
ক্রঃ নং তারিখ ইস্যু নং প্ররতষ্ঠাননি নাম রিলানিি নাম উপনেলা জেলা আঞ্চরলক কার্ যলয় জমাবাইল নং

1 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য রনলয় জেিাস য জমাঃ শামছুল আলম ইটনা রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭৩৭২৫৭৫৩৬

2 2 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রনলয় জেিাস য জমাঃ শামছুল আলম ইটনা রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ 01737257536

3 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য আঃ কুদ্দুস জেিাস য জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস করিমগঞ্জ রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭১১৫১১২৬৮

4 4 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য লাইছা জেিাস য জমাঃ লুৎফি িহমান করিমগঞ্জ রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ০১৭৭২-০০৬৬৩২

5 5 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য কুদ্দুস জেিাস য জমাঃ আব্দুল কুদ্দুস করিমগঞ্জ রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৯২০৭৪৫৮৬৭

6 6 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য মরনি জেিাস য জমাঃ আবুবক্কি রসরিক রকনশািগঞ্জ সদি রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭১৭২২০১২৯

7 7 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য আতাউস সাত্তাি আতাউল সাত্তাি তাড়াইল রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭১৩৫৪০৩৮১

8 8 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য রপংরক জিদুয়ান এনরাফাম য জমাছাঃ মাহমুদা আক্তাি পাকুরিয়া রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭১১১৯৫৩৮৩

9 9 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য রনশাত নারহয়ান এন্টািপ্রাইে জমাঃ নুরুল ইসলাম পাকুরিয়া রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৯২৫৫১২২৪৩

10 10 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৩ জমসাস য লরতফ এন্ড সন্স জমাঃ েমনশদ পাকুরিয়া রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭২৬৭০৬১৩২

11 11 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৩ জমসাস য িেনীগন্ধা জেনানিল জটাি জমাঃ জসাহাগ আকি পাকুরিয়া রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭২৯৩৩৪৯৪৮

12 12 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য জমঘনা এন্টািপ্রাইে এইচ. এম. রগয়াস উরিন বারেতপুি রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭১১৩৪৪৯৬৩

13 13 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য স্বপন জটাি জমাঃ জফিনদৌস আহনমদ জহাসাইনপুি রকনশািগঞ্জ ময়মনরসংহ ১৭২৪৭৯০৭৭৭

14 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৫ জমসাস য রিয়াে রিপাট যনমন্টাল জটাি রিয়াে আহনমদ কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭১৪২৮০৩৮

15 2 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪১ জমসাস য আফিা এন্টািপ্রাইে আলী আমোদ খান িারি কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

16 3 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪১ জমসাস য নাহাি এন্টািপ্রাইে জমনহদী হাসান কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

17 4 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪১ জমসাস য আয়ান এন্টািপ্রাইে আরেজুল হক কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

18 5 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪১ জমসাস য ইউরনক ফুি এন্ড কনজুমাি জপ্রািাক্টস জমাঃ এনামুল হক কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৮৫৭৬১১৪১৫

19 6 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য রবসরমল্লাহ জেিাস য হােী আব্দুল হান্নান কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৬৮২৯২৭৭৪২

20 7 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আরনসা এন্টািপ্রাইে আব্দুল্লাহ আল মাহফুে কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

21 8 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য জসাহাম রিপট যনমন্টাল জটাি জমাঃ োরকি জহানসন কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭২৬৪৭৯৫২০

22 9 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য রসটি চাউনলি আড়ৎ এন্ড খাদ্য ভান্ডাি জমাঃ শরিফুল ইসলাম কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭৯১২৩০৬২১

23 10 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য রনিব এন্টািপ্রাইে জমাঃ স্যলতান কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭৬১৮৭৫৬২৫

24 11 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য রসয়াম জটাি কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭৪৬২৫৪২২৪

25 12 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য জচৌধুিী জটাি কামাল জচৌধুিী কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৮১৯-০৭৪৫৮৭

26 13 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য গােী  এন্টািপ্রাইে আরমনুল ইসলাম কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৮৩৪৫৯৪১৬২

27 14 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য রুনবল কনষ্ট্রাকশন জমাঃ খারদো আক্তাি কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ১৬১১১১৬০৩৯

28 15 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য মরনি জেিাস য জমাঃ মরনি জহানসন কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৭১৪-৩১৫২০৯

29 16 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য মুন এন্টািপ্রাইে জমাঃ আঃ িহমান (হীিন রময়া) কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা -

30 17 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য স্মৃরত এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমাশািফ জহানসন কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

31 18 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য রদবা এন্টািপ্রাইে জমাহাঃ আরিফুল হক কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

32 19 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য মহানগি এন্টািপ্রাইে জমাঃ আলী মুনু্সি (রলটন) কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

33 20 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য মরদনা এন্টািপ্রাইে জমাঃ রফনিাে কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৮১৭-০০৬৮৮৮

34 21 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য জুবানয়ি জটাি, আলমগীি জহানসন কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৭১১-৩৮২৯৯৭

35 22 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য সাজ্জাদ এন্টািপ্রাইে জমাঃ জসাহাগ আলী কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৭২০-৬৯৬০৭২

36 23 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য ফারতন এন্টািপ্রাইে মাস্যদ িানা অতুল কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা

37 24 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য সারেদ এন্টািপ্রাইে শািরমন োহান মুক্তা কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা 01715631259

38 25 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ ফারহম জটাি জমাঃ হুমায়ুন করবি কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা 01819110563

39 26 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য আরিয়ান জেিাস য  আরতকুি িহমান কুরমল্লা সদি কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৮৩৭-৯০৯৮২১

40 27 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য আব্দুল্লাহ এন্টািপ্রাইে নুরুল ইসলাম চারিনা কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৮৭৯-১৯৮০৮৭

41 28 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য তামান্না ভুািাইটিে জটাি জমাঃ ইব্রারহম মুন্সী জদবীদ্বাি কুরমল্লা কুরমল্লা 01859429167



42 29 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য মুরন্স নারছি উরিন মুন্সী জমাঃ আবু হারনফ দাউদকারি কুরমল্লা কুরমল্লা

43 30 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য ফুারমরল জিইরল শপ জিনহনা আক্তাি দাউদকারি কুরমল্লা কুরমল্লা

44 31 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 রসটি জেিাস মাহাবুবুল আলম বরুড়া কুরমল্লা কুরমল্লা ১৭২৬২৮৮৫৬৭

45 32 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য আরিয়ান এন্টািপ্রাইে জখািনশদ আলম বরুিা কুরমল্লা কুরমল্লা

46 33 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য রেলানী জটাি জমাঃ এনামুল হক ভূইয়া বুরড়চং কুরমল্লা কুরমল্লা ১৮১৬৭৩৩৫৪৪

47 34 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জগামতী রিপাট যনমন্টাল জটাি এন্ড ফাট ফুি জমাঃ শাহোহান বুরড়চং কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৯১৬-৭১৯৫২৭

48 35 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য োরবি এন্টািপ্রাইে মনতাে উরিন বুরড়চং কুরমল্লা কুরমল্লা 01976807438

49 36 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য পাটওয়ািী এন্টািপ্রাইে হাসান আহনমদ পানটায়ািী মননাহিগঞ্জ কুরমল্লা কুরমল্লা ১৪২৩০৩৭৯৩৩

50 37 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য পরপ রবপাশা জটাি, জমাঃ এনানয়ত উল্লুাহ মননাহিগঞ্জ কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৭৩০-১৬৬৫৫০, ০১৭২৪৩৭৭০৭৯

51 38 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য মননায়ািা এন্টািপ্রাইে মঞ্জুি জহানসন মননাহিগঞ্জ কুরমল্লা কুরমল্লা 01775800525

52 39 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য ইতুারদ রিপাটনমন্টাল জটাি জমাঃ জমাস্তাফা কামাল মননাহিগঞ্জ কুরমল্লা কুরমল্লা ০১৪07974747, 01791230621

53 40 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য হারলমা জটাি জমাঃ হারুন রময়া মননাহিগঞ্জ কুরমল্লা কুরমল্লা 01829160460, 01407974747

54 1 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য জেরেং রিপাট যনমন্টাল জটাি জমাঃ তানভীরুল ইসলাম খুলনা সদি খুলনা খুলনা ১৯০৯৭০৯৯৭০

55 2 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য জমাঃ আোদুি িহমান জমাঃ আোদুি িহমান খুলনা সদি খুলনা খুলনা ০১৭১১-৪৫০১৬০

56 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩7 জমসাস য বস্য জেিাস য
বীি মুরক্তনর্াদ্ধা স্যনবাধ কুমাি 

বস্য
ফুলতলা খুলনা খুলনা

57 4 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আলী জেিাস য জমাঃ আলী ইমদাদ ফুলতলা খুলনা খুলনা ১৯৫৬৪৬২৭৫৩

58 5 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য ফানতমা এন্টািপ্রাইে খারলদ জহানসন িােন খুলনা সদি খুলনা খুলনা

