
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
আ িলক খা  িনয় েকর কাযালয ়

লনা িবভাগ, লনা 
www.dgfood.gov.bd

www.food.khulnadiv.gov.bd

ারক ন র: ১৩.০১.০০০০.২৩০.৪৯.০০১.১৯.২৭৮ তািরখ: 
১১ ম ২০২০

২৮ বশাখ ১৪২৭

িবষয:় লনালনা   িবভােগরিবভােগর   িবভাগীয়িবভাগীয়   সড়কসড়ক  পিরবহণপিরবহণ   কাদারকাদার (( িডআর িসিডআর িস ),  ),  অভ রীণঅভ রীণ   সড়কসড়ক  পিরবহণপিরবহণ
কাদারকাদার ((আইআর িসআইআর িস ) ) ওও  অভ রীণঅভ রীণ   নৗনৗ--পিরবহণপিরবহণ   কাদারেদরকাদারেদর ((আইিবিস িসআইিবিস িস ) ) তা িলকাতািলকা   রণরণ

: চলাচল পিরক না, সড়ক এবং রল শাখার ২১/০৪/২০২০ তািরেখর ৩৭০নং ারক

          উপ  িবষয় ও  ারেকর পিরে ি েত মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ  জানােনা যাে  য, এ িবভােগর িবভাগীয়
সড়ক পিরবহণ কাদার (িডআর িস), অভ রীণ সড়ক পিরবহণ কাদার (আইআর িস) ও অভ রীণ নৗ-পিরবহণ

কাদারেদর (আইিবিসিস) তািলকা িরত ছক মাতােবক িনে  উপ াপন করা হেলা। 

‘‘ছকছক ’-’- ১১  লনা িবভাগীয় সড়ক পিরবহণ কাদারেদর তািলকা
: নং কাদারী িত ােনর 

নাম
মািলেকর নাম ও কানা মাবাইল

১ মসাস এস, এস 
এ ার াইজ-২

জনাব মাঃ আ র রউফ ৩৩, ক, িডএ িনউমােকট লনা 01711-818551

২ মসাস াইট এ  কাং 
িলঃ

জনাব এস, এম নজ ল ইসলাম, ২১ শন রাড, লনা। 01766-686063

৩ মসাস সিন ডাস জনাব শখ মানজার আলী,  র, ২৭/১ হালদারপাড়া রাড, 
খািলশ র, লনা

01712-667042

৪ মসাস রািজব 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ কাম ামান, ৫, িপ.িস. রায় রাড, চালনা হাউজ, 
লনা।

01711-386854

৫ মসাস িময়াজী ডাস জনাব মঈন উ ীন িময়াজী, ১ এন এস রাড ি য়া 01711-363632
৬ মসাস মৗরী 

এ ার াইজ
জনাব মাঃ আিজ র রহমান, খান ভাই লজ ৪৬৭, যেশার রাড, 
দৗলত র, লনা

01915-085031

৭ মসাস শাহ আলম জনাব মাঃ শাহ নওয়াজ আলম, ৭৫, রাড ১৬, খািলশ র, 
লনা

01712-730866

৮ মসাস মরী িডং মরীনা আ ার, ামঃ যাগীপল, পাঃ িশেরামিন ৯০২৪, থানাঃ 
খানজাহান আলী জলাঃ লনা

01743-905508

৯ মসাস দৗলত র ড 
িলংক 

জনাব মাঃ িগয়াস উ ীন, মেহ রপাশা (নয়াপাড়া), ডাকঘরঃ 
েয়ট -৯২০৩, থানাঃ দৗলত র, জলাঃ লনা

01733-111781

১০ মসাস কি েন াল 
পার সািভস

জনাব মাঃ লাল হােসন, মা াসা রাড মারখালী, মংলা, 
বােগরহাট

01711-359748

১১ মসাস মাঃ আ ল 
লিতফ 

জনাব মাঃ আ ল লিতফ, ৭ রাতন কেলানী, রাড নং ১২, 
ডাকঘরঃ িজিপও-৯০০০, খািলশ র, লনা

01716-635108

১২ মসাস িশ ল পলাশ 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ মেনায়া ল রহমান লবাড়ীেগট ২৩২ িবেক ল 
রাড, পাঃ েয়ট, থানাঃ খানজাহান আলী, জলাঃ লনা

01726-124863

১৩ মসাস রা াক এ  
স  

জনাব আঃ রা াক শখ, িব র, পড়লী ান-৭৫২০, কািলয়া, 
নড়াইল 

01726-159655

১৪ মসাস আেনায়ারা িডং 
এ  কাং

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ২০/১ িময়াপাড়া মইন রাড, লনা 01712-156292

১



১৫ মসাস মী ডাস জনাব শখ শিহ াহ, মা মডা া, জাহানাবাদ ক া , খানজাহান 
আলী, লনা 

01981-866783

১৬ মসাস জন পিরবহন জনাব মাঃ সাম ল আলম, ৭০/৭, ১নং নভীেগট, পাট রাড, 
দি ণ খািলশ র, পাঃ িজ,িপ,ও ৯০০০, থানাঃ খািলশ র, 
জলাঃ লনা

01721-550330

১৭ মসাস কা  সরদার জনাব আেনায়ার হােসন (বা ), ২৭, ই াহীম িময়া রাড, 
িশববাড়ী, লনা

01961-140028

১৮ মসাস এম,এ মাতােলব 
এ  স

জনাব মাঃ নাজ ল হাসান, ১৬ ীবাড়ী পাবলা মইন রাড, 
দৗলত র, লনা

01710-860584

১৯ মসাস শিফ 
এ ার াইজ 

িমেসস িফেরাজা বগম, ১৮৫ বাগমারা মইন রাড, লনা 01611-600400

২০ মসাস স জ পিরবহন জনাব শখ নািজম উ ীন ৬৭, যেশার রাড, লনা 01711-070505
২১ মসাস মেহদী ডাস িমেসস মেহ ে ছা ( বী), ৫১ শখ পাড়া মইন, রাড, 

সানাডা া, লনা
01734-555903

২২ মসাস মাঃ শােহ 
আলম 

জনাব মাঃ শােহ আলম, ৭০/৭, ১নং নভীেগট, পাট রাড, 
দি ণ খািলশ র, পাঃ িজ,িপ,ও ৯০০০, থানাঃ খািলশ র, 
জলাঃ লনা

01721-550330

২৩ মসাস ভ পিরবহণ মাহা দা লতানা, ৭০/৭, ১নং নভীেগট, পাট রাড, দি ণ 
খািলশ র, পাঃ িজ,িপ,ও ৯০০০, থানাঃ খািলশ র, 
জলাঃ লনা

01721-550330

২৪ মসাস আ াহ এ  
স

জনাব শখ জািহ র রহমান, রােয়রমহল ল রাড (পি ম 
পাড়া), লনা-৯০০০

01712-266890

২৫ মসাস জ ািন 
এ ার াইজ

িমেসস পয়ারা বগম, ১২/১ মেহ রপাশা, দি ণ মি কপাড়া, 
ডাকঘর- েয়ট-৯২০৩, দৗলত র, লনা 

01725-038124

২৬ মসাস ি  ডাস-২ জনাব মাঃ মাহ র রহমান, ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01746-215756
২৭ মসাস শিরফ রাইস 

