
 

জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান িষ াংক ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক 
নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর পিরমান 

১১/১১/২০১৮ 
পয  আদায় পরবত  তািরখ ম  

০১। ছা ার খান ৫৭/িবেকবী/১৬-১৭ িষ াংক, ি য়া শাখা ১,৫১,০৮৩/= ৯৪,৫০০/= ১৭/১২/১৮  
০২। আঃ বারী বাদশা ২৮/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৩,৮১,২৪১/= ১,২৫,০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৩। সাম ল হক ৪৮/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২৪,৮৪০/= ৬০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৪। উ ল ৬৫/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৩৭,৬১১/= ১০,০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৫। সােহদা খা ন ১৬/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২০,৮১৪/= ৫৩,০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৬। ই াজ আলী ২৪/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৩৬,৭২২/= ১০,০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৭। হািবল ামািনক ২২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৪৩,৮০৭/= ৪৪,০০০/= ১৭/১২/১৮  
০৮। মাঃ বাদশা ৩০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৭২,৩০২/= ১৮,০৫০/= ১৭/১২/১৮  
০৯। আঃ কােদর ২৬/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২৩,৭৮৮/= ২০,০০০/= ১৭/১২/১৮  
১০। জামাল উি ন ৭২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৪৩,৭৫৭/= ১,০০,০০০/= ১৭/১২/১৮  
১১। দেলায়ার হােসন ১৫/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২২,৬২৪/= _ ১৭/১২/১৮  
১২। র উি ন ২৩/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,০৩,১৩২/= ৪৫,০০০/= ১৭/১২/১৮  
১৩। সাম ল আলম খান ২৯/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২৫,৯৫৪/= ২০,০০০/= ১৭/১২/১৮   
১৪। মাহা ল আলম ১০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৩৮,৫০০/= ৯৬,০০০/= ১৭/১২/১৮  
১৫। মসেলম আলী িদং ০৪/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৩,০৯,৪৪৪/= - ১৭/১২/১৮  
১৬। মাঃ শামীম ৬৪/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৫৯,২১১/= ৬৮,০০০/= ২৬/১২/১৮  
১৭। আরশাদ  আলী ১২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৯৯,৭১১/= ১,০০,০০০/= ২৬/১২/১৮  
১৮। খিবর উি ন সকািত ০৬/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৮৫,৬৫৮/= ৯৫,০০০/= ২৬/১২/১৮  
১৯। চান িময়া ৮০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৮১,২০০/= ১২,৫০০/= ২৬/১২/১৮  
২০। আঃ হািকম ৭৯/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২৬,৩০০/= ১২,০০০/= ২৬/১২/১৮  
২১। ঠা  আলী ৯২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৬৯,৬০০/= ১৩,১০০/= ২৬/১২/১৮  
২২। মাঃ আিরফ ৭১/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২০,১০০/= ১৬,০০০/= ২৬/১২/১৮  
২৩। মাঃ আমজাদ ৭৫/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,০৬,৩০০/= - ২৬/১২/১৮  
২৪। নজ ল ইসলাম ১৪/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৮২,০১৬/= ৯০,৪০০/= ২৪/১২/১৮  
২৬। সালাম  শখ ৪৭/িবেকিব/১৬-১৭ “ ৩২,৮৫০/= - ২৬/১২/১৮  
২৭। আিম ল ইসলাম ৫০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৭৯,০৫০/= - ২৬/১২/১৮  
২৮। আঃ ওহাব ৭৬/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৭২,৫০০/= ১৪,৫২৫/= ২৬/১২/১৮  
২৯। আলী কদর ম ল ৫৮/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৩৩,০৮০/= ৬৭,০০০/= ২৬/১২/১৮  
৩০। সেক ার ১৩/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৩৫,৪০০/= ৫০,৬০০/= ২৬/১২/১৮  
৩১। আ  ব র ৫৩/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৪১,৩৬০/= ১৪,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৩২। আিজ র রহমান ৮১/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৯৬,১১১/= ৮৫,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৩৩। িরয়াজ ৪৯/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৩,১৯,১২০/= - ৩০/১২/১৮  
৩৪। ইয়ার আলী ৬৩/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৯১,৯৫৩/= ৪৪,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৩৫। তারাব হােসন ৪২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৬৮,৬৫০/=            33,000/= ৩০/১২/১৮  
৩৬। রিহম িদং ৬৬/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,১৫,০০০/= - ৩০/১২/১৮  
৩৭। কারবান আলী ৬২/িবেকবী/১৬-১৭ “ ৫২,৪১১/= ৯,৫০০/= ৩০/১২/১৮  
৩৮। মহা দ আলী ৬০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,৩২,০৬০/= ৮০৭৫/= ৩০/১২/১৮  
৩৯। শামীম হােসন ৫৯/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,০৬,৬৩০/= 5,000/= 06/01/১9  
৪০। ি  িসউল ৯১/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৫৬,০০০/= ১৯,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৪১। মাহা দ আলী ৬৮/িবেকিব/১৬-১৭ “ ২,৭০,২১১/= - ৩০/১২/১৮  

