cwiwkó - M

e¨vsK Gwkqv wjwg‡UW
10(`k) ermi ev Z`yaŸ© mgqKvj hveZ A`vexK…Z ev †jb‡`bnxb A`vexK…Z †PK, WªvdU ev wewbgq `wjj

৩১ শে মার্,চ ২০১৯ তারিখেি রিরত রিরিক
ক্রমিক নং

প্রাপককর নাি

kvLv

দমিকির
ধরন
পে অর্ চার

দমিি নং

ইস্যুর তামরখ

টাকার পমরিান

মন্তব্য

সে সি ই ০৩৭০৮৮৭

২৪-০৩-২০০৮

180.00

অদািীকৃত

সে সি ই ০৪০০৫৫৮

০৯-০৬-২০০৮

1083.00

অদািীকৃত

সে সি ই ০৪০০৪৬৯

০১-০৯-২০০৯

1000.00

অদািীকৃত

১

এম সি সি িনানী

২

এম সি সি িনানী

৩

এম সি সি িনানী

৪

gnvLvjx

wPd cvi‡mvbvj Awdmvi

†c‡g›U-AW©vi

wcweB-0334116

23/12/2007

100.00

৫

gnvLvjx

‡gmvm© †cwmwdK evsjv‡`k †UwjKg
wjwg‡UW

†c‡g›U-AW©vi

wcweB-0334163

31/01/2008

7500.00

৬

DËiv

nvmvb GÛ G‡mvwm‡qUm&

‡c-AW©vi

wcweB-0306963

25/06/2007

2,000.00

৭

DËiv

wR.‡K GWRv÷vm© wj:

‡c-AW©vi

wcweB-0196884

21/03/2007

4,542.00

৮

ZvovBj

‡cÖwm‡W›U wPKwb AvDwRqv †iwRóv‡iW

‡c IW©vi

wcweB 221056

12/07/2006

200.00

৯

ZvovBj

‡cÖwm‡W›U, Gm Gg wm, wPKwb AvDwRqv
†iwRóv‡iW cÖvBgvix ¯‹zj

‡c IW©vi

wcweB 221141

10/12/2006

200.00

১০

gvjLvbMi

nvwmbv

‡c-AW©vi

wcweB- 0406727

26/06/2008

2000.00

জসিরুল আলাম
কসিননিাল ইনস্যুনরন্স সলসমনের্
সিসন্সপ্যাল, োইওসনয়ার পদিাল

পে অর্ চার
পে অর্ চার

‡deªqvix 12,2019

28/03/2019

28/03/2019

28/04/2019

৬৭৬২.০০

০৬/০২/201৯

২৫.০৩.২০০৮

৩০৯.৬১

০৬/০২/201৯

পিপিই ০৩৯৭২৩৬

২৫.০৩.২০০৮

১৩৪১.৬৯

০৬/০২/201৯

শে্অডাি স

পিপিই ০৩৯৮৬৯৬

৩০.০৭.২০০৮

২৪২৬.০০

০৬/০২/201৯

শেঘনা ইঃ শকাঃ র ঃ

শে্অডাি স

পিপিই ০৩৯৯৪৬১

১৭.০৯.২০০৮

২১৪২.০০

০৬/০২/201৯

ইপিজেড শাখা

শেঘনা ইঃ শকাঃ র ঃ

শে্অডাি স

পিপিই ০৩৯৯৪৬৩

১৭.০৯.২০০৮

২৬৩৫.০০

০৬/০২/201৯

১৭

e¨vsK Gwkqv
wcÖwÝcvj kvLv

BbwU‡MÖ‡UW wmwKDwiwU mvwf©m

†c‡g›U
AW©vi

wcweB-0325190

09/12/2007

27588

১৮

AvMÖvev`

BDby‡¯‹v wjt

‡c-AW©vi

wcweB-0164473

30/12/2008

200.00

১৯

AvMÖvev`

BwÛ‡c‡Û›U BDwbfvwm©wU evsjv‡`k

‡c-AW©vi

wcweB-0359341

03/04/2008

407.00

২০

K‡c©v‡iU

hgybv e¨vsK wjwg‡UW

‡c-AW©vi

১৮-১২-২০০৮

৩০০

avbgwÛ

Bmjvwg BÝy‡iÝ (evsjv‡`k)
wjwg‡UW

‡c-AW©vi

22/04/2008

77813.00

11/02/2019

avbgwÛ

Mb wek¦we`¨vjq

‡c-AW©vi

30/04/2008

500.00

11/02/2019

১১

ইপিজেড শাখা

১২

শেঘনা ইঃ শকাঃ র ঃ

পিে্অডার্ র

পিপিই ০৩৯৬৬৪৩

২১.০১.২০০৮

ইপিজেড শাখা

শেসাস স সানরিড কািখ া সারিস স।

শে্অডাি স

পিপিই ০৩৯৭১৯২

১৩

ইপিজেড শাখা

শেসাস স রি এস রি শরেরডিং।

শে্অডাি স

১৪

ইপিজেড শাখা

শেঘনা ইঃ শকাঃ র ঃ

১৫

ইপিজেড শাখা

১৬

২১

২২

wcweB-৫১২০৩৯
wcwfB bs
0200949
wcwfB bs
0200995

06/02/2019

২৩

Gg wm we ‡kL ফুর্ এন্ড আকমর্ািন পকা
সলসমনের্
gzwRe

২৪

িসুন্ধিা

২৫

¸jkvb

w` BwbmwUwUDU Ac K÷ GÛ
g¨v‡bR‡g›U

২৬

¸jkvb

২৭

ইস ারে ব্ািংক হসরিটা , ঢাকা,
রিরিিা

‡c-AWv©.e wcweB-০১৭৮৬৪১

21/12/2006

3300

04, 2018
শি-অড সাি

২৪/০৩/২০০৮

১০০

‡c-AW©vi wcweB-0208644

20/03/2007

3,000.00

gvimv›UvB‡jv BÝy‡iÝ †Kv¤úvwb
wj:

‡c-AW©vi wcweB-0210877

28/01/2008

611.00

¸jkvb

gvimv›UvB‡jv BÝy‡iÝ †Kv¤úvwb
wj:

‡c-AW©vi wcweB-0211547

08/04/2008

281.00

২৮

¸jkvb

wmwU wRbv‡ij BÝy‡iÝ †Kv: wj:

‡c-AW©vi wcweB-0212356

15/06/2008

19,252.00

২৯

¸jkvb

wj, Lvb GÛ cvU©bvm©

‡c-AW©vi wcweB-0212442

19/06/2008

3,825.00

৩০

¸jkvb

kvwggv Av³vi

‡c-AW©vi wcweB-0214265

19/11/2008

84.40

৩১

¸jkvb

‡gv: nvwmeyi ingvb

‡c-AW©vi wcweB-0214360

1/12/2008

600.00

19/10/2008

1,128.00

৩২

wmwWG
GwfwbD kvLv

widvÛ M¨vjvwi G·‡cÖm

‡deªæqvix

†c‡g›U
AWv©i

রিরিই-০৪০৫১২১

wcweB-0450314

মিাট টাকা-

১৯৮,৯৭৩.৩০

১৩/০২/২০১৯

05.02.2019