িমল 
জনাব শখ আ  জাফর, িনকলা র, পসা, লনা 01712-460576

২৮ মসাস মাড়ল এ ছা ার 
এ  কাং

জনাব মাড়ল আঃ ছা ার, যাগীেপাল, পাঃ িশেরামিন-৯২০৪, 
থানাঃ খানজাহানআলী জলাঃ লনা

01743-905508

২৯ মসাস হক িডং কাং জনাব মা: মাহ ল হক, ৭/১ গাবরচাকা মইন 
রাড, সানাডা া, লনা

01712-744929

৩০ মসাস ড়ালা 
কন াকশন 

সংকর মার সরকার, ৪৯,খানজাহান আলী রাড, লনা 01720-296222

৩১ মসাস আয়শা 
মিডেকল হল 

জনাব মাঃ আ  ইউ ফ ইয়া ১৯/১ দি ণ মি কপাড়া, 
মেহ রপাশা কদারনাথ স রাড, েয়ট, দৗলত র, লনা

01731-766137

৩২ মসাস পসী ভা ার আলহা  মাঃ আ ল কালাম মাড়ল ১০৯/১ সানাডা া আবািসক 
এলাকা, লনা

01675-401677

৩৩ মসাস ফ া ী ওয়াচ 
সািভস

জনাব শখ রহমত আলী, মা জা ানশন দৗলত র, লনা 01718-124019

৩৪ মসাস সাই র রহমান 
এ  াদাস

জনাব খািল র রহমান রিন, দৗলত র বাজার, দৗলত র, 
লনা

৩৫ মসাস অিনক ডাস জনাব মাঃ ইসরািফল সরদার, গাই ড়, আড়ংঘাটা, দৗলত র, 
লনা

01711-250181

৩৬ মসাস মিদনা ডাস জনাব মাঃ বা ল গাজী লবাড়ীেগট, যেশার রাড, খানজাহান 
আলী, লনা

01757-824255

৩৭ মসাস িম  এ ার 
াইজ           

মাঃ জািকর হােসন, ৩নং সানাডা া মইন রাড, লনা 01716-840972

৩৮ মসাস বগ সাম র 
রহমান 

জনাব বগ শির ল ইসলাম, ামঃ জাি র পাঃ সানালী 
টিমল, থানাঃ খানজাহানআলী জলাঃ লনা

01686-875284

২



৩৯ মসাস িজ, মাহা দ 
এ  াদাস

জনাব হাসেন আরা হাসান, ১০৩, শন রাড, লনা 01712-041669

৪০ মসাস গাজী আঃ 
হািলম           

জনাব গাজী আঃ হািলম ১৬, দয়ানা উ রপাড়া, দৗলত র, 
লনা

01789-248833

৪১ মসাস সােহল 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ সােহল আজম, াম-িগলাতলা(বড়বাড়ী), পা -
জাহানাবাদ ক া েম  থানা- খানজাহান আলী, জলা- লনা

01712-546507

৪২ মসাস কািফ এ  মািফ 
এ ার াইজ

জনাব এম ৎফর রহমান, ৫১/১, িময়াপাড়া ধান সড়ক, লনা 01711-144243

৪৩ মসাস নীর আহেমদ 
এ  াদাস

জনাব মাঃ নীর আহেমদ, ১৪/১ পি ম বািনয়া খামার, মইন 
রাড, সানাডা া, লনা 

01712-942483

৪৪ মসাস ইট ডাস জনাব মাঃ আিজ র রহমান প , বায় ল আমান পার 
মােকট, লবাড়ীেগট, খানজাহান আলী, লনা 

01713-915944

৪৫ মসাস িরপন 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ জিহ ল হক, ৩০৪, খানজাহান আলী রাড, লনা 01733-513160

৪৬ মসাস ভরব ডাস জনাব শখ আনছার আলী ৪৩, িব, এল কেলজ রাড, দৗলত র, 
লনা

01920-722857

৪৭ মসাস মাড়ল ডাস জনাব মাড়ল আসা ামান, যাগীেপাল ডাকঘর- 
িশেরামিন-৯০২৪ থানা- খানজাহান আলী, জলাঃ লনা

01711-134556

৪৮ মসাস তামা া 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ দােলায়ার হােসন, লনা খা  পিরবহণ কাদার 
সিমিত, ৩০৪, খানজাহান আলী রাড, লনা

01711-482978

৪৯ মসাস বগ আমজাদ 
হােসন 

জনাব বগ এনা ল হাসান, বাদামতলা, িশেরামিন, 
খানজাহানআলী, লনা

01711-443334

৫০ মসাস শাহ আলম 
ডাস

িমেসস আেলয়া বগম, ৬৪, চানমারী এ াে াচ রাড, িশিপইয়াড, 
লনা

01986238930

৫১ মসাস কােদর এ  
কাং 

জনাব শখ আ ল কােদর, ব ি য়া, ২৪৪, ডাকঘর- ব ি য়া 
৭৪০৬, কাতয়ালী, যেশার

01716-422998

৫২ মসাস ল ল এ ার 
াইজ 

জনাব এম এ গ ফার, ৮, হাজী মহসীন রাড, বাইেলন-১, লনা 01772-220987

৫৩ মসাস আল ইমরান 
এ ার াইজ

জনাব সািহদা বগম ১৬৪, শের বাংলা রাড লনা 01718-714930

৫৪ মসাস িবসিম াহ 
এেজি  

বগম সিলনা িসি কী, জংশন বাজার, বয়রা, বকালী, লনা 01712-282078

৫৫ মসাস জয়নাল 
আেবদীন এ  কাং 

আলহা  শখ জয়নাল আেবদীন, ১৩ র নগর মসিজদ রাড, 
ডাকঘর- িজিপও- ৯০০০, থানাঃ খািলশ র, জলাঃ লনা 

01711-330657

৫৬ মসাস কাজী আমজাদ 
হােসন এ  স

জনাব মাঃ কাজী গালাম ফা ক ২ নং িপিস রায় রাড, চালনা 
হাউস, লনা 

01711-881310

৫৭ মসাস স  
কন াকশন 

জনাব মাঃ আ  সােলহ র পরশ হাি ং- ৩৩৫, এিব িসি ক 
রাড বয়রা, ডাকঘর- িজিপও- ৯০০০, থানাঃ খািলশ র, জলাঃ 
লনা

01796-029918

৫৮ মসাস মাহ ল 
আশরাফ 

জনাব মাঃ মাহ ল আশরাফ,  নগর, িঝকরগাছা ৭৪২০, 
িঝকরগাছা, যেশার 

01714-064115

৫৯ মসাস রােজ  
এ ার াইজ 

আলহা  এস এম আিজ র রহমান ( পন), ৮৭, মািনকতলা 
মইন রাড, দৗলত র, লনা

01711-157076

৬০ মসাস সজল াদাস জনাব শখ আ স সালাম, ১৭, রােয়র মহল মইন রাড, 
িজিপও-৯০০০, খািলশ র, লনা

01977-457139

৬১ মসাস িমেসস নাজমা 
পারভীন

িমেসস নাজমা পারভীন, ২ হাজী ইসমাইল িলংক রাড, 
বানরগািত, লনা 

01715-434393

৩



৬২ মসাস নয়ন 
এ ার াইজ 

জনাব মাছাঃ নািফসা সরাত হােসন ৩ নং সানাডা া মইন 
রাড, লনা

01979-019700

৬৩ মসাস এম এ রা াক জনাব এম এ রা াক, ২২, িসেমি  রাড, লনা 01911-563233
৬৪ মসাস জািহদ এ  

