
µwgK 

 b¤^i

kvLvi bvg wnmveavixi bvg

wcZv/¯̂vvgxi 

bvg

wnmveavixi 

eZ©gvb wVKvbv

wnmveavixi ’̄vqx 

wVKvbv

wnmv‡ei aiY wnmve b¤^i UvKvi cwigvY

me©‡kl 

†jb‡`b/ 

†gqv`c~wZ©i 

ZvwiL

gনZe¨ hw` _v‡K

1 eveyinvU kvLv Ryev‡qi Avjg সঞ্চয়ী 103.101.208            500.00 01.12.2011 ভুল হিসাব নম্বর

2 eveyinvU kvLv †mvbviMuv †U·UvBj সঞ্চয়ী 105.120.1239        5,800.00 11.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

3 eveyinvU kvLv  †gvt byiæj nK সঞ্চয়ী 125.101.127940        3,000.00 20.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

4 eveyinvU kvLv  †gvt Avjg সঞ্চয়ী 109.101.89912           300.00 29.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

5 eveyinvU kvLv Ry‡jLv †eMg সঞ্চয়ী 109.101.4460         5,490.00 14.02.2011 ভুল হিসাব নম্বর

6 eveyinvU kvLv †gvt BDmyd সঞ্চয়ী 104.101.105178         1,200.00 21.03.2011 ভুল হিসাব নম্বর

7 eveyinvU kvLv  ‡i‡nbv ‡eMg সঞ্চয়ী 113.101.35533         1,000.00 04.04.2011 ভুল হিসাব নম্বর

8 eveyinvU kvLv Avwid †nv‡mb সঞ্চয়ী 126.101.17005       13,000.00 20.04.2011 ভুল হিসাব নম্বর

9 eveyinvU kvLv †gvt iw` wgqv সঞ্চয়ী 109.101.982            500.00 23.06.2011 ভুল হিসাব নম্বর

10 eveyinvU kvLv অজ্ঞাত সঞ্চয়ী 109.101.56761         1,000.00 09.07.2011 ভুল হিসাব নম্বর

11 eveyinvU kvLv অজ্ঞাত সঞ্চয়ী 109.120.2399      100,000.00 25.08.2011 ভুল হিসাব নম্বর

12 eveyinvU kvLv ‡mvnvM mi`vi সঞ্চয়ী 109.101.11715            200.00 29.08.2011 ভুল হিসাব নম্বর

13 eveyinvU kvLv  Bqvmwgb †eMg সঞ্চয়ী 107.101.127665           300.00 18.09.2011 ভুল হিসাব নম্বর

14 eveyinvU kvLv ivq K…ò mvnv সঞ্চয়ী 106.101.18414       12,375.00 12.10.2011 ভুল হিসাব নম্বর

15 eveyinvU kvLv bvRbxb সঞ্চয়ী 109.101.82674         1,000.00 10.12.2011 ভুল হিসাব নম্বর

16

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী  128.101.42062        3,000.00 11.09.2008 ভুল হিসাব নম্বর

17

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       10,136.00 27.05.2009 ভুল হিসাব নম্বর

18

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী  126.101.84         1,000.00 05.08.2009 ভুল হিসাব নম্বর

cwiwkó- L
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19

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী 137.101.96136         1,500.00 30.08.2009 ভুল হিসাব নম্বর

20

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী 137.101.1050         1,500.00 04.10.2009 ভুল হিসাব নম্বর

21

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী  137.101.3849         1,000.00 07.02.2010 ভুল হিসাব নম্বর

22

mvfvi evRvi 

kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত            500.00 15.11.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

23

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         5,000.00 28.12.2010 ভুল হিসাব নম্বর

24

mvfvi evRvi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         2,000.00 22.05.2011 ভুল হিসাব নম্বর

25

mvfvi evRvi 

kvLv

হবহবধ জমা সঞ্চয়ী অজ্ঞাত            120.00 28.09.2011 হবহবধ জমা

26

mvfvi evRvi 

kvLv

হবহবধ জমা সঞ্চয়ী অজ্ঞাত            105.09 14.02.2011 হবহবধ জমা

27

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       10,000.00 06.12.2007

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

28

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         2,000.00 06.12.2007

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

29

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,165.00 03.06.2008

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

30

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,939.00 23.07.2008

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

31

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,000.00 27.11.2008

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

32

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত            950.00 21.12.2008

অহতহরক্ত নগদ 

জমা



33

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         8,700.00 22.12.2008

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

34

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত            730.00 04.02.2009

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

35

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       10,000.00 30.04.2009

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

36

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত        3,000.00 13.05.2009

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

37

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত           800.00 10.09.2009

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

38

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        4,000.00 16.01.2010 ভুল হিসাব নম্বর