৪২। শির ল ইসলাম ৮৭/িবেকিব/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৬০,০০০/= ৩০/১২/১৮  

৪৩। মক ল ০৬/িবেকিব/১৭-১৮ “” ২,৭২,৭৯৮/= ২০,০০০/= ১২/১২/১৮  
৪৪। কাই ম ০৩/িবেকিব/১৭-১৮ “ ৩,৬৫,৮৫৮/= ৮,০০০/= 12/12/১৮  
৪৫। মাহাতাব উি ন ০৮/িবেকিব/১৭-১৮ “ ৯০,৫২২/= ২৫,০০০/= ১২/১২/১৮  
৪৬। মক ল িদং ০৯/িবেকিব/১৭-১৮ “ ২,৪৮,৮৮৭/= ২৫,০০০/= ১২/১২/১৮  
৪7। লিতফ িদং ১০/িবেকিব/১৭-১৮ “ ১,০৪,৬৬৮/= ১৫,০০০/= ১২/১২/১৮  
48। আেখর িদং ০৭/িবেকিব/১৭-১৮ “ ৭৭,৬০৪/= - 12/12/১৮  
49। িসরা ল ০২/িবেকিব/১৭-১৮ “ ৩,৬৬,১০৩/= ২৫,০০০/= ২৯/১১/১৮  
50। টাকন ০১/িবেকিব/১৭-১৮ “ ৩,৬৭,২১১/= - 12/12/১৮  
51। বাদশা আলী ম ল ০৯/িবেকিব/১৬-১৭ “ ৪৪,৯০০/= ২৫,০০০/= 12/12/১৮  
৫২। মা া আঃ মিজদ ৫৬/িবেকিব/১৬-১৭ “ ২,১৪,৫২০/= ৭১,০০০/= ১২/12/১৮  
৫৩। আঃ জিলল ৩৯/িবেকিব/১৬-১৭ “ ১,৬৪,১৭০/= ৮৫,০০০/=- ১২/১২/১৮  
৫৪। জািহ ল ইসলাম ০৫/িবেকিব/১৬-১৭ “ ১,০২,৪৩৮/= ৭১,০০০/= ১২/১২/১৮  
৫৫। নজ ল িদং ৪১/িবেকিব/১৬-১৭ “ ২,৭৪,৭৮০/= ২০,০০০/= ১২/১২/১৮  
৫৬। আেছর আলী ৮৬/িবেকিব/১৬-১৭ “ ১,৫৪,০০০/= ৭৫,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৫৭। রােসল মা া ৮৮/িবেকিব/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৭০,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৫৮। আলমগীর হােসন ৮৫/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,০১,৬৪৭/= ৭০,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৫৯। মাঃ বা ল হােসন ৮৪/িবেকবী/১৬-১৭ “ ১,২১,৫৬০/= ৬৫,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৬০। নাজ ল হােসন ৯০/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৭০,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৬১। িশলন ৮৯/িবেকবী/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৭০,০০০/= ৩০/১২/১৮  
৬২। ইসমাইল হােসন ৩২/িবেকিব/১৬-১৭ “ ৩,০৭,৬৭১/= ২৩,০০০/= ১২/১২/১৮  

