াাঁ,  দপ্তরীপাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪২ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ২৯৩,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হাতবব ট্রেডাসস চেবাতড়য়া, েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৩ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৭৪,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মা ট্রমাবাইল সাতিসতসং ট্রসন্টার নুর মানেসট,  পত্নীিলা,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৪ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৪৬,  ০২/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ওয়ানসি আলী ট্রমাল্লা ট্র াস্তহাতটর ট্রমাড়,  েও াাঁ ব- ০২০০৭৪৫ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ১৬৭,  ০৩/ ০১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস নুরুল ইসলাম এন্ড ডালপতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৬ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৭৭,  ১০/ ০১/ ২০১৩,  



িাদাসস ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইয়াজাে আরা ট্রেডাসস িনিপুর,  দুবলহাতট,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৭ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৪৫,  ০২/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রমনহদী এন্টারপ্রাইজ মুরাদপুর,  বালুিরা,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৮ ১০- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৯৪,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম দুবলহাতট ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৪৯ ১৫- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ০৪,  ১৫/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ আব্দুল োনদর দুবলহাতট ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৭৫০ ১৫- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ০৩,  ১৫/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ রাজু আহনেদ েও াাঁ বাজার,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০১ ১৫- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ০৬,  ১৫/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ মতজবর রহমাে দুবলহাতট ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০২ ১৫- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ০৫,  ১৫/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ েতজর ট্রহানসে আরজী েও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০৩ ১৫- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ০৭,  ১৫/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মাোর রাইস তমল কুঞ্জবে,  মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০৪ ২৭- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ১২১,  ২৭/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এসতব ট্রোং খাজুর,  মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০৫ ২৭- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ১২২,  ২৭/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রুপেথা এন্টারপ্রাইজ হাতিজ মানেসট,  িুলাপতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০৬ ৩০- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১০২,  ২৯/ ০১/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তজলােী রাইস তমল ট্রহাঃ- ১৬৪৫,  চোবাতড়য়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮০৭ ২৭- ০৫- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৩৭০,  ২২/ ০৫/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রিালা মটরস্ পারেও াাঁ,  ডায়ানবতটক্স এর সামনে,  

েও াাঁ। 
ব- ০২০০৮০৮ ০৯- ০৬- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৪৮,  ০৯/ ০৬/ ২০১৩,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
অেন্যা এনরা ট্রেতমে্ালস্ 
তলঃ 

ট্রদলুয়াবাড়ী বাজার,  মান্দা,  েও াাঁ,   ব- ০২০০৮০৯ ০১- ০৭- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৯৪,  ২৪/ ০৬/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েও াাঁ ট্রিশাল এনরা 
ইনোনোতমে ট্রজাে তলঃ 

বাইপাস ট্রমাড়,  তবতসে তশল্প ে রীর 
পানশ্বস,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮১০ ০১- ০৭- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৫৮৩, ৩০/ ০৬/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাসুদ পারনিজ 
তসতিেী 

ট্রপাে অতিস পাড়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮১১ ৩১- ০৭- ২০১৩ সীমাহীা্ে েং- ১২২,  ২৯/ ০৭/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্র ানল্ডে লাযন্স োলুপাড়া,  জ দল,  ধামুইরহাট,  ব- ০২০০৮১২ ০৭- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১০৮,  ০৪/ ০৮/ ২০১৩,  



ইন্টারন্যাশোল েও াাঁ। ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মতিজ উতিে 
অনটানমতটে রাইস তমল 

বতলরিাট,  মাদারনমাল্লাহাট,  
রােীে র ট্ররাড,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮১৩ ১৪- ০৮- ২০১৩ সীমাহীে েং- ৭৫,  ১৪/ ০৮/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

শুি তিড প্রনসতসং অতিসঃ জ ন্নাথ িবে,  ৩২০,  ট্রমইে 
ট্ররাড,  েও াাঁ।োরখাোঃ জ ন্নাথ 
ে র,  দুপচাাঁতচয়া,  বগুড়া 

ব- ০২০০৮১৫ ০৮- ০৯- ২০১৩ সীমাহীে েং- ১২২,  ০৫/ ০৯/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বাসটাতমসোল ে্াতন্টে বাসটাতমসোল মহানদবপুর ট্ররাড,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮১৬ ২৩- ০৯- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১২৫,  ০৩/ ০৯/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমতডেম ইন্টারন্যাশোল চাউল বাজার,  মাদ্রাসা মানেসট,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮১৭ ২৯- ০৯- ২০১৩ সীমাহীে েং- ১৬৩,  ২৬/ ০৯/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমোর অনটানমতটে 
রাইস তমল 

দতক্ষে ট্রহানসেপুর,  মহনদবপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮১৯ ০৭- ১১- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৮২,  ০৫/ ১১/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রসনিে োরস মল িরনিিুতলয়া,  আহসাে ঞ্জ,  
আত্রাই,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮২০ ১৫- ১২- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ২৩৯,  ১৫/ ১২/ ২০১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তরদুয়াে ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রদওয়াে বাজার,  ট্রমইে ট্ররাড,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮২১ ১২- ০১- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১৪,  ০৮/ ০১/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

উোয়জা তবতড ইেনো ট্রহাতল্ডং- ২৫২২,  মাোরপাড়া,  েও াাঁ ব- ০২০০৮২২ ২০- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৭৭,  ১৯/ ০১/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তদ ইশাল তবজ  ট্রহাতল্ডং- ২৫২২,  মাোরপাড়া,  েও াাঁ ব- ০২০০৮২৩ ২০- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৭৮,  ১৯/ ০১/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সুজে এন্টারপ্রাইজ আটাপতে,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮২৫ ০৪- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০৬,  ০৪/ ০২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

িুবা িুড ট্ররইেস্ এেডালা,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮২৬ ১২- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৪২,  ০৯/ ০২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইমাম সনিজ 
এন্টারপ্রাইজ 

েিুে সাহাপুর,  ঢাো ট্ররাড,  
সান্তাহার,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮২৭ ১২- ০২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১৬১,  ১০/ ০২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এমতটএস পাওয়ার বাসা- ৬৬৯/ ১,  ট্রসবাশ্রম ট্ররাড,  
উতেলপাড়া,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮২৮ ২৬- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৪৫,  ২৪/ ০২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইসরাে এন্টারপ্রাইজ সাহাপুর,  সান্তাহার ট্ররাড,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৩০ ১৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪৪,  ০৯/ ০৩/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েও াাঁ ইমনপক্স দয়ানলর ট্রমাড়,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৩১ ২২- ০৪- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১১৩,  ২১/ ০৪/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



রীে রপ ট্রেয়ার দতক্ষে োতলিলা,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৩২ ০৫- ০৫- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৮৬,  ০৫/ ০৫/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িতরদ এন্ড সুলিাে 
ট্রেডাসস 

িাহতমদা সুপার মানেসট,  আলুপতে,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮৩৪ ০৭- ০৭- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯০,  ০৩/ ০৭/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আলোম ে্াবল 
ট্রেটওয়ােস 

কুতরয়াপাড়া,  িুরুেবাতড়য়া,  েশব,  
মান্দা,  েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮৩৫ ১৬- ০৭- ২০১৪ সীমাহীে েং- ০৪,  ১৫/ ০৭/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আরািাি ট্ররইে ইন্ডাতিজ 
তলঃ 

এেডালা,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৩৬ ২১- ০৭- ২০১৪ সীমাহীে েং- ২২,  ২০/ ০৭/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ ট্রদনলায়ার ট্রহানসে তিিপরইল,  বড়রাম,  ট্রপারশা,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮৩৭ ২১- ০৭- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫১,  ১৭/ ০৭/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসর্ আরািাহ ট্রেতডং 
ট্রোং 

ট্রজায়ােপুর,  মহানদবপুর,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৩৮ ০৩- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০৫,  ৩১/ ০৭/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এস অনটা রাইস 
তমল 

চেজািরাবাদ,  হাপাতেয়া,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৪০ ১৪- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬১,  ১১/ ০৯/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শামীম এন্ড িাদাসস সাপাহার বাজার,  সাপাহার,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৪১ ২২- ০৯- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ৫৩,  ২১/ ০৯/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লাইলী ট্রহানসে আলুপতে,  পারেও াাঁ,  েও াাঁ। ব- ০২০০৮৪২ ১২- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৪৯,  ১২/ ১০/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাতহদ এন্টারপ্রাইজ রােীে র বাজার,  রােীে র,  
েও াাঁ। 

ব- ০২০০৮৪৪ ১৪- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৮৩,  ১১/ ১২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রেড ট্রিয়ার তিোে তমশে মানেসট,  চেরামপুর,  
েও াাঁ। 

ব- ১৭৬৫০১ ২২- ১২- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ৭৭,  ১৭/ ১২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আনোয়ারুজ্জামাে ট্রেডাসস রসুলপুর,  আইহাই,  সাপাহার,  
েও াাঁ। 

ব- ১৭৬৫০২ ২৮- ১২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০৯,  ২৮/ ১২/ ২০১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস কুনহলী ট্রেতডং 

েনপসানরশে 
রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৮৩০ 0৭- 0৭- ২০০৯ সীমাহীে েং- ১৭৭,  ০৭/ ০৭/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িয়সাল এন্টারপ্রাইজ ট্রসতলমাবাদ,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৩১ 0৭- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ২৩২,  ০৭/ ০৭/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এস এম এতক্সম ইআইতব মানেসট,  উত্তরা তক্লতেে 

ট্রমাড়,  ট্রসোতেবাস,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৩২ 0৮- 0৭- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৬৫,  ০৮/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস সা র অনটা রাইস তমল আিাহার,  বুলেপুর,  
েয়ান ালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৩৩ 0৯- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ২২৩,  ০৯/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাই িাই ইতন্জতেয়াতরং 
ওয়ােসশপ 

োখরাজপাড়া,  
চাপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৩৪ ১৩- 0৭- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ১৮৫,  ১৩/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতিে অনটা রাইস 
তমল 

আিাহার,  েয়ান ালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৩৫ ১৩- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১৮৬,  ১৩/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

স্বচ্ছ ট্রেডাসস  বাসটাতমসোল,  োনটার ব- ০১৮৯৮৩৬ ১৫- 0৭- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৩৭,  ১৫/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সামসুল আলম চেরামপুর,  োনটার ব- ০১৮৯৮৩৭ ১৬- 0৭- ২০০৯ ০১ ট্রোতট েং- ৪৮,  ১৬/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এতশয়াে ট্রেতমে্াল ইন্ডাতি তবতসে তশল্প ে রী, দ্ত্তপাড়া,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯৮৩৮ ১৬- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৪৭,  ১৬/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাহা ট্রেডাসস আড়ােী,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৮৩৯ ২০- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৮৪,  ২০/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তড এি ট্রেতডং বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৪০ ২২- 0৭- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২২,  ২২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সীমান্ত ইমনপক্স বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৪১ ২২- 0৭- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২০,  ২২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জুনয়ল ট্রেডাসস ট্রপালাডাঙ্গা,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৪২ ২২- 0৭- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ২১,  ২২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েজরুল ইসলাম 
মাতল্টপারপাস, ট্রোল্ড ট্রোনরজ 

বড়হতরশপুর,  োনটার ব- ০১৮৯৮৪৩ ২২- 0৭- ২০০৯ সীমাহীে েং- ৯৮,  ২২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আমাে িানমসসী ট্রহনিমখাাঁ,  বড়মসতজনদর 
সামনে,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৪৪ ২২- 0৭- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ৯৯,  ২২/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাহীে ট্রেডাসস সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৪৫ ২৩- 0৭- ২০০৯ সীমাহীে েং- ১৬,  ২৩/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতমে দুগ্ধ খামার হড়রাম,  মুতন্সপাড়া,  ট্রোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৪৬ ২৩- 0৭- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৬০,  ২৩/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আর, তস গ্রুপ ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৮৪৭ ২৩- 0৭- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৯২,  ১৬/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



দাস এন্টারপ্রাইজ িদুেীপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৪৮ ২৬- 0৭- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৫৬,  ২৬/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স আজাইপুর,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৪৯ ২৭- 0৭- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ১৬,  ২৭/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস দীপু ইন্টারন্যাশোল ছত্রাতজিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫০ ২৯- 0৭- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ১৬২,  ২৯/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

িাে তমউচুয়াল েনপসানরশে োেসাট বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫১ ২৯- 0৭- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১৬১,  ২৯/ ০৭/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আতরে এন্টারপ্রাইজ ট্রহনিমখাাঁ,  তজতপও ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৫২ ০৩- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১০৫,  ০৩/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সামাদ ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

আরামবা ,  তবশ্বনরাড,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫৩ ০৪- 0৮- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২৫,  ০৪/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

িামান্না ট্রেডাসস আলাইপুর,  োনটার ব- ০১৮৯৮৫৪ ০৬- 0৮- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৭৬,  ০৬/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জয়ন্ত এন্টারপ্রাইজ লক্ষীপুর,  ট্রমাবারেপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫৫ ১০- 0৮- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ১১৭,  ১০/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতমরুল এন্টারপ্রাইজ ইমামে র,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫৬ ১১- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ১১/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আতমে িাদাসস মাোরপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৫৭ ১৭- 0৮- ২০০৯ ০১ ট্রোতট েং- ৪৯,  ১৭/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জোব ট্রেডাসস  েেপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৫৮ ২০- 0৮- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৪৮,  ২০/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজমার এন্টারপ্রাইজ িাাঁতিপাড়া,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৫৯ ২৪- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৯৯,  ২৪/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজাহা ট্রেতডং ইসলামপুর,  োনচাল,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৬০ ২৭- 0৮- ২০০৯ সীমাহীে েং- ৯০,  ২৭/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতবি এন্টারপ্রাইজ হাউসে র,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৬১ ২৭- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ২৬,  ২৭/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাস্স ইতজ এন্টারপ্রাইজ হড়রাম,  রাজশাহী ট্রোটস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৬২ ২৭- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৯১,  ২৭/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাবুল েেনিেশোরী উপশহর তেউমানেসট,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৬৩ ৩১- 0৮- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১১৭,  ৩১/ ০৮/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



 
ট্রমসাসস ইস্ট্রাে ট্রেতডং ট্রোং তবশ্বনরাড( শাতন্তবা ) ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৬৪ ০২- ০৯- ২০০৯ সীমাহীে েং- ৫৭,  ০২/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তসয়াম ইন্টারন্যাশোল রামোন্তপরু,  বােশা,  লালপুর,  

োনটার 
ব- ০১৮৯৮৬৬ ০৩- ০৯- ২০০৯ 0৫ লক্ষ েং- ০১,  ০৩/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রিক্টর সতলউশে  কুমারপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  

ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৮৬৭ ১০- ০৯- ২০০৯ 0৫ লক্ষ েং- ১২২,  ১০/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস সাজ্জাদ এন্টারপ্রাইজ  ট্র ায়ালপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯৮৬৮ ১৩- ০৯- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৩১৬,  ১৩/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
মাতল্ট েেসােস এনসাতসনয়ট ১৭  াফ্িার েমনেক্স,  ট্ররটার 

ট্ররাড,  ট্র ৌরহাঙ্গা,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৮৬৯ ১৪- ০৯- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৫৫,  ১৩/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রুো এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  

তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৭০ ১৫- ০৯- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১৪৯,  ১৫/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মীম এনরা ট্রেডাসস উদয়ে ট্রমাড়,  হুজরাপুর,   

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৭৩ ২৭- ০৯- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৫০৯,  ২৭/ ০৯/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
সুমাইয়া ক্লথ ট্রোর তশনরাইল েনলােী,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী 
ব- ০১৮৯৮৭৪ ০৪- ১০- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৭৯,  ০৪/ ১০/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িয়সাল এন্টারপ্রাইজ হড়রাম,  রাজনোটস,  রাজপাড়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৮৭৫ ০৫- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৫৭,  ০৫/ ১০/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রাো এন্টারপ্রাইজ জ ন্নাথপুর,  মোেিা,  

তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৭৬ ০৬- ১০- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৪৯,  ০৬/ ১০/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মাহানিা এন্টারপ্রাইজ মাধবপুর,  োনচাল,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯৮৭৭ ০৭- ১০- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৪৭,  ০৭/ ১০/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তসতট মারনবল রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা 

ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৮৭৮ ০৭- ১০- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৭৮,  ০৭/ ১০/ ২০০৯,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস শাপলা অনটা রাইস 
তমল 

আঙ্গাতরয়াপাড়া, োনমাশংেরবাটী,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৭৯ ১১- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৬৪,  ১২/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমন্টু এন্টারপ্রাইজ তডতস মানেসট,  রুম- ২৭/ ২৮,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৮০ ১২- ১০- ২০০৯ সীমাহীে েং- ৩৩৫,  ১১/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইনম্পক্স এন্টারপ্রাইজ কুতিপাড়া,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৮১ ১২- ১০- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ২৯৪,  ১২/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাতহদুল ইসলাম  েেপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  ব- ০১৮৯৮৮২ ১৪- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ২৫১,  ১৪/ ১০/ ২০০৯,  



ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এে. এ এন্টারপ্রাইজ হড়রাম,  

ট্র ালজারবা , রাজনোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৮৩ ১৪- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ২৭১,  ১৪/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজা িডু ইন্ডাতিজ বা মারা,  েওহাটা,  পবা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৮৪ ১৯- ১০- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ৩২৩,  ১৯/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজয়া এন্টারপ্রাইজ  াজীপুর,  আড় াড়াহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৮৫ ২১- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ১০৪,  ২১/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মন্ডল অনটা রাইস 
এন্ড িুড ইন্ডাতিজ 

অতি মাইোপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৮৬ ২৫- ১০- ২০০৯ সীমাহীে েং- ২৩২,  ২৫/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেশাি এন্টারপ্রাইজ ২১৮, জামাল সুপারমানেসট( ২য় 
িলা) ,  তময়াপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৮৭ ২৭- ১০- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ১২৯,  ২৭/ ১০/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসতলম এন্টারপ্রাইজ তপনরাজপরু,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৮৮ ০২- ১১- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ২০,  ০২/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িরহাদ এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াপুকুর,  ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৮৯ ০৩- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৮৪,  ০৩/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলজা ট্রেডাসস আজমিপুর,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৯০ ০৯- ১১- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১৭,  ০৯/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মীম ট্রেতডং মানলাপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৯১ ১০- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ১৬০,  ১০/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সামু তবতড েনপসানরশে উত্তর বড় াছা,  োনটার। ব- ০১৮৯৮৯২ ১১- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৭৪,  ১১/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হে িুড ট্রপ্রাডাক্টস্ েল্ােপুর,  ট্রহাঃ- ৩১,  
েয়ান ালা,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৯৩ ১৫- ১১- ২০০৯ সীমাহীে েং- ১৮৬,  ১৫/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতজজ ট্রেডাসস ট্রিাড়াপাতখয়া,  রামচন্দ্রপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৮৯৪ ১৫- ১১- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১০০,  ১৫/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তদ প্ারামাউন্ট পনয়ন্ট িাউিলা ট্রমাড়,  লক্ষীপুর,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৮৯৫ ১৫- ১১- ২০০৯ ১৫ লক্ষ েং- ১৮৫,  ১৫/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমন্টু এন্টারপ্রাইজ  আড়ােী,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৮৯৬ ১৫- ১১- ২০০৯ সীমাহীে েং- ২০৮,  ১৫/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ডাতলয়া এন্টারপ্রাইজ লক্ষীপুর ট্রমাড়,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৮৯৭ ১৬- ১১- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৭৮,  ১৬/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস িাদাসস এতক্সম েীচা বাজার,  োনটার ব- ০১৮৯৮৯৮ ১৬- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ১২৬,  ১২/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমনহদী ট্রেডাসস েয়লাবাড়ী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৮৯৯ ১৭- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৬৪,  ১৭/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

দুজসয় এন্টারপ্রাইজ সসয়দ োজা,  ট্রদাোে েং- ০২,  
সানহববাজার,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০০ ২২- ১১- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ৬৮,  ২২/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এি আর ট্রেতডং  াজীপুর,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯০১ ২৩- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৩৭,  ২৩/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ জাোতরয়া ট্রহানসে মতহিবাথাে,  রাজনোটস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০২ ২৪- ১১- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৫১, ২৪/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সালমাে খুরতশদ বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০৩ ২৬- ১১- ২০০৯ সীমাহীে েং- ৪৫,  ২৬/ ১১/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বশার তহমা ার তলতমনটড চাাঁেপাড়া,  িবােী ন্জ,  
বা মারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০৪ ০৬- ১২- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ৮৩, ০৬/ ১২/ ২০০৯,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ,  আর 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রসাোমসতজদ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯০৫ ০৯- ১২- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ৮১, ০৯/ ১২/ ২০০৯,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম,  এস 
এন্টারপ্রাইজ 

দর াপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯০৬ ২২- ১২- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২২৪,  ২২/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস, তব ল্াবনরটরীজ 
( আয়ুনবতদসে)  

রােীে র,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০৭ ২৩- ১২- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ০২/ ৩,  ২৩/ ১২/ ২০০৯,  
বাংলানদশ ব্াংে  

ট্রমসাসস হে ট্রেডাসস েওহাটা বাজার,  পবা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০৮ ২৩- ১২- ২০০৯ সীমাহীে েং- ২২৩,  ২২/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইোে ট্রেতডং রাজপাড়া,  রাজনোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯০৯ ২৩- ১২- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ১১৩,  ২৩/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারটপ্রাইজ ট্ররলওনয় মানেসট ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯১০ ২৭- ১২- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২১০,  ২৭/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ,  ট্রে,  এম শহীদুল্লাহ 
িালুেদার 

লালবাজার,  োনটার ব- ০১৮৯৯১১ ২৯- ১২- ২০০৯ ০১ লক্ষ েং- ২৪৭,  ২৯/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেডাসস ১৪৯- এ,  আরতডএ মানেসট,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯১২ ২৯- ১২- ২০০৯ ৫০ লক্ষ েং- ২৯১,  ২৯/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলটে সীড ট্রোম্পােী উত্তর পটুয়াপাড়া,  িবােী ঞ্জ 
ট্রমাড়,  োনটার। 

ব- ০১৮৯৯১৩ ২৯- ১২- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ২৯৩,  ২৯/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস শশী এনরা িামস উত্তর পটুয়াপাড়া,  িবােী ঞ্জ 
ট্রমাড়,  োনটার। 

ব- ০১৮৯৯১৪ ২৯- ১২- ২০০৯ ০৫ লক্ষ েং- ২৯২,  ২৯/ ১২/ ২০০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আল আতমে অনটানমতটে 
রাইস তমলস্ তলঃ 

চাাঁচবেড়,  োচারীপাড়া,  োনটার। ব- ০১৮৯৯১৫ ১৩- ০১- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ০৯,  ১৩/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জুতম এন্টারটপ্রাইজ মেরমপুরিাট, হুজরাপুর, রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯১৬ ১৩- ০১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩২,  ১৩/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেউ রাজশাহী বীজ 
িান্ডার 

েওদাপাড়া,  বাইপাস ট্রমাড়,  
তবমাে বন্দর ট্ররাড,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯১৭ ১৪- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৪,  ১৪/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাবু ট্রেডাসস ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯১৮ ২০- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৫১,  ২০/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বেলিা তরি্াক্টরী তলঃ চেরামপুর,  োনটার। ব- ০১৮৯৯১৯ ২৫- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৫০,  ২৫/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রে,  এইচ,  এনরা ট্রেয়ার জেনসবা মানেসট,  মাদ্রাসা ট্রমাড়,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯৯২১ ২৫- ০১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ২৫/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আপে এনরা মানেসতটং োাঁেনিা বাজার,  িমালিলা,  
বা াতিপাড়া,  োনটার। 

ব- ০১৮৯৯২২ ২৬- ০১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ২২,  ২৬/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রপসনুর ট্রেডাসস বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯২৩ ২৬- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২১,  ২৬/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ এমদাদুল হে ট্ররহাইচর,  তটেরামপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯২৪ ২৭- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ০১,  ২৭/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এম এন্টারপ্রাইজ পুকুতরয়া,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯২৫ ২৮- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ০৯,  ২৮/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

খতললুর রহমাে জাহাোবাদ,  সুলিাে ঞ্জ,  
ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯২৬ ২৮- ০১- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৩১,  ২৮/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রহানসে এন্টারপ্রাইজ মসতজদপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯৯২৭ ৩১- ০১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৭৫,  ৩১/ ০১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসতলম এন্টারপ্রাইজ শ্যামপুর,  সাহাপাড়া,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯২৮ ০১- ০২- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৫০,  ০১/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাতেয়া এন্টারপ্রাইজ খতড়য়াল,  মোেিা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯২৯ ০১- ০২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬৬,  ০১/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আমাে ট্রেড এ্ানজন্সী ৩২৬,  সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৩০ ০৭- ০২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ০৭/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস সানলহা এন্টারপ্রাইজ ট্রবায়াতলয়া,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৩১ ১০- ০২- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৬০,  ১০/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রানজশ এন্টারপ্রাইজ সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৩২ ১৬- ০২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ০৮,  ১৬/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আমাে ট্রেডাসস ৩২৬,  তদলদুয়ারবা ,  
সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৩৪ ১৭- ০২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৪০,  ১৭/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস অথসী এন্টারপ্রাইজ প্রনিসরপাড়া,  ট্রহাতল্ডং- ৪৮,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯৩৫ ২৩- ০২- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৩৫,  ২৩/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রীে ট্রজনেতসস 
এতরোলচারাল ইন্ডাতিজ 

োাঁিালবাতড়য়া,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৩৬ ২৫- ০২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৪২,  ২৫/ ০২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পতল এন্টারপ্রাইজ িবােীপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৩৭ ০৩- ০৩- ২০১০ ০১ ট্রোতট েং- ০৩,  ০৩/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতদো ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

প্রনিসরপাড়া,  ট্রহাতল্ডং- ৯১,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯৩৮ ০৩- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২৩,  ০৩/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তরলায়্ান্স 
ইন্টারন্যাশোল 

োপড়পতে,  সানহব বাজার,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৩৯ ০৩- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৭৩,  ০৩/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতির ট্রেডাসস ট্রোটস ট্রেশে তসতট বাইপাস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৪০ ১৬- ০৩- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৬৩,  ১৬/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম, ট্রে এন্টারপ্রাইজ তটেরামপরু,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯৯৪১ ১৬- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬৭,  ১৬/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস নুর এন্টারপ্রাইজ সাহাবাজপরু,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৪২ ১৬- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬৮,  ১৬/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আপে এন্টারপ্রাইজ ট্রবনলপুকুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯৯৪৩ ১৮- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৩০,  ১৮/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররজা ট্রেডাসস হড়রাম বাজার,  রাজনোটস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৪৪ ২১- ০৩- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১১৭,  ২১/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ওম এন্টারপ্রাইজ মতেরাম বাজর,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৪৫ ২১- ০৩- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১৫৬,  ২১/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তলমে ট্রেতডং ট্রহাসেী ঞ্জ,  ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৪৬ ২২- ০৩- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৫১,  ২২/ ০৩/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তসতসতস ট্রেতডং তেউ েনলােী,  সপরুা,  ব- ০১৮৯৯৪৭ ২৪- ০৩- ২০১০ সীমাহীে েং- ১১৭,  ২৪/ ০৩/ ২০১০,  



ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস বগুড়া ট্রমতশোরীজ োখরাজপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯৯৪৮ ২৫- ০৩- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৪২,  ২৫/ ০৩/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস লাল এন্টারপ্রাইজ েনলজ ট্ররাড,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯৯৪৯ ২৫- ০৩- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১২৩,  ২৫/ ০৩/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস খাদ্ িান্ডার বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৯৫০ ৩০- ০৩- ২০১০ সীমাহীে েং- ১৫৬,  ৩০/ ০৩/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
  
ট্রমসাসস সুইড ট্রলাবাল  াফ্িার োজা, তময়াপাড়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯৯৫১ ০৮- ০৪- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৪৭৪,  ০৮/ ০৪/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস প্ারামাউন্ট 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রহানসেমতঞ্জল, কুমারপাড়া,  
ট্রবায়াতলয়া, রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৫২ ১১- ০৪- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২৯০,  ১১/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদয়া ট্রেডাসস পািােপাড়া, ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৫৩ ১৩- ০৪- ২০১০ সীমাহীে েং- ৫১৪,  ১৩/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আরনে সীড ট্রোঃ বাবুপরু,  িবােীপুর,  
তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৫৪ ১৯- ০৪- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ২২৮,  ১৯/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজ এন্টারপ্রাইজ িবােী ঞ্জ,  বা মারা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৫৫ ২২- ০৪- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৩৯,  ২২/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োহালা এন্টারপ্রাইজ তময়াপাড়া,  মহারাজপরু,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৫৬ ২৬- ০৪- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৮৩,  ২৬/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তসল্ক তসতট ট্রসালার আব্দুলহে সড়ে,  রােীে র,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৫৭ ২৭- ০৪- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১২,  ২৭/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতি এন্টারপ্রাইজ োমাি তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৫৮ ২৯- ০৪- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৪২,  ২৯/ ০৪/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ এস েেস্ট্রােশে ই/ ৭৯৯,  োতদর ঞ্জ,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৫৯ ১০- ০৫- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৬২,  ১০/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তিথী এন্টারপ্রাইজ োোইখালী,  োনটার ব- ০১৮৯৯৬১ ১৮- ০৫- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৫৮,  ১৮/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতষ্মিা এন্টারপ্রাইজ ট্রহানসেতিটা,  িটুােী বাজার,  
ট্রিালাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৬২ ১৮- ০৫- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ২৪৪,  ১৮/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইিা ট্রেডাসস ট্রলাছমােপুর,  তবনোদপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৬৩ ২৩- ০৫- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২১১,  ২৩/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



অতি এনরা ট্রেতমে্াল বায়াবাজার,  পবা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৬৪ ২৪- ০৫- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১৭৩,  ২৪/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লাইট হাউস 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রহাতল্ডং- ১৩০,  রামেৃেপুর,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯৬৫ ২৫- ০৫- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩৪৩,  ২৫/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এতলো ট্রেডাসস মতহিকুতন্ড,  ট্র াছা,  ট্রমাহেপুর,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৬৬ ২৫- ০৫- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৪৪৬,  ২৫/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তব,  এইচ ট্রেতডং 
এন্ড ট্রোং 

আরামবা ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ ব- ০১৮৯৯৬৭ ২৬- ০৫- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১০১,  ২৬/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেডাসস েনলােীনমাড়, রহেপুর, ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৬৮ ৩০- ০৫- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩১০,  ৩০/ ০৫/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশ্বাস এন্টারপ্রাইজ ট্রিরখাতদয়া, ট্রসোতেবাস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৬৯ ০১- ০৬- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১৭,  ০১/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

চ্াতম্পয়ে মটরস্ োোইখালী,  োনটার। ব- ০১৮৯৯৭০ ০৬- ০৬- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৩২,  ০৬/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সরদার এন্টারপ্রাইজ িবােী ঞ্জ বাজার,  বা মারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৭১ ০৬- ০৬- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৩১,  ০৬/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আনবদীে এন্টারপ্রাইজ ট্রবায়াতলয়াপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৭৩ ২০- ০৬- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৪,  ২০/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আদশস িাদাসস িান্ডার িাপাইপাড়া,  োনমাশংেরবাটী,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৭৪ ২১- ০৬- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ২৯,  ২১/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমৌসুমী ট্রেতমে্াল ইন্ডাতিজ েট েং- তড/ ১৯১,  তবতসে 
ইন্ডাতেয়াল এনেট,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৭৫ ২২- ০৬- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩৫,  ২২/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতের োতসর অনটা 
রাইস তমল 

বতহপাড়া,  রহেপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৭৬ ২৭- ০৬- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ০৪,  ২৭/ ০৬/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস এম, এি ট্রলাবাল 
এন্টারপ্রাইজ 

মতেবাজার,  ট্রজলাপতরিদ মানেসট,  
তজতপও,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৭৮ ০৪- ০৭- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৫৯,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

নুিা এনরা ট্রেতমে্াল তবতসে তশল্প ে রী,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৭৯ ০৪- ০৭- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৪১,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রুপা ট্রপাতরে তিড 
এন্ড তচেস্ 

বড়হতরশপুর,  োনটার ব- ০১৮৯৯৮০ ০৪- ০৭- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৬৪,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস আনোয়ারা 
এন্টারপ্রাইজ 

আলাইপুর,  োনটার ব- ০১৮৯৯৮১ ০৪- ০৭- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৬২,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুনরন্দ্র িান্ডার েীচা বাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯৯৮২ ০৪- ০৭- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৬১,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তশমুল এন্টারপ্রাইজ ট্রিোটাপাড়া, দাওোতন্দ,  
পবা, রাজশাহী 

ব- ০১৮৯৯৮৩ ০৫- ০৭- ২০১০ সীমাহীে েং- ২৪,  ০৫/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইউতেে ইন্টারন্যাশোল প্রতিষ্ঠাে- ২৯/ ২, ব্লে- এি, জহুরী 
মহল্লা, ট্রমা: পুর, ঢাো।অতিস-
১৫৫, দর াপাড়া, ওয়াডস েং-
০৯, রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৮৪ ০৫- ০৭- ২০১০ সীমাহীে েং- ৮৮,  ০৫/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েবাব এন্টারপ্রাইজ বানিেখাাঁরনমাড়,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯৯৮৫ ০৫- ০৭- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৩৩,  ০৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তরিা এন্টারপ্রাইজ বড়বনঙ্গশ্বরপুর, ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৮৬ ০৭- ০৭- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৭৮,  ০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাতবর এন্টারপ্রাইজ ডােবাংলাপাড়া, রহেপুর,  ট্রমসাসস 
রাজ তিক্স 

ব- ০১৮৯৯৮৭ ০৭- ০৭- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১০৬,  ০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজ এে এন্টারপ্রাইজ সা রপাড়া, রাজশাহী ব- ০১৮৯৯৮৮ ০৭- ০৭- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১০৮,  ০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

হে িাদাসস উপশহর হাউতজং এনেট,  সপুরা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৮৯ ০৭- ০৭- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১০৯,  ০৭/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাসুদ ট্রেডাসস রামে র, ডাইংপাড়া, ট্র াদা াড়ী 
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯৯৯০ ১৪- ০৭- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ১২৪,  ১৪/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমা: এেরামুল হে ট্রসতলমাবাদ, ট্রদওয়ােজায় ীর,  
তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৯১ ১৫- ০৭- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৫,  ১৫/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতবলা এন্টারপ্রাইজ তটতব হাসপািাল 
ট্ররাড, চরনজািপ্রিাপ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৯২ ১৯- ০৭- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ০৯,  ১৯/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সীমা ট্রেডাসস োেসাট, তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ ব- ০১৮৯৯৯৩ ২০- ০৭- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৯৬,  ২০/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হুদা ইন্টারন্যাশোল ট্রপাল্লাডাঙ্গা, ট্রহা: - ১৭১,  
বটিলাহাট, চাাঁপাইেবাব ঞ্জা্ 

ব- ০১৮৯৯৯৪ ২১- ০৭- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৭৮,  ২১/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস আর এোজসী ট্রোম্পােী 
তলঃ 

২৯৬, লক্ষীপুর, িাটাপাড়া, রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৯৫ ২২- ০৭- ২০১০ সীমাহীে েং- ৫৫,  ২২/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



সুবহাোল্লাহ ট্রেড হাউজ 
 

৮৯/ ১, সা রপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৯৬ ২২- ০৭- ২০১০ ০১ ট্রোতট েং- ৭৯,  ২২/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এতলে এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী, ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯৯৯৭ ২৯- ০৭- ২০১০ ০১ ট্রোতট েং- ১১৬,  ২৯/ ০৭/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

টুটুল সানয়তন্টতিে এন্ড 
সাতজসে্াল মসাট 

েিুে তবলতসমলা,  তজতপও, রাজশাহী ব- ০১৮৯৯৯৮ ০১- ০৮- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৬,  ০১/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম ট্রে হাউতজং লক্ষীপুর, তজতপও, রাজশাহী। ব- ০১৮৯৯৯৯ ০২- ০৮- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১২৫,  ০২/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম আর ট্রেতডং েনপসানরশে সা র পাড়া,  ট্রিাড়ামারা, রাজশাহী ব- ০১৯০০০০ ০৩- ০৮-
২০১০ 

৫০ লক্ষ েং- ১১২,  ০২/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাস সাতে এন্টারপ্রাইজ োতদর ন্জ  মতহলা েনলনজর 
সামনে, তজতপও, রাজশাহী 

ব- ০১৮৯০০১ ০৪- ০৮- ২০১০   ০১ ট্রোতট েং- ১২১,  ০৪/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রামীে সীড এন্ড ট্রপতে সাইড েওদাপাড়া, সপরুা, রাজশহী ব- ০১৮৯০০২ ০৮- ০৮-
২০১০ 

  ০১ লক্ষ েং- ১৮৪, ০৮/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ েরুে েবী িালেুদার আলাইপুর ,  োনটার  ব- ০১৮০০০৩ ০৯- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫২, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তড এস েেস্ট্রেশে আলাইপুর ,  োনটার ব- ০১৮৯০০৪ ০৯- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫১, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাস আলম ট্রেতডং  উওর পটুয়া পাড়া,  োনটার ব- ০১৮৯০০৫ ০৯- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫৪, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাস আতরি এন্টারপ্রাইজ উওর পটুয়া পাড়া,  োনটার ব- ০১৮৯০০৬ ০৯- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫৫, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আলহাজ্ব অাাব্দুল মতজদ োোইখালী , োনটার ব- ০১৮৯০০৭ ০৯- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫৩, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সাতবি এন্টারপ্রাইজ িাটে র ট্রবায়াতলয়া ট্র ামস্তাপুর 
চাপাইেবাব ন্জ 

ব- ০১৮৯০০৮ ০৯- ০৮- ২০১০   ০১ লক্ষ েং- ২২৬, ০৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্ররতডয়াস রপ ট্রেয়ার 
বাংলানদশ 

মীরপাড়া,  োনটার ব- ০১৮৯০০৯ ১০- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ১৫৯, ১০/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এে এ এন্টার প্রাইজ মতহিবাথাে,  উওরপাড়া,  
রাজনোটস,  রাজশাহী 

ব- ০১৮৯০১০ ১১- ০৮- ২০১০   ১৫ লক্ষ েং- ৮২, ১১/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সুপাবস রপ ট্রেয়ার পটুয়াপাড়া,  োনটার ব- ০১৮৯০১১ ১৭- ০৮- ২০১০   ০৫ লক্ষ েং- ১৩৫, ১৬/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ইন্টার এ্াক্ট ট্রহা: - ০৮, সানহববাজার,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০১২ ১৭- ০৮- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩০, ১৭/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েয়ে এন্টারপ্রাইজ তবনোদপুর( চামানটালা) ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০১৩ ১৯- ০৮- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২৮৭, ১৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমতডতসে ইন্টারন্যাশোল থাো ট্রমাড়, িানোর, রাজশাহী। ব- ০১৮৯০১৪ ২২- ০৮- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৭৯৩, ২২/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আর তট ট্রটতরং আলাইপুর ,  োনটার। ব- ০১৮৯০১৫ ২৩- ০৮- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২১৮, ২৩/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আেন্দময়ী ট্রেেনলস 
েীল োটসলরীজ তমল 

তবতসে তশল্প ে রী,  দত্তপাড়া,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯০১৬ ২৬- ০৮- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৫৪৮, ২২/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রিন্ডস 
ইন্টারন্যাশোল 

হড়মা,  ট্রদবীে র,  চাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০১৭ ২৯- ০৮- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৩৪৫, ২৯/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সতদব এন্টারপ্রাইজ ডােবাংলা পাড়া,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০১৮ ৩১- ০৮- ২০১০ ০১ ট্রোতট েং- ২৯,  ৩১/ ০৮/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 
 
 

রাজশাহী ইন্টারন্যাশোল 
ট্রোম্পােী তলঃ 

মাসোটাতদিী,  োাঁটাখালী,  
শ্যামপুর,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০১৯ ০৬- ০৯- ২০১০ সীমাহীে েং- ৯৫,  ০৬/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তমিা ট্রেতডং চেরামপুর,  োনটার। ব- ০১৮৯০২০ ০৬- ০৯- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৯৬,  ০৬/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ড্াস োনলেশে তেউ মানেসট,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০২১ ১৫- ০৯- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ১৫/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসানহল এন্টারপ্রাইজ বাবুপরু,  িবােীপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০২২ ১৯- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৪,  ১৯/ ০৯/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সুরিী এন্টারপ্রাইজ এেবরপুর,  তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০২৩ ১৯- ০৯- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৮১,  
১৯/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
 াজী অনটা রাইস তমল বেপাড়া,  হাতটকুমরুল মহাসড়ে,  

হানরায়া,  বড়াইরাম,  োনটার। 
ব- ০১৮৯০২৪ ২০- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৬৩,  ১৯/ ০৯/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রমাস্তিা োমাল অমরপুর,  ট্রবরীলাবাতড়,  লালপুর,  ব- ০১৮৯০২৫ ২২- ০৯- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৩৯৮, ১০/ ০৮/ ২০১০,  



োনটার। ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস শাওে এন্টারপ্রাইজ উপরিদ্রা,  োজলা,  ট্রবায়াতলয়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০২৬ ২৩- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৪৩,  

২৩/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আোস সীড 
ট্রোম্পােী 

চাাঁেপাড়া,  িবােী ঞ্জ,  বা মারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০২৭ ২৭- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ২৯৯,  
২৬/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রহমি ওনয়ল 
এনজন্সী 

োতল ঞ্জ বাজার,  িানোর,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০২৮ ২৭- ০৯- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৯২,  
২৭/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস হাজী ট্রেডাসস ট্র াপালপুর,  োনটার ব- ০১৮৯০২৯ ২৯- ০৯- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ২৭৫,  

২৯/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ন্যাশোল রীে ট্রেয়ার দতক্ষে বড় াছা,  ট্রবিবাতড়য়া,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯০৩০ ৩০- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ১৪০,  
৩০/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
এস,  এস এন্টারপ্রাইজ োতল ঞ্জ,  বটিলাহাট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৩১ ৩০- ০৯- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ২৫৪,  

৩০/ ০৯/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

শাহমখদুম মডােস রাইস তমল 
তলঃ 

ট্রমনহরচতন্ড ( খড়খতড়) ,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৩২ ০৪- ১০- ২০১০ সীমাহীে েং- ৩১৯,  
০৪/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস বাতসি ট্রপাতরে িামস ট্রিাঁিুতলয়া,  হুজতরপাড়া,  দারুসা,  

পবা,  রাজশাহী 
ব- ০১৮৯০৩৩ ০৫- ১০- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৭২,  

০৫/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতমে ট্রেডাসস বেতবিা  পবূসপাড়া,  োনচাল,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৩৪ ০৬- ১০- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ৪১৭,  
০৬/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
এতক্সনলন্স এন্টারপ্রাইজ োাঁিাল বাত চা( ট্রসাোলী ব্াংনের 

ট্রপছনে) ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৩৫ ০৬- ১০- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৪১৬,  

০৬/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

এম,  আর ইনলক্ট্রতেক্স োোইখালী,  মসতজদ মানেসট,  ব- ০১৮৯০৩৬ ০৭- ১০- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৪২০,  



োনটার। ০৭/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদয়া এন্টারপ্রাইজ এ- ব্লে, ২য় িলা,  ট্ররলওনয় 
মানেসট,  ট্রেশে ট্ররাড,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৩৯ ১০- ১০- ২০১০ সীমাহীে েং- ২৩৫,  
১০/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িয়সাল 
এন্টারপ্রাইজ 

দাদেচে,  আতদো েনলজ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৪০ ১০- ১০- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ২৪৮,  
১০/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মডােস ট্রিশাল 
ট্রেয়ার ট্রেতমে্াল ওয়ােসস্ 

বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৪১ ১৪- ১০- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ২৪৮,  
১৪/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইমা ইন্টারন্যাশোল েিুে আলীডাঙ্গা,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৪২ ১৯- ১০- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৪৩,  ১৯/ ১০/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আলী ট্রেড রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০৪৩ ২০- ১০- ২০১০ সীমাহীে েং- ২৩০,  

২০/ ১০/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররানেয়া 
েেস্ট্রােশে এন্ড তবল্ডাসস 

জামিলা বাজার,  আমনুরা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৪৪ ২০- ১০- ২০১০ সীমাহীে েং- ৭৮,  ২০/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহী এন্টারপ্রাইজ েতরম সুপার মানেসট,  সানহব 
বাজার,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৪৫ ২৪- ১০- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৭৫,  ২৪/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এসাে ট্রেতডং ২৩৫/ ২,  উপশহর ট্রসোতেবাস,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৪৭ ২৬- ১০- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬২,  ২৬/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মম ট্রেড ট্রসন্টার বাতলয়াপুকুর,  ট্রিাড়মারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৪৮ ২৭- ১০- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৯৩,  ২৭/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইমাম এনরা ইন্ডাতিজ তলঃ ইমাম  ানডসে,  ২০২,  
চেনদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৪৯ ৩১- ১০- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৭৪,  ৩১/ ১০/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজ্জাে সীড হাউজ েওদাপাড়া,  বাইপাস ট্রমাড়,  
তবমাে বন্দর ট্ররাড,  রাজশাহী।  

ব- ০১৮৯০৫০ ০৭- ১১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১১২,  
০৭/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আলী ট্রেতডং থাোপাড়া,  োনচাল,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৫১ ০৮- ১১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৫,  ০৮/ ১১/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস অতমি এন্টারপ্রাইজ বাসা- ১০,  ট্রিরখাতদয়া,  
ট্রসোতেবাস,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৫২ ০৯- ১১- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৪০,  ০৯/ ১১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজ, তট বাংলানদশ তসংহারদহ,  জংলী,  োনটার। ব- ০১৮৯০৫৩ ২২- ১১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৫,  
২২/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মেসুর এন্টারপ্রাইজ রাধাে র,  সন্যাসীিলা,  

ট্রিালাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৫৪ ২২- ১১- ২০১০ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৭,  

২২/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

তেউ তরনলশে িু রইল,  পবা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯০৫৫ ২৩- ১১- ২০১০ সীমাহীে েং- ৩০,  ২৩/ ১১/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেতডং 
হাউস 

২০৫, ট্রবনলপুকুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৫৬ ২৪- ১১- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৩৭৬,  
২৪/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
বণসা ট্রটইলাসস এন্ড ট্রিতিক্স তেউ মানেসট,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০৫৭ ২৪- ১১- ২০১০ ০১ লক্ষ েং- ৩৭৭,  

২৪/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

আমাে ট্রপাতরে এন্ড হ্যাচারী 
তলঃ 

িাতদলপরু,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৫৮ ২৫- ১১- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ২৩৬,  
২৫/ ১১/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রুপালী ট্রেডাসস লতলিাহার বাইপাস,  খড়খতড়,  

মতিহার,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০৬০ ০৫- ১২- ২০১০ সীমাহীে েং- ৯২৫,  ০৫/ ১২২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
িাইি োর এন্টারপ্রাইজ সুজাে র,  সপরুা,  ট্রবায়াতলয়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০৬১ ০৯- ১২- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৬০,  ০৯/ ১২/ ২০১০,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মতের এন্টারপ্রাইজ িাাঁিীপাড়া,  ট্রিালাহাট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৬২ ১৫- ১২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ১৮৬,  

১৫/ ১২/ ২০১০,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস আশার আনলা 
এন্টারপ্রাইজ 

আজমিপুর,  হুদমা,  ট্রমাল্লানটালা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৬৩ ১৯- ১২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৯১,  ১৯/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

শ্রী েৃনপন্দ্রোথ েমসোর লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৬৪ ২০- ১২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৪০,  ২০/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস রুনবল এন্টারপ্রাইজ আইড়ামারী,  তবনোদপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৬৫ ২১- ১২- ২০১০ ১৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ২১/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বতৃে এা্ন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯০৬৬ ২৩- ১২- ২০১০ সীমহীে েং- ১১৪,  
২৩/ ১২/ ২০১০,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মাইমুো 
এন্টারপ্রাইজ 

লছমাে,  তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৬৭ ২৬- ১২- ২০১০ ৫০ লক্ষ েং- ৪০,  ২৬/ ১২/ ২০১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল ইমরাে ট্রেডাসস ট্রসাোপুর,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯০৬৮ ০২- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৩১,  
০২/ ০১/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
বাবর এনরানটে ( প্রাঃ) তলঃ ট্রেশরহাট বাজার,  ট্রমাহেপুর,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯০৬৯ ০৫- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৫৮,  ০৫/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তেশাদ এন্ড িাদাসস ট্রসতলমাবাদ( ১৫ রতশয়া) ,  

তশব ঞ্জ,  চাাঁইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৭০ ০৫- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৫৯,  ০৫/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস দুলহা এন্টারপ্রাইজ আজাইপুর,  বটিলাহাট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৭১ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪২,  ১১/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইয়ামাে 
এন্টারপ্রাইজ 

তবশ্বনরাড,  সাতেসট হাউস ট্রমাড়,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৭২ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪৩,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আনোয়ারুল ইসলাম আজাইপুর,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৭৩ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪৪,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাছাঃ শাতহো পারতিে জতল আজাইপুর,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৭৪ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪৫,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লািলী তট হাউস দাউদপুর ট্ররাড উত্তর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৭৫ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪৬,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস চয়তেো হুজরাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৭৬ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩১,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাোমতে িানমসসী দাউদপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৭৭ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩২,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাওে ট্রেডাসস োতলিলা ২য়  তল,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৭৮ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৩,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবজয় এন্টারপ্রাইজ দাউদপুর ট্ররাড,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৭৯ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৪,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ট্রেৌরাইশী এন্ড সন্স দাউদপুর ট্ররাড,  সাহাপাড়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৮০ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৫,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খাে তমলস্ পািােপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯০৮১ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৬,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতমো ট্রেডাসস দাউদপুর ট্ররাড,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৮২ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৭,  ১১/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমাঃ ট্রমানোয়ারুল ইসলাম আলীয়া মাদ্রাসা মানেসট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৮৩ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৮,  ১১/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ শুেরুিীে শংেরবাটী,  বটিলাহাট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 
ব- ০১৮৯০৮৪ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৯,  ১১/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ বাহারাম আলী পুরািে বাজার,  হাসপািাল রাড,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯০৮৫ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪০,  ১১/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ মহসীে আলী হুজরাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৮৬ ১১- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৪১,  ১১/ ০১/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রুো এন্টারপ্রাইজ শ্যামপুর,  ট্র াপালে র,  

িবােীপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৮৭ ১২- ০১- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ২৫,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আব্দুল্লানহল বােী িালেুদার লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৮৮ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৭,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ, ট্রে এম শামীম 
িালুেদার 

লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৮৯ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩১,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আব্দুল োতদর উত্তর পটুয়াপাড়া,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯০ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩২,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ েতরম িালেুদার ট্রিাড়া াছ,  আমহাটী,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯১ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৩,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রুমেী ট্রেডাসস লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯২ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৪,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ,  ট্রে এম শতরিলু 
ইসলাম িালুেদার 

লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯৩ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৫,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাছঃ আতম্বয়া ট্রব ম উত্তর পটুয়াপাড়া,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯৪ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৬,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমাছাঃ সতখো খািুে লালবাজার,  োনটার। ব- ০১৮৯০৯৫ ১২- ০১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৮,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রিন্ডস এন্টারপ্রাইজ লক্ষীপুর,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯০৯৬ ১২- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৫৩,  ১২/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ জতলল 
এন্টারপ্রাইজ 

রামচন্দ্রপুর হাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯০৯৭ ১৩- ০১- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ৪২,  ১৩/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজসাে এন্টারপ্রাইজ ট্রজািন াসাইদাস,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯০৯৮ ১৯- ০১- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ৬৩,  ১৯/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল মতদো ট্রেতডং 
এন্ড ট্রোম্পােী 

আরামবা  ( িতেরপাড়া) ,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯০৯৯ ২৫- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৩৩,  ২৫/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজ এম ট্রেডাসস োতদর ঞ্জ,  আমবা াে,  
ট্রসোতেবাস,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১০০ ২৬- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৪৭,  ২৬/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশাল এন্টারপ্রাইজ ১০/ ৩,  শাহীবা ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১০১ ৩০- ০১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৪,  ৩০/ ০১/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 
 
 

মারুি ট্রহাতমও িানমসসী দতক্ষে তমতলে,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১০৩ ০২- ০২- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৯৩,  ০২/ ০২/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতম এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদতি,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯১০৪ ১৪- ০২- ২০১১ সীমাহীে েং- ১৭৬,  
১৪/ ০২/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস সুজে এন্টারপ্রাইজ দাতড়য়াপুর,  ট্রহাঃ- ৬৭,  

ট্রচৌহতিনটালা,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯১০৬ ২৩- ০২- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৫৮৭,  

২৩/ ০২/ ২০১১,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এইচ, এম 
এন্টারপ্রাইজ 

শালবা াে,  সপরুা,  ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১০৮ ২৮- ০২- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ১৫৯,  
২৮/ ০২/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িাতরয়া এন্টারপ্রাইজ ট্রহনিমখাাঁ, তজতপও,  ট্রবায়াতলয়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯১০৯ ০১- ০৩- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৪,  ০১/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রজ, আর এন্টারপ্রাইজ তশয়ালমারা, ট্রসাোমসতজদ,  ব- ০১৮৯১১০ ০৬- ০৩- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ৬৯,  ০৬/ ০৩/ ২০১১,  



তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস জামাে ট্রেডাসস বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১১১ ০৮- ০৩- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ৮২,  ০৮/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
মায়া এনরা ট্রেতমে্াল বজিপুর, তত্রনমাহেী, ট্রমাহেপুর 

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯১১২ ০৯- ০৩- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ৭৪,  ০৯/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস রাইহাে এন্টারপ্রাইজ মোেিা ট্ররাড, তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 
ব- ০১৮৯১১৩ ১৪- ০৩- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১০,  ১৪/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস অতেো এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী, ট্রসাোমসতজদ,  

তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 
ব- ০১৮৯১১৪ ১৪- ০৩- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৪৯,  ১৪/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ মতেরুল ইসলাম বারুইপাড়া, ট্র াদা াড়ী, রাজশাহী ব- ০১৮৯১১৬ ২২- ০৩- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৮,  ২২/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
এ এ এন্টারপ্রাইজ তপলখাো, োনটার। ব- ০১৮৯১১৭ ২৩- ০৩- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৫,  ২৩/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রবঙ্গল ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ ট্রেশে ট্ররাড,  রােীবাজার,  

ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯১১৮ ২৩- ০৩- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ৪৯,  ২৩/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইিা এন্টারপ্রাইজ মাোরপাড়া,  সানহব বাজার,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯১১৯ ২৮- ০৩- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ২৩,  ২৮/ ০৩/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এম এ ট্রেডাসস তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯১২০ ০৩- ০৪-

২০১১ 
১৫ লক্ষ েং- ৫০,  ০৩/ ০৪/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ শাহানুর রহমাে চতন্ডপুর,  তজতপও,  রাজপাড়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯১২১ ১৭- ০৪- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২৩০,  

১৭/ ০৪/ ২০১১,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ এম ট্রেতডং এন্ড 
ট্রোং 

২৫২,  আরামবা ,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১২২ ১৭- ০৪- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২২৭,  
১৭/ ০৪/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ আব্দুর রতহম তসংহারদহ,  পীর ঞ্জ,  োনটার ব- ০১৮৯১২৩ ১৭- ০৪- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ২৩১,  

১৭/ ০৪/ ২০১১,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

মাইনরা ট্রটেনোলতজ এন্ড 
এনরা ট্রপ্রাডাক্ট তলঃ 

তবতসে তশল্প ে রী,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১২৪ ১৮- ০৪- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ৫৩,  ১৮/ ০৪/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োব্ এন্টারপ্রাইজ উপর বাজার,  োনটার ব- ০১৮৯১২৫ ১৯- ০৪- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ৩০,  ১৯/ ০৪/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস সােতজদা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রজাোইল বাজার,  বড়াইরাম,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯১২৬ ১৯- ০৪- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ৯৫,  ১৯/ ০৪/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম,  এস তস ইট িাটা আিাইকুলা,  লানলার,  তসংড়া,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯১২৭ ১৯- ০৪- ২০১১ ০১ ট্রোতট েং- ১১০,  
১৯/ ০৪/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ইমতিয়াজ আহনমদ সামসুল 
হুদা 

সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা, ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১২৮ ২০- ০৪- ২০১১ সীমাহীে েং- ৯১,  ২০/ ০৪/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর আর 
এন্টারপ্রাইজ 

হাউজ ে র,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯১২৯ ২০- ০৪- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১২০,  
২০/ ০৪/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আিিাব ে র 
েমনেক্স 

বেকুল সািরতশয়া ট্ররাড,  আতদো 
েনলজ,  তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৩১ ০৫- ০৫-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ৪৬৫,  
০৫/ ০৫/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস জাির এন্ড সন্স হুজরাপুর,  তদিীপাড়া,  রহেপুর,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯১৩২ ০৮- ০৫-

২০১১ 
০১ লক্ষ েং- ৪৮৬,  

০৮/ ০৫/ ২০১১,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বকুল ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রসাোমসতজদ স্থল বন্দর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৩৩ ০১- ০৬- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২৫,  ০১/ ০৬/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাইবার ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

১১৭/ ১,  পবাপাড়া,  আরতডএ 
িবনের পতিনম,  তবমাে বন্দর ট্ররাড,  
সপরুা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৩৪ ০২- ০৬- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ১০৪,  
০২/ ০৬/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
তদ েথস ট্রবঙ্গল তসল্ক তপ্রতন্টং 
ি্াক্টরী 

তব- ২১৯,  তবতসে তশল্প ে রী,  
সপরুা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৩৫ ০৬- ০৬- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ১৭২,  
০৬/ ০৬/ ২০১১,  ট্রসাোলী 

ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ আবুল ট্রহানসে সানহব বাজার, ট্রিাড়ামারা, রাজশাহী ব- ০১৮৯১৩৬ ২৬- ০৬- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৩৮২,  

২৬/ ০৬/ ২০১১,  ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজ তিক্স রসুলপুর, পলশা,  চাাঁপাইেবাব ন্জ ব- ০১৮৯১৩৭ ০৬- ০৭-
২০১১ 

০১ট্রোতট েং- ২৪,  ০৬/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মো  ানমন্টস এন্ড ট্রেতডং 
ট্রোং 

আরামবা  তবশ্ব 
ট্ররাড, চাপাইেবাব ন্জ 

ব- ০১৮৯১৩৮ ১৩- ০৭-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- এ- ৫৫ ১১/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সানলহা এন্টারপ্রাইজ ট্রহানসে তিটা, িটুােী বাজার,  ব- ০১৮৯১৩৯ ১৭- ০৭- ০১ লক্ষ েং- ৯৬ ১৭/ ০৭/ ২০১১,  



ট্রিালাহাট,  চাাঁপাইেবাব ন্জ ২০১১ ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
আেিার এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার ,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০১৮৯১৪০ ১৭- ০৭-

২০১১ 
১৫ লক্ষ েং- ১৩৭ ১৭/ ০৭/ ২০১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
প্রয়াস মােতবে উন্নয়ে 
ট্রসাসাইতট 

ট্রবনলপুকুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯১৪১ ২১- ০৭-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- ৪৬ ২১/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাজেীে ট্রেডাসস োাঁটাখালী বাজার,  শ্যামপুর,  
মতিহার,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৪২ ২৪- ০৭-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ১২৮ ২৪/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রশেী 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়াতদিী, আজমিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৪৩ ২৪- ০৭-
২০১১ 

সীমাহীে েং- ১৩৩ ২৪/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রটাটে িানমসসী ট্রেশবপুর ট্রমাড়,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৪৪ ২৫- ০৭-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ১০৫ ২৫/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম এম েতরম  বলুেপুর,  ট্রিািপাড়া,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৪৫ ২৫- ০৭-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ১০৭ ২৫/ ০৭/ ২০১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হারামাইে 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রেশবপুর,  রাজপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৪৬ ২৫- ০৭-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ১০৬ ২৫/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আলিাজ উতিে ট্রহনিমখাাঁ,  ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৪৭ ২৫- ০৭-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ১১৩ ২৫/ ০৭/ ২০১১, ট্রসাোলী 
ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস উতমস এন্টারপ্রাইজ খােসামারচে, ট্রিাড়ামারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৪৮ ২৬- ০৭-
২০১১ 

সীমাহীে েং- ০২,  ২৬/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম এ হাতমদ এন্টারপ্রাইজ মতল্লেহাটী, োনটার। ব- ০১৮৯১৪৯ ২৬- ০৭-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- ৮২,  ২৬/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তেটল রপ সানয়ন্স জংলী, োনটার। ব- ০১৮৯১৫০ ২৭- ০৭-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- ৪৭,  ২৭/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এতশয়াে তিক্স এন্ড 
হাডসওয়ার 

েদমিলী, ট্রচৌডালা, ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৫১ ২৭- ০৭-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ৭৩,  ২৭/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রম াটে ১৭৭, োজলা,  মতিহার,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৫২ ২৮- ০৭-
২০১১ 

০৫ লক্ষ েং- ৬১,  ২৮/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তডতজটাল এন্টারপ্রাইজ আিিাব োজা, সুলিাোবাদ 
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৫৩ ২৮- ০৭-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- ১২০,  
২৮/ ০৭/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পলাশ এন্টারপ্রাইজ বা বাড়ী বাজার,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৫৪ ০৭- ০৮-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ৯৮,  ০৭/ ০৮/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



আর তব ট্রেতডং ১৩/ ১, আলীে র, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯১৫৬ ১০- ০৮-
২০১১ 

০৫ লক্ষ েং- ১০৪,  
১০/ ০৮/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতিজ উতিে এন্ড 
সন্স 

রামচন্দ্রপুর হাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯১৫৭ ১৮- ০৮-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ৬৫,  ১৮/ ০৮/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবদ্া এন্টারপ্রাইজ পুরািে বাজার, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯১৫৮ ২৪- ০৮-
২০১১ 

১৫ লক্ষ েং- ২৩৩,  
২৪/ ০৮/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োহার ইমনপক্স েতণসপাড়া,  বা মারা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৬১ ১২- ০৯-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ১০৩৫,  
১২/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর এম ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

উপশহর,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৬২ ১৪- ০৯-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ৮৩২,  
১৩/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শারতমে এন্টারপ্রাইজ বড়বেরাম,  সপরুা,  শাহমখদুম,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৬৩ ১৮- ০৯-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ১১৪,  ১২/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েবী এন্টারপ্রাইজ কুতিপাড়া( উতেল িাতড়) ,  সারদা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৬৪ ১৮- ০৯-
২০১১ 

০৫ লক্ষ েং- ৭০৮,  
১৫/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

খাজা িানরে লাইলী িবে,  ৩, আসাম েনলােী,  
সপরুা,  ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৬৫ ১৮- ০৯-
২০১১ 

সীমাহীে েং- ৭০৭,  
১৮/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েজরুল সুপার রাইস 
তমল 

বংপুর,  এোনয়িপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৬৬ ২০- ০৯-
২০১১ 

সীমাহীে েং- ২৬৫,  
২০/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লুবাো এন্টারপ্রাইজ বড় বনঙ্গশ্বরপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৬৭ ২১- ০৯-
২০১১ 

০১ লক্ষ েং- ২৪০,  
২১/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ্ারন্স রড িামসস্ ট্রোং তব- ৩৬১,  উপশহর,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৬৮ ২১- ০৯-
২০১১ 

০১ ট্রোতট েং- ৩২৫,  
২১/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইমে তরতপয়াতরং এন্ড আমনুরা,  তিতলম বাজার,  ব- ০১৮৯১৬৯ ২৭- ০৯- ৫০ লক্ষ েং- ১৪৪,  



