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�মাবাংল �কা ড  েিরালিা রংংাা তত েববিরণ: 
 

মােরি িাম: আগ�, ২০২০ 

রাই ডে্েকশি মাকডর (েরসম) িংং 
 

 
�মাবাংল �কাে ডি রংংা: ৪১ ই মামলাি রংংা: ৫১ ই জেিমারাি  েিমার: ১৬,৩০,০০০ াকা। 

 
 
 

ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) 

০১। ১০-০৮-২০২০ েমিপি �বগম িােশদা আ�াি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 
 
জিাব �মাঃ শিণ্ �াােরি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম) েবসরইআং, ঢাকা। 

মরেলম  ং র দং সা েমেম 
ঘি, েমিপি-২, ঢাকা। 

্ােম ডেো েমম, েব� , �কক ঁ 
 ািরই  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(৩১ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 

 থ ডদ� 

০২। ভা�কল েমেম ঘি, েমিপি-২, 
ঢাকা। 

্ােম ডেো েমম, েব� , �কক ঁ 
 ািরই  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(৩১ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 

 থ ডদ� 

০৩। ঢাকা মরেলম  ং র, েমিপি-
২, ঢাকা। 

্ােম ডেো েমম, েব� , �কক ঁ 
 ািরই  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(৩১ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 

 থ ডদ� 

০৪। ১৭-০৮-২০২০ বা�া �বগম িােশদা আ�াি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 

াযােভি ে ঁি েিংেকং 
ঁয়া াি, দে�র বা�া, বা�া, 

েিংেকং ঁয়া াি  � 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 

৫০,০০০/-  থ ডদ� 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

 
�েকৗঃ ে্েিাজ আা�দ, ে্�  ে্রাি 
(েরসম) েবসরইআং, ঢাকা। 

ঢাকা। মািের� �বাাি কিাি   িােধ। (৩১ ধািা) 

০৫। গলশাি �ােভাাি শে ং মল, ্য়রাল 
 াঁয়াি, গলশাি-২, ঢাকা-
১২১২।  

েশশ  দ খাবাি,  কে্  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(৩১ ধািা) 

১,০০,০০০/-  থ ডদ� 

০৬। গলশাি �ােভাাি শে ং মল, ্য়রাল 
 াঁয়াি, গলশাি-২, ঢাকা-
১২১২।  

করেমইকর (�া�,  য়েল  
�রা , টথে �)  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(৩১ ধািা) 

১,০০,০০০/-  থ ডদ� 

০৭। ২৪-০৮-২০২০ রকবাজাি �বগম িােশদা আ�াি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 
 
জিাব �মাঃ িােশদ আল মামি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম) েবসরইআং, ঢাকা। 
 

�মাঃ বােয়েজদ,  ােিজাি, 
মামেিি �ায়াি  েয়েলি 
কািখািা, েদগ বাা �লি, 
রকবাজাি, ঢাকা। 

�ায়াি  েয়ল, �কােকািা   েয়ল 
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 

 থ ডদ�  ঁ ১ 
�কাই  াকাি 
মালামাল 
�ংর 

০৮। ২৪-০৮-২০২০ রকবাজাি �বগম িােশদা আ�াি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 
 
জিাব �মাঃ িােশদ আল মামি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম) েবসরইআং, ঢাকা। 
 

�মাঃ জােকি �াােরি, কম ডরািণ, 
মামেিি �ায়াি  েয়েলি 
কািখািা, েদগ বাা �লি, 
রকবাজাি, ঢাকা। 

�ায়াি  েয়ল, �কােকািা   েয়ল 
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 
 

 থ ডদ� 

০৯। �মাঃ আ��াা, কম ডরািণ, 
মামেিি �ায়াি  েয়েলি 
কািখািা, েদগ বাা �লি, 
রকবাজাি, ঢাকা। 

�ায়াি  েয়ল, �কােকািা   েয়ল 
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

২৫,০০০/-  
 

 থ ডদ� 

১০। রকবাজাি �বগম িােশদা আ�াি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 
 
জিাব স সি সম ্িাাদ �াােরি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম) েবসরইআং, ঢাকা। 

�মাঃ আ�ল খােলক, �বরায়ণ 
 া ডিাি, �ায়াি  েয়েলি 
কািখািা, ৭, েদগ বাা �লি, 
রকবাজাি, ঢাকা। 

করেমইকর  � (�ায়াি  েয়ল, 
�কােকািা   েয়ল)  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

১,০০,০০০/-  থ ডদ� 

১১। �মাঃ শাঁি, কম ডরািণ, �ায়াি করেমইকর  � (�ায়াি  েয়ল, েবসরইআং ২৫,০০০/-  থ ডদ� 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

