
শিপ হ্যান্ডশ িং অপারেটে এে তাশ কা 

১ কক. এস. আব্দু  হ্াশকম সন্স এন্ড ককািং 
আশেফ ম্যানিন (২য় ত া) 

৫৮, মধ্য ক াসাই ডাঙ্গা, চট্টগ্রাম। 

২ কসানাে বািং া কেশডিং ২০, কেিন কোড, খু না। 

৩ কমসাস স খু না কেডাস স শ িঃ ০৬, িামসুে েহ্মান কোড, খু না। 

৪ এ. এস. এ . শেশিরডাে এন্ড  শিশেক শ িঃ 
আ -ইস াম কচম্বাে (৪র্ স ত া) 

৯১, আগ্রাবাদ, কমাশি সয়া  এশেয়া, চট্টগ্রাম-৪১০০। 

৫ গ্রীণ এন্টােপ্রাইি শ িঃ 
আে. শব. ককাট স (১ম ত া)৫৪, আগ্রাবাদ, 

বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

৬ এ. ডশিউ. খান এন্ড ককািং শ িঃ 
িাশখো মশি  (১ম ত া) মধ্য ক াসাই ডাঙ্গা, 

স্ট্রান্ড কোড, ফশকেহ্াট, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

৭ পঞ্চো  উদায়ন সিংস্থা শ িঃ 
িাহ্ািাশদ কচম্বাে (৬ষ্ঠ ত া) ১৩৩১/শব,এস.কক. 

মুশিব কোড, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

 

৮ 
কসমস এন্টাে প্রাইি 

আশমন শফউচাে পাকস (১ম ত া) 

১৪৪০/এ-৩, স্ট্রান্ড কোড ক াসাই ডািং া, চট্টগ্রাম। 

৯ কপ্রশেি কেরপারেিন শ িঃ 
আে. শব. ককাট স (৩য় ত া), ৫৪ 

আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম। 

১০ ফ্লীট ইন্টােন্যািনা  শ িঃ 
কহ্াসাইন কচম্বাে (২য় ত া), ১০৫ 

আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম। 

১১ কমসাস স নবাব এন্ড ককাম্পানী 
সু তান মারকসট (২য় ত া), ১৫১, কিখ মুশিব কোড 

আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

১২  াকী কেশডিং কেরপারেিন 
৩০৯, খান িাহ্ান আ ী কোড 

খু না সদে, খু না। 

১৩ আমীে এন্ড সন্স শ িঃ 
মার ক কচম্বাে (১ম ত া) 

৫/৫, আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম। 

১৪ কক. এম. এরিশন্স 
শব. এস নাহ্াে শবশডিং (কফ্লাে-১) 

োন্ড কোড, চট্টগ্রাম। 

১৫ কমসাস স সুশফ এন্ড ব্রাদাস স 
২০৬/এ, এস. এন. প্লািা (১ম ত া) 

৩ নিং কিটি ক ট, ফশকেহ্াট বন্দে, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

১৬ এমএসএ সাশি সরসস শ িঃ 
২০৬/এ, এস. এন. প্লািা (১ম ত া) 

৩ নিং কিটি ক ট, ফশকেহ্াট বন্দে, চট্টগ্রাম- ৪১০০। 

১৭ শেশিরডাে কেইন্ডস শসশন্ডরকইট শ িঃ 
১৮০/১৮১, হ্াশকম শমশন সুপাে মারকসট (৩য় ত া) 

৩ নিং কিটি ক ইট, ডব মুশেিং, চট্টগ্রাম। 

১৮ কমসাস স হ্ারসম এন্ড সন্স মাদ্রাসা কোড, কমািং া, বার েহ্াট। 

১৯ কমসাস স খু না ইউশনয়ন এন্টােপ্রাইি শ িঃ 
কপাট স পাওয়াে হ্াউি কোড 

কমািং া, বার েহ্াট। 

২০ েহ্মান এন্টােপ্রাইি 
হ্ািী বাহ্ােউশিন কোড 

কমািং া, বার েহ্াট। 

২১ কমসাস স  ফুে এন্ড ককািং 
৩৮, ওড যরিাে কোড, 

খাশ িপুে, খু না। 



২২ কমসাস স ইউনাইরটড কেশডিং ককাম্পানী 
সাধােণ শবমা সদন (কফ্লাে-৩ দশিণ) 

১০২, আগ্রাবাদ, শস/এ, চট্টগ্রাম। 

২৩ কমসাস স হ্ািী ইশদ্রস এন্ড সন্স শ িঃ 
শব. এস নাহ্াে শবশডিং (গ্রাউন্ড কফ্লাে) 

োন্ড কোড, মাশিে হ্াট, চট্টগ্রাম। 

২৪ কমসাস স এইচ শস কমশেন শ িঃ 
শব. এস নাহ্াে শবশডিং (কফ্লাে-২), রুম নিং-৩৯ 

োন্ড কোড, মাশিে হ্াট, চট্টগ্রাম। 

২৫ শবএসটিশস িীশপিং শ িঃ 
বািাে ককায়াে (এক্স. এম. ককাট স) 

ক রি -৫, ১০৮, আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম। 

২৬ কফাে জুরয়  শেশিরডাশেিং শসশন্ডরকইট শ িঃ এ. এ. স্ট্রান্ড কোড, বন্দে, চট্টগ্রাম। 

২৭ সী ওয়াডস কেরপারেিন 
এম ককাট স (২য় ত া), ১০৮, আগ্রাবাদ 

বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম-৪১০০। 

২৮ এরসাশসরয়ট কেডাস স এন্ড কমশেনাস স শ িঃ 
২২, পাল্ম শিউ, ১০১, আগ্রাবাদ 

বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম-৪১০০। 

২৯ সী ককাষ্ট িীশপিং এন্ড কেশডিং শ িঃ 
আে. শব. ককাট স (৩য় ত া) 

৫৪, আগ্রাবাদ, বাশণশিযক এ াকা, চট্টগ্রাম-৪১০০। 

৩০ কমসাস স আকম  খান এন্ড ককািং 
আনওয়াো আকম  কচম্বাে 

২৩২, এস. কক. মুশিব কোড, কচৌমুহুশন কমাড়, চট্টগ্রাম। 

 