সাতিসতসং ট্রসন্টার চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ২০১১ ২৭/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মানয়র ট্রদায়া 
এন্টারপ্রাইজ 

চেনদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৭০ ২৮- ০৯-
২০১১ 

৫০ লক্ষ েং- ২২০,  
২৮/ ০৯/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খন্দোর েেস্ট্রােশে ট্রহানটল োইস ইন্টারন্যাশোল( তেচ 
িলা)  েেপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৭১ ০২- ১০- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৬৭,  
০২/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতিয়াহ্ 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৭২ ০৪- ১০- ২০১১ সীমাহীে েং- ৮২,  
০৪/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসসা ট্রমৌ এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৭৩ ০৫- ১০- ২০১১ সীমাহীে েং- ৫২,  
০৫/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসতলম এন্টারপ্রাইজ তপনরাজপরু,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৭৪ ০৯- ১০- ২০১১ ০১ ট্রোতট েং- ৭২,  
০৯/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেহা আর ইমনপক্স 
ইন্টারন্যাশোল 

তেমিলা,  মাদ্রাসা বাজার,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৭৫ ১০- ১০- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২২,  
১০/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

োনটার এনরা তলঃ এেডালা হাট,  তসংহারদহ,  
োনটার। অতিসঃ- ১০৫,  
মধ্বাড্ডা,  ঢাো। 

ব- ০১৮৯১৭৬ ১০- ১০- ২০১১ সীমাহীে েং- ১০৫,  
১০/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাপলা ট্রেডাসস লক্ষীপুর,  ট্রিািমহল ট্রমাড়,  
রাজনোটস,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৭৭ ১১- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১৩৩,  
০৯/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িুলু সরোর আলাইপুর,  োনটার। ব- ০১৮৯১৭৮ ১২- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৬৩,  
১২/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস আই এর ট্রেডাসস  ৮৫৮,   েেপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৭৯ ১৩- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ২৯,  
১৩/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস আতরশা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

পািােপাড়া,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৮০ ১৩- ১০- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ৯৪,  
১১/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রায়হাে এন্টারপ্রাইজ উতেশতবিী,  ট্রমাল্লানটালা,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৮১ ১৩- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১২০,  
১৩/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৮৩ ১৬- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১১০,  
১৬/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সুপ্রীম ট্রহলথ্ ইন্টারন্যাশোল েিুে হুজরাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯১৮৪ ১৬- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ২১৬,  
১৬/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তেউ ট্রটে  ট্রিলকুতপ,  সবদ্নবলিতড়য়া,  
োনটার 

ব- ০১৮৯১৮৫ ২০- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১১৬,  
২০/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রসাোলী এনরা রপ ট্রেয়ার উত্তর বড় াছা,  োনটার। ব- ০১৮৯১৮৬ ২৩- ১০- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ১৩১,  
১৯/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাতহর এন্টারপ্রাইজ রামচন্দ্রপুর,  োলুতমতস্ত্র ট্রমাড়,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৮৭ ২৪- ১০- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ১৯৪,  
২৪/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রানসল ট্রেডাসস মহারাজপরুহাট,  বানরািতড়য়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৮৮ ২৪- ১০- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৯৫,  
২৪/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মায়াবী এন্টারপ্রাইজ তশয়ালমারা, ট্রসাোমসতজদ, তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ।  

ব- ০১৮৯১৮৯ ২৪- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ৪১৬,  
২৪/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রচৌধুরী শতপং টাওয়ার, তলঃ লক্ষীপুর,  তজতপও,  রাজশাহী ব- ০১৮৯১৯০ ২৫- ১০- ২০১১ ০১ ট্রোতট েং- ১০৬,  
২৫/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সািা এন্টারপ্রাইজ চাাঁদপুর,  পীর ঞ্জ,  োনটার ব- ০১৮৯১৯১ ২৫- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১০৭,  
২৫/ ১০/ ২০১১,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইসলাম এন্টারপ্রাইজ আরজীনচৌো,  দাদেচে,  আতদো 

েনলজ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৯২ ২৫- ১০- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ০৮,  
২৪/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আমাে সীড ট্রোনরজ তলঃ মদেহাতট,  েওহাটা,  পবা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৯৩ ২৫- ১০- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ২৭০,  
২৫/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ,  এম ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ োনশম বাজার,  িানোর,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯১৯৪ ২৫- ১০- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ২৬৯,  
২৫/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে রতশে ে র,  রােীহাতট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৯৫ ২৭- ১০- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ১৬১,  
২৭/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রপািার েেস্ট্রােশে লালবাজার,  োনটার ব- ০১৮৯১৯৬ ২৭- ১০- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ২১৬,  
২৭/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বিসা এন্টারপ্রাইজ দাদেচে,  আতদো েনলজ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৯৭ ৩১- ১০- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ০৩,  
৩১/ ১০/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ মাজদার আলী ই- ৭৯৯,  োতদর ঞ্জ,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯১৯৮ ০১- ১১- ২০১১ সীমহীে েং- ২৫,  
০১/ ১১‘/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসন্টু অনটা রাইস 
তমল 

আিাহার,  বুলেপুর,  
েয়ান ালাহাট,  চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯১৯৯ ১৮- ১১- ২০১১ ০১ লক্ষ েং- ২২৮,  
১৮/ ১১/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এবতসনো ৭/ ২,  উপশহর হাউতজং এনেট,  
সপরুা,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২০০ ২৩- ১১- ২০১১ ১৫ লক্ষ েং- ১১৮,  
২৩/ ১১/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতেো এন্টারপ্রাইজ পতিম  লক্ষেপুর,           
োনচাল, চাাঁপাইেবাব ন্জ  

ব- ০১৮৯২০৩ ১২- ১২- ২০১১ ০৫ লক্ষ েং- ১৯৫,  
১২/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাহতমদ ট্রেড বালু বা াে, চাাঁপাইেবাব ন্জ ব- ০১৮৯২০৪ ১৩- ১২- ২০১১ ৫০ লক্ষ েং- ১৩০,  
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১৩/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রহানসে ট্রেতডং তবতসে তশল্প ে রী 
েয়ান ালা, চাাঁপাইেবাব ন্জ 

ব- ০১৮৯২০৫ ১৪- ১২- ২০১১  সীমহীে  েং- ১২৭,  
১৪/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েূরী বীজ িান্ডার োেসাট বাজার, োেসাট, তশব ন্জ 
চাাঁপাইেবাব ন্জ  

ব- ০১৮৯২০৬ ১৪- ১২- ২০১১ ৫০ লক্ষ  েং- ১৪৯,  
১৪/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবিব এন্টারপ্রাইজ বুলেপুর, রাজনোটস 
রাজপাড়া, রাজশাহী 

ব- ০১৮৯২০৭ ১৮- ১২- ২০১১ ১৫ লক্ষ  েং- ০৩,  
১৮/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িুতহে এন্টারপ্রাইজ খড় পরু,  ট্রমাবারেপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২০৮ ২০- ১২- ২০১১ ০৫ লক্ষ  েং- ৯৯,  
২০/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইিা এন্টারপ্রাইজ চেনদৌলিপুর তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২০৯ ২০- ১২- ২০১১ ০৫ লক্ষ  েং- ৯৮,  
২০/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম শরীি সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২১০ ২২- ১২- ২০১১ ০১ লক্ষ  েং- ১৯২,  
২২/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাই িাই রাইস তমল ট্রচয়ারম্ােপাড়া,  োনচাল,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২১১ ২২- ১২- ২০১১ ৫০ লক্ষ  েং- ১৯১,  
২২/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হাসাে ট্রেডাসস ৫ েং ট্রপৌর তবপেী মানেসট,  
রাজশাহী 

ব- ০১৮৯২১২ ২৭- ১২- ২০১১ ০১ লক্ষ  েং- ১০২,  
২৭/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতিে উিীে 
আহনেদ 

সানহব বাজার জানম মসতজদ 
এনেট,  রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২১৩ ২৭- ১২- ২০১১ ০১ লক্ষ  েং- ১০১,  
২৭/ ১২/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 
 



ট্রমসাসস সুমাইয়া 
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বাতলয়াতদিী, ধতেপাড়া,  
ট্রসাোমসতজদ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২১৫ ০১- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ১০১,  ০১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস িাজ েেসােস তটতব হাসপািাল ট্ররাড,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 
ব- ০১৮৯২১৬ ০২- ০১- ২০১২ সীমাহীে  েং- ৫৭,  ০২/ ০১/ ২০১২,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রিতন্স ত িট্ েণসার ৯০- ৯১,  আরতডএ মানেসট ২য় 

িলা,  ট্রিাড়মারা,  রাজশাহী। 
ব- ০১৮৯২১৭ ০৩- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৩৭,  ০৩/ ০১/ ২০১২,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ইউতেসে এনরা 
ট্রেতমে্ালস্ 

তবতসে তশল্প ে রী,  দত্তপাড়া,  
োনটার। 

ব- ০১৮৯২১৮ ০৪- ০১- ২০১২ ০৫ লক্ষ  েং- ৩০,  ০৪/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ওটু এন্টারপ্রাইজ তবশ্বোথপুর,  তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২১৯ ০৪- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৬৯,  ০৪/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

টুম্পা এন্টারপ্রাইজ বাতজিপুর,  বাহাদুর মন্ডনলর 
ট্রটালা,  োেসাট,  
তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২২০ ০৮- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৯৩,  ০৮/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রে জামাে ট্রেডাসস ট্রবনলপুকুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০১৮৯২২১ ০৯- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৮৬,  ০৯/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতদো ট্রেডাসস পােসীপাড়া,  লালপরু,  োনটার। ব- ০১৮৯২২২ ০৯- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৮৭,  ০৯/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুতক্তয়ারা ট্রেডাসস পােসীপাড়া,  লালপরু,  োনটার। ব- ০১৮৯২২৩ ০৯- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৮৪,  ০৯/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রািসাে ট্রেডাসস পােসীপাড়া,  লালপরু,  োনটার। ব- ০১৮৯২২৪ ০৯- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৮৫,  ০৯/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মেজুর রহমাে চন্ডীপরু,  তজতপও,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২২৫ ০৯- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৫,  ২০/ ১১/ ২০১১,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ বতদউজ্জামাে িািুতরয়া,  ট্রমাহেপুর,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯২২৬ ১০- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৫,  
১০/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োহার ট্রোসস সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২২৭ ১০- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৭,  
১০/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতসি এন্টারপ্রাইজ সাহাপারা, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯২২৮ ১১- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৫,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস িুতহে এন্টারপ্রাইজ মসতজদপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯২২৯ ১১- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৭,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতেো এন্টারপ্রাইজ সাহাপারা, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০১৮৯২৩০ ১১- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৮,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রহমাে েনপসানরশে রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২৩১ ১১- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১৪,  ০৫/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

োইস এন্টারপ্রাইজ শাহীবা ,  সাতেসট হাউজ ট্রমাড়,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০১৮৯২৩২ ১১- ০১- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ৫৫,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ তজল্লুর রহমাে সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২৩৩ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩২,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুমে ট্রেতডং সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,   
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২৩৪ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৩,  ১২/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  ট্রেডাসস ধামেপাড়া,  তমজসাপুরতদিা,  
েলডাঙ্গা,  োনটার 

ব- ০১৮৯২৩৫ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৬,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মৃতত্তো বস্ত্র তবিাে আরতডএ মানেসট,  ট্রিাড়মারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২৩৬ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৫৬,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাই িাই 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্র াকুলপুর,  ছািেী,  োনটার। ব- ০১৮৯২৩৭ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০২,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ বাজুরিা ,  ছািেী,  োনটার। ব- ০১৮৯২৩৮ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৫,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাওহীদ এন্টারপ্রাইজ ট্র াকুলপুর,  ছািেী,  োনটার। ব- ০১৮৯২৩৯ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০১,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জয় এন্টারপ্রাইজ ট্র াকুলপুর,  ছািেী,  োনটার। ব- ০১৮৯২৪০ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৪,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িােিীর এন্টারপ্রাইজ ট্র াকুলপুর,  ছািেী,  োনটার। ব- ০১৮৯২৪১ ১২- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৩,  ১১/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মামুতে এন্টারপ্রাইজ িতেিলা,  ট্রিাড়মারা,  ট্রবায়াতলয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০১৮৯২৪২ ১৫- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৩৮,  ১৫/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রহমাে ট্রেডাসস সইপাড়া,  ট্রমাহেপুর,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯২৪৩ ১৫- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৪,  
১৫/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

স্বরে এন্টারপ্রাইজ শালবা াে,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০১৮৯২৪৪ ১৫- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১০৫,  



১৫/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সালমা এন্টারপ্রাইজ ডােবাংলাপাড়া,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২৪৬ ২৩- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৩৯,  ২৩/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুরিী এন্টারপ্রাইজ উদয়ে র,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২৪৭ ২৩- ০১- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৪০,  ২৩/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রানবয়া জুট তমল টংপাড়া,  আমনুরা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২৪৮ ২৪- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ৯০,  ২৪/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইতটতস এন্টারপ্রাইজ জতমেপুর,  তবনোদপুর, তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২৪৯ ২৯- ০১- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১৩২,  
২৯/ ০১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ ট্রবেীচে ট্রচৌডালা,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০১৮৯২৫০ ০৭- ০২- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৩০৭,  
০৭/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সালমা ট্রেডাসস শালবা াে,  সপরুা রাজশাহী ব- ০২৩২৪৫১ ০৯- ০২- ২০১২ ০১ লক্ষ  েং- ১৫৭,  
০৯/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল এন্টারপ্রাইজ তশনরাইল শাতন্তবা ,  ট্রিাড়মারা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৫২ ১৩- ০২- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ২১৪,  
১৩/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েবাব এন্টারপ্রাইজ তশয়ালমারী,  
ট্রসাোমসতজদ, তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৫৩ ১৯- ০২- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ১২৭,  
১৯/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িেসা এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  
ট্রসাোমসতজদ, তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৫৪ ১৯- ০২- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ১২৮,  
১৯/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বানয়জীদ ট্রেডাসস চিরুপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৫৫ ২৩- ০২- ২০১২ ০৫ লক্ষ  েং- ৫২,  ২৩/ ০২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শতিে এন্ড িাদাসস 
ইতঞ্জতেয়াতরং ওয়ােসসপ 

েরনেশে ট্ররাড,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৪৫৬ ০১- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ১৪,  ০১/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এইচ আই ট্রেতডং এন্ড ট্রোং হুজরাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৪৫৭ ০৬- ০৩- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৫৪,  ০৬/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস মধুতমিা িাশ এন্ড 
ট্রবল্ট ট্রমটাল ট্রেতডং 

োতলিলা ১ম  তল,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০২৩২৪৫৯ ০৭- ০৩- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৩৬,  ০৭/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাোউল্লাহ হাডসওয়ার 
ট্রোর 

োাঁটাখালী বাজার,  শ্যামপুর,  
মতিহার,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৬২ ১৮- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ১৫৭,  
১৮/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস প্রি্য় এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার,  স্বণসোরপতে,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৬৩ ২১- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ১৬৪,  
২১/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আইতডয়াল 
ইনলক্ট্রতেক্স 

ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৬৪ ২১- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ২২০,  
২১/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এল এম 
ইন্টারন্যাশোল 

ইমাম ে র,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৪৬৫ ২৮- ০৩- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ১৪০,  
২৮/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস অেসব ট্রেডাসস তসংড়া বাজার,  তসংড়া,  োনটার। ব- ০২৩২৪৬৬ ২৯- ০৩- ২০১২ ০৫ লক্ষ  েং- ৮৯,  ২৯/ ০৩/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তেশাে তবসু্কট এন্ড ট্রিড 
ি্াক্টরী 

ট্রহাঃ- ২০,  মসতজদপাড়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৬৭ ১৭- ০৪- ২০১২ ১৫ লক্ষ  েং- ৬২,  ১৭/ ০৪/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

শাহাো ট্রিতিক্স তবতসে তশল্প ে রী,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৬৯ ১৮- ০৪- ২০১২ ০৫ লক্ষ  েং- ৫৫,  ১৮/ ০৪/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতন্ন ট্রেডাসস ট্রহাঃ- ৭৮, োনমাশংেরবাতট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৭০ ২৫- ০৪- ২০১২ ০৫ লক্ষ  েং- ২১৯,  
২৫/ ০৪/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তস্মিা ট্রেতডং দাসপকুুর,  রাজপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৪৭১ ২৫- ০৪- ২০১২ ৫০ লক্ষ  েং- ২১৮,  
২৫/ ০৪/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুক্তা এনজন্সী  েেপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৪৭২ ২৫- ০৪- ২০১২ ০১ ট্রোতট  েং- ২১৭,  
২৫/ ০৪/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতবউল এন্টারপ্রাইজ বুলেপুর,  ট্র ায়ালপাড়া,  
রাজনোটস,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৭৩ ০২- ০৫- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ১২১,  
০২/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস সরোর এন্টারপ্রাইজ োতলচে,  ট্রমাবারেপরু,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৭৪ ০৩- ০৫- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ২২,  ০৩/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েথস ট্রবঙ্গল েনপসানরশে ট্রদওয়াে জায় ীর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৭৫ ০৩- ০৫- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৬২,  ০৩/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জতরো এন্ড সন্স োতন্দতিটা- ১৬২,  োনটার। ব- ০২৩২৪৭৬ ১৪- ০৫- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৯৫,  ১৪/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রদবদূি এন্টারপ্রাইজ তময়াপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৪৭৭ ২০- ০৫- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ১১৩,  
২০/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তদ ট্রবে এতরোলচার ইন্ডাতি োিালবাতড়য়া,  পুতিয়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৪৭৮ ৩১- ০৫- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৬৬,  ৩১/ ০৫/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাা্োলী প্রি্য় হড়রাম বাজার,  রাজনোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৭৯ ১১- ০৬- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১০১,  ১১/ ০৬/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সীেরােী ট্রেডাসস আরামবা ,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৮১ ২১- ০৬- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ১১২,  
২১/ ০৬/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
   

প্ারডাইস রাইস তমল তলঃ বসন্তপুর( গুতেরাম) ,  ট্র ারাম,  
ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৮২ ০২- ০৭- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৬,  ০২/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজমস্ এন্টারপ্রাইজ আড়ােী বাজার,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৪৮৩ ০২- ০৭- ২০১২ সীমাহীে েং- ৪৯২,  
০২/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তসিা তরিা ট্রেতডং ট্রবলাল বাজার,  ট্রচৌডালা,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৮৪ ০৩- ০৭- ২০১২ সীমাহীে েং- ৩১২,  
০৩/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সমিা এন্টারপ্রাইজ শাহমখদুম থাোর উত্তনর,  সপুরা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৮৫ ০৬- ০৭- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১২০,  
০৬/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ আর এন্টারপ্রাইজ পুরািে তসএন্ডতব িাট,  
তটেরামপরু,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৮৬ ০৮- ০৭- ২০১২ ০১ ট্রোতট েং- ১৮০,  
০৮/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



বনরন্দ এন্টারপ্রাইজ সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী 

ব- ০২৩২৪৮৭ ০৮- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ২২৩,  
০৮/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাই িাই 
এন্টারপ্রাইজ 

দরবারপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৮৮ ০৯- ০৭- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ৮৭,  ০৯/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এে এম এনসাতসনয়ট ট্রবনলপুকুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৪৮৯ ০৯- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ২০১,  
০৯/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলল্লাহ এন্টারপ্রাইজ েয়ােশুো,  োনমাশংেরবাটী,  
চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৯০ ১০- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৯৫,  ১০/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতিকুল এন্ড িাদাসস োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৯১ ১৬- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৭৯,  
১৬/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তবতড এনরা ট্রেয়ার হড়রাম,  রাজশাহী ট্রোটস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৪৯২ ১৭- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ০৫,  ১৭/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আর আর ইতঞ্জতেয়াতরং 
ওয়ােসস 

বড় াছা,  এেএস েনলজ ট্র ট,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৪৯৪ ১৭- ০৭- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৫৭,  
১৭/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ওতরনয়ন্টাল এন্টারপ্রাইজ ৪৫১,  সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী 

ব- ০২৩২৪৯৫ ১৭- ০৭- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৫৬,  
১৭/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস নুরজাহাে 
এন্টারপ্রাইজ 

োমালপুর,  তমজসাপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৯৬ ১৭- ০৭- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ১৬৭,  
১৭/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জুনয়ল এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৯৭ ১৯- ০৭- ২০১২ সীমাহীে েং- ৪৫,  ১৯/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এেিা শষ্য িান্ডার পুরািে বাজার,  েদমিলািাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৪৯৮ ১৯- ০৭- ২০১২ সীমাহীে েং- ৪৬,  ১৯/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সারওয়ার ট্রেডাসস ট্রেতডয়াম মানেসট,  সপরুা,  
রাজশাহী 

ব- ০২৩২৪৯৯ ৩১- ০৭- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১০১,  
৩১/ ০৭/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 



 
 
 
 
 

ট্রমসাসস খাে এন্ড সন্স অনটা 
রাইচ তমল 

েয়ােশুো,  োনমাশংেরবাটী,  
চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৫০০ ০১- ০৮- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৫৯,  ০১/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তরলায়্ান্স এন্টারপ্রাইজ তবনরশ্বরপুর,  সুরােপুর,  
ট্রিালাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৫১ ০১- ০৮- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৮০,  ০১/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতরশা ট্রেডাসস োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৫২ ০৮- ০৮- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১০৯,  
০৮/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

প্রীতি ট্রেডাসস দতক্ষে বড় াছা,  ট্রেশে বাজার,  
োনটার 

ব- ০২৩২৭৫৪ ০৮- ০৮- ২০১২ সীমাহীে েং- ১০৭,  
০৮/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আজাদ িান্ডার সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৫৫ ১২- ০৮- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৭৫,  ১২/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজতরে এন্টারপ্রাইজ োাঁটাখালী বাজার,  মতিহার,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৫৬ ১৩- ০৮- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ৭৮,  ১৩/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

অতম এন্টারপ্রাইজ তশনরাইল,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৭৫৭ ১৪- ০৮- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৩৭,  ১৪/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আমাে তিডাসস তলঃ বাধাইর,  প্রোশ ে র,  িানোর,  
রাজশাহী।অতিসঃ ১১৫- ১১৬,  
রােীবাজার,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৫৮ ২৭- ০৮- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ৪১,  ২৭/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতহদ ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৫৯ ২৭- ০৮- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৩৫,  
২৭/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বাতরন্দ ট্রমতডে্াল েনলজ 
এন্ড হাসপািাল তলঃ 

১৩,  ট্রশরশাহ ট্ররাড,  লক্ষীপুর,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৬১ ২৮- ০৮- ২০১২ সীমাহীে েং- ০২/ ৪১৩,  
২৮/ ০৮/ ২০১২,  
 বাংলানদশ ব্াংে 

ট্রমসাসস আতরি এন্ড ট্রোং রামচন্দ্রপুর,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী।  

ব- ০২৩২৭৬২ ২৮- ০৮- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৬১,  ২৮/ ০৮/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস হে ট্রেডাসস ট্রবলপুকুতরয়া,  জাতমরা,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৬৩ ০২- ০৯- ২০১২ সীমাহীে েং- ২২৯,  
০২/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর এস ট্রেতডং রায়পাড়া,  রাজনোটস,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৭৬৪ ০৫- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ২১৬,  
০৫/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সতে ইন্টারন্যাশোল বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৬৫ ১০- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১২২,  
১০/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাতমে ট্রেডাসস  চিরুপুর, তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৭৬৬ ১২- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১৭৮,  
১২/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস লিা এন্টারপ্রাইজ োমালপুর,  তমজসাপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৬৭ ১৭- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৩৫২,  
১৭/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তসয়াম 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৬৮ ১৯- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৪৬৬,  
১৯/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আব্দুস ট্রসতলম মানলাপাড়া,  ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী ব- ০২৩২৭৬৯ ২০- ০৯- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৩৬৭,  
২০/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সা র এন্টারপ্রাইজ তবশ্বোথপুর,  তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭০ ২০- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৬২৫,  
২০/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইয়াতসর 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়াপুকুর,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৭১ ২৪- ০৯- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৩৫,  
২৪/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস দাউদ ট্রহানসে োোইখালী,  োনটার। ব- ০২৩২৭৭২ ২৪- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১৩৬,  
২৪/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খাতদজা এন্টারপ্রাইজ োলুপরু,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭৩ ২৫- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৫১,  ২৫/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস মুকুল ট্রেডাসস গুলবা ( তমতস্ত্রপাড়া) ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭৪ ২৫- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১১০,  
২৫/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজবা এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭৫ ৩০- ০৯- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ২৪১,  
৩০/ ০৯/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতমম এন্টারপ্রাইজ েিুে আলীডাঙ্গা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭৬ ০৩- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৩৫,  ০৩/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ওশাে এন্টারপ্রাইজ ট্রহাঃ- ১৫০,  োতদর ঞ্জ,  ট্ররটার 
ট্ররাড,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৭৭ ০৩- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১১২,  
০৩/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতে এন্টারপ্রাইজ োমাি তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৭৮ ০৪- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৩৯,  ০৪/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সালাম এন্ড োলাম 
ডাউল তমল 

তশবপুর,  বানেশ্বর,  চারিাট,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৭৯ ০৯- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৬৯,  ০৯/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ মতিে েেস্ট্রােশে উত্তর বড় াছা,  োনটার ব- ০২৩২৭৮০ ১০- ১০- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৪০,  ১০/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাসুম এন্টারপ্রাইজ ট্রদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৮১ ১০- ১০- ২০১২ সীমাহীে েং- ৩৮,  ১০/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা অনটা সাতিসস োখরাজপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৭৮৩ ১০- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১৫০,  
১০/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজ ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

ট্রদওয়াে জায় ীর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৮৪ ১৫- ১০- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৫৬,  ১৫/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ 
এন্টারপ্রাইজ 

বহরমপুর,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৭৮৫ ১৮- ১০- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৩৮,  ১৮/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ এইচ এন্টারপ্রাইজ লক্ষীপুর,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৭৮৬ ২১- ১০- ২০১২ ০১ লক্ষ েং- ৮৬,  ২১/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাতহর এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৮৭ ২২- ১০- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৩৩,  ২২/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মোতম এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৮৮ ২২- ১০- ২০১২ সীমাহীে েং- ৮০,  ২২/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ইেবাল ট্রেডাসস দতড়খরনবাো,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৭৯০ ২৩- ১০- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১০১,  
২৩/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খাে েনপসানরশে ট্রসতলমাবাদ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৯১ ২৯- ১০- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ২৪,  ২৯/ ১০/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 
 

তি োর এন্টারপ্রাইজ েওপাড়া,  আহনেদপুর,  
বড়াইরাম,  োনটার। 

ব- ০২৩২৭৯২ ০১- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১১৫,  ০১/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জামাে এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াডাঙ্গা,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৭৯৩ ০৭- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৮৯,  ০৭/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

খাে ট্রমতশোরীজ এন্ড 
ম্ানুি্ােচারীং 

োখরাজপাড়া,  ঢাো বাসে্ান্ড,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৭৯৪ ০৭- ১১- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ০৭/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তবয়াম ট্রেড ইন্টান্যাশোল ১৮১/ তব,  োতদর ঞ্জ,  
দতড়খরনবাো,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৯৫ ০৮- ১১- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ১৬১,  ০৮/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আমাে এন্টারপ্রাইজ সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৯৬ ১১- ১১- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ১১/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাতহদ ট্রেডাসস োেসাট বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৭৯৭ ১১- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১৮৮,  ১১/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তরজু তরিু 
এন্টারপ্রাইজ 

আরামবা ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ ব- ০২৩২৭৯৮ ১২- ১১- ২০১২ সীমাহীে েং- এ- ১৭৮,  
১২/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ময়ূরী ট্রেডাসস রামচন্দ্রপুর,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৭৯৯ ১৩- ১১- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ৫৯,  ১৩/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েওহাটা জুট তমলস্ তলঃ পুতিয়াপাড়া,  েওহাটা,  পবা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮০০ ১৩- ১১- ২০১২ সীমাহীে েং- ৮৩,  ১৩/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রদশ ইন্টারন্যাশোল বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮০১ ১৫- ১১- ২০১২ ০৫ লক্ষ েং- ৯২,  ১৫/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাতরে ট্রেড ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  ব- ০২৩২৮০৩ ১৫- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ৯৬,  ১৫/ ১১/ ২০১২,  



ইন্টারন্যাশোল চাাঁপাইেবাব ঞ্জ।  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রিৌতহদ এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  

তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৮০৪ ১৮- ১১- ২০১২ ০১ ট্রোতট েং- ১০১,  ১৮/ ১১/ ২০১২,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আনোয়ার অনটা 
রাইস তমল 

আিাহার,  েয়ান ালা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮০৫ ২০- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১২৯,  ২০/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস প্র িী  এন্টারপ্রাইজ রহমিপাড়া,  রহেপুর,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮০৬ ২১- ১১- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১২১,  ২১/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

হ্যানরা ইতঞ্জতেয়াতরং এন্ড 
েেস্ট্রােশে 

 াফ্িার োজা,  োনটার ট্ররাড,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮০৭ ২৭- ১১- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৩২,  ২৭/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাজু অনটা রাইস 
তমল 

আিাহার,  বুলেপুর,  
েয়ান ালাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮০৮ ২৮- ১১- ২০১২ সীমাহীে েং- ১৩৪,  ২৮/ ১১/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ তজল্লুর রহমাে 
খাে ট্রচৌধুরী 

ট্রচৌধুরীবাতড়,  োোইখালী,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৮০৯ ০৫- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৬১০,  ০৫/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহিজু এন্টারপ্রাইজ িাউনবাো সন্যাসীিলা,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮১০ ০৯- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৩৪৭,  ০৯/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োমাল েেস্ট্রােশে তিেরাপাড়া,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮১১ ১০- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৭১৮,  ১০/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মােজুর অনটা রাইস 
তমল 

আিাহার,  বুলেপুর,  েয়ান ালা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮১২ ১২- ১২- ২০১২ সীমাহীে েং- ৪০৬,  ১২/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সানহব 
ইন্টারন্যাশোল 

লক্ষীপুর,  ট্রমাবারেপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৮১৩ ১৭- ১২- ২০১২ ৫০ লক্ষ েং- ১১৭২,  ১৭/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তচশিী এন্টারপ্রাইজ পুরািে প্রসাদপুর,  রহেপুর,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮১৪ ১৮- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ১৭৬,  ১৮/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাতমে  ানমসন্টস হতরে র,  রােীহাতট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮১৫ ২৬- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৯৯,  ২৬/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইমনপল োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৮১৬ ৩০- ১২- ২০১২ ১৫ লক্ষ েং- ৯৪,  ৩০/ ১২/ ২০১২,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আনোয়ারুল 
হে 

হুজরাপুর,  তিতলম ট্ররাড,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৮১৭ ০৩- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৭৯,  ০৩/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িানিমা হে ১০,  েিুে হুজরাপুর 
( প্রাতন্তেপাড়া) ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩২৮১৮ ০৩- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৮০,  ০৩/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাতেে এন্টারপ্রাইজ আড়ােী,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮১৯ ০৭- ০১- ২০১৩ সীমাহীে েং- ১৫০,  ০৭/ ০১/ ২০১৩,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
খাে তবল্ডাসস খাে টাওয়ার,  ট্রমতডে্াল েনলজ 

ট্ররাড,  ট্রশখপাড়া,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২০ ০৭- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১৫৬,  ০৭/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আল্লার দাে ট্রোর  সুন্দরপুর,  োেেহাট,  

ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২২ ০৮- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ২১,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস প্ার ে ট্রেডাসস োেেহাট,  ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮২৩ ০৮- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ২০,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রসাহাে রাইস তমল মহােন্দখালী,  েওহাট,  পবা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২৪ ০৮- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১৪৭,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রজ এন্ড আই ট্রেতডং ৯/ ৩,  পবাপাড়া,  সপরুা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২৫ ০৯- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৫০,  ০৮/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
তবশ্বাস ট্রহাতল্ডং বাতেরনমাড়,  লক্ষীপুর,  রাজপাড়া,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২৬ ০৯- ০১- ২০১৩ ০১ লক্ষ েং- ৭১,  ০৯/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
এম এস এন্টারপ্রাইজ মতহি বাথাে উত্তর পাড়া,  

রাজনোটস,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২৭ ১৩- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৬১,  ১৩/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাসসস ট্রসৌরি এন্টারপ্রাইজ হড়রাম বাজার,  রাজনোটস,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮২৮ ১৫- ০১- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ০৩,  ১৪/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মুকুল ট্রেডাসস তশবিলা( উদয়সংহ ট্রমাড়) ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 
ব- ০২৩২৮২৯ ১৫- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১৬৩,  ১৪/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
এসাে এনসাতসনয়ট পুরািে বাজার,  রহেপুর,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৮৩০ ১৭- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ২১৪,  ১৭/ ০১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ 
এন্টারপ্রাইজ 

োতল ঞ্জ,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৩১ ২০- ০১- ২০১৩ ১৫ লক্ষ েং- ৩৩৮, ২০/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস অতলদ এন্টারপ্রাইজ ৪৯২,  েিুে আরামবা ,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৩২ ২১- ০১- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৩৩৭,  ২০/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এসএস েনপসানরশে বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৩৩ ২২- ০১- ২০১৩ সীমাহীে েং- ৩১০,  ২২/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রাজশাহী তসল্ক ি্াশে এ- ১৬০/ ১৬১,  তবতসে তশল্প 
ে রী,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৩৪ ২৮- ০১- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ২১,  ২৭/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইিাশা এন্টারপ্রাইজ তশনরাইল,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৩৫ ৩০- ০১- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৪২,  ৩০/ ০১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাটা তিক্স ট্রিপুকুতরয়া,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৩৬ ০৬- ০২- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ৮৭,  ০৬/ ০২/ ২০১৩,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এসএম েনপসানরশে এেডালা,  োনটার। ব- ০২৩২৮৩৭ ১২- ০২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৫৪,  ১২/ ০২/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস বাবুল এন্টারপ্রাইজ ৬৬/ ২,  উপশহর হাউতজং এনেট,  

রাজশাহী 
ব- ০২৩২৮৩৮ ১৪- ০২- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৩০,  ১৪/ ০২/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িাদাসস েেস্ট্রােশে সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮৩৯ ১৪- ০২- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ২৭৬,  ১৪/ ০২/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তহমু এন্টারপ্রাইজ গুতড়পাড়া,  গুলজারবা ,  

রাজনোটস,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৮৪০ ২৬- ০২- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৩৮৫০,  

১৮/ ০২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমানমে এন্টারপ্রাইজ োেসাট বহালবাতড়,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৪১ ২৬- ০২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ২৫,  ২৬/ ০২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এতপ ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

মাোরপাড়া,  েিুে সবতজপতে,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৪২ ২৬- ০২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১০২,  ২৬/ ০২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তট এম এন্টারপ্রাইজ মাোরপাড়া,  সানহববাজার,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৪৩ ২৬- ০২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৬৪,  ২৬/ ০২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস নুর এন্টারপ্রাইজ শ্যামপুর তময়াপাড়া,  োেসাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৪৪ ২৪- ০৩- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৮০,  ২৪/ ০৩/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

িালাহ্ এনরা সাইন্স আমনুরা,  তিতলম বাজার,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৪৫ ২৪- ০৩- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১১০,  ২৪/ ০৩/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এি এে ট্রেতমে্াল 
বাংলানদশ 

সমসাদীপুর,  শ্যামপুর,  মতিহার,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৪৬ ২৮- ০৩- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৩৩,  ২৮/ ০৩/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ িতরদ উতিে হাউতজং এনেট,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৪৭ ০৭- ০৪- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ২৩,  ০৭/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মো ট্রেডাসস মানলাপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৪৮ ০৭- ০৪- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ২৪,  ০৭/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মহােন্দা এনরা 
ইন্ডাতিজ 

ট্রিররতশয়া,  আজমিপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেববা ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৪৯ ০৮- ০৪- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ১৫,  ০৮/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আব্দুস সালাম ১৭২/ ১,  তশনরাইল,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৫০ ০৯- ০৪- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৪১,  ০৯/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

পবস ইন্টারন্যাশোল ২য় িলা,  আিিাব োজা,  
তেউমানেসট,  ট্রিাড়মারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৫১ ১০- ০৪- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮৭,  ১০/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



বৃতে ইন্টারন্যাশোল ট্রসতলমাবাদ িাাঁিীপাড়া,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেববা ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৫২ ১৮- ০৪- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ২৫১,  ১৮/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মন্ডল ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

অেন্যা েমনেক্স,  তময়াপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৫৩ ২২- ০৪- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৬১,  ২২/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এসএস ট্রেতডং পদ্মা আবাতসে সুপার মানেসট,  
ট্রবায়াতলয়,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৫৪ ২৪- ০৪- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৬৬,  ২৪/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস খাে েেস্ট্রােশে ১৯/ এ,  উপশহর,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৫৫ ২৮- ০৪- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১৮২,  ২৮/ ০৪/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তট এম এম এন্টারপ্রাইজ ট্রবগুেবাড়ী,  রহেপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৫৬ ০৮- ০৫- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৪৬,  ০৮/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর এে ট্রেডাসস ট্র াপীোথপুর,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৫৭ ০৮- ০৫- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ২৭,  ০৮/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজাহরা এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৫৮ ১৫- ০৫- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৯৬,  ১৫/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আশরাি 
এন্টারপ্রাইজ 

েয়ান ালা,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৮৫৯ ২২- ০৫- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ০১,  ২২/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর এম এনরা োেসাট বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৬০ ২২- ০৫- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৫০,  ২২/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শতরিলু এন্ড িাদাসস ২৪৪,  ট্রবনলপুকুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৬১ ২২- ০৫- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৮৯,  ২২/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রতবউল ইসলাম ট্রদবীতশংপাড়া,  বাতলয়াপুকুর,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৬৩ ২২- ০৫- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৮১,  ২২/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

যমুো এতডবল অনয়ল 
ইন্ডতিজ তলঃ 

সবরা ীিলা,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। অতিসঃ৩৮০/ ২,  
উপশহর,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৬৪ ২৮- ০৫- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৫৩,  ২৮/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাহতমো 
এন্টারপ্রাইজ 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৬৬ ২৮- ০৫- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৮০,  ২৮/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস ট্রে ইন্টারন্যাশোল আড়ােী বাজার,  দতক্ষণ মাথা,  
বািা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৬৭ ২৯- ০৫- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৭৮,  ২৯/ ০৫/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাতিমা ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

মসতজদপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৮৬৮ ০২- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ২০,  ০২/ ০৬/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তিে ইমনপক্স ট্রেতডং ট্রহাতল্ডং- ০৮,  োিাল বাত চা,  ব- ০২৩২৮৬৯ ০২- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৯,  ০২/ ০৬/ ২০১৩,  



চাাঁপাইেবাব ঞ্জ।  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মানয়র ট্রদায়া 
হাডসওয়ার ট্রোর 

রাজাবাড়ীহাট,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৭০ ০৩- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৬৭,  ০৩/ ০৬/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল মতদো ট্রেতডং 
এন্ড ট্রোং 

আজাইপুর,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৭১ ০৫- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৪০,  ০৪/ ০৬/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এি এম এন্টারপ্রাইজ ১৬০,  আরতডএ মানেসট,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৭৩ ২০- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১০৫,  ২০/ ০৬/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ 
এন্টারপ্রাইজ 

সপরুা,  শালবা াে,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৭৪ ২৭- ০৬- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮৪,  ২৭/ ০৬/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসস  বুলেপুর আিাহার,  েয়ান ালা 
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৭৫ ০৪- ০৭- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৯৮,  ০২/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িয়সাল এন্টারপ্রাইজ চরনজািপ্রিাপ,  তশবিলা 
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৭৭ ১৬- ০৭- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ২৪,  ১৬/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাজ ট্রোর সানহববাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৭৮ ১৬- ০৭- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৫৩,  ১৬/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রলাবাল তলংে মানলাপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৭৯ ১৭- ০৭- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ৯৫,  ১৭/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সজীব তসতিল এন্ড ইনলতক্ট্রে 
এন্টারপ্রাইজ 

১২/ এ রােীে র( সাধরু ট্রমাড়)  ,  
ট্রিাড়ামারা, ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৮০ ১৮- ০৭- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৪১,  ১৮/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাতমে এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৮১ ২১- ০৭- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ২৪০,  ২১/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রসন্টার ির েতমউতেনেশে 
এন্ড ট্রডনিলপনমে 
( তসতসতড)  

ট্রমান্নানির ট্রমাড়, োজলা,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৮২ ২২- ০৭- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ১১২,  ২১/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আল আতিে ট্রেডাসস ৩৩,  শাতন্তবা ,  
ট্রিাড়ামারা, ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৮৩ ২৪- ০৭- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ১১৯,  ২৪/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রাজমতে এন্টারপ্রাইজ সানহববাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৮৪ ২৮- ০৭- ২০১৩ সীমাহীে েং- ২১১,  ২৮/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রািসাে জাতে ট্রেডাসস িাটাপাড়া,  ট্র াদা াড়ী, রাজশাহী ব- ০২৩২৮৮৫ ৩০- ০৭- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৯২,  ২৫/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সালমা ট্রোল্ড 
ট্রোনরজ( প্রাঃ) তলঃ 

োিালবাতড়য়া,  পুতিয়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৮৬ ৩১- ০৭- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৪৯,  ৩১/ ০৭/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস িাদাসস তসতন্ডনেট পুকুতরয়া,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৮৭ ০১- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ০১/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজ আর 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রেশেপাড়া,  রহেপুর, ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৮৮ ০৫- ০৮- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১৩,  ০৪/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

গুলবা  েনপসানরশে গুলবা  এইচ- ৫৮১,  োজলা ট্র ট,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৯০ ১৮- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮৩,  ১৮/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জানে আলম ট্রেডাসস তসপাইপাড়া,  তজতপও,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৯১ ১৮- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৫১,  ১৮/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাদাসস ফ্লাওয়ার তমল েয়াে র,  েয়ান লা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৯২ ১৯- ০৮- ২০১৩ সীমাহীে েং- ৮৩,  ১৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হায়দার এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৯৩ ১৯- ০৮- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৮৪,  ১৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রিশনো ট্রবনলপুকুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৮৯৪ ১৯- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮৬,  ১৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তজহাে বাতণজ্ 
ইন্টারন্যাশোল 

স্মতৃি োজা,  বড় ইতন্দরা ট্ররাড,  
চাাঁপাইেবা ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৯৫ ২১- ০৮- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৬৫,  ২১/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রিাতিকুল ইসলাম মতেমপরু চেতেিসী,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৯৬ ২২- ০৮- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৪৬,  ২২/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রে এইচ এন্টারপ্রাইজ পদ্মা আবাতসে,  িদ্রা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৮৯৭ ২৫- ০৮- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৮১,  ২৫/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাসাসস আজম এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৮৯৮ ২৫- ০৮- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১০২,  ২৫/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এসএস ট্রেড তলংে ট্রখাজপরু,  তবনোদপুর বাজার,  
মতিহার,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৮৯৯ ২৬- ০৮- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮২,  ২৬/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা এনজন্সী ট্রদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯০০ ২৯- ০৮- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৪৩,  ২৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতিয়া এন্টারপ্রাইজ ট্রদৌলিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯০১ ২৯- ০৮- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৭৩,  ২৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  তে ফ্লাওয়ার তমল 
এন্ড ইন্ডাতিজ 

বড়হতরশপুর,  োনটার। ব- ০২৩২৯০২ ২৯- ০৮- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৯৪,  ২৯/ ০৮/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িারুে এন্টারপ্রাইজ োমাি তবনোদপুর,  ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯০৩ ০৩- ০৯- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১০৬, ০৩/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ইমরাে এন্টারপ্রাইজ ট্রসাোপুর,  ট্রসাোমসতজদ,  ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯০৪ ০৪- ০৯- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৫৫,  ০৪/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

খাজাবাবা রহমিউল্লাহ 
এন্টারপ্রাইজ 

অমরপুর,  বাউশা,  বািা,  
রাজশাহীা্ 

ব- ০২৩২৯০৭ ০৯- ০৯- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ০৪,  ০৯/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতদ এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে বাজার,  োনটার। ব- ০২৩২৯০৮ ১২- ০৯- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ১২/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পারনিজ 
এন্টারপ্রাইজ 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯০৯ ১৫- ০৯- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৫০,  ১৫/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এেতব এন্টারপ্রাইজ ডাসমাতর,  তবনোদপুর বাজার,  
মতিহার,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯১০ ১৯- ০৯- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৪৮,  ১৮/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রচঞ্জ এন্টারপ্রাইজ বড়বনঙ্গশ্বরপুর, ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯১২ ২৩- ০৯- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৮৬,  ২৩/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস্ট্রে এতরনেয়ার 
বাংলানদশ 

তসংহারদহ,  বা াতিপারা ট্ররাড,  
জংলী,  োনটার। 

ব- ০২৩২৯১৩ ২৬- ০৯- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৫৩,  ২৬/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদয়া ট্রেডাসস অক্টয় ট্রমাড়,  ট্রবনলপুকুর,  
চাাঁপাইবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯১৪ ২৬- ০৯- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৮৭,  ২৬/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এলাহী এন্টারপ্রাইজ ট্রেশেপাড়া,  রহেপুর,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯১৫ ৩০- ০৯- ২০১৩ সীমাহীে েং- ৭৪,  ৩০/ ০৯/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ আর 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রসাোমসতজদ স্থলবন্দর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯১৬ ০১- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১৩৬,  ০১/ ১০/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ্াতে ি্াশে বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯১৮ ০২- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৬১,  ০২/ ১০/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রতবউল ট্রোর আরামবা ,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯২০ ০৮- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ১১৪,  ০৮/ ১০/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস টাটা ট্রেডাসস তশবে র,  োেসাট,  
তশব ঞ্জ, চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯২১ ০৯- ১০- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৪৯,  ০৯/ ১০/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাহাদ ইনলক্ট্রতেে 
এন্ড ওয়ােসসপ 

তিতলমনরাড,  তবদু্ৎ অতিনসর 
সামনে,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯২২ ০৯- ১০- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৪,  ০৯/ ১০/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রদশ ইন্টারন্যাশোল বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯২৩ ০৯- ১০- ২০১৩ সীমাহীে েং- ৩২৩, ১৩৩,  
০২/ ০৭/ ১৩, ০৯/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
আতরে এন্টারপ্রাইজ িদ্রা,  ওয়াডস েং- ২৭,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৯২৫ ১০- ১০- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৯০,  ১০/ ১০/ ২০১৩,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
তমো ট্রেতডং োলুপরু/ ০১,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ।  
ব- ০২৩২৯২৬ ২১- ১০- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ১০,  ২১/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রিন্ডস ট্রেডাসস েনলজ ট্রমাড়,  রহেপুর,  

ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯২৭ ২১- ১০- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ৪১,  ২১/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রসন্টু এন্টারপ্রাইজ আমারামবা ,  বটিলাহাট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯২৮ ২২- ১০- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ৫৬,  ২২/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রসাহা  ট্রপতে সাইডস এেডালা,  োনটার। ব- ০২৩২৯২৯ ২৩- ১০- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৬৫,  ২৩/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস হাতমম িাদাসস ৩৫,  মডসাে মানেসট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৩০ ২৯- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ০২,  ২৯/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
রয়্াল িচুসে তশনরাইল েনলােী,  ট্রিাড়ামারা,  

ট্রবায়াতলয়,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৯৩১ ২৯- ১০- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৪৫,  ২৯/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
োতবল অনটা রাইস তমল ট্রিোটাপাড়া,  দাওোতন্দ,  পবা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৯৩৩ ৩০- ১০- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৮৩,  ২৩/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস োমাল এন্ড িাদাসস পতন্ডিপুর( ট্ররাডপাড়া) ,  োনচাল,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৩৪ ৩০- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৭৮,  ৩০/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস এ আর এন্টারপ্রাইজ তবমিসী,  চেেীতিস,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৩৫ ৩০- ১০- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৯৫,  ৩০/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
সানবরা এন্টারপ্রাইজ মতহিবাথাে,  রাজশাহী ট্রোটস,  

রাজপাড়া,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩২৯৩৭ ৩১- ১০- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৫৮,  ৩১/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মাহদী ট্রেডাসস স্বরুপে র,  শাহীবা ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৩৮ ৩১- ১০- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১৩১,  ৩১/ ১০/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস হৃদয় এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী, উত্তর হতররামপুর,  

ট্রসাোমসতজদ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৩৯ ০৩- ১১- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ১৬,  ০৩/ ১১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তপউলী এন্টারপ্রাইজ ১৪, প্রনিসর পাড়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৪০ ০৪- ১১- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১০,  ০৪/ ১১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ওনয়বসাইট ট্রবসড 
সাতিসনসস এন্ড ইনলতক্ট্রে্াল 
ইকুইপনমন্ট ইমনপাটস তলঃ 

তবহাসনমাড়,  ট্রচৌিপায়া,  
মতিহার,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৪২ ১১- ১১- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৬৬,  ১১/ ১১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ িানরে ট্রহানসে শালবা াে,  তবতসে ট্রমাড়,  সপরুা,  ব- ০২৩২৯৪৩ ১২- ১১- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ৭৫,  ১২/ ১১/ ২০১৩,  



রাজশাহী  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
তডতজটাল তমতডয়া ১২,  ট্রেতডয়াম মানেসট,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৪৪ ১৩- ১১- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১০৭,  ১৩/ ১১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস সাে ট্রেডাসস োলুপরু,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৪৫ ১৮- ১১- ২০১৩ সীমাহীে েং- ০৫,  ১৮/ ১১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
এতব ইন্টারন্যাশোল সূযসপরু,  েলম,  তসংরা,  োনটার ব- ০২৩২৯৪৬ ১৮- ১১- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ১৩২,  ১৮/ ১১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িৃো ট্রেডাসস তশবিলা,  ট্রহাতল্ডং- ২১২,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩২৯৪৭ ১৯- ১১- ২০১৩ ০৫ ট্রোতট েং- ২২,  ১৯/ ১১/ ২০১৩,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস মানয়র ট্রদায়া 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রবেীচে ট্রচৌডালা,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৪৮ ২১- ১১- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ২৭,  ২১/ ১১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রজ আর 
এন্টারপ্রাইজ 

তশয়ালমারা,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৪৯ ২৫- ১১- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৪৮,  ২৫/ ১১/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
 

ট্রমসাসস ট্রসানহল এন্টারপ্রাইজ আরতডএ মানেসট ২য় িলা,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৫১ ০৫- ১২- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৮৫,  ০৫/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাজ্জাদ এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৫২ ১০- ১২- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ০৬,  ১০/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আহাদ এন্টারপ্রাইজ উদয়ে র ট্রচৌডালা,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৫৩ ১০- ১২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ০৭,  ১০/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তলংে িী েনপসানরশে জালমাছমারী( হাজী ট্রমাড়) ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৫৪ ২২- ১২- ২০১৩ ২৫ লক্ষ েং- ৬০,  ২২/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রুম্পা এন্টারপ্রাইজ তবশ্বোথপুর,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৫৫ ২৬- ১২- ২০১৩ ৫০ লক্ষ েং- ৫০,  ২৬/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস অতি ইন্টারন্যাশোল িতরদপুর,  বাসুনদবপুর,  
ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৫৬ ২৯- ১২- ২০১৩ ০৫ লক্ষ েং- ০৯,  ১৫/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হাজী এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৫৭ ৩০- ১২- ২০১৩ ০১ ট্রোতট েং- ১৪১,  ২৯/ ১২/ ২০১৩,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসালাইমাে ইসা 
এন্টারপ্রাইজ 

িানটাপাড়া,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৫৮ ০৯- ০১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৯৭,  ০৯/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস তব এ এস বেরাম,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৯৫৯ ১৩- ০১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৮২,  ১৩/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতম বীজ িান্ডার জামালপরু,  পদ্মা আবাতসে,  
রাজশাহী 

ব- ০২৩২৯৬০ ১৬- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬৯,  ১৬/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাশরাতি 
এন্টারপ্রাইজ 

হতরে র,  রােীহতট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৬১ ২২- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১০২,  ২২/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

উোয়জা তবতড ইেনো ৭৩,  সুলিাো তিলা,  োজীহাটা,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৬২ ২৩- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯০,  ২২/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তদ ইশাল বীজ ৭৩,  সুলিাো তিলা,  োজীহাটা,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৬৩ ২৩- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৯,  ২২/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সাতিো ইন্টারন্যাশোল পদ্মা আবাতসে এলাো,  রাজশাহী। ব- ০২৩২৯৬৪ ২৩- ০১- ২০১৪ সীমাহীে েং- ২৫,  ২৩/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রায়হাে এন্টারপ্রাইজ পূবস পতিম সানহব রাম,  ট্রচৌডালা,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৬৫ ২৩- ০১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০১,  ২৩/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদে এন্টারপ্রাইজ বা ােটুতল,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৬৬ ২৯- ০১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৭৬,  ২৯/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এনক্সলতসয়র েনপসানরশে এক্স তিতটশ োউতন্সল িবে,  
মানলাপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৬৭ ২৯- ০১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১২০,  ২৯/ ০১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  এন্টারপ্রাইজ আজমিপুর,  ট্রমাল্লানটালা,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৬৯ ০২- ০২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫০,  ০২/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতির ট্রেডাসস ট্রোটস ট্রেশে তসতট বাইপাস,  
রাজপাড়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭০ ০৪- ০২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১৪,  ০৪/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতরি ট্রেড ভ্দ্দ্রা স্মৃতি অম্লাে ট্রমাড়,  ওয়াডস েং-
২৭,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭১ ০৪- ০২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০৪,  ০৪/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আইতবতটএল চামারাম,  ি্ালাপাড়া,  
বানরািতড়য়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৭২ ০৯- ০২- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১০৪,  ০৯/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পবস এন্টারপ্রাইজ ২৯৭,  ট্রবায়াতলয়াপাড়া,  
ট্রিাড়মারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭৩ ০৯- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৪,  ০৯/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বুশরা ট্রেডাসস খাে মতঞ্জল,  ওয়াপদা েনলােী,  
ট্রবায়াতলয়া,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭৪ ০৯- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৬,  ০৫/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ সামসুল হে সুলিাোবাদ,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭৫ ০৯- ০২- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ১৫৩,  ০৯/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



এি ট্রে তস ট্রেতডং ডাঃ ট্রেআরতস স্বরতে,  েিুে 
তবলতসমলা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭৬ ১২- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮২,  ১২/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস নুরী এন্টারপ্রাইজ িারাপুর,  ধরাইল,  তসংড়া,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৭৭ ১২- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮১,  ১২/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মীর ইেবাল এইচ- ১২৮,  আহেদপুর,  
ট্রিাড়মারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৭৮ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ২৫,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতিে ট্রেডাসস ধানুরা,  পুরুতলয়া,  গুরুদাসপুর,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৭৯ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৭,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

হাতসো এন্টারপ্রাইজ চেন ায়াস,  িমালিলা,  
বা াতিপাড়া,  োনটার। 

ব- ০২৩২৯৮০ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৭,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাো ট্রেডাসস ধানুরা,  পুরুতলয়া,  গুরুদাসপুর,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৮১ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৫,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শতরি এন্টারপ্রাইজ ধানুরা,  পুরুতলয়া,  গুরুদাসপুর,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৮২ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৬,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তেউ ট্রসে বস্ত্রালয় েীচা বাজার,  োনটার। ব- ০২৩২৯৮৩ ১৩- ০২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৮৬,  ১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতেব রাইস তমল োোইখালী,  ট্রচৌধুরীবাড়ী,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৮৪ ১৩- ০২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৩৮, ৮৫,  ১৯/ ০৯/ ১৪,  
১৩/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ ট্রমােনসদ আলী চেববদ্োথ,  োনটার। ব- ০২৩২৯৮৫ ১৮- ০২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪২,  ১৮/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শ্রাবে এন্টারপ্রইজ শাতন্তবা ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩২৯৮৬ ১৯- ০২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৮৭,  ১৯/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাসুদ এন্ড িাদাসস বাবুপরু,  তমরাটুতল,  রােীহাতট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৮৭ ১৯- ০২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১১৯,  ১৯/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ঐতশ ট্রেডাসস ট্রহাতল্ডং- ২৫২,  চরনজািপ্রিাপ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৮৮ ২০- ০২- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১০১,  ২০/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহমুদ ট্রেডাসস বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৯০ ২৪- ০২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫৬,  ২৪/ ০২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাংলানদশ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

৩/ ২৫৯,  চতন্দমা আবাতসে 
এলাো,  িদ্রা রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৯১ ০৪- ০৩- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৩৬,  ০৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহাবুবা এন্টারপ্রইজ ওয়াটার সাোইনমাড়,  ট্রদৌলিপুর,  ব- ০২৩২৯৯২ ০৪- ০৩- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৪৬,  ০৪/ ০৩/ ২০১৪,  



তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
 

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশ্বাস ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল 

২৫৪/ ২,  উপশহর হাউতজং এনেট,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৯৩ ০৫- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ০১,  ০৫/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পলাশ িল িান্ডার োোইখালী,  োনটার। ব- ০২৩২৯৯৪ ০৫- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০২,  ০৫/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজএম ট্রেডাসস পটুয়াপাড়া,  বাস টাতমসোল,  
োনটার। 

ব- ০২৩২৯৯৫ ০৫- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০৩,  ০৫/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাহমুদা এন্টারপ্রইজ লক্ষীোরায়েপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৯৬ ০৫- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৩৮,  ০৫/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

পদ্মা এনরা সানপাটস মহিিপুর,  ধুরইল,  ট্রমাহেপুর,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৯৭ ০৬- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯৪,  ০৬/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

অপসরা ট্রেডাসস েয়লািাঙ্গা( ঢুলঢুতল পাড়া) তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩২৯৯৮ ১১- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ২৯,  ১১/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বন্ধে এন্টারপ্রf ইজ লক্ষীপুর ট্রমাড়,  রাজপাড়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩২৯৯৯ ১১- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৩৪,  ১১/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রজড এন্ড েতল স্ ২৪৭/ ২২৪,  োতদর ঞ্জ,  ট্ররটার 
ট্ররাড,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৩০০০ ১১- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯১,  ১১/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশ্বাস এন্টারপ্রf ইজ ট্রিাড়াপাতখয়া, রামচন্দ্রপুরহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫০১ ১১- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯৪,  ১১/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েবতি ইন্ডাতস্ট্রজ( প্রাঃ) তলঃ তবতসে তশল্পে রী, দত্তপাড়া,  
োনটার। 

ব- ০২৩৫৫০২ ১২- ০৩- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ০১,  ৩১/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সানহব এন্টারপ্রf ইজ বানেশ্বর বাজার,  পুতিয়া,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫০৩ ১২- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ২৯,  ১২/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আমাো গ্রুপ তলঃ ট্রিবাতড়য়া, োনটার। ব- ০২৩৫৫০৪ ১২- ০৩- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৪০,  ১২/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বানসি ট্রেতডং সুইস ট্র ট সংলগ্ন,  পুরািে বাজার,  
রহেপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫০৫ ১৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ০৮,  ১৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ওতম এন্টারপ্রাইজ লক্ষীপুরনমাড়,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৫০৬ ১৩- ০৩- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৩২,  ১৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এ আর ট্রেড ইন্টারন্যাশোল চাাঁদপুর,  তসংড়া,  োনটার ব- ০২৩৫৫০৭ ১৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫৫,  ১৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমাতমে এন্টারপ্রইজ চেনিাড়াপাতখয়া,  রােীহাতট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫০৮ ১৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১১৪,  ১৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তিে ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ট্রচৌডালা,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫১০ ১৮- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২০৯,  ১৮/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রাইতজং ট্রেড ইন্টারন্যাশোল ২০৬/ ২,  উপশহর,  ট্রসোতেবাস,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫১১ ২৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪৯৭,  ২৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রসাহাে এন্টারপ্রইজ বাবুপরু,  িবােীপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫১২ ২৩- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫০১,  ২৩/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আব্দুল্লাহ ট্রেডাসস চামারাম,  বানরািতড়য়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫১৩ ৩১- ০৩- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫০২,  ৩১/ ০৩/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 
ট্রমসাসস জাহাঙ্গীর ডাল তমল রােীহাতট বাজার,  তশব ঞ্জ,  

চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 
ব- ০২৩৫৫১৪ ০২- ০৪- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ২৪১,  ০২/ ০৪/ ২০১৪,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
এস এে েনপসানরশে হড়রাম পূবস পাড়া,  রাজনোটস,  

রাজপাড়া,  রাজশাহী। 
ব- ০২৩৫৫১৫ ০৬- ০৪- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৭৭,  ০৬/ ০৪/ ২০১৪,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আমসা 
ইন্টারন্যাশোল 

আরামবা ,  বটিলাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫১৬ ০৭- ০৪- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৮৪,  ০৭/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রমানমে এন্টারপ্রইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫১৭ ১০- ০৪- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১১৫,  ১০/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

পারনিক্ট ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

তব- ২০৩,  তবতসে তশল্গ ে রী,  
সপরুা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫১৮ ১৭- ০৪- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৭০,  ১৭/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তবসতমল্লাহ ট্রেতডং জাতমরা চালাে, পুতিয়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৫১৯ ২০- ০৪- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ১৬৯,  ২০/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হাতবব এন্ড সন্স ট্রিররতশয়া,  আজমিপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২০ ২২- ০৪- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬২,  ২২/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাোতরয়া 
এন্টারপ্রইজ 

১০২/ ১,  আরামবা ,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২১ ২৭- ০৪- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৩,  ২৭/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রদশ বাংলা তময়াপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহ।তা 

ব- ০২৩৫৫২২ ২৮- ০৪- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৪৯,  ২৮/ ০৪/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাতরব এন্টারপ্রাইজ তবশ্বোথপুর,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২৪ ০৪- ০৫- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১১৩,  ০৪/ ০৫/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস োনশম এন্টারপ্রাইজ োতল ঞ্জ,  সরদারনটালা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২৫ ০৬- ০৫- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৪,  ০৬/ ০৫/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস হ্যাতপ এন্টারপ্রাইজ গুলবা ,  বালুবা াে,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২৬ ০৬- ০৫- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪৫,  ০৬/ ০৫/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আজনমরী ট্রেডাসস ট্রিাড়াপাতখয়া,  রামচন্দ্রপুরহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫২৭ ০৬- ০৫- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৩২, ১৩,  ০৬/ ০৫/ ১৪,  
০৫/ ০৫/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বাধে এন্টারপ্রাইজ ৬২- ৬৩,  তময়াপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহীা্ 

ব- ০২৩৫৫২৮ ১২- ০৫- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৮০,  ১২/ ০৫/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

উত্তরা এনরা ট্রপ্রাডাক্টস গুরুদাসপরু বাজার,  োনটার। ব- ০২৩৫৫৩০ ০৮- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৬,  ০৮/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

বাটা তিক্স তলঃ ট্রিপুকুতরয়া,  বািা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৫৩১ ১৭- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬০,  ১৭/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আল মতদো 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রবলাল বাজার,  ট্রচৌডালা,  
ট্র ামস্তাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫৩২ ২৪- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৫৮,  ২৪/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইোম ট্রেতডং ট্রচৌডালা,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫৩৩ ২৪- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ২০৮,  ২৪/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতির 
ইন্টারন্যাশোল 

জাহাঙ্গীরপাড়া,  ছত্রাতজিপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫৩৪ ২৯- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৪১৩,  ২৯/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস রাত ব ট্রেডাসস ছত্রাতজিপুর বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫৩৫ ২৯- ০৬- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৪১২,  ২৯/ ০৬/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তজ আর োনলেশে ৭,  আরতডএ মানেসট তেচ িলা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫৩৭ ০২- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ০২/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সপ্তে এন্টারপ্রাইজ বীরনশ্রষ্ঠ জাহাঙ্গীর স্মরেী,  িদ্রা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫৩৮ ০৬- ০৭- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৯২,  ০৬/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