াদাস িলঃ
জনাব মাঃ জািহ র রহমান মা া, হাি ং নং- ১০, শখপাড়া 
বাগানবাড়ী, সানাডা া লনা

01786-742764

৬৫ মসাস এস,িব, 
এ ার াইজ 

শারমীনা আ ার, দয়ানা দি ণ পাড়া, দৗলত র, লনা 01911-091882

৬৬ মসাস মিহউ ীন এ  
কা ানী

জনাব শখ মিহউ ীন, শখপাড়া মইন রাড সানাডা া, লনা 01932-630433

৬৭ মসাস তৗিফক 
এ ার াইজ 

িমেসস িদল আফেরাজা, ২০/১ র মাহ দ সড়ক, কিরমনগর, 
িজিপও-৯০০০, সানাডা া, লনা 

01928-467618

৬৮ মসাস এমিড আ ল 
মােলক

জনাব আলহা  আ ল মােলক ৬৪, চানমারী এ াে াচ রাড, 
িশিপইয়াড, লনা

01711-321708

৬৯ মসাস মী এ  কাং জনাব মাঃ শাহ আলম, ৮, ি পাড়া, ২য় গিল লনা 01711-988061
৭০ মসাস সয়দ ডাস জনাব সয়দ মাঃ খায় াহ, ৬৭, যেশার রাড লনা 01712-179723
৭১ মসাস শাহ আলম এ  

কা ানী
জনাব মাঃ শাহ আলম ধা ১৪৪, িবেক মইন রাড, লনা 01712-179623

৭২ মসাস বালী ডাস জনাব শখ মজ , আকাংখা টাউয়ার, ৪৫৪, যেশার রাড, 
দৗলত র, লনা

01929-919933

৭৩ মসাস িন  কন াকশন জনাব শখ মাশারফ হােসন, বয়রা, জংশন, িজিপও-৯০০, 
লনা

01712-278625

৭৪ মসাস তােলব 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ আ  তােলব মাড়ল, ামঃ জাগীেপাল, পাঃ 
িশেরামিন-৯২০৪, থানাঃ খানজাহানআলী, জলাঃ লনা

01743-905508

৭৫ মসাস ম  াদাস বগম মেনায়ারা বা , ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01746-215756
৭৬ মসাস নয়ন ডাস জনাবা নািদরা কািদর, ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01711-841202
৭৭ মসাস আ াই ট 

ফাইবাস 
িমেসস রােকয়া বগম, খান এ স র রাড, দৗলত র, লনা 01717-112597

৭৮ মসাস বগ শাহীন 
পে ািলয়াম সািভস

জনাব বগ শাহী র রহমান, যাগীেপাল িশেরামিন, খানজাহান, 
লনা

01912-906307

৭৯ মসাস পাল এ   
কাং িলঃ

জনাব র া পাল, ১নং কািল বািড় রাড, লনা 01712-405584

৮০ মসাস িব. এইচ চী রী 
এ  কাং

জনাব মাঃ বলােয়ত হােসন চৗ রী ৩১, কশবলাল সড়ক, 
পাবলা দৗলত র, লনা

01716892609

৮১ মসাস পাইওিনয়ার 
ডাস

জনাব কাজী গালাম মা ফা ৫৮, হাজী মহসীন রাড, লনা 01727-223863

৮২ মসাস কািহ র িডং 
কাং

জনাব িমেসস কািহ র বগম, ৫ নং ঘাট, রলওেয় ফারেশার 
রাড, লনা 

01711-336936

৮৩ মসাস মাসােরফ 
হােসন 

জনাব আশফাক মা ন ৩৯, হাজী মেহর আলী রাড, 
ইকবালনগর, লনা

৮৪ মসাস হা ন 
এ ার াইজ 

জনাব শখ হা ন- অর-রশীদ, রাড নং-১৯, ট নং- িড/২, 
খািলশ র হাউিজং এে ট, খািলশ র, লনা 

01711-372207

৮৫ মসাস সালাম াদাস মাছাঃ মেনায়ারা বগম, হাি ং নং- ৪৩ গাবর চাকা ১ নং স 
রাড, ডাকঘর- লনা িজিপও-৯১০০, থানাঃ সানাডা া, লনা 

01751-626285

৮৬ মসাস তিন এ ার াইজ জনাব এ ক এম আলতাফ হােসন, ১/২ কািশ র, মইন রাড, 
খািলশ র, লনা 

01712-063361

৮৭ মসাস িসরাজী এ  
াদাস 

িমেসস িফেরাজা বগম ৪১, বয়রা জংশন রাড, িজিপও-৯০০০, 
খািলশ র, লনা

01712-714812

৮৮ মসাস আফজা র 
রহমান 

জনাব মাঃ আফজা র রহমান, লবাড়ী গট, ২৩২ িব ক ল 
রাড, পাঃ েয়ট, থানাঃ খানজাহান আলী, জলাঃ লনা

01715-731293

৪



৮৯ মসাস ঈসা া েপাট 
কাং িলঃ

 নের  নাথ সাহা, জএইচ লবাগ টাউয়ার ( তীয়তলা), ৩৭, 
হাজী ইসমাইল রাড, লনা 

01711-781293

৯০ মসাস এ. এস িডং 
এ  কাং

অসীম মার সাম ২২, ডাঃ মিশউর রহমান রাড, (িসেমি  
রাড), লনা

01711-295090

৯১ মসাস জািহদ পিরবহণ  
         

জনাব মাঃ রিক ল জািহদ ১৪/১ পি ম বািনয়া খামার মইন 
রাড, সানাডা া, লনা 

01925-607760

৯২ মসাস ইয়ািছন 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ ইয়ািছন হােসন, ৩নং সানাডা া মইন রাড, 
লনা

01736-592980

৯৩ মসাস শখ ইকবাল 
হােসন 

জনাব শখ ইকবাল হােসন, াম+ পাঃ-িশেরামিন- ৯২০৪,থানা-
খানজাহানআলী, লনা

01743-908045

৯৪ মসাস সয়দ ার জনাব সয়দ আ  বকর, ামঃ িগলাতলা, পাঃ জাহানাবাদ 
ক া ,খানজাহানআলী, লনা 

01921-713883

৯৫ মসাস জড আলম 
াদাস 

জনাব মাঃ আলাউ ীন আহেমদ, ৩৩,িসেমি  রাড, লনা 01948-919572

৯৬ মসাস িনর ন পাল জনাব মহােদব পাল, পাবলা,বিনকপাড়া গাছতলা 
রাড, দৗলত র, লনা

01938-604660

৯৭ মসাস বগ কওসার 
আলী 

বগ ম জান, বগ িফিলং শন, বাদামতলা, যাগীেপাল, 
িশেরামিন, লনা

01723-763600

৯৮ মসাস ফা ক 
এ ার াইজ

মাঃ ফা ক হাওলাদার, রাতন যেশার রাড, ব বয়রা,( পাট 
ব র গট) খািলশ র, লনা

01711-275422

৯৯ মসাস ম মিত ডাস জনাব মাছাঃ তানিজলা খানম, পি ম িশেরামিন, খানজাহান, 
লনা

01761-733226

১০০ মসাস অিন ডাস িমেসস শামীমা লতানা (সীমা), ১/২ কািশ র, এস ও স রাড, 
খািলশ র, লনা