 
 
 
 
 
 
 



 
জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান অ ণী াংক িল.(িনউ মােকট ও থানাপাড়া শাখা) ি য়ার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর পিরমান ০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। সােহল রানা ০৬/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,০২,৫১০/= ৮২,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০২। সােহল রানা ০১/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল. ি য়া শাখা ৬১,৮২৪/= ৭,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৩। িলখন আহেমদ ০৩/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,৩৬,৯২৬/= ৪৭,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৪। মাঃ িখিদর ০৭/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,১৫,১১২/= 80,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৫। অেশাক মার ১১/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.থানাপাড়া শাখা ১,২৪,৯৭১/= ১৯,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৬। জািহ ল ইসলাম  ১০/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ৯১,৩১৭/= ৩১,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৭। এহসা ল হক ০১/এিব/০৭-০৮ অ ণী াংক িল. ি য়া শাখা ৬৭,৯৫৩/= ৬৭৫০/= ২৪/1২/১৮  

০৮। কাির ল ম ল  ০৫/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,০১,৪৯৮/= ৬৩,০০০/= ২৪/1২/১৮  

০৯। আমজাদ হােসন ০৬/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,৩৩,৬৭২/= ১,০5,5০০/= ২৪/1২/১৮  

১০। িন ফার ইয়াসিমন ১৩/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.বড় বাজার শাখা ৩৩,৩৭৫/= ৭০০০/= ২৪/1২/১৮  

১১। নািগ স বগম ০৫/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ৫৫,৭২৪/= ৩৭,০০০/= ২৪/1২/১৮  

১২। শািহ ামান ০৮/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.থানাপাড়া শাখা ৭৮,১৪৬/= ২৭,৫০০/= ২৪/1২/১৮  

১৩। ওয়ািহ র রহমান  ১১/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.থানাপাড়া শাখা ২,০৯,৯৩০/= ৫২,০০০/= ২৪/1২/১৮  

১৪। নািহ ল ইসলাম  ০২/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,১৮,৮৪৭/= ৩৩,৫০০/= ২৪/1২/১৮  

১৫। আই ল ইসলাম  ০৪/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ৪৯,০৩৮/= - ২৪/1২/১৮  

১৬। িবশারত আলী  ০৭/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,১০,১৭০/= ৩২,০০০/= ২৪/1২/১৮  

১৭। শাহাদত হােসন রিক ০৮/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ৯৫,৬৭৯/= ৮০০০/= ২৪/1২/১৮  

১৮। িরজভী আহেমদ রা  ০২/এিব/১৬-১৭ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট,শাখা ৮৫,৯৬৫/= ২১,০০০/= ২৪/1২/১৮  

১৯। ফা ক মাহ দ ০৩/এিব/১৫-১৬ অ ণী াংক িল.িনউ মােকট শাখা ১,২৪,২২২/= ৯7,০০০/= ২৪/1২/১৮  

 
জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান সানালী াংকিল. ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার 
দাবীর 

পিরমান 
০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। রেহনা আ ার ২০/এসিব/১৩-১৪ সানালী াংক, কাট  িবি ং শাখা ৩৪,৯৬৩/= ১৫,০০০/= 10/১2/১৮  

০২। মাঃ রিবউল ইসলাম ০২/এসিব/১৩-১৪ সানালী াংক, কাট  িবি ং শাখা ২,৪৭,২১৫/= - 10/১2/১৮  