59 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য বাগদাদ ভান্ডাি ইবাদত জশখ খুলনা সদি খুলনা খুলনা

60 7 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য এম এন্ড এন জেিাস য জনারশন এম ফারিয়া খুলনা সদি খুলনা খুলানা 01933966744

61 1 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য িংধনু জেিাস য আবু সাইদ সবুে গরবিগঞ্জ গাইবান্ধা িংপুি ০১৯১৮-০১৭১৩৬

62 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য ভাই জবান জেিাস য আহসান উরিন গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা

63 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য আিাবী এন্টািপ্রাইে জমাঃ োহাঙ্গীি আলম গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা

64 3 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য হৃদয় এন্টাপ্রাইে জমাঃ জগালম জমাস্তফা গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা ১৭২৭৭৭২৫১৩

65 4 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য পূব যালী িাইচ জটাি মাখন চন্দ্র সাহা গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা

66 5 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আরমনুল ইসলাম এন্টািপ্রাইে জমাঃ আরমনুল ইসলাম গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা ১৭১২৮৪১৮৯৫

67 6 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য িাইসা এন্টািপ্রাইে রদলরুবা আক্তাি গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা ১৭১৯৪৮৯০৪৪

68 7 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ তানরেল জেনানিল জটাি সারহনুি জবগম গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা 01932-156664

69 8 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ মরেবুল হক জেিাস য জমাঃ মরেবুল হক গােীপুি সদি গােীপুি ঢাকা ০১৭২৪-৬৩৭২৯১

70 9 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য মরহিা জেিাস য মামুন খাঁন টঙ্গী গােীপুি ঢাকা

71 10 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য জে এস জেিাস য জমাঃ জমনহদী হাসান টঙ্গী গােীপুি ঢাকা

72 11 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য বাোি সদাই রলরমনটি মাহাবুব রময়া টঙ্গী গােীপুি ঢাকা ১৯৩২৪৪০৪৪৩

73 12 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য োিা সািা এন্টািপ্রাইে রফনিাো আলম বাসন গােীপুাি ঢাকা ১৯১৩৮৩৭০৭৮

74 13 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য রফনিাো আলম এন্টািপ্রাইে জমাঃ ফখরুল আলম বাসন গােীপুি ঢাকা ১৬৮৫২৩৩৪৩৪

75 1 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য হামো এন্টািপ্রাইে জমাঃ বদরুজ্জামান সিদাি মুকস্যদপুি জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ১৭৪১৭৮১৮১১

76 2 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য তারসন এন্টািপ্রাইে আয়ান মাহমুদ মুকস্যদপুি জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ১৭১০৩৪৫৯৯৯

77 3 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য আননায়াি জটাি জমাঃ আননায়াি জহানসন মুকস্যদপুি জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ৮৯১৮১২৪৬৫

78 4 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য রনলু জটাি রনলু সিদাি মুকস্যদপুি জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ১৯২৬১৯২৭১৮

79 5 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 মরদনা এন্টািপ্রাইে োরহদুল ইসলাম মুকস্যদপুি জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ০১৯১২-৮১২২২২

80 6 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য আি.রে.এম এন্টািপ্রাইে জমাঃ লুলু রময়া কারশয়ানী জগাপালগঞ্জ মাদািীপুি ১৭৪৮৯৮০৩০৯

81 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য মি যান জটাি জমািনশদ আহনমদ জকাতয়ালী চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৯৭০৮২৬৩

82 2 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য শুভ জটাি জখাকন দাস জকানতায়ালী চট্টরাম চট্টরাম ১৮৪০০০৮৫৩২

83 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য আরকব জটাি জমাঃ বাবি সওদাগি চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১২৪৪৩১৯৯



84 4 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য আেনমিী রিপট যনমন্টাল জটাি আব্দুল জমাবািক চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮৩১৪১৭০৭৫

85 5 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য জবলাল জটাি নুরুল করবি জচৌধুিী চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৯৬২১৯০৫

86 6 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য জমাশািফ জটাি জমাঃ জমাশািফ জহানসন চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৭৩৪৮৩৮৫১৯

87 7 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য আবছাি জটাি জমাঃ নুরুল আবছাি সওদা চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৮৬৮৪২১৬

88 8 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য জখািরশদ জটাি জখািরশদ আলম চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮৮৯৫৬৬৬৫৪

89 9 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৮ জমসাস য এস.এম ব্রাদাস য স্যধীি জচৌধুি চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৯৩১৯১৯৬

90 10 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য রবসরমল্লাহ জেরিং জমাঃ মনজুরুল আলম(মঞ্জু) চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৯৯০৫৯২৬

91 11 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 স্বচ্ছ জেরিং জদালন নিী চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৮৮০৭১৯৯

92 12 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য রদদাি জটাি জমাহাম্মদ রদদারুল আলম চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম 01818986472, 01819102803

93 13 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য হক এন্ড ব্রাদাস এম. জমাোনম্মল হক চট্টরাম সদি চট্টরাম চট্টরাম 01819943424

94 14 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য রব এন্ড রব জটাি রবষ্ণুর্শা চক্রবতী চািাইশ চট্টরাম চট্টরাম ১৭১৭১৬১৪৪৬

95 15 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/22 জমসাস য আিমান জটাি এমিানুল হক রমিসিাই চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৩৪০২১৫৩

96 16 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 আফসাি জটাি োনন আলম মীিসিাই চট্টরাম চট্টরাম ১৮১২১৫২৫১৪

97 17 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য একিাম জটাি একিামুল হক মীিসিাই চট্টরাম চট্টরাম ১৮৭৫৫৫৫০৪৯

98 18 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 টংকা বতী জটাি নটু কুমাি জদ হাটহাোিী চট্টরাম চট্টরাম ১৮১৪১৮৪৫৩৬

99 19 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য এম এন এন্টািপ্রাইে জমাঃ নারছি উরিন সীতাকুন্ড চট্টরাম চট্টরাম 01815528632

100 1 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য মাসরপ জেিাস য জমাঃ জখািনশদ আলম খাগড়াছরড় সদি খাগড়াছরড় চট্টরাম 01819947757

101 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৩ জমসাস য আরিফ জটাি জমাঃ আরিফ জহানসন জশখ ফরিদগঞ্জ চাঁদপুি কুরমল্লা

102 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৩ জমসাস য রবল্লাল জটাি ভাওয়াল ফরিদগঞ্জ চাঁদপুি কুরমল্লা ১৭৩২৩৮৮১৫৯

103 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৩ জমসাস য সরেব রবস রমল্লাহ জটাি জমাঃ সরেব প্রধারনয়া হােীগঞ্জ চাঁদপুি কুরমল্লা

104 1 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য িরবন ভুািাইটিে জটাি সসয়দ মাস্যদুল আলম রশবগঞ্জ চাঁপাইনবাবগঞ্জ িােশাহী ১৭২২০৪৩১৬৫

105 1 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য ভাই ভাই জেিাস য আবুল কানশম কলাই েয়পুিহাট ০১৭৩৩-১৪১৪৯৫

106

2

৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য তালুকদাি জেিাস য
টি, এন, ইউ, এম িানশদ খান 

জমনন িানা
কালাই 

েয়পুিহাট
িংপুি

01713711893

107 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য তারনন এন্টািপ্রাইে আব্দুল কানদি োমালপুি সদি োমালপুি ময়মনরসংহ ১৭৪৯৮০৯২৮৯

108 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য কানদি এন্ড ব্রাদাস য মাহবুবুি িহমান োমালপুি সদি োমালপুি ময়মনরসংহ ১৭১৩৫৬২২৩৪

109 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য লাঞ্জু এন্টািপ্রাইে ইন্টািন্যাশনাল জমাঃ জলাকমান জহানসন ফরকি জমলািহ োমালপুি ময়মনরসংহ ১৭৬৭৪৬২২১৩

110 4 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য রমলন এন্টািপ্রাইে জমাঃ জসরলম জিো সরিষাবাড়ী োমালপুি ময়মনরসংহ ১৭১২৮১৩৬৮৬

111 5 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য আপন এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমনহদী হাসান সরিষাবাড়ী োমালপুি ময়মনরসংহ ০১৭১৩-৫১০১৯৮

112 1 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 কীতযননখালা ভুািাইটিে জটাি জমাঃ রফনিাে আহনমদ ঝালকাঠি সদি ঝালকাঠি বরিশাল ০১৭১২-০৪১৬৪৫

113 2 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জনকী এন্টািপ্রাইে রবলরকস োহান কীরত্তয পাশা ঝালকাঠি বরিশাল ০১৭১২-৩৬৮৭৮৫

114 3 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য মাকস্যদা জেিাস য জমাঃ আিাফাত খান নলরসটি ঝালকাঠি বরিশাল

115 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রবসরমল্লাহ জেিাস য জমাঃ ইমিান জহানসন নলরসটি ঝালকাঠি বরিশাল

