
মভ  ও জুন ২০২০ ভাসয সএনসি সপসরিং মেসনয সযিভীসন সযদ শন সযসার্ শ 
 

ক্রসভক 

নিং 

প্রসতষ্ঠাসনয নাভ ঠিকানা অনুসভাদন নম্বয এফিং প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ ছসফ 

০১ িনাফ িাাসঙ্গয আরভ 

মভাফাইর নম্বয ০০১৮১৫৬৩৩৭৭৬ 

সির্াগািং সএনসি াসব শ মেন, িাসযায়ায সদঘীযাড় ফা েযান্ড,দসদওয়ান নগয  ার্ািাযী,ি্টগ্াভ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৩৪৩.০৭  

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 ৫ ফছয অভত্ময অভত্ময  মোসযি সসরন্ডায সয-মর্ে কযসণয সনয়ভ থাকসরও তা প্রসতারন না কযা। 

 

 

 

 

 

০২ সপউর ইরাভ, সযিারক 

নাবানা সএনসি সরসভসর্ি 

৭৮, কুরগাঁও, অসিসিন মভাড়, ার্ািাযী িট্র্াভ। 

মভাফাইর নম্বয ম্যাসনিায -০১৮১১৪১১৯৪৭ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৩৯০.০৭ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 



০৩ িনাফ ভাসুদ যানা 

মিনাসযর ম্যাসনিায 

মভা শ িারারাফাদ সএনসি সপসরিং মেন 

ভীযাড়া,অসিসিন মভাড়, িারারাফাদ ফাসয়াসিত মফাত্মাভী, ি্টগ্াভ 

মভাফাইর নম্বয ০১৮১৬৪৪২২৬১ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৫০৬.০৮ 

সযদ শসনয ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 
 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 
০৪ িনাফ ভাবুফ আরভ 

মভাফাইর নম্বয -০১৮১৯৩১১৮১৫ 

মভা শ এভ আরভ গ্যা মেন 

ার্ািাযী দয, ি্টগ্াভ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন ব্যাসতত িরভান যসয়সছ, তসফ অনুসভাদসনয 

সফলয়টি প্রসক্রয়াধীন যসয়সছ। 

 
 

 

 



০৫ িনাফ খসরলুয যভান স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ যভান এন্ড মকাঃ সএনসি সপসরিং মেন 

৫৯৭/এ সসিএ এসবসনউ, ি্টগ্াভ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৮১৯৫৪৪৯৫২ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৩৬২.০৭ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 
০৬  

িনাফ মভাঃ আকযাভ খান,স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ এভআইসফ সএনসি সপসরিং মেন, াভিাযফাগ, ার্ািাযী, মযাি, িট্র্াভ। 
 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৬৯৮.০৮ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 



০৭ িনাফ ভসনাযঞ্জন ফক্ত, সযিারক  

মভাফাইর-০১৯০৩০৬২৭৪১ 

মভা শ াউদান শ সএনসি সরসভসর্ি  

আযাকান মযাি,ফদ্দায ার্, িান্দগাঁও িট্র্াভ  

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.৩৭.০৪ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 
 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফসফাযসকয এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ 

াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 
 

 

 

০৮ িনাফ,সরাকভান এভস 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ সিসতয়া সএনসি সযফুসয়সরিং এন্ড কনবাযন  

১নিং দÿÿণাাড়তরী ওয়াি শ,ফড় সদগীযাড়, ার্ািাযীসযাি, িট্র্াভ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৮১৯৩৮৩২৫৭ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৫৮৪.০৮ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 
 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 ৫ ফছয অন্তয অন্তয  মোসযি সসরন্ডায সয-মর্ে কযসণয সনয়ভ থাকসরও তা প্রসতারন না 

কযা। 

 

 



০৯  ািী মভাঃ আবুর াসভ 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ িভিভ সএনসি সযফুসয়সরিং মেন 

সিকনদন্ডী, ার্ািাযীসযাি, িট্র্াভ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৮১৯৩১৬৭২৪ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৯৩৭.০৮ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 
 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফসফাযসকয এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স 

াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 ৫ ফছয অভত্ময অভত্ময  মোসযি সসরন্ডায সয-মর্ে কযসণয সনয়ভ থাকসরও তা 

প্রসতারন না কযা। 

 

 

১০ ািী মভাঃ সযয়াদ আরী 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ ইন্ট্রাসকা সএনসি সযফুসয়সরিং মেন 

কাঠগড়, সতাকুন্ড, িট্র্াভ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৯৭৫০০৬১১৩ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১১৬৪.০৮ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 
 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফসফাযসকয এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা সে 

না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 



 

১১ িনাফ,কযাসর্ন এভ এ যসদ 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ সতঙ্গা সযফুসয়সরিং মেন  

দসক্ষণ সতঙ্গা, িট্র্াভ।। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১১-৭৪৮০২৮ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১১৫৫.০৫ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ০৫/০৫/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফসফাযসকয এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ 

াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

১২ িনাফ সযাজুর ইরাভ  

স্বত্ত্বাসধকাযী 

সটি ওবাযস সপসরিং মেন সরসভসর্ি, সখরগাঁও, ভাসরফাগ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৪৮৯৪৯৮ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪৩.২০৭৮.০৯ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ১৭/০৬/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 সফইআযস’য  রাইসন্স ারনাগাদ অনাসত্ত ত্র াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 
 

 

 



১৩ িনাফব িাানাযা মফগভ   

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ ািীাড়া সএনসি এন্ড সপসরিং মেন, ািীাড়া ভাসরফাগ। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১৬৩৫৮৯৪৫ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৪২৬.০৭ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ১৭/০৬/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 

 

 

 
১৪  

িনাফ,আব্দু ছারাভ 

ব্যফস্থানা সযিাযক 

মভা শ এনএ সএনসি  সপসরিং মেন 

১০১/১-এ অসত সদিংকয ড়ক দসগাসফাগ । 

মভাফাইর নম্বয-০১৭৩২৯৬৭২১৯ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১১০৯.০৭ 

সযদ শসনয ১৭/০৬/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 সফইআযস’য  ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 



১৫ িনাফ মাসরভন া 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ এটি াওয়ায সএনসি সপসরিং মেন 

ফাড্ডা,ঢকা। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১৫০৮৮০৯২ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৪০২.০৬ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ১৭/০৬/২০২০ 

 
প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 ৫ ফছয অন্তয অন্তয মোসযি সসরন্ডায সয-মর্ে কযসণয সনয়ভ থাকসরও তা প্রসতারন না কযা। 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 

 

 

 
১৬  

িনাফ, সভয়া মভাঃ আব্দুর নাঈভ 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ মফে ইোন সএনসি সপসরিং মেন 

বুিফাগ, ঢাকা। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১৩০১৮৮৮৮ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৬৩৩.০৭ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ১৭/০৬/২০২০ 

 
প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 



 

১৭ িনাফ, ফদযম্নজ্জাভান ফাবু 

মিয়াযম্যান 

মভা শ িাভান  সএনসি সপসরিং মেন 

এপ/এ মভযম্নর ফাড্ডা, ঢাকা। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১১৮৮৫৯৭৫ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১০৭১.০৬ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ২৭/০৬/২০২০ 

 
প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 

১৮ িনাফ,আব্দুয যসভ খান 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ নফীনগয সএনসি সপসরিং মেন 

াথাসরয়া, নফীনগয - িান্দুযা মযাি, াবায,ঢাকা।। 

মভাফাইর নম্বয-০১৭১১১০৮৪২৮ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১০৭০.০৬ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ৩০/০৬/২০২০ 

 
প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 
 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফসফাযসকয এফিং সফইআযস’য ারনাগাদ রাইসন্স াইসর্ 

াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  

ব্যফায কযা সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

১৯ িনাফ, মযিাউর কসযভ 

স্বত্ত্বাসধকাযী 

মভা শ রারন সএনসি সপসরিং মেন,সভাসয়ত পুয, াবায, ঢাকা। 

মভাফাইর নম্বয-০১৯৩৭৫৮৮৪৮৯ 

অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.১৫৮৬.০৮ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ৩০/০৬/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 আযসসিসএর-এয অনুসভাদন,সফইআযস’য রাইসন্স এফিং সফসফাযক সযদপ্তসযয অনাসত্ত ত্র 

াইসর্ াওয়া মায়সন। 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 আযসসিসএর এয সনধ শাসযত অনুসভাদন সপ ৩০,৪৭৫/- র্াকা সযসাধ নয়। 

 ৫ ফছয অভত্ময অভত্ময  মোসযি সসরন্ডায সয-মর্ে কযসণয সনয়ভ থাকসরও তা প্রসতারন না কযা। 

 

 

 
 

 

 

 

 

২০ মভিয াইদ ইস্কান্দায 

সযিারক 

মভা শ ভাসুদ াান 

৩২৫, দসক্ষণ কাপরুর,ঢাকা কযান্টসভন্ট, ঢাকা-১২০৬। 

মভাফাইর নম্বয-০১৮১৯-৮১৪৪৯৪ 
অনুসভাদন ত্র নিং- ২৮.১৯.০০০০.৬০৬.৩৪.৩৫৩.০২ 

সযদ শসনয তাসযখঃ ৩০/০৬/২০২০ 

প্রাপ্ত অিংঙ্গসতমূ 

 গ্যা সিসপ্রন্সাযসদয সনযাত্তা মূরক ব্যফস্থাসদ দসরসভর্,সইপটিগগর, গ্লাব ইতযাসদ  ব্যফায কযা 

সে না। 

 আযসসিসএর সত প্রসক্ষণ প্রাপ্ত িনফর মেন সযিারনা না কযা । 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