০৩। সাহারা খা ন ০১/এসিব/১৪-১৫ সানালী াংক, কাট  িবি ং শাখা ৭৫,৩৮০/= ৫২,০০০/= 10/১2/১৮  

০৪। এস এম স ১২/এসিব/১৩-১৪ সানালী াংক, কাট  িবি ং শাখা ২,২০,৫৩৮/= ১,০৮,০০০/= 10/১2/১৮  

০৫। আ ল লিতফ ০১/এসিব/১৩-১৪ সানালী াংক, কাট  িবি ং শাখা ১,০৪,৭৯২/= ১৫,৫০০/ 10/১2/১৮  

 
জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান কম সং ান াংক ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর 
পিরমান 

০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। মাঃ আ ল জ ার ০৪/কম সং াঃ/১২-১৩ কম সং ান াংক, ি য়া। ৩১,৬৯০/= ২৪,৬০০/= ০4/১1/১৮  

০২। মাঃ আ াস আলী ০৩/কম সং াঃ/০৮-০৯ কম সং ান াংক, ি য়া। ৭০,২৮৬/= ২৪,9৯২/= ০4/১1/১৮  

 
জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান উপকর কিমশনার,কি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর পিরমান 22/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। শিহ ল ইসলাম  ০৮/উপকর/১৬-১৭ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ২৪,৪৬,০৬৬/= ১,০০,০০০/= ১৯/১২/১৮  

০২। রজাউল হক ০১/উপকর/১৩-১৪ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ৩,৫৫,১৩৮/= ২,৫৪,২০০/= ১৯/১২/১৮  

০৩। েয়ল পােভজ ০১/উপকর/১৫-১৬ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ১,৮৬,৭০৭/= 5০,৮০০/= ১৯/১২/১৮  

০৪। আ ল কালাম আজাদ ০১/উপকর/১৫-১৬ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ২৮,৪৯৪/= 2৮,৪৯৪/= ১৯/১২/১৮ 
িতেবদন পেল 

িন ি  

০৫। সািহ ল ইসলাম পন ০৬/উপকর/১০-১১ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ৬৬,২০০/= ৪০,০০০/= ১৯/১২/১৮  

০৬। মন র আলম  ০৩/উপকর/০৬-০৭ উপকর কিমশনার,কি য়া সােকল। ৯৪,০০০/= - ১৯/১২/১৮  

 

জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান ওেজাপািডেকা িল. ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার 
দাবীর 

পিরমান 
০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০1। রজাহান  ১১/িব ৎ/১৭-১৮ ওেজাপািডেকা িল. ি য়া। ৮,৯৮১/= - ২7/11/১৮  

০2। মাহর আলী ১৫/িব ৎ/১৭-১৮ ওেজাপািডেকা িল. ি য়া। ১২,২৪৭/= ২২০০/= ২7/11/১৮  

০3। মাখেল র ১৪/িব ৎ/১৭-১৮ ওেজাপািডেকা িল. ি য়া। ৯,৩৮০/= - ২7/11/১৮  

04। মিরয়ম ০৬/িব ৎ/১৭-১৮ ওেজাপািডেকা িল. ি য়া। ২৮,৬৩৯/= 19,620/= ২7/11/১৮  



 

জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান কা মস এ সাইজ ও ভ াট, ভড়ামরা ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 
 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর পিরমান 22/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। মন র আলম খাকন ২৮/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

৮,০০০/= 
- ১৯/১২/১৮  

০২। মন র আলম খাকন ৬৩/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

২,৩৯,০০০/= 
- ১৯/১২/১৮  

০৩। রজাউল হক ৬৫/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

১,১১,৩৫০/= 
- ১৯/১২/১৮  

০৪। আিম ল ইসলাম  ৩১/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

৩৩,০০০/= 
১৫,০০০/= ১৯/১২/১৮  

০৫। ত আরমান 
চয়ার ান 

৩৪/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

২৪,০০০/= 
- ১৯/১২/১৮  

০৬। শিহ ল ইসলাম ০২/ সক/১০-১১ কা মস এ সাইজ ও 
ভ াট, ভড়ামরা সােকল। 

৫,১৪,৭৭৫/= 
১,৬৫,৫০০/= ১৯/১২/১৮  

 
জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান পালী াংক িল. ি য়া শাখার মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার 
দাবীর 