116 5 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ ওয়ারল জেিাস য জমাঃ ওয়ারলউল ইসলাম িাোপুি ঝালকাঠি বরিশাল 01755411805

117 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ ভাই ভাই জটাি মুহাম্মদ আরিফুি িহমান িাোপুি ঝালকাঠি বরিশাল 01712179913

118 1 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য ইমিান জেিাস য জমাঃ ইমিান হাসান রঝনাইদহ রঝনাইদহ রঝনাইদহ ১৭২১৪৭৬৯৭৯

119 2 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য আলাউরিন জেিাস য জমাঃ আলাউরিন রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ ১৭১২৬৯১৯৮২

120 3 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য উষা জেিাস য জগৌি জগাপাল কম যকাি রঝনাইদাহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ ১৭১৬৯৭৭৮২৮

121 4 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য সমীি এন্ড সন্স সমীি কুমাি সিকাি রঝনাইদহ রঝনাইদহ রঝনাইদহ ০১৭১-৩৯৫০৪৫

122 5 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য রনউ এস ব্রাদাস য অমল কুমাি কম যকাি রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ ০১৭১২-৮১০০৩২

123 6 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 মারনক জেিাস য শরিফুল ইসলাম রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ  ০১৭১২-৭০৮৭৮১

124 7 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য নািায়ন জেিাস য সরবতা িানী কম যকাি রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ 01715267220



125 8 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য রশমুল এন্টািপ্রাইে হারুন অি িরশদ রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ 01845897856

126 9 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য মামুন জটাি জমাঃ আফাে উরিন রঝনাইদহ সদি রঝনাইদহ রঝনাইদহ

127 10 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য হরিদাস সমনেয় তন্ময় কুমাি সমনেয় কালীগঞ্জ রঝনাইদহ রঝনাইদহ ১৭১৬০৪৪৩১২

128 11 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/20 জমসাস য স্যমাইয়া জটাি জমাঃ হারুনাি িশীদ হামদহ রঝনাইদহ রঝনাইদহ ১৭১৮৪৪৪২৫১

129 1 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য দয়াল জেিাস য জমাঃ কামরুল হাসান টাঙ্গাইল সদি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ 01712203396

130 2 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য ফয়সাল এন্টািপ্রাইে জেি, এম বুলবুল টাঙ্গাইল সদি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ 01712-134475

131 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য স্বিস্বতী ভান্ডাি প্রদীপ কুমাি সাহা জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭১৩৯১৪৯৯৯

132 4 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য খিকাি এন্টািপ্রাইে জমাঃ জফিনদৌস খিকাি জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৮৬৪০৫৪৩৬৩

133 5 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য মারেদুি এন্টািপ্রাইে মারেদুি িহমান জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭৪৭৭৫৪৮৬৫

134 6 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৩ জমসাস য কথা এন্টািপ্রাইে মারনক সাহা জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭৪০৯৪৫৪১৪

135 7 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য নুরুল এন্টািপ্রাইে নুরুল ইসলাম জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৬৩৬৭১৬২০৭

136 8 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য মানয়ি জদায়া এন্টািপ্রাইে নেরুল ইসলাম (বাবুল) জদলদুর্াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

137 9 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য শাওন জেিাস য জমাঃ আব্দুল কদ্দুছ রময়া জদলদুয়াি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ 01713570649

138 10 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য শান জেিাস য নািরগছ জবগম ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭১৮১২২৯৯৭

139 11 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য রসয়াম এন্টািপ্রাইে জদনলায়াি জহানসন ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

140 12 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য োন্নাতুল জেিাস য জমাঃ নােমুল হক ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

141 13 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য নয়ন জেিাস য জমাঃ জমাোনম্মল হক ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

142 14 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য ভাই ভাই জটাি জমাঃ আরমনুল ইসলাম ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

143 15 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আরিফ জটাি জমাঃ জমাস্তারফজুি িহমান ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

144 16 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রবরনময় জেিাস য জমাঃ হারুন অি িরশদ ধনবাড়ী টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

145 17 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য আরনছুি িহমান পুলক জটাি আরনছুি িহমান পুলক নাগিপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

146 18 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমাশািিফ জেিাস য জমাশািিফ জহানসন নাগিপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ 01717-205051, 01712490878

147 19 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য আেমত আলী জমাঃ আেমত আলী মধুপুি টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল ১৭১২৭৬৪২১১

148 20 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৪ জমসাস য হুমায়িা এন্টািপ্রাইে জমাঃ ফেলুল হক রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

149 21 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য আদিী এন্টািপ্রাইে লাবনী আক্তাি রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭১৩৫৪৫৩০০

150 22 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য ফরিদ জেিাস য জমাঃ ফরিদ খাঁন রমেযাপুি টাঙ্গইল ময়মনরসংহ ১৮১৯৮৯৪৩৪৭

151 23 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য ভূইয়া জটরলকম এন্ড মুরদ জদাকান জমাঃ োমাল উরিন ভূইয়া রমেযাপুি, টাঙ্গইল ময়মনরসংহ

152 24 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য গননশ চন্দ্র সাহা গননশ চন্দ্র সাহা রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ ১৭১১৪৮৮৭৭৭

153 25 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য িানসল এন্টািপ্রাইে জমাঃ রুনবল রময়া রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

154 26 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য রমিাে এন্টাি প্রাইে জমাঃ রমিাে রময়া রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

155 27 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য এম আি জেিাস য জমাঃ িানসল রময়া রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

156 28 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য মাটাি জেিাস য জমাঃ শরিফুল ইসলাম রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

157 29 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য তারনয়া এন্টািপ্রাইে জমাঃ ছাননায়াি জহানসন রমেযাপুি টাঙ্গাইল ময়মনরসংহ

158 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য জসরলম জেিাস য জমাঃ জসরলম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১৪৪৪৮১৫১

159 2 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য রবসরমল্লাহ জেনানিল জটাি জমাঃ রনোম উরিন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৯২২-৫২৭৫৪৭

160 3 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য একতা জটাি জমআঃ আবু ইউস্যফ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৫২৫৫২৭২২২

161 4 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য িানশদুল জটাি জমাঃ িানশদুল আলম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

162 5 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য কুরমল্লা ভুািাইটিে জটাি সরেব রময়া ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৮৫৩৬৩০৭৯৭

163 6 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য এস এস এন্টািপ্রাই সাইফুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৮৫৭৫২৫৯০৪

164 7 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য বরিশাল িাইস সপ এনছানুল আলম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১২৪৬১৬৯৪

165 8 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য এইচ আি িাইস মুরদ এনেন্সী জমাঃ আল-আমীন, ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৩১২৯৭২৯১

166 9 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য শামীম জিশন জটাি শামীম জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৪০১১২২৫৫১১



167 10 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য মা িাইস জটাি কমরুল হাসান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

168 11 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য বাশাি জেনানিল জটাি শারহন জবগম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

169 12 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য িাফা জেনানিল জটাি জমাঃ মাহদী হাসান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৭১২০২১৬০২

170 13 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য সাবা জেনানিল জটাি জমাঃ িরফকুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১৯২৭৪৩২৮

171 14 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য হুাপী এন্টািপ্রাইে কামরুন নাহাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৮১৯৮৬৯৬৬

172 15 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য মরনি এন্টািপ্রাইে জমাঃ মরনি জহানসন হাওলাদাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৬৫৯৯৯০৪০

173 16 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য মুন্না এন্টািপ্রাইে জমাঃ আরিফুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯২১১২১২৫৪

174 17 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য রমতা এন্টািপ্রাইে মমতাোহান খান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯২০৬৫২২৮০

175 18 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য মা জেনানিল জটাি জহানসন আহম্মদ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

176 19 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য ছরফ এন্টািপ্রাইে ছরফউল্লাহ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

177 20 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য স্যমাইয়া তারনশা এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমাস্তারফজুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭২২১৪২৩১৭

178 21 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য হারুন এন্টািপ্রাইে জমাঃ হারুন অি িরশদ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯২০৫২০১৪৮

179 22 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আরড়য়াল খাঁ এন্টািপ্রাইে জমাঃ জফািকান জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৫৫১৭১৮০০

180 23 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য খানলদা জেনানিল জটাি খানলদা জবগম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

181 24 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য রপল রপল এন্টািপ্রাইে জমাঃ হুমাযূন করবি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১৭৯১৬৪২০

182 25 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য অরভ এন্টািপ্রাইে জশখ ইয়ারছি আিাফাত ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯১১৭৯৮৮৯৯

183 26 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য েরহি জহানসন এন্টািপ্রাইে েরহি জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

184 27 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫8 জমসাস য আি.এইচ.আি.ইন্টািন্যাশনাল জমাহাম্মদ জিোওয়ানুল হক ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১০০৯৩৬২১

185 28 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য মা জেনানিল জটাি জমাঃ আফোল ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৮২৩৭৬৯৭৪৫

186 29 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য হারকম জেনানিল জটাি জমাঃ আব্দুল হারকম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৮৭৬-৮৭৬১৮০

