
িসএনিজ িসিল�ার পরী�া েকে�র অনুেমািদত �িত�ােনর নাম, িঠকানা ও 
অব�ানঃ 

 
 

�ঃ 
নং  

নিথ নং  �িত�ােনর নাম  পরী�া েকে�র 
অব�ান 

১। িবঃ পঃ 
২(৫৯৩)/১ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
রপা�িরত �াকৃিতক গয্াস েকাং িলঃ 
আরিপিজিসএল ভবন, রাজউক   

�ট নং ২৭,িনকু� -২, িখলে�ত, ঢাকা-
১২২৯।  

েফান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫ 

ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮ 

েজায়ার সাহারা, 
ঢাকা 
 
 

২। িবঃ পঃ 
২(৫৯৩)/২ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
সাউদানর্ অেটােমাবাইল িলঃ 
৮০, শহীদ তাজ উি�ন আহেমদ সরনী 
,েতজগাঁও,  

ঢাকা-১২০৮।  

েফান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, 
৮৮৭০৮৭৬-৯ 

ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭ 

ই-েমইল: southerncng@gmail.com 

৮০, শহীদ 
তাজউি�ন আহেমদ 
সরণী, েতজগাঁও, 
িশ� এলাকা, ঢাকা 
 
 

৩। িবঃ পঃ 
২(৫৯৩)/৩ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
নাভানা িসএনিজ িলঃ 
২০৫-২০৭, েতজগাঁও ই�াি�য়াল 
এিরয়া,  
ঢাকা-১২০৮। 
েহড অিফস: ১২৫, মিতিঝল  
বািনিজয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০।  

েফান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, 
৯৫৫২২১২ 
ফয্া� নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫ 

ই-েমইল:  info@navanacng.com 
              navana@bangla.net 

চা�গাঁও, চ��াম। 
 
 

৪। িবঃ পঃ বয্ব�াপনা পিরচালক �ীপনগর, গাবতলী, 

mailto:info@navanacng.com


২(৫৯৩)/৮ নাভানা িসএনিজ িলঃ 
২০৫-২০৭, েতজগাঁও ই�াি�য়াল 
এিরয়া, ঢাকা-১২০৮। 
েহড অিফস: ১২৫, মিতিঝল  
বািনিজয্ক এলাকা, ঢাকা-১০০০।  

েফান নং ৮৮১০৪৯৯, ৯৮৫১২১১, 
৯৫৫২২১২ 
ফয্া� নং ৮৮০-২-৯৮৯২৫৮৫ 

ই-েমইল:  info@navanacng.com 
              navana@bangla.net 

ঢাকা 
 
 

৫। িবঃ পঃ 
২(৫৯৩)/৬ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
ই�ােকা িসএনিজ িলঃ 
বাড়ী নং ১১, েরাড নং ১, বািরধারা, 
ঢাকা-১২১২।  

েফান নং ৯৮৮১৮৮৭, ৮৮১০৬৩০, 
৮৮৩৩৮৫৪ 
ফয্া� নং৮৮০-২-৮৮১৯৯২১, 
৮৮৩৩৮৫৩ 
ই-েমইল: intraco@intracogroup.com 
 
 
 

ক-৩৩, �গিত 
সরণী, কুিড়ল, 
বা�া, ঢাকা 
 
 

৬। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১২ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
রপা�িরত �াকৃিতক গয্াস কাং িলঃ 
আরিপিজিসএল ভবন, রাজউক   

প�ট নং ২৭,িনকু� -২, িখলে�ত, 
ঢাকা-১২২৯। 
েফান নং ৮৯১৭১৩৭, ৮৯০০১৮৫ 

ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৯২৩৯৪৮ 

দিনয়া, যা�াবাড়ী, 
ঢাকা। 
 
 

৭। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৩ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
ইউনাইেটড কয্াব িলিমেটড 
১২৬০, েপা�ার েরাড 

ঢাকা-চ��াম মহাসড়ক, রােয়রবাগ, 
যা�াবাড়ী, ঢাকা -১২০৪।  

১২৬০, েপা�ার 
েরাড, যা�াবাড়ী, 
ঢাকা। 
 
 

mailto:info@navanacng.com
mailto:intraco@intracogroup.com


েফান নং ০১৭১৭৩১৪০৩৩, 
০১৭১১৫৩১৩১৬ 
ই-েমইল: siee1000@yahoo.com. 