হাইনটে এনরা ট্রপ্রাডাক্টস তলঃ ২১৩/ এ,  ট্রছাট বেরাম,  সপরুা,  
রাজশাহী 

ব- ০২৩৫৫৩৯ ০৭- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৯৯,  ০৭/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এস 
ইন্টান্যাশোল 

োতন্দতিটা,  োনটার। ব- ০২৩৫৫৪০ ০৮- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬৪,  ০৮/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

পারনিক্ট এনরা ট্রেয়ার বানেশ্বর,  পুতিয়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৫৪১ ১০- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০৮,  ১০/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রতশদ ট্রেতডং শালবা াে,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৫৪৩ ১৭- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৫৯,  ১৭/ ০৭/ ২০১৪,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস আলী এন্টারপ্রাইজ ৩৩,  রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩৫৫৪৪ ১৭- ০৭- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৫৮,  ১৭/ ০৭/ ২০১৪,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস িাপস ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

তচশতিয়া তেবাস,  বীরনশ্রষ্ঠ জাহাঙ্গীর 
স্মরেী,  িদ্রা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫৪৫ ২০- ০৭- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ০৪,  ২০/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইনো এনপ্রা ট্রটেনোলতজস্ রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫৪৭ ২৪- ০৭- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৯,  ২৪/ ০৭/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সরদার ট্রেডাসস হতরিলা ট্রমাড়,  িানহরপুর,  
বা মারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৫৪৯ ০৬- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০৫,  ০৬/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররােে এন্টারপ্রাইজ বাতজিপুর ( চাইপাড়া) ,  োেসাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৫৫০ ১০- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২৯,  ১০/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িােিীর 
এন্টারপ্রাইজ 

তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮০১ ১০- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৮৪,  ১০/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম আর ইন্টারন্যাশোল 
ট্রেতডং 

তময়াপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮০২ ১০- ০৮- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১১৪,  ১০/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম আর 
এন্টারপ্রাইজ 

জতমেপুর,  তবনোদপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮০৩ ১০- ০৮- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১৪৩,  ১০/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতম এন্টারপ্রাইজ িতেরপাড়া,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩৫৮০৪ ১১- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৬৫,  ১১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এি এম ইনলেেতেক্স েওহাটা বাজার,  পবা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮০৫ ১৩- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬৬,  ১৩/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আউতলয়া 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রসতলমাবাদ,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮০৬ ১৩- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৬৪,  ১৩/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

উত্তরবঙ্গ অনটা তিক্স( প্রাঃ)  
তলঃ 

কুখতন্ড,  বুধপাড়া,  মতিহার,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮০৭ ১৮- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০৩,  ০৭/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সামস্ ট্রেড ইমনপক্স সমসখলসী বাজার,  েলডাং া,  
োনটার। 

ব- ০২৩৫৮০৮ ১৮- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৩৭,  ১৮/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তবতড এনরা ট্রেয়ার হড়রাম,  চারখুটার ট্রমাড়,  
রাজনোটস,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮০৯ ১৯- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১০৬,  ১৯/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োইম এন্টারপ্রাইজ েওদাপাড়া,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮১০ ১৯- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১১৮,  ১৯/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম এে ট্রেডাসস বায়াবাজার,  পবা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮১১ ১৯- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ১৯/ ০৮/ ২০১৪,  



 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমাঃ মতিউর রহমাে  তড- ৭৯,  দর াপাড়া,  তজতপও,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩৫৮১২ ২০- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৮,  ২০/ ০৮/ ২০১৪,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস তদ্বপ ট্রেডাসস সা রপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  

রাজশাহী। 
ব- ০২৩৫৮১৩ ২০- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৮,  ২০/ ০৮/ ২০১৪,  

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
ট্রমসাসস ট্রজ এইচ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮১৫ ২০- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬০,  ২০/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এ 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮১৭ ২১- ০৮- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ৪৭,  ২১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এ্ানরা ইনলতক্ট্রে 
ট্রোর 

৩,  আলনহলাল সুপার মানেসট,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮১৮ ২১- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৫৭,  ২১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তড ট্রোড ইন্টারন্যাশোল সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮১৯ ২১- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬৯,  ২১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ঔতি িানমসসী লক্ষীপুর,   ালসস স্কলু মানেসট,  
তজতপও,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮২০ ২১- ০৮- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৭০,  ২১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তেউ ট্রিন্ডস ট্রেডাসস তশবে র,  জায় ীর রাম,  
োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২১ ২৪- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৯৯,  ২৪/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এম এম েনপসানরশে িতেরপাড়া,  মতহলা েনলজ ট্ররাড,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২২ ২৫- ০৮- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৪৯,  ২৫/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রায় ট্রেডাসস রােীে র,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮২৩ ২৬- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ০৩,  ২৬/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

চায়ো জাপাে ইমনপাটস 
হাউজ 

তি পাথতুরয়া,  গুরুদাসপুর,  
োনটার। 

ব- ০২৩৫৮২৪ ২৬- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ২৩,  ২৬/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তশল্পী এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার ট্রপয়াজপতে,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২৫ ২৭- ০৮- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৫৯,  ২৭/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম এম এন্টারপ্রাইজ ৩৩,  জয়ে র,  মীরপাড়া,  
বটিলাহাট,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২৬ ২৭- ০৮- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০২,  ২৭/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রহানসে ট্রেডাসস বুলেপুর আিাহার,  েয়ান ালা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২৭ ৩১- ০৮- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৩৩,  ৩১/ ০৮/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সাসস রাজ অনটানমতটে রাইস 
তমল 

মীরপাড়া,  োনমাশংেরবাতট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮২৮ ০১- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ০২,  ০১/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



শতি ট্রমতডে্াল ইকুইপনমন্ট পবা েিুেপাড়া,  সপরুা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮২৯ ০১- ০৯- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ০১,  ০১/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

হুদ হুদ ইন্টারন্যাশোল ৩৮/ ৩,  উপশহর হাউতজং এনেট,  
সপরুা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৩০ ০৩- ০৯- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৩,  ০৩/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আরতিে ট্রেডাসস হুজরাপুর,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩৫৮৩১ ০৪- ০৯- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ০২,  ০৪/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররইেনবা 
ইন্টারন্যাশোল 

চান্দলাই লতলিে র,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৩২ ০৪- ০৯- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১০২,  ০৪/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস তব মাসুম 
এন্টারপ্রাইজ 

বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৩৩ ০৭- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৪০,  ০৭/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রদালা 
ইন্টারন্যাশোল 

চতন্ডপুর পতিমপাড়া,  ছত্রাতজিপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৩৪ ০৮- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৭১,  ০৭/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

মতহিালবাড়ী,  ট্র াদা াড়ী,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৩৫ ০৮- ০৯- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৪১,  ০৮/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম আর সন্স িামসা সুলিাোবাদ,  ট্রেশে ট্ররাড,  
ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৩৬ ০৯- ০৯- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১২১,  ০৭/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ই এে ট্রেড এনজন্সী বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৩৭ ১০- ০৯- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ০১,  ১০/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আলী ইন্টারন্যাশোল বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৩৮ ১১- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১২৭,  ১১/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস  াজী এন্টারপ্রাইজ  াজীপুর,  আড় াড়াহাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৩৯ ১১- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৩১,  ১১/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতের এন্টারপ্রাইজ  াজীপুর,  আড় াড়াহাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৪০ ১৪- ০৯- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১৩৪,  ০৯/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ইতি এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৪১ ১৪- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১৩০,  ১৪/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্ররাজতলে ট্রেড দর াপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮৪২ ১৫- ০৯- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১১০,  ১৫/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

েেতিনডন্স এন্টারপ্রাইজ তশোরী িুটােী বাজার,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৪৩ ১৫- ০৯- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১০৯,  ১৫/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বতে এন্টারপ্রাইজ খানয়রহাট বাজার,  বািা,  রাজশাহী ব- ০২৩৫৮৪৪ ১৬- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৭২,  ১৬/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



তসতিে এনরা এন্ড 
ট্রেতমে্াল 

বহরমপুর,  তজতপও,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮৪৫ ১৮- ০৯- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬৩,  ১৮/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস প্রান্ত ট্রেডাসস হু লবাড়ীয়া,  োনটার। ব- ০২৩৫৮৪৬ ২৩- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০৩,  ২৩/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আল িাওসীি এন্টারপ্রাইজ বড়বেরাম,  ট্রশখপাড়া,  সপুরা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৪৭ ২৩- ০৯- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১৪৬,  ২৩/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জতে এন্টারপ্রাইজ োমালপুর,  তমজসপরু,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৪৯ ২৯- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২০,  ২৯/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আর ট্রে ট্রেডাসস তশনরাইল,  তটোপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৫০ ২৯- ০৯- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬২,  ২৯/ ০৯/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রশািা এন্টারপ্রাইজ ট্রশরপুর িান্ডার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫১ ১২- ১০- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৯৩,  ১২/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতরি এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫২ ১৩- ১০- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৭২,  ১৩/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সিিা ট্রেডাসস ছত্রাতজিপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫৩ ১৪- ১০- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১২৯,  ১৪/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েদসাে ট্রেতডং পবা েিুে পাড়া,  সপরুা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৫৪ ১৫- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১৮১,  ১৪/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ইউোইনটড রপ ট্রেয়ার তবতসে তশল্প ে রী,  দত্তপাড়া,  
োনটার। 

ব- ০২৩৫৮৫৫ ১৯- ১০- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১১৯,  ১৯/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এে এস ট্রেডাসস ট্রেশে বাজার,  রহেপুর,  
চাাঁপাইেববা ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫৬ ১৯- ১০- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১১৮,  ১৯/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শতিে ট্রেডাসস বুলেপুর,  আিাহার,  েয়ান ালা,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫৭ ১৯- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ২০১,  ১৯/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বেলিা এনরা 
মানেসতটং 

চিরুপুর,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫৮ ১৯- ১০- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২২২,  ১৯/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবশাল এন্টারপ্রাইজ োেসাট বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৫৯ ১৯- ১০- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২২৩,  ১৯/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মাতরয়া এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৬০ ২০- ১০- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ২৮,  ২০/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বেসা ট্রেডাসস ১৫১,  স্বরুপে র,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৬২ ২২- ১০- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ৯২,  ২২/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস প্রতম এন্টারপ্রাইজ চােলা আড় াড়াহাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৬৩ ২২- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৩১,  ২২/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সাতদয়া এন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৬৪ ২২- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৯৩,  ২২/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আতিিা এন্টারপ্রাইজ িদ্রা স্মৃতিনমাড়,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৬৫ ২২- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১৭০,  ২২/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আর এস ট্রেডাসস ৬৭,  স্বরুপে র,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। ব- ০২৩৫৮৬৬ ২৩- ১০- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ০২,  ২৩/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সাদমাে ইনলতক্ট্রে এন্ড থাই 
এ্ালুতমতেয়াম 

তশনরাইল,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮৬৭ ২৩- ১০- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১৫,  ২৩/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রুতে এন্টারপ্রাইজ ১১১- ১১২,  তিতলম ট্ররাড,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৬৮ ২৬- ১০- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১৭৯,  ২৬/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

সামাদ এন্টারপ্রাইজ সানবে লািাঙ্গা,  রােীহাতট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ।  

ব- ০২৩৫৮৬৯ ২৭- ১০- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৭৯,  ২৭/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তসজতলং েনপসানরশে শালবা াে,  সপরুা,  রাজশাহী ব- ০২৩৫৮৭০ ২৮- ১০- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬১,  ২৮/ ১০/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্ররতমতডয়াল তসনেমস্ ৬১২,  উত্তর মতহিবাথাে,  
রাজনোটস,  রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৭২ ০৫- ১১- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ১২২,  ০৫/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তমলে এন্টারপ্রাইজ হড়রাম বাজার,  রাজনোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৭৪ ১০- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১১৩,  ১০/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস েতরম ট্রেতডং ৫৮,  মানলাপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮৭৫ ১১- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৩৭৯,  ১১/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এস এস 
এন্টারপ্রাইজ 

১৭/ ৪,  িবােীপুর,  রাজারামপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৭৭ ১৬- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১১৫,  ১৬/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তশমুল ট্রেডাসস ট্রসাোপুর,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৭৮ ১৬- ১১- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ৩১৮,  ১৬/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস বন্ধ ুএন্টারপ্রাইজ বাতলয়াতদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮০ ১৬- ১১- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ৬৩৯,  ১৬/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস এস এস এন্টারপ্রাইজ তটোপাড়া,  ট্রিাড়ামারা,  রাজশাহী ব- ০২৩৫৮৮২ ১৮- ১১- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ৩৭৪,  ১৭/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস স্বপ্নীল এন্টারপ্রাইজ হাজারীিাঙ্গা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৩ ১৮- ১১- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৫৮১,  ১৮/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



ট্রমসাসস ট্রমৌ এন্টারপ্রাইজ পুকুতরয়া,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৪ ১৯- ১১- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৩৫৩,  ১৯/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

রহমাে ট্রেডাসস ১২৮/ এ,  তশনরাইল,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৮৫ ২৩- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪৩৯,  ২৩/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তবথী এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ থাোন ট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৬ ২৪- ১১- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ২৮৫,  ২৪/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্র ৌড় ট্রেড ট্রসন্টার হাউজ ে র,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৭ ২৫- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৩৭৬,  ২৫/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ঈশাে এন্টারপ্রাইজ তশব ঞ্জ বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৮ ২৫- ১১- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৫৭৭,  ২৫/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুমে এন্টারপ্রাইজ দাতড় াছা,  আড় াড়াহাট,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৮৯ ২৬- ১১- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪৫১,  ২৬/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাতরহা ট্রেডাসস আড়াজীনচৌো,  আতদো েনলজ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ 

ব- ০২৩৫৮৯০ ২৭- ১১- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৩৩০,  ২৭/ ১১/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস টুটুল এন্টারপ্রাইজ সানহব বাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৮৯১ ০১- ১২- ২০১৪ সীমাহীে েং- ২০৫,  ০১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

মানয়র ট্রদায়া ট্রেডাসস উত্তর বড় াছা,  োনটার। ব- ০২৩৫৮৯৩ ০২- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ২৪৩,  ০২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস িাতরহা এনরা 
ট্রপ্রাডাক্টস 

কুমারপাড়া,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৮৯৪ ০২- ১২- ২০১৪ সীমাহীে েং- ৪৭৬,  ০২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস োতদম এন্টারপ্রাইজ গুলবা  তমতস্ত্রপাড়া,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৯৫ ০৩- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৬১৯,  ০৩/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তেশাে এন্টারপ্রাইজ োেসাট বাজার,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৯৬ ০৩- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৬১৮,  ০৩/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমাঃ আব্দুর রতহম তসংহারদহ,  পীর ঞ্জ,  োনটার। ব- ০২৩৫৮৯৭ ০৩- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৭৫৫,  ০৩/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শাহোজ 
এন্টারপ্রাইজ 

বা ােপাড়া,  রাজারামপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৯৮ ০৪- ১২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ২৮১,  ০৪/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তসজা এন্টারপ্রাইজ বাশমহল,  োেসাট,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৮৯৯ ০৪- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৩৭০,  ০৪/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মতবে অনটা রাইস 
তমল 

বতহপাড়া,  রহেপুর,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০০ ০৮- ১২- ২০১৪ সীমাহীে েং- ০৫,  ০৮/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 



বণসালী তট এন্ড ট্রেতডং েীচা বাজার,  োনটার। ব- ০২৩৫৯০১ ১০- ১২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ১১,  ১০/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আিয়ুাে এন্টারপ্রাইজ ট্রহা লানুহু বাজার,  ট্র ামস্তাপুর,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০২ ১০- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০২,  ১০/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মুসরাি এন্টারপ্রাইজ আজমিপুর,  হুদমাপাড়া,  
ট্রমাল্লানটালা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০৩ ১০- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ১০১,  ১০/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস জাতহদ এন্টারপ্রাইজ বাতলয়তদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০৪ ১১- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৭৪,  ১১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস শান্তা ইন্টারন্যাশোল বাতলয়তদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০৫ ১১- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৭৩,  ১১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস এম এ তস তিক্স লতলিাহার বাইপাস,  খড়খতড়,  
রাজশাহী। 

ব- ০২৩৫৯০৬ ১১- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১০৩,  ১১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সুতস্মিা এন্টারপ্রাইজ িটুােী বাজার,  ট্রিালাহাট,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ০২৩৫৯০৭ ১৪- ১২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬০,  ১৪/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তজ এম ট্রেডাসস োতদর ঞ্জ,  আমবা াে,  রাজশাহী। ব- ০২৩৫৯০৮ ১৫- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১১২,  ১৫/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস মায়া এন্টারপ্রাইজ রসুলপুরনমাড়,  ছত্রাতজিপুর,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ১৭১৯০১ ১৮- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৩১,  ১৮/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস ট্রশখ এন্টারপ্রাইজ ট্রশখনটালা,  তশব ঞ্জ,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ১৭১৯০২ ১৮- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৬৪,  ১৮/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস সরোর এন্টারপ্রাইজ তশবপুরহাট, পুতিয়া রাজশাহী। ব- ১৭১৯০৩ ২১- ১২- ২০১৪ সীমাহীে েং- ১০৪,  ২১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

আর এ ট্রেড ইন্টারন্যাশোল দতড়খরনবাো, তজতপও,  রাজশাহী। ব- ১৭১৯০৪ ২১- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ১৩৭,  ২১/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস তপ্রিম এন্টারপ্রাইজ ৮৮, হাসপািাল ট্ররাড,  
চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ১৭১৯০৫ ২২- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪০,  ২২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস আতশে এন্টারপ্রাইজ আজমিপুর,  ট্রমাল্লানটালা,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ১৭১৯০৬ ২২- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪১,  ২২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস যমুো ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

বাতলয়তদিী,  ট্রসাোমসতজদ,  
তশব ঞ্জ,  চাাঁপাইেবাব ঞ্জ। 

ব- ১৭১৯০৭ ২২- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৪২,  ২২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

যমুো এতডবল অনয়ল ৩৮০/ ২,  উপশহর হাউতজং এনেট,  ব- ১৭১৯০৮ ২২- ১২- ২০১৪ ০৫ লক্ষ েং- ৬০,  ২২/ ১২/ ২০১৪,  



ইন্ডাতিজ তলঃ,  ইউতেট- ২ সপরুা,  রাজশাহী। োরখাোঃ 
সবরা ীিলা,  তপতরজপরু,  
ট্র াদা াড়ী,  রাজশাহী। 

 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

ট্রমসাসস পলাশ এন্ড সন্স ১৮৩/ ৩,  হড়রাম পূবসপাড়া,  
রাজনোটস,  রাজশাহী। 

ব- ১৭১৯১০ ২২- ১২- ২০১৪ ০১ ট্রোতট েং- ৭৫,  ২২/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তরলানয়ন্স এন্টারপ্রাইজ ৭,  তেউমানেসট,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ১৭১৯১১ ২৩- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৪০,  ২৩/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

তরয়াদ এন্ড িাদাসস ট্রহনিমখাাঁ সবতজপাড়া,  তজতপও,  
রাজশাহী। 

ব- ১৭১৯১৩ ২৩- ১২- ২০১৪ ২৫ লক্ষ েং- ৫৯,  ২৩/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

এস এে েনপসানরশে হড়রাম পূবসপাড়া,  রাজনোটস,  
রাজশাহী। 

ব- ১৭১৯১৪ ৩০- ১২- ২০১৪ ৫০ লক্ষ েং- ৫৬,  ২৪/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

োহার অনটা বাইে রােীবাজার,  ট্রিাড়ামারা,  
রাজশাহী। 

ব- ১৭১৯১৫ ৩০- ১২- ২০১৪ ০৫ ট্রোতট েং- ৮০,  ২৮/ ১২/ ২০১৪,  
 ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 

 

 
প্রতিোনের োম 

 
প্রতিোনের তিোো 

তেবন্ধে সেদ 
েং 

িাতরখ 
আমদাতের 
সীমা 

 
ট্রেজারী চালাে েং, 



  িাতরখ ও ব্াংনের োম 

ট্রমসাসস সরদার রাইচ এনজন্সী, তদয়াড় সাহাপুর  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৭৭  ০৫ /০৭/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৩২৮ ,০৫িাং/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খায়রম্নল রাইচ এনজন্সী, আই ট্রে ট্ররাড  ,জয়ে র,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৭৮ ০৭ /০৭/০৯  সীমাহীে চালাে েং১৪ ,িাং 
০৭/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  ইসলাম িাদাসস, ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯১৭৯  ০৮ /০৭/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৯০ ,িাং 
০৮/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

সরদার িুড এন্ড ট্রববানরজ ইন্ডাতিজ রিুোথপুর  ,আিাইকুলা  ,পাবো।  ব - ১৪৯১৮০ ০৮ /০৭/০৯  সীমাহীে চালাে েং৮৮ ,িাং 
০৮/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

হাতবব এন্ড সন্স, ট্রমছুয়া বাজার ট্ররাড  ,তদলালপুর ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৮১  ০৯ /০৭/০৯  এে লক্ষ চালাে েং৬৮ ,িাং 
০৯/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতদো রাইচ তমল, দাশুতড়য়া বাজার  ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৮২  ২৪ /০৭/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৮০ ,িাং 
২০/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

এ .এস ট্রেড এন্টারপ্রাইজ,  মুলাডুলী  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৮৩  ২৪ /০৭/০৯  পনের লক্ষ চালাে েং২৮ ,িাং 
২২/ ০৭ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

োাঁচ ির  ,ট্রেশে ট্ররাড  ট্রেশে ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৮৪  ০৩ /০৮/০৯  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৮৯ ,িাং 
০৩/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাতববুর রহমাে এন্ড সন্স, চরোমারী  ,জয়ে র ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৮৫  ১০ /০৮/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১২৮ ,১০িাং/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস লতিি রাইচ তমলস, েনলজ ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৮৬  ১১ /০৮/০৯  সীমাহীে চালাে েং১৭৬ ,িাং 
১১/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



সরোর িুড এন্ড ট্রববানরজ ইন্ডাতিজ সাতথয়া পাবো ব - ১৪৯১৮৭  ১১ /০৮/০৯  সীমাহীে চালাে েং১২৫ ,িাং 
১৯/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তসরাজুল এন্ড িাদাসস, আওিাপাড়া  ,বানশরবাদা ,
ঈশ্বরদী ,পাবো।  

ব - ১৪৯১৮৮  ২৭ /০৮/০৯  পনের লক্ষ চালাে 
েং৯০ ,২৬িাং/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মাতলথা ট্রেডাসস, 
 

ট্রশরশাহ ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৮৯  ১০ /০৯/০৯  এে ট্রোতট চালাে 
েং৮৮ ,১০িাং/ ০৯ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রতিজ উতিে সরদার এন্ড সন্স জয়ে র  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯১৯০  ১৪ /০৯/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১০৭ ,০৯িাং/ ০৯ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রজড আর এন্টারপ্রাইজ, তশবরামপুর  ,ট্রবলিলা ট্ররাড ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৯১  ২৯ /০৯/০৯  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং০৪ ,২৩িাং/ ০৯ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রাতবব এন্টারপ্রাইজ োতজর  াংপাড়া  ,তবতপ 
োতজরপুর,পাবো।  

ব - ১৪৯১৯২  ০১ /১০/০৯  সীমাহীে চালাে 
েং৬৭ ,১০িাং/ ০৯ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রবঙ্গল তমট প্রনসতসং ইন্ডাতিজ তলঃ েতড়য়াল  ,োতমোথপুর ,সাতথয়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৯৪  ১১ /১০/০৯  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৯২ ,১১িাং/. ১০ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাছাঃ জাতেয়া সুলিাো সুজাে র  ,পাবো।  ব - ১৪৯১৯৫  ১৯ /১০/০৯  পনের লক্ষ চালাে 
েং৯০১৭ ,১৯িাং/ ১০ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আহসাে হাবীব হাজী আঃ  তণ ট্ররাড  ,তদলালপুর ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৯৬  ১৯ /১০/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৯৩ ,১৯িাং/ ১০ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এিারোইস েন্জুমার ট্রপ্রাডােটস হাজী আঃ  তণ ট্ররাড  ,তদলালপুর ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৯৭  ১৯ /১০/০৯  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৯৪ ,১৯িাং/ ১০ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্র াতময়া ট্রহলথ ট্রেয়ার সাতথয়া বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো।  ব - ১৪৯১৯৮  ১৪ /১১/০৯  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৮১ ,১০িাং/ ১১ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস শাহীে ইন্টারন্যাশোল, পারতখতদরপুর  ,আটিতড়য়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯১৯৯  ১১ /১১/০৯  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৭৫ ,১১িাং/ ১১ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুল হাতমদ তপ আই ট্ররাড বাইনলে  ,রাধাে র ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২০৫  ০৪ /০১/১০  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১০৭ ,০৯িাং/ ০৯ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ঈশ্বরদী এনরািডু ইন্ডাতিজ জয়ে র  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯২০৬  ০৫ /০১/১০  সীমাহীে চালাে 
েং১২৫ ,০৫িাং/ ০১ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস সংনযা  ট্রেডাসস ছািীয়ােী  ,পাবো।  ব - ১৪৯২০৭  ১০ /০১/১০  পনের লক্ষ চালাে েং৫৬ ,০৭িাং/ ০১ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

এলমা রম্নপ অি ইন্ডাতিজ এর অং  
প্রতিষ্ঠাে  , তলএলমা ট্রেতডং েনপসানরশে প্রাঃ  

তদলালপুর  ,পাবো।  ব - ১৪৯২০৮  ১৭ /০১/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৯ ,১৭িাং/ ০১ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হৃদয় ট্রেডাসস ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো  ব - ১৪৯২০৯  ০১ /০২/১০  পনের লক্ষ চালাে 
েং৯৫ ,০১িাং/ ০২ /২০১৫  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাজাফ্ির ট্রহানসে মাতল াছা  ,ট্রটবুতেয়া ,পাবো।  ব - ১৪৯২১০  ০৭ /০২/১০  পনের লক্ষ চালাে 
েং৮৩ ,০৭িাং/ ০২ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে ট্রমসাসস ট্রসনিে োরতিস প্রনসতসং ট্রোং তলঃ, বাইপাস ট্ররাড ,পাবো  ব -১৪৯২১১  ০৯ /০২/১০  সীমাহীে চালাে 
েং১২৩ ,০৯িাং/ ০২ /১০,  
 ট্রমসাসস রওশে শাহসীডস ট্রোম্পােী ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯২১২  ১০ /০২/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৯৭ ,১০িাং/ ০২ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আনোয়ার এন্টারপ্রাইজ তদলালপুর  ,িজলুল হে ট্ররাড ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২১৪  ০১ /০৩/১০  এে ট্রোতট চালাে েং১ ,১িাং/ ০৩ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আনমো এন্টারপ্রাইজ োশীোথপুর বাজার  ,সাতথয়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২১৫  ০৪ /০৩/১০  পনের লক্ষ চালাে 
েং৫৮ ,০৪িাং/ ০৩ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে েথস ট্রবঙ্গল মটরস তলঃ এইচ - ১৪৯৫ ,ডতবেউ- ০৮,  

শাল াতড়য়া  ,পাবো।  
 

ব - ১৪৯২১৭  ২৩ /০৩/১০  
 

এে ট্রোতট চালাে 
েং১৪১ ,২৩িাং/ ০৩ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস খাতলদ এন্টারপ্রাইজ ইয়ার ট্ররাড  ,সু্কল পাড়া ,ঈশ্বরদী , ব - ১৪৯২১৮  ২৯ /০৪/১০  পনের লক্ষ চালাে েং৯১ ,২৭িাং/ ০৪ /১০,  



পাবো। ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস  তড .এম .েনপসানরশে  ট্রবায়াতলয়া  ,আহেদপুর ,

সুজাে র ,পাবো।  
ব - ১৪৯২১৯  ১৮ /০৫/১০  পনের লক্ষ চালাে 

েং৪৪৮ ,১৮িাং/ ০৫ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মায়া এন্টারপ্রাইজ মূলাডুলী  ,ঈশ্বরদী ,পাবো  ব - ১৪৯২২১  ১৩ /০৭/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং১৮ ,১৩িাং/ ০৭ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রিটানরা েেসাতল্টং তলঃ ছাতিয়ােী  ,বাবলািলা ট্রমাড ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২২২  ১৪ /০৭/১০  পনের লক্ষ চালাে 
েং৮৫ ,১৩িাং/ ০৭ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

বাংলানদশ ট্রহাতমও ল্াবনরটরী ট্রমতরল ট্ররাড  ,শাল াতড়য়া ,পাবো  ব - ১৪৯২২৩  ০১ /০৮/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং০২ ,১২িাং/ ০৭ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রচ্েতসলার রপ সাইন্স ধনলশ্বও  ,ট্রদনবাত্তর ,আটিতড়য়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২২৪  ০৩ /৮/১০  এে ট্রোতট চালাে েং১৬৬ ,৩িাং/ ০৮ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

মামা ইন্টারন্যাশোল ট্রলানো ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯২২৫  ০৪ /৮/১০  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৫২ ,০৪িাং/ ০৮ /০৯,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োতিম ট্রেডাসস েিুে বাজার  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯২২৬  ২২ /০৮/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৪০০ ,১০িাং/ ০৮ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

 

ট্রমসাসস মুকুল এন্ড িাদাস 
 

েিুে বাজার  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯২২৭  ২২ /৮/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৩৯৯ ,১০িাং/ ০৮ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শারতমে ট্রেতডং েিুে বাজার  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ১৪৯২২৮  ২২ /৮/১০  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৪০১ ,১০িাং/ ০৮ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

সাতজদ সাইমুে এনরা িামস তলঃ শটসোট চাটনমাহর  ,হাতরয়াবাতড় ,
মালতঞ্চ ,পাবো।  

ব - ১৪৯২২৯  ২২ /৯/১০  সীমাহীে চালাে 
েং৬৩ ,৩১িাং/ ০৮ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মা হাডসওয়ার োতশোথপুর  ,বাজার ,সাতথয়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৩০  ২৭ /৯/১০  পনের লক্ষ চালাে 
েং১১০ ,১৬িাং/ ০৯ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



আর এি ট্রসানয়টার আিিাবে র  ,ট্রছচাতেয়া বাজার ,
সাতথয়া.পাবো।  

ব - ১৪৯২৩১  ০২ /১১/১০  এে ট্রোতট চালাে 
েং১১৩ ,০১িাং/ ১১ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েৃতি তবপেব ট্রোর বেরাম বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩২  ০২ /০১/২০১১  পনের লক্ষ চালাে 
েং১১৮ ,৩০িাং/ ১২ /১০,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাজী বীজ িান্ডাা্র ট্র াডরী বাজার  ,আটিতড়য়া ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৩৩  ১০ /০১/১১  পনের লক্ষ চালাে েং    ,১০িাং/ ০১ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তবলাস তবপেী ট্রবতেয়া পতি  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৪  ১১ /০১/১১  এে ট্রোতট চালাে েং১৭ ,১১িাং/ ১ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

শাতেল মারনচেডাইচ শাল তড়য়া  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৫  ১৭ /০১/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং২৩ ,১৩িাং/ ০১ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস কুমকুম ইন্টারন্যাশোল ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৬  ৩০ /০১/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৯১ 
,২৬িাং/ ০১ /১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস হাজী ইেটারন্যাশোল ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৭  ব - ৩০/০১/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৮৮ ,২৬িাং/ ০১ /১১,  

ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রটবুতেয়া ট্রেতডং, ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৮  ৩০ /০১/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৮৯ ,২৬িাং/ ০১ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস হাজী ট্রেতডং ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৩৯  ৩০ /০১/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৯০ ,২৬িাং/ ০১ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্ররাজ এনরা প্রাঃ তলঃ, মুেতসদপুর ,দাশুতড়য়া  ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৪০  ১০ /০২/১১  এে লক্ষ চালাে 
েং১০১ ,১০িাং/ ০২ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

োজ ি্াশে, িজলূল 
হেনরাড

,তদলালপুর,খােবাহাদুর,মানেসট,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৪১  ১৭ /০২/১১  পনের লক্ষ চালাে 
েং১৭৬ ,১৭িাং/ ০২ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস এে ইসলাম এন্ড িাদাস তপ আই ট্ররাড  ,রাধাে র ,
মজুমদার পাড়া ,পাবো  

ব - ১৪৯২৪২  ২৮ /০৩/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং২৬ ,১৭িাং/ ০৩ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তমশু ইন্টারন্যাশোল তপ আই ট্ররাড  ,রাধাে র ,হাউজ 
পাড়া ,পাবো।  

ব - ১৪৯২৪৩  ০১ /০৬/১১  এে ট্রোতট চালাে েং৫৮ ,০১িাং/ ০৬ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতমে ট্রেডাসস শাল াতড়য়া  ,ট্র ারস্থাে ট্ররাড ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৪৫  ০৬ /০৭/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৩৬ ,০৬িাং/ ০৭ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

অেন্য ইেনিা -ট্রটে তলঃ,  অেন্য ইেনিা -ট্রটে তলঃ ,আব্দুল 
হাতমদ ট্ররাড ,পাবো  

ব - ১৪৯২৪৬  ১০ /০৭/১১  সীমাহীে চালাে েং৬১ ,১২িাং/ ০৬ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োইস ট্রেতডং ট্রোলাচাদপাড়া  ,ট্রজাড বাংলা 
ট্ররাড ,পাবো।  

ব - ১৪৯২৪৭  ১৩ /০৭/১১  এে ট্রোতট চালাে 
েং৯০ .৮১,১৩িাং/ ০৭ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রেডাসস চরন াতবন্দপুর  ,দুলাই বাজার ,
সুজাে র ,পাবো।  

ব - ১৪৯২৪৮  ১০ /০৮/১১  পনের লক্ষ চালাে 
েং১১৯ ,১০িাং/ ০৮ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

অেন্য তরংেস এ্ান্ড ট্রবিানরজ তলঃ, তপ এে ট্ররাড  ,দঃ রািবপুর ,
পাবো। 

ব - ১৪৯২৪৯  ১৮ /০৮/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৪৫ ,১িাং/ ০৮ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

িরঙ্গ প্াতেতজং রামােন্দপুর  ,পাবো।  ব - ১৪৯২৫০  ০৬ /৯/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং২৫৫ ,০৫িাং/ ০৯ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস জেেী ট্রোর িতরদপুর ,মুলাডুলা  ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬০১ 

০৬ /৯/১১  পনের লক্ষ চালাে 
েং১৬৭ ,০৬িাং/ ০৯ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

সিট  নরাঃ তল দুলাই বাজার  ,সুজাে র ,পাবো।  ব - 
০২০০৬০২ 

০৬ /৯/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১৯৭ ,০৬িাং/ ০৯ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



তেয়ম িুড প্রডােটস সদর হাসপািাল ট্ররাড  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬০৩ 

১১ /৯/১১  এে ট্রোতট চালাে 
েং২৫৩িাং০৮ /০৯/১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আমাস ট্রপাতরে তিসাতরজ এন্ড 
েমনপেক্স 

ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬০৫ 

২৬ /৯১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৩০৫ ,০৬িাং/ ০৯ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ন্যাশোল ট্ররইে প্রডােটস তলঃ ট্রেশে ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী , পাবো। ব - 
০২০০৬০৬ 

২৬ /৯/১১  সীমাহীে চালাে 
েং১৬৩ ,২৬িাং/ ০৯ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আব্দুস সামাদ ট্রেতডং তব -ে র বাজার ,িতরদপুর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬০৭ 

০২ /১০/১০  পনের লক্ষ চালাে েং৪৯ ,০২িাং/ ১০ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ্াতম এ্াতে এন্টারপ্রাইজ, বৃমালতঞ্চ ,বািুলপরু  ,সুজাে র ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬০৮ 

১২ /১০/১১  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং৮৮ ,১২িাং/ ১০ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িপু েেিাশে  ,তপ এে ট্ররাড বাইনলে ,
আতরিপুর ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬০৯ 

১৭ /১০/১১  পনের লক্ষ চালাে েং৬৭ ,১৭িাং/ ১০ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আশরাি আলী, ট্রসাোপতি ,পাবো। ব - 
০২০০৬১০ 

১৭ /১০/১১  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১০০ ,১৭িাং/ ১০ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িারম্নে এন্ড িাদাসস  ,েওদাপাড়া ,দাশুতড়য়া ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬১১ 

১৮ /১০/১০  সীমাহীে চালাে েং৫৫ ,১৮িাং/ ১০ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িরহাদ আখিার, সদর হাসপািাল ট্ররাড ,
শাল াতড়য়া  ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬১২ 

০৭ /১২/১১  সীমাহীে চালাে েং০৮ ,১িাং/ ১২ /১১,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মুে বস্ত্রালয়, মঙ্গলরাম  ,হাদল ,িতরদপুর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬১৩ 

০৩ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং২৫ ,০৩িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মুে বস্ত্রালয়, মঙ্গলরাম  ,হাদল ,িতরদপুর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬১৩ 

০৩ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং২৫ ,০৩িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

প্রামাতেে ট্রেডাস, মঙ্গলরাম  ,হাদল ,িতরদপুর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬১৪ 

০৩ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং২৩ ,০৩িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



তমতথলা বস্ত্রালয়, বেরাম বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬১৫ 

০৪ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং২৪ ,০৩িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ লুৎির রহমাে, বেরাম বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬১৬ 

০৪ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং২৬ ,০৩িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস েতবর এন্টারপ্রাইজ,  াছপাড়া  ,বাইপাস ট্ররাড ,পাবো।  ব - 
০২০০৬১৭ 

০৫ /০১/১২  সীমাহীে চালাে েং৩৬ ,০৫িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতলিা এন্টারপ্রাইজ, আিাইকুল ট্ররাড  ,শাল াতড়য়া ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬১৮ 

১০ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে েং৪০ ,১০িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িাজ িনু ট্রেডাসস, শ্রীপুর  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬১৯ 

১১ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৬৭ ,০৫িাং৬৯/০১/১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তরপা ট্রেডাসস, শ্রীপুর  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬২০ 

১১ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৬৮ ,০৫িাং৭০/০১/১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

এস এ এন্টারপ্রাইজ  ,বালুচর ,চাটনমাহর ,পাবো।  ব - 
০২০০৬২১ 

১৫ /০১/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৯৯ ,১৫িাং/ ১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস বাতসর এন্টারপ্রাইজ  ,হেসুপার মানেসট ,এ হাতমদ 
ট্ররাড ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬২২ 

১৫ /০১/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৭৬ ,১১িাং৭৭/০১/১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রপ্রানরজ এনরা ইন্ডাতিজ  ,তপ এে ট্ররাড ,আতরিপুর  ,
হাজীর হাট ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬২৩ 

২৩ /০১/১২  পনের লক্ষ চালাে 
েং৩১২ ,২২িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমায়ানজ্জম ট্রহানসে, ে রবাড়ী  ,পুরাে িানরঙ্গা ,ট্রবড়া ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬২৪ 

২০ /০২/১২  সীমাহীে চালাে 
েং৩১২ ,২২িাং/ ০১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

োতবলা  এন্টারপ্রাইজ, জালালপুর বাজার  ,পাবো।  ব - ১৪ /০৩/১২  এে লক্ষ চালাে েং৮৭িাং১২ /০৩/১২,  



০২০০৬২৫ ট্রসাোলী ব্াংে 
 
 
 

সাতথ ট্রেডাসস  ,সিলজাো বাজার ,চাটনমাহর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬২৬ 

০৮ /০৫/১২  এে লক্ষ চালাে েং৬১িাং৮ /০৫/১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 
 
 

এেতম এনরা সাইন্স  ,মুলাডুতল ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - 
০২০০৬২৭ 

১৪ /০৫/১২  পাচ লক্ষ চালাে েং১৬ ,১৩িাং/ ০৫ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রটেপোস েতম্পউটাসস, মুতক্তনযাদ্ধা মানেসট  ,এ হাতমদ 
ট্ররাড ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬২৮ 

১৭ /০৫/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৮৬ ,১৭িাং/ ০৫ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস সসেি ট্রেতডং এন্টারপ্রাইজ, ট্রসাোপতি  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৩০ 

০১ /০৭/১২  সীমাহীে চালাে 
েং১৫৪ ,২৭িাং/ ০৬ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তিে িারা এন্টারপ্রাইজ  ,তপ এে ট্ররাড ,দঃ রািবপুর  ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৩১ 

০২ /০৭/১২  এে ট্রোতট চালাে েং২০ ,০২িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তদ রনয়ল প্রডাক্ট  )ট্রিট,(  েনলজ ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৩৩ 

০৩ /০৭/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৩০ ,০৩িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস  তলমে এনরা  ,ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো  ব - 
০২০০৬৩৪ 

০৩ /০৭/১২  পনের লক্ষ চালাে 
েং১৩৬ ,০৩িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এ্াতবতলতট এনরা ট্রেতমে্াল ইন্ডাঃ, ট্রটবুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৩৫ 

০৩ /০৭/১২  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১৩৭ ,০৩িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



পূণসিা এনরািডু ইন্ডাঃ, পাবো ট্ররাড ,বহরপুর  ,ঈশ্বরদী ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৩৬ 

১১ /০৭/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং১৩১ ,১১িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মীম ট্রোর  ,তেতিিপুর ,সুজাে র ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৩৭ 

১২ /০৭/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৫৫ ,০৮িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

সাা্ইম বসত্ম্ম্রতবিাে  , াঙ্গহাতট বাজার ,সাতথয়া ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৩৮ 

১৭ /০৭/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৫৩ ,০৮িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস োেলী ট্রেতডং  ,ে রবাড়ী িাট  ,ট্রবড়া ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৩৯ 

০৬ /৮/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৩০ ,০২িাং/ ০৮ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

মাতহ ট্রোর,  াঙ্গহাতট বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৪১ 

২৮ /০৮/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৫৪ ,০৮িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রদা াছী বস্ত্রালয়, পারবিসী ঞ্জ  ,ট্রবতেয়াপতি ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৪৩ 

৩০ /০৯/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১৪৩ ,২৭িাং/ ০৯ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

সরোর এন্ড িাদাসস, বািইল পঃ পাড়া  ,পােশী ,
ঈশ্বরদী ,পাবো।  

ব - 
০২০০৬৪৪ 

০৯ /১০/১২  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং০৩ ,০৮িাং/ ১০ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

এ  .আর .এন্টারপ্রাইজ,  দাপুতেয়া বাজার  ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৪৫ 

১১ /১০/১২  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং১৮ ,১০িাং/ ১০ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস িতরদা আক্তার, সাতথয়া বাজার  ,সাতথয়া ,পাবো।  ব - 
০২০০৬৪৬ 

০১ /১১/১২  এে লক্ষ চালাে 
েং৫৬ ,০৮িাং/ ০৭ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শাহাদি এন্টারপ্রাইজ, তস এন্ড তব চিরু বাজার  ,সাতথয়া ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৪৭ 

১২ /১১/১২  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং৫৯ ,১১িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আলম ট্রেতডং  ,ইসলামপুর ,তহমাইিপুর ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৪৯ 

২৭ /১১/১২  এে ট্রোতট চালাে েং৯৫ ,২৭িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



এম ও তস ট্রেতডং, মালতঞ্চ বাজার  ,পাবো সদর  ,
পাবো। 

ব - 
০২০০৬৫০ 

২০ /১২/১২  সীমাহীে চালাে েং১১ ,২০িাং/ ১২ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ শাহাদি ট্রহানসে সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫১ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৩৩ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ ট্রসাহা  ট্রবড়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫২ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৩৫ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ বানয়তজদ আলম ট্রবড়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৩ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৩২ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাছাঃ খানলদা আক্তার ট্রবড়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৪ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৩৪ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ সতিকুল ইসলাম চাটনমাহর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৫ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৩১ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তেউ রাজ এন্টারপ্রাইজ মতহলা েনলজ ট্ররাড় ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৬ 

২ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৮৯ ,২িাং/ ১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আদোে এন্টারপ্রাইজ োচারী পাড়া পাবো ব - 
০২০০৬৫৭ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২১২ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আদর বস্ত্রালয় ব্াংে ট্ররাড় ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৮ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৬ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

েতবর ট্রেডাসস রাধাে র ,পাবো  ব - 
০২০০৬৫৯ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৪ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

রায়হাে ট্রেতডং ট্র াপালপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬০ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৮ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তিা তড তস ট্ররাড ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬১ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৬ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

এ ,এম ট্রমতশে টুলস  সাধুপাড়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬২ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৭ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



এস ,এে এন্টারপ্রাইজ  ছাতিয়াতে ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৩ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৩ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তমজসা ট্রেডাসস শাল াতড়য়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৪ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২১০ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

েীলম্াে শাল াতড়য়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৫ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০৯ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তেউ ট্রসানহলএন্টারপ্রাইজ শাল াতড়য়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৬ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২০২ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

রাটিা ট্রেড ইন্টারঃ ছাতিয়াতে ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৭ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২১১ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

রাটিা রা  হাউজ ছাতিয়াতে ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৮ 

০৩ /১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং২১৩ ,৩০িাং/ ১১ /১২,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃ রতশদুল 
 

িাঙ্গুরা ,পাবো  ব - 
০২০০৬৬৯ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৫ ,০৯িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

 

মনোয়ার ট্রহানসে িাঙ্গুরা ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭০ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৪ ,০৯িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তপ্রন্স এন্টারপ্রাইজ ছাতিয়াতে ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭১ 

১০ /০১/১৩  এে ট্রোতট চালাে 
েং১২৯ ,১০িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তেরব ট্রোর সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭২ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৫৪ ,০৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আর ,এস এন্টারপ্রাা্ইজ  
 

সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৩ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৫৩ ,০৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আেরাম ট্রেডাসস 
 

িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৪ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৬ ,০৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



ইসরাইল  ট্রেডাসস 
 
 

িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৫ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৭ ,০৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

রাহাি  ট্রেডাসস 
 
 

িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৬ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৯ ,০৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রহানসে ট্রোর 
 
 

িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৭ 

১০ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং৪৮ ,০৯িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

অরেী ট্রেডাসস 
 
 

আওরঙ্গনজব ট্ররাড ,পাবো  ব - 
০২০০৬৭৮ 

১৪ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে েং০৬িাং১৪ /০১/১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

শাওে চা ট্রোং 
 
 

ঈশ্বরদী  ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮২ 

২৪ /০১/১৩  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে েং২৮ ,২৪িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আিাজুল ইসলাম ট্রেডাস সাতথয়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৩ 

২৭ /০১/১৩  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১০৪ ,১৬িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মামুে বস্ত্রালয় িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৪ 

২৭ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং১২৯ ,২৭িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

শাহীে প্রামাতেে িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৫ 

২৭ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং১৩০ ,২৭িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রসতলম প্রামাতেে িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৬ 

২৭ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং১৩২ ,২৭িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আিতরো বস্ত্রালয় িতরদপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৭ 

২৭ /০১/১৩  এে লক্ষ চালাে 
েং১৩১ ,২৭িাং/ ০১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস হাজী এন্ড সন্স ট্রবড়া ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৮ 

০৫ /০২/১৩  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং৮৬ ,০৩িাং/ ০২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

জামাে এন্টারপ্রাইজ রাধাে র ,পাবো  ব - 
০২০০৬৮৯ 

০৫ /০২/১৩  পাাঁচ লক্ষ চালাে েং০৩ ,১১িাং/ ০২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এস এন্ড ট্রে ট্রেতডং তইমাইিপুর ,পাবো  ব - 
০২০০৬৯১ 

১৮ /০২/১৩  সীমাহীে চালাে 
েং৩৮ ,১৮িাং/ ০২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

েথস ট্রবঙ্গল হ্যাচারী আিাইকুলা ট্ররাড ,পাবো  ব - 
০২০০৬৯৪ 

৩০ /০৪/১৩  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৭৮ ,৩০িাং/ ০৪ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তপ্রয়িী ট্রমাবাইল সপ এন্ড সাতিসস আেবর আলী মানেসট ,পাবো  ব - 
০২০০৬৯৬ 

১২ /০৫/১৩  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৯৫ ,০৮িাং/ ০৫ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

োতসম এন্টারপ্রাইজ মালতচ  ,পাবো  ব - ০২০০৬৯৭  ১৫ /০৭/১৩  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১১৭ ,১৫িাং/ ০৭ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

খাে ফ্লাা্ওয়ার তমল তশবরামপুর ,পাবো  ব - ০২০০৬৯৮  ২১ /০৭/১৩  সীমাহীে চালাে 
েং৩১ ,১৭িাং/ ০৭ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতেছুর রহমাে এন্ড সন্স  ,োতরচা ট্ররাড ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ০২০০৭৫১  ২৫ /০৯/১৩  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৬৬ ,২৫িাং/ ০৯ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 
 

ওয়াদুদ ট্রেড ইন্টারন্যাশোল,  ,আটুয়া ,পাবো।  ব - ০২০০৭৫৩  ১৯ /১১/১৩  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং১০ ,১৯িাং/ ১১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস আতখ ট্রোর, সতলমুলোহ ট্ররাড  ,োলাচাদপাড়া ,পাবাো  ব - ০২০০৭৫৪  ২৬ /১১/১৩  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং২৪ ,২৬িাং/ ১১ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



ন্যাশোল এ্ানরা তিশারীজ  ,এমএম আলী ট্ররাড ,তশবরামপুর ,পাবো।  ব - ০২০০৭৫৫  ২২ /১২/১৩  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং২৩ ,২২িাং/ ১২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

যমুো এ্ানরা তিশারীজ, তশবরামপুর  ,পাবো।  ব - ০২০০৭৫৬  ২২ /১২/১৩  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং২৪ ,২২িাং/ ১২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

পদ্মা এ্ানরা তিশারীজ  ,তশবরামপুর ,পাবো।  ব - ০২০০৭৫৭  ২২ /১২/১৩  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং২৫ ,২২িাং/ ১২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস ট্রমালো ট্রেডাসস, সারতদয়ার শাখারীপাড়া  ,আিাইকুলা ,
পাবো। 

ব - ০২০০৭৫৮  ২৩ /১২/১৩  পাাঁচলক্ষ চালাে 
েং১০৬ ,২৩িাং/ ১২ /১৩,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

শাপলা এনরাপুড ইন্ডাতিজ, পাবোনরাড  ,ঢুলতট ,দাশুতডয়া ,ঈশ্বরদী ,
পাবো 

ব - ০২০০৭৬০  ২৩ /০১/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১০৪ ,২৩িাং/ ০১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

নুর এন্টারপ্রাইজ  ,ট্র াপালপুর ,বকুনলর ট্রলে ,পাবো  ব - ০২০০৭৬১  ০৬ /০২/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং৫৩ ,০৩িাং/ ০২ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ইনো এইড তলঃ, ছাতিয়ােী ,তবতসে তশল্পে রী ,সাড়ানরাড ,
পাবো। 

ব - ০২০০৭৬২  ০৯ /০২/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং১০০ ,৩০িাং/ ০১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

িতের ইন্টারন্যাশোল  ,ট্রবড়া বাজার  ,ট্রবড়া ,পাবো।  ব - ০২০০৭৬৩  ১১ /০২/১৪  সীমাহীে চালাে 
েং৯৯ ,১১িাং/ ০২ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

তশমলা ডায়া েতেে ট্রসন্টার  ,শাল াতড়য়া মুতক্ত ব াতময়া ট্ররাড ,
বাইনলে  ,পাবো।  

ব - ০২০০৭৬৪  ২৩ /০২/১৪  সীমাহীে চালাে 
েং৮০ ,২৩িাং/ ০২ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



এম এম জুট িাইবাসস এন্ড ইন্ডাঃ 
তলঃ, 

ট্র াকুলে র  ,ইয়ারনপাটস ট্ররাড ,ঈশ্বরদী ,
পাবো 

ব - ০২০০৭৬৫  ০৬ /০৩/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৯৩ ,০৬িাং/ ০৩ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

এ .আর .এস .ট্রেতডং   ,ট্রলানো ট্ররাড ,ঈশ্বরদী ,পাবো  ব - ০২০০৭৬৬  ০৯ /০৩/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং৯৯ ,০৪িাং/ ০৩ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

এস .এম ট্রেডাসস, তসনেমা হল বাজার  ,সুজাে র ,পাবো।  ব - ০২০০৭৬৭  ১১ /০৩/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১১৪ ,১১িাং/ ০৩ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস উজ্জল ট্রেডাস, তচোখড়া  ,সুজাে র ,পাবো  ব - ০২০০৭৬৮  ১০ /০৪/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১৪১ ,১০িাং/ ০৪ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস তস তজ এম ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

তেসমি প্রিাবপুর  ,পাবো  ব - ০২০০৭৭০  ২১ /০৪/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং১৩৭ ,২৮িাং/ ০৪ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস সুলি বস্ত্রালয়  ,ট্রবতেয়াপতি ,পাবো  ব - ০২০০৭৭১  ০৭ /০৫/১৪  পতচশ লক্ষ চালাে 
েং৭১ ,০৫িাং/ ০৫ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 
 

ট্রমসাসস খাে এন্ড সন্স, ট্রপারতখতদরপুর  ,আটিতড়য়া ,পাবো।  ব - ০২০০৭৭২  ১২ /০৫/১৪  পাাঁচলক্ষ চালাে 
েং১৪০ ,১১িাং/ ০৫ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস  উইে  ট্রেডাসস,  াছপাড়া  ,বাইপাসনমাড় ,পাবো  ব - ০২০০৭৭৩  ১৪ /০৫/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১৩৫ ,১৪িাং/ ০৫ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

খাে এনরািডু্ইন্ডাতিজ, পাবো ট্ররাড, ঢুলতট  ,দাশুতড়য়া ,ঈশ্বরদী ,
পাবোা্ 

ব - ০২০০৭৭৪  ১৯ /০৫১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১৩৫ ,১৮িাং/ ০৫ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মাদারল্ান্ড এনরা সাতিসস  ,দাশুতড়য়া ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ০২০০৭৭৫  ২৮ /০৫/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 



েং০১ ,২৮িাং/ ০৫ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস শওেি আলী এন্ড সন্স, ট্রশরশাহ ট্ররাড  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ০২০০৭৭৬  ১৫ /০৬/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং২৩২ ,১৫িাং/ ০৬ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

সুিী ট্রেড ইন্টারন্যাশোল তদলালপুর ,পাবো  ব - ০২০০৭৭৮  ০৮ /০৭/১৪  পাাঁচ ট্রোতট চালাে 
েং৯৮ ,০৭িাং/ ০৭ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমাঃিতরকুল ইসলাম ট্রটবুতেয়া ,পাবো  ব - ০২০০৭৮০  ১১ /০৮/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালােেং৮১ /৪৮,০৫িাং/
০৮ /১৪,১১/০৮/১৪  
ট্রসাোলী ব্াংে 

অতরে ট্রেতডং হাউজ তদলালপুর ,পাবো  ব - ০২০০৭৮১  ০৮ /০৭/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং১৮ ,১২িাং/ ০৮ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মতলেে এনরািডু ট্রপ্রাডাক্টস দাশুতড়য়া বাজার  ,ঈশ্বরদী ,পাবো।  ব - ০২০০৭৮২  ১৪ /০৮/১৪  পাাঁচ ট্রোতট চালাে 
েং৪৬ ,১৪িাং/ ০৮ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস রূপালী ট্রেডাসস 
 

সাতথয়া ,পাবো  ব - ০২০০৭৮৩  ২১ /০৮/১৪  এে ট্রোতট চালাে 
েং১৫৮ ,১৯িাং/ ০৮ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

রাসনো ট্রমতডতসে 
 

ঈশ্বরদী  ,পাবো।  ব - ০২০০৭৮৪  ২৪ /০৮/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং৯৩ ,২৪িাং/ ০৮ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মৃধা তিেস এন্টারপ্রাইজ চাটনমাহর ,পাবো  ব - ০২০০৭৮৬  ০৯ /০৯/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালােেং১৫৫ ,০৮িাং/ ০৯
/১৪,১১/০৮/১৪  

ট্রসাোলী ব্াংে 
ট্রমসাসস এে আহসােএন্টারপ্রাইজ ট্রটবুতেয়া ,পাবো  ব - ০২০০৭৮৭  ১৫ /০৯/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালােেং৫৩ ,১৪িাং/ ০৯

/১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস বাতি খাদ্ িান্ডার তবতসে ,পাবো  ব - ০২০০৭৮৮  ১৮ /০৯/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালােেং১৩৯ ,১৮িাং/ ০৯
/১৪,  

ট্রসাোলী ব্াংে 



ট্রমসাসস েণসিুতল ট্রেডাস পারবত্তী ন্জ ,পাবো  ব - ০২০০৭৮৯  ২১ /০৯/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালােেং৪৬ ,২১িাং/ ০৯
/১৪,ট্রসাোলী ব্াংে  

িােিুড )এইচ তব(ইন্ডাঃ প্রাঃ তলঃ  তহমাইিপুর ,পাবো  ব - ০২০০৭৯০  ২১ /০৯/১৪  সীমাহীে চালােেং১৭১ ,১৭িাং/ ০৯
/১৪,ট্রসাোলী ব্াংে  

ন্যাপ এনরা ট্রেতমে্াঃ ঈশ্বরদী  ,পাবো।  ব - ০২০০৭৯১  ২৩ /০৯/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং২০৭ ,২৩িাং/ ০৯ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ওয়াই ,আর,তস  তড তস ট্ররাড ,পাবো  ব - ০২০০৭৯৩  ২১ /১০/১৪  এে ট্রোতট চালাে 
েং২৭৩ ,২০িাং/ ১০ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস মুে ইনলেতেক্স আঃ হাতমদ ট্ররাড ,পাবো  ব - ০২০০৭৯৪  ০৩ /১১/১৪  এে ট্রোতট চালাে 
েং১২৭ ,০২িাং/ ১১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

এ ,এস,এস েনপসাঃ  আঃ হাতমদ ট্ররাড ,পাবো  ব - ০২০০৭৯৫  ০৩ /১১/১৪  পঞ্চাশ লক্ষ চালাে 
েং২৩২ ,০৩িাং/ ১১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

আলী মিুসজা তবশ্বাস আতরিপুর ,পাবো  ব - ০২০০৭৯৬  ০৫ /১১/১৪  এে ট্রোতট চালাে 
েং১৭৪ ,০৫িাং/ ১১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ট্রমসাসস এমএন্ড তব ট্রেতডং তহমাইিপুর ,পাবো  ব - ০২০০৭৯৭  ১৮ //১১/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং৫৯৮ ,১৮িাং/ ১১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

ইউনরা পাা্ওয়ার ট্রটে 
 

ঈশ্বরদী  ,পাবো।  ব - ০২০০৭৯৮ ২৫ /১১/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৮৬ ,২৩িাং/ ১১ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

হাতসো এনরা ট্রেতমে্াঃ বাইপাস ট্রমাড়  ,পাবো।  ব - ০২০০৭৯৯  ০৪ /১২/১৪  পাাঁচ লক্ষ চালাে 
েং৭ ,০৪িাং/ ১২ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 

মুেসুর ট্রেড ইন্টাঃ 
 

ঈশ্বরদী  ,পাবো।  ব - ০২০০৮০০  ০৮ /১২/১৪  পাঁতচশ লক্ষ চালাে 
েং৯৪ ,০৮িাং/ ১২ /১৪,  
ট্রসাোলী ব্াংে 



 
 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ িল িান্ডার 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব- ০১৭৩৭১০ ০৯/০৭/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/ ১৯ 
িাতরখঃ ৭০/ ০৭/ ২০০৯ 

ট্রমসাসস হাতসো এনরানেতমে্াল োতলিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭১১ ০৯/০৭/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/২০, 
িাং০৭/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস আতজজ অনটা রাইস তমল 
মামুদপুর, তসেদার ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১২ ০৯/০৭/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং 
এ/২০০,িাং০৯/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস তমতম ইনলেনোতেক্স 
মুন্সীপাড়া, তলতলনমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৩ ১২/০৭/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/১, 
িাং- ০৬/০৭/০৯ 
তব/১৬৩,িাং১২/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস িতরদা ইন্ডাতিজ 
তমজসাপুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৪ ০৯/০৭/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং 
এ/১২, িাং২৭/০৪/০৯ 

ট্রমসাসস মতল্লে এন্টারপ্রাইজ 
তস.তপ,নরাড, বাংলা 
তহতল,হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৫ ১৫/০৭/০৯ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/৬৬, 
িাং- ১৫/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস তহনরা ট্রেডাসস 
েিুে বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭১৬ ১৬/০৭/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/১১, 
িাং- ১৬/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস সানলহা ট্রেডাসস 
ধরন্দা, বাংলাতহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৭ ২২/০৭/০৯ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েং এ/৭, 
িাং- ২১/০৭/০৯ 

ট্রমসাসস অপসা ইন্টারন্যাশোল পাহাড়পুর,তদোজপুর ব ০১৭৩৭১৮ ১১/০৮/০৯ ৫০ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/৫৪, 
িাং০৯/০৮/০৯ 

ট্রমসাসস োতবহা িুড ট্রফ্লিারস্ 
এন্ড এক্সোেট 

রােী ঞ্জ বাজার, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭১৯ ১৮/০৮/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/৪৮, 



িাং- ১৮/০৮/০৯ 

মাতেে কুমার গুপ্তা 
খালপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২০ ২৩/০৮/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/১, 

িাং২৩/০৮/০৯ 

ট্রমসাসস তবজনেস ওনয় 
ওয়াপদা ট্রমাড়, তমশে 
ট্ররাড 

ব ০১৭৩৭২১ ২৪/০৮/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১১৭ 
িাতরখঃ ২৪/ ৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহ আলম ট্রেডাসস 
 নড়য়া ট্র াপালপুর, 
 নড়য়া িাকুর াও  

ব ০১৭৩৭২২ ২৪/০৮/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৩ িাং 
২৪/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড, এে,নজ এনরা েতবর, েয়েপুর, সদর ব ০১৭৩৭২৩ ২৬/০৮/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০ 
িাং২৫/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহোরা অনটা রাইস তমল 
মাতশমপুর তশেদার হাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৪ ২৭/০৮/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২২ 
িাং ২৬/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্ররাজ লামার ওয়ালরা্স 
দতক্ষে মুন্সীপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৫ ২৭/০৮/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১১১ 
িাং ২৬/ ০৮/ ০৯ 

ট্রমসাসস োশা ইনলেতেে 
তলতলনমাড় মুন্সীপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৬ ০৩/০৯/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২৭ 
িাং ৩১/ ০৮/ ০৯ 
 
 
 
 
 

ট্রমসাসস ইিা ইনলেেতেে 
তলতল ট্রমাড় ট্রেশে ট্রমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭২৭ ১০/০৯/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৩১ 
িাং ১০/ ০৯/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাইরাম ইন্টারন্যাশোল ধরন্দা, বংলাতহতল, ব ০১৭৩৭২৮ ২৪/০৯/০৯ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



হাতেমপুর, তদোজপরু তদোজপুর।চালাে েংতব/ ১৬ 
িাং ১৩/ ০৯/ ০৯ 

ট্রমসাসস তমজাে ট্রেতডং 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩০ ০৮/১০/০৯ ১ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৮২ 
িাং৮/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস এম. এম. ট্রেডাসস 
রাণী ঞ্জ বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩১ ০৮/১০/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২১ 
িাং ৪/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রিৌতহদা রহমাে অনটা 
রাইস তমল  

পুলহাট, মাতিপাড়া, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩২ ২০/১০/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং এ/ ৫৬ 
িাং ২০/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস ওয়ানরস ইন্টারন্যাশোল 
তস.তপ ট্ররাড বাংলা তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩৩ ০১/১১/০৯ ৫ লক্ষ এ/ ১ িাং ০১/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস েূর এনরা ট্রেয়ার তলঃ 
ওসমােপুর বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৩৪ ০৩/১১/০৯ ১৫ লক্ষ  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৬ িাং 
০৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস মুমু এন্টারপ্রাইজ 
িলুবাড়ী বাসে্ান্ড, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩৫ ১৫/১১/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৪০ 
িাং ১১/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড.তড অনটা রাইস তমল 
িুইপাড়া সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৩৬ ০৮/১১/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১৩ 
িাং ৭/ ১০/ ০৯ 

