
জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান কৃফ ব্াাংে কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে 

নাং 
জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর োব র পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। ছাত্তার খান ৫৭/ফবরেব /১৬-১৭ কৃফ ব্াাংে,কুফিয়া লাখা ১,৫১,০৮৩/= ৯২,৫০০/= ১১/১০/১৮ 

০২। আীঃ বার  বােলা ২৮/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৩,৮১,২৪১/= ১,০৫,০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৩। ামসু ে ৪৮/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২৪,৮৪০/= ৬০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৪। উজ্জ ৬৫/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৩৭,৬১১/= - ১১/১০/১৮ 

০৫। ারো খাতুন ১৬/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২০,৮১৪/= ৫০,০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৬। ইর্ন্াজ আ  ২৪/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৩৬,৭২২/= ১০,০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৭। াফব প্রামাফনে ২২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৪৩,৮০৭/= ৩৯,০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৮। জমাীঃ বােলা ৩০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৭২,৩০২/= ২৫০০০/= ১১/১০/১৮ 

০৯। আীঃ োরের ২৬/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২৩,৭৮৮/= - ১১/১০/১৮ 

১০। জামা উফিন ৭২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৪৩,৭৫৭/= ৯০,০০০/= ১১/১০/১৮ 

১১। জেরায়ার জারন ১৫/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২২,৬২৪/= _ ০৪/১০/১৮ 

১২। নুর উফিন ২৩/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,০৩,১৩২/= ৩০,০০০/= ১১/১০/১৮ 

১৩। ামসু আম খান ২৯/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২৫,৯৫৪/= ২০,০০০/= ১১/১০/১৮  

১৪। মাাবু আম ১০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৩৮,৫০০/= ৮৮,০০০/= ১১/১০/১৮ 

১৫। মরম আ  ফোং ০৪/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৩,০৯,৪৪৪/= - ১১/১০/১৮ 

১৬। জমাীঃ লাম ম ৬৪/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৫৯,২১১/= ৬৮,০০০/= ১৮/১০/১৮ 

১৭। আরলাে  আ  ১২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৯৯,৭১১/= ১,০০,০০০/= ১৬/১০/১৮ 

১৮। খফবর উফিন োফর্ত ০৬/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৮৫,৬৫৮/= ৮৫,০০০/= ১৮/১০/১৮ 

১৯। চান ফময়া ৮০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৮১,২০০/= ১২,৫০০/= ১৬/১০/১৮ 

২০। আীঃ াফেম ৭৯/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২৬,৩০০/= ১০,০০০/= ১৮/১০/১৮ 

২১। ঠান্টু আ  ৯২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৬৯,৬০০/= - ১৮/১০/১৮ 

২২। জমাীঃ আফরি ৭১/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২০,১০০/= ১৬,০০০/= ১৬/১০/১৮ 

২৩। জমাীঃ আমজাে ৭৫/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,০৬,৩০০/= - ১৬/১০/১৮ 

২৪। নজরু ইাম ১৪/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৮২,০১৬/= ৭০,৪০০/= ১৮/১০/১৮ 

২৬। াাম  জলখ ৪৭/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ৩২,৮৫০/= - ১৮/১০/১৮ 

২৭। আফমরু ইাম ৫০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৭৯,০৫০/= - ১৮/১০/১৮ 

২৮। আীঃ ওাব ৭৬/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৭২,৫০০/= ২৫/= ১৮/১০/১৮ 

২৯। আ  েের মন্ড ৫৮/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৩৩,০৮০/= ৬৭,০০০/= ১৮/১০/১৮ 

৩০। জরেন্দার ১৩/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৩৫,৪০০/= ৫০,৬০০/= ১৮/১০/১৮ 

৩১। আবু বক্কর ৫৩/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৪১,৩৬০/= ১২,০০০/= ২৩/১০/১৮ 

৩২। আফজজুর রমান ৮১/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৯৬,১১১/= ৮৫,০০০/= ২৩/১০/১৮ 

৩৩। ফরয়াজ ৪৯/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৩,১৯,১২০/= - ২৩/১০/১৮ 

৩৪। ইয়ার আ  ৬৩/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৯১,৯৫৩/= ৪১,০০০/= ২৩/১০/১৮ 

৩৫। জর্তারাব জারন ৪২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৬৮,৬৫০/= ২০,০০০/= ১৯/০৯/১৮ 

৩৬। রফম ফোং ৬৬/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,১৫,০০০/= - ২৩/১০/১৮ 

৩৭। জোরবান আ  ৬২/ফবরেব /১৬-১৭ “ ৫২,৪১১/= ৯,৫০০/= ২৩/১০/১৮ 

৩৮। মাম্মে আ  ৬০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,৩২,০৬০/= ৪০৭৫/= ২৩/১০/১৮ 