187 30 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য িনমরটক জেিাস য এটি এম মরশউি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১৩০৩০৩৮৬৬

188 31 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য হাওলাদাি জেনানিল জটাি আব্দুল কুদ্দুস হাওলাদাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৬৩৯৬৯৩৭৩১

189 32 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য আি,এস এন্টািপ্রাইে িানশদুজ্জামান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

190 33 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য নারফে এন্টািপ্রাইে জমাঃ নারফে জমাস্তফা ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৩০৬০০৩৮৫

191 34 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য খান জেি যাস শরফকুল ইসলাম খান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৬১৬৬৩৫৩২২

192 35 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য নীল নদ জেনানিল জটাি জমাঃ সাইফুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৭১৩-৬৪৩৮৯৫

193 36 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য প্যািািাইস  এন্টািপ্রাইে এস এম ওয়ারশউি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১৩৩২২০৫৯

194 37 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য রিপন িাইস জেিাস জমাঃ রিপন আহনমদ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৩১৪৫৩৭৪৫৩

195 38 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য আলম জটাি জমাঃ আলমগীি বকাউল ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯১১২০৭৮১০

196 39 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য  কস্তিী ভুািাইটি জটাি ফানতহীন মনজুরুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯৯৩৩২৯৩৩৫

197 40 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য আশা ভুািাইটিে জটাি জমাঃ রুহুল আমীন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭২৫২১২৯৫

198 41 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য রিরন এন্টািপ্রাইে জমাঃ মুসরফকুজ্জাম পলাশ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

199 42 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য মারহ জটাি জমাঃ রশপন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

200 43 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য হাই এন্ড জহনা এন্টািপ্রাইে জমাঃ মাস্যদ পািনভে ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

201 44 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য হারসনা এন্টািপ্রাইে জমাঃ অরল আহমদ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

202 45 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য সদাই ঘড় জেনানিল জটাি জমাঃ শরিফুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

203 46 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য মানয়ি জদায়া জেনানিি জটাি জমাঃ ইকবাল জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯১৪৬৩৮৪৯৭

204 47 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য আশিাফুল জটাি আশিাফুল হক আশফী ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯১২০০২২৬১

205 48 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য মারনক জটাি জমাঃ সাইদুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭১১৩৭১০০৫

206 49 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য জে.টি এন্টািপ্রাইে জমাঃ আমানুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৭৭৪২৪০২১৩৪

207 50 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৬ জমসাস য জদনলায়াি জটাি জমাঃ জদনলায়াি জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৫৫২৪০৩৬২৮

208 51 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৭ জমসাস য নােনীন জটাি নুি-ই-নােনীন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৬৭৫৯৫০০৫২



209 52 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৫ জমসাস য এম.এস জটাি জমাহাম্মদ শিীফ ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৬৮৭১৩৪১০১

210 53 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৫ জমসাস য হাঙ্গাি ফুি এনেরন্স ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৬৭২৮৯৪৩২৩

211 54 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৫ জমসাস য জসরলম এন্টািপ্রাইে জমাঃ জসরলম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

212 55 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৭ জমসাস য আি এস িাইচ এনেন্সী এন্ড মুরদ জমাঃ িরবউল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

213 56 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৭ জমসাস য আি এস িাইচ এনেন্সী এন্ড মুরদ জমাঃ িরবউল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

214 57 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য ইনসাফ জেি রলংক জমাসাঃ পারুল জবগম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

215 58 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৫ জমসাস য ফনয়ে এন্টািপ্রাইে জমাসাঃ ফানতমা আক্তাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

216 59 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ রসনরথয়া জেনানিল জটাি জমাঃ আোদ জহানসন ঢাকা সদি ঢাকা ঢাকা ০১৯১৬-৮৬১৮৮১

217 60 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য আরমি এন্ড সন্স জমাঃ রফনিাে আলম (পলাশ) ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01712251594, 01822312000

218 61 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ োহানািা জেনানিল জটাি জমাঃ ইউস্যফ খান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

219 62 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জক, রপ, এল ইন্টািন্যাশনাল মাস্যদ িানা ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৮২-৯০৫০৮৮৮

220 63 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য মাইশা এন্টািপ্রাইে আসমা আক্তাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৬৮৪-৯৮০৪৭৪

221 64 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ রবল্লাল জটাি রবল্লাল সিদাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৬৮৬-৪১৬১২৩

222 65 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ ভািনটক্স ইন্টািন্যাশনাল জমাঃ জসাহিাব জহানসন অপু ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৭৩২-২৩৪৪০০

223 66 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য সািা জেিাস য জমাঃ জদনলায়াি জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01917671953

224 67 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য মঞ্জুি জেিাস য এ, এম আল মনজুি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01917-671953

225 68 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য তারমম এন্টািপ্রাইে জমাঃ রমোনুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01533886669

226 69 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ মাইশা জেি ইন্টািন্যাশনাল জমাহাম্মদ মরনরুল ইসলাম ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01819527476

227 70 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ চাঁদপুি এন্টািপ্রাইে জমাঃ রছডুমাল ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01868555450

228 71 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য সারদকা জেনানিল জটাি জমাঃ আতাউি িহমান খান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৮১৮০৪০১৮৩

229 72 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য টি,রি,এম,রি এন্ড খান জেিাস য জমাঃ জমাোনম্মল জহাসাইন খান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01711368296

230 73 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রবসরমল্লাহ মননাহািী এন্ড জটশনািী জমাঃ কামাল হাওলাদাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01716884889

231 74 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য শাহানািা জেিাস য সসয়দা শাহানািা োমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01781334566

232 75 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য জহনভন জহাম জটাি জমাঃ হারববুি িহমান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01715499922

233 76 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ বাহাি এন্টািপ্রাইে জমাঃ রসিাজুল হক ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ০১৯৯৬-৫৮০২০২

234 77 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য জিাো এন্টািপ্রাইে জমাঃ আলমগীি জহানসন ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা ১৯১৮৭৮৯৮৭৪

235 78 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য েয় এন্টািপ্রাইে জমাহাম্মদ আব্দুল মান্নান ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা 01754293441

236 79 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ আে মাইন জেনানিল জটাি স্যরম আক্তাি ঢাকা মহানগি ঢাকা ঢাকা

237 80 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৭ জমসাস য সানহদা জেনানিল জটাি জমাছাঃ সানহদা জবগম সাভাি ঢাকা ঢাকা ১৩০৩১৩৮২৩৬

238 1 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য তারিফ জেিাস য জমাঃ আব্দুল গফুি সিকাি রদনােপুি সদি রদনােপুি ১৭২৬৯২৮২৬৮

239 2 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য হারলমা জেিাস য জমাঃ মননায়াি জহানসন রদনােপুি সদি রদনােপুি িংপুি 01912094534

240 3 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য জকািাইশী জেিাস য জগালাম রেলানী জঘাড়াঘাট রদনােপুি

241 4 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য মাহবুব এন্টািপ্রাইে জমাঃ মাহবুবুি িহমান (মাহাবুব) পাব যতীপুি রদনােপুি িংপুি ০১৭১৬-৪০৩২০১

242 1 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য কুন্ডু জটাি পরিনতাষ কুন্ডু নাড়াইল সদি নাড়াইল খুলনা ০১৯২৫-৭১৫১৫৫

243 2 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 চিন এন্টািপ্রাইে জগালাম করবি নড়াইল সদি নড়াইল খুলনা

244 3 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য মা এন্টািপ্রাইে জদবারশষ সাহা কারলয়া নড়াইল খুলনা

245 1 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য জকািাইরশ এন্টািপ্রাইে জমাঃ সারদক রবন ইসিাইল নানটাি সদি নানটাি িােশাহী 01714081176

246 2 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৪ জমসাস য নািায়ণ জেিাস য নািায়ণ চন্দ্র সাহা রসংড়া নানটাি িােশাহী ১৭১৩৭০৭২১৭

247 3 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য শাওন এন্টািপ্রাইে জমাঃ শাওন আক্তাি (সেল) বড়াইরাম নানটাি িেশাহী ১৭১৫১৫৫৪৯৬

248 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/21 জমসাস য বাধন এন্ড মুরদখানা জমাঃ ইরলয়াছ রময়া উইলস জিাি বিি নািায়নগঞ্জ ঢাকা

249 2 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস মীি এন্টািপ্রাইে মীি জমাঃ সতয়ব জসানািগাঁও নািায়নগঞ্জ ঢাকা

250 3 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ লারক জটাি জমাঃ িরফক ইসলাম ফতুল্লা নািায়নগঞ্জ ঢাকা 01919716229



251 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য আমানত জেিাস য জমাঃ িানসল জনেনকানা সদি জনেনকানা ময়মনরসংহ ১৭১০৭৫৬৬৩৭

252 1 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য আি এস এন্টািপ্রাইে জমাঃ জগালাম মাওলা (পলাশ) জসানাইমুড়ী জনায়াখালী কুরমল্লা ১৮১৬০৬১২৩৪

253 1 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য পদ্মা নদী ভুািাইটি জটাি জমাঃ শাহোহান খান বাউফল পটুয়াখালী বরিশাল ১৭২৬৭৯৯০২৩