01711-966079

১০১ মসাস এফ, এম ল 
ইসলাম

আলহাজ এফ,এম ল ইসলাম ২, হাজী ইসমাইল িলংক রাড, 
বানরগাতী, লনা

01718-810902

১০২ মসাস পলাশ 
কেপােরশন           

জনাব কাজী মাজাে ল কবীর, ৬৭, যেশার রাড, লনা 01914-725490

১০৩ মসাস মািনক মার 
ঘাষ 

জনাব মািনক মার ঘাষ, ৬ িবেক শাহা ি ট,রাজার হাট, ি য়া01711-397836

১০৪ মসাস মিনকা 
এ ার াইজ 

 িদিলপ মার দাস, ১নং রাজা মথ ষন দব রায় রাড, 
রাজারহাট, ি য়া 

01711-397837

১০৫ মসাস এন আলম 
ডাস 

জনাব মাঃ ের আলম িছি ক, ৬৪, ানমারী এ াে াস রাড, 
পাঃ িশিপইয়াড, লনা

01711-131598

১০৬ মসাস শখ ফজ ল 
হক 

জনাব শখ ফজ ল হক, বাড়ী নং ০৪, খানজাহান নগর, 
ডাকঘর- িজিপও-৯০০১, থানাঃ সানাডা া, লনা 

01911-1400029

১০৭ মসাস এস আলম 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ শিফ ল আলম ৯, রায়পাড়া স রাড, লনা 01718-828028

১০৮ মসাস এম শাহীন এ  
কাং 

আলহা  মাঃ আফছার উ ীন মা া, হাি ং নং- ১৩, মৗলভী 
মহসীন উি ন সড়ক, ডাকঘর- লনা-৯১০০, সানাডা া, 

লনা 

01731-986822

১০৯ মসাস শাভন 
এ ার াইজ 

জনাব মহেসন আরা কােদরী, ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01746-215756

১১০ মসাস রােসল ডাস জনাব গাজী জিহ ল হক, দয়ানা দৗলত র লনা 01712-515373
১১১ মসাস এমিড মিফ র 

রহমান
জনাব মাঃ মিফ র রহমান, ৬, ফারাজীপাড়া রাড, লনা 01711-310365

৫



১১২ মসাস স  এ ার াইজ জনাব শখ তির ল ইসলাম, ১৬৬ রােয়র মহল ল রাড, 
িজিপও-৯০০০, লনা

01977-457139

১১৩ মসাস এমিড আ ল 
গ ফার

জনাব আলহা  মাঃ আ ল গ ফার ৫০/৫১, ফারাজীপাড়া রাড, 
লনা

01718-714930

১১৪ মসাস িবয়া ডাস জনাব মাড়ল আঃ সাবহান, াম- যাগীেপাল, পাঃ 
িশেরামিন-৯২০৪, থানাঃ খানজাহান আলী, জলা- লনা

01711-299808

১১৫ মসাস নীপা 
এ ার াইজ 

জনাব শখ মাঃ নজ ল ইসলাম, বগ িফিলং শন, 
বাদামতলা, িশেরামিন, লনা 

01718-701469

১১৬ মসাস হীরা ডাস জনাবা িমেসস নািছমা পারভীন, বাড়ী নং ২৯৬, রাড নং-১৭, 
িনরালা আবািশক এলাকা, থানা ও জলা- লনা 

01764-529968

১১৭ মসাস মাঃ িসরা ল 
হক

জনাব মাঃ ওয়ােরশ আলী ( া), ১০১/১, ইসলাম র রাড, 
লনা

01711-953412

১১৮ মসাস হক এ ার াইজ জনাব মাঃ হািব ল হক বা , ৩ নং রাতন রাড, লনা 01914-401122
১১৯ মসাস আ ল খােলক 

ফারাজী
জনাব আ ল খােলক ফারাজী, দি ন টপাড়া, ডাকঘর- 
িশিপইয়াড-৯২০০, লনা সদর, লনা 

01936-652642

১২০ মসাস দ এ  স       
          

 িব নাথ দ, ৬, হাজী মহসীন রাড, বাই লন-৪, , লনা 01712-782464

১২১ মসাস রা াক াদাস 
এ  কাং

জনাব শখ আ ল স, ৬১, ফরাজী পাড়া মইন রাড, লনা 01716-570059

১২২ মসাস খান এ  স  িমেসস শিরফা খান, রােয়রমহল মে পাড়া, খািলশ র, 
িজিপও-৯০০০, লনা

01717-584736

১২৩ মসাস ড এ  কমাস জনাব শখ মাঃ ম র কািদর ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01711-841202
১২৪ মসাস িপিরয়র 

কন াকশন
আলহা  এফ. আহ দ, ১৮, পাবলা স রাড-২ , দৗলত র, 

লনা।
01724-335710

১২৫ মসাস বগ অিলয়ার 
রহমান 

জনাব বগ অিলয়ার রহমান, যাগীেপাল, িশেরামিন, খানজাহান 
আলী রাড, লনা

01920-640948

১২৬ মসাস িম 
এ ার াইজ 

আ াহ আল মা ন, ১১ টপাড়া হাজীবাগ লন, লনা 01934-582817

১২৭ মসাস মন া েপাট 
সািভস

 মন সাহা, ৫২/২ ইসলাম র রাড, লনা 01715-743573

১২৮ মসাস তিরক 
এ ার াইজ 

সয়দা তাহিমনা আ ার, রাড নং ৬, বাড়ী নং ৪, সানাডা া 
আ/এ, লনা।

01982-880638

১২৯ মসাস নািসম 
হাওলাদার 

জনাব মাঃ িরপন হাওলাদার, দৗলতখান রাড, দৗলত র, 
লনা 

01717-531177

১৩০ মসাস ি য়া িডং 
এেজ ী

জনাব মাঃ মাকেল র রহমান, জ আই লবাগ টাউয়ার (৩য় 
তলা), ৩৭ হাজী মহসীন রাড, লনা 

01711-527146

১৩১ মসাস িস, ওেয় ড 
িলংকাস 

িমেসস জসিমন আরা, ২২, ডাঃ মিশউর রহমান রাড, (িসেমি  
রাড) লনা

01688-319728

১৩২ মসাস এস এস 
এ ার াইজ-১

জনাব শখ নজ ল ইসলাম, প া গট হাজী বাড়ী রাড, উ র 
কািশ র, ডাকঘর- দৗলত র-৯২০২, থানা- খািলশ র, জলা- 

লনা

01915-090588

১৩৩ মসাস বনা পিরবহন 
াইেভট িলঃ 

জনাব কাজী সাই র রহমান, আরবান কাভ বাড়ীনং-৪৭, রাড 
নং-৬/এ(ন ন) ধানমি , আ/এ ঢাকা 

01711-527173

১৩৪ মসাস মা দ এ  
াদাস 

জনাব মাঃ মাহা ব সা ার, ১৪০, টপাড়া, তালতলা হাসপাতাল 
রাড, লনা

01911-177096

১৩৫ মসাস আলহা  মাঃ 
গালাম নবী

জনাব মাঃ গালাম মােশদ মাহ দ, ৬নং ফারাজী পাড়া রাড, 
লনা

01711-310365

৬



১৩৬ মসাস বা ল 
এ ার াইজ 

জনাব শখ বা ল হােসন, রাতন ৬১ নং ন ন ৮৫ নং রােয়র 
রােয়র মহল পি ম পাড়া, লনা-৯০০০

01726-898208

১৩৭ মসাস আহেমদ 
এ ার াইজ

জনাব শখ আহেমদ আলী, ৫, শখ পাড়া রাতন মসিজদ রাড, 
থানাঃ সানাডা া, জলাঃ লনা

01711-313891

১৩৮ মসাস সানরাইজ ট 
ডাস

তাহিমনা আলম, ৭৭ পাবলা স রাড-২ দৗলত র, লনা 01712-549797

১৩৯ মসাস রােবয়া 
কন াকশন 

জনাব মা া আ ল কােসম, ৫নং বয়রা গায়ালখালী রাড, 
খািলশ র, লনা

01922-677744

১৪০ মসাস রবন ডাস জনাব সখ ল আিমন, ৫১ শখ পাড়া মইন রাডা, লনা 01711-841202
১৪১ মসাস সাউদান 