ট্রমসাসস অহো এন্টারপ্রাইজ ঈদ াহ বতস্ত, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৩৭ ২৩/১১/০৯ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১িাং 
২৩/ ১১/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস োনদর ট্রোর ট্রদবী ঞ্জ বাজার,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৩৮ ২৩/১১/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৩ 
িাং ২৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস োইস ট্রেডাসস ট্রদবী ঞ্জ, পঞ্চপ ড় ব ০১৭৩৭৩৯ ২৩/১১/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৪ 



িাং ২৩/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রসতলমা ইন্টারন্যাশোল তস.তপ.নরাড বাংলা তহতল ব ০১৭৩৭৪০ ২৫/১১/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ৪৬ 
িাং ২৫/ ১১/ ০৯ 

ট্রমসাসস ইেবাল ইন্টারপ্রাইজ 
দঃ বাসুনদবপুর, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪১ ০২/১২/০৯ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
েংএ/ ৮৮িাং ২/ ১২/ ০৯ 

রাহবার এনরা েমনেক্স প্রাঃ 
জ ন্নাথপুর বাসে্ান্ড, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৭৪২ ১৫/১২/০৯ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১২৩ 
িাং ১৫/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ এন্টারপ্রাইজ অনটা 
ট্রছাটদাপ, আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৭৪৩ ২২/১২/০৯ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০ 
িাং ৮/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস োমাল এন্ড োমাল 
এন্টারপ্রাইজ 

োঞ্চে েনলােী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৪ ২২/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২০৪ 

ট্রমসাসস রওশে েন্সোেশে 
িাতসপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৫ ২২/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ১০৬ 
িাং ২২/ ১২/ ০৯ 

শ্রীঃ প্রহলাদ চন্দ্র রায় 
তবশ্বাসপরু, পীর ঞ্জ, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৭৪৬ ২২/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২৩ 
িাং ১৩/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাোঈম হাসতেং তমল 
পার- িরোবাদ, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৪৭ ২২/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে 
েংাুব/ ৮৭িাং ২১/ ১২/ ০৯ 
 

ট্রমাঃ আনোয়ারুল ইসলাম 
িাতসপাড়া, 
সদর,তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৪৮ ২৪/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংএ/ ২০২ 
িাং ১৩/ ১২/ ০৯ 

ট্রমাঃ ট্রমাোররম ট্রহানসে েরলা, তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৪৯ ২৪/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং তব/ ১৬ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস তেলয় খাদ্ িান্ডার বাসুেীয়া পতি, সদর, ব ০১৭৩৭৫০ ২৭/১২/০৯ , ,  ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  



তদোজপুর তদোজপুর।চালাে েং তব/ ৩০ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ সাইনেল 
তবপণী 

বঙ্গবন্ধু সড়ে, িাকুর াাঁও  ব ০১৭৩৭৫১ ২৪/১২/০৯ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং১৭ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস সরোর রাইস এনজন্সী পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৫২ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৭ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস বসাে রাইস এনজন্সী 
বড়বন্দর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৩ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৪ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা ট্রেডাসস 
আমবাড়ী বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৫৪ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েং 
তব/ ২৮িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এস, ট্রে িাদাসস 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৫ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২১ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এেিা আড়ৎ 
োতলিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৬ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ৩২ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস আশা হাসতেং তমল 
বড়বন্দর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৭ ২৭/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে েংতব/ ২৭ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস এস. ইসলাম 
এন্টারপ্রাইজ 

জতমর হাট, পাবসিীপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৫৮ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৭ 
িাং ২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস পুলে সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৫৯ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৩ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস িাতেয়া এন্টারপ্রাইজ 
বাহাদুরবাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬০ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৫ িাং 



২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস িারজাো আেিার 
িাতেয়া 

বাহাদুরবাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬১ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩৪ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

পশু খাদ্ িান্ডার 
বাহাদুরবাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬২ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস েৃনিন্দু কুন্ড ু চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৩ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৫ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস বসাে অনটা রাইস তমল 
বড়ইল, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬৪ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩১ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস আলী ট্রহানসে এন্ড সন্স তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৬৫ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৩ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ িরহাদ ট্রহানসে 
োপড় বাজার সংলগ্ন, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৬৬ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২২ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসস েিুেবতস্ত, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৬৭ ২৭/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৬ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ লাইসুজ্জামাে লালবা , তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৮ ২৭/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস োয়সারুজ্জামাে লালবা , তদোজপরু ব ০১৭৩৭৬৯ ২৭/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২০ িাং 
২৪/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রশখ িতরদ 
ট্রশরশাহ ট্রমাড়, 
লালুপাড়া, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৭০ ২৯/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৩িাং 



২৯/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এস.তব তিক্স 
ট্রমাস্তিাবাদ, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৭১ ২৯/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ িাং 
২৭/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস মুকুল িুট 
এে.এ মানেসট, বাহাদুর 
বাজার, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৭৭২ ২৯/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২১ িাং 
২৭/ ১২/ ০৯  

ট্রমসাসস িন্ময় ট্রেডাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৭৩ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস তড.এইচ এন্টারপ্রাইজ 
মাতিপাড়া, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৭৪ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস রাম তেসে দা া মালদহপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৫ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ট্রলারী ইনলক্ট্রতেক্স ট্রজল ট্ররাড, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৭৬ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস ঢাো ট্রমতডনেল ট্রোর ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৭ ৩০/১২/০৯ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস তমজাে ট্রটইলাসস মালদহপাতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৭৮ ৩০/১২/০৯ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস এম.রহমাে ট্রেডাসস 
িরোবাদ, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৭৯ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৩ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস পৃতথবী বুে ট্রোর ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৮০ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৮ িাং 



৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস জাতে ওনয়ল 
তেমে র ট্রটেতেে্াল 
ট্রমাড়, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮১ ৩০/১২/০৯ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস অনলাে কুন্ডু শ্যাম 
ট্ররল বাজার হাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮২ ০৩/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১১৮ 
িাং ৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস শাহী বীজ তহমা ার তলঃ মুন্সীর হাট, িাকুর াও ব ০১৭৩৭৮৩ ০৪/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৭ িাং 
৩০/ ১২/ ০৯ 

ট্রমসাসস সাতহদ এন্টারপ্রাইজ জালাসী পাড়া, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৭৮৫ ২১/ ০১/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২১/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস তহতল তশতপং লাইে 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮৬ ২১/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৯ িাং 
২১/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস মাইনরা তচপস্ েনলজ ট্ররাড, িাকুর াও ব ০১৭৩৭৮৭ ২১/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৯ িাং 
২৪/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রমনহরবা  এনরা তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৮৮ ২৪/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩২ 
িাং ২৪/ ১/ ১০ 
 
 

ট্রমসাসস আল রাতি ট্রেডাসস 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৮৯ ২৬/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬ িাং 
২৬/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আর.এে. অনটা রাইস 
তমল 

েয়েপুর, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৯০ ২৮/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৪ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস িন্ময় হাসতেং তমল তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯১ ৩১/ ০১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩ িাং 



২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আতিয়ার এন্টারপ্রাইজ তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯২ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস আতজজার এন্টারপ্রাইজ তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৩ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস রুপসা ট্রেডাসস 
ধারন্দা, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৭৯৪ ৩১/ ০১/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮ িাং 
২৮/ ১/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রদানয়ল অনটা ট্রমাবাইল তমজসাপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৫ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৭ 
িাং ১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস ওয়াল্ডস ট্রটে সীডস্ পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৬ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে ৬ িাং 
১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস ট্রিাি সীডস ট্রসাপ চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৭৯৭ ১/ ০২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৫ িাং 
১/ ২/ ১০ 

ট্রমসাসস এস.নে মটরস  নণশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৮ ৯/ ০২/ ২০১০ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৭৭ িাং 
২৩/ ১১/ ০৯ 
 
 

ট্রমসাসস ট্রজানবদা অনটা রাইস তমল বীর ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৭৯৯ ৯/ ০২/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৮০ িাং 
৯/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস আলম ট্রেতডং েবাব ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০০ ১৫/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালােএ/ ৮০ িাং 
৯/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস এম.এম. মাহিজুুল হে 
ট্রেডাসস 

মানড়য়া, ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৮০১ ২২/ ০২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ১৬৩ িাং 



২২/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস েূরল ইসলাম বড়গুড়ন ালা, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০২ ২৪/ ০২/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৫৮  ও 
এ/ ১৫৬ িাং ১২/ ০২/ ১০ 
িাং ২৪/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস আিরীে সীড ট্রোর 
মতিহারা, েবাব ঞ্জজ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৩ ২৫/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ৫৬৩ িাং 
২৫/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস সবুজ ট্রেডাসস তবরামপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৮০৪ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালােএ/ ১১১ িাং 
২৫/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রীে সীডস্ েবা ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০৫ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৬০ িাং 
২৮/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রীিা সীডস 
চড়ার হাট বাজার, 
েবা ঞ্জ, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৬ ২৮/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে ৬০ িাং 
২৮/ ০২/ ১০ 

ট্রমসাসস রুমাো অনটা রাইস তমল হুসো, তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৮০৭ ০৩/ ০৩/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৭ িাং 
৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস শম্পা ট্রেডাসস 
মধ্বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৮ ০৯/ ০৩/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪িাং 
৯/ ০৩/ ১০ 
 

ট্রমসাসস েদসাে রপ ট্রেয়ার তলঃ 
মহরমপুর, ট্রচরাডাঙ্গী, 
সদর, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮০৯ ০৯/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১২৩ িাং ৯/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস রানসল এন্ড িাদাসস 
উত্তর বাসুনদবপুর, 
বাংলা তহতল, তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১০ ১৬/ ০৩/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
তব/ ২ িাং ১৬/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস আনোয়ারা হাসতেং তমল 
মুতশসদহাট, ট্রসিাব ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১১ ২৩/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 



তব/ ২ িাং ২৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস দুই িাই অনটা রাইস তমল 
পুরািে বাস ে্ান্ড, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮১২ ২৩/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৫৯ িাং ২৩/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস সমিা তিডস্ 
শ্যামপুর, ওসমােপুর, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৩ ২৫/ ০৩/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৫১ িাং ২৫/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস সােতডল্লাহ ট্রেডাসস 
জীবেপুর, হতরপুর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮১৪ ৩০/ ০৩/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৮ িাং ৩০/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস আতেো এন্টারপ্রাইজ সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮১৫ ৩০/ ০৩/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ৪০ িাং ৩০/ ০৩/ ১০ 

ট্রমসাসস িালহা এন্টারপ্রাইজ 
সবরচূো, পীর ঞ্জ, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮১৬ ০১/ ০৪/ ১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১০০ িাং ১/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস মন্ডল অনটানমতটে রাইস 
তমল 

েন্তমে র, েিুে বাজার, 
পাবসিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৭ ০৬/ ০৪/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৪১ িাং ৬/ ০৪/ ১০ 

ট্রমসাসস তেতত্ত এন্টারপ্রাইজ 
শাখারী পতি, োতলিলা, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮১৮ ০৮/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে 
এ/ ১৪৫ িাং ৮/ ০৪/ ১০ 
 
 

ট্রমসাসস তেতশ ট্রেডাসস 
পালপাড়া, বাংলা তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮১৯ ১১/ ০৪/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৫ 
িাং ৮/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রাহাি ইন্ডাতিজ 
পূবস মনহিপুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২০ ১১/ ০৪/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৭ 
িাং ১১/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তপ্রজম রপ ট্রেয়ার ট্রচংিী, তদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৮২১ ১১/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১২ 



িাং ১১/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মামা িানগ্ন ট্রটডাসস 
শালবা াে, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২২ ১২/ ০৪/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৬৪ িাং 
১২/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রায়পরু অনটারাইস তমল 
তশমিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৩ ২৭/ ০৪/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  িাং 
২৭/ ০৪/ ২০১০ 

ট্রমসাসস েদসাে ট্রেতডং বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৪ ০৯/ ০৫/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৩  িাং 
৯/ ০৫/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হে এন্ড জামাে 
োউ া, সদর,  
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৫ ১২/ ০৫/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩  িাং 
১০/ ০৫/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাহমুদা অনটা রাইস তমল তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৬ ১৩/ ০৬/ ১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৮ িাং 
১৩/ ০৬/ ২০১০ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ট্রমসাসস িনযজ ট্রেডাসস  নণশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৭ ৮/ ০৭/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭৯ িাং 
৭/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আবুল োলাম আজাদ ট্রসিাব ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮২৮ ১৩/ ০৭/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪ িাং 
১২/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব.এস এন্টারপ্রাইজ 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮২৯ ১৯/ ০৭/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৯ 
িাং ১৯/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস িাহতমদ অনটা রাইস তমল 
পুলহাট, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩০ ২১/ ০৭/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৫ 
িাং ১৯/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমিো এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৩১ ২৫/ ০৭/ ১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮০ িাং 
২৫/ ০৭/ ২০১০ 



ট্রমসাসস মা বস্ত্রালয় 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩২ ২৬/ ০৭/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৬ 
িাং ২১/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রসাহা অনটা রাইস তমল 
পুলহাট, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৩ ২৬/ ০৭/ ১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৭ িাং 
২৫/ ০৭/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাতেব ইন্ডাতিজ 
আউতলয়াপুর, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৫ ৪/ ০৮/ ১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১ িাং 
০৪/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস খাাঁে অনটা রাইস তমল 
ট্রশখপুরা, বালুবাড়ী, 
তদোজপুর 

০১৭৩৮৩৬ ৫/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯৩ 
িাং ০৫/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রিন্সী ট্রোর মালদাহ পতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৩৭ ৫/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৫৬ িাং 
০৫/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শমনসর হাসতেং তমল 
ডাঙ্গাপাড়া, বাংলা তহতল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৩৮ ১০/ ০৮/ ১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১০২ 
িাং ১০/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব ট্রোল্ড 
বাজারপাড়া, তদবী ঞ্জ, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৮৩৯ ১১/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩৪ 
িাং ১০/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সানরায়ার আশিাে তসেদার ঞ্জ, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৪০ ১২/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১২ িাং 
১২/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররা  মুতক্ত 
মুতন্সপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪১ ১৯/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭২ িাং 
১৮/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মতল এন্টারপ্রাইজ 
েিুেবাজার, পাবসিীপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪২ ২২/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৬ িাং 
২২/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এ. োনদর এন্ড সন্স তহঃ 
তলঃ 

হতরপুর, সদর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮৪৩ ২৬/ ০৮/ ১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৫৭ 



িাং ২৬/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমাঃ আশরািজু্জামাে ট্রচৌধুরী 
পূবসজহন্নাথপুর, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৪৪ ৩১/ ০৮/ ১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৬ িাং 
৩১/ ০৮/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রুস্তম এন্টারপ্রাইজ 
মুতন্সপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৫ ০৫/ ০৯/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তস/ ৯৩ িাং 
৫/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শাহী তহমা ার তলঃ 
শীিলাই, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৬ ০৬/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৬ িাং 
৬/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আমােি ট্রোল্ড ট্রোনরজ 
প্রাঃ তলতমনটড 

বতসরপাড়া, সদর, 
িাকুর াও 

ব ০১৭৩৮৪৭ ০৮/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৯ িাং 
৬/ ০৯/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস মজুমদার ট্রেডাসস 
উতচৎপুর, োহানরাল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৮ ১৫/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ০২ িাং 
১৫/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাতমে ট্রলাবাল ট্রেড 
 রুহাটী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৪৯ ২০/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৮ িাং 
২০/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস প্র তি অনটা রাইস তমল 
রাজবাটী, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫০ ২২/ ০৯/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৬ িাং 
২২/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তবরামপুর হাডস ট্রোে তলঃ 
দূ সাপুর, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫১ ২৬/ ০৯/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৪ িাং 
২৩/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস খাে ট্রেডাসস 
েনলজ বাজার, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৫২ ২৭/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১১৯ 
িাং ২৭/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হাওলাদার তহমা ার তলঃ 
জ ন্নাথপুর, 
রাংাা্ ালীপাড়া, 

ব ০১৭৩৮৫৪ ২৮/ ০৯/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬০ 



িাকুর াাঁও িাং ২৮/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তহতল মটরস্ 
বাংলা তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৫ ০৩/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৭ িাং 
৩০/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রাতযদ তরজিী এন্ড ট্রোং 
উত্তর বালুবাতড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৬ ০৪/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ৯৬ িাং 
২৮/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাতহে মটরস বাজার পাড়া, িাকুর াাঁও ব ০১৭৩৮৫৭ ০৬/ ১০/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১২০ 
িাং ৬/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অতেে এন্টারপ্রাইজ 
জেিা ট্রমাড, েমলপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৫৮ ১৩/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭৬ 
িাং ১২/ ১০/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস তট খাাঁে তলংে 
উত্তর বাসুনদবপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৫৯ ১৪/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২৮ িাং 
১৪/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মতমে এন্টারপ্রাইজ 
মুন্সীপাড়া, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৬০ ১৯/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫৬ িাং 
১৩/ ১০/ ২০১০ 

হে ি্াতমতল মাটস পারবিীপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৬১ ২০/ ১০/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৫ িাং 
১৯/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস.তব এনরা ইন্ডাতিজ 
তলঃ 

বঙ্গবন্ধু সড়ে, 
িাাঁিীপাড়া, সদর, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৮৬২ ২১/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫৭ 
িাং ২১/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস পারনিজ অনটানমতটে 
রাইস তমল 

িবােীপুর, পাবিীপুর,
তদোজপুর।  

ব ০১৭৩৮৬৪ ২৭/ ১০/ ২০১০ ট্রোতট  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯ 
 িাং ২৪/ ১০/ ২০১০ 

ট্রজতরে এনরা প্রডাক্ট এন্ড রাইস 
তমল তলঃ 

হতরোরায়েপুর, িাকুর া
ওনরাড. িাকুর াও।  

ব ০১৭৩৮৬৫ ৩১/ ১০/ ২০১০ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  



িাং ২৮/ ১০/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এইচ.তব তিেস্ 
ট্রচৌপুকুর, পাবিীপুর, তদ
োজপরু। 

ব ০১৭৩৮৬৬ ০৩/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৯ িাং 
২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস হে তিক্স 
েিুেবাজার, পাবিীপুর
, তদোজপুর। 

ব ০১৭৩৮৬৭ ০৩/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮ িাং 
২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এস. আর.এ ট্রেতডং বালুয়াডাঙ্গা, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৬৮ ০৮/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সাবতরো এন্টারপ্রাইজ পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৬৯ ১০/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ৩ িাং 
১০/ ১১/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস ইউোইনটড রাইস তমল 
মধ্বাসুনদবপুর, তহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৭০ ১১/ ১১/ ২০১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ১০/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস এি.নে ট্রেডাসস 
োতলিলা, সদর, তদোজ
পুর।  

ব ০১৭৩৮৭১ ২২/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯০ িাং 
১১/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররাস্তম আলী ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৭২ ২২/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৩/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস রায় এন্টারপ্রাইজ 
সুইহারী 
েনলজনরাড, তদোজপুর
।  

ব ০১৭৩৮৭৩ ২৫/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২৪/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তবপলু িাদাসস 
পুলহাট, সদর, তদোজপু
র 

ব ০১৭৩৮৭৪ ২৯/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে তব/ ২  
িাং ২৯/ ১১/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অেসব এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর,বাংলাতহতল, 
হাতেমপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৮৭৫ ০৫/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭৬ িাং 



০৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শাতহে ট্রেডাসস 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৮৭৬ ০৯/ ১২/ ২০১০ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ৩২ 
 িাং ০৮/ ১২/ ২০১০ 

তবরমপুর বীজ িান্ডার ট্রেশেনরাড, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৭৭ ১২/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ০৬ িাং 
১২/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস জেেী অনটানমতটে রাইস 
তমল 

িবােীপুর, পাবিীপুর,
তদোজপুর। 

ব ০১৭৩৮৭৮ ১৪/ ১২/ ২০১০ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৪ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মাহবুব এন্ড মতে ট্রেডাসস 
পূবোরগুে, ট্রছাটনখাচাবা
ড়ী, িাকুর াও।  

ব ০১৭৩৮৭৯ ১৯/ ১২/ ২০১০ ১৫ ট্রোতট 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে-  তব/ ১  
িাং ১৯/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস রীে ট্রেয়ার এনরা তলঃ 
ট্রলাহাোচী, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব ০১৭৩৮৮০ ২৬/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৬/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রসাহা  এন্টারপ্রাইজ 
দাউদপুর, েবাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব ০১৭৩৮৮১ ২৭/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪  
িাং ২৭/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ রানসল আলী 
ট্রশরশাহ 
ট্রমাড়, লালুপাড়া, তদোজ
পুর।  

ব ০১৭৩৮৮২ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ শাহনোয়াজ ট্রচৌধুরী িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস েথস ট্রবঙ্গল েন্সোেশে পাহাড়পুর, তদোজপুর। ব ০১৭৩৮৮৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৮  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস বীণা ট্রেডাসস োতলিলা, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৫ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১  



িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস বাবুল এন্ড িাদাসস তবরল, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৮৬ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মা তেোেস িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৮৭ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস সুতেল কুমার ট্রিাি 
এে, এ, মানেট, বাহাদু
রবাজার, তদোজপুর।  

ব ০১৭৩৮৮৮ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ মাতহবুল ইসলাম 
তবরলবাজার, তদোজপুর
। 

ব ০১৭৩৮৮৯ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমাঃ নুরুল ইসলাম সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯০ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ মতমনুল হাসাে মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব ০১৭৩৮৯১ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৯  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আতজম ট্রেডাসস িতেরপাড়া,তদোজপরু।  ব ০১৭৩৮৯২ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আবুল ট্রহানসে (সাজু) সুইহারী, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস িাইট েন্সোেশে এ.নে,এম,শরীি ব ০১৭৩৮৯৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মইনুল ট্রেডাসস 
িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৮৯৬ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫  



িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

শতহদুল ইসলাম দ: বালুবাড়ী, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৯৭ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ সানলউর রহমাে তমশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৮৯৮ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

মনোরঞ্জে ট্রিাি িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৮৯৯ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৪  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মনোয়ার ট্রেডাসস ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯০০ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৬  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 
 
 

ট্রমসাসস ট্ররােসাো ট্রেডাসস পাহাড়পুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০১ ৩০/ ১২/ ২০১০ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৫  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

তেরঞ্জে ট্রিাি িাতসপাড়া, তদেজাপরু ব ০১৭৩৯০২ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১৩  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমাঃ আজহারুল ইসলাম তবরল, তদোজপুর ব ০১৭৩৯০৩ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৮  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস তজ.এম ট্রেডাসস তেজামপুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৪  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস আতসে মনোয়ার পাহাড়পুর, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৫ ৩০/ ১২/ ২০১০ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৯  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস শামীম িানমসসী 
মনহশশাহী, তশব ঞ্জ 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯০৬ ০৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৪  



িাং ৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আতেসুর ট্রেডাসস 
রামপুর,তশব ঞ্জ, 
িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯০৭ ০৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮৩  
িাং ৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সুন্দরী জুনয়লাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৮ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৬  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রসে জুনয়লারী তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯০৯ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৫  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সােন্দা জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১০ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৭  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস তশল্পী জুনয়লাসস তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১১ ০৯/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৪  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

হে ট্রেতডং চুতড়পতি,তদোজপরু ব ০১৭৩৯১২ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৩  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস স্বপে ট্রোর 
বাহাদুর বাজার, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯১৩ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫১  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হে জুনয়লাসস চেবাজার, তদোজপরু ব ০১৭৩৯১৪ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫২  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তবজয় এন্টারপ্রাইজ চেবাজার,তদেজাপুর ব ০১৭৩৯১৫ ০৯/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫৮  
িাং ৯/ ১/ ২০১১ 

তমনসস জাতেয়া খািুে েিুে বতস্ত,তদোজপুর ব ০১৭৩৯১৬ ১০/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৩  



িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তজহাে ট্রেডাসস চাউতলয়াপতি, তদোজপুর ব ০১৭৩৯১৭ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৮  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িামান্না তবল্ডাসস ও পান্না 
েনপসানরশে 

োতলিলা,সদর,তদোজপু
র 

ব ০১৭৩৯১৮ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪১  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রুপালী ইন্ডাতেজ 
িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯১৯ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪২  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মতেিা এন্ড িতেিা 
িরক্বাবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯২০ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪০  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস িামান্না ট্রেডাসস তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২১ ১১/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩৯  
িাং ৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িানিমা ট্রেডাসস পুলহাট,সদর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২২ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮  
িাং ১৫/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস চাউল ট্রদাোে 
রামে র ট্রমাড়, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯২৩ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস লাতবে এন্টারপ্রাইজ উপশহর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৪ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৭  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস অজয় ট্রেডাসস 
এে,এ. মানেসট 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯২৫ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৬  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ িাজলু ইসলাম োতলিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৬ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ৫  



িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ লুৎির রহমাে চাউতলয়াপতি,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৭ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তস/ ১২  
িাং ২১/ ১২/ ২০১০ 

ট্রমসাসস মুতন্ন ি্ারাইতট ট্রোর তেমিলা,তদোজপরু ব ০১৭৩৯২৮ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমৌসুমী জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯২৯ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৭  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তরপে ট্রেডাসস ট্রক্ষত্রীপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৩০ ১১/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১০৭  
িাং ১০/ ১/ ২০১১ 
 
 

তরয়াল েীল উপশহর, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৩১ ১১/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ০৮  
িাং ১১/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এে.নে েন্সোেশে 
বাহাদুর 
বাজার,তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৩২ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রপ্রানেৌশলী োজা 
তেমে র,বালুবাড়ী, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৩৩ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এম এন্টারপ্রাইজ 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৩৪ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আনলা এন্টারপ্রাইজ পুলহাট,সদর,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৩৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.তট ট্রেডাসস 
োিালডাঙ্গী 
বাজার,হতরপুর, 

ব ০১৭৩৯৩৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৪  



িাকুর াাঁও িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রমাছাঃ োজমা ট্রব ম ট্রশখপুরা, বালুবাড়ী ব ০১৭৩৯৩৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োমাল ট্রেতডং উপশহর, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৩৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ৪৩  
িাং ১০/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োঞ্চে আল- আতমে 
ট্রেডাসস 

িরোবাদ,তবরল,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯৩৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৩/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্র ৌিম সাহা 
মসল্লাপতি,সদর,তদোজ
পুর 

ব ০১৭৩৯৪০ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমাঃ মতহজার রহমাে 
রােীরবন্দর, 
তচতররবন্দর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৪১ ১৬/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমাঃ ট্রমাজািির আলী পাটুয়াপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪২ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৬  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে পাটুয়াপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪৩ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৭  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

তমতমমা ট্রেতডং মুতন্সপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৪৪ ১৬/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৮  
িাং ১৬/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শাহেজরুল এন্টারপ্রাইজ 
চতন্ডপুর, 
বাংলাতহতল,তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৪৫ ২৫/ ০১/ ২০১১ , ,  
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১  
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তরংকু তরমে অনটা রাইস 
তমল 

উঃ ট্র াসাইপুর, 
সদর,তদোজপরু 

০১৭৩৯৪৬ ২৫/ ০১/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৬ 



িাং ২৪/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োরুপন্য 
মসতজদ মানেসট, 
ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, 
পঞ্জ ড়। 

ব ০১৭৩৯৪৭ ২৫/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৯ 
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস স্বপ্ন ট্রেডাসস ট্রিাড়ািাট,তদোজপুর ব ০১৭৩৯৪৮ ৩০/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৭২ 
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

িাইি োর ট্রেড চ্ানেল ট্রিাড়ািাট,তদোজপুর ব ০১৭৩৯৪৯ ৩০/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তড/ ১৭১ 
িাং ২৫/ ১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জয়  ানমন্টস এন্ড 
ট্ররতডনমট 

েৃষ্ঠচাাঁদপুর, তবরামপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫০ ৩/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৭ 
িাং ৩০/ ১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস খাতদজা এন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, তহতল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫১ ১৩/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১১ 
িাং ১৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তহমু এন্টারপ্রাইজ 
রােী ঞ্জ বাজার, 
ট্রিাড়ািাট, তদোজপরু। 

ব ০১৭৩৯৫৩ ১৩/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৪৩ 
িাং ১৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এম.তস অনটা রাইস তমল 
রতবপরু, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫৪ ১৭/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৭ 
িাং ৬/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস উত্তরা হাসতেং তমল 
ট্র ায়াল পাড়া, 
জ দল,পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৫৫ ১৭/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩২ 
িাং ১৫/ ২/ ২০১১ 

ট্রমাহােদ আলী পুরািুে পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৫৬ ২০/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৪ 
িাং ১৫/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.তব.এস এনরা ট্রটে 
শাতন্তে র (তমলে 
ে র)িাকুর াাঁও 

ব ০১৭৩৯৫৮ ২৩/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩৪ 



িাং ২৩/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জনবদা অনটানমতটে রাইস 
তমল 

তবতসে তশল্পে রী 
পুলহাট তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৫৯ ২৮/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫২ 
িাং ২৮/ ২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জতে এন্টারপ্রাইজ 
পন্যাসীপাড়া, ট্রিাঁিতুলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৬০ ৮/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০১ 
িাং ৮/ ৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অেস ইন্টারন্যাশোল ধাোমারা,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৬১ ০৯/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ০৯/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জানবদ এন্ড সন্স মুতন্সপাড়া,তদোজপরু ব ০১৭৩৯৬২ ১৫/ ০৩/ ২০১১ ১ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২০ 
িাং ১০/ ০/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস আতখাঁ এন্ড অপ ুট্রেডাসস 
বাসে্ান্ড, িজেপুর, 
ট্রিাঁিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৬৩ ২৩/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪৯ 
িাং ২৩/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শীিলাই এনরানটে 
ট্রদবীপুর, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৬৪ ২৪/ ০৩/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১ 
িাং ২৩/ ০৩/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সরোর ট্রেডাসস 
সুজাপুর, িুলবাড়ী, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৬৫ ১২/ ০৪/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭০ 
িাং ১২/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস যশাই অনটা 
েিুে বাজার 
পারবিীপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৬৭ ১৯/ ০৪/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১ 
িাং ১৮/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রহাম োস হাজীপাড়া, িাের াাঁও ব ০১৭৩৯৬৮ ২০/ ০৪/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২১ 
িাং ২০/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাইি এস এনরা 
ট্রেতমে্াল 

ঈদ াহ্ আবাতসে 
এলাো তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৭০ ২১/ ০৪/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০০ 



িাং ২০/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস  জেবী অনটা রাইস তমলস 
উঃবংশীপুর, 
সজাতহদপুর, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৭১ ২৪/ ০৪/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯২ 
িাং ২৪/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস উত্তরা এনরা 
েয়াপাড়া, ট্রিাড়ািাট, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭২ ০২/ ০৫/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১০০ 
িাং ২৪/ ০৪/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তসজতে ট্রটতলেম 
তেমিলা, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭৩ ০৩/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১ 
িাং ৩/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সিয়ব উিীে ট্রচৌধুরী িাতসপাড়া, তদোজপরু ব ০১৭৩৯৭৪ ০৫/ ০৫/ ২০১১ সীমাহীে 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ২ 
িাং ৩/ ০৫/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস বকুল হাডসওয়ার ট্রোর 
বতেে সতমতি ট্ররাড, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৭৫ ১০/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪৩ 
িাং ৯/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমাঃ আব্দুস সবরু ট্রসতলম পঞ্চ ড় বাজার, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৭৬ ১০/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪২ 
িাং ৯/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রিৌতহদ হাসাে 
রনশয়া, আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৭৭ ১৫/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০৩ 
িাং ১৫/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জহুরা অনটা রাইস 
িরড়া, ট্রসিাব ঞ্জ 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৭৯ ২০/ ০৬/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ০১ 
িাং ১৬/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস োর েতম্পউটার এন্ড 
ট্রমাবাঃ 

মডােস ট্রমাড়,  নেশিলা, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮০ ১২/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯৬ ও 
এ/ ১০৩ 
িাং ১৬/ ০৫/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ইেশাআল্লাহ অনটা রাইস পুলহাট, তদোজপরু ব ০১৭৩৯৮১ ২০/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 



তমল তদোজপুর।চালাে তব/ ১১ 
িাং ২০/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মাতরয়া ইন্টারন্যাশোল 
ট্রজলা পতরিদ, 
সুপারমানেসট 

ব ০১৭৩৯৮২ ২১/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১২ 
িাং ২০/ ০৭/ ২০১১ 

খন্দোর এন্ড সন্স ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৮৩ ২৪/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮১ 
িাং ২১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হৃদয় অনটানমতটে রাইস 
তমল 

মাতশমপুর, তশেদার 
হাট, তদোজপরু 

ব ০১৭৩৯৮৪ ২৫/ ০৭/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ২৪/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ডায়মন্ড ট্রেতডং 
েরনপানরশে 

উঃ বাসুনদব পুর, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮৫ ২৬/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৯ 
িাং ২৬/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস হাসাে এন্ড িাদাসস িজেপুর বাজার,পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৬ ২৭/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪ 
িাং ২৬/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তবথী ট্রেডাসস ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৭ ৩১/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩০ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আর.এ ট্রেডাসস ট্রবাদা, পঞ্চ ড় ব ০১৭৩৯৮৮ ৩১/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩১ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাই িাই ট্রেডাসস 
কুতচলাপকুুর, তবরল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৮৯ ০১/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৩২ 
িাং ৩১/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রাজু ট্রেডাসস এন্ড অনটা  নেশিলা, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯০ ০১/ ০৮/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৬২ 
িাং ১/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এস ট্রেডাসস 
ট্রমালােী, তসংপাড়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৯১ ০৩/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪২ 
িাং ৩/ ০৮/ ২০১১ 



ট্রমসাসস ট্রমসাসস এনজন্টা ট্রেডাসস 
উঃ রিুোথপুর, বীর ঞ্জ, 
তদোজপুর। 

ব ০১৭৩৯৯২ ০৩/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৩২ 
িাং ৩/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তবসতমল্লাহ ট্রেতডং 
তলতলনমাড়, মুন্সীপাড়া 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৪ ০৭/ ০৮/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৩ 
িাং ২৭/ ০৭/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অহো অনটা রাইস তমল 
বড়ইল, সদর, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৫ ০৭/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৬ 
িাং ৭/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.নে এন্টারপ্রাইজ রামে র, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯৬ ১৬/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৬ 
িাং ১৬/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্র ালাপ এন্টারপ্রাইজ তমশে ট্ররাড, তদোজপুর ব ০১৭৩৯৯৭ ১৭/ ০৮/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৩ 
িাং ১৬/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শাহী তহমা ার তলঃ(৫) 
রামপুর, োহানরাল, 
তদোজপুর 

ব ০১৭৩৯৯৮ ১৭/ ০৮/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৭ 
িাং ১৭/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রজ্াতি ট্রোে ট্রসন্টার 
ট্র ায়ালপাড়া, জ দল, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৩৯৯৯ ২১/ ০৮/ ২০১১ সীমাহীে 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৪ 
িাং ২১/ ০৮/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস মারুি এন্টারপ্রাইজ 
বাংলাবান্দা, ট্রিাঁিুতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব ০১৭৪০০০ ২১/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪৬ 
িাং ২১/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ধ্রুব িাতরহা ট্রেডাসস 
জয়পুরহাট ট্ররাড, বাংলা 
তহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫১ ২৯/ ০৮/ ২০১১ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৫ 
িাং ২৯/ ০৮/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রাজ অনটা রাইস তমল 
রাজকুমার প্রসাদ চে 
বাজার, সদর, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫২ ০৫/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯৩ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 



মায়াে ইন্টারন্যাশোল 
বকুলিলা (রাজে র) 
পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৩৫৩ ০৬/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমাঃ িহতসে আলী 
মুরাদপুর, সদস, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫৪ ০৬/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১০ 
িাং ৬/ ০৯/ ২০১১ 

রািী এন্টারপ্রাইজ বঙ্গবন্ধু সড়ে, িাকুর াাঁও ব- ০২১৯৩৫৬ ০৭/ ০৯/ ২০১১ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪১ 
িাং ৭/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস িাতস ট্র াল্ড এনরা তলঃ 
 কুড়ালীপাড়া, ট্রবাদা, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৫৭ ০৭/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১২৪ 
িাং ৫/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস শারতমে এন্টারপ্রাইজ 
িজেপুর, েনলজপাড়া, 
ট্রিাঁিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৫৮ ১৪/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২৭ 
িাং ১৪/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস রুনবল তিসারীজ 
মাধবপুর, সদর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৫৯ ১৯/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৪৩ 
িাং ১৮/ ০৯/ ২০১১ 

তত্রনোে ইন্টারন্যাশোল 
মুন্সীপাড়া ট্রহমানয়ি 
আলী হল, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬০ ২৫/ ০৯/ ২০১১ ৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৮০ 
িাং ২১/ ০৯/ ২০১১ 
 
 

ট্রমসাসস হে এন্টারপ্রাইজ 
ট্রছাটটাোম আনটায়ারী, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৬১ ২৫/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২২৬ 
িাং ২৫/ ০৯/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সায়ো মটরস মুন্সীপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৬২ ২৯/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৫৭ 
িাং ২৯/ ০৯/ ২০১১ 

আশা এনরা ইন্ডাতিজ প্রাঃ তলঃ 
রিেপুর বাজার, 
তবরামপুর, তদোজপরু 

ব- ০২১৯৩৬৩ ০৪/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭৪ 
িাং ৪/ ১০/ ২০১১ 



ট্রমসাসস িরমাে এন্টারপ্রাইজ 
িাড়ুয়াপাড়া বাংলাবান্দা, 
ট্রিিুাঁতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৬৪ ০৯/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ১৯ 
িাং ০৯/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এ.তব এন্টারপ্রাইজ 
তস. এন্ড,তব ট্রমাড় 
ধাোমারা, পঞ্জ ড় 

ব- ০২১৯৩৬৫ ১০/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯২ 
িাং ১০/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী অনটা রাইস তমল 
আউতলয়াপুর, পুলহাট, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬৬ ১১/ ১০/ ২০১১ ১ ট্রোতট 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে তব/ ৫ 
িাং ১০/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সিিা বাতণজ্ালয় 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৬৭ ১১/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ৫ 
িাং ৯/ ১০/ ২০১১ 

শাহাতরয়া আশতি ট্রেডাসস িাতসপাড়া, তদোজপুর ব- ০২১৯৩৬৯ ৩০/ ১০/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১০৩ 
িাং ২৭/ ১০/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রজ.এস অনটা 
হতরোরায়েপুর, তছটতট 
লাতরং) িাকুর াাঁও 

ব- ০২১৯৩৭১ ০১/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৪০ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সতি এন্টারপ্রাইজ পুরািে ে্াম্প, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭২ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৪ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 
 
 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে ট্রডােনরাপাড়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭৩ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৩ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস অতথস ট্রেডাসস 
তবিতিটা, ট্রিির ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৭৪ ০১/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১৫ 
িাং ০১/ ১১/ ২০১১ 

রাহবার এনরা েমনেক্স প্রাঃ তলঃ 
জ ন্নাথপুর,বাসে্ান্ড, 
িাকুর াাঁও 

ব- ০২১৯৩৭৬ ১৫/ ১১/ ২০১১ সীমাহীে 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৮ 
িাং ১৫/ ১১/ ২০১১ 



ট্রমসাসস তমোর িাদাসস  মুতন্সপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৭৭ ১৬/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৭ 
িাং ১৫/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস প্রধাে এন্টারপ্রাইজ জ দল বাজার, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৭৮ ২৮/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯০ 
িাং ২৮/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস তলটে ট্রেডাসস 
রােী ঞ্জ ট্রমাড়,  
সদর,তদোজপরু 

ব- ০২১৯৩৭৯ ২৯/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৯৫ 
িাং ২৩/ ১১/ ২০১১ 

ট্রমসাসস জুনয়ো এন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮০ ০৫/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪১ 
িাং ০৫/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস েূর ট্রমাহােদ ইন্টারপ্রাইজ 
উঃ বাসুনদবপুর, 
বাংলাতহতল, হাতেপুর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮১ ০৫/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৪০ 
িাং ০৫/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস মাতহর এন্টারপ্রাইজ 
ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৮২ ১২/ ১২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে ২৬ 
িাং ১২/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সাত্তার এন্টারপ্রাইজ ধাোমারা, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৩৮৩ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 

ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৯ 
িাং ১২/ ১২/ ২০১১ 
 
 

তমজসা তমজানুর রহমাে 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৪ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস আশরািলু আলম 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৫ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৭ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমাঃ রাওজলু োতরম 
পুরািে পঞ্চ ড়, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৬ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০ 
িাং ১৩/ ১২/ ২০১১ 



ট্রমসাসস আস্থা এন্টারপ্রাইজ মুতন্সপাড়া, তদোজপরু ব- ০২১৯৩৮৭ ১৪/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ৩৯ 
িাং ২৮/ ১১/ ২০১১ 

ট্রশখ িাদাসস অনটা রাইচ 
োলী ঞ্জ বাজার 
ট্রদবী ঞ্জ, পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৮৯ ২১/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৭ 
িাং ১৯/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস সাথী মটরস 
চেোঞ্চে, িরোবাদ, 
তবরল, তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৯০ ২৬/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১১৯ 
িাং ১৯/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্ররশমা অনটা রাইস 
ট্রশখহাতট, সদর, 
তদোজপুর 

ব- ০২১৯৩৯১ ২৬/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২১১ 
িাং ২৬/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস প্রধাে এন্টারপ্রাইজ 
বাংলাবান্দা, ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯২ ২৭/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২৭ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস ট্রজতস ট্রোেরসার 
ট্রদবে র ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯৩ ২৭/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ১৮৭ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

ট্রমসাসস এস.এল এন্টারপ্রাইজ 
মতমেপাড়া, ট্রিিাঁতলয়া, 
পঞ্চ ড় 

ব- ০২১৯৩৯৪ ২৭/ ১২/ ২০১১ ৫ লক্ষ 
ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর।চালাে এ/ ২০৬ 
িাং ২৭/ ১২/ ২০১১ 

 
প্রতিষ্ঠানের োম প্রতিষ্ঠানের তিোো  তেবন্ধে সেদপত্র 

েং  
িতরখঃ   আমদাতের সীমা  ট্রেজারী চালাে েম্বর,  িাতরখ ও 

ব্াংনের োম 

ট্রমাঃ আনোয়ার ট্রহানসে 
তরপে 

ইসলামবা , সদর, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৫ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৫ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 ট্রমসাস্স ছয়িুল ইসলাম তেউমানেট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৬ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১২ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 



এম আবদুল্লাহ আল 
মামুে 

ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৭ ০৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১১ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স পদ্মা 
এন্টারপ্রাইজ 

পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৩৯৮ ০৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১৪ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স েূরুল ইসলাম 
এন্টারপ্রাইজ 

তেউমানেট, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৩৯৯ ০৫/ ০১/ ২০১২ , ,   ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১৩ 
িাতরখঃ০৫/ ০১/ ২০১২ 
 

এ তট এম 
োমরুজ্জামাে 

ট্ররৌশোবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৪০০ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

মদে ট্রমাহে চরবত্তী বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স খানলদ ট্রেডাস পুরািে 
বাহাদুর, বাজারতদোজপরু।  

ব- ০২১৯৪০২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মকুল বাহাদুরবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

রাজু ট্রেডাস  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমাঃ বাহা উতিে  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪০৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ োতসম খাে  উপশহর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

রাজু সাইনেল ট্রোর  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪০৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রজসতমে ট্রিয়ার এন্ড 
ইনলেেতেক্স 

আনবদীে, োজা,  নণশিলা
,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪০৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আরমাে ট্রেরডাস  মালদ্হপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪০৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ০৮/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে 
তমজাে 

বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলীব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স হাতবব 
এন্টারপ্রাইজ 

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িতমজ 
এন্টাপ্রাইজ 

রাজবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমাঃ েজরুল ইসলাম বড়গুড়ন ালা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাস্তাতিজুর 
রহমাে 

ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪১৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স বসুন্ধারা ট্ররস্তরা ট্রলাহাপাড়াবাজার, িাকুর াও ব- ০২১৯৪১৫ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৯ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আল মুতেি 
ট্রেডাস 

বাকুস্দা, িউলারহাট, িাকুর
 াও।  

ব- ০২১৯৪১৬ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩৫ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ইউনুস আলী ট্র া র, রােীসংবেল, িাকুর া
ও।  

ব- ০২১৯৪১৭ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৭ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িুল সজ্জা ট্রচৌরাস্তা, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪১৮ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৮ 
িাতরখঃ১০/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তজল্লুর রহমাে িলুবাড়ী 
বাসোন্ড, তেমে র, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৪১৯ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ সামসুা্তিে উপশহর, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২০ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



পুলে সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২১ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

এস এম রাইট বানশরহাট, উত্তর 
সাতদপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪২২ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুকুট িটু বাহাদুরবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৩ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

চন্দো সাহা বড়বন্দর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪২৪ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রে এস এন্টারপ্রাইজ বড়বন্দর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪২৫ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

তদ তেউ ট্রিন্ডস ট্রোং  শাখারীপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৬ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িরহাদ ট্রহানসে োচারীবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৭ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

এস এম হারুনুর রশীদ পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৪২৮ ১০/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অনুপম 
 ানমন্টস 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪২৯ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ইিাহীমখতলল তচতররবন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩০ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স বাবু ট্রটডাস উপশহর, তদন্জপুর।  ব- ০২১৯৪৩১ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো ট্র াপাল ঞ্জ, সদর, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৪৩২ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর 
িানমসী 

রাজবাড়ী, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৩ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রশািে ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৪ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৪ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ োতসম খাে উপশহর, তদন্জপুর। ব- ০২১৯৪৩৫ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাশারি ট্রহানসে রামপুর, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৬ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা এন্টারপ্রাইজ বে াও, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৭ ১১/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

মহায়নমনুল ইসলাম ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৩৮ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৫ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স েওয়াব ট্রেডাস গুঞ্জাবাড়ী, রাজবাড়ী, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৪৩৯ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৩ 
িাতরখঃ০৯/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তমতথলা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্র াপালপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪০ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৫ 
িাতরখঃ১২/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োতসরুল 
ইসলাম 

রামপুর, তশব ঞ্জ, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪১ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৬ 
িাতরখঃ১২/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মতজদ ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৪২ ১১/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১২৮ 
িাতরখঃ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা ট্রেডাস হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৩ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৬ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমাঃ আতজজুল হে বঙ্গবন্ধসড়ে, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৪ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৯ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রহমাে 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রিািপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৫ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯০ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

তবজয়কুমার রায় হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৬ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৩ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

সেনিাি কুমার 
আ রওয়ালা 

িাকুর াওনরাড, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৭ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯২ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তটনেিডুস তবতসে ে রী, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৮ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৮ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স িলে ি্াশে তটোপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৪৪৯ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯১ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স হতরপুর িানমসী বঙ্গবন্ধসড়ে, িাকুর াও। ব- ০২১৯৪৫০ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৭ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী 
এন্টারপ্রাইজ 

আরাজী, েৃঋপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৫০১ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৯৫ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তড এইচ 
এন্টাপ্রাইজ 

দঃ 
বতটো, িাড়াবাড়ী, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৫০২ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ১৫/ ০১/ ২০১২ 

তবজনেস তরনসানসস ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫০৩ ১৫/ ০১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ০৮/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িােজুম অনটা 
রাইস তমল  

উত্তর বংশীপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫০৪ ১৫/ ০১/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০৫ 
িাতরখঃ৩১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাতরয়া ট্রেডাস আঃ রতহম 
সুপারমানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৫ ১৬/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ১৬/ ০২/ ২০১২ 

উত্তরা অনটা বাইে মতহলা 
েনলজনমাড়, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৬ ২২/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭ 
িাতরখঃ২২/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এস এস 
েন্সোেশে 

পুলহাট, ট্রশনরবাংলা 
ক্লাব, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫০৭ ২৩/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৩ 
িাতরখঃ২৩/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মাহমুদুল 
অনটাজ 

বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৫১০ ২৯/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০১ 
িাতরখঃ২৯/ ০২/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স সুলিাো 
ট্রখােে িালায়ার 

োনয়িপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫১১ ০৭/ ০৩/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তস/ ১৫ 
িাতরখঃ ৭/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এস এস 
এন্টারপ্রাইজ 

বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদো
জপরু। 

ব- ০২১৯৫১২ ১৩/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহাতরয়ার 
এন্টারপ্রাইজ 

উত্তর বাসুনদবপুর,  
বাংলাতহতল, হাতেমপুর, তদো
জপরু। 

ব- ০২১৯৫১৩ ১৩/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমাঃ নুরুল 
ইসলাম 

উত্তর বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫১৫ ২৮/ ০৩/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তত্রনবেী 
এন্টাপ্রাইজ 

শাখারীপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫১৬ ৩/ ০৪/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬১ 
িাতরখঃ ২৮/ ০৩/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সবজু সাথী 
অনটা রাইস তমল তলঃ 

মাহািাবপুর, ট্র ালাপ ঞ্জ, তদ
োজপরু।  

ব- ০২১৯৫১৭ ৮/ ০৪/ ২০১২ ১ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১ 
িাতরখঃ ৮/ ০৪/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স জেেী ট্রোর ট্রেশেনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫১৯ ১২/ ০৪/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬২ 
িাতরখঃ ১১/ ০৪/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স টে এন্ড টাইম  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৫২০ ২২/ ০৪/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩৯ 
িাতরখঃ ১২/ ০২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তহতল মটরস্ চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল, হা
তেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২১ ০২/ ০৫/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/  ২০২ 
িাতরখঃ ২/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রহমাে ট্রেডাস তসতপনরাড, বাংলাতহতল, হাতে
মপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২২ ০৮/ ০৫/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৫/ ২০১২ 



িাজ রাইস এন্ড ডাল 
তমল  

েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫২৩ ১৩/ ০৫/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৫/ ২০১২ 

এি আর ইন্ডাতিজ তলঃ  জ ন্নাথপুর, তবরামপুর, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৫২৪ ১৩/ ০৫/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৮ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মমিাজ অনটা 
রাইস তমল 

পুলহাট, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫২৭ ০৪/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০ 
িাতরখঃ ৩১/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহ্ ট্রেডাস আমবাড়ী, তচতররবন্দর, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৫২৮ ০৫/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১ 
িাতরখঃ ৩১/ ০৫/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সাতজদ ট্রেডাস চতন্ডপুর, বাংলাতহতল, হাতেম
পুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫২৯ ১৯/ ০৬/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তস/ ৫৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৬/ ২০১২ 

এতলে মটরস তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৩০ ৯/ ০৭/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ ৩/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তমনশৌরী অটবী 
তলঃ 

ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৩১ ৯/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৪৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শুি 
এন্টারপ্রাইজ 

িূতল্লবাজার, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৫৩২ ১৬/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪৪ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ২০১২ 

এস এস এন্টারপ্রাইজ িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৩৩ ১৮/ ০৭/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রতে ট্রেডাস  েবরস্থােনমাড়, বাংলাতহতল,
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৩৪ ২২/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৭ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৭/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স মামুে 
এন্টারপ্রাইজ 

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ 
ড়। 

ব- ০২১৯৫৩৫ ২৫/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৫২ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তসয়াম ট্রেডাস জ দলবাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৬ ৩০/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মা হাসতেং তমল  জ দলবাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৭ ৩০/ ০৭/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১০৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৭/ ২০১২ 

তরমস আেতলতমনটড সাতেটহাউজনরাড, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৩৮ ৩১/ ০৭/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স েেে 
এন্টাপ্রাইজ 

পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৩৯ ০৫/ ০৮/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩ 
িাতরখঃ ৫/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আতসয়া অনটা 
রাইস তমল  

বড়ইল, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪০ ০৭/ ০৮/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩৯ 
িাতরখঃ ৫/ ০৮/ ২০১২ 

ইজা ট্রেড তলংে মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪১ ১২/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭ 
িাতরখঃ ৮/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রাতেব অনটা 
রাইস তমল  

রােীরবন্দর, তচতররবন্দর, তদ
োজপরু।  

ব- ০২১৯৫৪২ ১২/ ০৮/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর রাইস 
তমল  

িলুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪৩ ১২/ ০৮/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমাঃ জামাল খাে মালদহ্পতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪৪ ১৩/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩৭ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১২ 



ট্রমাঃ আহসাে িাদাস বাহাদুরবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৪৫ ৩০/ ০৮/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োমো 
এন্টারপ্রাইজ 

তছটতচলাতরং, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৫৪৬ ০২/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৪ 
িাতরখঃ ২/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অপু ট্রজোনরল 
ট্রোর 

তরয়াজউতিেমানেট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৪৭ ০৩/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ, েনপসাঃ, শাখা 
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৭ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৮/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমাস্তাতেম 
ট্রেডাস 

চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৪৮ ০৯/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ৬/ ০৯/ ২০১২ 
 
 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী ট্রেডাস উঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৪৯ ১০/ ০৯/ ২০১২ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ন্যাশোল িুড সুতবদহাট, ট্রসিাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫০ ১০/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪১ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ২০১২ 

েথ ট্রবঙ্গল ট্রসন্োল তট 
ইন্ডাতিজ 

িাকুয়াোলী, ট্রহলীনপড,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৫৫১ ২০/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫ 
িাতরখঃ ২০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলী রাইস 
তমল  

োটাবাড়ী, িলুবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫২ ২৩/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫১ 
িাতরখঃ ২০/ ০৯/ ২০১২ 

এস আর এনরা 
ইন্ডাতেজ 

ট্রবলাইচতন্ড, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৫৩ ৩০/ ০৯/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আবলু খানয়র 
ট্রেতডং  

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৫৫৪ ২/ ১০/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩৭ 
িাতরখঃ ২/ ১০/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স লািলী অনটা 
রাইসতমল  

রাজারামপুর, িলুবাড়ী,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৫৫ ০৩/ ১০/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১২৮ 
িাতরখঃ ৩/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তসজাে এতক্সম তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৫৬ ১১/ ১০/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৩ 
িাতরখঃ ১০/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স েূর 
এন্টারপ্রাইজ 

িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়
। 

ব- ০২১৯৫৫৭ ১৪/ ১০/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩ 
িাতরখঃ ১১/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেধী ট্রেডাস পা লীডাঙ্গী, বাংলাবান্ধা, ট্রি
িুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৫৫৮ ১৮/ ১০/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১০/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স রতে অনটা 
রাইস তমল  

গুয়া াও, পীর ঞ্জ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৫৫৯ ২২/ ১০/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ২২/ ১০/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িামতজদ অনটা 
রাইস তমল  

মাতিপাড়া, পুলহাট,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৬০ ৩১/ ১০/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৮১ 
িাতরখঃ ১৬/ ১০/ ২০১২ 

এনরানমক্স েতম্পউটার 
এন্ড ট্রমাবাইল  

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৬১ ০১/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ০৭ 
িাতরখঃ ১/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এম আর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

োতলিলা 
িাকুর াওনরাড, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৫৬২ ০৪/ ১১/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৪৫ 
িাতরখঃ ৪/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেলুিা অনটা 
রাইস তমল  

বড়ইল, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৬৩ ০৫/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৩ 
িাতরখঃ ৩১/ ১০/ ২০১২ 

টুম্পা ইন্টারন্যাশোল মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৬৪ ০৮/ ১১/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১১০ 
িাতরখঃ ৮/ ১১/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স ট্রমােয়ারা 
ট্রেডাস 

মাতিপাড়া, পুলহাট,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৬৫ ২২/ ১১/ ২০১২ ১ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫০ 
িাতরখঃ ২২/ ১১/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরদার ট্রেডাস দঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৬৬ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৯৭ 
িাতরখঃ ০৩/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এ এইচ অনটা 
তিক্স 

এেইর. তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৬৭ ০৫/ ১২/ ২০১২ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১০৬ 
িাতরখঃ ২০/ ৯/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাতন্ন 
এন্টারপ্রাইজ 

রানমরডাঙ্গা, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৫৬৮ ১০/ ১২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স িাসতেম ট্রেডাস  জ দলবাজার,  পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৫৬৯ ১৯/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩০ 
িাতরখঃ ১৯/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আইতি ট্রেডাস ট্ররলন ট, োচারীনরাড, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৫৭০ ২৩/ ১২/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৮ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স অনিশ ট্রেডাস বাসুতেয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭১ ২৩/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১০৯ 
িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০১২ 

সুশান্ত বসু ট্রেডাস রাজবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭২ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

রাজা  ানমন্টস এে, এ, মানেট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৩ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ০৬ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

আতদ্ি েেনিেশোরী িাতসপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৪ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 



বলাই তমোন্ন িান্ডার বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৫ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রজাবায়দুর রহমাে এেএ, মানেট, বাহাদুরবাজার
, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৭৬ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

তমিা ইনলেেতেক্স তশিলোজা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৭ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সাত্তার 
এন্টারপ্রাইজ 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৮ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 
 
 

ট্রমাঃ শাতমম খাে উপশহর, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৭৯ ২৩/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ োতজর খাে ২ েং উপশহর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৮০ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স সরোর 
জুনয়লাস 

চেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৮১ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তিনরাজ 
েনপানরশে 

দশমাইলনমাড়, োহানরাল,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮২ ২৩/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ হাসনমাি আলী উত্তর িতরদপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫৮৩ ২৪/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রখাদা হানিজ 
ইন্ডাতিজ 

হামজাপুর, পুলহাট, তদোজপু
র।  

ব- ০২১৯৫৮৪ ২৪/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ ট্রমােনছদুর 
রহমাে 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৫৮৫ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ওয়ানহদ আলী 
মন্ডল 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৬ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাহািিজাে 
ট্রসাহা  

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৭ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ িালািউে েবী শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৮ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমাঃ আলম ীর ট্রহানসে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৮৯ ২৬/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

শ্রীঃ তেরঞ্জে চন্দ্র বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯০ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাসাঃ িারহাো 
িাজমা 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯১ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ এমদাদুল হে 
সাোর 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯২ ২৬/ ১২/ ২০১২ . .  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমােনলছার 
রহমাে 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৩ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম 
রন্জু 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৪ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ িােতির আল 
আন্জুম 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৫ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রমাজানেল হে 
শাহ্ 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৬ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ আইয়ুব আলী 
মন্ডল 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৭ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

শ্রীঃ ধন্নয়জয় বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৮ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

শ্রীঃ অজয়কুমার বসাে শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৫৯৯ ২৬/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ইয়াদৎ আলী 
মন্ডল 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০০ ২৬/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

আবু বাসার ট্রমাঃ 
োতিউল ইসলাম 

সংেরপুর, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০১ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ইমতিয়াজ 
ট্রেডাস  

জালালপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬০২ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ 
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ দতবরুল ইসলাম উপশহর ৬/ এ 
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬০৩ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স তেয়াজ ট্রেতডং  দঃতবশিপুর, চনেরহাট, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৬০৪ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২০১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমসাস 
িাজএন্টারপ্রাইজ 

শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০৫ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ শওেি আলী  শালেী 
জালালপুর, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬০৬ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িছতলমা ট্রেডাস পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০৭ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ ট্রিািাজ্জল 
ট্রহানসে 

োঞ্চে, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০৮ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স তেনশার বুে 
ট্রসন্টার 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬০৯ ২৭/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ মতিউর রহমাে 
মুকুল  

ট্র ৌরীপাড়া, িলুবাড়ী, তদোজ
পুর।  

ব- ০২১৯৬১০ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলাহার 
ট্রপাল্টীিারম 

োলাহার, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১১ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রদশ তপ্রয় 
সুইসট 

এেএ, মানেট, বাহাদুরবাজার
, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬১২ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এতক্সট এক্সনপ্রস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৩ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৫ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুেিাহা বুতটক্স  মধ্বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৪ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৪ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স তসতট তেল ইেবাল স্কুল 
ট্রমাড়, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬১৫ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৩ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রশখ িতরদ ট্রশরশাহনমাড়. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৬ ২৭/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমনহরুে ট্রেসা  পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬১৭ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস মতেরা রহমাে  পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬১৮ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৬ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস মাতশমপুর, তশেদারহাট, তদো
জপরু।  

ব- ০২১৯৬১৯ ৩০/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স গুলশাে 
েন্সোেশে 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২০ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রতহম ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২১ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৮৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস শামসুেোহার পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২২ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৭ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমারনশদা ট্রব ম পাটুয়াপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২৩ ৩০/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৭৫ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িূইয়া ট্রেডাস োঞ্চেেনলােী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৪ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৩ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমসাস্স মুরাদ ট্রেতবনেট 
িারম 

চাউতলয়াপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৫ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৫ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িারুে 
জুনয়লাস 

চেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৬ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮২ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ বাদশা তময়া বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬২৭ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমহিজু ট্রেডাস উত্তরা সুপার 
মানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬২৮ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭৯ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমসাস্স তবনে ট্রেডাস  নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬২৯ ৩১/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৭৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স ট্রমৌ 
এন্টারপ্রাইজ 

লালবা , তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৩০ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮৪ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স প্রতদপ কুমার গুলশাে মানেট,  
 নণশিলা, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৩১ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৩ 
িাতরখঃ ২৭/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স মুক্তা ট্রেডাস বড়বন্দর. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৩২ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৪৪ 
িাতরখঃ ২৭/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স নুরােী ট্রবোরী 
এন্ড আতজম িুড 

পুরািে 
বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৩৩ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬০ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স রুমা ট্রেড 
ইন্টান্যাশোল 

বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৪ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৬ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাঃ নুরুল আতমে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৫ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৫ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আনবদ ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৬ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৪ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৭ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

তমনসস শামসুেোহার বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৮ ৩১/ ১২/ ২০১২ . ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৩ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্রমাঃ আতরিরু রহমাে বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৩৯ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬১ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স আতমর ট্রোর এেএমানেট, বাহাদুরবাজার,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৬৪০ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৭ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ শামসুল আনরিীে এেএমানেট, বাহাদুরবাজার,
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৪১ ৩১/ ১২/ ২০১২ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৮ 
িাতরখঃ ২৫/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স োলাম ট্রেডাস বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৪২ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬০ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স বয়রা ট্রেড 
তলংে 

ট্রশখহাতট, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৪৩ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৩ 
িাতরখঃ ০১/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিে ট্রোর বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৬৪৬ ০১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 



ট্রমাসাঃ ট্ররনহো 
আেিার 

ট্র ালকুতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৪৭ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৯ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমাঃ শরীিলু ইসলাম এেএমানেট, বাহাদুরবাজার,
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৬৪৮ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৬ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স শাহ্ 
এন্টারপ্রাইজ 

হাউতজংনমাড়, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৪৯ ০২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৮১ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স িাইিাই 
আয়রে ট্রোর 

ট্রপৌরসিানরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৬৫০ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৪ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স তেউ শুি 
জুনয়লাস 

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫১ ০৭/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬১ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শাহাো রহমাে উত্তর বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫২ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৭ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুল আতজজ 
তময়া 

উপশহর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৩ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫১ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হাসাে েীল 
এন্ড পাইপ হাউজ 

ট্রেশে ট্ররাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৪ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৫ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

আতলি েন্সোেশে মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৫ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৮ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আিাউর 
ট্রেডাস 

ডায়নবতটে 
হাসপািালনমাড়, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৫৬ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৭ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫০ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সরোর 
এনজন্সী  

পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৫৮ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৬ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

এ ট্রে এম আজাদ উত্তর বালুবাড়ী, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৫৯ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

রতিে জুনয়লারী তেমিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৬০ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স োজী তবয়াতরয় 
ট্রোর 

ট্রপৌরসিানরাড, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৬১ ০৭/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স েৃতি 
এন্টারপ্রাইজ 

পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬২ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪ 
িাতরখঃ ০৬/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তবদুৎ 
এন্টারপ্রাইজ 

ঈদ াহ আ/ এ, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৩ ০৭/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তশথীল 
এন্টারপ্রাইজ 