  েয়েলি কািখািা, ৭, েদগ বাা 
�লি, রকবাজাি, ঢাকা। 

�কােকািা   েয়ল)  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

১২। �মাঃ ্াোম, কম ডরািণ, �ায়াি 
 েয়েলি কািখািা, ৭, েদগ বাা 
�লি, রকবাজাি, ঢাকা। 

করেমইকর  � (�ায়াি  েয়ল, 
�কােকািা   েয়ল)  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

২৫,০০০/-  থ ডদ� 

১৩। ২৫-০৮-২০২০ ধামিাং জিাব মাা�দ আেমমল সারাি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , েবসরইআং, ঢাকা। 
 
জিাব �েকৗঃ �মাঃ শো ল ংরলাম, 
ে্�  ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, 
ঢাকা। 

�ির ফা সা �বভােিজ, েবেরক 
েশশ িগিণ, ধামিাং, ঢাকা। 

 ািরই, েব� , �কক  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

৫০,০০০/-  থ ডদ� 

১৪। োলাং  ফা সা �বভােিজ, 
েবেরক েশশ িগিণ, ধামিাং, 
ঢাকা।  

 ািরই, েব� , �কক  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
(২৭ ধািা) 

৫০,০০০/-  থ ডদ� 

১৫। ০৯-০৮-২০২০ রা�গাঁ, 
র��াম। 

জিাব ঁমি ্ারক , েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে  
জিাব িাজণব দাশ গু, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), র��াম 

রাকেরর ফা সা �বভােিজ, 
রা�গাঁ, 
র��াম। 
 

্ই ড্ াংা রয়ােবি �তল 
ঁ্ই ড্ াংা  াম  েলম  
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
১৫(২) ঁ ১৮ 
ধািা 

২,০০,০০০/-  থ ডদ� 

১৬। ২৩-০৮-২০২০ 
 

রদি, 
�িায়াখালণ। 
 

জিাব মণি কামরুামাি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে  
জিাব �মাঃ আ�ল মা�াি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, র��াম। 

িজিণ গ�া �বকািণ, কােলতািা 
বাজাি, রদি, �িায়াখালণ। 

 ািরই, েব�   �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসর আং 
আংি, ২০১৮ 
৩০ ধািা 

১৫,০০০/-  থ ডদ� 

১৭। �াশিাল ফা সা ংাােেজ, 
দে�িাা , রদি, �িায়াখালণ। 

 ািরই, েব�   �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসর আং 
আংি, ২০১৮ 
৩০ ধািা 

১২,০০০/-  থ ডদ� 

১৮। ২৫-০৮-২০২০ 
 

রদি, বা�িবাি। 
 

জিাব মা  ি িামাি  রেবল, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে  
 
জিাব �মাঃ আ�ল মা�াি 

  াি �াি ফা, ভিাখালণ, 
বালাঘা া, রদি, বা�িবাি। 

 ািরই, েব� ,  
�কক  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 

৫০০০/-  থ ডদ� 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

ে্�  ে্রাি (েরসম)) সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

১৯। ২৬-০৮-২০২০ গিাগিণ, 
বাশখালণ, 
র��াম। 
 

জিাব �মাঃ আেতকি িামাি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে  
জিাব িাজণব দাশ গু, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, র��াম। 

শাা আমািত �বকািণ, গিাগিণ, 
বাশখালণ, র��াম। 

 ািরই, েব� ,  
�কক  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

১০০০০/- 

২০। রািপি, 
বাশখালণ, 
র��াম। 
 

েদ ঢাকা েকং, �বকািণ, রািপি, 
বাশখালণ, র��াম। 

 ািরই, েব� ,  
�কক  �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

২০০০০/- 

২১। ২০-০৮-২০২০ চয়াাাাা জিাব  িাংয়া মমতাজ, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , চয়াাাাা। 
 
জিাব দণ �ি কমাি দ�, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, খলিা। 

ম�া সোি�াংজ, রদি, 
চয়াাাাা। 

মেি লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

৮,০০০/-  থ ডদ� 

২২। ২০-০৮-২০২০ চয়াাাাা জিাব শণবািণ রিকাি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , চয়াাাাা। 
 
জিাব দণ �ি কমাি দ�, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, খলিা। 

মরেলম ফা, রদি, চয়াাাাা। েশশখাা লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

১৫,০০০/-  থ ডদ� 

২৩। ২৪-০৮-২০২০ িাজিগি, 
�মৗলভণবাজাি 

জিাব ে�য়াংকা  াল, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , �মৗলভণবাজাি। 
 
