
বাাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন রবার্ ড 

োজশাহী 

 

 

রেশম ও রেশমজাত পণ্য বাজােজাতকেণ/েপ্তাননকেণ 

 
 

ক্রঃ 

নাং 

প্রনতষ্ঠান/উদযাদেে নাম উদযাক্তা/অাংশগ্রহণকােী নাম রমাবাইল নম্বে মন্তব্য 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. আধুননক নিল্ক নমলি জনাব রমাঃ নলয়াকত আলী ০১৭১৩৩৬৬২৫২  

২. িপুো নিল্ক নমলি নলনমদের্ জনাব রমাঃ িাজ্জাে আলী ০১৭১১৮১১২২৩  

৩. োজশাহী নিল্ক ফ্যাশন জনাব রমাঃ আব্দুল কাদেে মুন্না ০১৭১৩৩৬৬৩২২  

৪. লাকী উইন াং নিল্ক ফ্যাক্টেী জনাব রমাঃ নাজমুল হক নান্টু ০১৭১২৫৭৯৫০০  

৫. রোদয়ল নিল্ক জনাব নজএম আলমেীে ০১৭৪১৩৭৩২৫৬  

৬. মহুয়া নিল্ক নপ্রনটাং এন্ড উইন াং ইন্ডানিজ জনাব রমাঃ আনেফ্ আহিান টিদো ০১৭১২০৫১৮৩০  

৭. উষা নিল্ক ইন্ডানিজ জনাব মঞ্জুে ফ্ারুক র ৌধুেী ০১৯১২১২৮০২৪  

৮. কাদলকশন নিল্ক এন্ড নপ্রনটাং ফ্যাক্টেী জনাব রমাঃ রমোজ উদ্দীন ০১৭১৫০৫৭৩৩০  

৯. নে ডান এটােপ্রাইজ  জনাব রমাঃ আব্দুল জনলল ০১৮১৭৩৮৬৪৩৫  

১০. নানেম নিল্ক ইন্ডানিজ জনাব রমাঃ নানেম ০১৭১১৩৯৩১৯৪  

১১. এি এন ফ্যাশন, আিাম কলনী, োজশাহী। জনাব ননলুফ্া ইয়ািনমন ০১৭১৪৫৫৬০৭৮৭  

১২. নলনা ফ্যাশান হাউজ বুটিক জনাব নমি আন্জুমান আো ০১৫৫৬৩১৪৩২৭  

১৩. িাফ্া ফ্যাশান জনাব রজিনমন আো নবউটি ০১৭১০৪৪১৫৩৮  

১৪. নিল্ক ম্যানুফ্যাক াোি ড এন্ড এক্সদপাোি ড 

এদিানিদয়শন অব বাাংলাদেশ (দিমাব) 

জনাব রমাঃ আলাউদ্দীন আহদমে ০১৭১৫৬০৩৩২৬  

১৫. রমৌসুমী নিল্ক রিটাে 

হনেনেে, নশবেঞ্জ। 

জনাব শ্রী েোধে োি ০১৭১৩৭১৮০৭০  

১৬. রেব নিল্ক রিটাে জনাব শ্রী নিদেব োি ০১৭১৬৪০৭৯২৮  

১৭. তাঁত নিল্ক রিটাে জনাব তরুন কুমাে োি ০১৭১৮৮৮০৮২০  

১৮. নেয়া নিল্ক রিটাে জনাব প্রশন কুমাে োি ০১৭১৬৬৭৯৮৮৬  

১৯. নপউ নিল্ক রিটাে জনাব পঙ্কজ কুমাে োি ০১৭১৬৯৬৪৬৪৫  

২০. শু  নিল্ক রিটাে জনাব শু ময় োি ০১৭২৬৭২০৩০৪  

২১. নবনশতা নিল্ক রিটাে জনাব  ঞ্জন  কুমাে োি ০১৭১৪৫০৪৫৯২  

২২. অনেি নিল্ক রিটাে জনাব নবমল  ন্দ্র োি ০১৭২৬৫৬০০৩০  

২৩.  নন্ড  েন নিল্ক রিটাে জনাব পলাশ কুমাে োি ০১৭২৫৮২০১০৭  

২৪. নেীতা নিল্ক রিটাে জনাব  ঞ্জন কুমাে োি ০১৭১৩৭৩০৯৪২  

২৫. ব্র্যাক রিনেকাল াে এটােপ্রাইজ জনাব রমাঃ আব্দুল মান্নান ০১৭১৪১০৬৭৩২  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  রেশম ও রেশমজাত পণ্য উৎপােন/প্রনক্রয়াকেণ 
ক্রঃ 