উপশহর. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৪ ০৯/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তলয়ােি আলী এেএমানেট, বাহাদুরবাজার,
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪৬৫ ০৯/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৯৪ 
িাতরখঃ ০৭/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুস সাত্তার পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমাঃ রতিকুল ইসলাম মহিিপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মডাে ট্রমতডতসে হাসপািাপািালনরাড,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৬৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪১ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িারুকুজ্জামাে 
ট্রচৌধুরী 

োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৬৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িাতরদুজ্জামাে 
ট্রচৌধুরী 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স আিা সুজ  নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৭১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রহানসে ট্রেডাস সারাঙ্গাইবাজার, তবরল,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৭২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৯ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স েূরজাহাে 
ট্রেডাস 

সারাঙ্গাইবাজার, তবরল,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৪৭৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস টুম্পা 
এন্টারপ্রাইজ 

জেবাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদয়া 
এন্টাপ্রাইজ 

তলতলনমাড়, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৯ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স স্মাটলুে ি্াশে 
হাউজ 

আনবদীে োজা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স উত্তরা অনটা 
বাইে 

মতহলােনলজ 
ট্ররাড, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৭৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মাহাবুব 
ইনলেতেে এন্ড ট্রপপার 

োজারীনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আলম ট্রেডাস পলাশবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৭৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাসাঃ রাতজয়া ট্রব ম মহিিপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম মহিিপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাসাঃ তবলতেস আরা 
ট্রব ম।  

পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স গুপ্তা 
এন্টারপ্রাইজ 

োটাবাড়ী, িলুবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪২ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স োমরুল হাসাে পুরািে উপশহর. তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স জয়োল 
েন্সোেশে 

পাহাড়পুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৪৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস তেউ মুতক্ত 
বস্ত্রালয় 

উত্তরা 
সুপারমানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৪৮৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স ট্রসি ু
এন্টারপ্রাইজ 

বাহাদুরবাজার, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ২৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আেসারী লাস 
হাউজ 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৮৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫২ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মােসী 
জুনয়লাস 

তট এে তট ট্ররাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৮৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৮ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তেউ োর 
ইনলেেতেক্স 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৪৯ 
িাতরখঃ ৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স ম্াক্স 
ইনলেেতেক্স 

 নণশিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৯১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১০ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদোজপরু 
ি্ারাইট ট্রোর 

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৯ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তদোজপরু 
পপুলার ট্রোর 

তেমিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৪৯৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মাশাআল্লা 
ট্ররাোতরজ 

মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৮ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সবরু 
এন্টারপ্রাইজ 

ঈদ াহবতস্ত, তদোজপুর্। ব- ০২১৯৪৯৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৪ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এেিা অনটা 
ইতন্জতেয়াতরং 

ঈদ াহ আ/ এ, তদোজপুর্। ব- ০২১৯৪৯৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৫ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স এরামা ট্রেডাস উপশহর/ ২, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শ্রদ্ধা বস্ত্রালয়  মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৮ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৭ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শতিকুল ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৪৯৯ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫১ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মতে 
এন্টারপ্রাইজ 

সুইহারী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৫০০ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৬ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স তবউতট 
েন্সোেশে 

রামে র, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮০১ ১০/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫০ 
িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুর রহমাে জীবেপুর, হতরপুর, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৮০২ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬৩ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সুতিয়া 
ট্রমতডনেল হল 

োতল ঞ্চ, হতরপুর, িাকুর াও
।  

ব- ০২১৯৮০৩ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬২ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ জাহাঙ্গীর আলম োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৮ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ দতবরুল ইসলাম োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৫ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬১ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রব ম মাজবুরা োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৬০ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমাঃ আবদুল মানলে োিালডাঙ্গীবাজার,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮০৭ ১০/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৫৯ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আচল  এেতসতডনরাড, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮০৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স উনেহােী  তসরাজউনিালা 
ট্ররাড, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮০৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ এজানুল হে 
বাবলু 

পুরািে বাস োন্ড িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮১০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স এস তব আইনুল  ট্র ায়ালপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮১১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৭৪ 
িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স সুন্দরী বস্ত্রালয় মালদহপতি, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

এম এম ট্রখাশনুদ 
আলম 

তেউটাউে, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হামাো ট্রেডাস মহারাজারনমাড়, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৬৮ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

সসয়দা োজমা 
ট্রাইসলাম 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৬৯ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স হামাো 
ইতন্জতেয়াতরং  

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮১৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭০ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স রাজু ট্রেডাস 
এন্ড অনটা সাতিস 
ট্রসন্টার 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮১৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭১ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স বন্ধে 
েন্সোেশে 

োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮১৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ৩ 
িাতরখঃ ৬/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রশখ শাতমম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮১৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭২ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িাজলু ইসলাম তবশ্বাসপরু, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮২০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৩ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ আবুল োলাম 
আজাদ 

রােীসংবেল, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮২১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৫ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ রতবউল ইসলাম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ, িাকুর া
ও। 

ব- ০২১৯৮২২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ আলী চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তজহাদুল ইসলাম ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১৭৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ইউনুস ট্রশখ ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮২৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্র ালাম ট্রমাস্তিা ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৭ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রমাঃ ইতলয়াস আলী চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৮ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৫ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ িজলুর রশীদ ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮২৯ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ তমজানুর রহমাে ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩০ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২১ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আতজম ট্রচৌধুরী ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩১ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২০ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ ট্রমাজাফ্ির আলী ট্রিামরাদহ, পীর ঞ্চ,  
িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩২ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রমািাহার আলী খে া,  পীর ঞ্চ, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৩৩ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ ট্রমাোনিস 
ট্রহানসে 

চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩৪ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৬ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

সাধে চন্দ্র দাস চানপাড়,  
রােীসংবেল, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৩৫ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৭ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রিমাস 
ইন্টারন্যাশোল 

চারমাথা, হাতেমপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৩৬ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ২ 
িাতরখঃ ৬/ ০১/ ২০১৩ 

শুনিচ্ছা বস্ত্র তবিাে  েিুেবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৮৩৭ ১৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৪ 
িাতরখঃ ১/ ০১/ ২০১৩ 



শ্রীমতি পুিুলরােী রায়।  ট্রসাোহার, ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ ড়
।  

ব- ০২১৯৮৩৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১১৪ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

মােজুরা আিতরে মহিিপুর, ট্রচরাডাঙ্গী,  
তদোজপৃর।  

ব- ০২১৯৮৩৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৩৪ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

শ্রীঃ ধীমাে কুমার রায় ট্রসাোহার, ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ ড়
। 

ব- ০২১৯৮৪০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ১১৫ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো  োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ৯৬ 
িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস তপ্রজম রপ 
ট্রেয়ার 

ট্রচংিী,  ট্রদবী ঞ্চ, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৮৪২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ই/ ২১ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ রাউজুল েতরম পুরািেপঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৪৩ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবদুল ট্র াফ্িার  ট্র াপালপুর, হতরপুর, িাকুর া
ও।  

ব- ০২১৯৮৪৪ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৮ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মতেরুজ্জামাে বহতি, হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৪৫ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৬ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

আর তব এন্টারপ্রাইজ োতল ঞ্জ,  
হতরপুর, িাকুর াও। 

ব- ০২১৯৮৪৬ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৯ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো  বহিী, োিালডাঙ্গী,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৪৭ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৬৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 



তেউ তসতট মটরস োতলিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৯৩ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আর এইচ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

রামে র, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৪৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৫৩ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তপ ট্রে 
ইন্টারন্যাশোল 

োতলিলা, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৫০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬২ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রমসাস্স এি এস 
ইন্টারন্যাশোল  

বাহাদুর বাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৫১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপরু। চালাে েং এ/ ১৫৪ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 
 

ট্র ৌিম কুমার কুন্ড ু পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৫২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ১৬৩ 
িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রহানসে ট্রেডাস োমিপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৫৩ ২২/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং এ/ ৭০ 
িাতরখঃ ২২/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ডলতিে 
এন্টারপ্রাইজ 

বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৫৪ ২৩/ ০১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তড/ ১৬৬ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তমনশলা 
এন্টারপ্রাইজ 

িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়
।  

ব- ০২১৯৮৫৫ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১১১ 
িাতরখঃ ২৪/ ১/ ২০১৩ 

এতর তবজনেস ওয়াল্ড 
ওয়াইড 

েতবরাজহাট, বীর ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৫৬ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১০৫ 
িাতরখঃ ২৪/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এম এল 
এন্টারপ্রাইজ 

হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৫৭ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৮ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স মতে 
েন্সোেশে 

হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৫৮ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স িামান্না 
এন্টারপ্রাইজ 

হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৫৯ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ঐতশ এন্ড অেব 
ট্রেডাস 

হতরপুর, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬০ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ১৯ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মা এন্টারপ্রাইজ জীবেপুর, হতরপুর,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৬১ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২২ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 
 

ট্রমাঃ আবদুল জতলল হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৬২ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৩ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এতশয়া োতেে 
ইন্ডাতিজ 

ট্র াতবন্দে র, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬৩ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৪ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এতলট ট্রিতিক্স টাউেোজা, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৬৪ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৫ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবু সানলম হতরপুর, িাকুর াও। ব- ০২১৯৮৬৫ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৬ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স আজ র 
ইতন্জতেয়াতরং  

পুরািে 
বাসোন্ড, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৮৬৬ ২৪/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ২৭ 
িাতরখঃ ২১/ ১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রুপালী ট্রেডাস িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়
।  

ব- ০২১৯৮৬৭ ৩১/ ০১/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং তব/ ৯৭/ ০১ 
িাতরখঃ ২৮/ ১/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স খায়রুল ট্রেড 
এন্ড রাইস এজন্সী 

উপশহর/ ৪, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৬৮ ১৩/ ০২/ ২০১৩ ৫  লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬২২  
িাতরখঃ ১২/ ২/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ আবুল োলাম 
আজাদ  

ট্রসিাব ঞ্জবাজার,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৭০ ৬/ ০৩/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫১৭  
িাতরখঃ ৬/ ৩/ ২০১৩ 

োর ইনলেেতেক্স এন্ড 
েতম্পউটার 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭২ ২৬/ ০৩/ ২০১৩ ৫  লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮২  
িাতরখঃ ২১/ ৩/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রমনহরুে 
এন্টারপ্রাইজ 

তমিাপুকুর, োনয়িপাড়া, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ০২১৯৮৭৪ ০৭/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং০৪  
িাতরখঃ ৭/ ৪/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স িােতজম 
ট্রেডাস 

পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭৬ ১৬/ ০৪/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০১  
িাতরখঃ ১৫/ ৪/ ২০১৩ 

ট্রেয়ার এতর োলচার 
এনরা ে্াতমনেল 

ট্রদবী ঞ্জ, তচতররবন্দর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৭৭ ১৮/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ০১  
িাতরখঃ ১৫/ ৪/ ২০১৩ 

ট্রিৌতমে অনটা রাইস 
তমল  

উত্তর ট্র াসাইপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭৮ ২৫/ ০৪/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৬ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৪/ ২০১৩ 

ট্রমড ট্রেয়ার 
ইন্টান্যাশোল 

বালুয়াডাঙ্গা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৭৯ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩১২ 
িাতরখঃ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ইমদাদুল 
ইতন্জতেয়াতরংওয়ােস 

উত্তর ট্র াসাইপুর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৮০ ০৭/ ০৫/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০৬ 
িাতরখঃ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ 

তেিরা ইন্ডাতিজ তলঃ রামবালা, খােসামা,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮১ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২১ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ 



ট্রমসাস্স হাসাে 
এন্টারপ্রাইজ 

মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,
হাতেমপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮২ ২০/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫১৮ 
িাতরখঃ ২০/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স তজয়া অনটা 
রাইস তমল  

আউতলয়াপুর, পুলহাট,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৩ ২০/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এম আর 
ট্রেডাস  

জয়পুরহাটনরাড, হাতেমপুর,
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৪ ২৮/ ০৫/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৪ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৫/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ে্াতসও তপ্রয়া দঃবালুবাড়ী, সদর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৮৫ ২/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৪৮ 
িাতরখঃ ৩০/ ০৫/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স এস তপ এম 
ট্রমতশোরীজ হাউজ 

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৮৬ ৬/ ০৬/ ২০১৩ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২০২ 
িাতরখঃ ৬/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এে জামাে 
অনটা রাইস তমল  

পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৮৭ ১৯/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৫০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স  িরু অনটা 
রাইস তমল  

পুলহাট, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৮৮ ২০/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৩৭ 
িাতরখঃ ২০/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মাহমুদ আলম 
তলটে 

োোহার, িলুবাড়ী,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৮৮৯ ২৬/ ০৬/ ২০১৩ , ,  ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৩৬ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৬/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স জাতহদ 
এন্টারপ্রাইজ 

পুরািে পঞ্চ ড়, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৮৯০ ০৪/ ০৭/ ১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৫৫ 
িাতরখঃ ০৪/ ০৭/ ১৩ 

আশা অপতটে্াল োস ট্রেশেনরাড, তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯১ ০৮/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪৫৪ 
িাতরখঃ ১১/ ০৬/ ১৩ 



ট্রমসাস্স আর এে অনটা 
রাইস তমল  

েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৯২ ১০/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৮০ 
িাতরখঃ ১১/ ০৬/ ১৩ 

 াওতসয়া ট্রেডাস মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৮৯৩ ১৭/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬১ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ১৩ 

 াওতসয়া ট্রমশীোরী 
ট্রোর 

মুতন্সপাড়া, তদোজপুর। ব- ০২১৯৮৯৪ ১৭/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৭/ ১৩ 

হাতসবা ট্রেডাস রতবপরু, পাইেপাড়া,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯৬ ২৯/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৭২ 
িাতরখঃ ২৮/ ০৭/ ১৩ 

ক্লাতসে েতম্পউটার উত্তর বালুবাড়ী, তটতেয়াপাড়া,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৮৯৭ ২৯/ ০৭/ ১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৪ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ১৩ 

স্কাই োস  পুলহাট, ট্রোিয়ালী, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৮৯৮ ৩০/ ০৭/ ১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩২৫ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ১৩ 

ট্রমসাস্স এস এ অনটা 
রাইস তমল  

িাকুর াওনরাড, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৮৯৯ ২১/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২০ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ১৩ 
 

ট্রমসাস্স জয়োব অনটা 
রাইস তমল  

দাতেহারী, েমলপুর, তদোজপুর
।  

ব- ০২১৯৯০০ ২১/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২১ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ১৩ 

ট্রমসাস্স খন্দোর 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রিতলপাড়া, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০১ ২৬/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯০ 
িাতরখঃ ২৬/ ০৮/ ১৩ 

ট্রমসাস্স তমলে মটরস চারমাথা, বাংলাতহতল, হাতেমপুর
, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০২ ২৭/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০১ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ১৩ 



ট্রমসাস্স চার িাই অনটা 
রাইসতমল 

মাতিপাড়া, পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯০৩ ০৮/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫০৭ 
িাতরখঃ ৫/ ০৯/ ১৩ 

োজমুল হে সরোর তমশেনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯০৪ ০৯/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩০৯ 
িাতরখঃ ৮/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রিাহাে ট্রেডাস উতচৎপুর, োহানরাল,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০৫ ১১/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ৩/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স তহনরা ট্রেডাস েিুেবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯০৬ ১৫/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৯০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ আবুল োনসম 
রুনমে  

বাতেয়াপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৭ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৪ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

িাতেম অনটা ফ্লাওযার 
তমল  

জালাসী, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৮ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৮ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স পণ্ 
এন্টারপ্রাইজ 

তেউমারনেট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯০৯ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৫ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 
 

ট্রমসাস্স মাহ্িজুা 
হাসতেং তমল  

চােলাহাট, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১০ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৬ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ আবু ট্রিায়বুর 
রহমাে  

োনয়িপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১১ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৯৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমাঃ মঈে উতিে চােলাহাট, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯১২ ১৭/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮১ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ১৩ 



ট্রমসাস্স েতন্দিা 
েন্সোেশে 

ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১৩ ১৭/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮৩ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রসতলো 
এন্টারপ্রাইজ 

দঃবাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯১৪ ২৪/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬২৬ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৯/ ১৩ 

ট্রমসাস্স সতিয়ার 
হাসতেং তমল  

পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯১৫ ০৩/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০৩ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রশখ ট্রেডাস পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯১৬ ০৩/ ১০/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০২ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এস তব ট্রেডাস মাদ্রাসাপাড়া, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৯১৭ ০৩/ ১০/ ২০১৩ সীমাহীে ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৪১ 
িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১৩ 

রাহবার তহমা ার 
( প্রাঃ) তলঃ ইউতেট- ২ 

সাতদপুর, দশমাইল. োহানরাল
,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯১৯ ২১/ ১০/ ২০১৩ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৪৬ 
িাতরখঃ ২০/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিকুল 
ইসলাম 

েয়াবাড়ী, িজেপুর, ট্রিিুতলয়া,
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯২০ ২১/ ১০/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬৮০ 
িাতরখঃ ২১/ ১০/ ২০১৩ 
 

ট্রমসাস্স োনসম 
এন্টারপ্রাইজ 

িুমতেয়া, লাহীতড়, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৯২১ ৩০/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬৭ 
িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স রতিকুল 
ইসলাম  

উত্তর বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯২৩ ০৩/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১৯ 
িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০১৩ 

িাপসী রােী দাস বড়বন্দর, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯২৪ ০৫/ ১১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১৩ 
িাতরখঃ ০৪/ ১১/ ২০১৩ 



তমনসস অতেতন্দিা রােী 
কুন্ড ু

বড়বন্দর, সদর, তদোজপুর। ব- ০২১৯৯২৫ ০৫/ ১১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬১২ 
িাতরখঃ ০৪/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স েূর ট্রেডাস  িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯২৬ ১৭/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৮১ 
িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স শরীি 
এন্টারপ্রাইজ 

মতজদপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯২৭ ১৮/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০০ 
িাতরখঃ ১৮/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স ট্রশখ সাইদ 
হাসাে 

পঞ্চ ড়বাজার, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯২৮ ১৮/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০৯ 
িাতরখঃ ১৮/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স এ ট্রে আজাদ 
এন্টারপ্রাইজ 

বামেপাড়া, িজেপুর,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯২৯ ২৪/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৩৮ 
িাতরখঃ ২৪/ ১১/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স মাঈম 
এন্টারপ্রাইজ 

ধাোমারা,  পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯৩০ ১৮/ ১২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২১৭ 
িাতরখঃ ১৫/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স িাদাস রতসং 
েে ট্রসন্টার 

বুড়াবুড়ী,  ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯৩১ ২৬/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৯ 
িাতরখঃ ২৬/ ১২/ ২০১৩ 
 
 

ট্রমসাস্স এম ই ট্রেডাস  তদিল াও, তসপাইপাড়া,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। 

ব- ০২১৯৯৩২ ২৯/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮২ 
িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমসাস্স োইট 
ইনলেেতেক্স 

ট্রজলনরাড, ট্রলােিবে 
মানেট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৩৩ ৩০/ ১২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৩০ 
িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০১৩ 

ট্রমাঃ মুরাদনহানসে বাজারপাড়া, িাকুরডা াও।  ব- ০২১৯৯৩৪ ১২/ ০১/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭৪ 
িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স িেয় এনরা মুতদপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৩৫ ১৫/ ০১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২৬ 
িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৪ 

রীি েরনপানরশে বশিাঙ্গা, দাোরহাট,  
িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৩৬ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬০ 
িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তরয়াদ মটরস চারমাথা, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্।  

ব- ০২১৯৯৩৭ ২৬/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৪৮ 
িাতরখঃ ২৬/ ০১/ ২০১৪ 

ওনয়লডাে এনসাতসনয়ট উত্তর বালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৩৮ ১০/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫০৭ 
িাতরখঃ ৯/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িল িান্ডার িাকুর াওনরাড, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৯৩৯ ১৩/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২২২ 
িাতরখঃ ১৩/ ০২/ ২০১৪ 

সাহাদৎ ট্রক্লাথ ট্রোর  লালূপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪০ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৬৬ 
িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স শ্যামা 
এন্টারপ্রাইজ 

তেজবাড়ী, ট্রদবে র, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯৪১ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৫১ 
িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৪ 
 

রীণনটে অনটা রাইস 
তমলস  

রিুোথপুর, হতরপাড়াহাট,  
ট্রিাড়ািাট, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৪২ ১৭/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৮৭ 
িাতরখঃ ১৬/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স প্র িী 
এন্টারপ্রাইজ 

জ দলবাজার, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৪৩ ১৭/ ০২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬ 
িাতরখঃ ১৭/ ০২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সুমাইয়া ট্রেডাস  িজেপুর, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়। ব- ০২১৯৯৪৪ ১৮/ ০২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ০২/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স আলী 
ইন্টারন্যাশোল  

তমজাপুর বাস 
টাতমসোল, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৪৫ ০২/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ০২/ ২০১৪ 

এম এহনিশামুল হে ট্রজলনরাড, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪৬ ০৩/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৯ 
িাতরখঃ ২/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রোনবল ট্রেডাস বানশরহাট, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪৭ ১২/ ০৩/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৬২২ 
িাতরখঃ ১২/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সানয়ম ট্রেডাস  বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়
।  

ব- ০২১৯৯৪৮ ২৪/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪২ 
িাতরখঃ ২৪/ ০৩/ ২০১৪ 

আশা এনরা ইন্ডাতিজ  রিেপুর, বাজার, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৪৯ ২৫/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৪ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৩/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আর ট্রে এন্টার 
প্রাইজ 

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড়
। 

ব- ০২১৯৯৫০ ২৭/ ০৩/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭৯ 
িাতরখঃ ২৭/ ০৩/ ২০১৪ 

িাকুর াও তিড তমল  তবতসে তশল্প ে রী, িাকুর াও।  ব- ০২১৯৯৫২ ১০/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৪৪ 
িাতরখঃ ১০/ ০৪/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স িাতহদ ট্রেডাস  থাোনরাড, ট্রসিাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৫৩ ১৩/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১৩৫ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৪/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স শাতমম ট্রেডাস রতি াও, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৫৪ ১৬/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২১৫ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৪/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স অরুতেমা অনটা 
রাইস তমল  

শহীদ তজয়াউর রহমাে 
সড়ে, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৫৫ ২২/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৫৯ 
িাতরখঃ ২২/ ০৪/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স প্রিা 
এন্টারপ্রাইজ 

ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৫৮ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪৭ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রজায়ািার 
ট্রেডাস 

বাংলাতহতল, হাতেমপুর,  
তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৫৯ ১৮/ ০৫/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৪০ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রমাস্তিা অনটা 
আিব রাইস তমল  

তবরামপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬১ ১৬/ ০৬/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৮৩ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৬/ ২০১৪ 

এনরাম্াক্স 
ট্রটেনোলতজস 

পাবিীপুর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬২ ২৬/ ০৬/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৮৩ 
িাতরখঃ ২০/ ০৫/ ২০১৪ 

 

দাস এন্টারপ্রাইজ  বড় বন্দর, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬৩ ০২/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২১ 
িাতরখঃ ০২/ ০৭/ ২০১৪ 

বাবুল অনটা রাইস 
তমলস  

ট্রিাড়ািাটানরল 
ট্র ট, তবরামপুর, তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৬৪ ০৭/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৩৩ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জাতরি মটরস িুিরািলী, তচতররবন্দর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৬৫ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০১ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস আল আমীে 
ট্রেডাস  

ট্র াতবন্দে র, সমবায় 
মানেট, িাকুর াও।  

ব- ০২১৯৯৬৬ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০৩ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রসাোলী 
এন্টারপ্রাইজ 

িাতটয়ারপাড়া, ধাোমারা,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৬৭ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫৮ 
িাতরখঃ ০৯/ ০৭/ ২০১৪ 

বাংলানদশ অনটা রাইস 
তমল 

হুসো, তবরল, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৬৮ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৬৪ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স মুন্না মটরস চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৬৯ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৬ 
িাতরখঃ ১০/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আরািাি 
মটরস  

চারমাথানমাড়, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৭০ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২৮৭ 
িাতরখঃ ১০/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জতে 
এন্টারপ্রাইজ 

সন্যাতসপাড়া, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৭১ ১৫/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৯৯ 
িাতরখঃ ১৪/ ০৭/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স ইেশাআল্লাহ 
অনটা রাইস তমল  

পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৭২ ২৪/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ২০১ 
িাতরখঃ ২৪/ ০৭/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িাইয়াজ 
ট্রেডাস  

তেমিলা, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৭৩ ১১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৩৫ 
িাতরখঃ ১০/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স এ তব িারম  চতন্ডপুর, বাংলাতহতল, হাতেমপুর
, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৭৪ ১২/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬১৮ 
িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িাইিাই ট্রেডাস িাদুতরয়াবাজার, েবাব ঞ্জ,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৭৫ ১৩/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৩৪ 
িাতরখঃ ১৩/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জতে ট্রেডাস  জয়গুেনজাি, ট্রিিুতলয়া,  
পঞ্চ ড়।  

ব- ০২১৯৯৭৬ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৯০ 
িাতরখঃ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সরোর 
এন্টারপ্রাইজ 

মাতেেনডাবা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ 
ড় 

ব- ০২১৯৯৭৭ ১৯/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৫৬ 
িাতরখঃ ১৯/ ০৮/ ২০১৪ 

বাংলানেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রিিুতলয়া ট্ররাড, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৭৮ ২০/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২২৮ 
িাতরখঃ ২০/ ০৮/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স মানয়র ট্রদায়া 
এন্টারপ্রাইজ 

িাদুতরয়াবাজার, েবাব ঞ্জ,  
তদোজপুর। 

ব- ০২১৯৯৭৯ ২১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮৩ 
িাতরখঃ ২১/ ০৮/ ২০১৪ 

এ এস ট্রেডাস  সানোয়াবাজার, ট্রবাদা, পঞ্চ ড়
।  

ব- ০২১৯৯৮০ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৭৬ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স মামুে 
এন্টারপ্রাইজ 

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৮১ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১১৫ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স তজসাে এন্ড 
জাতরি ট্রেডাস 

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৮২ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮৬ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স এ আর ট্রেতডং  ধরন্দা, বাংলাতহতল, হাতেমপুর,
তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৮৩ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০০ 
িাতরখঃ ০৮/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স িুলজাে ট্রেডাস তসতপনরাড, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৮৪ ১৪/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০২ 
িাতরখঃ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স মুে ট্রেডাস  মুতন্সপাড়া, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৮৫ ১৫/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১০৯৩ 
িাতরখঃ ১৪/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স বলুু 
ইতন্জতেয়াতরং  

আট ্ালারী েনলজ 
ট্ররাড, িাকুর াও।   

ব- ০২১৯৯৮৬ ১৭/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৪৭৭ 
িাতরখঃ ১৭/ ০৯/ ২০১৪ 

আর এম ট্রেতডং  দতক্ষণবালুবাড়ী, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৮৭ ১৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১১৬ 
িাতরখঃ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আরািাি মুতন্স 
ট্রেডাস  

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৮৯ ২৩/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২২৭ 
িাতরখঃ ২৩/ ০৯/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স আতরি 
এন্টারপ্রাইজ 

বাংলাবান্ধা, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৯০ ২৫/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫০ 
িাতরখঃ ২৫/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স হাতমদ ট্রেডাস মধ্বাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৯১ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫ 
িাতরখঃ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আসরাি রাইস 
তমল  

বাসুনদবপুর, বাংলাতহতল,  
হাতেমপুর, তদোজপুর্। 

ব- ০২১৯৯৯২ ১৩/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩৭ 
িাতরখঃ ১৩/ ১০/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স ইন্নাে 
এন্টারপ্রাইজ 

েিুেবাজার, পাবিীপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২১৯৯৯৩ ২০/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫১১  িাতরখঃ 
২০/ ১০/ ২০১৪ 

মাতেে কুমার সাহা পুলহাট, তদোজপুর।  ব- ০২১৯৯৯৪ ২০/ ১০/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৩৬  িাতরখঃ 
২০/ ১০/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স জয়তরসা 
এন্টারপ্রাইজ 

িজেপুর,  ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৯৫ ০৫/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৫৫  িাতরখঃ 
০৫/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তসয়াম ট্রেডাস  িজেপুর,  ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২১৯৯৯৬ ০৫/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৫৪  িাতরখঃ 
০৫/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স তদশা 
এন্টারপ্রাইজ 

মসতজদপাড়া, পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৯৭ ১১/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৯৬  িাতরখঃ 
১০/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স েূর ট্রহানসে  ইসলামবা , পঞ্চ ড়।  ব- ০২১৯৯৯৮ ১১/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩৭  িাতরখঃ 
১১/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সরোর ট্রেডাস  িাড়ুয়াপাড়া, ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ 
ড়।  

ব- ০২১৯৯৯৯ ১৩/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৭৮  িাতরখঃ 
১৩/ ১১/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স আদশ বস্ত্রালয়  সূজালপুর, বীর ঞ্চ, তদোজপুর।  ব- ০২২০০০০ ১৬/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ১৫  িাতরখঃ 
১৩/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রজানবদা অনটা 
রাইস তমল  

সূজালপুর, বীর ঞ্চ, তদোজপুর। ব- ০২৩৩৭৫১ ১৮/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮  িাতরখঃ 
১৮/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স সামা 
এন্টারপ্রাইজ 

োতলবাড়ী, িাকুর াও।  ব- ০২৩৩৭৫২ ১৯/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩৪২  িাতরখঃ 
১৯/ ১১/ ২০১৪ 
 

পুলহাট তমল এন্ড 
হাডওয়ার ট্রোর 

পুলহাট, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২৩৩৭৫৩ ২৩/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৭৪৮  িাতরখঃ 
১৭/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্রজ আর অনটা 
রাইস তমল  

চানপাড়, পীর ঞ্জ, িাকুর াও।  ব- ০২৩৩৭৫৪ ২৪/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৭  িাতরখঃ 
২৪/ ১১/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স বনৃ্দা ট্রেতডং  েয়েপুর, তদোজপুর।  ব- ০২৩৩৭৫৫ ২৬/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং১০১  িাতরখঃ 
২৬/ ১১/ ২০১৪ 

োর অনটাপ্র মালদহপতি, সদর, তদোজপুর।  ব- ০২৩৩৭৫৬ ২৭/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৮৪  িাতরখঃ 
২৬/ ১১/ ২০১৪ 

আনটায়ারী অনটা তমলস 
তলঃ  

বড়দাপ, অাানটায়ারী, পঞ্চ ড়।   ব- ০২৩৩৭৫৭ ০১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৪৩  িাতরখঃ 
০১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স লাম ইয়া 
এন্টারপ্রাইজ 

িজেপুর,  ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় ব- ০২৩৩৭৫৮ ০৩/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৭৯  িাতরখঃ 
০২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স খাে 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রমলা াতছ, তট এে তট 
ট্ররাড, ট্রসিাব ঞ্জ, তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৫৯ ০৭/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৫৩  িাতরখঃ 
০৭/ ১২/ ২০১৪ 



ট্রমসাস্স রািী 
এন্টারপ্রাইজ 

তস এে তব ট্ররাড, ঈদ াহ 
আ/ এ. তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬০ ০৮/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৯১  িাতরখঃ 
০৮/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স গুপ্তা 
এন্টারপ্রাইজ 

োটাবাড়ী, িলুবাড়ী,  
তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬১ ০৯/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮২  িাতরখঃ 
০৯/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স োমাল এন্ড 
িাদাস  

জ ন্নাথপুর, তবরামপুর,  
তদোজপুর।  

ব- ০২৩৩৭৬২ ১০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৩০৮  িাতরখঃ 
১০/ ১২/ ২০১৪ 
 

ট্রমসাস্স লাবীব ট্রেডাস বাংলাতহতল, হাতেমপুর,  
তদোজপুর্। 

ব- ০২৩৩৭৬৩ ১৫/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫০  িাতরখঃ 
১৫/ ১২/ ২০১৪ 

ঢাো অনটা রাইস তমল  তসমুলিলা, োউ ানমাড়,  
তদোজপুর।  

ব- ১৭৬৮০১ ২১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫৫  িাতরখঃ 
২১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমাঃ রতিকুল ইসলাম  খয়খাটপাড়া, তিরেইহাট,  
ট্রিিুতলয়া, পঞ্চ ড় 

ব- ১৭৬৮০২ ২১/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৫৬  িাতরখঃ 
২১/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স ট্র ালাম ট্রমাস্তিা 
েন্সোেশে 

সুইহারী, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৩ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫০৮ িাতরখঃ 
২২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স আোশ 
এন্টারপ্রাইজ 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৪ ২২/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৮৯ িাতরখঃ 
২২/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স প্রযুতক্ত 
এন্টারপ্রাইজ 

 নণশিলা, তদোজপুর।  ব- ১৭৬৮০৫ ২৩/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৬৩১ িাতরখঃ 
২৩/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স পূতণমা ট্রেডাস োতলবাড়ী, িাকুর াও।  ব- ১৭৬৮০৬ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫৭১ িাতরখঃ 
২৪/ ১২/ ২০১৪ 



স্যাতললুে তট এসনটট 
তলঃ  

ট্রবতদোনজাি, ট্রবাডবাজার, পঞ্চ
 ড়।  

ব- ১৭৬৮০৭ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং ৫২৪ িাতরখঃ 
২৪/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স পার িাই 
হাসতেং তমল  

ট্রটংতরয়া, িুিডাঙ্গী, হতরপুর, িা
কুর াও।  

ব- ১৭৬৮০৮ ২৯/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং২৯১ িাতরখঃ 
২৪/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রমসাস্স হাতবব িাদাস বঙ্গবন্ধ সড়ে, িাকুর াও।  ব- ১৭৬৮০৯ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংে, তলঃ,  
তদোজপুর। চালাে েং৫৮১ িাতরখঃ 
৩০/ ১২/ ২০১৪ 

 

ট্রমসাসস হাতববুর রহমাে । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৬৯ ১৫/ ০৭/ ২০০৯ সীমাহীে 
চালাে েং- ১৫৩ 
িাতরখ –১২/ ০৭/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |  

ট্রমসাসস োঈম ট্রটক্সটাইল। িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭০ ২৬/ ০৭/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৯২ 
িাতরখ –২৬/ ০৭/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তবজনেস তলংে ট্রেডাসস। সয়া তবন্দ ,  থাো ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭১ ১০/ ০৮/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৩ 
িাতরখ –০৯/ ০৮/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আলহাজ ট্রমাদানচ্ছর ট্রহানসে। ট্রমাক্তার পাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭৪ ১৬/ ১১/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৬ 
িাতরখ –১৬/ ১১/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ছাইদুল ইসলাম ট্রোরাইশী। রহমি ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭৬ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৪৭, ৪৪৮ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

হাসাে এন্টারপ্রাইজ। এস. এস. সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭৭ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৪৬ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আবু সঈদ মন্ডল। তবয়াড়া তমরপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭৮ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩২০ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রে এম ট্রহানসে আলী। দত্তবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৭৯ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩১৮ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

েথস ট্রবঙ্গল ট্রডলপনমন্ট েনপসানরশে। মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮০ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১৯,  ৪২০ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

বন্যা ট্রেডাসস । এস. তব িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮১ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩১৯ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আধুতেে লাইনিরী । এস. এস. সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮২ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩২১ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমাঃ আলিাি ট্রহানসে। ট্রহানসেপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৩ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩১৬ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

চঞ্চল েেিােশে। জােপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৪ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫২৪, ৫২৫ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

খাে এন্ড িাদাসস। মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৫ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭৯ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস যমুো এন্টারপ্রাইজ। এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৬ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭৮ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাশাররি ট্রেতডং ট্রোং। এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৭ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪২১,  ৪২২ 
িাতরখ –২৭/ ১২/ ২০০৯ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ ,  তসরাজ ঞ্জ শাখা। 

ট্রমসাসস আর তব ট্রেডাসস। তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৮৮ ১০/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৯ 
িাতরখ –০৬/ ০১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |  

ট্রমাঃ সাইিুল ইসলাম। 
িলূ বায়ড়া,  জাতমরিা,  শাহজাদপুর,  
তসরাজ ঞ্জ। 

ব- ০১৭১০৮৯ ১০/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২০ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রবঙ্গল সীড সাতিসস। ট্রমাক্তারপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৯১ ১৪/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৭ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |  

ট্রমসাসস ট্রসানহল এন্টারপ্রাইজ । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৯২ ১৮/ ০১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৬ 
িাতরখ –১৪/ ০১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট র ট্রেডাসস । চান্দাইনোো,  রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১০৯৩ ১৮/ ০১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৬ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাহীে ট্রসনেটারী মাটস 
িালুেদার মানেসট,  চালা,  ট্রবলকুতচ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৭১০৯৪ ২৮/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩, ৭০ 
িাতরখ –২৮/ ০২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তসরাজ ঞ্জ জুট টু ইতেং তমল। 
তবতসে তশল্প ে রী,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৭১০৯৫ ০৪/ ০৩/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৯১ 
িাতরখ –০৩/ ০৩/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রে.  ট্রে ট্রেতডং। 
খামাররাম,  ট্র াপালপুর,  এোনয়িপরু,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৭১০৯৭ ০৮/ ০৪/ ২০১০ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১২১ 
িাতরখ –০৭/ ০৪/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রাতমসা ইন্টারন্যাশোল। মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৭১১০০ ২২/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩০, ২৯ 
িাতরখ –১৯/ ০৪/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস এ্ালবােস এোতজস তলঃ । 
েটেং- ৬৩৭, ৬৩৮,  রিুোথপুর,  
তশয়ারনোল,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৫১ ০৪/ ০৫/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৩ 
িাতরখ –০৩/ ০৫/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ইেবাল ট্রেডাসস । 
ট্রপঙু্গয়ারী,  তবেসাড়া,  িাড়াশ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৫২ ১৬/ ০৫/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৯২ 
িাতরখ –১৩/ ০৫/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস আশা এন্টারপ্রাইজ । 
েণসসুতি,  সবদ্জামবিল,  োমারখন্দ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৫৬ ০৮/ ০৭/ ২০১০ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩২ 
িাতরখ –০৮/ ০৭/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সরদার ট্রেডাসস । িাড়াশ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৫৭ ১৯/ ০৭/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২৮ 
িাতরখ –১৯/ ০৭/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

হাজী ট্রটক্সটাইল । মতেরামপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৫৮ ২৬/ ০৭/ ২০১০ সীমাহীে 
চালাে েং- ১০১ 
িাতরখ –২৬/ ০৭/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ওনমন্স ওয়াল্ডস । মওলাো িািােী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৫৯ ০৫/ ০৮/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩৩ 
িাতরখ –০৫/ ০৮/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তব. তব. এস এনরা তলঃ । 
পল্টেং- ৬২, ব্লে- এ, বঙ্গবন্ধুনসিু 
পতিম, পুেসবাসে এলাো,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৬১ ০৫/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৬ 
িাতরখ –০২/ ০৯/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আতলি ট্রটক্সটাইল তমল । 
বািাবাড়ী িাট( উত্তর)  তসতট ট্র ট সংলগ্ন,  
শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৬৩ ০৬/ ১০/ ২০১০ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৯ 
িাতরখ –৩০/ ০৯/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রহমাে ট্রেডাসস । সয়দাবাদ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৬৪ ২১/ ১০/ ২০১০ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৫ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

অ্াসপাইনরশে এতক্সম ( প্রাঃ)  তলঃ । মাছুমপুর েিুে পাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৬৬ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৫ 
িাতরখ –২৭/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মাতেে এন্টারপ্রাইজ । ট্রহানসেপুর সারিাট,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৬৭ ২৭/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৫ 
িাতরখ –২৭/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রহানসে এন্ড ট্রোং । ট্রজ. তস ট্ররাড,  ধােবাতদ্ধ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৬৮ ২৭/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৭ 
িাতরখ –২৭/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস লােী এন্টারপ্রাইজ । 
মওলাো ট্রমাহেদ আলী ট্ররাড ( ১েং খতলিা 
পতি) ,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৬৯ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৯ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সাথী ট্রেডাসস । ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭০ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৩ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সুমাইয়া এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৭১ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৬ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জলী এন্টারপ্রাইজ । তশলন্দা,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭২ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৭ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রবলাল এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৭৩ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৩ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সরোর আট ট্রপ্রস । ১েং খতলিাপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭৪ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬০ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস তসয়াম এন্ড তসিাি ট্রপ্রাডাক্টস  িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭৫ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫১ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস উন্নয়ে ট্রেডাসস । 
তদয়ার সবদ্োথ,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৭৬ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৫ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস খাে ওনয়ে েটে ট্রেডাসস । 
মওলাো ট্রমাহেদ আলী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৭৭৭ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৭ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |  

ট্রমসাসস শাওে এন্টারপ্রাইজ । তশয়ালনোল বাজার,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭৮ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িাতহম েনটজ ইন্ডাতিজ । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৭৯ ২৭/ ১০/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৯ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তদয়ামতে  ানমসন্টস । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮০ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৯ 
িাতরখ –২১/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রশািে এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮১ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৪ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অেন্যা ট্রেডাসস । িহ্মনখালা,  বহুলী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮২ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৮ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হাতিজুল এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮৩ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৬ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস োসতরে এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৮৪ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬২ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাহীে এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৮৫ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৮ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস খাে ট্রহাতমও িানমসসী । ১েং খতলিাপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮৭ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৩ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মামুে এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৮৮ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭০ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |  

ট্রমসাসস তরতচ এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৮৯ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭২ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অতেে ইনলেতেে মানেসতটং ট্রোং । 
মওলাো ট্রমাহেদ আলী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৭৯০ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৬ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মইদুল ইসলাম ( চাাঁদ)  । 
িজল খাে ট্ররাড,  তব. এ েনলজ ট্ররাড,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৯১ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৮২ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস আেবর ট্রমোতেে্াল ওয়ােসসপ । 
মওলাো ট্রমাহেদ আলী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৭৯২ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৪ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তবলাস তবপেী । এস. এস.  ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৯৩ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৯ 
িাতরখ –০৯/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রলতলে এন্টারপ্রাইজ । 
ট্রিিুরী,  পাইকুশা,  োমারখন্দ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৭৯৪ ১১/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৫ 
িাতরখ –১০/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস স্বরোলী েুতডও । তশয়ালনোল বাজার,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৯৫ ২৫/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৩ 
িাতরখ –২৪/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হাজী তপ্রন্টাসস । 
মওলাো ট্রমাহেদ আলী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৭৯৬ ২৫/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৭ 
িাতরখ –২৪/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সরোর এন্টারপ্রাইজ । মুকুা্ন্দ াাঁিী,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৯৭ ২৫/ ১১/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৯ 
িাতরখ –২৪/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সাহাবা ট্রটক্সটাইল । চরচালা,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৯৮ ২৫/ ১১/ ২০১০ সীমাহীে 
চালাে েং- ১৫৭ 
িাতরখ –২৫/ ১১/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অতধোরী ট্রেডাসস । চালা,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৭৯৯ ২৯/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২২০ 
িাতরখ –২৯/ ১০/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িাতমম েেিােশে । সয়াধাে ড়া ( উত্তরপাড়া) ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০০ ৮/ ১২/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৫ 
িাতরখ –০৮/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আেবর ট্রেডাসস । বেবাড়ীয়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০১ ১৫/ ১২/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৪ 
িাতরখ –১৩/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ মাইনুল ইসলাম । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০২ ২৩/ ১২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৬ 
িাতরখ –২৩/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

এতস.  আই িুডস তলঃ । 
কুতটরচর,  িদ্রিাট,  োমারখন্দ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮০৩ ২৬/ ১২/ ২০১০ সীমাহীে 
চালাে েং- ৮০ 
িাতরখ –২৬/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রনমৌতল এন্টারপ্রাইজ । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮০৪ ৩০/ ১২/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৪ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রমাস্তিা ট্রেডাসস । 
োতজপুর ট্ররাড,  সমাজেল্াে ট্রমাড়,  
সয়াধাে ড়া উত্তর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮০৫ ৩০/ ১২/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৪ 
িাতরখ –২৬/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রহো ট্রেতডং । 
আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮০৬ ৩০/ ১২/ ২০১০ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৬ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০১০ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস যমুো ট্রেডাসস । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০৭ ০৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৪ 
িাতরখ –০৪/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস দুই বন্ধু েনপসানরশে । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০৮ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৮ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আসমায়ুল ট্রহাসো ট্রেড । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮০৯ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৬ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রবলাল ট্রহানসে । ট্রছাে াছা,  চরনছাে াছা,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১০ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৮ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস েৃতি প্র তি বীজ িাা্ন্ডার । ২েং খতলিাপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১১ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৪ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ |   

ট্রমসাসস ট্রসতলো ইসলাম । 
আল মাহমুদ এতিতেউ,  ট্রহানসেপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮১২ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১২ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস লােী ট্রেডাসস । 
আল মাহমুদ এতিতেউ,  ট্রহানসেপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮১৩ ১০/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১০ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস পতরমল এন্টারপ্রাইজ । এস. তব িজলুলহে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১৪ ১১/ ০১/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৩ 
িাতরখ –০৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস েেতিনডন্স এন্টারপ্রাইজ । ট্রহানসেপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৩ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ধাে তসতড় দইির । 
অধ্াপে এম. এ মতিে সড়ে,  জুবলী 
ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮১৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৩ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রতিে এন্টারপ্রাইজ । 
পারকুলা,   য়হািা,  উল্লাপাড়া,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮১৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৫ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মা এন্টারপ্রাইজ । তব. এ েনলজ ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৮ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ওয়ানহদুল ইসলাম । েিুে িাঙ্গাবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮১৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৫ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ সাইদুর রহমাে বাচ্চু । 
এস. এস ট্ররাড,  দর াহ ট্ররাড,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮২০ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আলহাজ আব্দুল  িুর ট্রেডাসস । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২১ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৮ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ইসাহাে আলী । দত্তবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২২ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৭ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

প্রি্াশা ট্রপপাসস । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৩ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৯ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমাঃ আব্দুল কুিুস । মালসাপাড়া,  তমরপুর উত্তর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৪ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৬ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রবদাো ফ্লাওয়ার তমলস্ । এস. তব িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৫ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৭ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তেপু তেপে ট্রেডাসস । তেউ ঢাো ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৬ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৫ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ল্ামডা ইতঞ্জতেয়াসস । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৭ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৮ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ তসরাজুল ইসলাম । দত্তবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮২৮ ১৬/ ০১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ০৮ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ই. এম এন্টারপ্রাইজ । 
বাাঁোই,  শালীয়া াড়ী,  রায় ঞ্জ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮২৯ ২৩/ ০১/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ৯২ 
িাতরখ –২০/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ে্ানমল ট্রেডাসস । ধুকুতরয়া ট্রবড়া,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৩০ ৩০/ ০১/ ২০১১ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৯৭ 
িাতরখ –৩০/ ০১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

এলাে ট্রেডাসস । োওয়াে,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৩১ ০১/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৬ 
িাতরখ –০১/ ০২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ধােতসতড় এন্টারপ্রাইজ । 
অধ্াপে এম. এ মতিে সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৩২ ০৭/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৭ 
িাতরখ –০২/ ০২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

িরঙ্গ এন্টারপ্রাইজ । দর াহ ট্ররাড,  বাতেয়াপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৩৩ ০৭/ ০২/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৯ 
িাতরখ –০২/ ০২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সরোর ট্রেডাসস । 
আমডাঙ্গা,  সলঙ্গা,  উল্লাপাড়া,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৩৪ ২৪/ ০২/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ২২২ 
িাতরখ –২৩/ ০২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ইনো ট্রিন্ডলী ব্া  ট্রোম্পােী। েীমিলা,  ধােবাতন্ধ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৩৬ ০২/ ০৩/ ২০১১ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ০১ 
িাতরখ –০২/ ০৩/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাওে এন্ড ট্রোম্পােী । 
ট্রবায়াতলয়া বাজার,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৩৭ ১৪/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৪২ 
িাতরখ –১৪/ ০৩/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রাজ্জাে এন্টারপ্রাইজ । ট্রেশে ট্ররাড,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৩৯ ৩১/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৯ 
িাতরখ –২৪/ ০৩/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মারুি এন্টারপ্রাইজ । োটুয়ারপাড়া,  োতজপরু,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪০ ০৭/ ০৪/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৩ 
িাতরখ –০৭/ ০৪/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস েজরুল ইসলাম । 
োচারীবাড়ী,  সুিারং মানেসট,  
শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৪১ ০৬/ ০৬/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭ 
িাতরখ –০৬/ ০৬/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস িাইট তমতটয়র েেজুমার ট্রিয়ার । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪২ ১৬/ ০৬/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৭ 
িাতরখ –১৬/ ০৬/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ আশরািুল আলম ।  ান্ধাইল,  োতজপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪৩ ২৮/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৪ 
িাতরখ –২৮/ ০৭/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সরোর ট্রটক্সটাইল । হতরপুর,  বা বাতট,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪৬ ১৭/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৬ 
িাতরখ –১৭/ ০৮/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মা ডাউল তমল । 
চর রায়পুর পূবসপাড়া,  বেবাড়ীয়া,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৪৭ ০৬/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২৮৮ 
িাতরখ –০৬/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস চন্দে এন্টারপ্রাইজ । চন্দে াাঁিী,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪৮ ০৮/ ০৯/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪০৪ 
িাতরখ –০৬/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ বদরুল আলম । েিুে িাঙ্গাবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৪৯ ১৯/ ০৯/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৯ 
িাতরখ –১২/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ট্রিরননদৌস আলম । ট্রহানসেপুর,  সারিাট,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫০ ১৪/ ০৯/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ১০৭ 
িাতরখ –১৪/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস উজ্জল ফ্লাওয়ার তমল । ট্রহানসেপুর,  সারিাট,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫১ ১৪/ ০৯/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ১০৬ 
িাতরখ –১৪/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রহলথ েেনিেশোরী । মুতজব সড়ে ( মুক্তাোজা) ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫২ ১৮/ ০৯/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৩ 
িাতরখ –১৪/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অতল ট্রেডাসস । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৩ ২৯/ ০৯/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ১০৪ 
িাতরখ –১৮/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আবুল ট্রহানসে । 
এস. তব িজলুল হে ট্ররাড, ( োলাচানের 
ট্রমাড়) ,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৫৪ ২৯/ ০৯/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৭৭ 
িাতরখ –১৮/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ আসলাম উতিে । দত্তবাড়ী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৫ ২৮/ ০৯/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৯ 
িাতরখ –২০/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তরদা এন্টারপ্রাইজ । এস. এস সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৬ ১০/ ১০/ ২০১১ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৩ 
িাতরখ –০৯/ ১০/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অতদতি এন্টারপ্রাইজ । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৭ ২০/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২১ 
িাতরখ –১৯/ ১০/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ েরুল ইসলাম । ট্রপািাতজয়া,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৮ ৩০/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬২ 
িাতরখ –২৭/ ১০/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্র ানপন্দ্রোথ সাহা । তেউমানেসট,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৫৯ ১৪/ ১১/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৯০ 
িাতরখ –১৩/ ১১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমাহেদ আলী িইূয়া । 
মুকুন্দ াাঁিী বাজার,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৬১ ২৯/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪০ 
িাতরখ –২৯/ ১১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জাহাোরা অিনসট ট্রপ্রস এন্ড 
পাবতলনেশন্স । 

৩০৫ মাহমুদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৬২ ১৪/ ১২/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৩ 
িাতরখ –২৪/ ১০/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রজড ইসলাম । জােপুর ব্াংে পাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৬৩ ১৪/ ১২/ ২০১১ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫০ 
িাতরখ –২৭/ ১১/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সুমে ফ্লাওয়ার তমল । 
েয়াে ঞ্জ বাজার,  উল্লাপাড়া আর. এস,  
উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৬৪ ১৫/ ১২/ ২০১১ সীমাহীে 
চালাে েং- ১১ 
িাতরখ –১৫/ ১২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হাপস আই. এে. তস । 
সয়াধাে ড়া,  তেউমানেসট ট্ররাড, তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৬৫ ২৮/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৭ 
িাতরখ –২৮/ ১২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্ররইে িাে িুড এন্ড 
েেনিেশোরী । 

এস. এস.  সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৬৮ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২০৮ 
িাতরখ –২৯/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাতি ট্রেতডং । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৬৯ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৯৪ 
িাতরখ –২৯/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস পানয় পানয় সুজ । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭০ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৮ 
িাতরখ –২০/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তপয়াস েেিােশে । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭১ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৯৫ 
িাতরখ –০৯/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রোমাে এন্টারপ্রাইজ । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭২ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৪ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িাই িাই এন্টারপ্রাইজ । এম. এ মতিে সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭৩ ০৪/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৩ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রাজ্জাে ট্রটক্সটাইল ইন্ডাতিজ । ট্রবজ াাঁিী,  িুলনোচা,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭৬ ০৮/ ০১/ ২০১২ সীমাহীে 
চালাে েং- ৪০ 
িাতরখ –০৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ছাোওয়াি ট্রহানসে । এম. এ মতিে সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭৭ ০৮/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭ 
িাতরখ –০৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

পারনিজ ট্রেডাসস । দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৭৮ ০৮/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৮ 
িাতরখ –০৮/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ শাহজামাল ট্রমাল্লা । সয়াধাে ড়া উত্তরপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮০ ১০/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬১ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ট্রদনলায়ার ট্রহানসে । িািােী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮১ ১০/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬২ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমাঃ ইয়ার আলী । জােপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮২ ১০/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৩ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আব্দুল বারী ট্রশখ । ট্রশখ তসরাজ উতিে ট্ররাড, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৩ ১২/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৩ 
িাতরখ –১১/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রুপ ট্রপ্রতন্টং এন্ড ট্রপনেতজং । ট্রেশে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৪ ১২/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৪ 
িাতরখ –১১/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হায়দার এন্ড ট্রোং । এস. তব িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৫ ১২/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৪ 
িাতরখ –০৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ তসরাজুল ইসলাম । জাতরলা,  ট্রপাড়াবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৬ ১২/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৩ 
িাতরখ –০৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস খাে এন্ড িাদাসস । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৭ ১২/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩০ 
িাতরখ –২০/ ০৯/ ২০১১ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

এ. এম সাতজরুল ইসলাম আলিী । ২েং খতলিাপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৮ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৮ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাহীে ট্রেডাসস । শহীদ ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৮৯ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৩ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তরিাি টু- ইতেং এন্ড ডাইং । 
বওড়া,  ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৯০ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৩ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অথই ট্রটক্সটাইল । 
বওড়া,  ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৯১ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৪ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রুনবল রতবে এন্টারপ্রাইজ । 
বওড়া,  ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৮৯২ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৫ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ইমরাে ট্রটক্সটাইল । ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৯৩ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস এ. তট. এম েনটজ ইন্ডাতিজ । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৯৪ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪০ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ আহসাে হাবীব । শহীদ ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৯৫ ১৬/ ০১/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৫২ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রায় ট্রেডাসস । 
ট্রনচৌধুরী োজা,  দ্বাতরয়াপুর বাজার,  
শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৯৬ ১৯/ ০১/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৯ 
িাতরখ –১৮/ ০১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সালাম ট্রেডাসস । ট্রেশে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৮৯৭ ০২/ ০২/ ২০১২ সীমাহীে 
চালাে েং- ১২৯ 
িাতরখ –০২/ ০২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস বতৃে এন্টারপ্রাইজ । 
ট্র াপনরখী,  ট্রবিীল হাটনখালা,  ট্রবলকুতচ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৮৯৮ ১৬/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২৬২ 
িাতরখ –০৮/ ০২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

বসুন্ধারা ট্রেডাসস । 
সদেন্দপুর,  েড্ডার ট্রমাড়,  ট্রপাড়াবাড়ী,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯০২ ১১/ ০৩/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২১০ 
িাতরখ –১১/ ০৩/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সবজু  ানমসনন্টস । তেউ মানেসট,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯০৩ ১৫/ ০৩/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৬ 
িাতরখ –১৫/ ০৩/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মানয়দা ট্রেডাসস । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯০৬ ০৩/ ০৪/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩০৪ 
িাতরখ –০৩/ ০৪/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

সাতি ট্রেডাসস । খুেতে,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯০৮ ৩০/ ০৫/ ২০১২ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৪ 
িাতরখ –২৯/ ০৫/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

 

ট্রমসাসস সালমা এন্ড সন্স । েওদা সশলাবাড়ী,  ট্রখােশাবাড়ী, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১০ ১৬/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৭ 
িাতরখ –১৫/ ০৭/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অন্তর সীড হাউজ । আর. এস বাসে্ান্ড,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১১ ০৫/ ০৮/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১১১ 
িাতরখ –০৫/ ০৮/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িূণসা এন্টারপ্রাইজ । তেউ বগুড়া ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১২ ১২/ ০৮/ ২০১২ ০১ ট্রোতট 
চালাে েং- ১১৩ 
িাতরখ –১২/ ০৮/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ওনয়লতেে ট্রলাবাল ট্রেড েনপসানরশে । বাতহরন ালা ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৩ ১৩/ ০৮/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ০৩ 
িাতরখ –১৩/ ০৮/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

হাতিজ আহনমদ খাে । বাতহরন ালা ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৪ ০৩/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২৯ 
িাতরখ –০২/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রুপা েনটজ ইন্ডাতিজ । তশয়ালনোল,  তবলধলী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৫ ০৩/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩ 
িাতরখ –০৩/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রদওয়াে ইন্টারন্যাশোল । সাহাপাড়া,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৭ ০৬/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩২ 
িাতরখ –০৬/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জাতয়দুল ইসলাম । েিুে িাঙ্গাবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৮ ১২/ ০৯/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৬ 
িাতরখ –১১/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হাতদয়া এন্টারপ্রাইজ । েিুে িাঙ্গাবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯১৯ ১২/ ০৯/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৮ 
িাতরখ –১১/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাহাদি এন্টারপ্রাইজ । জােপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২০ ১২/ ০৯/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭ 
িাতরখ –১১/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস সতন্ধ ট্রেডাসস । তজধুরী,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২১ ৩০/ ০৯/ ২০১২ সীমাহীে 
চালাে েং- ১৬৫ 
িাতরখ –২৭/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আশা তপলার হাউজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২২ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭০ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হাতেি এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৩ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬২ 
িাতরখ –২৯/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস স্বচ্ছ পতল্ট তিড । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৪ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৮ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তলজা সুিা ির । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৫ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৬ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস প্রি্াশা এন্টারপ্রাইজ । আল মাহমুদ এতিতেউ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৬ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৯ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আতমনুল এন্টারপ্রাইজ । তশলন্দ,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৭ ০১/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬০ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জাহাোরা এন্টারপ্রাইজ । ট্রেশে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৮ ০২/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৯ 
িাতরখ –২৩/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস কুিুস এন্টারপ্রাইজ । তশলন্দা,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯২৯ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭১ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মালাোর এন্টারপ্রাইজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩০ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৯ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সাতজদ এন্টারপ্রাইজ । োতলয়াপাড়া,  িামাই,  ট্রবলকুতচ, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩১ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৫ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আতলম ট্রমতডনেল ট্রোর । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩২ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৭ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অবোশ এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৩ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৬ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস বাধে এন্টারপ্রাইজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৪ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬১ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সীমা ট্রেডাসস । ১েয় খতলিাপতি,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৫ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩০ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সাঈদ এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৬ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৮ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস অপরুপা জনুয়লাসস । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৭ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৩ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রতিে এন্টারপ্রাইজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৮ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৭ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িানহর এন্টারপ্রাইজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৩৯ ০৩/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৯ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আল আতমে এন্টারপ্রাইজ । তশয়ালনোল বাজার,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪০ ০৪/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৪ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস েেে রা  হাউজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪১ ০৪/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৪ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মুে এন্টারপ্রাইজ । আমিলা বাজার,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪২ ০৪/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৫ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রসাোলী এন্টারপ্রাইজ । শ্যামপুর,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪৩ ০৪/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭২ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মনোয়ার এন্টারপ্রাইজ । তশলন্দা,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪৪ ০৪/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৩ 
িাতরখ –২৪/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সুমে লাইনিরী এন্ড ট্রেশোরী। ট্রেশে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪৫ ০৮/ ১০/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩০ 
িাতরখ –২৩/ ০৯/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তস মা েেিােশে ট্রোম্পােী । 
োতজ মতিয়ার রহমাে সড়ে, ওয়াতসম তিলা,  
মাছুমপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৪৭ ০৬/ ১১/ ২০১২ সীমাহীে 
চালাে েং- ৬৯ 
িাতরখ –০৬/ ১১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মন্ডল তটম্বার । ট্রশরে র,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৪৮ ০৭/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ২৭ 
িাতরখ –০১/ ১১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

শাহমখদম প্রনসস এন্ড োলার ডাইং । 
হায়দার মানেসট,  দ্বাতরয়াপুর বাজার,  
শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৪৯ ২২/ ১১/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৬ 
িাতরখ –২২/ ১১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শাহজাদপুর বস্ত্রিান্ডার । ডায়া বাজার,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫০ ০৫/ ১২/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০২ 
িাতরখ –০৪/ ১২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্ররনেসাাঁ এনরা ট্রেয়ার । 
েজরুল স্মরেী,  বাতহরন ালা ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৯৫১ ০৬/ ১২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩৬ 
িাতরখ –০৬/ ১২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস বাংলানদশ এনরা ট্রেয়ার । মাতেেপটল, ট্রমিাই, োতজপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫২ ১০/ ১২/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৫১ 
িাতরখ –১০/ ১২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ আনোয়ার ট্রহানসে িূইয়া । ট্রহানসেপুর দতক্ষণ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫৩ ৩০/ ১২/ ২০১২ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৪ 
িাতরখ –৩০/ ১২/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস এমদাদুল হে । দর াহ ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫৪ ০৬/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৭ 
িাতরখ –০৩/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সীমা এনরা ট্রেতমে্ালস তলঃ । 
বাড়ী েং- ৪৭, ট্ররাড েং- ০১,  ধরইল,  
ধরইলহাট,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৫৫ ০৯/ ০১/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৮ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অোতমো এন্টারপ্রাইজ । 
আল মাহমুদ এতিতেউ,  ট্রহানসেপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৫৬ ১০/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১ 
িাতরখ –০৩/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জুবানয়র ট্রেডাসস । ট্রজ. তস ট্ররাড,  ধােবাতন্ধ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৮ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস অরতজি ট্রেডাসস । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৩ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ সিমুর িারুে মুা্ন্না । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৫৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৪ 
িাতরখ –০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ আব্দুল মান্নাে প্রবাল । 
আল মাহমুদ এতিতেউ,  ট্রহানসেপুর,  তসরাজ ঞ্জ 
। 

ব- ০১৮৮৯৬০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪৫ 
িাতরখ –০৭/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িালুেদার ট্রেডাসস । োতলবাড়ী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তছতম েেিােশে । ধােবাতন্ধ,  তজ. তস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬২ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৬ 
িাতরখ –১০/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ইিনিখার রহমাে । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬৫ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২০ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ ট্র ালজার ট্রহানসে । জুবলী ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬৬ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২১ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস োনু জুনয়লাসস । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬৭ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২২ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িারাজুল ইসলাম । এস. এস সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ২৩ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

এস. এস ট্রেডাসস । এস. তব িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৬৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১ 
িাতরখ –১৫/ ১১/ ২০১২ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তশেদার এন্টারপ্রাইজ । 
আল মাহমুদ এতিতেউ,  ট্রহানসেপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৭০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১১১ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রদানয়ল েেিােশে । তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭০ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস মওলা বক্স ডাউল তমল । চর রায়পুর,  রাম াাঁিী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৮ 
িাতরখ –০৩/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তেউ ট্রেয়া ডায়া েতেে তক্লতেে । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৩ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৯ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আতরি ট্রটক্সটাইল । েল্ােী,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৪ ১৬/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৭২ 
িাতরখ –১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িােতজলা রহমাে । দর াহ ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৫ ১৬/ ০১/ ২০১৩ ০১ লক্ষ 
চালাে েং- ৩১ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস বাসার সীড ট্রোম্পােী । আর. এস বাসে্ান্ড,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৭ ১৭/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৮ 
িাতরখ –০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সুমী বীজ িান্ডার । আর. এস বাসে্ান্ড,  উল্লাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৮ ১৭/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৯ 
িাতরখ –০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িালুেদার এন্ড ট্রোং । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৭৯ ১৪/ ০২/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪২, ২১১ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১৩, ১০/ ০২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আবীর ট্রেডাসস । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮০ ১৪/ ০২/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪১, ২১০ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১৩, ১০/ ০২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রবলকুতচ ইমনপাটস ট্রজাে । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮১ ১৪/ ০২/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৩, ২০৯ 
িাতরখ –৬/ ০১/ ২০১৩, ১০/ ০২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তজলনটে সতলউসন্স । দর াহ ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮২ ২৬/ ০২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৭ 
িাতরখ –২৬/ ০২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