ই ার াশনাল
জনাব এস.এম. মিন ল ইসলাম, ৭নং ইসলাম র রাড, কিডএ 
এিভিনউ, লনা

01711-323634

১৪২ মসাস নওপাড়া িডং জনাব মাঃ ইমদা ল হক, ১২৫/৯ স ার িব াস রাড, মিজদ 
সরণী, সানাডা া, লনা

01842-694243

১৪৩ মসাস খান 
এ ােসািসেয়টস 

জনাব দীন মাহা দ আলী খান, ১ কিডএ এিভিনউ বাইেলন, 
লনা 

01711-275036

১৪৪ মসাস ম র এ  
কা ানী

জনাব ম র রহমান, ৩০৪ খানজাহান আলী রাড, লনা 01937-395559

১৪৫ মসাস রিফক া েপাট জনাব মাঃ ফা ক হােসন, হাি  নং- ১৩, রনগর মসিজদ 
রাড, ডাকঘর- িজিপও-৯০০০, খািলশ র, লনা

01711-330657

১৪৬ মসাস আিরফ 
এ ার াইজ 

জনাব খািদজা পারভীন, যাগীেপাল, পাঃ িশেরামিন ৯২০৪, 
থানা- খানজাহান আলী, জলাঃ লনা

01743-905508

১৪৭ মসাস িনয়াজ 
এ ার াইজ 

জনাব এ. জড. এম ই াহীম, বড় বয়রা জংশন রাড, বকালী, 
লনা

01671-935855

১৪৮ মসাস তােরক পিরবহণ সয়দ মহ দ আলী, িগলাতলা, জাহানাবাদ সনািনবাস ৯২০৫, 
খানজাহান আলী, লনা

01913-668099

১৪৯ মসাস হিল াসকট 
কাং

জনাব খান মাঃ রজাউল আলম, খান ভাই লজ, যেশার রাড, 
দৗলত র, লনা

01761-747674

১৫০ মসাস প া এেজ ী জনাব কাম ল হাসান, ১৫ আরজান আলী লন, হাজী মহসীন 
রাড, লনা 

01713-411111

১৫১ মসাস জাহরা 
এ ার াইজ

জনাব গাজী হা দ ইউ ফ রােসল, ৯৪৪ যেশার রাড, 
জাড়ােগট, লনা 

01717-411370

১৫২ মসাস মা ন াদাস মাসা ৎ মমতাজ বগম, ১১/১, কিব নজ ল ইসলাম 
সড়ক, টপাড়া, লনা

01711-000718

১৫৩ মসাস এম এম 
এ ার াইজ

জনাব শখ আলী আকবর, জ ী মহাসড়ক, মা াসা রাড, ছাট 
বয়রা, লনা

01922-720421

১৫৪ মসাস কিরম এ ার 
াইজ ( াঃ) িলিমেটড 

জনাব মাঃ িখিজর হায়াত কিরম, ৪৬৭ খান ভাই লজ, যেশার 
রাড, ডাকঘর ও থানাঃ দৗলত র, জলাঃ লনা

01921-712021

১৫৫ মসাস মাঃ মিহউ ন জনাব মাঃ নািসর উি ন, আড়ংঘাটা বাজার, আড়ংঘাটা, লনা 01919-720630
১৫৬ মসাস আশা ডাস জনাব এস.এম. আশরাফ উি ন জংশন বাজার, বয়রা, লনা 01716-540271
১৫৭ মসাস হক ডাস জনাব মাঃ আহসা ল হক , ২০২/১ রাড নং- ৮ সানাডা া ১ম 

ফজ, সানাডা া, লনা 
01750-057588

১৫৮ মসাস জামাল 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ ব াল হােসন ৩নং সানাডা া মইন রাড, থানাঃ 
সানাডা া মেডল, জলাঃ লনা

01715-212445

১৫৯ মসাস বা ী ডাস জনাব মাঃ ইি স আলী দৗলত র বাজার, দৗলত র, লনা 01985-964992
১৬০ মসাস ফিরদ এ  কাং জনাব মাঃ ফিরদ আহেমদ খান ৪১, ইকবাল নগর মসিজদ 

রাড, লনা
01979-297906

১৬১ মসাস আঃ হািবব 
ডাস

জনাব শখ ৎফর রহমান বািড় নং- ১৪৪, রাড নং- 12, 
সানাডা া আ/এ (২য় ফজ, লনা), লনা

01711-184748
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১৬২ মসাস সাইফ এ  
কা ানী

জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম, সােবক ১৩, বতমান ৩০, সলমান 
পাড়া রাড, লনা

01711-310046

১৬৩ মসাস কেপাতা  
ডাস 

জনাব মাঃ লাভ  গাজী, লবাড়ী গট, যেশার রাড, খানজাহান, 
লনা 

01743-923828

১৬৪ মসাস এল এ 
এ ার াইজ

জনাব িলয়াকত আলী খাকন, ২০/৪ কিরমনগর, িজিপও-
9000, সানাডা া, লনা

01715-549649

১৬৫ মসাস বাদল এ  কাং জনাব বাদল চ  দাস, ৫১ শখ পাড়া মইন রাড, লনা 01917-607445
১৬৬ মসাস বগ িডং 

কাং 
জনাব বগ ম ল ইসলাম, বগ ভবন, যাগীেপাল, িশেরামিন, 
খানজাহান আলী, লনা

01711-248340

১৬৭ মসাস স িডং 
কাং 

জনাব জ ন নাহার চী রী, ৪১, হাজী মেহর আলী রাড, ইকবাল 
নগর, লনা

01716-763375

১৬৮ মসাস িম  পিরবহণ জনাব জাহানারা বগম, পালপাড়া রাড পাঃ িজিপও-9000, 
থানাঃ খািলশ র, লনা

01715-712111

১৬৯ মসাস মজমল 
বাহারাইন 

জনাব অিহ ল ইসলাম, ২৪/২ বাগমারা মইনেরাড, লনা 01711-359740

১৭০ মসাস হািব র রহমান জনাব মাঃ হািব র রহমান, এন/িপ ৮৬-87 হাউিজং এে ট, 
িজিপও- 9000, খািলশ র, লনা

01712-734411

১৭১ মসাস এম. এফ 
িলিমেটড

জনাব এ  এম মা ফা, বািড় নং-47 রাড নং- 3, সানাডা া 
আ/এ, লনা

01675-416633

১৭২ মসাস কাজী ডাস জনাব কাজী আহসা ল ইসলাম ১০ ক িড এ এিভিনউ, লনা 01716-918374
১৭৩ মসাস ফয়ারওেয়জ জনাব মি ক আশরাফ আলী, বািড় নং- ৩৩৫ রাড নং- ১৮, 

