
�াশনাল ��াডাক�িভ� এ� �কায়ািল� এি�েল� এওয়াড �-২০১৬  
এর জ� �া� আেবদন প� : 

ক�াটাগরী-“এ” (�হৎ িশ�): 
�িমক নং �িত�ােনর নাম  

ও �কানা 

১। 
�য়ার �ড এ� �বভােরজ িলিমেটড 
�য়ার �স�ার,  
৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।  

২। 
মােক��াইল �াংক িলিমেটড 
৬১, িদল�শা বা/এ, ঢাকা-১০০। 

৩। 
বারাকা পেত�া পাওয়ার িলিমেটড 
৬/এ/১, �তাপখানা �রাড 
�স�নবািগচা (৩য় তলা)। 

৪। 
আকতার ফািণ �শাস � িলঃ 
৬৬, �গিত �রণী, বািরধারা, 
ঢাকা-১২১২।  

৫। 
সা’দ �ছা �প 
২৪৫, িবিবর হাট 
হাট হাজারী �রাড, চ��াম ।  

৬। 
ফািরহা ি�িনং িমলস িলঃ 
১৪৫, শাি�নগর, ই�ান � �াস (৮ম তলা) 
সাইট-৭/১-৭, ঢাকা-১২১৭। 

৭। 

িলবাস �ট�টাইলস িলিমেটড 
জ�ার টাওয়ার (১২ তলা) 
৪২, �লশান এ�ািভিনউ 
�লশান-১, ঢাকা-১২১২। 

৮। 
�য়ার টয়েলি�জ িলিমেটড 
�য়ার �স�ার,  
৪৮, মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২।  

৯। 
সািভ �স ইি�িনয়াস � িলিমেটড 
বীর উ�ম িসআর দ� �রাড (�স�নারগাও �রাড), ঢাকা-১২০৫।  

১০। 
ি�িময়ার িসেম� িমলস িলিমেটড 
�.�ক ভবন (১৩ তলা) 
১৩, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।  

১১। 
িবএসআরএম ি�লস িলিমেটড 
আলী �ানসন, ১২০৭/১০৯৯ 
সদরঘাট �রাড, চ��াম। 

১২। 

আব�ল �মােনম িলিমেটড,  
�বভােরজ ইউিনট 
�মােনম িবজেনস িডি�ক,  
১১১, বীর উ�ম িস আর দ� �রাড, 
ঢাকা-১২০৫।  

১৩। 

সাদাত �ট ই�াি�জ িলিমেটড 
সাউথ এিভিনউ টাওয়ার (৮ম তলা) 
৭-�লশান এিভিনউ, �লশান-১,  
ঢাকা-১২১২। 

 

-২- 



�িমক নং �িত�ােনর নাম  
ও �কানা 

১৪। 

কনেস� িন�ং িলঃ 
সাঈদ �া� �স�ার (�লেবল-১৩,১৪ ও ১৫) 
�ট-৮৯, �রাড-২৮, �স�র-০৭, 
উ�রা, ঢাকা-১২৩০। 

১৫। 
জনতা �ট িমলস িলিমেটড 
সাউথ এিভিনউ টাওয়ার (৮ম তলা) 
�লশান-১, ঢাকা-১২১২।  

১৬। 

শা�া এ�ে�শানস িলিমেটড 
সাঈদ �া� �স�ার (�লেবল-১৩,১৪ ও ১৫) 
�ট-৮৯, �রাড-২৮, �স�র-০৭,  
উ�রা, ঢাকা-১২৩০। 

১৭। 

িসে�ম স��শনস এ� �ডেভলপেম� �টকেনালিজস িলঃ 
হাইওেয় হাউজ ২য় তলা 
�ক-৩২/৬, শাহজাদ�র �গিত �রণী 
�লশান, ঢাকা-১২১২।  

১৮। 
আরএফএল �াি�ক িলিমেটড 
�াণ আরএফএল �স�ার 
১০৫, ম�বা�া, ঢাকা-১২১২। 

১৯। 
িডউেরবল �াি�ক িলিমেটড 
�াণ আরএফএল �স�ার 
১০৫, ম�বা�া, ঢাকা-১২১২। 

২০। 
এমআরএস ই�াি�জ িলঃ 
িবিসক িশ� নগরী, �ি�য়া । 

২১। 
�রসেকা িব�ট এ� ��ড ফ�া�রী (�াঃ) িলঃ 
৭, হাজী আ�ল কিরম �লন 
২য় তলা, যেশার ।  

২২। 
�াণ �ডইরী িলিমেটড 
িস-১০৫/১, �গিত �রণী ম� বা�া,  
�লশান, ঢাকা-১২১২। 

২৩। 
ইউনাইেটড �গার িমলস িলিমেটড 
��শ িভলা, বাড়ী-১৫, �রাড-৩৪ 
�লশান-০১, ঢাকা-১২১২।  

