
বিটিএমবি’র অধীনস্থ বমলিমূহের নাম, ঠিকানা ও টেবলহ ান/টমািাইল নম্বর। 
 

 

 

 
 

ক্র: নং বমল িমূহের নাম ও ঠিকানা প্রধান বনি বােীগহের নাম অব ি আিাবিক 

নারায়েগঞ্জ ট ান 

০১. আেহমদ িাওয়ানী টেক্স: বমলস্ বলিঃ, টেমরা, ঢাকা  নাি টমািঃ মােবুি-উল-আলম, মোব্যিস্থাপক ৭৫০১১১৭ ০১৭১১২৮৯৩০২ 

০২. বিত্তরঞ্জন কেন বমলস্ বলিঃ, টগাদনাইল, নারায়েগঞ্জ                                        নাি টমািঃ  াবকর টোহিন, িে: ব্যি:(  :) ও বমল ইনিা ব ৭৬৩৪৫৭৭   ০১৭২১২১৪৫০৪ 

০৩. ঢাকা কেন বমলস্ বলিঃ, টপাস্তহগালা, ঢাকা  নাি টমািঃ াবকর টোহিন,িে:ব্য:(কা:) ও ইনিা ব(অব িঃদািঃ) ৭৬৩৪৫৭৭  ০১৭২১২১৪৫০৪ 

েঙ্গী ট ান 

০৪. কাহদবরয়া টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ, েঙ্গী, গা ীপুর  নাি টমািঃ টমা াফ্ র টোহিন, মো       ৯৮১১০৬২ ০১৭১২৯১৩৮০৩ 

০৫. োঙ্গাইল কেন বমলস্ বলিঃ, টগারাই, োঙ্গাইল।  নাি টমািঃ রবিউল কবরম,িে: ব্যি:(কা:) ও বমল ইনিা ব ০৩৭৯৯৬-৮৭০৯৪ ০১৭১২৭০০০২৩ 

িট্টগ্রাম ট ান 

০৬. আবমন টেক্সোইলস্ বলিঃ, ট ালশের, িট্টগ্রাম  নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন, ব্যিস্থাপক(কা:) ও বমল ইনিা ব ০৩১-৬৮২৭১৬  ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

০৭. আর.আর.টেক্সোইল বমলস্, িী াকুন্ড, িট্টগ্রাম।  নাি অমর বিকাশ িাকমা,িে:ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৩০২৮-৫৬০৬৬   ০১৮৬৭৩০৪৪৪২  

০৮. ভাবলকা উহলন বমলস্ বলিঃ, নাবিরািাদ, িট্টগ্রাম  নাি টমািঃ নুরুল ইিলাম, ব্যিস্থাপক (কা:) ও বমল ইনিা ব ০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪-৪৭৮০৮২ 

০৯. ন্যাশনাল কেন বমলস্ বলিঃ, 

ট ৌ দারোে, িট্টগ্রাম 

 নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন 

ব্যিস্থাপক (কাবরগরী) ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 
-- ০১৮১৪২২১১৮৯ 

১০. রা  মাটি টেক্সোইল বমলস্. ঘাগড়া, রাঙ্গামাটি  নাি এনামুল েক ভূ ঞা,িেিঃপ্রধান বে: র: ও বমল ইনিা ব --- ০১৭৪০৮২৫১৮০ 

খুলনা ট ান 

১১. সুন্দরিন টেক্সোইল বমলস্, িা ক্ষীরা                      িে:ব্যি:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৪৭১-৬৩২৬২ ০১৭৪৯১৫৮৬৩০ 

১২. টিঙ্গল টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ, টনায়াপাড়া, যহশার  নাি   খ আিদুর রাজ্জাক,ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৪২২২-৭১২২৮ ০১৭১৬০৩১৯২৬ 

১৩. মাগুরা টেক্সোইল বমলস্, মাগুরা  নাি নারায়ে িন্দ্র িাো িে:ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৪৮৮-৬২৪৬০ ০১৭১৮৮২৪৪০৪ 

১৪. খুলনা টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ,িয়রা টমইন টরাে, খুলনা  নাি টমািঃ বম ানুর রেমান বেিাি ক  : ও বমল ইনিা ব ০৪১-৭৩১৩১৯ ০১৫৫৬৫০৭৪১২ 

রা শােী ট ান 

১৫. রা শােী টেক্সোইল বমলস্, িপুরা, রা শােী         :            , ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৭২১-৭৬১০৭৩ ০১৭১৬৬২৮৬২৮ 

১৬. দাহরায়ানী টেক্সোইল বমলস্, নীল ামারী  নাি আশরাফুজ্জামান, িে:ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৫৫১-৬১৩৬১ ০১৭১৬৮৮৪২৮২ 

১৭. বদনা পুর টেক্সোইল বমলস্, িদরপুর, বদনা পুর  নাি মুোম্মদ এমদাদুল েক, িে:প্র: বে: র: ও বমল ইনিা ব  ০১৭৩৬০৯৪০৬৬ 