িনরালা আ/এ, লনা
01731-345144

১৭৪ মসাস িছি ক ডাস জনাব মাঃ আ  বকর িছি ক, ৬৪, চানমারী এ াে াস রাড, 
পাঃ িশপইয়াড, থানা ও জলাঃ লনা

01711-361191

১৭৫ মসাস যেশার ার      
            

জনাব হা দ নাজ ল ইসলাম ১৫৬, হাজী মাহা দ মহিসন 
রাড, যেশার

01717-327540

১৭৬ মসাস কাজী সািহ র 
রহমান

জনাব কাজী সাই র রহমান, আরবান ‘‘ কাভ’’ বাড়ীনং-৪৭, রাড 
নং-৬/এ(ন ন) ধানমি , আ/এ ঢাকা

01711-527173

১৭৭ মসাস কাজী হায়দার 
আলী 

জনাব কাজী সািকব হােসন, পালপাড়া রাড, িজিপও-৯০০০, 
খািলশ র, লনা

01711-347333

১৭৮ মসাস রানা া েপাট জনাব শখ তারাব আলী ৭, পি ম বািনয়াখামার, িবহারী 
কেলানী মাড়, লনা

01721-054372

১৭৯ মসাস সানালী ডাস জনাব মাঃ মা ফা আলম ই/১০, হাউিজং এে ট, খািলশ র, 
লনা

01711-347896

১৮০ মসাস জিসম া েপাট জনাব মাঃ জাহা ীর হােসন ান, যেশার রাড, মেহ রপাশা, 
মািনকতলা, দৗলত র, লনা

01711-448763

১৮১ মসাস সাগর া েপাট 
কেপােরশন

জনাব তাির র রহমান, বাড়ী নং৭২/৩, শখ পাড়া মইন রাড, 
ডাকঘর- লনা িস -৯১০০, থানাঃ সানাডা া, জলাঃ লনা

01816-887615

১৮২ মসাস সানরাইজ 
নিভেগশন

জনাব মাঃ হা ন-অর- রশীদ, ১৮ আকবরাবাদ এে ট, িশিরস 
নগর গট, সানাডা া, লনা 

01715-269893

১৮৩ মসাস াব িডং 
কেপােরশন

জনাব মাঃ আ ল ওয়া দ, ামঃ পয় াম, পাঃ লতলা, 
থানাঃ লতলা জলাঃ লনা

01716-089819

১৮৪ মসাস মা া ডাস জনাব মাঃ মিহ ল ইসলাম, ১৬৮/১৫ দরগাপাড়া, মইন রাড, 
লনা 

01711-360994

১৮৫ মসাস আলম ডাস জনাব এজাজ আলম, ই-১৩ হাউিজং এে ট খািলশ র, লনা 01711-280374
১৮৬ মসাস মঈন াদাস জনাব মঈন উি ন রহমান, ৪১ হাজী মেহর আলী রাড, 

ইকবালনগর, লনা
01711-312436

১৮৭ মসাস রানা 
এ ার াইজ 

িমেসস রািকয়া খানম ১৯, কওসার সড়ক, পি ম বািনয়া খামার, 
লনা

01985-773203

৮



১৮৮ মসাস সাবহান 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ শাহীন, মািনকতলা মইন রাড, দৗলত র, লনা 01790-777772

১৮৯ মসাস পালী ডাস জনাব িজ নে সা বগম,১২, আ মান রাড, দৗলত র, লনা 01731-981134
১৯০ মসাস হা ন াদাস জনাব মাঃ হা ন অর-রিশদ, ১/১ গালদার পাড়া রাড, 

িজিপও-৯০০০, সানাডা া, লনা
01710-788196

১৯১ মসাস এম আলম 
াদাস 

জনাব মাহ ব আলম, ৬৯, হাউিজং এে ট খািলশ র, লনা 01711-296636

১৯২ মসাস সরদার এ  
াদাস

জনাব এস এম হািফ র রহমান, ৪ নং জািহ র রহমান স 
রাড, বাগমারা, ত লতলা, লনা

01713-901741

১৯৩ মসাস স ানী 
এ ার াইজ

িমেসস সািহদা হক, মামিন কেটজ, ৪১ িমেরর ঘাট স রাড, 
আি রঘাট, রােয়র মহল, লনা

01743-755263

১৯৪ মসাস ইি িড ডাস 
এ  কিরয়াস

জনাব শখ মিশউর রহমান, ৫১, শখপাড়া মইন রাড, লনা 01711-841202

১৯৫ মসাস ফজ র রহমান 
খান

জনাব মাঃ ফজ র রহমান খান, ৬১, গালাম মা ািদর িলংক 
রাড, (নবপ ী) লনা

01818-303504

১৯৬ মসাস আলম এ  
াদাস

জনাব খান মাঃ রিবউল আলম, ৪৬৭,ত র সনা রাড, 
ডাকঘরঃ দৗলত র-9292, লনা

01925-542090

১৯৭ মসাস ইমন 
এ ার াইজ

িমেসস সাহারা পারভীন, আফসার িবি ং, ৫০২, যেশার রাড, 
দৗলত র, লনা

01712-096093

১৯৮ মসাস নপ ন 
িসি েকট 

জনাব মিম ল ইসলাম, ১৭/২, টপাড়া, ই িলংক রাড, লনা 
সদর, লনা

01715-092899

১৯৯ মসাস সয়দ 
এ ার াইজ 

জনাব সয়দ মাহা দ আলী, িগলাতলা, জাহানাবাদ সনািনবাস, 
খানজাহান আলী, লনা

01749-322161

২০০ মসাস শাহেনওয়াজ 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ সরফরাজ আলম, িড/১৯ হাউিজং এে ট, খািলশ র, 
লনা

01711-361143

২০১ মসাস মাঃ ইসমাইল 
হােসন

জনাব খািদজা খা ন, ২৪/২ বাগমারা মইন রাড, লনা 01711-359740

২০২ মসাস িব আলম জনাব মাঃ বদ ল আলম, ১ ক িড এ এিভিনউ বাইেলন, 
ডাকঘরঃ 9100, মেডল থান, সানাডা া, লনা

01711-296182

২০৩ মসাস ইকবাল ডাস জনাব শখ ইকবাল হােসন, রাতন 105, বতমান ১৪৯, 
রােয়র মহল, মইন রাড, িজিপও-9000, লনা 

01926-770656

২০৪ মসাস িহেরা িশিপং 
লাই

জনাব শখ ই ত আলী, ৭৫ ব পাড়া মইন রাড, 26 নং 
ওয়াড, সানাডা া মেডল থানা, লনা 

01920-115758

২০৫ মসাস শাওন 
এ ার াইজ

জনাব ী ফজলার রহমান, 2৩, স াল নথ ক রাড, 
গায়ালপাড়া, ডাকঘরঃিজিপও-9000 খািলশ র, লনা।

01918-041227

২০৬ মসাস লা-সািন 
এ ার াইজ

জনাব নািসর উ ীন আহেমদ, ১৪/১, পি ম বািনয়াখামার মইন 
রাড, সানাডা া, লনা।

01711-836507

২০৭ মসাস হাসান ডাস জনাব এনা ল হাসান, ামঃ দােমাদর, পাঃ ও থানাঃ লতলা, 
জলাঃ লনা

01792-193050

২০৮ মসাস খান 
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ ফা ক আহে দ খান, ৪১, ইকবাল নগর, মসিজদ 
রাড, লনা

