
ননৌপরিবহন অরিদপ্তরিি অনুর োদন প্রোপ্ত রিজোইন হোউরজি তোরিকো 

 

১। ন সোসস এরিয়োরিক ন রিন্স রিিঃ, ইষ্টোনসরিউ (৫ তিো), রিআইরি এক্সনিনিন নিোি, নয়ো 

পল্টন, ঢোকো। 

২। ন সোসস থ্রী এ্োাংরেি ন রিন রিিঃ, নিরিি-১৪ (১৪তিো), ১১৪,  রতরিি বো/এ, ঢোকো। 

৩। ন সোসস নবাংেি ন রিন এন্ড ইরিরনয়োরিাং রিিঃ, ২৮/১, িরয়নরব সোকুসিোি নিোি, ঢোকো। 

৪। ন সোসস ওরয়স্টোনস ন রিন রিপ ইয়োিস রিিঃ, এইচরবএফরস রবরডাং (৪র্সতিো),১/রি, আগ্রোবোদ 

বো/এ, চট্রগ্রো । 

৫। ন সোসস  োউন্ট ি্োিী রিিঃ, নোহোি  ্োনিন (৪র্সতিো), ১৫০,  রতরিি বো/এ, ঢোকো। 

৬।ন সোসস নব-নিক রিপ সিুিন নজোন, সু্িনাং-৯০১, আি  িোওয়োি (৯ তিো), ১২, রিআইরি 

এক্সরিনিন   রতরিি, ঢোকো। 

৭। ন সোসস এসএসরি ন রিন সিুিন রিিঃ,  রু নাং-৮০৪,  নিোজ রিউ প্লোজো-১৮৫, এ্োরিফ্োন্ট 

নিোি, ঢোকো। 

৮। ন সোসস ন রিন হোউস রিিঃ, ৬৭, রসরি হোিস রবরডাং (১৭তিো), নয়ো পল্টন, ঢোকো। 

৯। ন সোসস ননৌযোন রিজোইন এন্ড কনষ্ট্রোকিন, হুদো িজ (৩য়তিো), ২১, রনউইস্কোিন, ঢোকো। 

১০। ন সোসস খুিনো রিপ ইয়োিস রিিঃ, বোাংিোরদি ননৌবোরহনী, খুিনো। 

১১। ন সোসস ন িো নসন্টোি রিিঃ, সু্ি-১-২, নিরিি-৮, স্কোইিোকস পরয়ন্ট, ২৪/এ, রবজয়নেি, 

ঢোকো। 

১২। ন সোসস এস এফ রিপ রিজোইন হোউস, ৭০, িক্ষীবোজোি, সূত্রোপুি, ঢোকো। 

১৩। ন সোসস নিরিরয়ন্ট ন রিন রিজোইন এন্ড সোরিসরসস রিিঃ, সোয়হো  স্কোই রিউ িোওয়োি, সু্ি-

রি/৫ (৬ষ্ঠতিো), 

৪৫, রবজয়নেি, ঢোকো। 

১৪। ন সোসস রিইসিো  এন্টোি প্রোইজ, ২৮/রস-১, িরয়নরব সোকুসিোি নিোি (২য়তিো),  রতরিি, 

ঢোকো। 

১৫। ন সোসস ওিোন রিপ রিজোইন এন্ড ন রিন ইরিরনয়োরিাং, ৩৯, রদিকুিো বো/এ (১১তিো), 

 রতরিি, ঢোকো। 

১৬। ন সোসস  িোকী ন রিন সরিউিন, ৯৫,  রতরিি (ইব্রোরহ  নচম্বোি), ঢোকো। 



১৭। ন সোসস অফরিোি এন্ড ন রিন ইরিরনয়োরিাং রিিঃ, সু্িনাং-রব-১০ (১১তিো), নোিোনো িরহ  

আিরিন্ট, ১৮৫, িহীদ সসয়দ নজরুি ইসিো  স্মিনী, ঢোকো। 

১৮। ন সোসস রিরয়রিি ন রিন রিিঃ, এ .এস প্লোজো (১০ তিো), ২৮/রস-২, িনয়নরব সোকুসিোি 

নিোি, ফরকিোপুি,  রতরিি বো/এ, ঢোকো। 

১৯। ন সোসস ননিোি এন্ড ন রিন কনসোিরিন্ট, ৮৬, পুিোনো পল্টন নিন (৪র্সতিো), ঢোকো। 

২০। ন সোসস নলোি ন রিন আরকসরিট, রবএন িোওয়োি (৩য়তিো), ২৮/১-রব, িরয়নরব সোকুসিোি 

নিোি,  রতরিি, ঢোকো। 

২১। ন সোসস নকোয়োন্টো  ন রিন, নকোয়োন্টো  ন রিন খোন  ্োনিন (৪-রস), ২৮/এ-৫, িরয়নরব 

সোকুসিোি নিোি,  

 রতরিি, ঢোকো। 

২২। ন সোসস ইউনোইরিি ননিোি আরকসরিট, রু  নাং-২৩ (৩য়তিো), আরজজ সুপোি  োরকসি, 

িোহবোে, ঢোকো। 

২৩। ন সোসস নিকরনো ন রিন ইরিরনয়োসস, ১৭/৫ (১৭তিো), রসরিহোিস, ৬৭, নয়ো পল্টন, ঢোকো। 

২৪। ন সোসস এফরবএ ন রিন সোরিসরসস, ২৮/১/এ, িরয়নরব সোকুসিোি নিোি (নিরিি-৯), 

 রতরিি, ঢোকো। 

২৫। ন সোসস এ এইচএস  রিপ রিজোইন এণ্ড ন রিন ইরিরনয়োরিাং  ইব্রোরহ  নচম্বোি (৮ তিো), 

৯৫,  রতরিি বো/এ, ঢোকো। 

২৬। ন সোসস রিপ িোইন রির রিি, সু্ি-৭/রি, ৬৬, আউিোি সোকুসিোি নিোি,  েবোজোি, ঢোকো। 