জিাব �মাঃ ংয়ােছি আিা্াত, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, েরেল । 

েবরেম�াা �বকািণ, মে বাজাি, 
িাজিগি, �মৗলভণবাজাি। 

 ািরই সবং েব�  
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 

৫০০০/-  থ ডদ� 

২৪। ১৯-০৮-২০২০ রদি, ক�বাজাি ৈরয়দ মিাদ ংরলাম, রাকািণ কেমশিাি আল �মা�্া কিে ােিশি, েিংেকং ঁয়া াি  � ঁজি ঁ ৫,০০০/-  থ ডদ� 



বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
 

মাি ভবি 
 ১১৬/ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

ঁ েব� েিব ডাাণ  ােজেে , ক�বাজাি 
জিাব ংকবাল আা�দ, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, ক�বাজাি। 

রমােলিছিা, রদি, ক�বাজাি। লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

 েিমা  
মািদ� আংি, 
২০১৮ 

২৭। ১৭-০৮-২০২০ ঠাকিগাঁ জিাব �মাঃ ্জেল িা�ণ �রৗধিণ, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , ঠাকিগাঁ 
জিাব ংবাদত মােিক, ে্�  ে্রাি 
(েরসম) েবসরইআং, িংপি। 

ে� �াি �রা  ্যাােি, 
প�মপি, রদি, ঠাকিগাঁ। 

লে� �রা   � লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ৩০ ধািা। 

১০,০০০/-  থ ডদ� 

২৮। ১৮-০৮-২০২০ �গােব�গ�, 
গাংবা�া 

জিাব �মাঃ িােজি �াােরি, রাকািণ 
কেমশিাি (ভেম), �গােব�গ�, গাংবা�া। 
জিাব �মাঃ �দেলায়াি �াােরি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, িংপি। 

�মৗ মণ �বকােি, �গােব�গ�, 
গাংবা�া। 

েব�   � লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ১৫(১) 
ধািা। 

৩০,০০০/-  থ ডদ� 

২৯। মায়ামেি �াাে ল সা 
�ি�েিে, �গােব�গ�, 
গাংবা�া। 

্ােম ডেো েমম  � 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ৩০ ধািা। 

১০,০০০/-  থ ডদ� 

৩০। ১৯-০৮-২০২০  াব ডতণপি, 
েদিাজপি 

জিাব �মাঃ �খাদাদাদ, রাকািণ 
কেমশিাি (ভেম),  াব ডতণপি, েদিাজপি। 
জিাব �মরবাা-িি-াারাি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, িংপি। 

মজন �ো সা েব�  ্যাােি, 
 াব ডতণপি, েদিাজপি। 

েব�   �  লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ৩০ ধািা। 

১০,০০০/-  থ ডদ� 

৩১। ২০-০৮-২০২০ কালণগ�, 
লালমেিিাা । 

জিাব �মাঃ জাাাাণি �াােরি, রাকািণ 
কেমশিাি (ভেম), কালণগ�, 
লালমেিিাা । 

স সল েব েেকর, দল�াম, 
কালণগ�, লালমেিিাা । 

�� েেকর  েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ৩১ ধািা। 

২৫,০০০/-  থ ডদ� 

৩২। ২৬-০৮-২০২০ রদি, িংপি। জিাব মাামদ াারাি  ধা, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , িংপি। 
জিাব ংবাদত মােিক, ে্�  ে্রাি 
(েরসম) েবসরইআং, িংপি। 

 িােমকা  ং র,  াকাি মাথা, 
রদি, িংপি। 

্ােম ডেো েমম  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ৩০ ধািা। 

১০,০০০/-  থ ডদ� 

৩৩। ০৬-০৮-২০২০ রকবাজাি �মাঃ েজয়ািি িামাি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , বেিশাল ঁ 
েিেখল িায়, ে্�  ে্রাি (েরসম), 

েিি ােি কৃ করেমইকর, 
রেকিে াল, বেিশাল 

�া�, �ণিংণম, �ায়াি  েয়ল, 
েল ে�ক  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 

েবসরইআং 
আংি-
২০১৮/৩০ 

৫০,০০০/-  থ ডদ� 



বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
 

মাি ভবি 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

েবসরইআং, বেিশাল। মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

৩৪। ১৯-০৮-২০২০ রাগিেদ জিাব �মাঃ েজয়ািি িামাি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , বেিশাল ঁ 
জিাব �মাঃ মাাফুি িামাি 