৮। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৪ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
ইউনাইেটড িসিল�ার ির-েটি�ং েস�ার  

(ইউিনট-২), ১২৬০, েপা�ার েরাড 

ঢাকা-চ��াম মহাসড়ক, রােয়রবাগ, 
যা�াবাড়ী, ঢাকা -১২০৪।  
েফান নং ০১৭১১৫৩১৩১৬ 

জয়েদবপুর-িমজর্ াপরু 
সড়েকর নাওজিুড় 
েমৗজায়, গাজীপুর 
সদর, গাজীপুর। 
 

৯। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৫ 

েমসাসর্ গয্ালাি� সািভর্ েসস 
জীবন বীমা ভবন (েলেবল-৩), 
১০, িদল  খুশা বা/এ, ঢাকা -১০০০।  

েফান নং ৭১৭১১৮৪-৫, ৯৫৭১৬৩৪-৬,  

৭১৭০২৭১-২, ফয্া� নং ৮৮-০২-
৯৫৭২০৫৭, ৯৫৫১৫৭৭ 

চ�া, কািলয়াৈকর, 
গাজীপরু। 
 
 

১০। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৬ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
সাউদানর্ িসএনিজ িলঃ 
এয্াডিমিনে�িটভ �ক-২, 
বহ�ারহাট, চা�গাঁও, চ��াম।  

েফান নং ০১১৯৯৭০৭৩৭৩, 
৮৮৭০৮৭৬-৯ 

ফয্া� নং ৮৮০-২-৮৮৭০৭১৭ 

ই-েমইল: southerncng@gmail.com 

এয্াডিমিনে�িটভ 
�ক-২, 
বহ�ারহাট, 
চা�গাঁও, চ��াম।  
 

১১। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৭ 

পিরচালক 
িদ ইি�িনয়াসর্ িসিল�ার ির-েট� েস�ার 
এ� ওয়াকর্ শপ 
েগাটািটকর, জিকগ� েরাড, সাউথ 
সুরমা, িসেলট।  

েফান নং ০১৭৩৪৬৯৪৪৪৪, 
০১৬৮০৫২৭২৯৪ 

েগাটািটকর, 
জিকগ� েরাড, 
সাউথ সুরমা, 
িসেলট।  
 
 

১২। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৯ 

পানামা িসএনিজ কনভারশন 
ে�াৰ জনাব এস.এম. জাহা�ীর আলম 
(মািনক) 

ঢাকা মহানগরীর 
ক-৯৬, কুিড়ল 
বা�া, ঢাকা  



ক-৯৬, কুিড়ল, বা�া, 
ঢাকা-১২২৯। 
েফান নং ৮৪১১২৯৮,৫৫০৪৫০০০-৪। 

 
 

১৩। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২৫ 

ইউনাইেটড িসিল�ার ির-েটি�ং েস�ার  
(ইউিনট-৪) 
 ে�াপাইটর: জনাব েমাঃ আবুল কালাম 
আজাদ 
িশবপরু, জিমদারহাট, থানাঃ েবগমগ�,  

েজলাঃ েনায়াখালী। 
েফান নং ০১৮১৯৮৪৩৭৬০, 
০১৯১১৬৪৩৭১৯ 
 
 

 িশবপুর, 
জিমদারহাট, থানাঃ 
েবগমগ�,  

েজলাঃ েনায়াখালী। 
 
 

১৪। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২৬ 

এস.এফ. িসএনিজ িসিল�ার ির-েট� 
েস�ার এ�  

ওয়াকর্ শপ  
��ািধকারী: ইি�িনয়ার েমাঃ বা�ু 

িময়া,   

তািসন িসএনিজ ৩নং আ�ু�াহপুর,  

উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।  

েফান নং ০১৯৯৯৯৩৭৬৩১।  

 তািসন িসএনিজ 
৩নং আ�ু�াহপুর,  

উত্তরা, ঢাকা-
১২৩০। 
 
 

১৫। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২০ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
িদ ইি�িনয়াসর্ িসিল�ার ির-েট� 
েস�ার-২ 
১১-ই, ৮/১৫০, ১৫১, লালমািট  েট� ু
�য্া� েমাড়), প�বী, িমরপরু, ঢাকা। 
েফান নং  ০১৭৩৪৬৯৪৪৪৪, 
০১৬৮০৫২৭২৯৪  

 ১১-ই, ৮/১৫০, 
১৫১, লালমািট  
েট�ু �য্া� েমাড়), 
প�বী, িমরপুর, 
ঢাকা। 
 
 

১৬। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২৩ 

পিরচালক 
িদ ইি�িনয়াসর্ িসিল�ার ির-েট� 
েস�ার-৩ 

�ব�ভপরু, পদয়ুার বাজার িব�েরাড,   
থানাঃ সদর, েজলাঃ কুিম�া। 

 �ভ�বপরু, 
পদয়ুার বাজার 
িব�েরাড,  থানাঃ 
সদর, েজলাঃ 
কুিম�া। 



েফান নং  ০১৭৪৯-৪৪৩৩৩১   
ম�বয্: গত 
১৩/৭/২০১৭ তািরেখ 
বািতল করা 
হইয়ােছ। 

১৭। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২১ 

ৈশবাল অেটােমাবাইলস্ 
ে�াপাইটর: জনাব বাবলু সােরং 
 ২২৮/২-িস, দি�ণ যা�াবাড়ী 
েশখপাড়া, যা�াবাড়ী, 
ঢাকা-১২০৪। 