হাতরজ এনরা ট্রেয়ার । িাল াতছ বাজার,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৩ ২০/ ০৩/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৫০ 
িাতরখ –২০/ ০৩/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

েবযু  ট্রহলথ ডাইনমেশে । ডাে বাংলাপাড়া,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৪ ১৬/ ০৫/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৫ 
িাতরখ –১৬/ ০৫/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ও. এস ইন্টারন্যাশোল । সদর হাসপািাল ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৫ ১০/ ০৬/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৭২ 
িাতরখ –১০/ ০৬/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস খাে ট্রমতশোতরজ । এস. তব. িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৬ ০৫/ ০৮/ ২০১৩ ০৫ ট্রোতট 
চালাে েং- ৪৮ 
িাতরখ –০৫/ ০৮/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রজ. তব েনপসানরশে । দ্বাতরয়াপুর বাজার,  শাহজাদপুর, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৭ ০৯/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৪২ 
িাতরখ –০৯/ ০৯/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রেড তলংে ইন্টান্যাশোল । িামাই,  ট্রবলকুতচ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৮৮ ১০/ ০৯/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ 
চালাে েং- ১১৩ 
িাতরখ –১০/ ০৯/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস এতলে বাতণজ্ সুত্র । 
আিজাল খাে ট্ররাড ( আমলাপাড়া) ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৯০ ২৬/ ০৯/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬২ 
িাতরখ –২৬/ ০৯/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

 মহসীে আহনেদ ট্রনচৌধুরী । মাছুমপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯১ ৩০/ ০৯/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩০, ২৩৩ 
িাতরখ –২৬/ ০৯/ ২০১৩, ২৯/ ০৯/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সালমা েেিােশে । 
ট্রহানসেপুর,  আল মাহমুদ এতিতেউ,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৯২ ৩০/ ০৯/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৪৯ 
িাতরখ –৩০/ ০৯/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

শ্রাবণী- তপ্রয়ন্তী এন্টারপ্রাইজ । পাইেড়া,  ট্রদওনিা ,  রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৩ ২৭/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৪ 
িাতরখ –২২/ ১০/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আলহাজ ট্রেতডং এন্ড ট্রোং । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৪ ১০/ ১১/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫২ 
িাতরখ –০৫/ ১১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ মছুা ট্রশখ । এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৫ ১৩/ ১১/ ২০১৩ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৭ 
িাতরখ –১১/ ১১/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস হে মটরস্ । 
অধ্াপে এম. এ মতিে সড়ে ( তেউ বগুড়া 
ট্ররাড) ,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০১৮৮৯৯৬ ০১/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১২০ 
িাতরখ –২৯/ ১২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রসতলো ট্রহানসে । এম. এ মতিে সড়ে,  মাছুমপুর, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৭ ০৯/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৭ 
িাতরখ –৩০/ ১২/ ২০১৩ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িাছতলমা এন্টারপ্রাইজ । োতজপাড়া,  োতলয়া হতরপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৮ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৭ 
িাতরখ –০৮/ ০১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শতিকুল ইসলাম । ট্রহানসেপুর খতলিাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৮৯৯৯ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৭৩ 
িাতরখ –১৩/ ০১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তসরাজ ঞ্জ ট্রচয়ার এন্ড েীল হাউজ 
। 

এস. তব. িজলুল হে ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০১৮৯০০০ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৮ 
িাতরখ –১৬/ ০১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তমলে ইসলাম খাে । োতসয়াহাটা,  োদাই, বেবাড়ীয়া, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫১ ২০/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২৩ 
িাতরখ –২০/ ০১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস এস ি্ানমলী এন্টারপ্রাইজ । এম. এ মতিে ট্ররাড,  মাছুমপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫২ ২৩/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩১ 
িাতরখ –২০/ ০১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ মছুা ট্রশখ । ট্রজ. তস ট্ররাড,  ধােবাতন্ধ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৪ ০২/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২৩ 
িাতরখ –০২/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা এন্টারপ্রাইজ ।  াব াতছ,  চন্দে াাঁিী,  ট্রবলকুতচ, তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৫ ০২/ ০১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৩ 
িাতরখ –০২/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

তসরাজ ঞ্জ েতমউতেতট হাসপািাল । মুতজব সড়ে,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৬ ০৯/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৬ 
িাতরখ –০৬/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



ট্রমসাসস আশা ট্রেডাসস । সানহদে র,  ব্াপারীপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৭ ০৯/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৪ 
িাতরখ –০৯/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রশখ এন্টারপ্রাইজ । চাাঁদপুর, ট্রবতিল বাজর, ট্রনচৌহাতল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৮ ১০/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৩৮ 
িাতরখ –১০/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাঃ দাতেউল হে ট্রমাল্লা । তদয়ারধাে ড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৫৯ ১১/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৬৯ 
িাতরখ –০৩/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শশী ট্রেডাসস । 
এস. তব িজলুল হে ট্ররাড,  তমরপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৬০ ১১/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৮ 
িাতরখ –০৪/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস তশতল্প এন্টারপ্রাইজ । চতন্ডদাস  াাঁিী,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬১ ১১/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৪ 
িাতরখ –১০/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মুতেয়া এন্টারপ্রাইজ । ট্রহানসেপুর দতক্ষণ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬২ ১১/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৭৫ 
িাতরখ –১০/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস রুমা এন্টারপ্রাইজ । চতন্ডদাস াাঁিী,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬৩ ১৩/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৩ 
িাতরখ –১২/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মতল ট্রেডাসস । চতন্ডদাস ািী,  তশয়ালনোল,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬৪ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৬ 
িাতরখ –১৩/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস িুতশ এন্টারপ্রাইজ । 
এম. এ মতিে সড়ে, তেউমানেসট প্রথম ট্র ট,  
মাছুমপুর,  তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৬৫ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৫ 
িাতরখ –১৩/ ০২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস সতে এন্টারপ্রাইজ । 
তসরাজ ঞ্জ ট্ররাড,  সলঙ্গা,  উল্লাপাড়া,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৬৬ ১২/ ০৩/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১০৩ 
িাতরখ –১১/ ০৩/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস আনলা েেিােশে । বা াে বাড়ী,  ট্রহানসেপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬৭ ১৬/ ০৩/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ০৭ 
িাতরখ –১৩/ ০৩/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আতেসুজ্জামাে পািু । আমলাপাড়া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬৮ ২২/ ০৫/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১০১ 
িাতরখ –২২/ ০৫/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

বানয়তজদ এন্টারপ্রাইজ । খা া,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৬৯ ০৮/ ০৬/ ২০১৪ ০১ ট্রোতট 
চালাে েং- ২৭ 
িাতরখ –০৫/ ০৬/ ২০১৪ ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ 
। 

 

তব তড হংেং এটােসাল এক্সনপাটস এন্ড 
ইমনপাটস ট্রোং । 

ছয়ােীপাড়া,  শাহজাদপুর,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৭০ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৫৫ 
িাতরখ –১০/ ০৭/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

আতিি ইন্টারন্যাশোল । 
আয়োল মানেসট,  দ্বাতরয়াপুর,  শাহজাদপুর,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৭১ ১৩/ ০৭/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২৯৭ 
িাতরখ –১০/ ০৭/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 



এস. ট্রে ইন্টারন্যাশোল । 
রায়পুর ১ েং জািীয় জুট তমলস ট্র ট,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৭৩ ১০/ ০৮/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৩ 
িাতরখ –১০/ ০৮/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ইউতে এতক্সম েনপসানরশে । ধাে ড়া,  রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৭৪ ২৬/ ০৮/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৯ 
িাতরখ –২৬/ ০৮/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস জাোতরয়া এন্টারপ্রাইজ । সয়া তবন্দ,  েয়ে ট্রমাড়,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৭৫ ১৫/ ০৯/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ২৬ 
িাতরখ –১৪/ ০৯/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস গুড এন্টারপ্রাইজ । রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৭৬ ২১/ ০৯/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৯৪ 
িাতরখ –২১/ ০৯/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস ট্রনিৌতহদ এন্টারপ্রাইজ । 
ট্রোোবাড়ী,  িাঙ্গাবাড়ী,  ট্রবলকুতচ,   
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৭৭ ০১/ ১০/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৫৮ 
িাতরখ –০১/ ১০/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মা তলতপ ট্রেডাসস । চান্দাইনোো,  রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৮০ ২৭/ ১০/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৮৭ 
িাতরখ –২৩/ ১০/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস যমুো এন্টারপ্রাইজ । 
এম. এ মতিে সড়ে,  তেউ বগুড়া ট্ররাড,  
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৮১ ০২/ ১১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১৬৪ 
িাতরখ –৩০/ ১০/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস শুি এন্টারপ্রাইজ । 
পূবসলক্ষীনোলা,  ধাে ড়া,  রায় ঞ্জ,   
তসরাজ ঞ্জ । 

ব- ০২৩৫৫৮২ ২৭/ ১১/ ২০১৪ ০৫ ট্রোতট 
চালাে েং- ৩৮৮ 
িাতরখ –২৬/ ১১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমাবাতশ্বরাহ ট্রেতডং ট্রোং । মাছুমপুর,  এস. এস ট্ররাড,  তসরাজ ঞ্জ । ব- ০২৩৫৫৮৩ ২৭/ ১১/ ২০১৪ ০৫ লক্ষ 
চালাে েং- ৩৬৯ 
িাতরখ –২৭/ ১১/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

ট্রমসাসস মাোর এন্ড সন্স । চান্দাইনোে,  রায় ঞ্জ,  তসরাজ ঞ্জ ।  ব- ০২৩৫৫৮৪ ১৫/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ 
চালাে েং- ১২৬ 
িাতরখ –১৫/ ১২/ ২০১৪ 
ব্াংনের োম- ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ । 

 

 
 

 

ট্রমসাসস েথ্স ট্রবঙ্গল ট্রডিনলাপনমন্ট 
ট্রোং  

পাটহাট, োন শ্বরী, কুতড়রাম।  ব-  ০১৯৫০৫৬ ০৬/ ০৭/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ১৮৯ িাতরখঃ৩০/ ০৬/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, ট্রলাোলশাখা, ঢাো।  

প্র তি এন্টারপ্রাইজ তসং ীমারী, হাতিবান্ধা, লালমতেরহাট।  ব-  ০১৯৫০৫৮ ২১/ ০৭/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ  এ- ১৩ িাতরখঃ২১/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর।  

ট্রমসাসস  োলাম ট্রেতডং েনপসা সসয়দপুর, েীলিামারী।  ব-  ০১৯৫০৫৯ ২৬/ ০৭/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ এ- ২০ িাতরখঃ২৬/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস েূর ইসলাম শহীদ ডাঃ জীেরুল হে 
ট্ররাড, সসয়দপুর, ণীলিামারী।  

ব- ০১৯৫০৬০  ২৬/ ০৭/ ২০০৯  ৫০ লক্ষ  এ- ১৯ তিাতরখঃ২৬/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তিস্তা তমোনরল ইন্ডাতিঃ  ট্রচংমারী, তমিাপুকুর, রংপুর।  ব- ০১৯৫০৬১ ২৬/ ০৭/ ২০০৯  ১৫ লক্ষ  ১১৬ িাতরখঃ ২৬/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



োতজর ট্রহানসে ( েয়ে)  তবতডআরন ট,  লালমতেরহাট  ব- ০১৯৫০৬২ ২৯/ ০৭/ ২০০৯ ৫ লক্ষ ১৭ িাতরখঃ ২৭/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ েনপসাঃ,  রংপুর।  

েথে ইন্টারন্যাশোল  মন্ডল শতপং েমনেক্স,  খুতটবাড়ী ট্ররাড,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫০৬৩ ০৪/ ০৮/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ এ- ১৬ িাতরখঃ০৪/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এইচ এন্ড এইচ 
এতক্সমেনপসানরশে 

বাবুপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৬৪ ০৪/ ০৮/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ এ- ১০ িাতরখঃ৩০/ ০৭/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

উত্তমাশা ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ ১৪েং দু সাপুর,  শতিবাড়ী,  তমিাপুকুর,  
রংপুর। 

ব-  ০১৯৫০৬৫ ০৯/ ০৮/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ১৩১ িাতরখঃ০৯/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িাইয়ারা এন্টারপ্রাইজ তেউ শালবে,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৬৬ ২৫/ ০৮/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ১১৪ িাতরখঃ ২৩/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শাহজাহাে বাব ু তজএলরায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৬৭ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর।  

ট্রিরনদৌস লাইনিরী ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৬৮ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তেয়াজুল হে আরতডতসতসএস ট্ররাড,  আলমে র,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫০৬৯ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ ৫ লক্ষ ৭৬ িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  বানয়া ট্রহলথ ট্রেয়ার ট্রজতবনসে ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৭০ ৩১/ ০৮/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ১০০ িাতরখঃ ২৭/ ০৮/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস উতমস ট্রেডাস পুরািে ট্রেশে ট্ররাড,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫০৭১ ০১/ ০৯/ ২০০৯ ৫ লক্ষ ৬ িাতরখঃ ০১/ ০৯/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ইসমাইল বীজ তহমা ার তলঃ োমারপুকুর,  সসয়দপুর,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫০৭২ ০৩/ ০৯/ ২০০৯ ১ লক্ষ ১৭ িাতরখঃ ০৩/ ০৯/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এস. আর োতেে এন্ড প্ানেতজং 
ট্রোম্পােী 

বাাঁশবাড়ী বায়িলু সালাম মসতজদ ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫০৭৩ ০৬/ ০৯/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৫. ৬ িাতরখঃ ০৩/ ০৯/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইকু জুট প্রনসতসং ট্রডলাপীর োজীনোল,  সংন ালশী,  
েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫০৭৪ ২৭/ ০৯/ ২০০৯ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২৯৭ িাতরখঃ ২৭/ ০৯/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আর. আর ি্াশে পূব শালবে,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৭৫ ০৬/ ১০/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ১৩ িাতরখঃ ০৬/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

লােী এন্টারপ্রাইজ বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫০৭৬ ১৪/ ১০/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৬৯ িাতরখঃ ১৪/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ল্ান্ড মাে ট্রডনিলপনমন্ট 
তলঃ 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫০৭৭ ১৫/ ১০/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ১৫/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আবু্দল হাতেম আতদিমারী,  লালমতেরহাট  ব-  ০১৯৫০৭৮ ১৮/ ১০/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৩ িাতরখঃ ১৮/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  িানিমা এন্টারপ্রাইজ মুতন্সপাড়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৭৯ ২৫/ ১০/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ১২ িাতরখঃ ২২/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বাব ু এন্টারপ্রাইজ সারাই,  হারা াছ,  রংপুর  ব-  ০১৯৫০৮০ ২৫/ ১০/ ২০০৯ ৫ লক্ষ ৩৬ িাতরখঃ ২৫/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মানজদা ট্রব ম তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৮১ ২৬/ ১০/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ২৬/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস ট্র ানল্ডে িুে ওয়াে 
ইন্ডাঃ 

দঃ বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  তেয়ামিপুর,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫০৮২ ২৬/ ১০/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ২৬/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আলম ীর ট্রটডাস জুোপাড়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৮৩ ২৮/ ১০/ ২০০৯ ১ লক্ষ ১৪ িাতরখঃ ২৮/ ১০/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তদপ্ত এন্টারপ্রাইজ  ওসমােপুর,  পীর ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৮৫ ০৫/ ১১/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৪ িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তটএে এন্টারপ্রাইজার িুিারমারা,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০১৯৫০৮৬ ০৫/ ১১/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ২ িাতরখঃ ০৫/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস জান্নািুে ট্রেছা ট্রেডাস বাবুপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৮৭ ০৯/ ১১/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ০৯/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সামছুল হে অনটা রাইস তমল সুখধে,  রাম ঞ্জ,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫০৮৮ ১৯/ ১১/ ২০০৯ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩১ িাতরখঃ ১৯/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জাতের ট্রহানসে ট্ররৌমারী বাজার,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫০৮৯ ১৯/ ১১/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ১৯/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতজজুল হে অনটা রাইস 
তমল 

সরোরপাড়া,  েীলিামারী  ব-  ০১৯৫০৯০ ১৯/ ১১/ ২০০৯ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪৭ িাতরখঃ ১৯/ ১১/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বন্ধু ট্রেডাস বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫০৯১ ০৬/ ১২/ ২০০৯ ১৫ লক্ষ ৩২ িাতরখঃ ০৬/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আর মাোর ইনলক্ট্রতেক্স দতক্ষণ োমাল োছো,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৯৩ ১০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ১০/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সামস বাংলা ট্রপাতরে তিড 
এন্ড 
এনরা তলঃ 

এে. ট্রে োজা,  ১২ ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৯৪ ১৩/ ১২/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ এ- ৩৬ িাতরখঃ ১৩/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মুক্তা তহমা ার প্রাঃ তলঃ ট্রচংমারী ( বড়িাট) ,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫০৯৫ ১৫/ ১২/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ২১ িাতরখঃ ১৫/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জাওয়াদুল হে সরোর তমতস্ত্রপাড়া,  সসয়দপুর,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫০৯৬ ২২/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৮৪ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ েজরুল হে  অেন্তরাম,  পীর াছা,  রংপুর ব-  ০১৯৫০৯৭ ২৩/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ৯০ িাতরখঃ ২৩/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



রংপুর এনরাা্ ইন্ডাঃ সাহবাজপুর,  েলার খামার 
লাতহরড়ীরহাট,  সদর,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫০৯৮ ২৪/ ১২/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ৫৪ িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অংকুর সীট এন্ড তহমা ার 
তলঃ 

রামে র,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫০৯৯ ২৪/ ১২/ ২০০৯ ৫০ লক্ষ ২৩৭ িাতরখঃ ২৪/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রসাোর ট্রদশ এনরা ইন্ডাঃ েিেু বাজার,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫১০০ ২৯/ ১২/ ২০০৯ ৫ লক্ষ ১৮৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজ ট্রেডাস ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫১০১ ২৯/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ১৮৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  দুলাল িাদাস ট্রডতবট ট্রোম্পােী পাড়া,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৩ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১২ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এনিন্টাবাড়ী এন্টারপ্রাইজ মধ্ধাে ড়া,  বল্লমিাড়,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৪ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মা রাইস তমল চে মামনরাজপুর,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৫ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ শাহবুতিে দতক্ষে শ্রীপুর,  সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৬ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৪২ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী ট্রেডাস পলাশবাড়ী সড়ে,  দতক্ষে ধাে ড়া,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫১০৭ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৬ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী রােী ট্রচৌধুরী পতিম রাধাোন্তপুর,  ট্রবায়ালী,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৮ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রসৌরি এন্টারপ্রাইজ পলাশবাড়ী সড়ে,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১০৯ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩১ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তস. এে ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল 

রামচন্দ্রপুর,  রহমিপুর,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১০ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৩ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মতল্লো রােী ট্রচৌধুরী  পতিম রাধােৃষ্ণপুর,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১১ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস মাোর ে্াবল ট্রেটওয়াে বাহাদুর,  রাধাবল্লি,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১২ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রতশদ ট্রেডাস পলাশবাড়ী সড়ে,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৩ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রীিা রােী ট্রচৌধুরী পতিম রাধােৃষ্ণপুর,  তিে াছিলা,  
ট্রবায়ালী,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫১১৪ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জাহাোরা ট্রব ম  মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৫ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৬ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  শ্রী সুশীল চন্দ্র পাল শীচা সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৬ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ জাতেরুল ইসলার 
( ডলার)  

শ্রী পতিশ্বর মতহমা ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৭ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৮ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োমাল ট্রেডাস পলাশবাড়ী সড়ে,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৮ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৩ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তমিু রায় েিেুবাজার,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১১৯ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২১ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ নুর আলম চতন্ডপুর,  সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা  ব-  ০১৯৫১০২ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শতহদুল ইসলাম ( শান্ত)  সাদুল্াপুর সড়ে,  পতিমপাড়া,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২১ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৪১ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমাঃ সাইদুর রহমাে ট্র াডাউে ট্ররাড,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২১ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৩ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বুশরা ট্রেডাস চে মামনরাজপুর,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২২ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২১৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাতবজ চাউল েল মধ্ ধাে ড়া,  বল্লমিাড়,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৩ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৬ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আতেছুর রহমাে দতক্ষণ শ্রীপুর,  সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৪ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ োজী শতরিলু ইসলাম চে মামনরাজপুর,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৫ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২২ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আতিকুর রহমাে চে মামনরাজপুর,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৬ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩০ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মাহিুজার রহমাে  চে মামনরাজপুর,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৭ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২০ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তমজসা হাসাে  রামচন্দ্রপুর,  রহমিপুর,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৮ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৮ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাই িাই ট্রেডাস তরিাইিপুর,  বাতদয়াখালী,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১২৯ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৮ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আবু্দল বারী  শ্রীপতিপুর,  মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা  

ব-  ০১৯৫১৩০ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৪০ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শাহদি ট্রহানসে মন্ডল চে মামনরাজপুর,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১৩১ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২২৪ িাতরখঃ ৩০/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  ট্রচৌধুরী ট্রটডাস তডতব ট্ররাড,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫১৩২ ৩০/ ১২/ ২০০৯ ১ লক্ষ ২৩৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০০৯ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাল্লা ট্রেড ইন্টারন্যাশোল হতরেধরা,  দাাঁিিাঙ্গা,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫১৩৩ ১৪/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৫ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ েজরুল ইসলাম পূব ট্র াপালপুর,  আমলা াছী,   াইবান্ধা  ব- ০১৯৫১৩৪ ২৪/ ০১/ ২০১০ ১ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ২৪/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িােতজম িাসতলম 
এন্োরপ্রাইজ 

ট্রমইে ট্ররাড,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৩৫ ২৫/ ০১/ ২০১০ ১ লক্ষ ৩৭ িাতরখঃ ২৪/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েন্দ দুলাল সাহা  বুজরুে ট্রবায়াতলয়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫১৩৬ ২৮/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ০৩ িাতরখঃ ২৮/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েৃষ্ণ কুমার চােী  বুজরুে ট্রবায়াতলয়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫১৩৭ ২৮/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ০১ িাতরখঃ ২৮/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জুনয়ল এন্ড িাদাস বুজরুে ট্রবায়াতলয়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫১৩৮ ২৮/ ০১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ০২ িাতরখঃ ২৮/ ০১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেিা ট্রোর হাইস্কুল ট্ররাড,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৩৯ ০৪/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৫৭ িাতরখঃ ০৪/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তমিু ট্রেডাস ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৪০ ০৭/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ০৭/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

বাংলানদশ ইেতেটউট অব ট্রমতডনেল 
ট্রটেনোলতজ এন্ড আরোসনোরািী 
তলঃ 

ইসলামবা ,  আর. ট্রে ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫১৪১ ০৯/ ০২/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৯০ িাতরখঃ ০৪/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  আল আতমে ট্রেডাস উত্তর বতত্রশ হাজারী,  চাপারহাট,  
োলী ঞ্জ,  লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫১৪২ ১০/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ২০ িাতরখঃ ১০/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তটতিএস প্ানলস ট্রসেপাড়া ট্রমাড়,  রংপুর ব- ০১৯৫১৪৩ ১১/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৫ িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  প্রিা অনটা েণসার  ১েং ট্ররল ট্র ট,  তডতব ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৪৪ ১৬/ ০২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৬৫ িাতরখঃ ১৬/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস পুরািে ট্রমৌিািা ি্াশে পূব শালবে রংপুর ব- ০১৯৫১৪৫ ২৪/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ৩ িাতরখঃ ২৪/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োর ট্রেডাস ট্রেশে ট্ররাড,  জাহাজ ট্রোম্পােী ট্রমাড়,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫১৪৬ ২৫/ ০২/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ৮ িাতরখঃ ২৫/ ০২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. আর ট্রেডাস িাাঁতসিলা,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৪৭ ০২/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ২ িাতরখঃ ০২/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সায়মা ট্রেডাস থাো ট্ররাড,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫১৪৮ ০৯/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ২৬ িাতরখঃ ০৯/ ০৩/ ২০১০ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
এডরে এনরা বানয়ানটে বাহার োছো,  তেউ সানহব ঞ্জ,  সদর,  

রংপুর 
ব- ০১৯৫১৪৯ ২১/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৯ িাতরখঃ ২১/ ০৩/ ২০১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
তডসেিারী ইন্টারন্যাশোল তলঃ পূব তসন্দুো,  তসন্দুো,  হাতিবান্ধা,  

লালমতেরহাট 
ব- ০১৯৫১৫১ ২২/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৯ িাতরখঃ ২২/ ০৩/ ২০১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস ইন্টারন্যাশোল তবসনেস েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব- ০১৯৫১৫২ ২৩/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৫ িাতরখঃ ২৩/ ০৩/ ২০১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস িরহাদ ট্রটডাস েয়ানটালা তডআরতব ট্ররাড,  সসয়দপুর,  

েীলিামারী 
ব- ০১৯৫১৫৩ ২৫/ ০৩/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ৩৭, িাতরখঃ২৫/ ০৩/ ২০১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  বাতি ির  এরশাদ স্মরেী,  রংপুর ব- ০১৯৫১৫৪ ২৮/ ০৩/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ৩ িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০০৯ 
এ/ ৯১ িাতরখঃ ২৮/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োর ইতঞ্জতেয়াতরং ওয়ােস  দতক্ষণ বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  তবতসে সংলগ্ন,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৫৫ ৩০/ ০৩/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ২০ িাতরখঃ ৩০/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস িাই িাই ইতঞ্জতেয়াতরং উত্তর বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৫৬ ৩১/ ০৩/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ২০ িাতরখঃ ৩১/ ০৩/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতজজ তবতড় ি্াক্টরী সারাই,  হারা াছ,  রংপুর ব- ০১৯৫১৫৭ ০১/ ০৪/ ২০১০ ৫০ লক্ষ এ/ ৫১ িাতরখঃ ০১/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ জাহাঙ্গীর  মুতন্সপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫১৫৮ ০৬/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ১১৫ িাতরখঃ ০৬/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর 

ট্রমসাসস  আইতডয়াল এনরা ট্রপ্রাডাক্টস শহীদ িুলসীরাম সড়ে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৫৯ ০৭/ ০৪/ ২০১০ ১ লক্ষ এ/ ১২৮িাতরখঃ০৭/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সা র এন্টারপ্রাইজ সারাই,  হারা াছ,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬০ ০৮/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১১০ িাতরখঃ ০৮/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

প্রাইম অনটা ট্রসন্টার  পীরজাবাদ প্রাইম ট্রমতডনেল সংলগ্ন,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫১৬১ ১১/ ০৪/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১৬৮ িাতরখঃ ১১/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েবেী কুমার কুন্ড ু ট্রসেপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬২ ২৬/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ২৫/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োদীর ট্রহানসে  েবাব ঞ্জ,  বাজার,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬৩ ২৭/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৪ িাতরখঃ ২৭/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জুল ু ট্রেতডং ট্রোং উত্তর িুলসীরাম সড়ে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৬৪ ২৮/ ০৪/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ২৮/ ০৪/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমনহদী হাসাে ইসলামপুর,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  ব- ০১৯৫১৬৫ ২৯/ ০৪/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ২৬ িাতরখঃ ২৭/ ০৪/ ২০১০ 



এন্টারপ্রাইজ লালমতেরহাট ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
আতেজ তবতড় ি্াক্টরী আতবনররপাড়া,  তমিাপুকুর,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬৬ ০৪/ ০৫/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 

উনদ্ধস 
১২৯ িাতরখঃ ০৪/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররামাে ট্রটডাস সািমাথা মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬৭ ১২/ ০৫/ ২০১০ ৫০ লক্ষ  ৭১ িাতরখঃ ১২/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মেনমাহে ও সুপার ট্র াল্ড 
তবতড় ি্াক্টরী 

সারাই,  হারা াছা,  রংপুর ব- ০১৯৫১৬৮ ১৬/ ০৫/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ৯৩ িাতরখঃ ১৬/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তময়াে তলি তলঃ সাতিবাড়ী,  আতদিমারী,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৬৯ ১৭/ ০৫/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১২৭ িাতরখঃ ০৭/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মতহবুল্লা ট্রটডাস লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৭০ ১৮/ ০৫/ ২০১০ ৫ লক্ষ ১৩৭ িাতরখঃ ১৮/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

বাবর ট্রোল্ড ট্রোনরজ প্রাঃ তলঃ রায়পুর ট্রহালখাো,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫১৭১ ২৬/ ০৫/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ২৫৩ িাতরখঃ ২৬/ ০৫/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাজানেল ট্রহানসে  রায়নরাড,  রান্ড ট্রহানলট ট্রমাড়,  রংপুর ব- ০১৯৫১৭২ ৩০/ ০৫/ ২০১০ ৫ লক্ষ ০২/ ৩৫ িাতরখঃ ৩০/ ০৫/ ২০১০ 
বাংলানদশ ব্াংে,  রংপুর। 

মহুবর রহমাে ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ িূিছড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০১৯৫১৭৩ ০৭/ ০৬/ ২০১০ ১ লক্ষ এ/ ৪৫ িাতরখঃ ০৭/ ০৬/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রংপুর জুট তমলস তলঃ সারাই,  হারা াছ,  রংপুর ব- ০১৯৫১৭৪ ১৩/ ০৬/ ২০১০ ১ লক্ষ ১০২ িাতরখঃ ১৩/ ০৬/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

 

আরিাে ট্রোল্ড 
ট্রোনরজ 

উত্তম হাতজরহাট,  রংপুর ব- ০১৯৫১৭৫ ০৪/ ০৭/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২৩ িাতরখঃ ০৪/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররইে এন্ড 
তবিার 

বড়খািা,  হাতিবান্ধা,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৭৬ ০৮/ ০৭/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২ িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আশরাি 
ট্রেডাস 

ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৭৭ ০৮/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ২০ িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রংপুর তহমা ার তলঃ ধমদাস ে্ানডট েনলজ,  রংপুর ব- ০১৯৫১৭৮ ০৮/ ০৭/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৯৬ িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রিমাস ইন্টারন্যাশোল ১৬৬/ ১,  েনলজ ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব- ০১৯৫১৭৯ ১১/ ০৭/ ২০১০ ১ লক্ষ ৬৮ িাতরখঃ ১১/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সারািাি এন্ড সন্স শহীদ ডাঃ সামছুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৮০ ২১/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ২১ িাতরখঃ ২১/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োন্ডাড 
ট্রোম্পােী 

দতক্ষণ বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৮১ ২১/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ২০ িাতরখঃ ২১/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম. এ এন্টারপ্রাইজ শহীদ জহুরুল হে ট্ররাড,  ব- ০১৯৫১৮২ ২৫/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৩০ িাতরখঃ ২৫/ ০৭/ ২০১০ 



সসয়দপুর,  েীলিামারী  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  ট্রসতলম 
ট্রটডাস 

উত্তর শহীদ ডাঃ তজেরুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী  

ব- ০১৯৫১৮৩ ২৬/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ২৬/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাহবাজ মটর দতক্ষণ বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৮৪ ২৭/ ০৭/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৩২ িাতরখঃ ২৭/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রটাটাল এনরা এন্ড 
এতরোলচার তলঃ 

মতহন্দ্রে র,  লালমতেরহাট  ব- ০১৯৫১৮৫ ২৯/ ০৭/ ২০১০ ১ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অতি 
ইনলেেতেক্স 

তবডআর ট্ররাড,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৮৬ ০১/ ০৮/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস  

১৫৯ িাতরখঃ ০১/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাস্ততি ট্রিশালাইজ 
ট্রোল্ড ট্রোনরজ এন্ড 
িুড প্রনসতসং ইন্ডাঃতলঃ 

ট্রমাস্ততি,  তিস্তা,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৮৭ ০২/ ০৮/ ২০১০ ১ লক্ষ ২২ িাতরখঃ ২৯/ ০৭/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রানসল্ এন্টারপ্রাইজ বাবুপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব- ১৯৫১৮৮ ০৫/ ০৮/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৩১ িাতরখঃ ০৪/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রহানসে ট্রমাঃ মামুনুর 
রতশদ 

৫/ ৮৮ ট্রেতস রায় ট্ররাড,  
মুলানটাল,  রংপুর 

ব- ০১৯৫১৯০ ১১/ ০৮/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৬৫িাতরখঃ২৯/ ০৭/ ২০১০ 
এ/ ৩৫ িাতরখঃ১১/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমল্ক ম্াে এনসাতসনয়ট ৩/ ২৮,  তেউ ট্রসেপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫১৯১ ১২/ ০৮/ ২০১০ ১ লক্ষ ৬৭ িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মাতহ ইন্টারন্যাশোল বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫১৯২ ২৪/ ০৮/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ২৪/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রাতবহা 
এন্োরপ্রাইজ 

১/ ৬ মাদ্রাসা ট্ররাড,  মুতন্সপাড়া,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫১৯৩ ২৪/ ০৮/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৭৩ িাতরখঃ ১২/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ইতদ্রস আলী 
মন্ডল 

ট্রিচুতলয়া,  জায় ীরহাট,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫১৯৪ ২৪/ ০৮/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ২৪/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এ. ট্রে. এম 
এন্টারপ্রাইজ 

পূব ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫১৯৫ ৩০/ ০৮/ ২০১০ ১ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ২৬/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িাইয়াজ ট্রটডাস ট্রচম্বার িবে,  ৩য় িলা,  জাহাজ 
ট্রোম্পােী ট্রমাড়,  রংপুর 

ব- ০১৯৫১৯৬ ৩১/ ০৮/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ২৬ িাতরখঃ ৩০/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রসনেন্দার বীজ 
তহমা ার প্রাঃ তলঃ 

োিালবাড়ী হলখাো,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫১৯৭ ৩১/ ০৮/ ২০১০ ১ লক্ষ ৬৭ িাতরখঃ ৩১/ ০৮/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োজমুল 
এন্টারপ্রাইজ 

ইসলামপুর,  বুতড়বাড়ী,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫১৯৮ ০৮/ ০৯/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ৬৪ িাতরখঃ ০৬/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  যমেুা এনরা তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  ব- ০১৯৫১৯৯ ০৯/ ০৯/ ২০১০ ১ ট্রোতটর ০১ িাতরখঃ ০৯/ ০৯/ ২০১০ 



ে্াতমনেল তলঃ েীলিামারী উনদ্ধস ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  তজল্লুর রহমাে  বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২০০ ২১/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৬৭ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১০ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
আিজাল অনটা রাইস 
তমল  

োমারপুকুর বাজার,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২০১ ২৩/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১২৮ িাতরখঃ ২৩/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তট. এ 
এন্টারপ্রাইজ 

থাোনরাড,  রসুল ঞ্জ,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২০৩ ২৬/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৯৭ িাতরখঃ ২৬/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জামাল 
ট্রটডাস 

ট্রেশে ট্ররাড,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২০৪ ২৯/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৮ িাতরখঃ ২৮/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বাড 
ইনলেেতেক্স তলঃ 

তচথলী দতক্ষণপাড়া,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫২০৫ ৩০/ ০৯/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৪৩ িাতরখঃ ৩০/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  লাজ ট্রিলী  খামার ট্ররাড রসুল ঞ্জ,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২০৬ ৩০/ ০৯/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ১৪৫িাতরখঃ৩০/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর 

ট্রমসাসস  রাইয়াে 
েেস্ট্রােশে 

রসুল ঞ্জ থাো ট্ররাড,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২০৭ ৩০/ ০৯/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ১৪৬িাতরখঃ৩০/ ০৯/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  উিা 
িাতটসলাইজার 

েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী  ব- ০১৯৫২০৮ ০৪/ ১০/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১৬২িাতরখঃ০৪/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতেজ তবতড় ি্াক্টর 
তলঃ 

মন্থো,  পা লাপীর,  রংপুর ব- ০১৯৫২০৯ ০৫/ ১০/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২১৪িাতরখঃ০৫/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ হারুে অর রতশদ রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫২১০ ০৫/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ ২১৬িাতরখঃ০৫/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইমরাে এন্ড 
িাদাস 

পূব েীলিামারী ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২১১ ০৬/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১০ িাতরখঃ০৬/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মুতেিুর রহমাে 
( রাতি)  

খুলসী,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫২১২ ০৬/ ১০/ ২০১০ ৫ লক্ষ ২৮৫িাতরখঃ০৬/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্র ৌিম কুমার সরোর  গুপ্তপাড়া,  রংপুর  ব- ০১৯৫২১৩ ১০/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ০২/ ১৯িাতরখঃ১০/ ১০/ ২০১০ 
বাংলানদশ ব্াংে,  রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতিকুর 
রহমাে  

পান্তাপাড়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫২১৪ ২০/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৫৭ িাতরখঃ২০/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস তবোশ 
 ানমসন্টস 

রাজমতি সুপার মানেসট,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫২১৫ ২০/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৫৬ িাতরখঃ২০/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস এে. এে.  
ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ 

ইেরচালী,  িারা ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫২১৬ ২০/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ ৮৭ িাতরখঃ ২০/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস পানয়ল 
এন্টারপ্রাইজ 

পঃ শহীদ ডাঃ তজেরুল হে 
ট্ররাড, সসয়দপুর,  েীলিমারী 

ব- ০১৯৫২১৭ ২১/ ১০/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ১৭ িাতরখঃ ২১/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাস এ. ট্রে. এম 
সাোউল েবীর  

খতলল ঞ্জ,  পলাশবাড়ী,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫২১৮ ২১/ ১০/ ২০১০ ১ ট্রোতট ২২ িাতরখঃ ২১/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ বদরুল আলম 
মজুমদার 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২১৯ ২৫/ ১০/ ২০১০ ১ লক্ষ ১১৮ িাতরখঃ ২৫/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তি োর 
তিেস  

তমশে ট্ররাড,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২২০ ২৫/ ১০/ ২০১০ ১ ট্রোতট এ/ ২৯িাতরখঃ২৫/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রনয়নলক্স ট্রমটাল ইন্ডাঃ তেয়ামিপুর,  বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২২২ ২৬/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ২২ িাতরখঃ ২৬/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  প্রসাদ ট্রটডাস ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫২২৩ ২৮/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৯ িাতরখঃ ২৮/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতমে এন্ড 
সন্স 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫২২৪ ২৮/ ১০/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ১৮ িাতরখঃ ২৮/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজসতমে 
আরা 

োশীরাম,  েতরমপুর,  োলী ঞ্জ,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২২৫ ০২/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৯ িাতরখঃ ০২/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রে. এস এ্াপানরন্স োমাল োছো,  মায়ামতয় সড়ে,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫২২৬ ০৩/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৭ িাতরখঃ ০৩/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রমাজানহদুল 
ইসলাম ( িারুে)  

তেউ বাবুপাড়া,  েীলিামারী ব- ০১৯৫২২৭ ০৩/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ৩০ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজ. এ 
ট্রেডাস 

বাসা েং-  ১২২,  বাবুপাড়া,  
আলমে র,  রংপুর 

ব- ০১৯৫২২৮ ০৮/ ১১/ ২০১০ ৫ লক্ষ ২৬ িাতরখঃ ০৮/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেউ রাজু 
ট্রেডাস 

শহীদ ডাঃ সামছুল ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২২৯ ০৮/ ১১/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৯৬ িাতরখঃ ০৮/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাথী 
এন্টারপ্রাইজ 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২৩০ ০৯/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ২২ িাতরখঃ ০৯/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এ. ট্রজড 
ইন্টারন্যাশোল 

রান্ড ট্রহানটল ট্রমাড়,  রংপুর ব- ০১৯৫২৩১ ০৯/ ১১/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪৫ িাতরখঃ ০৯/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতবর ট্রেডাস েনলজ ট্ররাড,  মধ্পাড়া,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫২৩২ ১০/ ১১/ ২০১০ ৫ লক্ষ ৫৯ িাতরখঃ ১০/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাবাব 
এন্টারপ্রাইজ 

তবশ্বনরাড,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫২৩৩ ১০/ ১১/ ২০১০ ৫ লক্ষ ৬০ িাতরখঃ ১০/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সসয়দপুর 
এন্টারপ্রাইজ 

ইসলামবা ,  তচতে মসতজদ,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২৩৪ ১৫/ ১১/ ২০১০ ১ লক্ষ এ/ ৬৬িাতরখঃ১৫/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্র ানল্ডে অনটা 
ওয়ােশপ 

তেউরস ট্ররাড,  গুপ্তপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫২৩৫ ২৩/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ৬ িাতরখঃ ২৩/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রামীণ েৃতি েনলজ ট্ররাড,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫২৩৬ ২৪/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ ১৩ িাতরখঃ ২৩/ ১১/ ২০১০ 



িাউনন্ডশে  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  সাইতরে 
এন্টারপ্রাইজ 

োমারপুকুর,  সসয়দপুর,  েীলিামারী ব- ০১৯৫২৩৭ ২৪/ ১১/ ২০১০ ৫০ লক্ষ এ/ ৩০ িাতরখঃ ২৪/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ডায়মন্ড 
এন্টারপ্রাইজ 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২৩৯ ২৫/ ১১/ ২০১০ ১৫ লক্ষ এ/ ৫ িাতরখঃ ২৫/ ১১/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররনহো 
ট্রেডাস 

ধমসপরু,  রিেপুর ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫২৪২ ০৬/ ১২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৭৩ িাতরখঃ ০৬/ ১২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আজাদ জুট তমলস মনহন্দ্রে র,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫২৪৩ ০৯/ ১২/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১০ িাতরখঃ ০৯/ ১২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এ. তব িাদাস 
এন্ড ইন্টারন্যাশোল 

বাঙ্গালীপুর তেজপাড়া,  
উপনজলাপতরিদ বাজার,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২৪৪ ২১/ ১২/ ২০১০ ৫ লক্ষ এ/ ৮৮ িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েথ ট্রবঙ্গল জুট তমল 
প্রাঃ তলঃ 

ঈদুলপুর,  জায় ীরহাট,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫২৪৫ ২৮/ ১২/ ২০১০ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৭৮ িাতরখঃ ২৮/ ১২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আল আতমে 
ট্রেডাস 

িুি িান্ডার,  োলী ঞ্জ,  
লালমতেরহাট 

ব- ০১৯৫২৪৬ ২৮/ ১২/ ২০১০ ১৫ লক্ষ ৬৩ িাতরখঃ ২৮/ ১২/ ২০১০ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েতহনুর মাতল্ট পারপাস 
ট্রোল্ড ট্রোনরজ 

রাধােৃষ্ণ,  সািদর া বাজার,  
পীর ঞ্জ,  রংপুর 

ব- ০১৯৫২৪৭ ০৩/ ০১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

এ/ ৫ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সালজার 
রহমাে এন্ড িাদাস 

ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা  ব- ০১৯৫২৪৮ ০৯/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তশতরে ট্রেডাস দতক্ষে বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫২৪৯ ০৯/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৮৭ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ছাতবর আলী  রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫২৫০ ০৯/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ১১৬ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সালাউতিে 
ক্লথ ট্রোর  

পূব শহীদ ডাঃ সামছুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী  

ব- ০১৯৫৩০১ ০৯/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ১৯১ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তলজা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫৩০২ ১০/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৫ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস েতন্দিা 
এন্টারপ্রাইজ 

প্র তিপাড়া,  েীলিামারী বাজার,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩০৩ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সবশাখী 
এন্টারপ্রাইজ 

তেউ বাবুপাড়া,  েীলিামারী ব- ০১৯৫৩০৪ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৯ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মতলো এনরা 
সীড  

পুরািে ট্রেশে সড়ে,  েীলিামারী ব- ০১৯৫৩০৫ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৮ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমাঃ আশরাি আজাদ েবাব ঞ্জ বাজার,  রংপুর ব- ০১৯৫৩০৬ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৬ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেজামুতিে 
এন্টারপ্রাইজ 

হাতড়পতি ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫৩০৭ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৫ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  সুতিয়া ট্রেতডং েবাব ঞ্জ বাজার,  রংপুর ব- ০১৯৫৩০৮ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৭ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সামছুর রহমাে  পতিম শহীদ ডাঃ সামছুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩০৯ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৪ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আবু্দল্াহ 
আল মামেু 

পতিম শহীদ ডাঃ সামছুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩১০ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৩ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রতিকুল 
ইসলাম 

পতিম শহীদ ডাঃ সামছুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩১১ ১০/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৮ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাতরহা 
ট্রেডাস 

েিেু বাবুপাড়া,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩১২ ১১/ ০১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ১৩৭ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেশা 
এন্টারপ্রাইজ 

৩/ ৯,  চাউল আনমাদ ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫৩১৩ ১২/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৫ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সওদা র ক্লথ 
ট্রোর 

িালিলা ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫৩১৪ ১২/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসানয়ব 
এন্টারপ্রাইজ 

তচিুতলয়া,  িরিখালী,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩১৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৭৭ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অসীম সাহা  ি বােপুর,  রহমিপুর,  
রামচন্দ্রপুর,   াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫৩১৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭৪ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

পল্টে বমে উত্তর হতরে তসংহা রহমিপুর,  
রামচন্দ্রপুর,   াইবান্ধা  

ব- ০১৯৫৩১৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭০ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মাধব ট্রচৌধুরী রামচন্দ্রপুর,  রহমিপুর,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩১৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭৬ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শতিউর রহমাে 
আেন্দ 

রামচন্দ্রপুর,  রহমিপুর,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩১৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭৩ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এ. তব. এম ট্রমাস্তিা 
জামাে 

শ্রীপতিপুর,  মতহমা ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩২০ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭২ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমো রােী ট্রচৌধুরী পারবিীপুর,  রহমিপুর,  
রামচন্দ্রপুর,   াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫৩২১ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭১ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রুপম ট্রেডাস মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩২২ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬৮ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



েল্পো রােী ট্রচৌধুরী রামচন্দ্রপুর,  রহমিপুর,   াইবান্ধা ব- ০১৯৫৩২৩ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৭৫ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রচৌধুরী রাইস তমল পতচচম রাধােৃষ্ণপুর,  ট্রবায়ালী,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫৩২৪ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৬০ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মাছুমা ট্রব ম ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩২৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৯ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তসরাজুল ইসলাম 
ট্রচৌধুরী 

ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩২৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৬ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুদ ট্রচৌধুরী ট্রজ. তব ট্রসে ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫৩২৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৭ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতমে এন্টারপ্রাইজ আর. ট্রে ট্ররাড,  ট্রচে ট্রপাে ট্রমাড়,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫৩২৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩০ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োতজম 
েেস্ট্রােশে 

পীনরাজপুর,  জায় ীরহাট,  
তমিাপুকুর,  রংপুর 

ব- ০১৯৫৩২৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৫ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রিািাজ্জল 
ট্রহানসে 

ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩০ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৩ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাসাে ট্রেডাস রথবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩১ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪১ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জাহাঙ্গীর হাসাে 
ট্রচৌধুরী 

ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩২ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৬ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সানলহ আহনমদ মাছুয়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৩ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৪১ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রচৌধুরী ট্রেডাস েতবপাড়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৪ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩১ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অতসি বরণ রায়  োপুতড়য়া সড়ে,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৯ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জাতহে ট্রেডাস মাতহ ঞ্জ বাজার,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৪২ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আবুল হানসম ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৭ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৪ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. আর 
ট্রেডাস 

মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৮ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৪ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 



ট্রমসাসস  ট্রসনেন্দার 
এন্ড সন্স 

োপুতড়য়া সড়ে,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৩৯ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৮ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

িাই িাই ট্রেডাস েতবপাড়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪০ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৭ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রশখ আবলু োনশম মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪১ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩২ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ওবানয়দ 
উল্াহ 

ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪২ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ১৪৪ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমলে রাইস তমল আর. ট্রে ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪৩ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ১১৬ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  পানটায়ারী 
সার ির 

েনলজ ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪৪ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৫ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেউ ইেবাল ট্রসাপ 
ি্াক্টরী 

তেউ জুোপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪৫ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ ১১৫ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োনশম ক্লথ 
ট্রোর 

ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪৬ ১৩/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৮ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শাহ ট্রমাঃ রুহুল 
আতমে  

উত্তম পবূপাড়া,  হাতজরহাট,  
ট্রোিয়ালী রংপুর 

ব- ০১৯৫৩৪৭ ১৭/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ১৪ িাতরখঃ ১৭/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রসাহরাব আলী  িাকুরবাড়ী হুলাশু ঞ্জ,  তমিাপকুুর,  
রংপুর 

ব- ০১৯৫৩৪৮ ১৭/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ১৩ িাতরখঃ ১৭/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সানহরা 
ট্রেডাস 

২/ ৪৯,  ট্রসেপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৪৯ ১৮/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৫ িাতরখঃ ১৮/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুদ 
এন্টারপ্রাইজ 

পতিম শহীদ ডাঃ সামছুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩৫০ ২৩/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৩০ িাতরখঃ ২৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্ররজানুল হাবীব 
রতিে 

ট্র াপালবা  বাজার,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০১৯৫৩৫১ ২৩/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ২৩/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইিাহাতে এনরা তলঃ রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৫২ ২৩/ ০১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২১ িাতরখঃ ২০/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সরোর 
ট্রেডাস 

শাপলা চত্তর,  েনলজ ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৫৩ ২৫/ ০১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

এ/ ৩ িাতরখঃ ২৪/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জবা ট্রটডাস রহমিপুর,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫৩৫৪ ২৫/ ০১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৩ িাতরখঃ ২৫/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতজ িরসা জুট িাজহাট,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৫৫ ২৬/ ০১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪৬ িাতরখঃ ২৬/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



 
 

ট্রমসাসস এ. ট্রে. এম 
আঃ রউি মাতেে 

মুতন্সপাড়া,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৫৬ ২৭/ ০১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৩ িাতরখঃ ২৭/ ০১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  মৃধা ট্রেডাস িালেু খুটামারা,  লালমতেরহাট ব- ০১৯৫৩৫৭ ০৬/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ০৬/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রাজ এন্ড 
িাদাস 

ইসলামপুর,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৩৫৮ ০৮/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ ১০৫ িাতরখঃ ০৮/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োতহদ ট্রেডাস মুতন্সপাড়া,  বাসা েং- ১,  ট্রেতস রায় 
ট্ররাড,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৩৫৯ ০৯/ ০২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৪৬ িাতরখঃ ০৮/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রামীণ েৃতি িান্ডার  ট্রসন্োল ট্ররাড েং- ১,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৬০ ১৫/ ০২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ২৭ িাতরখঃ ১৫/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শামীম এন্ড 
িাদাস 

ট্রমাল্লাপাড়া,  কুতড়রাম,  ব-  ০১৯৫৩৬১ ১৫/ ০২/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ৩০২ িাতরখঃ ১৫/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেউ সাইনেল ট্রেডাস ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৬৩ ২০/ ০২/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ২২৩ িাতরখঃ ২০/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রায় 
এন্টারপ্রাইজ  

েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫৩৬৪ ২৪/ ০২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ১৬৯ িাতরখঃ ২৪/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তিিাস এনরা  
ট্রেতমে্াল ইন্ডাঃ তলঃ 

োজীপাড়া সসয়দপুর,  েীলপামারী ব-  ০১৯৫৩৬৫ ২৭/ ০২/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২৩৬ িাতরখঃ ২৭/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রডামার ট্রিশালাইজ 
ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ 

বড় রাউিা,  ট্রডামার,  েীলিামারী ব- ০১৯৫৩৬৬ ২৮/ ০২/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২৫৩ িাতরখঃ ২৭/ ০২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস সােতজদা 
ট্রেতবে 

রসুল ঞ্জ, পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৩৬৭ ০২/ ০৩/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ০২/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তপ. ট্রে 
ইন্টারন্যাশোল 

বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব ০১৯৫৩৬৮ ০৮/ ০৩/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ৩০ িাতরখঃ ০৮/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এনরা লাইি ট্ররাে 
সাইন্স  

তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৬৯ ১৪/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ ১৪/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তরয়া এনরা ে্াতমে্াল 
ইন্ডাঃ 

ইেরচালী,  িারা ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৭০ ১৪/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৬৫ িাতরখঃ ১৪/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এে. এ ট্রেতড তলংে ইসলামপুর,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০১৯৫৩৭২ ১৫/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৬৬ িাতরখঃ ১৫/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্র াল্ড তিেস তলঃ জুমা,  রােীপুকুর,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৩৭৩ ২০/ ০৩/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪২ িাতরখঃ ২০/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



 

োইম জুট তমলস তলঃ তবতসে তশল্প ে রী,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৭৪ ২০/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ২০/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

প্রাইম ওনয়ন্টাে 
পাওয়ার তলঃ 

বদর ঞ্জ ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৭৫ ২২/ ০৩/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২০ িাতরখঃ ২২/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আেবার ইতঞ্জঃ 
ওয়ােস 

মন্থো,  পা লাপীর,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৭৬ ২৩/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ১০৪ িাতরখঃ ২৮/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তসরাজ 
ট্রেডাস 

ধোর চর,  েিেুরাম,  জাদুর চর,  
ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম। 

ব-  ০১৯৫৩৭৭ ২৮/ ০৩/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ০২ িাতরখঃ ২৮/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রতে 
এন্টারপ্রাইজ 

পতিম ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫৩৭৮ ৩০/ ০৩/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ৩০/ ০৩/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িুতহে এন্টার 
প্রাইজ 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৩৭৯ ০৫/ ০৪/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ১৩৬ িাতরখঃ ০৫/ ০৪/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস আনোয়ারা 
ট্রেডাস 

বাবুপাড়া ট্ররলন ট,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৮০ ১২/ ০৪/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ২৩/ ০৪/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জুনয়ল ট্রটডাস েৃষ্ণপুর,  েনলজ ট্ররাড,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৩৮২ ২৬/ ০৪/ ২০১১ ১ ট্রোতট ৫৯ িাতরখঃ ২৬/ ০৪/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

হাজী নুরুল হে 
ট্রেডাস 

স্কুল মানেসট,  হে বাজার,  সারাই 
হারা াছ,  রংপুর। 

ব- ০১৯৫৩৮৩ ০৫/ ০৫/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১২৮ িাতরখঃ ০৫/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োজ সুজ ট্র ালাসা ট্ররাড,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৩৮৪ ০৫/ ০৫/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ১৬৮ িাতরখঃ ০৫/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তজহাদ 
ইন্টারন্যাশোল 

োতরনেলবাড়ী,  খামারপাড়া,  
উতলপুতর,  কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৩৮৫ ০৮/ ০৫/ ২০১১ ৫ লক্ষ ২২ িাতরখঃ ০৮/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এস. ট্রে এন্টারপ্রাইজ ট্রেন্দ্রীয় বাস টাতমসোল,  কুতড়রাম ব- ০১৯৫৩৮৬ ০৮/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ ২১৭ িাতরখঃ ০৮/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রুহুল আতমে ট্রেতডং চতন্ডপুর,  পীর াছা,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৮৭ ১৬/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ ৫০ িাতরখঃ ১৬/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এ. আর 
এন্টারপ্রাইজার 

আতমনুল হে ট্ররাড,  েিেু 
বাবুপাড়া,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০১৯৫৩৮৮ ১৯/ ০৫/ ২০১১ ৫০ লক্ষ এ/ ৩৩ িাতরখঃ ১৯/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আইয়বু ট্রহানসে রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৮৯ ২৪/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৬৭ িাতরখঃ ২৪/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েনল্লাল 
ট্রেডাস 

ট্ররৌমারী, কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৩৯০ ২৫/ ০৫/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ১ িাতরখঃ ২৫/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িারজানুর 
ট্রেডাস 

ট্রখংেতট,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০১৯৫৩৯১ ২৯/ ০৫/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ২৯/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  আপে অনটা 
হাউস 

ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৯২ ২৯/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৯০ িাতরখঃ ২৯/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাইি ট্রেডাস মুতন্সপাড়া,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৩৯৩ ৩০/ ০৫/ ২০১১ ১ লক্ষ ৮২ িাতরখঃ ৩০/ ০৫/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আর এন্ড আর ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্রডতবট ট্রোম্পােীপাড়া,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৩৯৪ ০২/ ০৬/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৯২ িাতরখঃ ০২/ ০৬/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতেজ ট্রটাব্ানো 
ট্রোম্পােী 

মন্থো,  পা লাপীর,  রংপুর ব-  ০১৯৫৩৯৬ ১৫/ ০৬/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ১৩/ ০৬/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  যমেুা সীড 
ট্রেয়ার  

েীলিামারী বাইপাস সড়ে,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫৩৯৭ ২৯/ ০৬/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৪ িাতরখঃ ২৯/ ০৬/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর 

ট্রমসাসস  রীম ট্রেতডং 
েনপসানরশে  

তেরালা কুতট,  রবাটসে ঞ্জ,  রংপুর ব- ০১৯৫৩৯৮ ০৫/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ১১৩ িাতরখঃ ০৫/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইেনডাক্স ট্রপাতরে 
( প্রাঃ)  তলঃ 

রাজিাট, শতিবাড়ী,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৩৯৯ ০৬/ ০৭/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১২৬ িাতরখঃ ০৩/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খাজা িাদাস তজয়া বাজার,  পুিরাে থাোপাড়া,  
কুতড়রাম। 

ব-  ০১৯৫৪০০ ২০/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৫৭ িাতরখঃ ২০/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অনলাে সরোর  পুরািে বাজার,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৪০১ ২০/ ০৭/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৫৮ িাতরখঃ ২০/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অথসী 
এন্টারপ্রাইজ 

ইসলামপুর,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০১৯৫৪০৩ ২১/ ০৭/ ২০১১ ৫ লক্ষ এ/ ১৬৮ িাতরখঃ ২১/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্র ালজার অনটা 
ট্রসন্টার 

তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪০৪ ২৫/ ০৭/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩১ িাতরখঃ ২০/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস সুতিয়া এনরা 
ইন্ডাঃ 

রংপুর ট্ররাড,  তেয়ামিপুর,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫৪০৫ ২৫/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৬৩ িাতরখঃ ২৫/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. আর 
ট্রেডাস 

ট্ররৌমারী বাজার,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৪০৬ ২৭/ ০৭/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ২৭/ ০৭/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এে. এে. এ অনটা 
রাইস তমল তলঃ 

ওসমােপুর,  তবষ্ণুপুর,  বদর ঞ্জ,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪০৭ ০১/ ০৮/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩১ িাতরখঃ ০১/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

পারনিজ েেস্ট্রােশে 
তলঃ 

বাস টাতমসোল ট্ররাড,  ট্রিিুলিলা,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪০৮ ০১/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৫৫ িাতরখঃ ০১/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

পরা  এম 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রমতডনেল পূব ট্র ট,  ধাপ,  
বুতড়রহাট ট্ররাড,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪০৯ ০৩/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৯৪ িাতরখঃ ০২/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ট্রসাহাইব জয়রামপুর আনোয়ার,  পায়রাবন্দ,  ব-  ০১৯৫৪১১ ১০/ ০৮/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৯৭ িাতরখঃ ১০/ ০৮/ ২০১১ 



মটরস তমিাপুকুর,  রংপুর ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
হাতেমপুর প্রাঃ তলঃ ওসমােপুর,  পীর ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪১২ ১১/ ০৮/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 

উনদ্ধস 
এ/ ৫৪ িাতরখঃ ১১/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অতলি এন্টারপ্রাইজ ট্রজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪১৩ ২৩/ ০৮/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ২৫১ িাতরখঃ ১৭/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রামীণ ইউতেগুতে 
মাইিাতে ট্রোং তলঃ 

েনলজ ট্ররাড,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪১৪ ২৫/ ০৮/ ২০১১ ৫০ লক্ষ এ/ ০৯ িাতরখঃ ২৫/ ০৮/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সবশাখী এনরা 
ে্াতমনেল 

তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব-  ০১৯৫৪১৬ ১৯/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৭৮ িাতরখঃ ১৫/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আনোয়ার ট্রসতেটারী 
এন্ড টাইলস 

ট্রেশে ট্ররাড,  এরশাদ স্মরেী,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪১৮ ২১/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ এ/ ১১৬ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাতেে চন্দ্র 
সাহা 

বা  িান্ডার,  িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৪১৯ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৬ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস আঃ বারী োমার আঙ্গারীয়া,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২১ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৪ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আোশ 
ট্রেডাস 

ধুলাউতর বাজার,  রাতজবপুর,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২২ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০২ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ওয়ানজদুল 
হাসাে  

ট্রমৌজা খাো,  তচলমারী,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৪২৩ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৭ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  কুতড়রাম বীজ 
িান্ডার 

পুরািে ট্রপাে অতিসপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২৪ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৫ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুম ট্রেডাস পুরািে ট্রপাে অতিসপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২৫ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০১ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মামুনুর রতশদ 
এন্টারপ্রাইজ 

পুরািে ট্রপাে অতিসপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২৬ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ১০ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  কুতড়রাম 
সীডস ট্রোর 

পুরািে ট্রপাে অতিসপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২৭ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৩ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস টারজাে 
এন্টারপ্রাইজর 

পুরািে ট্রপাে অতিসপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০১৯৫৪২৮ ২১/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৯ িাতরখঃ ২১/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তটতিএল এন্টারপ্রাইজ বাসা েং- ৮২.  ট্ররাড েং- ১,  োজী 
েজরুল ইসলাম ট্ররাড,  জলের,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪২৯ ২৬/ ০৯/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১১৪ িাতরখঃ ২৬/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রিন্ডস তপতপ ব্া  
ইন্ডাঃ  

ট্রদউতি পীর াছা,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৩০ ২৮/ ০৯/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

০৪ িাতরখঃ ২৮/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  এস. তব 
এন্টার প্রাইজ 

সারাই পতিম ট্রপািারপাড়া,  
হারা াছ,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৩১ ২৮/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৫৫ িাতরখঃ ২৮/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

বানয়া ট্রজনেতসস  ট্রজল ট্ররাড,  ধাপ,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৩২ ২৯/ ০৯/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ২৯/ ০৯/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাই িাই 
ট্রেডাস 

িাতিপাড়া বনঙ্গারবাড়ী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০১৯৫৪৩৩ ০৪/ ১০/ ২০১১ ৫ লক্ষ ৮৯ িাতরখঃ ০৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. ইউ. তব 
িীেস  

উত্তম হাজীরহাট,  ট্রোিয়ালী,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৩৪ ১২/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৮৪ িাতরখঃ ০৯/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তব. তস. তড 
রািট 

বারেীর বাজারঃ দঃ রামোথপরু,  
বদর ঞ্জ,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৩৫ ১৭/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ১৭/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ োমরুজ্জামাে  সুলিােপুর,  তমিাপকুুর,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৩৭ ১৯/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৬২ িাতরখঃ ১৮/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তমশুে 
এন্টারপ্রাইজ 

িুড অতিস সড়ে,  েীলিামারী ব-  ০১৯৫৪৩৮ ১৯/ ১০/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ৭৯ িাতরখঃ ১৯/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেনজরা েনটজ এন্ড 
ট্রিতজনটবলস ইন্ডাঃ 
প্রাঃ তলঃ 

ট্র ায়ালপাড়া,  রানজন্দ্রপুর,  
ট্রেরােীরহাট,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৩৯ ২০/ ১০/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ১৭/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েয়ে তময়া  আমাশু,  খটখতটয়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৪০ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০২ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাতহো 
আক্তার 

আমাশু,  খটখতটয়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৪১ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৩ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জয়োল 
আনবদীে 

আমাশু,  খটখতটয়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৪২ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৪ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আবু্দল 
মতিে 

আমাশু,  খটখতটয়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৪৩ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৫ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জাতের 
ট্রহানসে ট্রচৌধুরী 

বকুলিলা,  পূব  নণশপুর,  টাতমসোল 
ট্ররাড,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৪৪ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৬ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
ট্রমাসনলম উতিে 

আমাশু,  খটখতটয়া,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৪৫ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৭ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  নুর 
আিনরাজা ট্রব ম 