254 2 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 সিদাি জটাি আব্দুল েিাি বাউফল পটুয়াখালী বরিশাল ০১৭১০-০৮২৭৪০

255 3 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য দাস এন্ড ব্রাদাস য রশবুলাল দাস গলারচপা পটুয়াখালী বরিশাল ০১৭১২১৫৪৭৭৫

256 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৮ জমসাস য সিকাি জেিাস য িাঃ উৎপল কুমাি সিকাি ঈশ্বিদী পাবনা বগুড়া ১৭১০৩৪২৬১৮

257 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৮ জমসাস য লক্ষী জেিাস য লক্ষী িানী সিকাি ঈশ্বিদী পাবনা বগুড়া ১৭১০৩৪২৬১৮

258 3 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য হানশম জেিাস য জমাঃ আব্দুল হানশম জবপািী জবড়া পাবনা বগুড়া 01712817373

259 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রলটন জটাি জমাঃ রলটন খাঁ পাবনা সদি পাবনা বগুড়া 01710986689

260 1 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য হাসান জটাি জমাঃ আেমত আলী নগিকািা ফরিদপুি মাদািীপুি ১৭২৮৩৪৬৬৯৩

261 2 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য ইফাে এন্টািপ্রাইে জমাঃ খিকাি মরনরুল আলম ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি ১৭৯৮৩৪৫৮৩৫

262 3 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য জহনা জটাি জহনা জবগম ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি ১৭২০২৭১৪৫৬

263 4 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য হারনফুি জেিাস য হারনফুি িহমান ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি ১৭১৭৫৫৫৫৪৮

264 5 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য মতুযো জটাি জগালাম মতুযো ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি ১৭৭৪২৩৪৭২৮

265 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ োহাঙ্গীি জটাি এফ, এম, োহাঙ্গীি আলম ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি 01728556116

266 7 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য িারহমা এন্টািপ্রাইে জমাঃ রুস্তম আলী ফরিদপুি সদি ফরিদপুি মাদািীপুি 01718914133

267 8 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য ইমিান এন্টািপ্রাইে জমাঃ ইমিান জহানসন আলফািাঙ্গা ফরিদপুি মাদািীপুি 01713542828

268 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য েরন জেিাস য জমাঃ লরতফুল বািী (েরন) বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭৩৯১৬৫২৫৩

269 2 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য ফানতমা এন্টািপ্রাইে শরফকুল ইসলাম বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭১১৪১৬০৫৫

270 3 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য সারেদ জটাি জমাঃ িরফকুল ইসলাম বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭৩৪১৪৬৯৪৫

271 4 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য সারফ এন্টািপ্রাইে জমাঃ জিোউল করিম বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭২১৭২৫০৬৯

272 5 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য স্বণ যা এন্টািপ্রাইে বকশীবাোি জমাড় বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭১১৪৮৩৫১১

273 6 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য িরফক এন্টািপ্রাইে জমাছাঃ আনবদা স্যলতানা বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭৬১০০৭৪৭৫

274 7 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য মনজু এন্টািপ্রাইে জমাোরুল আননায়াি বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭১১২২২৮০৭

275 8 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য নাহাি এন্টািপ্রাইে জমাঃ স্যোউল হক স্যো বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭১৫৩৬০৭৭৭

276 9 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য জতাহা এন্টািপ্রাইে জমাঃ ফেনল িািী বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া 017১৩-৯৩৬০৫৪

277 10 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য সিদাি জেিাস য জমাঃ আঃ িাজ্জাক সিদাি বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭১২-৬৩৪৯৮৬

278 11 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য এন,রপ,এন্টািপ্রাে জমাঃ নােমুল পািনভে বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭২১-৮৮৮৬৩০

279 12 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য রমম জেিাস য জমাঃ জিেওয়ান খিকাি বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৭৩৬৫০৫২৫৪

280 13 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য রবরনময় জটাি জমাঃ জমারমনুল হক রেয়া বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ১৯১৩৬০৭৭৭

281 14 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ স্যমন জটাি স্যমন চন্দ্র দাস বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭১২-৭৭৯২৬৫

282 15 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য েরন জেিাস য জমাঃ লরতফুল বািী (েরন) বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭৩৯-১৬৫২৫৩

283 16 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য মরদনা জেিাস য জমাঃ িারেব মাহমুদ বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭২৩-১৮৫৩৬২

284 17 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ রিনা এন্টািপ্রাইে জমাঃ ফরিদ উরিন বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া ০১৭১৮-১৭১৫৩০

285 18 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য তুবা এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমাতারছম রবল্লাহ বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া 01720616480

286 19 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য বন্ধু জেিাস য জমাঃ খরিলুি িহমান বগুড়া সদি বগুড়া বগুড়া 01713703945

287 20 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য সিকাি জেিাস য জমাঃ আসাদুজ্জামান কাহালু বগুড়া বগুড়া ০১৭২১-২১১২৮৮

288 21 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য সিকাি জেিাস য জমাঃ আসাদুজ্জামান কাহালু বগুড়া বগুড়া ১৭২১২১১২৮৮

289 22 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য রহম জেিাস য জমাঃ এিশাদুজ্জামান (জসাহান) নিীরাম বগুড়া বগুড়া

290 23 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য সারদয়া জেিাস য জমাঃ সানরেদুল ইসলাম রশবগঞ্জ বগুড়া বগুড়া ০১৩০৩-২৮৩৮৩০

291 24 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য জোবানয়ি এন্টািপ্রাইে জমাঃ মারুফ রবল্লাহ রশবগঞ্জ বগুড়া বগুড়া ০১৭১৩-৬৪৩৮৯৫

292 25 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য জমানানয়ত জেিাস য জমাঃ আব্দুল গফুি জশিপুি বগুড়া বগুড়া ১৭২২৯৩১০৪৩



293 26 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য িানবয়া মুরদখানা জমাঃ রুনবল আহনম্মদ জশিপুি বগুড়া বগুড়া ১৭১৩৬৪৩৯৯১

294 27 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য রসয়াম জটাি এমদাদুল হক জশিপুি বগুড়া বগুড়া ১৭১১৪১১৬৫৯

295 28 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য তাপস জেিাস য শ্রী তাপস কুমাি মহন্ত জশিপুি বগুড়া বগুড়া ১৭২৩৬০৫১০৭

296 29 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য িাইশা এন্টািপ্রাইে জমাঃ িানশদুল ইসলাম জশিপুি বগুড়া বগুড়া ১৭১১১৩৬৭২৪

297 1 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য তারনয়া জটাি জমাঃ েরসম বিগুনা সদি বিগুনা বরিশাল

298 2 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য নূি জেিাস য জগালাম হায়দাি পাথিঘাটা বিগুনা বরিশাল ১৭৩২০৩০৪৮৮

299 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৬ জমসাস য রনউ বরিশাল ফুি জপ্রািাক্টস এম. সাইফুল ইসলাম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৭৩৪৪৬১৩১২

300 2 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪০ জমসাস য ইয়ারমন এন্টািপ্রাইে জমাঃ মামুন আকি বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৯৪২৬০০২২৭

301 3 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স আবদুল্লাহ আল জনামান বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৭০৪৬১০৩৯৩

302 4 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য হাসান ব্রাদাস য, জমাঃ এনামুল হক করবি বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৭১১৯৭৯৮১৫

303 5 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য জচৌধুিী জটাি জমাঃ হুমায়ন করবি বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৯১৪৮০১৫৯৪

304 6 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য খান এন্টািপ্রাইে জমাঃ হুমায়ুন করবি ওয়ারসম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল

305 7 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য িরহমা রবরব হারুন অি িরশদ খান বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৭১২৭৬৪২১১

306 8 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫8 জমসাস য চিনমানাই জটাি জমাঃ মরনি উরিন বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৭২১৩৩০১৫০

307 9 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য িাতুল এন্টািপ্রাইে জমাঃ রলনেন বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ১৯১৪৪১৪৫৮৭

308 10 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য োহানািানূি এন্টাপ্রাইে জমাঃ েরহরুল ইসলাম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৭১১-০৭৬৩৯৭ 

309 11 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য োরহদ জেিাস য জমাঃ োরহদুল ইসলাম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৭১১-১৮৯৬৬৩

310 12 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জমাল্লা জেিাস য জমাঃ শারমম জমাল্লা বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৭১১-৪৭১১৮৪

311 13 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 কুয়াকাটা জেনানিল জটাি জমাঃ আননায়াি জহানসন বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৩১৮-৩০১৫৮৩

312 14 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য িায়হান এন্টািপ্রাইে শরহদুল ইসলাম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৭১১-১৮৭৬৬২

313 15 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 রশকদাি জেিাস য মনজুরুল হাসান তুষাি বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল ০১৯৩০-৪০২০৩০

314 16 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ এস.জক রসনহা এন্টািপ্রাইে জশখ কামরুজ্জামান স্যমন বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল 01681828102, 01914989415