ঢাকা েজলার 
েডমরা থানাধীন 
যা�াবাড়ী েমৗজায় 
িসফাত িসএনিজ 
িফিলং ে�শন 
�া�েণর পাে�র্। 

১৮। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/১৮ 

শাহজালাল ইউনাইেটড িসিল�ার ির-
েটি�ং ইউিনট-৩ 
ে�াঃ জনাব েমাঃ বাহাউি�ন আহেমদ 
বাদল গং 
মিমনেখালা, ঢাকা-িসেলট েরাড, 
সাউথ সুরমা, িসেলট। 
েমাবাইল নং ০১৭১১৯৮২৭১৬, 
০১৭১১৫০০২৩০০০ 

িসেলট েজলার সদর 
থানাধীন ঢাকা-
িসেলট েরােডর 
মিমনেখালা েমৗজায় 

১৯। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২৭ 

েমসাসর্ লুৎফর িসএনিজ িসিল�ার ির-
েট� েস�ার-১  

ে�াঃ জনাব েমাঃ লুৎফুর রহমান, 
িনি��পুর, আমতলী, কয্া�নেম�,  

কুিম�া। েমাবাইল নং 
০১৯৬৩৯৬৯৭১৯ 

কুিম�া েজলার সদর 
থানাধীন কুিম�া 
কয্া�নেম�� আমতলী 
েমৗজায় 
ম�বয্: গত 
১১/৯/২০১৭ তািরেখ 
পুনরায় চূড়া� 
অনুেমাদন �দান করা  
হইয়ােছ। 
 
 

২০। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩০ 

পিরচালক 
িদ ইি�িনয়াসর্ িসিল�ার ির-েট� 
েস�ার-৪ 

হাজারী েরাড, আব ু আহা�দ ভুইয়া 
মােকর্ ট, েফনী।  
েমাবাইল নং ০৭৪৯৪৪৩৩৩১ 

 েফনী েজলার সদর 
থানাধীন হাজারী 
েরাড, আব ু
আ�ামদ ভুইয়া 
মােকর্ েট, েফনী। 



২১। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩১ 

েমসাসর্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং 
েস�ার-১  

ে�াঃ জনাব মাসদু পারেভজ,  

নািজরপুর, থানাঃ েবগমগ�,  

েজলাঃ েনায়াখালী।  

 

েনায়াখালী েজলার 
েবগমগ� থানাধীন 
নািজরপুের। 

২২। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩২ 

েমসাসর্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং 
েস�ার-২ 

ে�াঃ মাসদু পারেভজ,  

হাজারী েরাড, মহীপাল, থানাঃ সদর,  

েজলাঃ েফনী।  

 

েফনী েজলার সদর 
থানাধীন মহীপাল 
হাজারী েরােড 

২৩। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩৫ 

মা�ারী িসএনিজ িসিল�ার িরেট� 
েস�ার 
ে�াঃ েমাঃ আবুল েহােসন  
মা�ারী িসএনিজ ে�শন সংল� (কেলজ 
েরাড), 
চ�গ�, েজলাঃ ল�ীপরু।  

 

ল�ীপরু েজলার 
সদর থানাধীন 
মা�ারী বাজাের। 

২৪। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩৬ 

েমসাসর্ লাকী িসএনিজ ির-েটি�ং 
েস�ার-৩ 

ে�াঃ (১) হাজী েমাঃ মিহউি�ন বাবুল 
ও  
(২) েমাঃ মাসুদ পারেভজ 
ন�নপুর, ডাকঘরৰ বুধল, 
�া�ণবাড়ীয়া সদর, 
েজলাঃ �া�ণবাড়ীয়া। 
 

�া�ণবাড়ীয়া 
েজলার সদর 
থানাধীন বধুল 
ন�নপুর েমৗজায়। 
 

২৫। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩৭ 

েজনুইন িসিল�ার েট� লয্াব 
ে�াঃ েমাঃশামসুন আেরিফন 
িতনমাথা েরলেগট এর উত্তর 
পাে�র্,পরুাতন বগড়া, বগড়া। েমাবাইল 
নং০১৭১০১০৯৭২৯ 