কুর �বকািণ, রাগিেদ 
বেিশাল 

েব�  েবসরইআং 
আংি-
২০১৮/৩০ 

১০,০০০/-  থ ডদ� 

৩৫। ২৪-০৮-২০২০ শ�ুগ�, 
ময়মিেরংা 

জিাব মেিাি�ি বম ডি, রাকািণ 
কেমশিাি, েব� েিব ডাাণ  ােজেে , 
ময়মিেরংা 
 
�েকৗঃ �মাঃ িজরল ংরলাম, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, 
ময়মিেরংা। 

িাজণব দার, িাজণব �বকািণ 
রিকােলবািণ, শ�ুগ�, 
ময়মিেরংা 
 

�ো ঁ েব�   �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি ২০১৮ 
সি ১৫ 
(১)/২৭ 

২৫,০০০/-  থ ডদ� 

৩৬। ২৬-০৮-২০২০ রদি, 
ময়মিেরংা 

জিাব �রগুা �মািাজ, রাকািণ 
কেমশিাি ঁ েব� েিব ডাাণ  ােজেে , 
ময়মিেরংা 
 
জিাব �মাঃ শো ল ংরলাম, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, 
ময়মিেরংা। 

েরিাুল ংরলাম, িম ে� 
 ং র সা কিে্কশিািণ, 
িতি বাজাি, রদি, 
ময়মিেরংা 

্ােম ডেো েমম ঁ েব�  
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি ২০১৮ 
সি ১৫ 
(১)/২৭ 

২৫,০০০/-  থ ডদ� 

৩৭। ১৬-০৮-২০২০ িাজবািণ জিাব �মাঃ আা াারাি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , িাজবািণ। 
জিাব েি�াি ৈবা, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, ্েিদপি। 

স াাে�ি েিংেকং ঁয়া াি, ২ 
িং �বিাাাাা, রদি, 
িাজবািণ। 

েিংেকং ঁয়া াি  � 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ১৫/২৭ 

২৫,০০০/-  

৩৮। ১৮-০৮-২০২০ ্েিদপি জিাব বােয়েজ ি িামাি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে  
জিাব �মাঃ মেিি �াােরি, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, 
্েিদপি। 

িাজকমাি ফা ��াাাার ঁ নি 
�াে�ক ংাােেজ েলঃ, রদি, 
্েিদপি। 

 ািরই, েব�  সবং �কক  � 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি 
  িােধ।- 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ১৫/২৭ 

 েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে  
কতডক  রতকড 
কিা ােয়েছ। 



বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
 

মাি ভবি 
 ১১৬/ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

৩৯। ২৬-০৮-২০২০ মক দপি, 
�গা ালগ� 

জিাব �মাঃ আরমত �াােরি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , �গা ালগ�। 
জিাব েি�াি ৈবা, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, ্েিদপি। 

তািেক�ি েমমা� ভা�াি ঁ 
িাজকমাি েমমা� ভা�াি, 
মক দপি, �গা ালগ�  

্ােম ডেো েমম  � 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি, ২০১৮ 
সি ১৫/২৭ 

 েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে  
কতডক  রতকড 
কিা ােয়েছ। 

৪০। ১৮-০৮-২০২০  াবিা জিাব �মাঃ বােয়জণদ-েবি-আখ�, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে ,  াবিা। 
জিাব �মাঃ আেমনল ংরলাম, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, িাজশাাণ 

খ�কাি ফা সা �বভােিজ, 
আেি্পি, রদি,  াবিা। 

মেি  �  লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ৩১ ধািা 

২৫০০০/-  থ ডদ� 

৪১। ২০-০৮-২০২০ বগিা জিাব �মাঃ মাজাারল ংরলাম, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , বগিা 
জিাব ুিােয়দ আােমদ, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, বগিা। 

আং আি ংেলক�েি�, রদি, 
বগিা 

ংেলক�েিক ্যাি �িগেল ি, 
 ংর, রেক  ঁ সিােজড বাা 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ১৫(১)/২৭ 
ধািা 

৫০০০০/-  

৪২। ২৩-০৮-২০২০ রা াংিবাবগ� জিাব �মাঃ রুল আেমি, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , রা াংিবাবগ�। 
জিাব �দবেত েব�ার, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, িাজশাাণ।  

সম সম ফা ��াাাার, 
�রাদপি, ারপি, �গাম�াপি, 
রা াংিবাবগ�। 

রািাচি  �  লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ১৫(১)/২৭ 
ধািা 

৭০০০০/-  

৪৩। ২৩-০৮-২০২০ বগিা জিাব মার্ আ্জাল িাজি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , বগিা। 
জিাব ুিােয়দ আােমদ, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, বগিা। 

