শিশ িং এজেন্ট এর তাশিকা
ক্র.
নিং
১
২
৩
৪
৫
৬
৭

প্রশতষ্ঠাজনর নাম

মমোে স মশিনা িশেশিকস্ এন্ড ০২এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
শিশ িং শিিঃ
তািং-২৩/০২/২০১৬
১০এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
মমোে স ওিান মেড শিিঃ
তািং-৩০/০৩/২০১৬
০৭এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
মমোে স িার াথ েী মেড শিিঃ
তািং-০৪/০৪/২০১৬
১৬এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
মমোে স স্যিতান শিশ িং িাইন্স
তািং-১৬/০৫/২০১৬
মমোে স এম এম আর
০৩এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
(বািংিাজিি) শিশ িং শিিঃ
তািং-২৩/০২/২০১৬
১৪এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
মমোে স এটিাে শিশ িং িাইন্স
তািং-২৪/০৪/২০১৬
১৭এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
মমোে স শ্যাজমািীমা িশেশিক
তািং-১৫/০৬/২০১৬
এন্ড মেশডিং শিিঃ

মমোে স গাল্ফ ওশরজয়ন্ট
েীওজয়ে
মমোে স এুািবােে শি
৯
এজেশন্সে শিিঃ
মমোে স মমশরনাে স োন্সজ াস ট
১০
শেজিম মকািং শিিঃ
মমোে স আরজগা শিশ িং
১১
োশভসজেে শিিঃ
৮

১২
১৩
১৪
১৫
১৬
১৭

িাইজেন্স নম্বর ও ইস্যুর তাশরখ

১৯এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তািং-২৭/০৭/২০১৬
২৪এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তািং-০১/০৯/২০১৬
২৯এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তািং-২২/১২/২০১৬
৩০এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৬(আর)
তািং-০৩/০১/২০১৭
০৩এিশে-শেএ/ ায়রা/২০১৮(আর)
ইউশনওশ্যান শিশ িং িাইন্স শিিঃ
তািং-০৮/১১/২০১৮
০২এিশে-শেএ/শিশ িং/োইি
োইি মমশরটাইম শিিঃ
মমশরটাইম/ ায়রা/২০১৮(আর)
তািং-২৩/০১/২০১৯
০৩/এিশেবািংিাজিি শিশ িং িাইন শিিঃ শেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১০/০২/২০১৯
০৪/এিশেশিটমন্ড শিশ িং শিিঃ
শেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১৭/০২/২০১৯
০৫/এিশেটি এম মমশরটাইম শিিঃ
শেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-০৫/০৩/২০১৯
০৬/এিশেমরশডজয়ন্ট শিশ িং শিিঃ
শেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১০/০৩/২০১৯

ঠিকানা
টিয়াখািী, মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া,
টুয়াখািী।
টিয়াখািী, মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া,
টুয়াখািী।

৩৯০, কজিে মরাড, কিা াড়া,
টুয়াখািী।
টিয়াখািী, মধ্যটিয়াখািী, কিা াড়া,
টুয়াখািী।
শ্যামিী বাোর, টাউন কশিকাপুর,
টুয়াখািী।
২১, শিিকুিা বা/এ, নাশেম মেম্বার (৪থ স
তিা) শেশ ও বক্স নিং-৩৯০৭, ঢাকা১০০০।
১৬, কােী াড়া, টুয়াখািী।
৮, মগাবরোকা মরাড, মশেি স্বরনী,
মোনাডাঙ্গা, খুিনা।
মমাস্তাশিে টাওয়ার (নীেতিা),৩০৯,
খানোহান আিী মরাড, খুিনা।
িশি ভবন (১ম তিা), ১২১৬/এ, মিখ
মুশেব মরাড, আগ্রাবাি, বা/এ েট্টগ্রাম।
খান প্লাো, ম াট কশিয়াতিী, শমঠাগঞ্জ,
কিা াড়া, টুয়াখািী।
আর শে ভবন,৯৪১/১, আ ার যজিার,
মোড়াজগট, খুিনা
৩য় তিা , ১১ নিং মির এ বািংিা মরাড,
খুিনা
মহাশডিং নিং -২০৫, মঙ্গি স্যখ মরাড,
ওয়াড স নিং- ৬ ,কিা াড়া, টুয়াখািী ।
আিম মাদ্রাো মরাড, কিা াড়া,
টুয়াখািী ।

১৮ কনজভয়ার শিশ িং িাইন্স
১৯ ‡eKKb েীোÝ wjt
এভাজরি বািংিাজিি (প্রািঃ)
২০
শিিঃ
২১ শকউশে িশেশিকে শিিঃ
২২ প্রাইড শিশ িং িাইন্স
২৩ কেমে শিশ িং িাইন্স শিিঃ

০৯/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১৬/০৪/২০১৯
১০/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১৯/০৫/২০১৯
১১/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-২২/০৫/২০১৯
২৩/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-০৯/০৯/২০১৯
২৪/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-০৪/১১/২০১৯
২৫/এিশেশেএ/শিশ িং/ ায়রা/২০১৯(আর)
তািং-১৮/১১/২০১৯

৬১, আহোন আহজমি মরাড ,খুিনা
প্লাম শভউ ১০১, আগ্রাবাি, শে/এশরয়া,
েট্টগ্রাম।
েির মরাড, টুয়াখািী।
শে এন্ড এি টাওয়ার (৫ম তিা), ১২২২,
মিখ মুশেব মরাড, েেগ্রাম
আকতারুজ্জামন মেন্টর (১১ তিা),
২১/২২, আগ্রাবাি বা/এ েেগ্রাম
আশেে মকাট স (১৯ তিা),িশিণ াজবস
৮৮/৯৯ আগ্রাবাি, বা/এ, েেগ্রাম