৩৯। লাম ম জারন ৫৯/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,০৬,৬৩০/= - ২৩/১০/১৮ 

৪০। মুফি ফুফউ ৯১/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৫৬,০০০/= ১৯,০০০/= ২৩/১০/১৮ 

৪১। জমাাম্মে আ  ৬৮/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ২,৭০,২১১/= - ২৩/১০/১৮ 

৪২। লফরফু ইাম ৮৭/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৪৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৪৩। মেবু ০৬/ফবরেফব/১৭-১৮ “” ২,৭২,৭৯৮/= ১০,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৪৪। োইয়ুম ০৩/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ৩,৬৫,৮৫৮/= ৮,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৪৫। মাার্তাব উফিন ০৮/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ৯০,৫২২/= ১৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৪৬। মেবু ফোং ০৯/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ২,৪৮,৮৮৭/= ১৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৪7। ফর্তি ফোং ১০/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ১,০৪,৬৬৮/= ১০,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

48। আরখর ফোং ০৭/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ৭৭,৬০৪/= - ৩০/০৯/১৮ 

49। ফরাজু ০২/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ৩,৬৬,১০৩/= - ৩০/০৯/১৮ 

50। জটােন ০১/ফবরেফব/১৭-১৮ “ ৩,৬৭,২১১/= - ৩০/০৯/১৮ 

51। বােলা আ  মন্ড ০৯/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ৪৪,৯০০/= ২৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫২। জমাল্লা আীঃ মফজে ৫৬/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ২,১৪,৫২০/= ৪৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫৩। আীঃ জফ ৩৯/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ১,৬৪,১৭০/= ৮৫,০০০/=- ৩০/০৯/১৮ 

৫৪। জাফদু ইাম ০৫/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ১,০২,৪৩৮/= ৬৪,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫৫। নজরু ফোং ৪১/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ২,৭৪,৭৮০/= - ৩০/০৯/১৮ 

৫৬। আরছর আ  ৮৬/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ১,৫৪,০০০/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫৭। রার জমাল্লা ৮৮/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫৮। আমগ র জারন ৮৫/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,০১,৬৪৭/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৫৯। জমাীঃ বাবু জারন ৮৪/ফবরেব /১৬-১৭ “ ১,২১,৫৬০/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৬০। নাজমু জারন ৯০/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৬১। ফলন ৮৯/ফবরেব /১৬-১৭ “ ২,৬১,৫০০/= ৫৫,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 

৬২। ইমাই জারন ৩২/ফবরেফব/১৬-১৭ “ ৩,০৭,৬৭১/= ২৩,০০০/= ৩০/০৯/১৮ 
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ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর োব র পফরমান 
২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। জার রানা ০৬/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,০২,৫১০/= ৮২,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০২। জার রানা ০১/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.কুফিয়া লাখা ৬১,৮২৪/= ৩০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৩। ফখন আরমে ০৩/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,৩৬,৯২৬/= ৪৬,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৪। জমাীঃ ফখফের ০৭/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,১৫,১১২/= ৭৪,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৫। লফিকু ইাম  ০৪/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,৯০,০১৯/= ১,৬৮,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৬। অরলাে কুমার ১১/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.থানাপাড়া লাখা ১,২৪,৯৭১/= ১৯,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৭। জাফদু ইাম  ১০/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ৯১,৩১৭/= ২৭,০০০/= ১৬/10/১৮ 

০৮। এানু ে ০১/এফব/০৭-০৮ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.কুফিয়া লাখা ৬৭,৯৫৩/= ৬৭৫০/= ১4/10/১৮ 

০৯। োফরবু মন্ড  ০৫/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,০১,৪৯৮/= ৬১,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১০। আমজাে জারন ০৬/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,৩৩,৬৭২/= ৯৭,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১১। ফনলুিার ইয়াফমন ১৩/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.বড় বাজার লাখা ৩৩,৩৭৫/= ৭০০০/= ১৬/10/১৮ 

১২। নাফগ ি জবগম ০৫/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ৫৫,৭২৪/= ৩২,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১৩। লাফনুজ্জামান ০৮/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.থানাপাড়া লাখা ৭৮,১৪৬/= ২৪,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১4। ওয়াফদুর রমান  ১১/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.থানাপাড়া লাখা ২,০৯,৯৩০/= ৫০,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১5। নাফদু ইাম  ০২/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,১৮,৮৪৭/= ২৫,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১6। আইনু ইাম  ০৪/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ৪৯,০৩৮/= - ১4/10/১৮ 

১7। ফবলারর্ত আ   ০৭/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,১০,১৭০/= ৩২,০০০/= ১৬/10/১৮ 

১8। লাাের্ত জারন রফে ০৮/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ৯৫,৬৭৯/= ৮০০০/= ১4/10/১৮ 

