
 

 

 

        

ক্র: 

নং 

            কভ মকতমায নাভ ও দফী  ই-মভইর ও মমাগাযমাযগয ঠিকানা  

০১.                              -

          (ক::),বফটিএভব ও      

       (অবতিঃ দািঃ) 

আযভদ ফাওয়ানী মেক্স: বভরস্ বরিঃ, মেভযা, ঢাকা  

০১৭১১৯৮৪৫৬৮   

abtm11@yahoo.com 

০২. জনাফ মভািঃ জাবকয 

ম াযন,ব্যফস্থাক:(     ) ও বভর ইনচাজম 

বচত্তযঞ্জন কেন বভরস্ বরিঃ, মগাদনাইর, নাযায়ণগঞ্জ        

০১৭২১২১৪৫০৪  

chittamills123@gmail.com                                  

০৩. জনাফ মভাাম্মদ আরী বজন্না, উ-

ভাব্যফস্থাক ও বভর ইনচাজম 

োঙ্গাইর কেন বভরস্ বরিঃ, মগাযাই, োঙ্গাইর।  

০১৬৭৪৯৪৭৩৩৪  

tangailcottonmill@gmail.com 

০৪. জনাফ মভািঃ বফল্লার মাযন,উ-

ভাব্যফস্থাক (কা     )  ও বভর ইনচাজম 

আবভন মেক্সোইরস্ বরিঃ, মলারয, চট্টগ্রাভ 

০১৮১৪২২১১৮৯   

amintexbtmc@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

০৫. জনাফ এনামুর ক ভূ ঞা,িঃ প্রধান ব: য: 

ও বভর ইনচাজম 

আয.আয.যেক্সোইর বভরস্, ীতাকুন্ড, চট্টগ্রাভ। 

০১৭৪০৮২৫১৮০ 

 rrtextilebtmc@gmail.com 

০৬ . জনাফ মভািঃ নুরুর ইরাভ, ব্যফস্থাক (কা:) 

ও বভর ইনচাজম 

 

বাবরকা উযরন বভরস্ বরিঃ, নাবযাফাদ, চট্টগ্রাভ  

০১৮১৪-৪৭৮০৮২  

valikawoollenmills@gmail.com 

০৭. জনাফ অভয বফকা চাকভা, ব্যফস্থাক (কা:) 

ও বভর ইনচাজম 

যা  ভাটি মেক্সোইর বভরস্. ঘাগড়া, যাঙ্গাভাটি 

০১৮৬৭৩০৪৪৪২  

rangamatitex@gmail.com 

০৮. জনাফ  মভািঃ বপউর ফাায, বাফ ক:  ও 

বভর ইনচাজম 

সুন্দযফন মেক্সোইর বভরস্, াতক্ষীযা  

০১৯১৫১৪১১১৫  

sundarbantex@gmail.com 

০৯. জনাফ ভাধফ কৃঞ্চ ফসু, উ-ভাব্যফস্থাক  ও 

বভর ইনচাজম 

মফঙ্গর মেক্সোইর বভরস্ বরিঃ, মনায়াাড়া, মযায  

 ০১৭৪২৫৩৮৪৩১  

btmnoapara@gmail.com 

১০. জনাফ বযফুর ইরাভ, বাফ কভ মকতমা ও 

বভর ইনচাজম 

ভাগুযা মেক্সোইর বভরস্, ভাগুযা   

০১৭১৬০৩০৫৪৭ 

 mtmmagura761@gmail.com 

১১. জনাফ                ব্যফস্থাক (উৎ:) 

ও বভর ইনচাজম 

খুরনা মেক্সোইর বভরস্ বরিঃ,ফয়যা মভইন মযাে, খুরনা  

০১৭২০৩৮৭৫০০  

khulnatextilemills02@gmail.com 

১২. জনাফ মভািঃ যবফউর কবযভ, ব্যফস্থাক ও 

বভর ইনচাজম 

যাজাী মেক্সোইর বভরস্, পুযা, যাজাী  

০১৭১২৭০০০২৩ 

 rtm.btmc@gmail.com 



 ১৩.                               ও 

বভর ইনচাজম 

দাযযায়ানী মেক্স: বভরস্,নগয দাযযায়ানী, নীরপাভাযী  

 ০১৭৪৯১৫৮৬৩০ 

 dtmnil17@gmail.com 

১৪. জনাফ মুাম্মদ এভদাদুর ক, :প্র: ব: য: 

ও বভর ইনচাজম 

বদনাজপুয মেক্সোইর বভরস্, দযপুয, বদনাজপুয 

 ০১৭৩৬০৯৪০৬৬ 

dinatex5200@gmail.com 

১৫. জনাফ মভা:াভসুর আরভ মখ ,        

ও বভর ইনচাজম   

কুবড়গ্রাভ মেক্সোইর বভরস্,       , কুবড়গ্রাভ   

০১৭১২২৫০৪৪৭ 

 kurigramtextile@gmail.com 

১৬ . জনাফ মভা: কাভরুজ্জাভান, ব্যফস্থাক  ও 

বভর ইনচাজম 

মদাস্ত মেক্সোইর বভরস্ বরিঃ, যাণীযাে, মপনী  

০১৯১৬২২৭৫২৩  

dtm.btmc@gmail.com 

১৭. জনাফ অনুকুর কুভায বফশ্বা , বাফ 

কভ মকতমা ও বভর ইনচাজম 

বযরে মেক্সোইর বভরস্, ইরাভপুয, বযরে। 

  ০১৭১৮৯৩২৯০৩ 

smartcomputerprinting@gmail.com 

১৮.                            

 :বচফ,  বভর ইনচাজম 

মকাবকর মেক্সোইর বভরস্ বরিঃ,     ,ব্রাহ্মনফাড়ীয়া 

০১৮৭৬৪৭৯৮৯৫ s103256@yahoo.com 

১৯.                             -

                 ও            

(অবতিঃ দািঃ) 

       ট          ,      ,        

০১৭১১৯৮৪৫৬৮ 

২০. জনাফ                ব্যফস্থাক (উৎ:) 

ও বভর ইনচাজম (অ:   :) 

          ট ট        ,           

০১৭২০৩৮৭৫০০ 

২১. জনাফ মভা:            ,  : ব্যফ: 

(কাবয:) ও বভর ইনচাজম  

          ট ট        ,      ,          

০১৮২৪৭৯৯৪৩৬  

sattar0786@gmail.com 