ংরলােময়া লা�া �রমাং, রদি, 
বগিা 

ভােম ডেরেল  �  লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 
ধািা 

১৫০০০/- েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ২৯ ধািা 
�মাবাংল 

�কা ড আংি-
২০০৯ সি 
ত্েরলভ� 
িা াঁয়ায় 
মামলা রু 
কিা র�ব 
ায়েি। 



বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
 

মাি ভবি 
 ১১৬/ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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ংম. তােিখ সলাকাি িাম েব� েিব ডাাণ  ােজেে  ঁ 
�েরেকিইং  ে্রােিি িাম 

�েত�ােিি িাম ঁ িকািা  ে�ি িাম ঁ   িােধি ধির আংি/ধািা দ�/শাে� মা� 

৪৪। বগিা কিে্কশিািণ, 
িাজাবাজাি, রদি, বগিা 

রািাচি,েব�  ঁ েঘ  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 
রংি�র 
আংি-২০০৯ 
সি ৩৭ ঁ ৪৩ 
ধািা 

১৩০০০/-  

৪৬। ২৫-০৮-২০২০   াবিা। জিাব �মাছাঃ মমতাজ মাল 
জিাব �মাঃ আেমনল ংরলাম 

�মরার ড মাল ��াার ড সা 
�াঁয়াি েমলর, আং �ক �িাা, 
জয়িগি, ঈ�িদণ,  াবিা। 

ময়দা,আ া ঁ গেমি ভেি 
 �র�া লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ১৫(১)/২৭ 
ধািা 

৪০০০০/-  থ ডদ� 

৪৭। ২৬-০৮-২০২০ েরিাজগ� জিাব �মাঃ েলয়াকত রালমাি 
জিাব �গােব� কমাি �ঘাি 

�মরার ড  দয় �বকািণ, রদি, 
েরিাজগ� 

েব� , �কক  �র�া 
লাংের েবাণি  ৈবধভােব 
মািের� �বাাি কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ৩০ ধািা 

১৫০০০/-  থ ডদ� 

৪৮। ২৬-০৮-২০২০ েরিাজগ� জিাব �মাঃ েলয়াকত রালমাি 
জিাব �গােব� কমাি �ঘাি 

�মরার ড িামােিয়া  �বকািণ, 
রদি, েরিাজগ� 

�কক  �  লাংের েবাণি 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ৩১ ধািা 

৩০০০০/-  থ ডদ� 

৪৯। ২৪/০৮/২০২০ �রৗ��াম, 
কেম�া 

জিাব �মা আলআেমি রিকাি, েব� 
েিব ডাাণ  ােজেে , কেম�া 
জিাব �মাঃ শাো ল ংরলাম, ে্� 
 ে্রাি (েরসম), েবসরইআং, কেম�া। 

আেল্ ফা 
েবেরক েশ/ি, �রৗ��াম, কেম�া 

 ািরই, েব�  ঁ �কক  ে� 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ১৫ ধািা 

৪০,০০০/-   থ ডদ� 

৫০। ২৭/০৮/২০২০  রদি দঃ কেম�া জেি িেি, েব� েিব ডাাণ  ােজেে , 
কেম�া 
জিাব েজয়ািল াক, ে্�  ে্রাি 
(েরসম), েবসরইআং, কেম�া 

আয়শা �বকািণ, বাতাবােিয়া, 
রদি দঃ কেম�া 

 ািরই, েব�  ঁ �কক  ে� 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

েবসরইআং 
আংি-২০১৮ 
সি ১৫ ধািা 

২৫,০০০/-   থ ডদ� 

৫১।   জিাব আা বকি েরে�ক, েব� েিব ডাাণ 
 ােজেে , কেম�া 
জিাব েজয়ািল াক , ে্�  ে্রাি 

খ�কাি ফা ��াাাার , েবেরক 
েশ/ি, আঃ রদি, কেম�া। 

েব� , রািাচি ঁ ের র  ে� 
 ৈবধভােব মািের� �বাাি 
কিাি   িােধ। 

�ভা�া 
 েধকাি 

আংি, ২০০৯ 

২,০০,০০০/-  থ ডদ� 



বাংলােদশ �যাাাা ডর সা � ে�ং ং ইইিশি 
 

মাি ভবি 
 ১১৬/ক, �তজগাঁ েশশ সলাকা, ঢাকা-১২০৮। 
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(েরসম), েবসরইআং, কেম�া সি ৫৩ ধািা 

 