১৯। ফরজভ  আরমে রাজু ০২/এফব/১৬-১৭ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট,লাখা ৮৫,৯৬৫/= ২০,০০০/= ১৬/10/১৮ 

২০। িারুে মামুে ০৩/এফব/১৫-১৬ অগ্রণ  ব্াাংে ফ.ফনউ মারেিট লাখা ১,২৪,২২২/= ৯০,০০০/= ১৬/10/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান জানা  ব্াাংে ফ. কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর 
োব র 

পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। জররনা আক্তার ২০/এফব/১৩-১৪ জানা  ব্াাংে,জোট ি ফবফডাং লাখা ৩৪,৯৬৩/= ১৫,০০০/= ০৭/১০/১৮ 

০২। জমাীঃ রফবউ ইাম ০২/এফব/১৩-১৪ জানা  ব্াাংে,জোট ি ফবফডাং লাখা ২,৪৭,২১৫/= - ০৭/১০/১৮ 

০৩। াারা খাতুন ০১/এফব/১৪-১৫ জানা  ব্াাংে,জোট ি ফবফডাং লাখা ৭৫,৩৮০/= ২২,০০০/= ০৭/১০/১৮ 

০৪। এ এম কুদ্দু ১২/এফব/১৩-১৪ জানা  ব্াাংে,জোট ি ফবফডাং লাখা ২,২০,৫৩৮/= ১,০৮,০০০/= ০৭/১০/১৮ 

০৫। আব্দু রফর্তি ০১/এফব/১৩-১৪ জানা  ব্াাংে,জোট ি ফবফডাং লাখা ১,০৪,৭৯২/= ১৪,৫০০/ ০৭/১০/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান েম িাংস্থান ব্াাংে কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর 
োব র 

পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। জমাীঃ আব্দু জব্বার ০৪/েম িাংব্াীঃ/১২-১৩ েম িাংস্থান ব্াাংে,কুফিয়া। ৩১,৬৯০/= ২৪,৬০০/= ০৯/১০/১৮ 

০২। জমাীঃ আক্কা আ  ০৩/েম িাংব্াীঃ/০৮-০৯ েম িাংস্থান ব্াাংে,কুফিয়া। ৭০,২৮৬/= ২৪,৪৯২/= ০৯/১০/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান উপের েফমলনার, কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর োব র পফরমান 
২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। লফদু ইাম  ০৮/উপের/১৬-১৭ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ২৪,৪৬,০৬৬/= ১,০০,০০০/= ১৯/১২/১৮ 

০২। জরজাউ ে ০১/উপের/১৩-১৪ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ৩,৫৫,১৩৮/= ২,৫৪,২০০/= 21/10/১৮ 

০৩। জুরয় পারভজ ০১/উপের/১৫-১৬ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ১,৮৬,৭০৭/= 5০,৮০০/= 21/10/১৮ 

০৪। আবু োাম আজাে ০১/উপের/১৫-১৬ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ২৮,৪৯৪/= 24,112/= 21/10/১৮ 

০৫। াফদু ইাম স্বপন ০৬/উপের/১০-১১ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ৬৬,২০০/= ৪০,০০০/= 21/10/১৮ 

০৬। মনজুর আম  ০৩/উপের/০৬-০৭ উপের েফমলনার,েফিয়া ারেি। ৯৪,০০০/= - 21/10/১৮ 

 



জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান োিম এক্সাইজ ও ভযাট,জভড়ামারা কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর োব র পফরমান 
২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। মনজুর আম জখােন ২৮/মূে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়ামরা ারেি। 

৮,০০০/= 
- 21/10/১৮ 

০২। মনজুর আম জখােন ৬৩/মূে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়ামরা ারেি। 

২,৩৯,০০০/= 
- 21/10/১৮ 

০৩। জরজাউ ে ৬৫/মুে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়ামরা ারেি। 

১,১১,৩৫০/= 
- 21/10/১৮ 

০৪। আফমনু ইাম  ৩১/মূে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়ামরা ারেি। 

৩৩,০০০/= 
    ১৫,০০০/= 21/10/১৮ 

০৫। মৃর্ত আরমান 

জচয়ারম্যান 

৩৪/মূে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়াা্মারা ারেি। 

২৪,০০০/= 
- 21/10/১৮ 

০৬। লফদু ইাম ০২/মূে/১০-১১ োিম এক্সাইজ ও 

ভযাট,জভড়ামারা ারেি। 

৫,১৪,৭৭৫/= 
১,৬০,৫০০/= 21/10/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান ওরজাপাফডরো ফ. কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর 
োব র 

পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। আফজজুর রমান  ১০/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৩০,৭৮৭/= - ২৫/10/১৮ 

০২। আফনসুর ১৩/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ২৯,২৩৬/= - ২৫/10/১৮ 