315 17 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য শ্রী লক্ষী ভান্ডাি জগাপাল কৃষ কুন্ড বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল 01712289058

316 18 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য সাগি এন্টািপ্রাইে জমাঃ মাইদুল ইসলাম সাগি বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল 01728887529

317 19 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ হাওলাদাি জটাি েরহরুল ইসলাম বরিশাল সদি বরিশাল বরিশাল

318 20 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ রমরল জটাি োহাঙ্গীি জহানসন ফরকি বানকিগঞ্জ বরিশাল বরিশাল

319 21 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ রমরল জটাি োহাঙ্গীি জহানসন ফরকি বানকিগঞ্জ বরিশাল বরিশাল

320 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৪ জমসাস য মা তারনয়া জেিাস য কামাল উরিন (জমাকনলছ) কসবা ব্রাহ্মণবারড়য়া জমৌলভীবাোি ১৭২২১২২৯৫৬

321 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩২ জমসাস য সারদয়া কননফকশনািী এন্ড মুরদ মানলি জদাকান জমাঃ আতাউি িহমান নবীনগি ব্রাহ্মণবারড়য়া জমৌলভীবাোি

322 3 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য সাফওয়ান এন্টািপ্রাইে স্যমন বাঞ্ছািামপুি  ব্রাহ্মণবাড়ীয়া। জমৌলভীবাোি

323 4 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৪ জমসাস য োরকি এন্ড ব্রাদাস য জমাঃ োরকি জহানসন ব্রাহ্মণবারড়য়া সদি ব্রাহ্মণবারড়য়া জমৌলভীবাোি ১৭১৫৬৮২১৭৮

324 5 08-04-2020 26.05.0000.023.11.027.20/62 জমসাস য মীম এন্টািপ্রাইে জমাঃ রমোনুি িহমান সেীব সিাইল রব-বারড়য়া জমৌলভাোি ১৯৮১৪০০৭৩৪

325 1 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য ফানতমা এন্টািপ্রাইে আবু িায়হান তুষাি নিরসংদী সদি নিরসংদী ঢাকা 01671970463

326 1 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আসাদ এন্টািপ্রাইে জমাঃ আসাদুল ইসলাম গফিগাঁও ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৩০৮৭৮৬৯০১

327 2 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য ফরকি এন্টািপ্রাইে জমাঃ বানসত হাসান গফিগাঁও ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

328 3 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৩ জমসাস য আলী এন্টািপ্রাইে জমাঃ আলী হায়দাি জগৌরিপুি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

329 4 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য জছায়া জটাি জমাঃ োহাঙ্গীি আলম ভালুকা ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭৩৮৯৩৮৭০১

330 5 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য মরল এন্টািপ্রাইে জমাঃ শারহন আল মামুন ভালুকা ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭১৫৫৪১১০৪

331 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য রি,এস জেিাস য জমাঃ আব্দুঃ আল ফাহাদ হালুয়াঘাট ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ 01717011991, 01917992291

332 7 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৫ জমসাস য মুরহত এন্টািপ্রাইে জমাসাঃ োন্নাতুল জফিনদৌস ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

333 8 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য মীি এন্টািপ্রাইে জমাঃ আসাদুজ্জামান ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭২৬৩২১৭৮৫

334 9 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য রুম্পা এন্টািপ্রাইে রনিঞ্জন সাহা ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭১৬৪৯১১৬৩



335 10 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য বাপ্পী এন্টািপ্রাইে এম আরিফউল্লাহ খাঁন (বাপ্পী), ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭১১৭০৬৭৫৮

336 11 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য বরছি এন্টািপ্রইে জমাঃ বরছি রময়া ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭৫৯৪৭৫২১০

337 12 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আয়ান জেি ইন্টািন্যাশনাল জমাঃ আশিাফুল আরেম ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

338 13 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য এম,জক জেিাস য মকবুল জহানসন জখাকন ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৭১১৪৫২৫২৩

339 14 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য িাফা জেিাস য জমাঃ খরলছুি িহমান জিাকন ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৯১২৭৯২৩৫৮

340 15 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 রলটন জটাি জমাঃ রলটন মন্ডল ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ ১৯৮৯০১৪৫৪৩

341 16 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ োমাল এন্টািপ্রাইে জবগুনবাড়ী বাোি, সদি ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

342 17 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ কামাল এন্টািপ্রাইে জমাঃ কামাল জহানসন ময়মনরসংহ সদি ময়মনরসংহ ময়মনরসংহ

343 1 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য জমাঃ আশিাফুজ্জামান জমাঃ আশিাফুজ্জামান মাগুিা সদি মাগুিা রঝনাইদহ ১৮১৯৬৯৮৫৪৬

344 2 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জশখ জেিাস য সাদীক বীন সরফক আলমাস মাগুিা সদি মাগুিা রঝনাইদহ ১৭৭৭৩০৫৭০৮

345 3 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 রনলয় জেিাস য মীি আবু বক্কাি রসরিক মাগুিা সদি মাগুিা রঝনাইদহ ১৬১১১৬৯৪৯১

346 4 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 ভাই ভাই জটাি জমাঃ আঃ মরেদ মাগুিা সদি মাগুিা রঝনাইদহ ১৭০৮০৭২৮৭৯

347 1 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জসানয়ব এন্টািপ্রাইে জসাহান খান কিদী মাদািীপুি মাদািীপুি ০১৭২১-১৫৯৩৩৬

348 2 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য মুন মুরদ জটাি মাহফুে আলম কালরকরন মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭৯৫৩০০৩৪৮

349 3 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য হােী জটাি জমাঃ আরমি জহানসন কালরকরন মাদািীপুি মাদািীপুি 01756013490,01740648015

350 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য মাহমুদ জেিাস য জমাঃ জুনয়ল জহানসন (েয়) কালরকরন মাদািীপুি মাদািীপুি 01986380624

351 5 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪২ জমসাস য েননী জেিাস য জমাঃ রমোনুি িহমান মাদািীপুি সদি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭৬৬১২৮২২৪

352 6 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য এ.জক.জেি জমাঃ মরফজুি মাদািীপুি সদি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭৭৫৯৬৮৬৮৩

353 7 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ বােীতপুি জটাি জমাঃ রলয়াকত মাতুিি মাদািীপুি সদি মাদািীপুি মাদািীপুি

354 8 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ ফানতমা এন্টািপ্রাইে ফরেলাতুন জনছা মাদািীপুি সদি মাদািীপুি মাদািীপুি

355 9 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য হারবব ভুািাইটিস জটাি হারববুি িহমান িাজেত মাদািীপুি মাদািীপুি

356 10 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য আরেজুল জটাি জমাঃ রুম্মন রসকদাি িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৯১২১২১৪৬৮

357 11 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য আই এম এন্টািপ্রাইে জমাঃ ইমিান আকন িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭১২৬০৮৪৯২

358 12 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য রদশা এন্টািপ্রাইে রদদাি জশখ িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭১৪৯৮৫৭০৬

359 13 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য িাে জটাি সেল কুমাি ভক্ত িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭৩৯৯১৪২৪১

360 14 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য জটনকিহাট রফস রফি সাখাওয়াত জহানসন জসরলম িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৬১৭০১০৬২৬

361 15 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য করবিাে এন্টািপ্রাইে জগালাম িারি িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭২৪৫৭৭০৯৩

362 16 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 কােী জটাি পান্না গােী িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

363 17 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য খান এন্টািপ্রাইে জমাঃআসাদুল খান িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

364 18 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য আশাি আনলা এন্টািপ্রাইে িরবউল জমাল্লা িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ০১৭০৭-৬৪৪১৭৮

365 19 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য এস এস জেরিং রেহাদ রময়া িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ০১৭১৬-৪৬৩১২৬

366 20 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 মাহাবুব এন্টািপ্রাইে মাহাবুব িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

367 21 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জলরলন জেিাস য জমাঃ রসিকুি িহমান িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

368 22 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য আরকয়া এন্টািপ্রাইে জমাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

369 23 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য তাবাসস্যম এন্টািপ্রাইে আবুল কালাম আোদ িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01715-663144

370 24 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য এম,এস এন্টািপ্রাইে মাহমুদ রমনা িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01684-341649

371 25 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৯ জমসাস য অরনক জটাি জবলানয়ত ফরকি িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01886699949

372 26 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য অরপ য এন্টািপ্রাইে সাগি জশখ িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01711984132

373 27 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য িমোন এন্টািপ্রাইে আউয়াল খান িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01799-052143, 01997-946090

374 28 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য রদটি এন্টািপ্রাইে নােমুল জহানসন বাস্য িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01711472254, 01716698822

375 29 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য জটনকিহাট এন্টািপ্রাইে বাচ্চু মাতুিি িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01711-471992

376 30 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য রব আি জেিাস য জগালাম িারি িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি



377 31 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য সারমি এন্টািপ্রাইে জমাঃ সানহব রময়া িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01717-922470