১৮. কুবড়গ্রাম টেক্সোইল বমলস্, কুবড়গ্রাম  নাি টমা:িামসুল আলম টিখ    :বনরা:কম বক বা ও ইনিা ব ০৫৮১-৬১৬৩১,  ০১৭১২২৫০৪৪৭ 

কুবমল্লা ট ান  

১৯. টদাস্ত টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ, রােীরোে, ট নী  নাি কামরুজ্জামান ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৩৩১৭৩৫৯১,  ০১৯১৬২২৭৫২৩ 

২০. বিহলে টেক্সোইল বমলস্, ইিলামপুর, বিহলে।  নাি মাধি কৃঞ্চ িসু, উপ-মোব্যিস্থাপক -- ০১৭৪২৫৩৮৪৩১ 

বলকুইহেশন টিহলর অধীন বমলিমূে 

০১. ওবরহয়ন্ট টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ, মীহররিাগ, ঢাকা                            ০১৮১৬-২৪৮৯২১ ০১৭৬৮৪৩৮৮৮৩ 

০২. িাংলাহদশ টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ,ধামগড়, নারায়েগঞ্জ                            - ঐ 

০৩. মিবলম কেন বমলস্ বলিঃ,কাবলগঞ্জ, গা ীপুর                            - ঐ 

০৪. বিশ ী টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ,টদৌল পুর, কুবমলা                            - ঐ 

০৫.             ,                          ,িে:ব্যি:(কা:) ও বমল ইনিা ব ০১৯৬০-০৪৭৭৩৫ ০১৭১৮৪১১২৪৪ 

বলয়াঁহ া অব ি 

০১. বিটিএমবি বলয়াঁহ া অব ি, কযাম্প :  

আবমন টেক্সোইলস্ বলিঃ,ট ালশের, িট্টগ্রাম 

 নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন 

ব্যিস্থাপক (কাবরগরী) ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 

০৩১-৬৮২৪৫০ 
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 টেবনং ইনবিটিউে 

০১. টিআইবেবি /বনোর, নয়ারোে, িাভার, ঢাকা  ৭৭৯১৯৭৫,৭৭৯১৯৭২ - 

  :          

০১.                     ,              ,        নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন 

ব্যিস্থাপক (কাবরগরী) ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 
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০২.                  ,            ,        নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন 

ব্যিস্থাপক (কাবরগরী) ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 

০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০৩. ঈগ                   ,     ,        নাি টমািঃ বিল্লাল টোহিন 

ব্যিস্থাপক (কাবরগরী) ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 

০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০৪. টকাবকল টেক্সোইল বমলস্ বলিঃ, ব্রাহ্মনিাড়ীয়া                               

িে:ব্যিস্থাপক(কা:)ও বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) 

৭২১১৩০৮  ০১৭১৬০৭৪৪১০ 

০৫.                   ,      ,                                (অব িঃ দািঃ) ৪৮১১১৬৯১  

 

০১৭১১৯৮৪৫৬৮ 

০৬.                      ,           নাি টমািঃ বম ানুর রেমান বেিাি ক  : ও বমল ইনিা ব ০৪১-৭৩১৩১৯ ০১৫৫৬৫০৭৪১২ 

০৭.       গ              ,       গ   নাি টমা:            , আেহমদ িাওয়ানী টেক্স: বমল. 

বিবনং মািার ও বমল ইনিা ব(অব িঃদািঃ) 

০৩৭৯৯৬-৮৭০৯৪ ০১৮২৪৭৯৯৪৩৬ 



বিটিএমবি’র অধীনস্থ বমলিমূহের নাম, ঠিকানা ও টেবলহ ান/টমািাইল নম্বর। 

 

 

নং বমল িমূহের নাম ও ঠিকানা প্রধান বনি বােীগহের নাম অব ি আিাবিক 
০১. আেহমদ িাওয়ানী টেক্স: ঢাকা  নাি টমািঃ মােবুি-উল-আলম, মোব্যিস্থাপক ৭৫০১১১৭ ০১৭১১২৮৯৩০২ 

০২. বিত্তরঞ্জন কেন নারায়েগঞ্জ                                       টমািঃ  াবকর টোহিন, িে: ব্য: ও বমল ইনিা ব ৭৬৩৪৫৭৭   ০১৭২১২১৪৫০৪ 

০৩. ঢাকা কেন বমলস্ বলিঃ, ঢাকা টমািঃ  াবকর টোহিন, বমল ইনিা ব(অব িঃদািঃ) ৭৬৩৪৫৭৭  ০১৭২১২১৪৫০৪ 

০৪. কাহদবরয়া টেক্স:  গা ীপুর টমািঃ টমা াফ্ র টোহিন, মো       ৯৮১১০৬২ ০১৭১২৯১৩৮০৩ 

০৫. োঙ্গাইল কেন োঙ্গাইল। টমািঃরবিউল কবরম,িে:ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৩৭৯৯৬৮৭০৯৪ ০১৭১২৭০০০২৩ 

০৬. আবমন টেক্স বলিঃ,  িট্টগ্রাম টমািঃ বিল্লাল টোহিন, ব্য:(কা:) ও বমল ইনিা ব ০৩১-৬৮২৭১৬  ১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