বকুলিলা,  পূব  নণশপুর,  টাতমসোল 
ট্ররাড,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৪৬ ২৪/ ১০/ ২০১১ ১ লক্ষ ০৮ িাতরখঃ ২৪/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তলয়ে 
এন্টারপ্রাইজ 

তেসনবি ঞ্জ,  পীরজাবাদ,  পীর ঞ্জ,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৪৭ ০১/ ১১/ ২০১১ ৫ লক্ষ ২০০ িাতরখঃ ৩০/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রবঙ্গল এন্ড ট্রোঃ আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৪৮ ০১/ ১১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩৫ িাতরখঃ ০১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



থাই ইন্টারন্যাশোল  ট্রসন্োল ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৫০ ০৩/ ১১/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৫৪ িাতরখঃ ০২/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মায়া ম্ানুি্ােচাতরং 
এন্ড ট্রেড ট্রোঃ 
বাংলানদশ 

ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৫১ ১৭/ ১১/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

এ/ ৪৩ িাতরখঃ ১৭/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস োব্ 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রেন্দ্রীয় বাস টাতমসোল,  বদর ঞ্জ 
ট্ররাড,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৫২ ১৭/ ১১/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ২৫ িাতরখঃ ১২/ ১০/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িপে কুমার 
সাহা 

ওয়াড েং ৮,  ট্রহাতল্ডং েং ৩৯০ 
পুরািে বাজার,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৫৩ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৮ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাতহে ট্রেডাস পলাশপাড়া,  তডতব ট্ররাড,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৫৪ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৪ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্র ালাম 
ট্রমাস্তিা আির অনটা 
রাইস তমল 

তেউ তিজ ট্ররাড,  োমালজাতে,  
ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৫৫ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৫ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সুেমল চন্দ্র 
ট্রচৌধুরী 

লক্ষীপুর,  সাদুল্াপুর,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৫৬ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আঃ 
রতিে  

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৫৭ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৫ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ আঃ 
রতহম 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৫৮ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৬ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আলম 
তময়া 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৫৯ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৭ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
আলম ীর ট্রহানসে 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬০ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ রতবউল 
ইসলাম 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬১ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  লাবী 
এন্টারপ্রাইজার 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬২ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
আতমরুল ইসলাম 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৩ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আতমনুল 
ইসলাম  

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৪ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ েজরুল 
হে 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৫ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৩ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস ট্রমাঃ আবু্দল 
োনদর 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৬ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ জানহদুল 
ইসলাম 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৭ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
ট্রমাখনলছুর রহমাে 

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ১৯৫৪৬৮ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৬ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ 
ট্রমাজাতহদুল ট্রহানসে  

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৬৯ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ মুকুল 
তময়া  

ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭০ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস িুয়াদ এন্টার 
প্রাইজ 

বাতহরন ালা,  সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭১ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৪৯ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অপে 
এন্টারপ্রাইজ 

বাতহরন ালা,  সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭২ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৫০ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খাে 
এন্টারপ্রাইজ 

িতলমারী,  িুলসীরিাট,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭৩ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আজাদ 
ট্রেডাস 

তশমুলিাইর,  ট্রবাোরপাড়া,  সািাটা,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৭৪ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ১৪/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আবুল 
ট্রহানসে সরোর  

বাসা েং৬ ট্রহাঃ১৭২৮,  তড. এইচ 
ট্ররাড,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৭৫ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ০৬ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তজয়াউল আলম 
( ডাতলম)   

সাদুল্াপুর,  পতিমপাড়া,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭৬ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ০৭ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জেিা ট্রেডাস মনোহরপুর,  পলাশবাড়ী,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৪৭৭ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ০৯ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েবারুল 
বাতেজ্ সংস্থা 

ওয়াড েং ১,  ট্রহাঃ ০২,  তডতব 
ট্ররাড,   াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৭৮ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১০ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তজন্নািারা 
ট্রেডাস 

ট্র ািাট,  োমারজাতে,  সদর,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০১৯৫৪৭৯ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১১ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ সাইিুল 
ইসলাম 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮০ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১২ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ রতবউল 
ইসলাম 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮১ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৩ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রমাঃ রাো েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া ব-  ০১৯৫৪৮২ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৪ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 



ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
নুরুজ্জামাে 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮৩ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৫ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
আলম ীর ট্রহানসে 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮৪ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৬ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ 
আতমরুল ইসলাম 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮৫ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ তরপে 
তময়া 

েিেু বাবুপাড়া,  সাোউল্া বসুতেয়া 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী।  

ব-  ০১৯৫৪৮৬ ২২/ ১১/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ১৮ িাতরখঃ ২১/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মুগ্ধ 
এন্টারপ্রাইজ 

রসুল ঞ্জ,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৪৮৭ ০১/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৪০ িাতরখঃ ০১/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িমা 
ট্রমতশোরীজ 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব-  ০১৯৫৪৮৮ ০১/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৪১ িাতরখঃ ০১/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাতেল 
ট্রেডাস 

পূব ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী। 

ব-  ০১৯৫৪৮৯ ০৪/ ১২/ ২০১১ ৫০ লক্ষ ১৯ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রিৌতিে এনরা ল্াব ট্রপৌর পাে মানেসট,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯০ ০৫/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ০৭ িাতরখঃ ০৫/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শাহ ইসমাইল  াজী 
( রহঃ)  ট্রোল্ড ট্রোনরজ 
তলঃ 

সানয়েপুর,  মাদারহাট,  পীর ঞ্জ,  
রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৯১ ০৫/ ১২/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১০ িাতরখঃ ০৫/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ময়োকুতট এনরা ইন্ডাঃ 
তলঃ 

ময়োকুতট,  সদর,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯২ ০৮/ ১২/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১১৯ িাতরখঃ ০৮/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োরুপন্য ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯৩ ১৩/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৪৬ িাতরখঃ ১৩/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রংপুর এনরা ট্রেডাস ট্রিন্ডাবাড়ী,  পীর ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯৪ ১৮/ ১২/ ২০১১ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

এ/ ১৫৬ িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োমাল 
ইনম্পতরয়াম  

উত্তম হাজীরহাট,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯৫ ১৯/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ ১৬ িাতরখঃ ১৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শায়লা পারিীে  তজ. এল রায় ট্ররাড,  ব-  ০১৯৫৪৯৬ ১৯/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ ১০৩ িাতরখঃ ১৮/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মতশউর রহমাে দািিাঙ্গা,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব-  ০১৯৫৪৯৭ ২১/ ১২/ ২০১১ ১৫ লক্ষ এ/ ৯৩ িাতরখঃ ২১/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এ. এস েনপসানরশে অজে তিলা ট্ররাড ১,  বাসা ১৯৭ 
ধাপ েটেীপাড়া,  রংপুর 

ব-  ০১৯৫৪৯৮ ০৮/ ০১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৫৯ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



শাহ আমােি 
ট্রিশালাইজড ট্রোল্ড 
ট্রোনরজ তলঃ 

গুেজুরখাাঁ,  পীর াছা,  রংপুর ব-  ০১৯৫৪৯৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ কুতটর 
উনদ্ধস 

এ/ ৬০ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ োতজম উতিে মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০১৯৫৫০০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৪০ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আঃ আতজজ তহং ে রায়,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০১ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৮ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রে. এম আবু 
বের 

ট্র ারস্থােপাড়া,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০২ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৪ িাতরখঃ ২২/ ১১/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস উজ্জল কুমার 
ট্রদ 

সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০৩ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৫ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  উৎপল কুমার 
তবশ্বাস 

বাজারপাড়া,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০৪ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩২ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস এম. এইচ 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রমাল্লাপাড়া,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০৫ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৩ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস বসুন্ধরা  আর. ট্রে ট্ররাড,  তিোদারপাড়া,  
কুতড়রাম 

ব-  ০২৩০০০৬ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ৩৬ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রটতে 
তেনেিে 

েিেু শহর,  কুতড়রাম ব-  ০২৩০০০৭ ২২/ ১২/ ২০১১ ১ লক্ষ এ/ ২৭ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস উদয়ে 
সাইনেল ট্রোর 

তেউরস ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩০০০৮ ০৩/ ০১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ০৩ িাতরখঃ ০২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  বাহার ট্রেডাস িালেু ইসাদ,  পীর াছা,  রংপুর ব-  ০২৩০০০৯ ০৩/ ০১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৮৬ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সামছুল ইসলাম তশবপুর সদসারহাট,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০২৩০০১০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৩৯ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খতললুর 
রহমাে 

শাহ ছানলে মানেসট,  রংপুর ব-  ০২৩০০১১ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৬৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তরয়াদ এন্টারপ্রজার রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩০০১২ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আসমা ট্রিড 
সীট েেসার 

আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩০০১৩ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  নুরই ইনন্তখাব 
ট্রেড পনয়ন্ট 

আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০১৪ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজাহরা ট্রেড আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  ব-  ০২৩০০১৫ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫০ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 



িাম আলমে র,  রংপুর ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  মতদো 
এন্টারপ্রাইজ 

আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০১৬ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাতে 
এন্টারপ্রাইজ 

আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০১৭ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৬ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আল বাতসি 
ট্রেডাস 

আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩০০১৮ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতমমা 
ট্রেতডং 

আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩০০১৯ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আল 
মুসাওতয়র এন্টারপ্রাইজ 

আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০২০ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৩ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ আসলাম 
পারনিজ 

আলমে র েনলােী,  রংপুর ব-  ০২৩০০২১ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৯ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সজীব এন্ড 
িাদাস 

আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০২২ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সািাম উপহার ট্রোর  আর. তড. তস. তস. এস ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব-  ০২৩০০২৩ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৮ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

উজালা প্রডাক্টস আলমে র,  ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩০০২৪ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৬১ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাইিেুনেছা 
ট্রেডাস 

আলমে র,  ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩০০২৫ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

উজালা ট্রসাপ ি্াক্টরী আলমে র,  ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩০০২৬ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৬০ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তড. এইচ. তি গ্রুপ ট্রখাচাবাতড়,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩০০২৭ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৩ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস তমলে 
এন্টারপ্রাইজ 

সুপার মানেসট রংপুর ব-  ০২৩০০২৮ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১০ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস মতম 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে ,  রংপুর ব-  ০২৩০০২৯ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১২ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হীরা বস্ত্র 
তবিাে  

ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে ,  রংপুর ব-  ০২৩০০৩০ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১১ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমৌচাে সুপার মানেসট,  েং ি/ ১১৭,  রংপুর ব-  ০২৩০০৩১ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৫ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আহাদ এন্ড 
িাদাস 

ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে ,  রংপুর ব-  ০২৩০০৩২ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৮০ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  খাে ট্রেতডং ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে ,  রংপুর ব-  ০২৩০০৩৩ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৯ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

যমেুা এন্টারপ্রাইজ ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩০০৩৪ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৭ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আতমনুল ইসলাম আরাজী পলাশবাড়ী,  হনলাখাো,  
কুতড়রাম 

ব-  ০২৩০০৩৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২৯ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সামছুল হে ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৩৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৬ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তসতিে মাি বাজার,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৩৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৮ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ নুরুল ইসলাম মাি বাজার,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব- ০২৩০০৩৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫২ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শতহদুল ইসলাম 
( শাতহে)  

উত্তর োলীয়া,  ট্রবায়ালীয়া  াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৩৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৩ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ লনেট খাে উত্তর োলীয়া,  ট্রবায়ালীয়া  াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৪০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৪ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রিািাজ্জল 
ট্রহানসে ট্রদওয়াে 

ট্রেশে ট্ররাড,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৪১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫০ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িান ায়া 
ট্রেডাস 

দতক্ষণ িান ায়া,  রুপার বাজার,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০২৩০০৪২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৪৯ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ পাশার তময়া মাি বাজার,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৪৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৭ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শাহজাহাে আলী ট্রখাদারহাট,  ট্রখালাহাতট,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৪৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৫ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রমািাজ্জল 
ট্রহানসে সরোর 

পূব ট্রোমরেই,  ট্রখালাহাতট,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০২৩০০৪৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৪৮ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাতদয়া ক্লথ 
ট্রোর 

োচারী বাজার,  ট্রেশে ট্ররাড,  
 াইবান্ধা 

ব-  ০২৩০০৪৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫১ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস সাজু 
হাডওয়্ার  

োতজরা,  খতলল ঞ্জ,   াইবান্ধা ব-  ০২৩০০৪৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৩০ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রবলাল 
েেস্ট্রােশে 

হতরশ্বর,  োনলায়া,  খতলল ঞ্জ,  
কুতড়রাম 

ব-  ০২৩০০৪৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৩১ িাতরখঃ ২২/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মঞ্জুয়ারা ট্রব ম সানোয়া,  কুলারিাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩০০৪৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৪ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মুতন্ন ট্রব ম সানোয়া,  কুলারিাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩০০৫০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯১ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাছাঃ ট্রজাহরা ট্রব ম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০২ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ ওয়ানহদুল হে পূব খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৩ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ শাহদৎ ট্রহানসে খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৮৭ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ আশরািুল আলম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৮৮ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
আসাদুজ্জামাে জুনয়ল েতবপাড়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৭ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ আনোয়ার 
ট্রহানসে 

েতবপাড়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০০৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৮৯ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতজজুল হে ট্রখরোটী,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০০৭ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৭৬ িাতরখঃ ০২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমনু আরা ট্রব ম ট্রখরোটী,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০০৮ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৭৭ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রমাস্তাতেে টুপামারী রাম ঞ্জ,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০০৯ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৭৫ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস তেশাদ ট্রেডাস েিেু বাবুপাড়া,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০১০ ০৮/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৭৪ িাতরখঃ ২৯/ ১২/ ২০১১ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জহুরুল ইসলাম পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯০ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্র ালাম মওলা পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৬ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রবল্লাল ট্রহানসে তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৬ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ  সানহরা ট্রব ম তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০১ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ সাথী ট্রব ম পূব খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৩ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ সাতবো ট্রব ম পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৫ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আবু্দল ট্রমানমে খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২২ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমাছাঃ ট্ররতজয়া আক্তার 
তদপ্তী 

পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২১ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সাইিুল আলম 
খানলে 

পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০১৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৬ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্র ািরাে আলী  পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০২০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৮ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ছতেো ট্রব ম পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০২১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৮ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্রজসতমে আরা 
ট্রব ম 

েতবপাড়া,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০২২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৮ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আঃসাত্তার পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০২৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২০ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রখােে তময়া  পূব খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০২৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৯ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ চাাঁে উল্া চর ট্রশৌলমারী,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব-  ০২৩২০২৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস আতমনুল 
এনসাতসনয়ট 

তিস্তা,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০২৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪১ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আচাহাব আলী শশীরাম,  েতরমপুর,  োলী ঞ্জ,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০২৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৩ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আঃ মতিে পূব দালালপাড়া,  তিস্তা,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০২৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজতরে 
এন্টারপ্রাইজ 

িুিিান্ডার,  োলী ঞ্জ,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০২৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইশরাি 
আলম  

হরবােীে র,  োতেো,  োলী ঞ্জ,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০৩০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৬ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তছতিে 
েেস্ট্রােশে 

িুিিান্ডার,  োলী ঞ্জ,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৩১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৩ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসজতুি এন্ড 
িাদাস 

উতেলপাড়া,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৩২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস িাই িাই 
এন্টারপ্রাইজ 

োতশরাম,  িুিিান্ডার,  োলী ঞ্জ,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০৩৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৬ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মাহিুজার রহমাে উত্তর খােশুতে,  িিুিান্ডার,  
োলী ঞ্জ,  লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০৩৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইরিাে তশক্ষারটারী,  তিস্তা লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৩৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৭ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 



এন্টারপ্রাই ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  আতমে 
েেস্ট্রােশে 

ট্র াকুন্ডা,  তিস্তা,  লালমতেরহাট  ব-  ০২৩২০৩৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস ট্রমনহদী হাসাে পূব দালালপাড়া,  তিস্তা,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০৩৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  প্রাতপ্ত 
েেস্ট্রােশে 

ট্রেতডয়ামপাড়া,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৩৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সসয়দ আসাদুজ্জামাে 
প্রধাে 

তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩২০৩৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৫ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ সুতিয়া ট্রব ম েিেুপাড়া,  তজ. এল. রায় ট্ররাড,  
রংপুর। 

ব-  ০২৩২০৪০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৭ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মাহমুদা ট্রব ম শালবে,  তমতস্ত্রপাড়া,  রংপুর ব-  ০২৩২০৪১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৭ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ িারজাো 
আক্তার 

পূব খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০৪২ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৯ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ তমিু তময়া  োমাল োছো,  রংপুর ব-  ০২৩২০৪৩ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০০ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সানহব আলী 
ট্রমাল্লা 

খাটামারী,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৪ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৪ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ িুিু তময়া সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৫ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৫ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্ররানেয়া ট্রব ম সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৬ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯৩ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রতিকুল 
ইসলাম 

সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৭ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২৪ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমনসস িতজলািুে 
ট্রেছা 

সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৮ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯২ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আঃ আউয়াল রতিেন্দে,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৪৯ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১২ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ িরাদুর রহমাে সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৫০ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১৩ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ দুলালী ট্রব ম সানোয়া,  কুলািাট,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৫১ ০৯/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০৪ িাতরখঃ ০৩/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেউ ইরা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্র ামস্তপাড়া,  রংপুর ব-  ০২৩২০৫২ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমাঃ িজললু হে বাহার োছো,  তেউ সানহব ঞ্জ,  
রংপুর 

ব-  ০২৩২০৫৩ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৭ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ োজ পারিীে রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩২০৫৪ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেউ স্বাদ 
েেনিেশোরী 

জাহাজ ট্রোম্পােী শতিং েমনেক্স,  
রংপুর 

ব-  ০২৩২০৫৫ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৪ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেউ স্বাদ ট্রবোরী রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩২০৫৬ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৩ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ োতেজ 
িানিমা 

জাহাজ ট্রোম্পােী ট্রমাড়,  রংপুর ব-  ০২৩২০৫৭ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১২ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শামসাদ এন্ড িাদাস ট্রচম্বার িবে,  তজ. এল রায় ট্ররাড,  
রংপুর 

ব-  ০২৩২০৫৮ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১১ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমিো ক্লথ ট্রোর ট্রেশে মুতক্তনযাদ্ধা মানেসট,  রংপুর ব-  ০২৩২০৫৯ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১০ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েেে বস্ত্র 
তবিাে 

জামাল উতিে মানেসট,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬০ ১০/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯ িাতরখঃ ০৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সসয়দ 
েেস্ট্রােশে 

োমাল োছো,  দাসপাড়া,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬১ ১১/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৬৬ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তদপ ট্রেডাস তবহারী,  পীর াছা,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬২ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৯ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ আনলয়া ট্রব ম খাতলশা,  খুটামারা,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৬৩ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২১ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  স্বপে 
েেস্ট্রােশে 

গুপ্তপাড়া,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬৪ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তব. তব ট্রেডাস ট্রসন্োল ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬৫ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৪ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আর. এস 
ট্রেড তলংে 

ট্রসন্োল ট্ররাড,  রংপুর ব-  ০২৩২০৬৬ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ িােতজর ট্রহানসে আরাজী,  োিালী,  খুটামারী,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৬৭ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৮ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাতিজুর 
রহমাে 

থাোপাড়া,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৬৮ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৩ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আঃ হে আরাজী,  োিালী,  খুটামারী,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৬৯ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২০ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আিাউর রহমাে আদশসপাড়া,  লালমতেরহাট ব-  ০২৩২০৭০ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৫ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 



বসুতেয়া ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাছাঃ নুরবানু ট্রব ম ট্রখরোতট,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০৭১ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
মতে োঞ্চে ট্রখরোতট,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০৭২ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ ট্রমাস্তাতেে আলম ট্রখরোতট,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০৭৩ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ ইয়াতছে আলী ট্রখরোতট,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০৭৪ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাছাঃ িতরদা ট্রব ম ধমপাল,  বনররহাট,  জলঢাো,  

েীলিামারী 
ব-  ০২৩২০৭৫ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৬ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ ট্রমাসনলম তময়া  ট্রখরোতট,  জলঢাো,  েীলিামারী ব-  ০২৩২০৭৬ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪৯ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস েেেড 
ইতঞ্জতেয়ারস 

পূব শালবে,  রংপুর  ব-  ০২৩২০৭৭ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৮৪ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আেবার 
ইতঞ্জতেয়াতরং 

ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে র,  রংপুর ব-  ০২৩২০৭৮ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৮৩ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ সামছনু্নাহার 
ট্রব ম 

আরাজী োিালী,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৭৯ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আবু্দল মান্নাে আরাজী োিালী,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৮০ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৪ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আবু্দল মানলে আরাজী োিালী,  খুটামারী 
জলঢাো,  েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৮১ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৫ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মতিজ উতিে সরোর আরাজী োিালী,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৮২ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সুলিাে মাহমুদ আরাজী োিালী,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৮৩ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৯ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আরমাে ইবনে রুস্তম খাতলশা খুটামারা,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব-  ০২৩২০৮৪ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২২ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সুলিাে ট্রসখ পূব সাপটাো কুলািাট,  
লালমতেরহাট 

ব-  ০২৩২০৮৫ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আল- বারাো প্ানলস ট্র াসাইবাড়ী ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০৮৬ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২৩ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রতিে ট্রেডাস ট্রজতবনসে ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব-  ০২৩২০৮৭ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২৫ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস সুজে এন্ড 
িাদাস 

ট্ররল বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৮৮ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েথ ট্রবঙ্গল 
এনজতন্স 

পুরাে বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৮৯ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১২ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্রবলাল ট্রহানসে পূব থাোপাড়া,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯০ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১০ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ইিাতহম সাত্তার শাহজাহাে েনলােী,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯১ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৯ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

প্রামাতেে ট্রেডাস  তবতডআর ট্ররাড,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯২ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৮ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাতেল 
ট্রেডাস 

সাপটাো বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯৩ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১১ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররক্স ট্রটইলাস পানটায়ারী মানেসট,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯৪ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৪ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িছতলম উতিে 
আহনমদ 

িনিপুর ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২০৯৫ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ২৪ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মডাে বুে তডনপা ট্ররল বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২০৯৬ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

নুর ইসলাম আরাজী োিালী,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২০৯৭ ১২/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ১৩ িাতরখঃ ১১/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আবু্দলাহ আল 
মামুে 

বাবুপাড়া আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২০৯৮ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৭৯ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েজরুল হে ট্রেশে ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২০৯৯ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৪৭ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তসয়াম ট্রোর ট্রেশে ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২১০০ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৪৬ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রদশ তক্লতেে এন্ড 
োতসসং ট্রহাম 

আর. ট্রে ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২১০১ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৬২ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জাতহদ ট্রহানসে 
মজনু 

উত্তর সাপটাো,  লারমতেরহাট ব- ০২৩২১০২ ১৬/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩ িাতরখঃ ১৬/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আবু্দল হাতলম োশীপুর,  মনহন্দ্রে র,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২১০৩ ১৬/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৫ িাতরখঃ ১৬/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অংকুর 
িাউনন্ডশে 

ট্রেতডয়াম ট্ররাড,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১০৪ ১৬/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ৪ িাতরখঃ ১৬/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আতমনুর ইসলাম সুরতে তমল,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১০৫ ১৬/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ১ িাতরখঃ ১৬/ ০১/ ২০১২ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  ইউনুছ এন্ড 
িাদাস 

ট্রখাি সাপটাো ( তটএন্ডতট ট্রমাড়) ,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২১০৬ ১৬/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ ২ িাতরখঃ ১৬/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োরত জ ট্রব ম েতলমনমাড়,  সসয়দপুর,  েীলিামারী ব- ০২৩২১০৭ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৭৮ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাবানশ্বর আলম শহীদ জহুরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১০৮ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৭৬ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সরিরাজ আলম েিেু বাবুপাড়া,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১০৯ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৭৭ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ সাজ্জাদ শহীদ জহুরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১১০ ১৫/ ০১/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৭৭ িাতরখঃ ১২/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসোি ইন্সটনুমন্ট 
এন্ড ট্রমতডইকুইপস 

পীরজাবাদ,  সাি াড়া,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২১১১ ২২/ ০১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৬৮ িাতরখঃ ১৯/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতেজ তবতড় ি্াক্টরী 
তলঃ 

সাতিবাড়ী,  আতদিমারী,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২১১২ ৩০/ ০১/ ২০১২ ৫ লক্ষ ১৩৯ িাতরখঃ ৩০/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতেজ তবতড় ি্াক্টরী 
তলঃ 

ট্রিাটমারী,  োলী ঞ্জ,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১১৩ ৩০/ ০১/ ২০১২ ৫ লক্ষ এ/ ১৩৭ িাতরখঃ ৩০/ ০১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  টুম্পা এনরা 
ট্রেতমে্াল ইন্ডাঃ 

আতজিমারী,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১১৪ ০৬/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ২১৪ িাতরখঃ ০৬/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িাে িামসা   নণশপুর,  বাবুখাাঁ,  রংপুর ব- ০২৩২১১৫ ০৬/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ২১২ িাতরখঃ ০৬/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হে 
ট্রমতশোরীজ 

বঙ্গবন্ধু সড়ে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১১৬ ০৮/ ০২/ ২০১২ ২৫ লক্ষ ১ িাতরখঃ ০৮/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রানসল সীড 
ট্রোর 

ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা  ব- ০২৩২১১৭ ১২/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৭৪ িাতরখঃ ১২/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতিে সীড 
ট্রোর 

রামপুর,  সািমাথা,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২১১৮ ১৫/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৭৫ িাতরখঃ ১২/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অতেে সীড 
ট্রোর 

পার ায়রা ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০২৩২১১৯ ১২/ ০২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৭৬ িাতরখঃ ১২/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আলহাজ 
আবু্দর রতশদ 

সসয়দ ডাঃ সামছুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১২৩ ২২/ ০২/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস  

এ/ ১ িাতরখঃ ১৩/ ০৭/ ২০১১ 
১৯ িাতরখঃ ২২/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইন্টারন্যাশোল পূবস ছাপড়হাতট,  মন্ডনলরহাট,  ব- ০২৩২১২৫ ২৩/ ০২/ ২০১২ ১ লক্ষ ৯ িাতরখঃ ২০/ ০২/ ২০১২ 



এতরনো বাংলানদশ সুন্দর ঞ্জ,   াইবান্ধা ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
জুটওনয় ইন্ডাঃ তবতড 
তলঃ 

তেসমি  নেশ,  আলমতবতদির,  
 ং াচড়া,  রংপুর 

ব- ০২৩২১২৬ ২৩/ ০২/ ২০১২ ৫ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ২৩/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এসএস 
ট্রেতডং এন্ড ট্রোং 

বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  বাঙ্গালীপুর,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১২৭ ২৭/ ০২/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪৪ িাতরখঃ ২৭/ ০২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রতে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১২৮ ০৫/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ১৩ িাতরখঃ ০৫/ ০৩/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মীম এন্টারপ্রাইজ বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১২৯ ১১/ ০৩/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ১১/ ০৩/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মসকুর 
রহমাে 

েনলজ ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২১৩০ ১৩/ ০৩/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১০২ িাতরখঃ ১১/ ০৩/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

প্রধাে িুড এনরা 
ইন্ডাঃ তলঃ 

পুেিাইর মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২১৩৩ ২২/ ০৩/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১৮৭ িাতরখঃ ২২/ ০৩/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

প্রধাে অনয়ল তমলস 
তলঃ 

পুেিাইর মতহমা ঞ্জ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২১৩৪ ২২/ ০৩/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১৮৬ িাতরখঃ ২২/ ০৩/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. এ 
ট্রেডাস 

ট্রছাট রাউিা,  ট্রডামার,  েীলিামারী ব- ০২৩২১৩৫ ১৬/ ০৪/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ২২ িাতরখঃ ১৬/ ০৪/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সুন্দর ঞ্জ এনরা 
েমনেক্স তলঃ 

িন ায়া িারাপুর,  সুন্দর ঞ্জ,  
 াইবান্ধা  

ব- ০২৩২১৩৮ ০৪/ ০৪/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ১৭ িাতরখঃ ০৪/ ০৪/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস শতিকুল 
ইসলাম রাজু 

 ালস স্কুল ট্ররাড,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২১৩৯ ২৫/ ০৪/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৮৩ িাতরখঃ ২৫/ ০৪/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেনোলা িুড প্রডাক্টস  মতদো ট্রলে,  সসয়দপুর,  েীলিামারী ব- ০২৩২১৪০ ০২/ ০৫/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৩৭ িাতরখঃ ০২/ ০৫/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সরিরাজ 
িুড ইন্ডাঃ 

তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৪১ ০৮/ ০৫/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪০ িাতরখঃ ০৮/ ০৫/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আবুল এন্ড 
সন্স 

িুরা ট্ররাড,  ট্ররৌমারী বাজার 
ট্ররৌমার,  কুতড়রাম,  

ব- ০২৩২১৪২ ১৫/ ০৫/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৪৮ িাতরখঃ ১৫/ ০৫/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রচৌধুরী ট্রেডাস তিএইড ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২১৪৪ ০৬/ ০৬/ ২০১২ ১ লক্ষ তব/ ৪৮ িাতরখঃ ০৬/ ০৬/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এসএস ট্রেড  
ইন্টারন্যাশোল 

বঙ্গবন্ধনুরাড,  েিেু বাবুপাড়া,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৪৫ ০৭/ ০৬/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৯৯ িাতরখঃ ০৪/ ০৬/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িুলেতল 
লাচ্ছা ট্রিড এন্ড 
েেনিেশোরী 

ট্রপৌর বাজার,  রংপুর ব- ০২৩২১৪৬ ১১/ ০৬/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ১২৯ িাতরখঃ ৩১/ ০৫/ ২০১২ 
ট্রসাোলীব্াংেতলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 



ট্রমসাসস রাজু সাইনেল 
ট্রোর 

দতক্ষণ বঙ্গবন্ধু ট্ররাড,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৪৭ ২১/ ০৬/ ২০১২ ১ লক্ষ এ/ ৫৩ িাতরখঃ ২১/ ০৬/ ২০১২ 
ট্রসাোলীব্াংেতলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ হাতববুর রহমাে উত্তর বাবুখা,  রংপুর ব- ০২৩২১৪৮ ০২/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ১০৩ িাতরখঃ ০২/ ০৭/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তশবলী 
এন্টারপ্রাইজ 

উতলপুর,  কুতড়রাম ব- ০২৩২১৪৯ ০৮/ ০৭/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

১৩৪ িাতরখঃ ০৮/ ০৭/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস অনুপম ট্রেডাস ট্রেরােীপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৫০ ০৯/ ০৭/ ২০১২ ১৫ লক্ষ এ/ ১৪ িাতরখঃ ০৬/ ০৬/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রডনিাইে িডু প্রনসস 
রংপুর 

হানড়ায়া জািরাবাদ,  েীলিামারী ব- ০২৩২১৫১ ২৪/ ০৭/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২৬ িাতরখঃ ২৪/ ০৭/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  তেমসািা  শতিবাড়ী,  তমিাপুকুর,  রংপুর ব- ০২৩২১৫২ ০১/ ০৮/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ৩৩ িাতরখঃ ০১/ ০৮/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মতজসো 
এন্টারপ্রাইজ 

আরাজী ট্রদওনডাবা,  আতদিমারী 
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২১৫৩ ০১/ ০৮/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ২১ িাতরখঃ ৩১/ ০৭/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম. এস ট্রেতডং 
ইন্টারন্যাশোল  

জুোপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৫৪ ১২/ ০৮/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ১১৫ িাতরখঃ ১২/ ০৭/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

খাজা আজতমরী  ্াস 
তিল্ড 

তিএইচ ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২১৫৫ ১৩/ ০৮/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ১০৪ িাতরখঃ ১৩/ ০৮/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তবশ্বাস এন্ড 
িাদাস 

েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব- ০২৩২১৫৬ ২৯/ ০৮/ ২০১২ ১ ট্রোতট এ/ ৯৩ িাতরখঃ ২৯/ ০৮/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োনশম ট্রোর যাদুর চর চােিাবাড়ী,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২১৫৭ ০৪/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ২৬ িাতরখঃ ০৪/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

উত্তরা ট্রেতডং এনজতন্স তেউ ইতঞ্জতেয়ারপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৫৮ ০৫/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ৪ িাতরখঃ ০৫/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

বগুড়া ট্রমতশোরীজ বড়খািা,  হাতিবান্ধা,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১৫৯ ০৫/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৫৩ িাতরখঃ ০৫/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আর. এ 
এন্টারপ্রাইজ 

েিেু বাবুপাড়া,  শহী বতদউজ্জামাে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীিামারী 

ব- ০২৩২১৬৩ ১১/ ০৯/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩২ িাতরখঃ ১১/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  তহমে 
এন্টারপ্রাইজ 

তজ. এল রায় ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২১৬৪ ১১/ ০৯/ ২০১২ ৫০ লক্ষ এ/ ৯৭ িাতরখঃ ১১/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

হযরি শাহ ট্র ালাম জুট 
তমল 

িতেরাে,  হতরনদবপুর, সদর,  
রংপুর 

ব- ০২৩২১৬৫ ১২/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৬ িাতরখঃ ১২/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োনদতরয়া কুমার াড়ী হাতজরহাট,  সসয়দপুর,  ব- ০২৩২১৬৬ ২০/ ০৯/ ২০১২ ১ লক্ষ ৩৯৯ িাতরখঃ ২৬/ ০৯/ ২০১২ 



এনরা ে্াতমনেল েীলিামারী ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  নুরুল 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্ররৌমারী বাজার,  হাসপািাল 
ট্ররাড,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২১৬৭ ০২/ ০৯/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৩৫৪ িাতরখঃ ০২/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস আবিাহী ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

রসুল ঞ্জ,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২১৬৮ ০৩/ ১০/ ২০১২ ১ ট্রোতট ১৩৪ িাতরখঃ ৩০/ ০৯/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মামুে ট্রেডাস পূব েীলিামারী সড়ে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৬৯ ০৭/ ১০/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ৮৪ িাতরখঃ ০৩/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আরতমেিা ট্রপাতরে 
হ্যাচারী এন্ড এনরা  

তিআইতপ হাউস,  ট্রেশে ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২১৭০ ০৭/ ১০/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩২৩ িাতরখঃ ০৪/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  রুনবল ট্রোর মনোহরী পতি,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৭১ ০৮/ ১০/ ২০১২ ৫ লক্ষ ৫০ িাতরখঃ ০৮/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েথ ট্রবঙ্গল ট্রেডাস মুতন্সপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৭৩ ১৮/ ১০/ ২০১২ ১ লক্ষ ২১ িাতরখঃ ১৮/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তটআইতব এনরা 
ে্াতমনেল 

খতলল ঞ্জ বাজার,  কুতড়রাম ব- ০২৩২১৭৪ ২১/ ১০/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৭৩ িাতরখঃ ২১/ ১০/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. ট্রে ট্রেতডং রতে রহমাে ট্ররাড,  ট্রেতস রায় 
ট্ররাড,  মুতন্সপাড়া,  রংপুর 

ব- ০২৩২১৭৫ ০৪/ ১১/ ২০১২ ৫ লক্ষ ১০০ িাতরখঃ ০৪/ ১১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তসরাজ ট্রেডাস িতেরপাড়া,  হারা াছ,  রংপুর ব- ০২৩২১৭৭ ২০/ ১১/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ৩৩৯ িাতরখঃ ১৯/ ১১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আেন্দ এনরা িাম তলঃ পযটে পবূপাড়া,  তপতটতস ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২১৭৮ ২৭/ ১১/ ২০১২ ১ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪০৪ িাতরখঃ ২২/ ১১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস ছানবয়া তিক্স 
ম্ানুি্ােচার 

ইেরচালী,  িারা ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২১৭৯ ২৮/ ১১/ ২০১২ ৫০ লক্ষ ৪৩৩ িাতরখঃ ২৮/ ১১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জানবদ 
এন্টারপ্রাইজ 

মুতন্সপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮১ ০২/ ১২/ ২০১২ ১৫ লক্ষ ১৬৮ িাতরখঃ ২৬/ ১১/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুম 
এন্টারপ্রাইজ 

ইটানখালা,  বাতদয়ারখািা,  
েীলিামারী  

ব- ০২৩২১৮২ ০৩/ ১২/ ২০১২ ৫ লক্ষ ২২১ িাতরখঃ ০৩/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বন্ধু 
এন্টারপ্রাইজ 

তেজপাড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৩ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৮ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস আেছার আলী িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৪ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬০ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস জয়োল 
আনবদীে 

িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৫ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬১ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইিাতহম আলী িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৬ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৯ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  ট্রহানসে আলী িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৭ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৭ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  আয়োল হে িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৮ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৬ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  েকুল চন্দ্র 
বমে 

তেজপাড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৮৯ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৪ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

 নণশ চন্দ্র বমে তেজপাড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৯০ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৩ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস তদনেশ চন্দ্র 
বমে 

তেজপাড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৯১ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫৫ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  লক্ষীোন্ত বমে তেজপাড়া,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৯২ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫২ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস মতজবর রহমাে িালেু শাহবাজ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০২৩২১৯৩ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৫১ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রওশে আলী শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৯৪ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৭২ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আবু বের  শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৯৫ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৪ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েবাব ট্রোর শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৯৬ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৭ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস আসলাম ট্রোর শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৯৭ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৭০ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আজ ার আলী শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২১৯৮ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৮ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাঙ্গা ড়া 
ট্রেডাস 

আলম ট্রলে,  মুতন্সপাড়া,  
সসয়দপুর,  েীলিামার 

ব- ০২৩২১৯৯ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬২ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আিসার আলী শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০০ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬১ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতেছুর 
রহমাে 

শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০১ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৩ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ রতমজ শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০২ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৫ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খানলে 
এন্টারপ্রাইজ 

শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০৩ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৬৬ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাস আজাহারুল 
ইসলাম 

আলম ট্রলে,  মুতন্সপাড়া,  
সসয়দপুর,  েীলিামার 

ব- ০২৩২২০৪ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৭১ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িছতলম  শহীদ আতজজার রহমাে তিট 
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০৫ ০৪/ ১২/ ২০১২ ১ লক্ষ ১৭৩ িাতরখঃ ০৪/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. তব জুট 
তমল 

তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২২০৭ ১০/ ১২/ ২০১২ ১ ট্রোতট ২৩৯ িাতরখঃ ০৩/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োহার ট্রেডাস বালুররাম,  দািিাঙ্গা,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২২০৯ ০২/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৩ িাতরখঃ ২৭/ ১২/ ২০১২ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মমদীপ 
এন্টারপ্রাইজ 

পতিম শহীদ ডাঃ তজেরুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২১০ ০২/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ ১৮ িাতরখঃ ০২/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

হুমায়ে েবীর মধ্পাড়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০২৩২২১২ ০৮/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৭ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োনশম ট্রেডাস মধ্পাড়া,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০২৩২২১৩ ০৮/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৬ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এইচ. আর 
ইন্টারন্যাশোল 

শাতন্তবা ,  খামারপাড়া,  
আলমে র,  রংপুর 

ব- ০২৩২২১৪ ১০/ ০১/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্রমতরো ট্রব ম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২১৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস ট্র ালজার 
ট্রহানসে 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২১৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৬ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খতলল আলম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২১৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৭ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ হারুে অর রতশদ খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২১৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্ররানমো পারিীে খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২১৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৯ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ হাতেি খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪০ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্ররতজয়া ট্রব ম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪১ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আরশাদ 
ট্রহানসে ( রাজ)  

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শাহানুর রহমাে মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৩ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আহসাে হাবীব খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাছাঃিাহতমো আক্তার খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৫ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  রতিকুল 
ইসলাম 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৬ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আনোয়ার 
ট্রহানসে পানটায়ারী 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৯ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শাহ ট্রমাঃ শানহদ 
িারুে 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫০ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রশািা ট্রব ম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২২৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মেবুল ট্রহানসে  খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাসাে িারুে 
সাবু  

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৩ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাস্তাতিজুর 
রহমাে 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৪ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আশরািুল 
আলম 

খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৫ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শতহদুল ইসলাম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৬ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শাহজাহাে খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৭ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সুমে তময়া খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২২৩৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫৮ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ হায়দার আলী ট্র াসলা বাজার লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৩৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২৫ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অংকুর ট্রিশালাইজড 
ট্রোল্ড ট্রোনরজ তলঃ 

মনয়েপুর,  তমিাপুকুর,  রংপুর ব- ০২৩২২৩৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১২১ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  লােী 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রখাি সাপটাো লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৩৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২৭ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস োতিল ট্রোর উত্তরে সুপার মানেসট লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪০ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২৪ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস সুমাইয়া ট্রেডাস ট্র াসলা বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২০ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



মুতক্ত এন্টারপ্রাইজ েথ ট্রবঙ্গল ট্রমাড়,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২৬ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ জতহরুল ইসলাম 
তটট ু

ট্ররল বাজার,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২২ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. এম 
েেস্ট্রােশে 

বাবুপাড়া,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২৩ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তসেতথয়া 
ট্রেডাস 

সাপটাো,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪৫ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪২১ িাতরখঃ ০৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ েতহনুর ট্রব ম কুলািাট,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৪৬ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৪৫ িাতরখঃ ১৩/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রহমাে 
েেস্ট্রােশে 

ট্রসন্োল ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২২৪৭ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১৫১ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাই িাই 
েেস্ট্রােশে 

ট্রসন্োল ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২২৪৮ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১৫২ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস সাহাবুতিে ট্রোর শহীদ জহুরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৪৯ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ২০৭ িাতরখঃ ১০/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আঃ রতহম পতিম শহীদ জহুরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৫০ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ২০৮ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মাহবুবার রহমাে ট্রিািপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৫১ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১২৭ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তশউতল ট্রেডাস ট্রিলীআেী আেছারহাট,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২২৫২ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১২৮ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  পঞ্চানয়ি 
ট্রেডাস 

তিিরবন্দ,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৫৩ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১২৯ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হাতমদ ট্রেডাস হাসপািালপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৫৪ ১৩/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১৩০ িাতরখঃ ০৮/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আরশী 
েেস্ট্রােশে 

আদশপাড়া,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৫৫ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৪৬ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস মা েেস্ট্রােশে 
এন্ড হাডওয়্ার 

ট্রদওয়ানের খামার,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২২৫৬ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৪৭ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োতহদা ইয়াসতমে জামাে সরোরপাড়া,  েীলিামারী ব- ০২৩২২৫৭ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৪৫ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সুোন্ত সরোর েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব- ০২৩২২৫৮ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৬ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. এম ট্রোর মমিাজ মহল সড়ে,  েীলিামার ব- ০২৩২২৫৯ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
সরোর সন্স 
এন্টারপ্রাইজ 

েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব- ০২৩২২৬০ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৪ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  োশবে  ২েং ট্ররলন ট,   াইবান্ধা ব- ০২৩২২৬১ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৪৬ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস ট্র ালাম তেবতরয়া  মাোরপাড়া,   াইবান্ধা ব- ০২৩২২৬২ ১৪/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪৪৭ িাতরখঃ ১৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ মমিাজ ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৩ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ তরো ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৪ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ২ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্ররানেয়া ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৫ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ রতশদা ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৬ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৪ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ দুলু  হতরনেশ মধ্পাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৭ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৫ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মাসুদ রাো সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৬ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ মামুনুর রতশদ সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৬৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৭ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ উজ্জল ট্রহানসে সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৮ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ সাতহদা ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭১ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১০ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ িরো ট্রব ম সবুজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭২ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৯ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. এম 
ট্রেতডং 

আদশ ট্রপৌর বাজার,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭৩ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮৫ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ত্রয়ী ট্ররতডনমট  ানমসন্টস আর. ট্রে ট্ররাড,  খতলল ঞ্জ,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২২৭৪ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮৩ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস   াতলব ট্রেডাস হাসপািালপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭৫ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮৪ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



িাই িাই অনটা চাউল 
েল 

তবতসে তশল্প ে রী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭৬ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮৬ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস শাতেল 
এন্টারপ্রাইজ 

হাসপািালপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৭৭ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৮৭ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. এস 
এন্টারপ্রাইজ 

তডতব ট্ররাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২২৭৮ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ৩৬৫ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসনিে োর 
েেস্ট্রােশে 

সাদুল্াপুর সড়ে,  পতিমপাড়া,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২২৭৯ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১৬৪ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

দ্া সাইে েেস্ট্রােশে খতলল ঞ্জ বাজার,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৮০ ১৫/ ০১/ ২০১৩ ১ লক্ষ ১৩৯ িাতরখঃ ১৫/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জতলল তবতড় 
ি্াক্টরী 

পুরািে ট্রেশে ট্ররাড,  জতলল তবতড় 
ট্রমাড়,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২২৮১ ১৭/ ০১/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৮৮ িাতরখঃ ১৭/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জান্নাতি ট্রেডাস চনরররাম,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৮২ ২২/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ ১৫৮ িাতরখঃ ২২/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তব. এল ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

তপটআই ট্রমাড়,  সবুজপাড়া,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৮৩ ২৪/ ০১/ ২০১৩ ১৫ লক্ষ ৯৬ িাতরখঃ ২৪/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রতে ট্রেডাস রংপুর ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৮৪ ২৭/ ০১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ ২৭/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োতহে ট্রেড ট্রসন্টার  বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৮৫ ২৯/ ০১/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩৯১ িাতরখঃ ২৯/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজতব ট্রেডাস ট্রেশে ট্ররাড,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২২৮৬ ৩০/ ০১/ ২০১৩ ১ ট্রোতট ৪ িাতরখঃ ৩০/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  স্বপে কুমার 
দাস 

শহীদ ডাঃ তজেরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৮৭ ৩০/ ০১/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৭৯ িাতরখঃ ৩০/ ০১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

জেিা ওনয়ল তমল পতিম ট্রমাল্লা ট্ররাড,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৮৯ ১১/ ০২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩ িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রুতচ 
েেনিেশোরী 

পূব শহীদ ডাঃ তজেরুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২২৯০ ১১/ ০২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৪ িাতরখঃ ১১/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তবতপএল 
েেস্ট্রােশে 

োচারীপাড়া,  রাতজবপুর,  কুতড়রাম ব- ০২৩২২৯১ ১২/ ০২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৭৬িাতরখঃ১০/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সুবরো ট্রেডাস হাজী মহসীে সড়ে,  েীলিামারী ব- ০২৩২২৯২ ১৩/ ০২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ২২ িাতরখঃ১৩/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রশািা অনটা োতিে ট্রমাড়,  আসাদুজ্জামাে 
মানেসট,   াইবান্ধা 

ব- ০২৩২২৯৩ ১৪/ ০২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৮িাতরখঃ১৩/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আজাদ তবতড় বানুপাড়া,  সারাই,  হারা াছ,  ব- ০২৩২২৯৪ ১৯/ ০২/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ১৭ িাতরখঃ১৮/ ০২/ ২০১৩ 



ি্াক্টরী রংপুর ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
হাসাে ট্রেডাস বুতড়মার,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২২৯৫ ২৫/ ০২/ ২০১৩ ১ ট্রোতট ৩৮৭িাতরখঃ২৫/ ০২/ ২০১৩ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
আর. আর. এস. আর 
রাইস তমল প্রাঃ তলঃ 

উত্তর ট্র াপালপুর,  মতহমা ঞ্জ,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০২৩২২৯৬ ২৫/ ০২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩৭৯িাতরখঃ২৫/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রলাব ইন্ডাঃ উত্তর মতমেপুর,  রংপুর ব- ০২৩২২৯৮ ২৮/ ০২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৭০ িাতরখঃ২৭/ ০২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রেতজএে ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল  

ট্রপৌর পােস মানেসট,  রংপুর ব- ০২৩২২৯৯ ০৬/ ০৩/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩২৫িাতরখঃ০৬/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাই িাই 
ট্রেডাস 

উত্তর জাওরােী,  হাতিবান্ধা,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২৩০০ ০৭/ ০৩/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১ িাতরখঃ ০৭/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

অজে টায়ার এন্ড 
ব্াটারী 

ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২৩০১ ০৭/ ০৩/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩০১িাতরখঃ০৭/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রেড উইং ১েং ট্ররলন ট তডতব ট্ররাড,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৩০২ ১০/ ০৩/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৪৩ িাতরখঃ১০/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আতজ িরসা লুতিনেন্ট 
ওনয়ল  

িাজহাট,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৩০৫ ২১/ ০৩/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩০২িাতরখঃ২১/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  জতে ট্রেডাস ট্রেল্লাবন্দ,  উপশহর,  রংপুর ব- ০২৩২৩০৬ ২৭/ ০৩/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩১৫িাতরখঃ২৭/ ০৩/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এ. আর 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রসেপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২৩০৭ ০৭/ ০৪/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১৩২িাতরখঃ০৭/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রসতলম ট্রেতডং 
এন্টারপ্রাইজ 

রবাটসে ঞ্জ,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৩০৮ ০৮/ ০৪/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৬৯িাতরখঃ০৪/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েওশাদ এন্ড ট্রোং দতক্ষণ তেয়া ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩০৯ ০৮/ ০৪/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩৬৮িাতরখঃ০৪/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েেশা হ্যান্ডী রািট পতিম খাসবা ,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২৩১০ ১১/ ০৪/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ২৫ িাতরখঃ১১/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. এে 
এন্টারপ্রাইজ 

উত্তর িুলসীরাম ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী  

ব- ০২৩২৩১১ ২২/ ০৪/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৪৪২ িাতরখঃ২২/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তজসাে ট্রেডাস োন শ্বরী কুতড়রাম ব- ০২৩২৩১২ ২৮/ ০৪/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১১৫িাতরখঃ২৮/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুদ ট্রচৌধুরী 
তলখে 

ট্রজতব ট্রসে ট্ররাড,  মাতহ ঞ্জ,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩১৩ ২৮/ ০৪/ ২০১৩ ১ ট্রোতট ২৩ িাতরখঃ২৮/ ০৪/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

আল হাসাে সবরা ীপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২৩১৫ ০৬/ ০৫/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১৩৭ িাতরখঃ - ০৫/ ০৫/ ২০১৩ 



এন্টারপ্রাইজ ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ট্রজাোেী 
ট্রেডাস 

ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩১৬ ১৬/ ০৫/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩১২ িাতরখঃ - ১৬/ ০৫/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রজতব 
ইন্টারন্যাশোল 

পাোমা ট্রমাড়,  ট্রেশে ট্ররাড,  
আলমে র,  রংপুর 

ব- ০২৩২৩১৭ ৩০/ ০৫/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ - ৩০/ ০৫/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররখা ট্রেডাস তজ. এল রায় ট্ররাড,  োমাল 
োছো,  রংপুর 

ব- ০২৩২৩১৮ ০৪/ ০৬/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩৫ িাতরখঃ - ০৪/ ০৬/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  াওতসয়া ফ্লয়ার 
তমল 

তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩১৯ ০৯/ ০৬/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ১৫৩ িাতরখঃ - ০৯/ ০৬/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  েণিুতল 
এন্টারপ্রাইজ 

শতিবাড়ী,  তমিাপুকুর,  রংপুর ব- ০২৩২৩২০ ১১/ ০৬/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১ িাতরখঃ - ১১/ ০৬/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাদ 
এন্টারপ্রাইজ 

তডতবনরাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২৩২১ ১২/ ০৬/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৬১ িাতরখঃ - ১২/ ০৬/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রসাোলী ও 
ট্রসানহল তবতড় ি্াক্টরী 

দালালহাট মাোরপাড়া,  হারা াছ,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩২৪ ১০/ ০৭/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩০২ িাতরখঃ - ১০/ ০৭/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রংপুর এনরা ইন্ডাঃ 
েমনেক্স 

হাতমদপুর,  বালুয়া,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩২৫ ১১/ ০৭/ ২০১৩ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩৪২ িাতরখঃ - ১১/ ০৭/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তদলশাদ 
ট্রেডাস 

আতমজুমতিে ট্ররাড,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩২৬ ২৯/ ০৭/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩১৩ িাতরখঃ - ২৯/ ০৭/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আরতডআরএস 
বাংলানদশ 

ট্রজল ট্ররাড,  রাধাবল্লি,  রংপুর ব- ০২৩২৩২৭ ২৪/ ০৭/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ০২/ ০৮ িাতরখঃ - ২৪/ ০৭/ ২০১৩ 
বাংলানদশ ব্াংে,  রংপুর। 

ট্রমসাসস  জান্নাি 
এন্টারপ্রাইজ 

সাি াড়া তমতস্ত্রপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২৩৩১ ৩১/ ০৭/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৩৫ িাতরখঃ - ২৯/ ০৭/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ত িট েণসার  তজনরা পনয়ন্ট ট্রমাড়,  জলঢাো,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৩৩ ০১/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৫২ িাতরখঃ - ২৪/ ০৭/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইে ওনয়ে 
ইন্টারন্যাশোল 

থাো ট্ররাড,  িীনজর পতিম পানশ্বস,  
মুলানটাল,  রংপুর 

ব- ০২৩২৩৩৫ ০৪/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ২৫৮ িাতরখঃ - ০৪/ ০৮/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আলহাজ 
আতমর এন্ড সন্স 

আধুতেে সবজী বাজার,  
সসয়দপুর,  েীিামারী 

ব- ০২৩২৩৩৬ ১৮/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৭৭ িাতরখঃ - ১৮/ ০৮/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তসনোনদশ 
ইন্টারন্যাশোল ট্রেড 
তলংেস 

সা রপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২৩৩৭ ১৮/ ০৮/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ - ১৪/ ০৮/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাতহনুজ্জামাে বাবুপাড়া,  আলমে র রংপুর ব- ০২৩২৩৩৮ ১৯/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৩৯ িাতরখঃ - ১৯/ ০৮/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



 

ট্রমসাসস  খাে এন্ড সন্স বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২৩৩৯ ২০/ ০৮/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ - ২০/ ০৮/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এস ট্রপাশাে এন্ড সন্স শহীদ ডাঃ তজেরুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৪০ ০৩/ ০৯/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩৬৭ িাতরখঃ - ০৩/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

জামসাে ইন্টারন্যাশোল তিোদারপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৩৪১ ০৮/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ১১৯ িাতরখঃ - ০৫/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  যমনুেশ্বরী 
এন্টারপ্রাইজ 

ধােহাতট থাোনরাড,  বদর ঞ্জ,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৪২ ১০/ ০৯/ ২০১৩ ১ ট্রোতট ৩৮১ িাতরখঃ - ০৯/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  উত্তম 
বাতেজ্ালয় 

ট্রিন্ডাবাড়ী রাতজব সুপার মানেসট,  
পীর ঞ্জ,  রংপুর 

ব- ০২৩২৩৪৩ ১২/ ০৯/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ১৩০ িাতরখঃ - ১১/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িানিমা ইমনপজ িাজহাট,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৩৪৪ ১৬/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩২৪ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এি এন্ড এি 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রবলনোপাড়া,  হারা াছ,  
োউতেয়া,  রংপুর 

ব- ০২৩২৩৪৫ ১৭/ ০৯/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩১৪ িাতরখঃ - ১৭/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েদসাে এতরোলচারাল 
ইন্ডাঃ তলঃ  

ট্রেল্লাবন্দ তস. ও বাজার,  রংপুর ব- ০২৩২৩৪৬ ২২/ ০৯/ ২০১৩ ৫ ট্রোতট ৩২৫ িাতরখঃ - ১৮/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রানশদা 
এন্টারপ্রাইজ 

েিেু ট্রশৌলমারী,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৩৪৮ ০১/ ১০/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩১৩ িাতরখঃ - ০১/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তমতথলা ট্রেডাস ত তড়ধারীপুর,  পলাশবাড়ী,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৩৪৯ ০১/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ - ২৬/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শতিবাড়ী ট্রেডাস শতিবাড়ী,  তমিাপুকুর,  রংপুর ব- ০২৩২৩৫০ ০১/ ১০/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ - ০১/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িানিমা ট্রেডাস উিারমারা,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২৩৫২ ১০/ ১০/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৩২৯ িাতরখঃ - ০৭/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েথ ট্রবঙ্গল এনরা 
েেসাল্ট 

হাতমদপুর,  বালুয়া,  তমিাপুকুর,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৫৩ ২০/ ১০/ ২০১৩ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩৮৫ িাতরখঃ - ২০/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস িারুে 
এন্টারপ্রাইজ 

েচুোটা বাজার,  েীলিামারী 
সদর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৫৪ ২১/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৯৫ িাতরখঃ - ২১/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ঊিা িাতটসলাইজার  েীলিামারী বাজার,  েীলিামারী ব- ০২৩২৩৫৫ ২২/ ১০/ ২০১৩ ১ ট্রোতট ৩৮৪ িাতরখঃ - ২০/ ১০/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. তব. এি 
এন্টারপ্রাইজ 

িালেু উপাসু,  পীর াছা,  রংপুর ব- ০২৩২৩৫৬ ২২/ ১০/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ৭০ িাতরখঃ - ২৩/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস প্রধাে এনরা 
িুড ইন্ডাঃ 

শ্রীপতিপুর,  মতহমা ঞ্জ,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৩৫৭ ২৭/ ১০/ ২০১৩ ৫ ট্রোতট ৩৯৯ িাতরখঃ - ২৭/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



সানহরা অনটা রাইস 
তমল তলঃ 

োচারী খয়রা ডাঙ্গা,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৩৫৮ ৩০/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ৯৫ িাতরখঃ - ৩০/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  শাহ 
এন্টারপ্রাইজ 

গুয়াবাড়ী,  পীর াছা,  রংপুর ব- ০২৩২৩৫৯ ৩১/ ১০/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩৩১ িাতরখঃ - ৩১/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োহার ট্রেডাস বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২৩৬০ ৩১/ ১০/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ২২ িাতরখঃ - ৩১/ ০৯/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ব্লু স্কাই ট্রলাবাল চাউল আনমাদ ট্ররাড,  ট্রবিপতি,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৬৩ ২১/ ১১/ ২০১৩ ৫০ লক্ষ ১২৬ িাতরখঃ - ২১/ ১১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতলি 
ইন্টারন্যাশোল 

িাজহাট,  মাতহ ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২৩৬৪ ২১/ ১১/ ২০১৩ ২৫ লক্ষ ১২৭ িাতরখঃ - ২১/ ১১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এক্সনপ্রস ট্রেড তলংে পূব শালবে,   াইবান্ধাপতি,  রংপুর ব- ০২৩২৩৬৫ ২৬/ ১১/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩৭১ িাতরখঃ - ২৫/ ১১/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সওদা র টাচ রাধাবল্লি,  রংপুর ব- ০২৩২৩৬৬ ১০/ ১২/ ২০১৩ ৫ লক্ষ ৩২৫ িাতরখঃ - ১০/ ১২/ ২০১৩ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রজতে ট্রডার এন্ড 
িাতেসচার  

আর. ট্রে ট্ররাড,  পরযটে ট্রমাড়,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৬৭ ০১/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩০ িাতরখঃ - ০১/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তসরাজ বস্ত্রালয় শাহ জামাল মানেসট,  রংপুর ব- ০২৩২৩৬৮ ১৬/ ০১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৫৪ িাতরখঃ - ১৬/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ ট্ররজাউল ইসলাম ট্ররৌমারী বাজার,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৩৭৩ ২১/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৩ িাতরখঃ - ০৯/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম. আই ইন্টারন্যাশোল সসয়দ ডাঃ শামসুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৭৪ ২৬/ ০১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৯১ িাতরখঃ - ২৬/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ডােেী ট্রটেনোলতজ তলঃ টাতমসোল ট্ররাড,  মলুানটাল 
পাোরমাথা রংপুর 

ব- ০২৩২৩৭৫ ২৯/ ০১/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ৬২ িাতরখঃ - ২৯/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ শাহ আলম ইসলামপুর,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২৩৭৬ ০২/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ২১ িাতরখঃ - ০২/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এোম ট্রেডাস শাপলা চত্ত্বর,  ট্রেশে ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৭৭ ০২/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৪৩ িাতরখঃ - ২৮/ ০১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাইদুল 
ইসলাম বকুল 

জমরাম,  বাউড়া,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২৩৭৮ ০২/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৬৬ িাতরখঃ - ০২/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সতে 
এন্টারপ্রাইজ 

শামসুল হে ট্ররাড,  মনোহরীপতি,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৮০ ০৩/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ - ০২/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ট্রমাঃ উজ্জল শাহ জামাল মানেসট,  রংপুর ব- ০২৩২৩৮১ ০৩/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ - ০৩/ ০২/ ২০১৪ 



ট্রশখ ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  তবতবয়াো 
ট্রেডাস 

তডতসর ট্রমাড়,  ট্রেরােীপাড়া,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৮২ ১০/ ০২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৩১০ িাতরখঃ - ০৪/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শ্রী লক্ষী জুনয়লাস মনহশা,  মীরবা ,  োউতেয়া,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৮৩ ১০/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩০ িাতরখঃ - ০৪/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আতশে 
ইমতিয়ার ট্রমানশসদ 

োউিারা,  তেজপাড়া,  তডমলা,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৮৪ ১০/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৩৫ িাতরখঃ - ০৪/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইসলাম 
ইন্টারন্যাশোল 

তডতবনরাড,   াইবান্ধা ব- ০২৩২৩৮৫ ১১/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৬০ িাতরখঃ - ১১/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাছাঃ ট্রমাস্তাতরো 
আক্তার 

হতরপুর রওশেবা ,  পলাশবাড়ী,  
 াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৩৮৬ ১১/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৬২ িাতরখঃ - ১১/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

বাংলানদশ সাইনেল মাি তডতব ট্ররাড,   াইবান্ধঅ ব- ০২৩২৩৮৭ ১১/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৬১ িাতরখঃ - ১১/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মুতহে িানমসসী িায়ার সাতিসস সংলগ্ন,  তডতব 
ট্ররাড,   াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৩৮৮ ১২/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৮ িাতরখঃ - ১২/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস শুিে 
এন্টারপ্রাইজ 

সুখশাতন্তর বাজার,   াইবান্ধা ব- ০২৩২৩৮৯ ১৬/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৩০ িাতরখঃ - ১৬/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রহানসে ট্রেতডং 
েনপসানরশে 

আশরিপুর ট্ররাড,  চেবাজার,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৯০ ১৮/ ০২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২১ িাতরখঃ - ১৮/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মতি তবতড় ি্াক্টরী সারাই হাজীপাড়া,  হারা াছ,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৩৯১ ২০/ ০২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৮ িাতরখঃ - ১৮/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

শুি ট্রেতডং েৃষ্ণপুর চড়ুয়াপাড়া,  িনেশোল 
ট্রমাড় কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৩৯২ ২৫/ ০২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৮ িাতরখঃ - ২৫/ ০২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োজ আর মানচন্টাইজ ধাপ তচেলীিাটা,  রংপুর ব- ০২৩২৩৯৪ ০৫/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩২২ িাতরখঃ - ০৫/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রাতবয়া ক্লথ ট্রোর পতিম শহীদ শামসুল হে ট্ররাড,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৯৫ ১০/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৩ িাতরখঃ - ১০/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এ. ট্রে এন্টারপ্রাইজ ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর 
োজা,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৯৬ ১০/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৫ িাতরখঃ - ১০/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রজ. তড এন্টারপ্রাইজ ট্রশনর বাংলা ট্ররাড,  সসয়দপুর 
োজা,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৯৭ ১০/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৪ িাতরখঃ - ১০/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

োমাল ক্লথ ট্রোর পতিম শহীদ ডাঃ শামসুল হে 
ট্ররাড,  সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৩৯৮ ১০/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭৬ িাতরখঃ - ১০/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস রাতখ এন্ড রতি  
এন্টারপ্রাইজ 

ট্ররৌমারী বাজার,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৩৯৯ ১১/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ - ১১/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাস িুলকুমার 
ট্রেডাস 

বানুরকুতট,  ট্রসাোহাট,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪০০ ২০/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৭১ িাতরখঃ - ২০/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রচৌধুরী ট্রেডাস বাঙ্গালীপুর,  তেজপাড়া,  দাড়ল 
উলুম ট্রমাড়,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪০১ ২৩/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২১৫িাতরখঃ২৩/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

তমলে লাইনিরী ট্রেশে ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২৪০২ ২৭/ ০৩/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৬৩৬িাতরখঃ২৭/ ০৩/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস তব. এম ট্রেডাস ধাপ,  তচেলী িাটা,  রংপুর ব- ০২৩২৪০৩ ১৭/ ০৪/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১১৫ িাতরখঃ - ১৭/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেউ তসরাজ ট্রোর ট্রেশে বাজার,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৪০৪ ২১/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৪০৭ িাতরখঃ - ২১/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস আলী 
ইতঞ্জতেয়াতরং 

বাশবাড়ী সদরা ট্রলে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪০৫ ২২/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৬৬ িাতরখঃ - ২২/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এস. এল 
ওয়ার তসস 