378 32 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ রমিাে এন্টািপ্রাইে জমাঃ রমিাজুল ইসলাম িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি

379 33 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য নারহয়ান এন্টািপ্রাইে আল নারহয়ান িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01749595228

380 34 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য রহয়া এন্টািপ্রাইে জমাঃ হারববুি িহমান িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি 01715290925

381 35 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য আই রব এস এন্টািপ্রাইে জমাঃ জবল্লা জশখ িাজেি মাদািীপুি মাদািীপুি ০১৯১৩-৬৪৯৫৬৫

382 36 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য সরহদ এন্টািপ্রাইে জমাঃ িরফক জবপািী রশবচি মাদািীপুি মাদািীপুি ১৭১২১২৬৪৮৮

383 37 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য আওলাদ এন্টািপ্রাইে িানসল আহনমদ রশবচি মাদািীপুি মাদািীপুি ০১৭১১-৪৭২১৩৪

384 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৭ জমসাস য নােমুল এন্টািপ্রাইে আ: মান্নান সাটুরিয়া মারনকগঞ্জ ঢাকা ১৭১৫৭৯৪৪২৯

385 2 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য ফুলবাহাি এন্টািপ্রাইে এনকএম িরফকুন ইসলাম সাটুরিয়া মারনকগঞ্জ ঢাকা ১৭১৬২২৫৩২৩

386 1 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য খান ইন্টািন্যাশনাল জমাঃ ইসমাইল খান মুন্সীগঞ্জ সদি মুন্সীগঞ্জ কুরমল্লা ১৯৩৬৪২২৬৩৬

387 2 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.022.20/৫৮ জমসাস য তালুকদাি এন্টািপ্রাইে রলয়াকত জহানসন শ্রীনগি মুন্সীগঞ্জ কুরমল্লা ১৭৮৪৬০১৩২৫

388 3 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য জগালাম ফারুক এন্টািপ্রাইে জমাঃ জগালাম ফারুক মুরন্সগঞ্জ সদি মুরন্সগঞ্জ কুরমল্লা 01711-974150

389 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য আব্দুল মরতন জটাি জমাঃ আব্দুল মরতন জমনহিপুি সদি জমনহিপুি রঝনাইদহ ১৭৬০৪৭৫৫৮৭

390 2 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য মারহন জেরিং জকাম্পারন জমাঃ মুন্তারকম রবল্লাহ জমনহিপুি সদি জমনহিপুি রঝনাইদহ

391 3 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য এস এম জেিাস য জমাঃ খাইরুল ইসলাম জবড়পাড়া জমনহিপুি রঝনাইদহ

392 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য স্বপন বারণেুালয় রুমান আহমদ আিাছ কুলাউড়া জমৌলভীবাোি জমৌলভীবাোি ১৭১৫২৩৭৫৩৮

393 1 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য এমদাদ এন্টািপ্রাইে জমাঃ এমদাদুল হক র্নশাি সদি র্নশাি খুলনা ১৮১৮৮৮৭৩৭৪

394 2 ০৭-০৪-২০২০ ২৬.০৫.0000.023.11.0২৭.20/৬১ জমসাস য মরফদুল জটাি জমাহাম্মদ মরফদুল ইসলাম র্নশাি সদি র্নশাি খূলনা ০১৭৮১-১১৯২৪৫

395 3 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য এস আি এন্টািপ্রাইে জমাঃ রশমুল িহমান র্নশাি র্নশাি রঝনাইদহ 01975690408

396 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য িরফক এন্টািপ্রাইে জমাঃ িরফকুল ইসলাম র্নশাি সদি র্নশাি রঝনাইদহ

397 5 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য দীপ এন্টািপ্রাইে রনিঞ্জন লস্কাি র্নশাি সদি র্নশাি রঝনাইদহ

398 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য আরনকা এন্টািপ্রাইে জমাঃ রফনিাে হাসান র্নশাি সদি র্নশাি রঝনাইদহ

399 7 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য তারমম এন্টািপ্রাইে জমাঃ মারুফ জহানসন র্নশাি সদি র্নশাি রঝনাইদহ 01716802936

400 8 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ তাহনা জটাি জমাঃ আইয়ুব জহানসন মরনিামপুি র্নশাি রঝনাইদহ

401 9 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য রমম জটাি জমাঃ আব্দুল মরমন সানা জকশবপুি র্নশাি খুলনা

402 10 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য ফািােী এন্টািপ্রাইে জমাঃ কামাল জহানসন ফািােী অভয় নগি র্নশাি র্নশাি

403 1 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য রসটি চাউল ঘি জমাঃ রুবায়নত জহানসন খান িংপুি সদি িংপুি িংপুি ১৭১২৮৯২১০৯

404 2 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য জোহিা এন্টািপ্রাইে জমাঃ আেমল উরিন িংপুি সদি িংপুি িংপুি ১৭১০০৪৯৮২৪

405 3 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য জসরলনা জেিাস য জমাঃ শাহননওয়াে খিকাি িংপুি সদি িংপুি িংপুি ১৭১২৬৯৪০৯৬

406 4 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য িাহাত এন্টািপ্রাইে িাহাত জহানসন খাঁন িংপুি সদি িংপুি িংপুি ১৭১৬০৮০২৪৬

407 5 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জমাবানশ্বি জহানসন জমাঃ জমাবানশ্বি জহানসন িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৭১৬-৬৯৭১১৩

408 6 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য ছামী জটাি জমাঃ শরফউল আলম  িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৭১৭-৬৮৭০১৫

409 7 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য িানসল জেিাস য জমাঃ আব্দুি িরহম  িংপুি সদি িংপুি িংপুি

410 8 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য রমলন বাোি জমাঃ জিোউল ইসলাম রমলন  িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৯২৬-৬০০৭০০

411 9 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য তাহরমনা এন্টািপ্রাইে জমাঃ জতৌরফকুি িহমান  িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৭১৩-৭৬৮৬৬৯৯

412 10 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য নুহাশ এন্টািপ্রাইে জমাঃ োহাঙ্গীি আলম  িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৭১৫২০৪১৮৮

413 11 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য মারহন এন্টািপ্রাইে জমাঃ মারহন ইসলাম  িংপুি সদি িংপুি িংপুি

414 12 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য শািরমন জেিাস য সামছুন নাহাি  িংপুি সদি িংপুি িংপুি 01759790138

415 13 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জেুারত জেিাস য জমাঃ আতাউি োমান বাবু  িংপুি সদি িংপুি িংপুি 01716233682

416 14 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য উনাইসা জেিাস য জমাঃ অনহদুল ইসলাম  িংপুি সদি িংপুি িংপুি

417 15 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য এনক এম শারফনুি মমতাে এনক এম শারফনুি মমতাে িংপুি সদি িংপুি িংপুি 01738022062

418 16 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য এ.এম.জেিাস য জমাঃ আরতক উল্লাহ িংপুি সদি িংপুি িংপুি ০১৭১২-৫০১৪২০



419 17 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য েননী জেিাস য জমাঃ আসাদুজ্জামান িংপুি সদি িংপুি িংপুি 01713681864

420 18 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য আল মারয়ম এন্টািপ্রাইে জমাঃ কামরুজ্জামান (রমিলন) তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি ০১৭৫১-২১৫৫৫৫, ০১৯১৭-২২৭৭৭৭

421 19 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য আসাদ জেিাস য জমাঃ আবু সাইনয়দ মাটাি তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি ০১৭৪৫-২৮৫১৭৬

422 20 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য বকশী িাহাত এন্টািপ্রাইে জমাঃ শাহীদুল হক তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি

423 21 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ এম.এইচ এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমাোফফি জহানসন তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি

424 22 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য মা এন্টািপ্রাইে রিয়াদুন্নবী তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি

425 23 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য নারফস জেিাস য জমাঃ হারুন অি িরশদ তািাগঞ্জ িংপুি িংপুি 01736020611

426 24 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য ভাই ভাই জেিাস য জমাঃ মরমনুি ইসলাম গংগাচড়া িংপুি িংপুি

427 25 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য রসরিকী এন্টািপ্রাইে জমাঃ জমনহদী হাসান রসিকী জকাতয়ালী িংপুি িংপুি 01713793222

428 26 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য অন যব জেিাস য জমাঃ ধনরেত জঘাষ জকাতয়ালী িংপুি িংপুি 01811851946

429 27 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য খান জটাি জমাঃ োহাঙ্গীি খাঁন পীিগঞ্জ িংপুি িংপুি

430 28 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য অন যব এন্টািপ্রাইে জমাঃ জসানহল িানা স্যমন পীিগাছা িংপুি িংপুি 01733291337

431 29 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য িাদ এন্টািপ্রাইে জমাঃ িারকবুজ্জামান বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১৩১৫০৫০২৩৮

432 30 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য আি জক এস এন্টািপ্রাইে জমাঃ িানশদুল ইসলাম বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১৭১৫৫০৭১০০