০৭. আর.আর.টেক্স বমলস্, িট্টগ্রাম। অমর বিকাশ িাকমা, বমল ইনিা ব ০৩০২৮৫৬০৬৬   ১৮৬৭৩০৪৪৪২  

০৮. ভাবলকা উহলন  িট্টগ্রাম টমািঃ নুরুল ইিলাম, ব্য:(কা:) ও বমল ইনিা ব ০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪৪৭৮০৮২ 

০৯. ন্যাশনাল কেন  িট্টগ্রাম টমািঃ বিল্লাল টোহিন ইনিা ব (অব িঃদািঃ) -- ০১৮১৪২২১১৮৯ 

১০. রা  মাটি টে বমলস্. রাঙ্গামাটি এনামুল েক ভূ ঞা, িেিঃপ্র: বমল ইনিা ব --- ০১৭৪০৮২৫১৮০ 

১১. সুন্দরিন টেক্স বমলস্, িা ক্ষীরা                 িে:ব্য:(কা:)ও ইনিা ব ০৪৭১-৬৩২৬২ ০১৭৪৯১৫৮৬৩০ 

১২. টিঙ্গল টে: বমলস্ বলিঃ,যহশার   খ আিদুর রাজ্জাক,ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৪২২২-৭১২২৮ ০১৭১৬০৩১৯২৬ 

১৩. মাগুরা টেক্সোইল বমলস্, মাগুরা নারায়ে িন্দ্র িাো িে:ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৪৮৮-৬২৪৬০ ০১৭১৮৮২৪৪০৪ 

১৪. খুলনা টেক্সো বমলস্ বলিঃ,খুলনা টমািঃ বম ানুর রেমান বে: ক  : ও বমল ইনিা ব ০৪১-৭৩১৩১৯ ০১৫৫৬৫০৭৪১২ 

১৫. রা শােী টেক্স বমলস্, রা শােী    :            , ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৭২১-৭৬১০৭৩ ০১৭১৬৬২৮৬২৮ 

১৬. দাহরায়ানী টে বমল নীল ামারী আশরাফুজ্জামান, িে:ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৫৫১-৬১৩৬১ ০১৭১৬৮৮৪২৮২ 

১৭. বদনা পুর টেক্স: বমল বদনা পুর মুোম্মদ এমদাদুল েক, বমল ইনিা ব  ০১৭৩৬০৯৪০৬৬ 

১৮. কুবড়গ্রাম টেক্স বমলস্, কুবড়গ্রাম িামসুল আলম টিখ    :বন:ক: ওবমল ইনিা ব ০৫৮১-৬১৬৩১,  ০১৭১২২৫০৪৪৭ 

১৯. টদাস্ত টেক্সোইল ট নী  নাি কামরুজ্জামান ব্য:(কা:)ও বমল ইনিা ব ০৩৩১৭৩৫৯১,  ০১৯১৬২২৭৫২৩ 

২০. বিহলে টেক্সোইল  বিহলে।  নাি মাধি কৃঞ্চ িসু, উপ-মোব্যিস্থাপক -- ০১৭৪২৫৩৮৪৩১ 

০১. টিল: ওবরহয়ন্ট বমল ঢাকা                            ০১৮১৬২৪৮৯২১ ০১৭৬৮৪৩৮৮৮৩ 

০২. টিল: িাংলাহদশ টে,নারায়েগঞ্জ                            - ঐ 

০৩. টিল: মিবলম কেন গা ীপুর                            - ঐ 

০৪. টিল: বিশ ী টে: বলিঃ কুবমলা                            - ঐ 

০৫. টিল:             ,                     ,িে:ব্য:(কা:) ও বমল ইনিা ব ০১৯৬০০৪৭৭৩৫ ০১৭১৮৪১১২৪৪ 

০১. বিটিএমবি বল অ, কযা: আবমন  টমািঃবিল্লাল টোহিন, বমল ইনিা ব (অব িঃদািঃ) ০৩১-৬৮২৪৫০   ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  :          

০১.            :     ,       টমািঃ বিল্লাল টোহিন, ব্য:(কা:) ও (অব িঃদািঃ) ০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

০২.                  ,      ঐ ০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০৩. ঈগ               ,      ঐ ০৩১-৬৮২৪৫০ ০১৮১৪২২১১৮৯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

০৪. টকাবকল  ব্রাহ্মনিাড়ীয়া                              (অব িঃদািঃ) ৭২১১৩০৮  ০১৭১৬০৭৪৪১০ 

০৫.                                  (অব িঃ দািঃ) ৪৮১১১৬৯১  ০১৭১১৯৮৪৫৬৮ 

০৬.                      টমািঃ বম ানুর রেমান,বে:ক: ও বমল ইনিা ব ০৪১-৭৩১৩১৯ ০১৫৫৬৫০৭৪১২ 

০৭.       গ            গ  টমা:           ,িাও:টে: বিবনং মা: ইনিা ব ০৩৭৯৯৬৮৭০৯৪ ০১৮২৪৭৯৯৪৩৬ 