ইসলামপুর,  বুতড়মারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০২৩২৪০৬ ২৩/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৩৬ িাতরখঃ - ২৩/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মো 
এন্টারপ্রাইজ 

তেজামুতিে ট্রলে,  োজীরহাট,  
সসয়দপুর,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪০৭ ২৩/ ০৪/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২৭ িাতরখঃ - ২৩/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

সাতে অনটা রাইস তমল তেয়ামিপুর,  ট্রশরপুর,  েীলিামারী ব- ০২৩২৪০৮ ২৮/ ০৪/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩৫৯ িাতরখঃ - ২৮/ ০৪/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িুয়াদ ট্রেড 
ইন্টারন্যাশোল 

ট্র ায়ালপাড়া,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪০৯ ০৬/ ০৫/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩১৩ িাতরখঃ - ০৬/ ০৫/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এতক্সেউতটি এক্সনপাট ইসলামবা ,  আর. ট্রে ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৪১০ ০৭/ ০৫/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৪ িাতরখঃ - ০৭/ ০৫/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. আর. তস 
অনটা রাইস তমল 

সরোরপাড়া,  েীলিামারী ব- ০২৩২৪১১ ০৮/ ০৫/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ১২৩ িাতরখঃ - ০৮/ ০৫/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

দুই িাই চাউল েল ট্রসাোর িীজপাড়া,  কুতড়রাম ব- ০২৩২৪১২ ১২/ ০৫/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৫২িাতরখঃ১২/ ০৫/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  াওয়াতসয়া 
অনটানমতটে ফ্লয়ার তমল 

তবতসে তশল্প ে রী,  সসয়দপরু,  
েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪১৪ ০১/ ০৬/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৬৭ িাতরখঃ - ০১/ ০৬/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম আলী এনরা ইন্ডাঃ 
এন্ড ট্রেতডং তলঃ 

ট্রচংমারী ( বড়িাট)  তবন্নাকুতড়,  
জলঢাো,  েীলিামারী 

ব- ০২৩২৪১৫ ০৪/ ০৬/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৪০ িাতরখঃ - ০৪/ ০৬/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  পাতথসব 
এন্টারপ্রাইজ 

িালেুোতন্দ,  েীচপাড়া,  
োতন্দরহাট,  পীর াছা,  রংপুর 

ব- ০২৩২৪১৬ ০১/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৫১৭ িাতরখঃ - ২৫/ ০৬/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্র ালাম িায়ার সাতিসস ট্ররাড,  ব- ০২৩২৪১৭ ০২/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ    িাতরখঃ - ০২/ ০৭/ ২০১৪ 



সরওয়ার বকুল লালমতেরহাট ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  শাওে তবতড 
ট্রেড ইন্টারন্যাশোল 

বদর ঞ্জ,  রংপুর ব- ০২৩২৪১৯ ০৬/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬০ িাতরখঃ - ০৩/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মন্ডল ট্রেডাস  া লাবাজার,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২৪২০ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬৮ িাতরখঃ - ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মা ট্রেডাস  া লাবাজার,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২৪২১ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৭০ িাতরখঃ - ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িারাজী ট্রেডাস তবএতডতসনমাড়,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪২২ ১০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬৯ িাতরখঃ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 
২৮ িাতরখঃ০৮/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এ্ানপক্স অ সাতেে সয়া 
ইন্ডাঃ তলঃ 

সাপমারা,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা ব- ০২৩২৪২৪ ১৬/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৩১ িাতরখঃ - ১৩/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রানসল সীড 
ট্রোম্পােী প্রাঃ তলঃ 

প্রতিিা সুপার মানেসট,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০২৩২৪২৫ ১৬/ ০৭/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ৬৩ িাতরখঃ - ১৬/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম. ট্রে. এইচ 
এন্টারপ্রাইজ 

ধাপ,  তচেলীিাটা,  রংপুর ব- ০২৩২৪২৬ ১৭/ ০৭/ ২০১৪ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩৬০ িাতরখঃ - ১৭/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েিেু বাংলা এনরা  ধাপ ট্রজল ট্ররাড,  রংপুর ব- ০২৩২৪২৭ ২০/ ০৭/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬২ িাতরখঃ - ১৬/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

প্রাইম ট্রিশালাইজড 
হসতপটাল এন্ড তরচাস 
ইেতেটউট তলঃ 

পীরজাবাদ,  বদর ঞ্জ ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৪২৮ ২৪/ ০৭/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ৩৬৬ িাতরখঃ - ২৪/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িরহাদ ট্রেডাস মন্ডলপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব- ০২৩২৪২৯ ০৪/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ১ িাতরখঃ ০৩/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

পাথ সারথী ট্রেতডং িামা িাঙ্গাতরয়া,  িুরুঙ্গামারী 
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৩০ ১১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩৩৯ িাতরখঃ - ১১/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তেম হাউস উত্তর খনলয়া,  সদর,  রংপুর ব- ০২৩২৪৩১ ১৪/ ০৮/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ৫০৩ িাতরখঃ - ১৪/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আসমা 
এন্টারপ্রাইজ 

েিেুবন্দর,  ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২৪৩২ ১৪/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ - ১৪/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েবী িাদাস বানুরকুতট,  বাংলা ট্রসাোহাট,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৩৩ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ১৭৬ িাতরখঃ - ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  বরো 
এন্টারপ্রাই 

বানুরকুতট,  বাংলা ট্রসাোহাট,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৩৪ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ১৭৮ িাতরখঃ - ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োতশিা ট্রেডাস ট্রদওয়ানের খামার,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৩৫ ১৮/ ০৮/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ১৭৫ িাতরখঃ - ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  রতশদ 
এন্টারপ্রাইজ 

তেউ ট্রসেপাড়া,  েরেজাই ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৪৩৬ ২১/ ০৮/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৩৬৩ িাতরখঃ - ১২/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  মাসুদ 
এন্টারপ্রাইজ 

বাহার োছো তজ. এল রায় ট্ররাড,  
রংপুর 

ব- ০২৩২৪৩৭ ২৪/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩৮ িাতরখঃ - ১২/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আেন্দ ট্রেডাস ট্রমাংলাকুতট,  বলতদয়া,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৩৮ ২৭/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬১ িাতরখঃ - ২৭/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  আর. তব ট্রেডাস মুলানটাল,  রংপুর ব- ০২৩২৪৩৯ ২১/ ০৮/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৫৪ িাতরখঃ - ২১/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তপ্রয় ট্রেডাস বাস ে্ান্ড োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০২৩২৪৪০ ২৫/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ২৩ িাতরখঃ - ১৮/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

েথ ট্রবঙ্গল ট্রেতডং তস. ও বাজার,  ট্রেল্লাবন্দ,  রংপুর ব- ০২৩২৪৪১ ২৬/ ০৮/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৩৩ িাতরখঃ - ২৬/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আর. এস এন্টারপ্রাইজ বড়খািা,  হাতিবান্ধা,  লালমতেরহাট ব- ০২৩২৪৪২ ০৩/ ০৯/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৩৭৯ িাতরখঃ - ৩১/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ইনো জুট 
প্রনসস 

সং লসী সদর,  েীলিামারী ব- ০২৩২৪৪৩ ০৪/ ০৯/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট ৬১ িাতরখঃ - ০১/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  সাইি ট্রেডাস তমতে সুপার মানেসট,  রংপুর ব- ০২৩২৪৪৪ ০৭/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৩৪ িাতরখঃ - ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রমাহো 
ইন্টারন্যাশোল 

বানুরকুতট,  বাংলা ট্রসাোরহাট,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৪৫ ০৯/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৮৭ িাতরখঃ - ০৯/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এস. এম ট্রেডাস বানুরকুতট,  বাংলা ট্রসাোরহাট,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৪৬ ০৯/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৮৪ িাতরখঃ - ০৯/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রচয়ারম্াে 
ট্রেডাস 

খাতলশা োনলয়া,  োিাবাড়ী,  
কুতড়রাম 

ব- ০২৩২৪৪৮ ০৯/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৩ িাতরখঃ - ১২/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তজ. এম ইন্টারন্যাশোল  তেউ বাবুপাড়া,  েীলিামারী ব- ০২৩২৪৪৯ ১৫/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৭২ িাতরখঃ - ১৫/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তপ. তপ ট্ররস ট্রমোর  তেউ রস ট্ররাড,  গুপ্তপাড়া,  রংপুর ব- ০২৩২৪৫০ ১০/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৮৯ িাতরখঃ - ১০/ ০৮/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমাঃ আব ু বের তসতিে ট্রদউতিরহাট,  রাজারহাট,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫০১  ১ ট্রোতট ৩১৪ িাতরখঃ - ২২/ ০৫/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  রাতহমা 
এন্টারপ্রাইজ 

উিারমারী,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০৪৪৫০২ ০৭/ ০৭/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩ িাতরখঃ - ০৭/ ০৭/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তরমা ট্রেডাস ি্াে ট্রমাড়,  পায়রাডাঙ্গা,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫০৩ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬২ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এস রাজ ট্রেতডং েনপসাঃ োমারপাড়া,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫০৪ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬১ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 



ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাস্তিা ট্রেতডং েনপসাঃ তবএসতস ট্রমাড়,  োন শ্বরী,  

কুতড়রাম 
ব- ০৪৪৫০৫ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৬০ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ইয়াতমে আলী পূব সুখািী েলাপানটরকুড়া,  

োন শ্বরী,  কুতড়রাম 
ব- ০৪৪৫০৬ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬৫ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  মন্ডল ট্রেডাস জুোপাড়া,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫০৭ ১৬/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬৩ িাতরখঃ - ১৬/ ০৯/ ২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  িারুে 
এন্টারপ্রাইজ 

পঞ্চানয়িপাড়া,  হাসোবাদ,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫০৮ ১৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ২৫ িাতরখঃ - ১৮/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইনলেেে তবতড় পাওয়ার 
তলঃ 

েনলজ ট্ররাড,  থাোপাড়া,  
 াইবান্ধা 

ব- ০৪৪৫০৯ ২৫/ ০৯/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ২৯ িাতরখঃ - ২৫/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এম. আর 
ট্রচৌধুরী এন্টারপ্রাইজ 

পাবোপতি,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫১০ ২৮/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬৫ িাতরখঃ - ০৭/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িীড এন্টারপ্রাইজ তবতজতব ে্াম্প ট্রমাড়,  বানুরেতট,  
ট্রসাোহাট,  িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫১১ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৪০ িাতরখঃ - ২৯/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ও. এম 
এন্টারপ্রাইজ 

রমো বাজার,  তচলমারী,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫১২ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪৮ িাতরখঃ - ২৯/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  শাহ ট্রেডাস ট্রেশে ট্ররাড,  ডালপতি,  
েীলিামারী 

ব- ০৪৪৫১৩ ১২/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩১ িাতরখঃ - ১২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এইচ. আর 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্রোমরডাতঙ্গ,  যাদুর চর,  ট্ররৌমারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫১৪ ২৯/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪৭ িাতরখঃ - ২৯/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস েদসাে ট্রেড 
তলংে 

বসুন্ধরা আবাতসে এলাো,  
লালমতেরহাট 

ব- ০৪৪৫১৫ ৩০/ ০৯/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৫৯ িাতরখঃ - ১১/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  গুলশাে 
অনটানমতটে রাইস তমল 

চে ট্র াতবন্দ,  ট্র াতবন্দ ঞ্জ,  
 াইবান্ধা 

ব- ০৪৪৫১৬ ৩০/ ০৯/ ২০১৪ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

২২ িাতরখঃ - ৩০/ ০৯/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িয়জুল 
ইসলাম 

োমারদহ,  িাতসিলা,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০৪৪৫১৭ ০১/ ১০/ ২০১৪ ১ ট্রোতট    িাতরখঃ - ০১/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাই িাই 
এন্টারপ্রাইজ 

খামার হাসোবাদ ( বুতড়রডারা)  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫১৮ ০২/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ২ িাতরখঃ - ০২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রহামাইরা 
ট্রেডাস 

মাতেেোতজ,  িরুুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫১৯ ০২/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ    িাতরখঃ - ০২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এেিা ট্রোর মুসতলমপাড়া,  আলমে র,  রংপুর ব- ০৪৪৫২০ ০২/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ২১ িাতরখঃ - ০২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এম. ট্রজ. এ তিে 
ট্রমনুি্ােচারার  

উত্তর বতত্রশ হাজারী,  চাপারহাট,  
লালমতেরহাট 

ব- ০৪৪৫২১ ০৮/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৫ িাতরখঃ - ০৮/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ট্রমসাসস  িাসতবহ 
ইন্টারন্যাশোল 

োন শ্বরী উপনজলা ট্র ট সংলগ্ন,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫২২ ১৩/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৫১ িাতরখঃ - ১৩/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তজয়াদ ট্রেডাস দতক্ষণ রামখাো,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫২৩ ১৩/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪৯ িাতরখঃ - ১৩/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররয়াস 
এন্টারপ্রাইজ 

সসয়দপুর োজা,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০৪৪৫২৪ ১৩/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৫৩ িাতরখঃ - ১৩/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তবসতমল্লাহ িল 
িান্ডার 

হাতিখাো ট্রলে,  সসয়দপুর,  
েীলিামারী 

ব- ০৪৪৫২৫ ১৫/ ১০/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৭৯ িাতরখঃ - ১৪/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আর. এস এন্টারপ্রাইজ আশরিপুর,  চেবাজার,  রংপুর ব- ০৪৪৫২৬ ২২/ ১০/ ২০১৪ ৫ ট্রোতট 
উনদ্ধস 

১২৭ িাতরখঃ - ১৪/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাতমম ট্রেডাস বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০৪৪৫২৭ ২২/ ১০/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৪২৬ িাতরখঃ - ২২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মাতল্ট চ্ানেল ঈশ্বরপুর,  সদসারপাড়া,  
লাতহড়ীরহাট,  রংপুর 

ব- ০৪৪৫২৮ ২২/ ১০/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৩৬৯ িাতরখঃ - ২২/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তশলা 
এন্টারপ্রাইজ 

ট্ররৌমারী বাজার,  থাো ট্রমাড়,  
ট্ররৌমারী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫২৯ ২২/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ১৫ িাতরখঃ - ১৬/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

এি. ট্রে. এস 
এন্টারপ্রাইজ 

আশরিপুর,  ে্ানডট েনলজ,  
রংপুর 

ব- ০৪৪৫৩০ ২৩/ ১০/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৭৭ িাতরখঃ - ২৩/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তমলে এন্টারপ্রাইজ দঃ বাশজাতে,  িুলকুমার,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫৩২ ২৭/ ১০/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৩৪ িাতরখঃ - ২৭/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

তত্রেয়ে এন্টারপ্রাইজ তসদ্ধাথ িবে ১/ ৪,  ট্রে. তস রায় 
ট্ররাড,  পালপাড়া,  রংপুর 

ব- ০৪৪৫৩৩ ০৫/ ১১/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৬৯ িাতরখঃ - ০৫/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাস িরো ট্রেডাস বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০৪৪৫৩৪ ০৯/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪১৩ িাতরখঃ - ৩০/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

আল- আরািাহ ইন্ডাঃ 
এন্ড সিটওয়্ার 
েেসালনটন্ট তলঃ 

ট্রমৌিািা িবে,  ৪থ িলা,  পায়রা 
চত্ত্বর,  রংপুর 

ব- ০৪৪৫৩৫ ১৩/ ১১/ ২০১৪ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪১২ িাতরখঃ - ২৮/ ১০/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  জালাল সু 
ট্রোর 

শহদী জরনরজ মানেসট,  রংপুর ব- ০৪৪৫৩৬ ১৭/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬৭৪ িাতরখঃ - ১৬/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অিন্ত্র ট্রেডাস বুতড়মারী,  পাটরাম,  লালমতেরহাট ব- ০৪৪৫৩৭ ১৭/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৫২০ িাতরখঃ - ১৭/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইেশাল্লাহ অনটা রাইস 
তমলস এন্ড এনরা িডু 
তলঃ 

বাইপাস ট্ররাড,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০৪৪৫৩৮ ১৭/ ১১/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ১২ িাতরখঃ - ১৭/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 



ইকু ট্রপপার তমলস তলঃ শ্বাসেন্দর ( রানবয়া ট্রমাড়)  
ট্রবািলা াড়ী, সসয়দপুর, েীলিামারী 

ব- ০৪৪৫৩৯ ২০/ ১১/ ২০১৪ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৪৮ িাতরখঃ - ১২/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ইয়াতমে ট্রেডাস ট্র াবদ্ধেকুতট,  ট্রেওয়াতশ,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫৪০ ২০/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৪৭৪ িাতরখঃ - ২০/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

পঞ্চানয়ি ট্রেডাস বল্লিপুর,  েতবনরর তিটা,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব- ০৪৪৫৪১ ২০/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৪৭৭ িাতরখঃ - ২০/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োঈম ট্রেডাস মতহপুর,   ং াচড়া,  রংপুর ব- ০৪৪৫৪৪ ২৫/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৮৯ িাতরখঃ - ২৫/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস অপূব ট্রেডাস হারা াছ,  োউতেয়া,  রংপুর ব- ০৪৪৫৪৫ ২৫/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৮৮ িাতরখঃ - ২৫/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজহাদী ট্রেডাস তমজারনোট,  পাটরাম,  
লালমতেরহাট 

ব- ০৪৪৫৪৬ ২৬/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৫৭ িাতরখঃ - ২৬/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

এনপক্স  বানয়ািাতটস 
লাইজার এন্ড বানয়া 
ট্রপাতরেোইড তলঃ 

মদেপুর,  পতন্ডিপাড়া,  
ট্র াতবন্দ ঞ্জ,   াইবান্ধা 

ব- ০৪৪৫৪৭ ৩১/ ১১/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ০২/ ৭৫ িাতরখঃ - ৩০/ ১১/ ২০১৪ 
বাংলানদশ ব্াংে রংপুর 

ট্রমসাসস  বতছর ট্রেডাস বানুরকুতট,  বাংলা ট্রসাোহাট,  
িুরুঙ্গামারী 

ব- ০৪৪৫৪৮ ৩০/ ১১/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ১১৩ িাতরখঃ - ২৫/ ১১/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  িাহসীে 
ট্রেডাস 

েনলজ ট্ররাড,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫৪৯ ০৩/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪০৬ িাতরখঃ - ০৩/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্রজ. ট্রে 
এন্টারপ্রাইজ 

বানুরকুতট,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব- ০৪৪৫৫০ ০৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৬২ িাতরখঃ - ০৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  অতেনমি 
ট্রেডাস 

বাজার ট্ররাড,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩০১ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬১ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  োইি ট্রেডাস সািােীপাড়া,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩০২ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬২ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  এ. আরািাি 
ট্রেডাস 

সরোরপাড়া,  তিিরবন্দ,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩০৩ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬৩ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 
 

ট্রমসাসস  হাসাে ট্রেডাস বানুরকুতট,  ট্রসাোহাট,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩০৪ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪৩০ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
৩৭৮ িাতরখঃ - ০৮/ ০১/ ২০১৫ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হে ট্রেড ট্রচংমারী,  বদর ঞ্জ,  রংপুর ব-  ১০২৩০৫ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৬৬ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 



ইন্টারন্যাশোল ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ েজরুল ইসলাম েৃষ্ণপুর সরোরপাড়া,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩০৬ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪১ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমাঃ আবুল হানশম ট্রখংতট,  ইসলাম পাটরাম,  

লালমতেরহাট 
ব-  ১০২৩০৭ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৪০১ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 

ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  শুি রাো 
ট্রেডাস 

বানুরকুতট,  ট্রসাোহাট,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩০৮ ২৪/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩৯৯ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস রংপুর মটরস ট্রেশে ট্ররাড,  িবে,  রংপুর ব-  ১০২৩০৯ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ৫ ট্রোতটর 
উনদ্ধস 

৩৪৩ িাতরখঃ - ২২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস িাই িাই 
এন্টারপ্রাইজ 

বাজার ট্ররাড,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩১০ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৬৪০ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

রাইসুল এন্টারপ্রাইজ ইসলামপুর,  িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩১১ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ৫০ লক্ষ ৩৮৭ িাতরখঃ - ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  খায়রুল ট্রেডাস মাোরপাড়া,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩১২ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ১ ট্রোতট ৩৪৩ িাতরখঃ - ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তিলা ট্রেডাস বালাবাড়ী,  েচাোটা,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৩ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৫৮ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  ট্ররােে ট্রেডাস বালাবাড়ী,  েচাোটা,  োন শ্বরী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৪ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৫৯ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  লিা ট্রেডাস পূবস ডাঙ্গারপাড়,  ইন্দ্র ড়,  
োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৫ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১৬০ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তবসতমল্লাহ 
ট্রেডাস 

ট্রদওয়ানের খামার,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৬ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১১২ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস ট্রমাল্লা এন্ড সন্স  ট্রদওয়ানের খামার,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৭ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ১১১ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  ঐশী ট্রেডাস আন্ধারীিাড়,  িরুুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৮ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৭৪ িাতরখঃ - ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  তেলয় এন্ড 
িাহা ট্রেডাস 

োমাি আঙ্গারীয়া,  িরুুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩১৯ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৭৫ িাতরখঃ - ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  এেিা ট্রেডাস বাজার ট্ররাড,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম ব-  ১০২৩২০ ৩০/ ১২/ ২০১৪ ৫ লক্ষ ৪০২ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

িাই িাই ট্রেডাস বানুরকুতট,  ট্রসাোহাট,  িুরুঙ্গামারী,  
কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩২১ ২৮/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪০৩ িাতরখঃ - ২৮/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

ট্রমসাসস  হীরা ট্রেডাস ট্রেওয়ালী বাজার,  োন শ্বরী,  ব-  ১০২৩২২ ৩১/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪০০ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 



কুতড়রাম ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
ট্রমসাসস  িুয়াদ 
ইন্টারন্যাশোল 

পূবস ডাঙ্গারপাড়,  েচাোটা 
বাজার,  োন শ্বরী,  কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩২৩ ৩১/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৪০১ িাতরখঃ - ২৪/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

মতমে ট্রেডাস  তছডাঙ্গা,  পাইনেরছড়া,  
িুরুঙ্গামারী কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩২৪ ৩১/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৮৮ িাতরখঃ - ৩০/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 
 

ট্রমসাসস  আতিসার ট্রোর ট্রমাসা াট.  তিজপাড় বাজার,  
িুরুঙ্গামারী,  কুতড়রাম 

ব-  ১০২৩২৫ ৩১/ ১২/ ২০১৪ ২৫ লক্ষ ৩৩৬ িাতরখঃ - ২২/ ১২/ ২০১৪ 
ট্রসাোলী ব্াংে তলঃ, েনপাঃ, রংপুর। 

 
 



 
প্রতিষ্ঠানের োম  প্রতিষ্ঠানের তিকাো তেবন্ধে সেদপত্র 

েং 
িাতরখ আমদাতের 

সীমা 
ট্রেজারী চালাে েম্বর, িাতরখ ও 

ব্াংনকর োম 
ট্রমসাসস ট্রদশ ট্রেকনোলতজ  ৭১ হাউতজং এনেে, আম্বরখাো, 

তসনলে 
ব- ০২০১২২০ ৩১.০১.২০১০ ষাম্মাতষক ৫০ 

লক্ষ 
বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১১, িাং-
০৪.০১.২০১০ 

ট্রমসসাস হক এন্োরপ্রাইজ  রাধােগর বাজার, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব- ০২০১১৮৮ ০৩.০১.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং-
০৩.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রকেতজংেে 
তলতমনেড  

স্পপ্রীং োওয়ার, উপশহর, 
তসনলে 

ব- ০২০১১৮৯ ০৪.০১.২০১০ ১ ট্রকাতের উনধস বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং-
০৩.০১.২০১০ 

রাহী এন্োরপ্রাইজ সাতদমাপুর, তবয়ােীবাজার, 
তসনলে 

ব- ০২০১১৯০ ০৪.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৭, িাং-
২৪.১২.২০১০ 

ট্রমসাসস সুমা ট্রেড তলংক  ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব- ০২০১১৯১ ০৪.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২২, িাং-
০৩.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস মুে ট্রেড 
ইন্োরন্যাশোল 

রায়েগর, রাজবাড়ী, তসনলে ব- ০২০১১৯২ ০৫.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০৮, িাং-
০৪.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস তসতিক 
এন্োরপ্রাইজ 

িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, তসনলে ব- ০২০১১৯৩ ০৫.০১.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৬, িাং-
০৪.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস শাহবাজীয়া 
এন্োরপ্রাইজ 

কােঘর পনয়ন্ে, তসতিক 
ম্ােশে, তসনলে 

ব- ০২০১১৯৪ ০৭.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১১, িাং-



০৬.০১.২০১০ 
ট্রমসাসস ট্রহানসে এন্ড 
ব্রাদাসস  

বাঘা, ট্রগালাপগঞ্জ, তসনলে ব- ০২০১১৯৫ ০৭.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৬, িাং-
০৭.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আলী এন্োরপ্রাইজ শামীমাবাদ আ/এ, তসনলে ব- ০২০১১৯৬ ১০.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১,িাং-
০৭.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আক্তার ট্রচৌধুরী 
রুনবল  

কুমারপাড়া, তসনলে ব- ০২০১১৯৭ ১০.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২,িাং-
০৭.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রলাকোথ ট্রেতডং  েুনকরবাজার, তসনলে ব- ০২০১১৯৮ ১১.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৩,িাং-
১১.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস েজরুল এন্ড 
ব্রাদসাস  

রাোতপং, ট্রগালাপগঞ্জ, তসনলে  ব- ০২০১১৯৯ ১২.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩,িাং-
১২.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস সালমাে ট্রোর জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, তসনলে ব- ০২০১২০০ ১২.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩,িাং-
১২.০১.২০১০ 

 



 
ট্রমসাসস আলী এন্োরপ্রাইজ এয়ারনপাো্ে ট্ররাড, 

ট্রলচুবাগাে, তসনলে 
ব-
০২০১২০১ 

১২.০১.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫,িাং- ১২.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস রতফক এন্োরপ্রাইজ হতরপুর, জজন্তাপুর, তসনলে  ব-
০২০১২০২ 

১২.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৬িাং- ১২.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস গুলু হ্যাতন্ড ক্রাফে ইসলমাপুর কনলােী, তসনলে ব-
০২০১২০৩ 

১২.০১.২০১০ ১ লক্ষ  ট্রসাোলী ব্াংক তলিঃ, তসনলে করিঃ শাখা, 
চালাে েং- ৩৯, িাং- ০৫.১১.২০০৯ 

ট্রমসাসস রুতমি এন্োরপ্রাইজ পতিম ট্রিঘতরয়া, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২০৪ 

১৩.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ১৩.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আতজজুর রহমাে তেকরপাড়া, ট্রশখঘাে, তসনলে ব-
০২০১২০৫ 

১৪.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২২, িাং- ১২.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস অন্নপূর্সা এন্োরপ্রাইজ বাতেয়াগাও, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২০৬ 

১৯.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ১৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস তশবলী কন্রাকশে  তবলপাড়, ট্রষালঘর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২০৭ 

১৯.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৬, িাং- ১৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রিাফানয়ল 
এন্োরপ্রাইজ 

ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২০৮ 

১৯.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ১৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রজাোকী 
এন্োরপ্রাইজ 

ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২০৯ 

১৯.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ১৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাসসা  ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২১০ 

১৯.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ১৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রসানহল এন্োরপ্রাইজ সাতদমাপুর, তবয়ােীবাজার, 
তসনলে  

ব-
০২০১২১১ 

১৯.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১৩, িাং- ১৮.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস চাাঁদ এন্োরপ্রাইজ ২৬, কতলমাবাদ, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১২১২ 

২০.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০৮, িাং- ১৪.০১.২০১০ 

তমরাজ এন্োরপ্রাইজ গাছবাড়ী বাজার, ব- ২০.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



কাোইঘাে, তসনলে ০২০১২১৩ চালাে েং- ০২/০৮, িাং- ১৭.০১.২০১০ 
ট্রমসাসস তিষা এন্োরপ্রাইজ জয়েগর, িাতহরপুর, 

সুোমগঞ্জ 
ব-
০২০১২১৪ 

২১.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০৪, িাং- ২১.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আর.নক এন্োরপ্রাইজ বন্দরবাজার, তসনলে ব-
০২০১২১৫ 

২১.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০৩, িাং- ২১.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস হাতফজা এন্োরপ্রাইজ শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২১৬ 

২১.০১.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০৫, িাং- ২১.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস হাতবব এতিনগইে 
ইন্ডাতর  

ট্রভালাগঞ্জ, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২১৭ 

২৫.০১.২০১০ ৫০ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৭, িাং- ২১.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস এস.এে এন্োরপ্রাইজ শানয়স্থােগর, হতবগঞ্জ ব-
০২০১২১৮ 

২৬.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৩, িাং- ২৬.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস দুলাল এন্োরপ্রাইজ সমিা- ১১, চাতলবন্দর, 
তসনলে  

ব-
০২০১২১৯ 

২৮.০১.২০১০ ৫০ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২, িাং- ২৮.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আল েূর এন্োরপ্রাইজ ১৭ িালিলা, তসনলে  ব-
০২০১২২১ 

৩১.০১.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ১৮.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস তমরাজ কার ট্রসন্োর  কুমারপাড়া, তবশ্বনরাড, 
তসনলে  

ব-
০২০১২২২ 

৩১.০১.২০১০ ১ ট্রকাতের 
উনধস  

বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৩, িাং- ০৭.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস আলী এন্োরপ্রাইজ তবশ্বোথ পুরাে বাজার, 
তসনলে  

ব-
০২০১২২৩ 

৩১.০১.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৩, িাং- ০৪.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রোে ট্রেতডং 
কনপসানরশে  

ছািক বাজার, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২২৪ 

৩১.০১.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১, িাং- ০৯.০১.২০১০ 

ট্রমসাসস তলয়াকি 
এন্োরপ্রাইজ 

পুরাে খালাশ, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২২৫ 

১৪.০২.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৯, িাং- ১০.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস মৃধা এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২২৬ 

১৪.০২.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৮, িাং- ১০.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস িুতশ এন্োরপ্রাইজ বাগমারা, তবশ্বম্ভমরপুর, ব- ১৪.০২.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



সুোমগঞ্জ ০২০১২২৭ চালাে েং- ০২/১০, িাং- ১০.০২.২০১০ 
ট্রমসাসস রুপালী ট্রোে ক্রাশার বল্লাঘাে, জাফলং, তসনলে ব-

০২০১২২৮ 
১৪.০২.২০১০ ১৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০৪/৭, িাং- ১৪.০২.২০১০ 
ট্রমসাসস মুন্না এন্োরপ্রাইজ সাচো বাজার, জামালগঞ্জ, 

সুোমগঞ্জ 
ব-
০২০১২২৯ 

১৫.০২.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/২৪, িাং- ১৫.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস জান্নাি এন্োরপ্রাইজ রায়েগর, তসনলে ব-
০২০১২৩০ 

১৬.০২.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪, িাং- ১৬.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রসাবহাে 
এন্োরপ্রাইজ 

িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৩১ 

১৬.০২.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১, িাং- ১৬.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস বসুন্ধরা এন্োরপ্রাইজ বড়শালা, ক্ানডে কনলজ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৩২ 

১৬.০২.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫১, িাং- ১৬.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস আল এহসাে ট্রেডাসস  দরবস্ত, জজন্তাপুর, তসনলে ব-
০২০১২৩৩ 

২২.০২.২০১০ ৫ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৮, িাং- ১৫.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস মাহমুদ ট্রেডাস  িাজপুর, ওসমােীেগর, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৩৪ 

২৩.০২.২০১০ ১ লক্ষ  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ১৭.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস প্রগতি তফতলং ট্রেশে ট্রগাোতেকর, তসনলে ব-
০২০১২৩৫ 

২৩.০২.২০১০ ১ ট্রকাতের 
উনধস 

বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৬, িাং- ২৩.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রহানসে এন্োরপ্রাইজ দতক্ষে বাজার, কুলাউড়া, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১২৩৬ 

২৪.০২.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১, িাং- ২৪.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমািঃ সুরুজ আলী  তেলয়- ৫৪, ট্রচৌহাট্টা, তসনলে ব-
০২০১২৩৭ 

২৮.০২.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২, িাং- ২৮.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস মাদােীয়া 
তডপানেসনমন্োল ট্রোর 

লামাকাতজবাজার, তবশ্বোথ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৩৮ 

২৮.০২.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ২২.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস ওয়ার্ল্স ওয়াে কল্ােপুর, তেলাগড়, তসনলে ব-
০২০১২৩৯ 

০২.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/২, িাং- ০৯.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস আল আতমে ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, ব- ০২.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



এন্োরপ্রাইজ সুোমগঞ্জ ০২০১২৪০ চালাে েং- ০১/৩৫, িাং- ০১.০৩.২০১০ 
ট্রমসাসস মনোয়ার 
এন্োরপ্রাইজ 

৫১ জল্লারপাড়, তসনলে ব-
০২০১২৪১ 

০৩.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ২২.০২.২০১০ 

ট্রমসাসস ছাতম ে্াক ট্রকাম্পােী কলাশহর, ট্রগালাপগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৪২ 

০৩.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১০, িাং- ০২.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস ডক্টরস ফামসা  আব্দুল্লাহপুর, তবয়ােীবাজার, 
তসনলে  

ব-
০২০১২৪৩ 

০৪.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪, িাং- ০৩.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস আনোয়ার 
এন্োরপ্রাইজ 

কমলগঞ্জ, ট্রমৌলভীবাজার ব-
০২০১২৪৪ 

০৪.০৩.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৬৭, িাং- ০৩.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস োজমা এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৪৫ 

০৭.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৬৮, িাং- ০৭.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস মাহফুজ এন্োরপ্রাইজ থাোনরাড, ছািক, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৪৬ 

০৮.০৩.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/০২, িাং- ০৮.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস শুভ এন্োরপ্রাইজ মতল্লকপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৪৭ 

০৯.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৩৬, িাং- ০৯.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস লাকী এন্োরপ্রাইজ কািালবাড়ী, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৪৮ 

১১.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৬৫, িাং- ১০.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস মাসুম এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৪৯ 

১৪.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪, িাং- ১৪.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস সালুতেকর ট্রোে 
ক্রাশার 

সালুতেকর বাজার, তসনলে ব-
০২০১২৫০ 

২১.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৫০, িাং- ২১.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রেকনোলতজ 
আইতডয়াস এন্ড ট্রেশোস 

সুতবদবাজার, তসনলে ব-
০২০১২৫১ 

২১.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৩৭, িাং- ২১.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস এস.এফ 
এন্োরপ্রাইজ 

এ/৮ কুমারপাড়া, তসনলে ব-
০২০১২৫২ 

২২.০৩.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪৯, িাং- ১৮.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস চাাঁে তময়া শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব- ২২.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



এন্োরপ্রাইজ ০২০১২৫৩ চালাে েং- ০১/৩৬, িাং- ২২.০৩.২০১০ 
ট্রমসাসস শ্যামল এন্োরপ্রাইজ হরেগর, তদরাই, সুোমগঞ্জ ব-

০২০১২৫৪ 
২২.০৩.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০১/৩৯, িাং- ২২.০৩.২০১০ 
ট্রমসাসস সাইদ এন্োরপ্রাইজ ট্রিঘতরয়া পীর বাড়ী, 

সুোমগঞ্জ 
ব-
০২০১২৫৫ 

২৫.০৩.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২, িাং- ২৫.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস চাদেী ট্রোে ক্রাশার ট্রধাপাগুল, সানহব বাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৫৬ 

২৫.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৯, িাং- ২৫.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস শিরুপা ফ্াশে মতদো মানকসে, তসনলে ব-
০২০১২৫৭ 

২৯.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২১, িাং- ২৩.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস তবলাল এন্ড ব্রাদাস িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৫৮ 

৩০.০৩.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ২৯.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস বন্ধে এন্োরপ্রাইজ ৩৫ কােঘর, তসনলে ব-
০২০১২৫৯ 

৩০.০৩.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ২৯.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস আদীব এন্োরপ্রাইজ ট্রভালাগঞ্জ, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৬০ 

৩১.০৩.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ২৯.০৩.২০১০ 

ট্রমসাসস কুতশয়ারা ট্রোে 
ক্রাশার ইন্ডাতর 

ইসলামপরু, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৬১ 

০৭.০৪.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৩, িাং- ০৭.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ওতহ এন্োরপ্রাইজ কাতলঘাে, তসনলে ব-
০২০১২৬২ 

০৭.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৩, িাং- ০৭.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস শাহপরার্ 
এন্োরপ্রাইজ 

জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৬৩ 

১১.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১৬, িাং- ০৭.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররাহাে ট্রেডাস  ক্লাব ট্ররাড, ছািক, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৬৪ 

১১.০৪.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৪০, িাং- ১১.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররজা এন্োরপ্রাইজ এন্ড 
ট্রকায়াতলতে ট্রোে ক্রাশা 

তেজপাে, জজন্তাপুর, তসনলে ব-
০২০১২৬৫ 

১১.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৪২, িাং- ১১.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস আহমদ ট্রেডাস  ৬১৫, লালতদঘীরপাড়, ব- ১৩.০৪.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



তসনলে ০২০১২৬৬ চালাে েং- ০৩/২৫, িাং- ১২.০৪.২০১০ 
ট্রমসাসস ট্রশখ এন্োরপ্রাইজ মুসতলম ট্রকায়ােসার, হতবগঞ্জ ব-

০২০১২৬৭ 
১৩.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০৪/৫, িাং- ১৩.০৪.২০১০ 
ট্রমসাসস আলম ট্রেডাস বাগবাড়ী, মতদো মানকসে, 

তসনলে 
ব-
০২০১২৬৮ 

১৩.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২, িাং- ১১.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররানহল এন্োরপ্রাইজ ট্রদায়ারাবাজার, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৬৯ 

১৫.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১, িাং- ১৫.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমন্ের 
ইন্োরন্যাশোল তলিঃ 

আেন্দ োওয়ার, ট্রজলনরাড, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৭০ 

১৯.০৪.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৬, িাং- ১৯.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস শাপলা ট্রেডাস তমজসাজাঙ্গাল, তসনলে ব-
০২০১২৭১ 

২১.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪৯, িাং- ২০.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস তসনলে ক্াবল 
তসনেম প্রািঃ তলিঃ 

তজন্দাবাজার, তসনলে ব-
০২০১২৭২ 

২২.০৪.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৯, িাং- ২২.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস মতহনুর এন্োরপ্রাইজ উত্তর বাগবাড়ী, তসনলে ব-
০২০১২৭৩ 

২৬.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ২৬.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস জইসা এন্োরপ্রাইজ মন্ডলীনভাগ, ছািক, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৭৪ 

২৬.০৪.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৩, িাং- ২৮.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমািঃ আিা উল্লাহ আরামবাগ, তসনলে  ব-
০২০১২৭৫ 

২৮.০৪.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৯, িাং- ২৬.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস তেজাম এন্োরপ্রাইজ এয়ারনপাে ট্ররাড, 
ট্রলচুবাগাে, তসনলে 

ব-
০২০১২৭৬ 

২৮.০৪.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২১, িাং- ২৭.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস কাইয়ুম এন্ড 
ট্রকাম্পােী 

কদমিলী, তসনলে ব-
০২০১২৭৭ 

২৮.০৪.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২১, িাং- ২৬.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস িাতেয়া এন্োরপ্রাইজ ট্রচৌধুরী বাজার, তসনলে ব-
০২০১২৭৮ 

২৮.০৪.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ২৮.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস আব্দুল হাতমদ  মহাজেপতট্ট, তসনলে ব- ২৮.০৪.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



০২০১২৭৯ চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ২৮.০৪.২০১০ 
ট্রমসাসস িাওতহদা 
এন্োরপ্রাইজ 

বাদাঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৮০ 

২৯.০৪.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৩৩, িাং- ২৯.০৪.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রলাব এইড 
ইন্োরন্যাশোল  

দাউদপুর, দতক্ষে সুরমা, 
তসনলে  

ব-
০২০১২৮১ 

০৪..০৫.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১, িাং- ০৩.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস তপ.তপ ট্রেডাস  মহাজেপতট্ট, তসনলে  ব-
০২০১২৮২ 

০৪.০৫.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ০৪.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস ইবাদুল্লাহ ট্রেডসাস শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৮৩ 

১০.০৫.২০১০ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক তলিঃ,সুোমগঞ্জ শাখা  
চালাে েং- ১০১, িাং- ০৬.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস তড.এে.এস 
ইন্োরন্যাশোল  

পুরািে কােম ট্ররাড, ছািক, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৮৪ 

১২.০৫.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ১২.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস অনোক্রাফে 
অনোনমাবাইল ওয়াকশপ 

এয়ারনপাে ট্ররাড, 
ট্রচৌতকনদখী, তসনলে 

ব-
০২০১২৮৫ 

১৬.০৫.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১০, িাং- ১৩.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস এম.তব ট্রফয়ার ট্রেড ব্রাহ্মেগাও, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৮৬ 

১৬.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১০, িাং- ১২.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস তমিালী এন্োরপ্রাইজ েিুেপাড়া, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১২৮৭ 

১৬.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৮, িাং- ১৬.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস ইমে এন্োরপ্রাইজ বাদাঘাে, 
িাতহরপুর,সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৮৮ 

১৬.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৬, িাং- ১৬.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস মাহববু এন্োরপ্রাইজ সুরমা আ/এ, 
ট্রষালঘর,সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৮৯ 

১৬.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪, িাং- ১৬.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস আলী ট্রেডাস বঙ্গবীর ট্ররাড, লাউয়াই, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৯০ 

১৯.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪৮, িাং- ১৮.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস মতেকা এন্োরপ্রাইজ বাঘমারা, তবশ্বম্বরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৯১ 

১৯.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২০, িাং- ১৯.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস আল আতমে তসএেতজ ট্রোয়াপাড়া, মাধবপুর, ব- ২০.০৫.২০১০ ১ ট্রকাতের বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



তফতলং ট্রেশে হতবগঞ্জ ০২০১২৯২ উনধস চালাে েং- ০৪/১২, িাং- ২০.০৫.২০১০ 
ট্রমসাসস সামছুর রহমাে 
ট্রচৌধুরী 

সাতদমাপুর, তবয়ােীবাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৯৩ 

২০.০৫.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ২০.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস এফ.এফ এন্ড ব্রাদাস বাদাঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৯৪ 

২৩.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ২৩.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস এতশয়া ট্রেতডং 
কনপসানরশে 

আম্বরখাো, তসনলে ব-
০২০১২৯৫ 

২৪.০৫.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৭, িাং- ২০.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস আতকল এন্োরপ্রাইজ গাছবাড়ী, কাোইঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১২৯৬ 

৩১.০৫.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১১, িাং- ২০.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস োতফ ক্রাফে পতিম পািােেুলা, তসনলে ব-
০২০১২৯৭ 

৩১.০৫.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৬, িাং- ৩১.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস আল জুবানয়ল 
এন্োরপ্রাইজ 

খাতদমেগর, তসনলে ব-
০২০১২৯৮ 

০১.০৬.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৫, িাং- ৩১.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস মহতসে ট্ররজা 
এন্োরপ্রাইজ 

ভীমখালী, জামালগঞ্জ, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১২৯৯ 

০১.০৬.২০১০ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক, তসনলে শাখা 
চালাে েং- ৮৭, িাং- ৩১.০৫.২০১০ 

ট্রমসাসস উইোর ট্রেড তজন্দাবাজার, তসনলে ব-
০২০১৩০০ 

০২.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪২, িাং- ০১.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস লাভলী এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩০১ 

০৭.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫২, িাং- ০৭.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস এম.এ ট্রজড এন্ড 
সন্স 

সুরমা- ২০৭, ট্রষালঘর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩০২ 

০৭.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫০, িাং- ০৭.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস লুিফুর এন্ড সন্স  মধ্বাজার, ছািক, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩০৩ 

০৮.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৫, িাং- ০৬.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমািঃ শাহজাহাে  বেগাও, কুলাউড়া, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১৩০৪ 

০৮.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৪, িাং- ০৬.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস জাফাস ট্রেতডং পতিম পািােেুলা, তসনলে ব- ১৪.০৬.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



ট্রকাম্পােী  ০২০১৩০৫ চালাে েং- ০১/১৪, িাং- ১৪.০৬.২০১০ 
ট্রমসাসস মদীো এন্োরপ্রাইজ কােঘর, তসনলে ব-

০২০১৩০৬ 
১৫.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০১/১৮, িাং- ১৫.০৬.২০১০ 
ট্রমসাসস ঐপার আই.তস.তে তলিঃ  জুড়ী, ট্রমৌলভীবাজার ব-

০২০১৩০৭ 
২২.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০৩/৭, িাং- ১৬.০৬.২০১০ 
ট্রমসাসস হৃদয় এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 

তসনলে 
ব-
০২০১৩০৮ 

২৯.০৬.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১০, িাং- ২৯.০৬.২০১০ 

ট্রমসাসস ভাই ভাই ট্রোর  বুতড়গাও, েবীবগঞ্জ, হতবগঞ্জ ব-
০২০১৩০৯ 

০৪.০৭.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২২, িাং- ০৪.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস বাবুল এন্োরপ্রাইজ থাো ট্ররাড, ছািক, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩১০ 

০৫.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪৭, িাং- ০৫.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস জুনয়ল এন্ড ব্রাদাস  সাতদমাপুর, তবয়ােীবাজার ব-
০২০১৩১১ 

১৪.০৭.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৯৮, িাং- ১৪.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রজ.এম. 
ইন্োরন্যাশোল 

কদমিলী, তসনলে ব-
০২০১৩১২ 

১৫.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৬০, িাং- ১৩.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমৌলভীবাজার 
তসএেতজ তফতলং ট্রেশে  

আকবরপুর, তগয়াসেগর, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১৩১৩ 

১৫.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৩৮, িাং- ১৪.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমৌতমিা এন্োরপ্রাইজ জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩১৪ 

১৮.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ১৮.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস জেতপ্রয় ট্রপাতরে 
ট্রপ্রাডাক্টস 

কদমিলী, তসনলে ব-
০২০১৩১৫ 

১৮.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ১৮.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস মাসুদ পারনভজ 
এন্োরপ্রাইজ 

শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩১৬ 

১৯.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৭, িাং- ১৯.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস তমতম এন্োরপ্রাইজ শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩১৭ 

১৯.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১৫, িাং- ১৯.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস ফয়সল এন্োরপ্রাইজ িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব- ১৯.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



০২০১৩১৮ চালাে েং- ০১/১৩, িাং- ১৯.০৭.২০১০ 
ট্রমসাসস সরকার এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 

সুোমগঞ্জ 
ব-
০২০১৩১৯ 

১৯.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১১, িাং- ১৯.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস রানবয়া এন্োরপ্রাইজ শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩২০ 

১৯.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৯, িাং- ১৯.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস এতন্েক ফাতেসচার মাগুরা, কুলাউড়া, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১৩২১ 

২০.০৭.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৩৪, িাং- ২০.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস শতফকুল ট্রেডাস পুরাে খালাস, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২২ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস োইম এন্োরপ্রাইজ হাপাতেয়া, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২৩ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস োহার এন্োরপ্রাইজ বড়ছড়া, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ  

ব-
০২০১৩২৪ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস জুই এন্োরপ্রাইজ বাদাঘাে, তবশ্বম্বরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২৫ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস আতখ ট্রোর বরুংগাছড়া, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২৬ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৬, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস এস.নক এন্োরপ্রাইজ উত্তর আরতপে েগর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২৭ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৯, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস আিঃ রতহম এন্ড সন্স বড়ছড়া, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩২৯ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৮, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস ফনয়জ এন্োরপ্রাইজ অতচন্তপরু, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৩০ 

২১.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৭, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস উনম্ম সওদা 
এন্োরপ্রাইজ 

পীনররচক, জতকগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৩৩১ 

২১.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২৫, িাং- ২১.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস সুনহল তময়া পতিম কাজল শাহ, তসনলে ব- ২২.০৭.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



০২০১৩৩২ চালাে েং- ০৪/১১, িাং- ১৫.০৭.২০১০ 
ট্রমসাসস ট্ররাতজ ট্রেডাস ধােতসতড়, বোেীপাড়া, 

সুোমগঞ্জ 
ব-
০২০১৩৩৩ 

২৫.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১০, িাং- ২৫.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস বসুন্ধরা মেরস দরগানগইে, তসনলে ব-
০২০১৩৩৪ 

২৫.০৭.২০১০ ১ ট্রকাতে  বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২৮, িাং- ২২.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস তব.এ গ্রুপ ট্রমঘো- তব, দাতড়য়াপাড়, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৩৫ 

২৫.০৭.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৮, িাং- ২৫.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস এ.এম ট্রেতডং  মতহলা কনলজ ট্ররাড, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৩৬ 

২৬.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫,িাং- ২৬.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস তশপ্রা ট্রেডাস ২৭ উদ্ম, 
লামাবাজার,তসনলে 

ব-
০২০১৩৩৭ 

২৬.০৭.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১৮, িাং- ২৬.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস জগি জেেী  ট্রেশে ট্ররাড, তসনলে ব-
০২০১৩৩৮ 

২৬.০৭.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৪৬, িাং- ২৬.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস তিষা এন্োরপ্রাইজ জাফলং, ট্রগায়াইর্ঘাে, 
তসনলে  

ব-
০২০১৩৩৯ 

০২.০৮.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৫, িাং- ০১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রজেী এন্োরপ্রাইজ শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৪০ 

০২.০৮.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১, িাং- ০১.০৮.২০১০ 

শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ লাকড়ীপাড়া, তশবগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৪১ 

০৩.০৮.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৮, িাং- ০৩.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তবপ্লব এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৪২ 

০৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২৪, িাং- ২৭.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস েূর এন্ড ব্রাদাস  িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৪৩ 

০৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২৩, িাং- ২৭.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস আতশক এন্োরপ্রাইজ িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৪৪ 

০৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৯, িাং- ০৩.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রফরনদৌস শ্রীপুর, জজন্তাপুর, তসনলে ব- ০৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



এন্োরপ্রাইজ ০২০১৩৪৫ চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ০৩.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস হারুে এন্োরপ্রাইজ ট্রসাবহােীঘাে, তসনলে ব-

০২০১৩৪৬ 
০৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০২/১২, িাং- ০৩.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস জেেী এন্োরপ্রাইজ কুমারপাড়া, তসনলে ব-

০২০১৩৪৭ 
০৪.০৮.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০৪/১, িাং- ০৪.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস শাহজাহাে 
এন্োরপ্রাইজ 

শাহজাহাে এন্োরপ্রাইজ ব-
০২০১৩৪৮ 

০৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১৭, িাং- ০৫.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস জচতি এন্োরপ্রাইজ বাদাঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৪৯ 

০৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৭৭, িাং- ০৮.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররদওয়াে 
এন্োরপ্রাইজ 

বরকিপুর, জতকগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৩৫০ 

০৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৬, িাং- ০৯.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস োজমলু এন্োরপ্রাইজ চারাগাও, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫১ 

০৯.০৮.২০১০ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক, সুোমগঞ্জ শাখা 
চালাে েং- ৯৬, িাং- ০৫.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তজপা ট্রেডাস  কলাগাও, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫২ 

০৯.০৮.২০১০ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক, সুোমগঞ্জ শাখা 
চালাে েং- ৯৭, িাং- ০৫.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস শাহজালাল 
অপতেক্াল এন্ড ওয়াচ 

তিেনকার্া পুকুরপাড়, 
হতবগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫৩ 

১০.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১২, িাং- ১০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তলমা এন্োরপ্রাইজ বাদাঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫৪ 

১১.০৮.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪, িাং- ১০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তরয়া এন্োরপ্রাইজ ইসলামপরু, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫৫ 

১১.০৮.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৬, িাং- ১০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস সুনয়ল এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৫৬ 

১১.০৮.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/২, িাং- ১০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস মাতেক তময়া 
এন্োরপ্রাইজ  

রহমিপুর, ছািক, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৫৭ 

১১.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৮, িাং- ১০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ইমরাে এন্োরপ্রাইজ জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, ব- ১১.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



তসনলে ০২০১৩৫৮ চালাে েং- ০১/২, িাং- ১১.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস জুনেল এন্ড ব্রাদাস জজেপুর, দতক্ষে সুরমা, 

তসনলে 
ব-
০২০১৩৫৯ 

১১.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৩, িাং- ১১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস শতফকুল এন্ড ব্রাদাস শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৬০ 

১২.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪২, িাং- ১১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তরয়া ট্রেডাস  শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৬১ 

১২.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪০, িাং- ১২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তসহাব এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৬৩ 

১৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ১২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস আয়শা এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৬৪ 

১৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ১২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস আল ফারুক এন্ড 
ব্রাদাস 

শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৬৫ 

১৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ১২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রজ.এইচ ট্রেড তলংক কাউকাতন্দ, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৬৬ 

১৬.০৮.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৮, িাং- ১৬.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্ররজাউল হক ট্রিঘতরয়া, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৬৭ 

১৬.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৯, িাং- ১৬.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস সাতদয়া এন্ড সাতকবা 
এন্োরপ্রাইজ 

ইসলামপরু, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৬৮ 

১৭.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪৯, িাং- ১৬.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস এস.এস কেরাকশে 
  

অতভযাত্রী- ৫, লঞ্চঘাে, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৬৯ 

১৮.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৮, িাং- ১৮.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস প্রদীপ পাল ইসলামপরু, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৭০ 

১৮.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২, িাং- ১৯.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস আল মতদো 
এন্োরপ্রাইজ 

িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৭১ 

১৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১৩, িাং- ১৮.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস আর.এফ তস তজন্দাবাজার, তসনলে ব- ২২.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক, তসনলে শাখা 



কনপসানরশে ০২০১৩৭২ চালাে েং- ২৩, িাং- ১৫.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস এম.নজ এ 
এন্োরপ্রাইজ 

ইসলামপরু, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৭৩ 

২৩.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২, িাং- ২২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস েথ ইোর্ ট্রেতডং 
কমনপ্লক্স 

ট্রষালঘর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৭৪ 

২৩.০৮.২০১০ ১ লক্ষ ট্রসাোলী ব্াংক, সুোমগঞ্জ শাখা 
চালাে েং- ২৭, িাং- ২২.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস কতল এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৭৫ 

২৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১, িাং- ১৯.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস সােতজদা ট্রেডাস শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৭৬ 

২৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৩১, িাং- ২৩.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তদদার ট্রেড তলংক শ্রীপুর, িাতহরপুর, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৭৭ 

২৩.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৮, িাং- ২৩.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমািঃ রতফকুল ইসলাম পতিম কাজলশাহ, তসনলে ব-
০২০১৩৭৮ 

২৪.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২০, িাং- ১৭.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস সাহাব উতিে লামেীিাম, জজন্তাপুর, 
তসনলে  

ব-
০২০১৩৭৯ 

২৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৬, িাং- ২৪.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস মুক্তা এন্োরপ্রাইজ জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৮১ 

২৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৭, িাং- ২৪.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস রাইয়াে এন্োরপ্রাইজ তজন্দাবাজার, তসনলে ব-
০২০১৩৮২ 

২৬.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/২৬, িাং- ২৬.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রফার আর 
এন্োরপ্রাইজ 

তবশ্বোথ পুরাে বাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৮৩ 

২৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৯, িাং- ০১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস অশুক এন্োরপ্রাইজ দুবাগ বাজার, তবয়ােীবাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৮৪ 

২৯.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/১০, িাং- ২৯.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস এ.আর ট্রপােস  ট্রোয়াপাড়া, লামাবাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৮৫ 

৩০.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২, িাং- ৩০.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস এ.এফ এন্োরপ্রাইজ সানহববাজার, তসনলে ব- ৩০.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



০২০১৩৮৬ চালাে েং- ০৩/৩, িাং- ৩০.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস শাহপরার্ ট্রেডাস দশঘর, তবশ্বোথ, তসনলে ব-

০২০১৩৮৭ 
৩০.০৮.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০১/৮, িাং- ২৯.০৮.২০১০ 
ট্রমসাসস তবছতমল্লাহ ট্রেতডং 
ট্রকাং 

ছািক, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৮৮ 

৩১.০৮.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৩, িাং- ৩১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস প্রমা এন্োরপ্রাইজ ছািক বাজার, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৮৯ 

৩১.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২৬, িাং- ২০.০৭.২০১০ 

ট্রমসাসস সাহা এন্ড ব্রাদাস ছািক, সুোমগঞ্জ ব-
০২০১৩৯০ 

৩১.০৮.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০১/৪, িাং- ৩১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস আক্তার এন্ড ব্রাদাস ট্রগালাপগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৩৯১ 

৩১.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ২৬.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস শ্রী মা ট্রেড তলংক  ট্রসেপাড়া, তশবগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৩৯২ 

৩১.০৮.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/২৭, িাং- ৩১.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস তব.এম ট্রেডাস লালতদঘীরপাড়, তসনলে ব-
০২০১৩৯৩ 

০২.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৭, িাং- ০২.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস আেছার এন্োরপ্রাইজ আম্বরখাো, তসনলে ব-
০২০১৩৯৪ 

০৬.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ০৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ইব্রাতহম এন্োরপ্রাইজ জাফলং, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৩৯৫ 

০৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১, িাং- ০৮.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রজড.তকউ 
ইন্োরন্যাশোল ট্রকাং 

মীরাবাজার, তসনলে ব-
০২০১৩৯৬ 

০৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৮, িাং- ০৮.০৯.২০১০ 

ছাতবো এন্োরপ্রাইজ ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৯৭ 

০৮.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২০, িাং- ০৫.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস সুবেসা আক্তার জইু ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৩৯৮ 

০৮.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২২, িাং- ০৫.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমৌলাো মেরস নুরােী, সুতবদবাজার, তসনলে ব- ০৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



০২০১৩৯৯ চালাে েং- ০২/৩৭, িাং- ০৫.০৯.২০১০ 
ট্রমসাসস আব্দুল্লাহ ভ্ারাইতেজ 
ট্রোর 

বারহাল, জতকগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৪০০ 

০৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৩৬, িাং- ০৮.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস স্কয়ার ট্রোর  বলাকা মানকসে, 
তবয়ােীবাজার, তসনলে 

ব-
০২০১৪০১ 

০৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪৯, িাং- ০৮.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রলগুো এন্োরপ্রাইজ ট্রসাবহােীঘাে, তসনলে ব-
০২০১৪০২ 

০৮.০৯.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/২২, িাং- ২৪.০৮.২০১০ 

ট্রমসাসস সিিা ট্রোে ক্রাশার ট্রধাপাগুল, সানহববাজার, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪০৩ 

১৬.০৯.২০১০ ৫০ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১৭, িাং- ১৪.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমািঃ রতহম 
এন্োরপ্রাইজ 

িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪০৪ 

১৬.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১৮, িাং- ১৪.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস পূবালী ট্রেড তলংক ব্রাহ্মর্িাম, জতকগঞ্জ, তসনলে ব-
০২০১৪০৫ 

১৯.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৩২, িাং- ১৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস আমাে এন্োরপ্রাইজ বাদাঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৪০৬ 

১৯.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৩, িাং- ১৯.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস সরকার এন্ড সন্স   ে্ানকরঘাে, িাতহরপুর, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৪০৭ 

১৯.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৫, িাং- ১৯.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস অরপাইে কনপসানরশে বসুন্ধরা, হাজীপাড়া, 
সুোমগঞ্জ 

ব-
০২০১৪০৮ 

১৯.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪৭, িাং- ১৯.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস স্বপ্না এন্োরপ্রাইজ জজন্তাপুর, তসনলে ব-
০২০১৪০৯ 

১৯.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১, িাং- ১৪.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস আব্দুর রতসদ চাতলবন্দর, তসনলে ব-
০২০১৪১০ 

২০.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৩, িাং- ১০.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস রতহমা এন্োরপ্রাইজ নুরপুর, ইসলামপরু, তসনলে ব-
০২০১৪১১ 

২০.০৯.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১২, িাং- ২৩.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রদাহা ইন্োরন্যাশোল খাসদবীর, তসনলে ব- ২৩.০৯.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



ট্রেতডং এনজতন্স ০২০১৪১২ চালাে েং- ০৪/১৫, িাং- ১৬.০৯.২০১০ 
ট্রমসাসস নুহা এন্োরপ্রাইজ কালাশীল, তেলাগড়, তসনলে ব-

০২০১৪১৩ 
২৬.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০২/১৭, িাং- ২৬.০৯.২০১০ 
ট্রমসাসস নুর এন্ড সন্স  ট্রষালঘর, সুোমগঞ্জ ব-

০২০১৪১৪ 
২৭.০৯.২০১০ ১ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 

চালাে েং- ০১/০৩, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 
ট্রমসাসস হাসাে এন্ড ব্রাদাস আলমেগর, জতকগঞ্জ, 

তসনলে 
ব-
০২০১৪১৫ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/১৬, িাং- ১৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস উদয় এন্োরপ্রাইজ জপি্পাড়া, তশববাড়ী, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪১৬ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৩, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস জামাে এন্োরপ্রাইজ বড়শালা, তসনলে ব-
০২০১৪১৭ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৬৩, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস তফউচার ট্রেড এন্ড 
কমাস 

তজন্দাবাজার, তসনলে ব-
০২০১৪১৮ 

২৮.০৯.২০১০ ১ ট্রকাতের 
উনধস 

বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৪, িাং- ২৩.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ইভা এন্ড জান্নাি 
এন্োরপ্রাইজ 

িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪১৯ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৪০, িাং- ১৯.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ইসলাম ট্রেডাস হাজী েওয়াব আলী মানকসে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪২০ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৪, িাং- ২৮.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস এে.এম এন্োরপ্রাইজ িামাতবল, ট্রগায়াইেঘাে, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪২১ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৭২, িাং- ২৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস সানয়দ এন্ড ব্রাদাস দয়ারবাজার, ট্রকাম্পােীগঞ্জ, 
তসনলে 

ব-
০২০১৪২২ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৭১, িাং- ২৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস তবথী তেমসািা  পুরািে হাসপািাল ট্ররাড, 
হতবগঞ্জ 

ব-
০২০১৪২৩ 

২৮.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/৫, িাং- ২৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস এস.এস এন্োরপ্রাইজ ট্ররাড- ৯, উপশহর, তসনলে ব-
০২০১৪২৪ 

২৯.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/২৩, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস আজাদ এন্ড ব্রাদাস দতক্ষে প্রিাপপুর, ব- ২৯.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 



ট্রগায়াইেঘাে, তসনলে ০২০১৪২৫ চালাে েং- ০১/২, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 
ট্রমসাসস ফয়ছল তেল ট্রমোল 
এন্ড ইনলকেতেক্স 

জবরাগীবাজার, 
তবয়ােীবাজার, তসনলে 

ব-
০২০১৪২৬ 

২৯.০৯.২০১০ ১৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৩/১২, িাং- ২৯.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস শাহজালাল তসএেতজ 
তফতলং ট্রেশে 

আখাতলয়া, তসনলে ব-
০২০১৪২৭ 

৩০.০৯.২০১০ ১ ট্রকাতের 
উনধস 

বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/৬, িাং- ২৬.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস এম.তব এন্োরপ্রাইজ জামিলা, তসনলে ব-
০২০১৪২৮ 

৩০.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০২/১৫, িাং- ২৭.০৯.২০১০ 

ট্রমসাসস ট্রমৌসুমী এন্োরপ্রাইজ ৩৬ শাহ ট্রমাস্তফা ট্ররাড, 
ট্রমৌলভীবাজার 

ব-
০২০১৪২৯ 

৩০.০৯.২০১০ ৫ লক্ষ বাংলানদশ ব্াংক, তসনলে 
চালাে েং- ০৪/৪, িাং- ২২.০৮.২০১০ 

 


