
                                                           খত�য়�ন – “ ”এ

কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
০১। স�দ�  ডজ ত�ণকট! ক�গজ ৮.২৫১১.৭৫৪.৮৩ প�((৭০তজ!) আণছ
০২। স�দ� সজপ�র তপতন! পপপ�র  ২১০ তম(তম( ২৯৭ 

তম(তম(৫.৫০প�((৮০তজ!)
ন�ই

০৩। স�দ� মজদণ ক�গজ ১৭২৭২০ প�((৬১তজ!) ন�ই
০৪। স�দ� মজদণ ক�গজ ১৭২৭২১.৬৭ প�( (৬৫তজ!) ন�ই
০৫। স�দ� মজদণ ক�গজ ২৭৩৪৪০ প�((৬১তজ!) আণছ
০৬। স�দ� মজদণ ক�গজ ২৭৩৪৪২.৪৪প�( (৬৫তজ!) ন�ই
০৭। স�দ� মজদণ ক�গজ ২০২৬২৪.০৪প�( (৬৫তজ!) ন�ই
০৮। স�দ� মজদণ ক�গজ ২২.৫৩৫৪২প�( আণছ
০৯। স�দ� ক�গজ ২০৩০২৬প�( (৬১তজ!) আণছ ন�ই
১০। স�দ� ক�গজ ২০২৬২৩ প�((৬১তজ!) ন�ই
১১। স�দ� মজদণ ক�গজ ২৩৩৬৩৬ প�((৬১তজ!) ন�ই
১২। স�দ� মজদণ ররল ১৭ চওড়�  (৬৫তজ!) আণছ
১৩। স�দ� ক�ট2 জ ক�গজ ২২.৫৩৫৬৪.৪২প�( (১১৫তজ!) ন�ই
১৪। স�দ� ক�ট2 জ ক�গজ ১৭২৭৩৭.৫৫প�( (১১৫তজ!) আণছ
১৫ স�দ� তসমণপসক পব�ড2    ২৩৩৬১৩৮ প�( (২৩৫তজ!) ন�ই
১৬। স�দ� তসমণপসক পব�ড2  ৩১.৫৪১.৫২১৮ প�( (২৩৫তজ!) ন�ই
১৭। এণ�জজর পলইড ক�গজ ১৭২৭২৪.৫ প�(   (৭৫তজ!) আণছ
১৮। এণ�জজর পলইড ক�গজ  ২৭৩৪৪৯ প�(   (৭৫তজ!) আণছ
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-০২-

কতমক ন! পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
১৯। এণ�জজর পলইড ক�গজ  ২২.৫৩৫৬০প�(  (১০৭তজ!) আণছ
২০। এণ�জজর পলইড ক�গজ  ২৬৪০-৬৪.৩৫প�(  (৮৭তজ!) আণছ
২১। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ ১৭২৭২৮ প�(  (৮৬তজ!) আণছ
২২। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ ২৭৩৪৫৬ প�(  (৮৬তজ!) আণছ
২৩। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ ২৬৪০৬৪.৩৫ প�(    (৮৭তজ!) ন�ই
২৪। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ  ২৯৪৪৬৩ প�(  (৭০তজ!) আণছ
২৫। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ ১৯২৯- ৮৮.১৬ প�( (২২৫তজ!) আণছ
২৬। ব�দ�মর স�লণফট ক�গজ  ২৯৪৪৯০.৭৫প�(  (১০০তজ!) আণছ
২৭। সবজজ স�লণফট ক�গজ ২২২৮৬৫.৭২ প�( (১৫০তজ!) ন�ই
২৮। সবজজ মজদণ ক�গজ ১৭২৭২০ প�( (৬১তজ!) ন�ই
২৯। সবজজ মজদণ ক�গজ ২৭৩৪৪০ প�( (৬১তজ!) ন�ই
৩০। পগ�ল�পর মজদণ ক�গজ  ১৭২৭২০ প�((৬১তজ!) আণছ
৩১। পগ�ল�পর মজদণ ক�গজ ২৭৩৪৪০প�( (৬১তজ!) ন�ই
৩২। পগ�ল�পর মজদণ ক�গজ  ১৭২৭২১.৬৭ প�( (৬৫তজ!) আণছ
৩৩। সবজজ মজদণ ক�গজ ১৭২৭২১.৬৭ প�( (৬৫তজ!) আণছ
৩৪। স�দ� ক�গজ ২০৩০২৭.৭০প�( (৬৫তজ!) আণছ
৩৫। হলজদ ।।।।।। ।।।। ।।৩৪৪০প�( (৬১তজ!) আণছ
৩৬। পগ�ল�পর মজদণ ক�গজ  ২০২৬২৩ ।।।(৬১তজ!) আণছ
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-০৩-
কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ

আণছ ন�ই
(১) (২) (৩) (৪) (৫)
৩৭। ট�ইপ ক�ব2ন ।।১৭ ন�ই
৩৮। ট�ইপ ক�ব2ন ৮.৫১৩ ন�ই

৩৯। ব�ইতন! পব�ড2  ১৮২৮২০ আউন ন�ই

৪০। ব�ইতন! পব�ড2  ২২৩১১৬ আউন ন�ই

৪১। ব�ইতন! পব�ড2  ২২৩১৩২ আউন আণছ

৪২। ব�ইতন! পব�ড2  ২১২৭২৪ আউন ন�ই

৪৩। ব�ইতন! পব�ড2  ২৪৩৮৪০ আউন আণছ

৪৪। ফণ�ক পপপ�র পর�ল, স�দ� ২১০ তম(তম(৩০ তমট�র ন�ই
৪৫। ফণ�ক পপপ�র পর�ল, স�দ�, ২১০ তম(তম(৫০ তমট�র ন�ই 
৪৬। প<তস! পপপ�র ৮.২৫১১.৭৫ ৮০-৯০ তজ! ন�ই

৪৭। প<তস! পপপ�র ৮.২৫১১.৭৫ ১০০ তজ! ন�ই

৪৮। প<তস! পপপ�র ৮.৫১৩৮৫-৯০ তজ! ন�ই

৪৯। প<তস! পপপ�র ৮.৫১৪-৯০তজ! আণছ

৫০। কনকণয়রর পপপ�র ১৮২৫১০০ তজ! ন�ই
৫১। মণ�ট পপপ�র ১৮২৫১২০ তজ! ন�ই
৫২। স�দ� এণম�স ক�ড2  ২২২৮২২০ তজ! আণছ
৫৩। স�দ� এণম�স ক�ড2  ২২২৮২৩০তজ! ন�ই
৫৪। স�দ� এণম�স ক�ড2  ২২২৮২৬০তজ! ন�ই
৫৫। স�দ� এণম�স ক�ড2  ২২২৮২২৫তজ! আণছ
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
৫৬। পক�ণম�ল�ক ক�ড2  র ২২২৮২৩০তজ! আণছ
৫৭। পসল এণ�ডণহতসভ পপপ�র ২০৩০২০০ তজ!, ন�ই 

৫৮। স�দ� অফণসট ক�গজ ২১০২৯৭ তম(তম(,   ৮০তজ!,(এ৪), 
তবণদশর।

আণছ

৫৯। স�দ� অফণসট ক�গজ ২১০২৯৭ তম(তম(,   ৮০তজ!,(এ৪),  
পদশর।

ন�ই

৬০। স�দ� অফণসট ক�গজ ২১০২৯৭ তম(তম(,   ৭০তজ!,(এ৪), 
পদশর।

আণছ

৬১। স�দ� অফণসট ক�গজ ২০৩০৮০-৮৫তজ!, আণছ
৬২। স�দ� অফণসট ক�গজ ২০৩০১০০তজ!, আণছ
৬৩। স�দ� অফণসট ক�গজ ২০৩০৫০তজ!, আণছ
৬৪। স�দ� অফণসট ক�গজ  ২৩৩৬৮০-৮৫তজ! আণছ
৬৫। স�দ� অফণসট ক�গজ  ২৩৩৬১০০ তজ! আণছ
৬৬। স�দ� অফণসট ক�গজ  ২৩৩৬১২০ তজ! আণছ
৬৭। স�দ� অফণসট ক�গজ  ২৩৩৬৪৫-৫০ তজ! আণছ
৬৮। স�দ� তরণয়ল আট2  পপপ�র ২০৩০১০৫ তজ! আণছ
৬৯। স�দ� তরণয়ল আট2  পপপ�র ২০৩০১৭০ তজ! ন�ই
৭০। স�দ� তরণয়ল আট2  পপপ�র ২৩৩৬১২০ তজ!, ন�ই
৭১। স�দ� তরণয়ল আট2  পপপ�র ২৩৩৬১০৫ ।।। ন�ই
৭২। স�দ� তরণয়ল আট2  পপপ�র ২৩৩৬১৫০ ।।। ন�ই
৭৩। স�দ� তরণয়ল আট2  ক�ড2   ১৮২৩২৬০ তজ!, ন�ই
৭৪। স�দ� তরণয়ল আট2  ক�ড2   ১৮২৩- ৩০০ তজ!, ন�ই

৭৫।

স�দ� তরণয়ল আট2  ক�ড2   ১৮২৩২৪০ তজ!, ন�ই
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
৭৩। স�দ� তরণয়ল আট2  ক�ড2   ২২২৮৩০০ তজ! আণছ ন�ই
৭৪। স�দ� তরণয়ল আট2  ক�ড2   ২২২৮২৪০ তজ! আণছ