২৪। 
সানিফ বাংলােদশ িলঃ 
৬/২/এ �স�ন বািগচা, ঢাকা-১০০০। 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



ক�াটাগরী-“িব” (মাঝাির িশ�): 
 

�িমক নং �িত�ােনর নাম  
ও �কানা 

১। 

িসেনিসস আই� 
আইিস� ইনিকউেবটর (�লেভল-৩) 
িবিডিবএল ভবন, ১২, কাওরান বাজার 
ঢাকা-১২১৫। 

২। 
ব� �াি�ক ই�ার�াশনাল িলিমেটড 
�াণ আরএফএল �স�ার 
১০৫, ম� বা�া, ঢাকা-১২১২। 

৩। 
এটলাস সী �ড িলঃ 
�পসা এ�াে�াচ �রাড, �লনা। 

৪। 

�ািসিফক সী �ডস িলঃ 
�ট নং-িপ/৪, িসিডএ িশ� এলাকা,  
বািহর িসগ�াল, �মাহরা 
ডাকঘর-আল আমীন বািড়য়া 
কা�রঘাট, চা�গ�ও, চ��াম ।  

৫। 
িব আর িব পিলমার িলিমেটড 
িবিসক িশ� নগরী, �ি�য়া।  

৬। 
�জিমিন সী �ড িলিমেটড 
হাইজ-৪৪, �রাড-১৬ (২৭ �রাতন) 
ধানমি�, ঢাকা-১২০৯।  

৭। 

��ািফক িপপল িলিমেটড 
�ট-৭৬/এ, �রাড-১১ 
�ক-এম, বনানী 
ঢাকা-১২১৩।  

৮। 

�াণ �ডস িলিমেটড 
িস-১০৫/এ, �গিত �রণী 
ম� বা�া, �লশান,  
ঢাকা-১২১২। 

৯। 
মডাণ � সী �ড ই�াি�জ িলিমেটড 
৪ নং �িব বাউ�ারী �রাড 
�মৗলভীপাড়া, �লনা । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ক�াটাগরী-“িস” (�� িশ�): 
 

�িমক নং �িত�ােনর নাম  
ও �কানা 

১। 
রং�র ফাউি� িলিমেটড 
�াণ আরএফএল �স�ার 
১০৫, ম�বা�া, ঢাকা-১২১২।  

২। 

িসনেথ�ক এেডিসভ �কাং িলিমেটড 
মা�ান ভবন (৩য় তলা) 
১৫৬, �র আহ�দ সড়ক 
চ��াম-৪০০০।  

 
ক�াটাগরী-“িড” (মাইে�া িশ�): 
 

�িমক নং �িত�ােনর নাম  
ও �কানা 

১। 

একােডিমক �ক হাউস 
৩৮, িপ.�ক রায় �রাড 
বাংলাবাজার (৩য় তলা) 
ঢাকা-১১০০।  

২। 
�ার ফ�াশন হাউস 
১৪ নং আল মারজান শিপং �স�ার 
িজ�াবাজার, িসেলট। 

৩। 
�ারাগন এে�া ইি�িনয়ািরং 
�ট-এ/১০, িবিসক িশ� নগরী 
ন�গা সদর, ন�গা-৬৫০০। 

 
 
ক�াটাগরী-“ই” (��র িশ�): 

�িমক নং �িত�ােনর নাম  
ও �কানা 

�কান আেবদন পাওয়া যায় নাই 

 
 
 
 
 
 
 



ক�াটাগরী-“এফ” (রা�ায়� িশ�): 
�িমক নং �িত�ােনর নাম  

ও �কানা 

১। 
�ক� এ�া� �কা�ানী (বাংলােদশ) িলিমেটড 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন 
িচিন িশ� ভবন, ৩ িদল�শা বা/এ, ঢাকা-১০০০। 

২। 
ই�ান � �কবলস িলঃ 
উ�র পেত�া, চ��াম। 

৩। 
ই�ান � �উবস িলঃ 
বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 
িবএসইিস ভবন, ১০২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা-১২১৫। 

৪। 

িজল বাংলা �গার িমলস িলঃ 
বাংলােদশ িচিন ও খা� িশ� কেপ �ােরশন 
িচিন িশ� ভবন, ৩, িদল�শা বা/এ 
ঢাকা-১০০০। 

৫। 
�জনােরল ইেলি�ক �া�ফ�াকচািরং �কা�ািন িলিমেটড 
বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 
িবএসইিস ভবন, ১০২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা-১২১৫। 

৬। 
গাজী ওয়�ারস িলিমেটড 
বাংলােদশ ই�াত ও �েকৗশল কেপ �ােরশন 
িবএসইিস ভবন, ১০২, কাজী নজ�ল ইসলাম এিভিনউ, ঢাকা-১২১৫। 

৭। 
�লনা িশপইয়াড � িলিমেটড,  
বাংলােদশ �নৗবািহনী 
�লনা-৯২০১। 

 