পিরমান 
০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। অিনব াণ ানািজ ১২/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৪২,৯৩৫/= ২১,০০০/= ১০/১২/18  

০২। িমজা র রহমান আক  ১১/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৬৮,৯৪৯/= ১৬,৬০০/= ১০/১২/18  

০৩। নজ ল ইসলাম  ০২/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৪৬,৮১১/= ৫,০০০/= ১০/১২/18  

০৪। রােশদা পারভীন ০১/আরিব/১৪-১৫ পালী াংক িল. ি য়া। ৭৬,১৯৯/= ৬৫,৭৩০/= ১০/১২/18  

০৫। রওশন আরা ০৯/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৪২,৭৭৮/= ৩৪,৭০০/= ১০/১২/18  

০৬। আই ল ইসলাম ০৪/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৭7,৭৮৮/= - ১০/১২/18  

০৭। কিরম শখ ০৮/আরিব/১৩-১৪ পালী াংক িল. ি য়া। ৩৭,৪৬০/- ১৪,০০০/= ১০/১২/18  

 

জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান িম অিধ হন শাখা, ি য়া  মামলার িহসাব িববরণীঃ 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর 
পিরমান 

০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  তািরখ ম  

০১। মাঃ আ ল মা ান ১৭/এল এ/১২-১৩ িম অিধ হন শাখা, ি য়া। ৯,৪৬,১৯১/= - 0৫/1২/১৮  

০২। ইছাহক আলী ০১/এলএ/১২-১৩ িম অিধ হন শাখা, ি য়া। ৮,০৮,২৫০/= ২,০০,০০০/= 0৫/1২/১৮  

 

জনােরল সা িফেকট শাখায় চলমান িবিবধ মামলার িহসাব িববরণীঃ 
 

িমক নং দনাদােরর নাম মামলা ন র পাওনাদার দাবীর পিরমান ০৪/১১/২০১৮ 
পয  আদায় 

পরবত  
তািরখ 

ম  

০১। আির ল ইসলাম ০১/িবিবধ/১৩-১৪ িডিশয়াল ি খানা শাখা, ি য়া। ৩৮,০০,০০০/= - 
 

সসন-
৩৯০/১১মামলার 
জিরমানা বাবদ 

০২। ইমা ল হক ০১/অেজ (রা)/১০-১১ রাজ  শাখা,কি য়া। ৮২,৬০,০০০/= - 04/11/18 ১৪১৬ সােলর তিড়য়া 
মহােলর ইজারা 

০৩। কাজল মাজমাদার  ০১/ জঃপিরষদ/০১-০২ জলা পিরষদ, ি য়া। ২,৪৬,৮৮৭/= - 0৪/১1/১৮ রায়টা িরং খয়া 
ঘােটর ইজারা বাবদ 

০৪। িফেরাজ খান  ০১/ দৗ.থা.পিরষদ/০৫-
০৬ 

দৗলত র থানা পিরষদ ৪৪,৫৪৪/= ১৮,০০০/= 0৪/১1/১৮ 
পিরষেদর দাকােনর 
বেকয়া ভাড়া বাবদ 

০৫। কামাল উি ন িদং ০২//অেজ (রা)/১০-১১ রাজ  শাখা,কি য়া। ১,৯০,৬৭,১০৮/= - ০4/১1/১৮ রিজি  কর ফািক 

০৬। িফেরাজ খান  ০১/থা.পিরষদ/৯৯-২০ দৗলত র থানা পিরষদ ৪৭,০১৬/= ২৮,৫৪৩/= ০4/১1/১৮ ভাড়া বাবদ 

 