৭৫।

স�দ� ভণ�!গ�ড2  পব�ড2  ২২২৮২৬০ তজ! ন�ই

৭৬। নরল ভণ�!গ�ড2  পব�ড2  ২২২৮২৬০ তজ! আণছ
৭৭। হ�লক� নরল(আক�শর) ভণ�!গ�ড2  পব�ড2 -২২২৮ ২৬০তজ! আণছ
৭৮। সবজজ ভণ�!গ�ড2  পব�ড2  ২২২৮২৬০তজ!, আণছ
৭৯। পগ�ল�পর ভণ�!গ�ড2  পব�ড2 - ২২২৮২৬০ তজ!, আণছ
৮০। পগ�ল�পর ভণ�!গ�ড2  পব�ড2 ,- ২২২৮২৪০ তজ! আণছ
৮১। হলজদ ভণ�!গ�ড2  পব�ড2 - ২২২৮২৪০ তজ!, আণছ
৮২। স�দ� ভণ�!গ�ড2  পব�ড2  ২২২৮৩০০ তজ! আণছ
৮৩। হলজদ ভণ�!গ�ড2  পব�ড2 - ২২২৮২৬০ তজ!, আণছ
৮৪। পগ�ল�পর প�ল ।।।।।,- ২২২৮২৬০ তজ! আণছ
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                                                                                              তব-খত�য়�ন

কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
০১। খ�মএসই৩ আণছ
০২। খ�মএসই৫ আণছ
০৩। খ�মএসই৬   ন�ই
০৪। খ�মএসই৭ ন�ই
০৫। খ�মএসই৮ আণছ
০৬। স�দ� খ��� ০১ তদস�র আণছ
০৭&। স�দ� খ��� ০২ তদস�র আণছ 
০৮। স�দ� খ��� ০৩ তদস�র ন�ই 
০৯। স�দ� খ��� ০৪ তদস�র    ন�ই 
১০। স�দ� খ��� ০৫ তদস�র ন�ই
১১। স�দ� খ��� ০৬ তদস�র ন�ই
১২। দ�গট�ন� খ��� ০১ তদস�র আণছ
১৩। দ�গট�ন� খ��� ০২ তদস�র আণছ
১৪। দ�গট�ন� খ��� ০৩ তদস�র ন�ই
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
১৫। দ�গট�ন� খ��� ০৪ তদস�র আণছ
১৬। দ�গট�ন� খ��� ০৫ তদস�র আণছ
১৭। দ�গট�ন� খ��� ০৬ তদস�র ন�ই
১৮। পন�টসরট পণ�ড,কন2ফজ লর ৮.৫১৩.৫ ন�ই
১৯। পন�টসরট পণ�ড,অফণসট, ( এ৪),৮০ প���র আণছ
২০। পন�টসরট পণ�ড,অফণসট, ৮.৫১৩.৫- ১০০ প���র (এ-৬) ন�ই
২১। তশপ পণ�ড বড় (স�দ�) ন�ই
২২।  তশপ পণ�ড  পছ�ট (স�দ�) ন�ই
২৩। ফ�ইল পব�ড2 ন�ই
২৪। ফ�ইল ফ�পস আণছ
২৫। ‘‘ ’’ পগ কটন পটপ২.৫৪ পস(তম(৪৫তম( ১ চওড়� আণছ
২৬। তসণJর তফ��,ণমরন,পস০.৬৩৫পস(তম( ন�ই
২৭। তসণJর তফ��, ল�ল,পস০.৬৩৫পস(তম( ন�ই
২৮। পসলফ ই!তক! সণ�ম পণ�ড, আট2 ল�ইন ন�ই
২৯। পপনষণ�ন স�ধ�রণ, ��( ত�রর, তবতবধ র! আণছ
৩০। পপনষণ�ন স�ধ�রণ, তশপ ষণ�ন সহ  ��( ত�রর আণছ
৩১। পপনষণ�ন হ�ই অতফতসয়�ল ��( ত�রর ন�ই
৩২। ��তসণকর ত�রর পডক কণ�ণলন�র ষণ�ন ন�ই
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ন�ই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
৩৩। টণ�গ কটন ৬ লম� (১০০ টর ব�তনল) ন�ই
৩৪। টণ�গ কটন১০ লম� (৫০টর ব�তনল) ন�ই
৩৫। ডণকট প�ঞ  ০২ তছদ ন�ই
৩৬। ডণকট প�ঞ  ০১ তছদ ন�ই
৩৭। পজমস করপ পগ�ল�ক�র, তপতভতস পক�ণটড ন�ই
৩৮। সণ�পল পমতশন  (বড়) ন�ই
৩৯। সণ�পল পমতশন   (ণছ�ট) ন�ই
৪০। সণ�পল তপন (বড়),১,০০০ টর পণ�ণকট। ন�ই
৪১। সণ�পল তপন (ণছ�ট), ন�ই
৪২। ক�কতচবড়, ৮.২৫ লম� ,ণডলর ন�ই
৪৩। পপপ�র ক�ট�র  ২২ পস( তম( লম� ন�ই
৪৪। স�দ� সজ��র বল ন�ই
৪৫। ল�ল স�দ� সজ��র বল ন�ই
৪৬। উন�ম�ণনর ��( ত�রর পপতনল জ�র ন�ই
৪৭। ��তসণকর পসল১২ লম� ন�ই
৪৮। প�ণটর সজ�লর ৩ ��র তবতশষ ন�ই
৪৯। ��র ক�ট�  ১.৫ লম� আণছ
৫০। ড�ক ফ�ইল কভ�র, ��( ত�রর ন�ই
৫১। হ�ইল�ইট�র পপন, হলজদ ক�তল, ন�ই
৫২। হ�ইল�ইট�র পপন, সবজজ ক�তল, ন�ই
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
                   আণছ ননাই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
৫৪। তচঠ ম�প�র যন, ড�য়�ল তসণসম, ২পকতজ ন�ই