433 31 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য মা জেিাস য জমাঃ আব্দুল্লা আল মামুন বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১৭১২৫৭৯০৪৮

434 32 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৯ জমসাস য টি আি রব জেিাস য জমাঃ আরদবুল ইসলাম বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১৭১৭২১০০৩৩

435 33 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য পান্না জেিাস য জিোইল করিম বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ১৭১৭৬৯২২৬৪

436 34 ১9-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫২ (ক) জমসাস য রিফা জেিাস য জমাছাঃ নােমুননাহাি বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি

437 35 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য ফারতন জেিাস য জমাঃ ফারুক জহানসন বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ০১৭১৭-৬৭৮৪৮১

438 36 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য মুরবন জটিাস য শাহ জমাঃ রিয়াদ হাসান বদিগঞ্জ িংপুি িংপুি ০১৭১৮-৭৭৪৮৮৫

440 37 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য রেন্নাত জেিাস য জমাঃ োহাঙ্গীি আলম কাউরনয়া িংপুি িংপুি ১৭২৮৬২০০০৭

441 1 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪২ জমসাস য আোদ জেিাস য জমাঃ আোদ জহানসন জগায়ালি িােবাড়ী মাদািীপুি ১৭১১২০২৯৬৩

442 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩১ জমসাস য রবসরমল্লাহ জটাি জমাঃ জমাস্তারকম িােশাহী সদি িােশাহী িােশাহী ১৭৩৫৭৪৪৮৪৪

443 2 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য সারকব এন্টািপ্রাইে জমাছাঃ সরখনা জবগম িােশাহী সদি িােশাহী িােশাহী 01789346934

444 3 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ িরফক এন্টািপ্রাইে িরফকুল ইসলাম িােশাহী সদি িােশাহী িােশাহী 01751139179

445 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জমসাস য সামস্যল হক জমাঃ সামস্যল হক িাোশাহী সদি িােশাহী িােশাহী 01741973483

446 5 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৪ জমসাস য তারনম তাহরমম ভুািাইটি জটাি জমাঃ হারসবুল হক জবায়ারলয়া িােশাহী িােশাহী ১৭০১০১২৭০০

447 6 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৪ জমসাস য বণ যালী ভুািাইটি জটাি জমাঃ টরন জবায়ারলয়া িােশাহী িােশাহী ১৭১৪০৮১১৬৭

448 7 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য শাওন এন্টািপ্রাইে শাহরিয়াি সিকাি শাওন বাঘমািা িােশাহী িােশাহী ০১৭২২-৩৮৫৩৪০

449 8 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য জবলাল জেিাস য জমাঃ িফাতুল্লাহ প্রাং বাঘমািা িােশাহী িােশাহী ০১৭১৬-৭০৩৬৭১

450 9 ১০-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৪৪ জমসাস য সবশাখী জেিাস য জমাঃ জমায়ানজ্জম জহানসন মেনু দূগ যাপুি িােশাহী িােশাহী ১৭১২০৪০২৮৩

451 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৫ জমসাস য জচৌধুিী এন্টািন্টািপ্রাইে যুবিাে জচৌধুিী িামগরত লক্ষীপুি কুরমল্লা ১৭৬৭৯৮৫৮৩১

452 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৫ জমসাস য জমাস্তফা জেিাস য জগালাম জমাস্তফা িামগরত লক্ষীপুি কুরমল্লা ১৭২৪০৩০৯০৬

453 1 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/2৯ জমসাস য রসয়াম সাজ্জাদ জেিাস য জমাঃ নুিবক্ত রময়া আরদতমািী লালমরনিহাট িংপুি

454 2 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩০ জমসাস য িারদয়া জেিাস য জমাঃ আরমনুি িহমান আরদতমািী লালমরনিহাট িংপুি

455 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩০ জমসাস য রপয়ািী এন্টািপ্রাইে জমাঃ আসাদ রময়া কারলকঞ্জ লালমরনিহাট িংপুি

456 4 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য নয়ন জেিাস য জমাঃ আরিফুি িহমান কালীগঞ্জ লালমরনিহাট িংপুি

457 1 31-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৭ জমসাস য েনতা এন্টািপ্রাইে জমাঃ োরহদ হাসান সাতক্ষীিা সদি সাতক্ষীিা খুলনা ১৭৮৫০৫৮১০০

458 2 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য িারফ এন্টািপ্রাইে সাহাবুজ্জামান কলানিায়া সাতক্ষীিা খুলনা

459 3 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য োরহদ জেিাস য ফারুক জহাসন কলাননিায়া সাতক্ষীিা খুলনা

460 4 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৭ জসাস যস সারময়া জটাি জমাঃ িরফকুল ইসলাম কলানিায়া সাতক্ষীিা খুলনা 01721115220

461 5 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য সাহা কৃরষ জটাি িনমশ চন্দ্র সাহা কারলগঞ্জ সাতক্ষীিা খুলনা



462 6 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য ভাই ভাই জেিাস য শারন্তলাল মন্ডল কারলগঞ্জ সাতক্ষীিা খুলনা

463 7 ১০-0৫-2020 26.05.0000.02২.০২.১১.০৩৮.20/৯৮ জমসাস য মুকুি অনয়ল রমল জদবাশীষ সাধু তালা সাতক্ষীিা খুলনা

464 1 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য স্যনয়ল এন্টািপ্রাই স্যনয়ল আহমদ রসনলট সদি রসনলট জমৌলভীবাোি ১৭১১৭৩৯০৫০

465 2 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য আেহা জটাি জসানহল আহমদ রসনলট সদি রসনলট জমৌলভীবাোি ১৭১৫২৫২৭৬

466 3 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য ইনায়া এন্টািপ্রাইে জমাঃ আব্দুল হান্নান রসনলট সদি রসনলট জমৌলভীবাোি ১৭২০৯৯৯২৮৬

467 4 25-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫৪ জমসাস য এমএম জেিাস য জমাঃ মামুন রময়া রসনলট সদি রসনলট জমৌলভীবাোি ১৭৮৫০৫৮১০০

468 5 ১২-03-2020 26.05.0000.023.০২৭.0০৯.20/৪৯ জমসাস য শুকরিয়া রিপাট যনমন্টাল জটাি জমাঃ তুিন রময়া জচৌধুিী োলালাবাদ রসনলট জমৌলভীবাোি ১৭১৬১৫৮৭০৯

469 1 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য েরন এন্টািপ্রাইে েরন িায় হরবগঞ্জ সদি হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি ০১৭২০-৩৭৪৭৫৭

470 2 16-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/64 জমসাস য মায়া জেিাস য স্যমন কারন্ত িায় হরবগঞ্জ সদি হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি ০১৭১০-৩৫৪৭৭৩

471 3 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৪ জমসাস য শ্রীগুরু জেিাস য রবমল িঞ্জন শীল মাধবপুি হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি

472 4 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩২ জমসাস য ফেলুল হক এন্টািপ্রাইে জমাঃ গুলোি রময়া নবীগঞ্জ হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি ১৭১৮৬০৫৪৪০

473 5 09-03-2020 26.05.0000.023.11.013.20/৩৪ জমসাস য স্যচনা জেিাস য সদিঘাট নবীগঞ্জ হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি ১৭১৫৬৮২১৭৮

474 6 ১৮-03-2020 26.05.0000.023.১১.0১৩.20/৫০ জমসাস য রুদ্র এন্টািপ্রাইে অঞ্জন চন্দ্র দাশ নবীগঞ্জ হরবগঞ্জ জমৌলভীবাোি

475 1 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ রবপ্লব জটাি রবপ্লব সাহা কুরটয়া সদি কুরটয়া রঝনাইদহ 01716088461

476 2 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ লাল জমাহাম্মদ জেিাস য লাল জমাহাম্মদ লালু জভিামািা কুরটয়া রঝনাইদহ ০১৮২০-৫১৯২২৬

477 1 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য মাহফুে এন্টািপ্রাইে জমাঃ মাহফুজুি িহমান চুয়ািাঙ্গা সদি চুয়ািাঙ্গা রঝনাইদহ ০১৮৮৪-৪৫৭৩৮০

478 2 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ আি, এফ,এম, কন্সোকশন সসয়দ ফরিদ আহনম্মদ চুয়ািাঙ্গা সদি চুয়ািাঙ্গা রঝনাইদহ ০১৭৩-৯১৯৮২৫

479 3 ০৩-0৫-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৮ জমসাস য সততা মুরদ জটাি জমাঃ িরহদুল ইসলাম েীবন নগি চুয়ািাঙ্গা। রঝনাইদহ 01718481361

480 1 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৫ জমসাস য ওমি ফারুক জেি এন্ড জেরিং জমাঃ ওমি ফারুক জহাসাইন পীিগঞ্জ ঠাকুিগাঁও িংপুি 01712400278

481 1 ৩০-04-2020 26.05.0000.023.১১.027.20/৮৬ জমসাস য রতশা এন্টািপ্রাইে আসাদুজ্জামান খান রপনিােপুি সদি রপনিােপুি খুলনা