বগড়া েজলার সদর 
থানাধীন িতন মাথা 
েরল েগইেট, বগড়া। 
 



২৬। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩৪ 

েমসাসর্ অ�ণী ইি�িনয়ািরং ওয়াসর্স্ 
ে�াঃ েমাঃ আ�ুল জিলল 
শাসনগাছা (েববী �য্া�), থানাৰ আদশর্ 
নগর, 
েজলাঃ কুিম�া। 
েফানঃ ৬৩৩৮৫, েমাবাইল নং০১৭১-
৩৪৫৭৮০ 

কুিম�া েজলার 
আদশর্ সদর 
থানাধীন 

শাসনগাছায় (েববী 
�য্া�) দগুর্াপুর 
েমৗজা, কুিম�া 

২৭। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৩৮ 

সানিজ কণর্ফুলী িসিল�ার ির-েট� 
েস�ার 
ে�াঃ (১) জনাব েমাজাে�ল হক েচৗধুরী 
       (২) জনাব েমা: িফেরাজ 
আলম 
       (৩) জনাব আবুল কালাম 
আজাদ 
৩১১/িপ, নািসরাবাদ ই�াি�য়াল 
এিরয়া, 
বােয়িজদ েবা�ামী েরাড, চ��াম। 
েমাবাইল নং০১৭১১৮১০৬৭৫, 
০১৯১১২৪৭৮৯৬, ০১৮১৯৮৪৩৭৬০ 

চ��াম েজলার 
খুলশী থানাধীন পূবর্ 
নািছরাবাদ েমৗজা, 
চ��াম। 

২৮। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৪০ 

বয্ব�াপনা পিরচালক 
েসানালী িসিল�ার ির-েট� েস�ার 
ইসলাম েবািডং, চারমাথা, েক�ীয় বাস 
টািমর্নাল, বগড়া। 
েমাবাইল নং০১৭৩৪৬৯৪৪৪, 
০১৭৮৪১৪১৭৩২-৩৫ 

বগড়া েজলার সদর 
থানাধীন চারমাথা 
েক�ীয় বাস 
টািমর্নােলর ইসলাম 
েবািডর্ ং, নীচ তলায়, 
বগড়া। 

২৯। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৪২ 

kvn& civY (it) wmwjÛvi wi-‡U÷ †m›Uvi 
†cÖvcvBUit nvRx †gvt BšÍvR Avjx,  
†ZgyLx, Uz‡Ki evRvi, _vbvt m`i,  
†Rjvt wm‡jU| 

েমাবাইল নং০১৭৪৬৭৩২৪৫৬, 
০১৭২০৪৯১৬৭৩ 

wm‡jU †Rjvi m`i 
_vbvaxb KvgviMuvI 
†gŠRv¯’ †ZgyLx, 
Uz‡Ki evRv‡i 

৩০। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/২৯ 

‡gmvm© †gvkv‡id wmGbwR  wmwjÛvi 
wi-‡U÷ †m›Uvi 
‡cÖvt †gvt ‡gvkv‡id †nv‡mb 
gvBRw`-‡mvbvcyi  †ivW, mvweK 
wmGbwR wdwjs †÷kb (cwðg mvBU), 

‡bvqvLvjx †Rjvi 
†eMgMÄ _vbvaxb 
gvBRw`-‡mvbvcyi 
†iv‡Wi `i‡ekcyi 
†gŠRvi mvweK 



`i‡ekcyi, _vbvt †eMgMÄ, †Rjvt 
†bvqvLvjx| 
‡gvevBj bs 01813662799, 
01727440515| 

 

wmGbwR wdwjs 
†÷k‡bi cwðg 
cv‡k¦© 

৩১। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৪৩ 

েমঘনা ই��িনয়ািরং িসিল�ার ির-
েট� েস�ার 
ে�াপাইর: জনাব েমা: মহিসন খানঁ 
কদমতলী বাস টািম �নাল, 
েমািমনেখালা, থানা: দি�ণ সুরমা, 
েজলা: িসেলট ‡gNbv 
BwÄwbqvwis wmwjÛvi wi-‡U÷ 
†m›Uvi| 
েমাবাইল নং০১৭১১-৪৮৪৫০০| 

িসেলট েজলার 
দি�ণ সুরমা 
থানাধীন 
কদমতলী বাস 
টািম �নােলর 
েমািমনেখালা 
েমৗজায়| 
 

৩২। িবঃ পঃ 
(৫৯৩)/৪৪ 

েমঘনা ই��িনয়ািরং িসিল�ার ির-
েট� েস�ার-২ 
ে�াপাইর: জনাব েমা: নজরল ইসলাম 
�ম�ল েরাড, জগ�াথপুর, 
েমৗলভীবাজার। 
েমাবাইল নং০১৭৪৬৮২৯৩৪১| 

 েমৗলভীবাজার 
েজলার 
েমৗলভীবাজার 
থানাধীন �ম�ল 
েরােডর জগ�াথপুর 
েমৗজায়। 
 

 