০৩। বরের্ত  ১৮/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ১,৩৭,৭৮৩/= 16,863.88 ২৫/10/১৮ 

০৪। জরবো ০১/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৮,৫৮২/= - ২৫/10/১৮ 

০৫। লাফো আক্তার ১৬/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৫৭,১৪৪/= - ২৫/10/১৮ 

০৬। নুরজাান  ১১/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৮,৯৮১/= - ২৫/10/১৮ 

০৭। জমার আ  ১৫/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ১২,২৪৭/= ২২০০/= ২৫/10/১৮ 

০৮। আফনসুর ১২/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৩২,৬৮৫/= - ২৫/10/১৮ 

০৯। জমাখরসুর ১৪/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ৯,৩৮০/= - ২৫/10/১৮ 

১০। মফরয়ম ০৬/ফবদুযৎ/১৭-১৮ ওরজাপাফডরো ফ.কুফিয়া। ২৮,৬৩৯/= 19,620/= ২৫/10/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া লাখার মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর 
োব র 

পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। অফনব িাণ ব্ানাফজি ১২/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৪২,৯৩৫/= ২১,০০০/= 27/09/18 

০২। ফমজানুর রমান আেন্দ ১১/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৬৮,৯৪৯/= ১৬,৬০০/= 27/09/18 

০৩। নজরু ইাম  ০২/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৪৬,৮১১/= ৫,০০০/= 27/09/18 

০৪। রারলো পারভ ন ০১/আরফব/১৪-১৫ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৭৬,১৯৯/= ৬১,৭৩০/= 27/09/18 

০৫। রওলন আরা ০৯/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৪২,৭৭৮/= ৩৪,৭০০/= 27/09/18 

০৬। আইনু ইাম ০৪/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৭7,৭৮৮/= - 27/09/18 

০৭। েফরম জলখ ০৮/আরফব/১৩-১৪ রুপা  ব্াাংে ফ.কুফিয়া। ৩৭,৪৬০/- ১৪,০০০/= 27/09/18 

 

 

 

 



 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান ভূফম অফিগ্রন লাখা, কুফিয়া মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর 
োব র 

পফরমান 

২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 
পরবর্তী র্তাফরখ 

০১। জমাীঃ আব্দু মান্নান ১৭/এ এ/১২-১৩ ভূফম অফিগ্রন লাখা,কুফিয়া। ৯,৪৬,১৯১/= - ৩০/০৯/১৮ 

০২। ইছাে আ  ০১/এএ/১২-১৩ ভূফম অফিগ্রন লাখা,কুফিয়া। ৮,০৮,২৫০/= ১,৯০,০০০/= ২৭/০৯/১৮ 

 

জজনারর ার্ট িফিরেট লাখায় চমান ফবফবি মামার ফাব ফববরণ ীঃ 

 

ক্রফমে নাং জেনাোররর নাম মামা নম্বর পাওনাোর োব র পফরমান 
২5/০৯/২০১৮ 

পযর্ন্ি আোয় 

পরবর্তী 

র্তাফরখ 
মর্ন্ব্ 

০১। আফরবু ইাম ০১/ফবফবি/১৩-১৪ জুফডফলয়া মুফিখানা লাখা, কুফিয়া। ৩৮,০০,০০০/= - 
২৮/১০/১৮ 

জন-

৩৯০/১১মামার 

জফরমানা বাবে 

০২। ইমানু ে ০১/অরজপ্র(রা)/১০-১১ রাজস্ব লাখা, কুফিয়া। ৮২,৬০,০০০/= -  
১৪১৬ ারর র্তফড়য়া 

মারর ইজারা 

০৩। োজ মাজমাোর  ০১/জজীঃপফরে/০১-০২ জজা পফরে, কুফিয়া। ২,৪৬,৮৮৭/= - ৪/১০/১৮ 
রায়টা মুফরাং জখয়া 

ঘারটর ইজারা বাবে 

০৪। ফিররাজ খান  ০১/জেৌ.থা.পফরে/০৫-

০৬ 

জেৌর্তপুর থানা পফরে ৪৪,৫৪৪/= ১৮,০০০/= 
০৪/১০/১৮ 

পফররের জোোরনর 

বরেয়া ভাড়া বাবে 

০৫। োমা উফিন ফোং ০২//অরজপ্র(রা)/১০-১১ রাজস্ব লাখা, কুফিয়া। ১,৯০,৬৭,১০৮/= - ০৯/১০/১৮ জরফজফি ের িাফে 

০৬। ফিররাজ খান  ০১/থা.পফরে/৯৯-

২০০০ 

জেৌর্তপুর থানা পফরে ৪৭,০১৬/= ২৮,৫৪৩/= 
০৭/১০/১৮ 

ভাড়া বাবে 

 