01711-297906

২০৯ মসাস িলবা  িডং জনাব কাজী মায়াে ম করীর, বাড়ী নং- ৩৯৩, রাড নং- ২১, 
িনরালা আবািসক এলাকা, লনা

01715-509221

২১০ মসাস সিলম এ  
াদাস

জনাব এস এম আমানত হােসন সিলম, ১৩, শখ পাড়া ধান 
সড়ক, সানাডা া-9100, লনা

01711-340155

২১১ মসাস রহেম পাক 
ডাস

জনাব মাঃ আ স সামাদ, ২৪/২ বাগমারা মইন রাড, লনা 01711-359740

৯



২১২ মসাস আল জািহদ 
এ ার াইজ

মাসাঃ সাম ন নাহার, পাবলা (খানপাড়া), দৗলত র, লনা 01917-184546

২১৩ মসাস লতান এ  
কাং 

জনাব মাঃ লতান আহেমদ, ৩০৪, খানজাহান আলী রাড, 
লনা 

01710-860286

২১৪ মসাস আবানা 
বািণিজ ক সং া

জনাব আ ল বােসত িময়া াম- ফরাজীকা া ডাকঘর- মদনগ , 
থানা- ব র, জলাঃ নারায়নগ  

01552-403769

২১৫ মসাস পম ডাস জনাব হািসনা আলী ৪৯, ব পাবলা, কেলজ রাড, দৗলত র, 
লনা

01760-989406

২১৬ মসাস শখ সােকর 
আলী 

জনাব শখ শাহাদাত হােসন, ৩০৪, খানজাহান আলী রাড, 
লনা

01736-594020

২১৭ মসাস ীণ ওেয়জ এ  
কাং 

জনাব এম এ হািকম, মা াসা রাড, মাংলা, বােগরহাট 01947-295849

২১৮ মসাস জানাকী 
পিরবহণ

জনাব মাঃ মা ন কিবর, ৩নং হাউিজং এে ট, খািলশ র, 
লনা

01726-424534

২১৯ মসাস ডলিফন 
এ ার াইজ

জনাব কাজী মাঃ ইকবাল হােসন, ৬ নং ফায়ার ি েগড রাড, 
লনা।

01711-365332

২২০ মসাস মা এ ার াইজ জনাব শামীম হাসান িম  ১, গালদার পাড়া রাড (ছায়ানীড়), 
সানাডা া, লনা

01712-503580

২২১ মসাস ন এ ার াইজ জনাব শখ র ইসলাম, মইন রাড, মাংলা, বােগরহাট 01966-120735
২২২ মসাস লায়ন 

ই ার াশনাল
জনাব মাঃ বা ল হােসন, মইন রাড, মাংলা, বােগরহাট 01916-289413

২২৩ মসাস ই ান ডাস জনাব এম এ কােদর, মা াসা রাড মাংলা, বােগরহাট 01996-120735
২২৪ মসাস মাঃ আঃ রিশদ জনাব মাঃ আব র রিশদ ৬নং ফারাজী পাড়া রাড, লনা 01716-124987
২২৫ মসাস মা া াদাস জনাব মাঃ মমতাজ উি ন পাবলা মা ার মাড়, দৗলত র, 

লনা
01811-943818

২২৬ মসাস শখ 
এ ার াইজ 

জনাব শখ ইকবাল হােসন ৬১, ফরাজীপাড়া মইন রাড, লনা 01721-587744

২২৭ মসাস িলিল ড 
িসি েকট

মাছাঃ সাইদা রহমান, ৫৫/১, কিব নজ ল ইসলাম সড়ক, লনা 01961-145108

২২৮ মসাস মা িশিপং 
এেজ ীজ

জনাব মাঃ ওিহ ামান, ৭৮, গাবরচাকা মইন রাড, 
সানাডা া, লনা

01913-728957

২২৯ মসাস সিলম 
এ ার াইজ

জনাব ইসরা ল রজা ইমন, আফসার িবি ং, ৫০২, যেশার রাড 
দৗলত র, লনা

01712-096093

২৩০ মসাস রিকব আহে দ জনাব রিকব আহে দ, ১৪/১ পি ম বািনয়াখামার, মইন রাড, 
সানাডা া, লনা 

01611-218986

২৩১ মসাস িজ এম রােসল 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ ইয়া ব আলী গাজী ৯৪৪/০৩ যেশার রাড, 
জাড়ােগট, লনা

01717-411370

২৩২ মসাস ি  ডাস-১ জনাব মাঃ আমানউ াহ, ২৪/২ পি ম বািনয়া খামার মইন 
রাড, লনা

01729-606755

২৩৩ মসাস রা  
এ ার াইজ 

জনাব মাঃ আিজ র রহমান শখ, আফসার িবি ং, ৫০২, 
যেশার রাড, দৗলত র, লনা

01716-570332

২৩৪ মসাস ফরেদৗস 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ ফরেদৗস িসয়াজী, ৪৫ পালপাড়া রাড, বড় বয়রা, 
িজিপও-৯০০০, লনা

01716-699148

২৩৫ মসাস ইমিতয়াজ 
এ ার াইজ 

জনাব সয়দ আলী ইমিতয়াজ, িগলাতলা, জাহানাবাদ 
ক া নেম -৯২০৫ খানজাহান আলী, লনা

01920-263015

২৩৬ মসাস আল মাহ দ 
এ ার াইজ

িমেসস লতানা জাহান, ৫০/৫১ ফরাজীপাড়া মইন রাড, লনা 01711-310365

২৩৭ মসাস মা া এ  স িমেসস সাগিরকা িশ ী, ১০ শখ পাড়া বাগানবাড়ী, সানাডা া, 
লনা

01816-488511

১০



২৩৮ মসাস সৗরভ ডাস িমেসস তাছিলমা আলম, ৭০/৭ ১নংেনিভেগট পাট রাড পাট 
রাড, দি ণ খািলশ র, লনা

01721-550330

২৩৯ মসাস রাইিজং 
এ ার াইজ

জনাব তা কদার আখতার ফা ক, মা াসা রাড, মাংলা, 
বােগরহাট

01995-630504

২৪০ মসাস ন ন িশিপং 
লাই  

জনাব িজয়াদ হােসন, মা াসা রাড, মাংলা, বােগরহাট 01947-295849

২৪১ মসাস সরকার 
এ ার াইজ

জনাব তাপস মার সরকার, ৪৭ কিড ঘাষ রাড, হরাজমােকট, 
লনা

01711-800730

২৪২ মসাস আিরফ ডাস জনাব এস এম আির ল ইসলাম, ১৯ শিহদ আ ল সড়ক, 
শখপাড়া, লনা

01711-313952

২৪৩ মসাস িম এ  াদাস বগম কসানা সরওয়ার, ৬০, ০৫ নং াি কা আ/এ, লনা 
সদর, লনা

01919-03-4034

২৪৪ মসাস এইচ এম ৎফর 
রহমান

জনাব এইচ এম ৎফর রহমান, ন ানশন, ময়লােপাতার 
মাড়, ১০ কিডএ এিভিনউ, লনা

01716-716505

২৪৫ মসাস আল র ানী 
িডং কাং

জনাব শখ লােয়ক আলী, ৮/১(ক) খানজাহান নগর, খালাশী 
মা াসা রাড, সানাডা া, লনা

01713-525588

২৪৬ মসাস িতয়াস পিরবহণ জনাব এস এম ওিলউর রহমান, ৫৭ ওয়ারেলস স রাড, 
খািলশ র, লনা

01940-880925

২৪৭ মসাস িরনা ডাস জনাব কাজী তৗিফক আলম, ১০/১ রলওেয় হাসপাতাল রাড, 
লনা

01711-909160

২৪৮ মসাস লাটাস 
এ ার াইজ 

জনাব সিলম রজা, আফসার িবি ং ৫০২, যেশার রাড, 
দৗলত র, লনা

01712-096093

২৪৯ মসাস মাঃ ইকবাল জনাব মাঃ ইকবাল, ২০/১ কিরমনগর, সানাডা া, লনা 01911-829132
২৫০ মসাস জামাল হােসন জনাব মাঃ জামাল হােসন, ৩নং সানাডা া মইন রাড, লনা 01712-142594
২৫১ মসাস হােসন াদাস জনাব মাঃ তাফাে ল হােসন, ২২ডাঃ মিশউর রহমান রাড 