৫৫। তপন পখ�ল�র যন ন�ই

৫৬। পপপ�র ওণয়ট ন�ই

৫৭। ঝজ তড় ��( ন�ই

৫৮। �রল গ�ম ন�ই

৫৯। পপতনল ক�ট�র ন�ই

৬০। ইণরজ�র ন�ই
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                                                                                                            তস-খত�য়�ন

কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ননাই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
০১। ক�ঠ পপতনল এইচ,তব,সণ�ডল�র ননাই

০২। বই ব�কধ�ই ক�পড়, পমরন, ১০৬ পস(তম(, ননাই

০৩। বই ব�কধ�ই ক�পড়, ল�ল, ১০৬ পস(তম(, আণছ
০৪। বই ব�কধ�ই ক�পড়, সবজজ,১০৬ পস(তম( ননাই

০৫। বই ব�কধ�ই ক�পড়, পব��ল গরন, ১০৬ পস(তম(, আণছ
০৬। বই ব�কধ�ই ক�পড়, খণয়রর, ১০৬ পস(তম(, আণছ
০৭। বই ব�কধ�ই ক�পড়, পনভর ব,১০৬ পস(তম(, আণছ
০৮। বই ব�কধ�ই ক�পড়, আক�শর, ১০৬ পস(তম( ননাই

০৯। বই ব�কধ�ই ক�পড়, ক�ণল�, ১০৬ পস(তম( আণছ
১০। বই ব�কধ�ই ক�পড়, হলজদ, ১০৬ পস(তম( ননাই

১১। ভণ�তনল� ক�গজ, হ�লক� নরল, ১০৬.৭পস(তম( আণছ
১২। ভণ�তনল� ক�গজ,  নরল, ১০৬.৭ পস(তম( আণছ
১৩। ভণ�তনল� ক�গজ, ল�ল, ১০৬.৭পস(তম( আণছ
১৪। জ�লর ক�পড়, ৯২ পস(তম(, ৩৬ চওড়� ননাই

১৫। ড�ষ�র ক�পড়, ৫৫ পস(তম(৫৫ পস(তম( আণছ
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কতমক পচতল� পণণণর ন�ম মজজদ মনবণ
আণছ ননাই

(১) (২) (৩) (৪) (৫)
১৬। অ!কন �জ তল, পবতজর পল�ম ন!০০ তসতরজ১৬ আণছ

১৭। অ!কন �জ তল, পবতজর পল�ম ন!০৫ ।।।।।১৬ আণছ

১৮। অ!কন �জ তল, পবতজর পল�ম ন!০৬ ।।।।।১৬ আণছ

১৯। পসল�ই সজ�� ররল ন!০২ (৪০০ তম() পচইন আণছ

২০। পথড কটন ররল ন!০৪ (৪০০ তম(), ক̂ষ� আণছ

২১। পথড কটন ররল ন!০২ (৪০০ তম(), বনজক ম2�ক� আণছ

২২। পথড কটন ররল ন!০৮ (৩০০তম(), বনজক ম�ক2 � আণছ

২৩। পথড কটন ররল ন!৩০ (৪০০ তম() পজ এনতপ আণছ

২৪। ডই! তপন, তপ�ণলর (৫০ টর ব�ক) আণছ

২৫। পব�ড2  তপন, ০.২৫ লম� (৫০টর পণ�() আণছ

২৬। আইণলট ন!০২ (১০,০০০ টর ব�ক) ই!লণ�ন আণছ

২৭। আইণলটন!-০৪ (১,০০০ টর ব�ক) ননাই

২৮। তষণলর পপপ�র করপ, পছ�ট ননাই

২৯। ��তষণকর ত�রর ফ�ইল করপ ননাই
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