নাং 

প্রনতষ্ঠান/উদযাদেে নাম উদযাক্তা/অাংশগ্রহণকােী নাম রমাবাইল নম্বে মন্তব্য 

১ ৩ ৪ ৫ ৬ 

১. জনাব শ্রী নেপক েত্ত োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব শ্রী নেপক েত্ত োি ০১৭১৪৯৪৩৯০৬  

২. জনাব মুন্টু  ন্দ্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব মুন্টু  ন্দ্র োি 

 

০১৭১২০৯২৮৩৮৭  

৩. জনাব  ন্দন কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব  ন্দন কুমাে োি 

 

০১৭১২৫৩১৯৩৯  

৪. জনাব নননিল  ন্দ্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব নননিল  ন্দ্র োি 

 

০১৭১২০১৫৯১৮  

৫. জনাব অিীম কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব অিীম কুমাে োি 

 

০১৭২৪৭৭৪৪২৬  

৬. জনাব খুনেোম োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব খুনেোম োি 

 

০১৭২০৫৮২১৮২  

৭. জনাব মদনানজৎ নিাংহ 

লাহােপুে,  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব মদনানজৎ নিাংহ 

 

০১৭১৮০১৪০১৮  

৮. জনাব ঝাটু লাল োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব ঝাটু লাল োি 

 

০১৭১২০১৫৯১২  

৯. জনাব পলাশ  ন্দ্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব পলাশ  ন্দ্র োি ০১৭৪০৯৭৯৬৭৭  

১০. জনাব অনজত কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব অনজত কুমাে োি 

 

০১৭১৮৪৪২৭৩২  

১১. জনাব উত্তম কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব উত্তম কুমাে োি 

 

০১৭১২০২৬৫৯৮  

১২. জনাব স্বাধন কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব স্বাধন কুমাে োি 

 

০১৭১৫৪০১৭১৫  

১৩. জনাব প্রকাশ কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব প্রকাশ কুমাে োি 

 

০১৭১১২৬৪৮৪৮  

১৪. জনাব উজ্জ্বল কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব উজ্জ্বল কুমাে োি 

 

০১৭৪৪৮২৬১৪২  

১৫. জনাব মদনােঞ্জন োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব মদনােঞ্জন োি 

 

০১৭১৯৫৩১৭১৫  

১৬. জনাব অক্ষয়  ন্দ্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব অক্ষয়  ন্দ্র োি 

 

০১৭১৩৬৬৪০৪৬  

১৭. জনাব উপল কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব উপল কুমাে োি 

 

০১৭২৪৫৯৫২৪৭  

১৮. জনাব ব্রদজন কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব ব্রদজন কুমাে োি 

 

০১৭১২৬৬৩৭৭৬  

১৯. জনাব িঞ্জয় কুমাে োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব িঞ্জয় কুমাে োি 

 

০১৭১৪৫৬৯৩৭৩  

২০. জনাব অরুন  ন্দ্র নিাংহ 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব অরুন  ন্দ্র নিাংহ 

 

০১৭৭২৮২২১৩১  

২১. জনাব ননতাই  ন্ত্র 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব ননতাই  ন্ত্র 

 

০১৭১৬৯৬০৭৫৯  



ক্রঃ 

নাং 

প্রনতষ্ঠান/উদযাদেে নাম উদযাক্তা/অাংশগ্রহণকােী নাম রমাবাইল নম্বে মন্তব্য 

২২. জনাব অিীম  ন্ত্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব অিীম  ন্ত্র োি 

 

০১৭২১৭৯৯৮৩৯  

২৩. জনাব বনঙ্কম  ন্দ্র োি 

লাহােপুে  াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব বনঙ্কম  ন্দ্র োি ০১৭৫০৫০০৪১০  

২৪. নবিনমল্লাহ নিল্ক র্াইাং এন্ড 

নপ্রনটাং ফ্যাক্টেী, োজশাহী। 

জনাব রমাঃ শাহ শনেফুল আলম ০১৭১৭৯৭১৭৩৩  

২৫. রেলী নিল্ক হাউজ 

 াঁপাইনবাবেঞ্জ। 

জনাব রমাঃ পােদ জ রমাশােফ্ ০১৭১০১০৩৬০৮  

 