িসেমি  রাড, লনা
01914-809925

২৫২ মসাস ইসলাম এ  
স  

জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম, ২৭ ব পাড়া রাড, লনা 01971-119492

২৫৩ মসাস হা াদী 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ সাি র আহে দ, ২০ কিডএ রাড, দৗলত র, 
লনা

01711-392014

২৫৪ মসাস দীপা ডাস জনাব দীপক মার ন ী, মিশয়ালী আটরা িশ  এলাকা, 
খানজাহান আলী, লনা

01915-813545

২৫৫ মসাস আলী ডাস জনাব মাঃ আলী ইমদাদ, দােমাদর, লতলা, লনা 01956-462753
২৫৬ মসাস শখ হায়দার উল 

হক
জনাব শখ হায়দার উল হক, ৬২/৩, গাবরচাকা, স রাড-১, 

লনা
01715-510068

২৫৭ মসাস খান ডাস জনাব মাঃ শামীম আজাদ খান, পাবলা খা পাড়া, দৗলত র, 
লনা

01924-219940

২৫৮ মসাস এম ক 
ইি িনয়ািরং এ  
িব াস

জনাব মা ফা কামাল খাকন, ৭৫ ধমসভা স রাড, লনা 01718-445522

২৫৯ মসাস এস এ মিজদ িমেসস হািসনা বগম, ৮ লতান আহেমদ রাড, লনা 01723-990141
২৬০ মসাস এম এ রিশদ 

এ ার াইজ
জনাব ী আ র রিশদ ৯৪/১ বাগমারা মইন রাড, লনা 01716-703399

২৬১ মসাস মাহা দ 
এ ার াইজ

জনাব এস এম মাহা দ ১৪ নং রাতন বাজার রাড, মসিজদ 
গিল, লনা

01711-299717

২৬২ মসাস মাঃ আ র 
রিহম গাজী

জনাব মাঃ আ র রিহম গাজী রাতন যেশার রাড, দি ণ 
খািলশ র, লনা

01913-919974
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২৬৩ মসাস দরবার ডাস জনাব মাঃ মাক দ আলম, আকাংখা টাওয়ার, ৪৫৪ যেশার 
রাড, দৗলত র, লনা

01711-131330

২৬৪ মসাস এমিড নজ ল 
ইসলাম

জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম ৬নং ফরাজী পাড়া রাড, লনা 01719-137007

২৬৫ মসাস িদ মিরনাস িমেসস সাহানারা কােশম ২৯৭ শের বাংলা রাড, লনা 01914-325393
২৬৬ মসাস ি  পিরবহণ জনাব শখ দালী রহমান, ৫৭ অয় ারেলস স রাড, দি ণ 

খািলশ র, িজিপও- ৯০০০, লনা
01970-926400

২৬৭ মসাস র ইসলাম এ  
কাং

জনাব সরদার তিকবর রহমান, ১২৫/ঘ আঃ সা ার িব াস সড়ক, 
সানাডা া লনা

01716-002355

২৬৮ মসাস এভার সাইন 
িডং কাং 

জনাব শখ আ  তােলব, বয়রা মইন রাড, ছাট বয়রা, 
সানাডা া, লনা

01818-433688

‘‘ছকছক ’-’- ২২  লনা িবভােগর অভ রীণ সড়ক পিরবহণ কাদার(আইআর িস) কাদােরর তািলকা
:

নং:
জলা িত ােনর নাম মািলেকর নাম ও কানা মাবাইল ন র

১. লনা মসাস মজমল 
বাহারাইন

জনাব মাঃ অিহ ল ইসলাম, ২৪/২ বাগমারা 
মইন রাড, লনা

01711-359740

মসাস িমেসস নাজমা 
পারভীন

িমেসস নাজমা পারভীন, হাজী ইসমাইল রাড, 
বানরগাতী, লনা

01915-434393

মসাস রা াক এ  
াদাস

জনাব শখ আ ল স, ৪২, দীনওয়ালী 
মসিজদ লন, ফারাজীপাড়া, লনা

01716-570059

২. সাত ীরা মসাস পািল ল 
াডা স

জনাব মাঃ র হােসন, কা য়া, সাত ীরা 01720-004054

৩. যেশার মসাস আঃ সালাম জনাব আঃ সালাম, িমশনপাড়া কারবালা রাড, 
যেশার

01924-786795

৪. িঝনাইদহ মসাস মে াফা 
মাহ জ আল হাসান

জনাব মে াফা মাহ জ আল হাসান, কিব কা  
সড়ক, িঝনাইদহ

01713-906670

৫. মা রা মসাস সেরায়ার 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ সেরায়ার হােসন, শ িজৎ র, মা রা 
সদর, মা রা

01713-915022

৭. ি য়া মসাস ওেয়িসস িডং জনাব মাঃ রািব ামান, এমএম হােসন রাড, 
আ য়াপাড়া, ি য়া

01711-858198

৭. য়াডাংগা মসাস এম, এন 
এ ার াইজ

জনাব মাঃ নাঈম হাসান জায়া ার, আড়ামপাড়া, 
য়াডাংগা

01876-235789

‘‘ছকছক ’-’-৩৩   লনা িবভােগর অভ রীণ নৗ পিরবহণ কাদার(আইিবিসিস) কাদােরর তািলকা
:নং: জলা িত ােনর নাম মািলেকর নাম ও কানা মাবাইল ন র
০১. লনা মসাস পিপ 

এ ার াইজ
জনাব শখ বাবর আলী, াি কা আবািসক এলাকা, 

লনা
01914-773578

মসাস মাঃ 
ইসমাইল হােসন

মাছাঃ খািদজা খা ন ২৪/২, বাগমারা মইন রাড, 
লনা

01914-773578

০২. নড়াইল মসাস মাঃ 
ওয়ািহ মান

জনাব মাঃ ওয়ািহ ামান, কেলজ রাড, পগ  
বাজার, নড়াইল

01711-207941

১২-৫-২০২০
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মহাপিরচালক খা  অিধদ র, ঢাকা

মাঃ মাহ র রহমান
আ িলক খা  িনয় ক

ফান: ০৪১-৭৬২৩৯৮
ফ া : +৮৮০৪১৭৬০৯০৩

ইেমইল: rcf.kln@dgfood.gov.bd

িি   আকষণঃআকষণঃ  পিরচালক, চলাচল, সংর ণ ও সাইেলা িবভাগ, খা  অিধদ র
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