39

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী 138.11.17964         5,000.00 06.02.2012 ভুল হিসাব নম্বর

40

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,350.00 11.03.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

41

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত        3,600.00 17.06.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

42

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
          600.00 20.06.2010 ভুল হিসাব নম্বর

43

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

wnmve eÜ সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,000.00 30.08.2010 wnmve eÜ

44

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        1,000.00 05.09.2010 ভুল হিসাব নম্বর

45

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        5,000.00 22.09.2010 ভুল হিসাব নম্বর

46

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        5,000.00 23.09.2010 ভুল হিসাব নম্বর



47

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       20,000.00 11.11.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

48

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

wnmve eÜ সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,000.00 30.11.2010 wnmve eÜ

49

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        4,000.00 16.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

50

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
       3,000.00 27.02.2011 ভুল হিসাব নম্বর

51

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         1,000.00 09.03.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

52

MvRxcyi 

‡PŠiv¯Zv kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী         8,100.00 02.10.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

53 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        5,000.00 07.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

54 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
           500.00 30.01.2011 ভুল হিসাব নম্বর

55 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        2,000.00 12.05.2011 ভুল হিসাব নম্বর

56 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        3,344.00 14.06.2011 ভুল হিসাব নম্বর

57 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        1,200.00 21.06.2011 ভুল হিসাব নম্বর

58 Kzwgjøv kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
      13,000.00 13.07.2011 ভুল হিসাব নম্বর

59 k¨vgjx kvLv অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         5,500.00 10.02.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

60 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        1,000.00 13.04.2011 ভুল হিসাব নম্বর

61 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        1,000.00 28.07.2011 ভুল হিসাব নম্বর

62 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        5,000.00 16.08.2011 ভুল হিসাব নম্বর



63 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        6,000.00 18.08.2011 ভুল হিসাব নম্বর

64 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
           100.00 16.09.2011 ভুল হিসাব নম্বর

65 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
           500.00 16.09.2011 ভুল হিসাব নম্বর

66 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
        4,000.00 29.09.2011 ভুল হিসাব নম্বর

67 k¨vgjx kvLv ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী
ভুল হিসাব 

নম্বর
           100.00 17.10.2011 ভুল হিসাব নম্বর

68 gqgbwmsn kvLv অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       19,500.00 20.09.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

69

kvnRv`cyi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী 157.101.54452         2,000.00 06.06.2011 ভুল হিসাব নম্বর

70

kvnRv`cyi 

kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত       40,000.00 06.06.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

71

kvnRv`cyi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী 157.101.3622       10,000.00 21.07.2011 ভুল হিসাব নম্বর

72

kvnRv`cyi 

kvLv

অজ্ঞাত সঞ্চয়ী অজ্ঞাত        17,700.00 07.09.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

73

kvnRv`cyi 

kvLv

ভুল হিসাব নম্বর সঞ্চয়ী অজ্ঞাত         9,000.00 07.09.2011

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

74 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত সঞ্চয়ী
এস. হব. - 

168030

       3,500.00 31.01.2010 ভুল হিসাব নম্বর

75 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত সঞ্চয়ী 1021010057742         4,000.00 11.04.2010 ভুল হিসাব নম্বর

76 িাহলশির শাখা মমাোঃ মাসমু সঞ্চয়ী এস. হব. - 7151         1,000.00 27.04.2010 ভুল হিসাব নম্বর

77 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত অজ্ঞাত অজ্ঞাত         2,500.00 06.06.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

78 িাহলশির শাখা নরূ মমািাম্মদ অজ্ঞাত অজ্ঞাত         1,000.00 10.06.2010

হিসাব নম্বর 

অজ্ঞাত

79 িাহলশির শাখা মমামমনা মবগম সঞ্চয়ী
এস. হব. - 

61554

        5,000.00 07.07.2010 ভুল হিসাব নম্বর



80 িাহলশির শাখা মমাোঃ রিমান সঞ্চয়ী 1431010029143            200.00 04.08.2010 ভুল হিসাব নম্বর

81 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত অজ্ঞাত অজ্ঞাত         4,000.00 05.08.2010 হবহবধ জমা

82 িাহলশির শাখা আমনায়ার মিামসন সঞ্চয়ী এস. হব. - 6411         5,000.00 16.08.2010 ভুল হিসাব নম্বর

83 িাহলশির শাখা লুনা আিমমদ সঞ্চয়ী 1151010045723         5,000.00 27.09.2010 ভুল হিসাব নম্বর

84 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত অজ্ঞাত অজ্ঞাত         4,000.00 02.11.2010

অহতহরক্ত নগদ 

জমা

85 িাহলশির শাখা জহসম সঞ্চয়ী
এস. হব. - 

17682

       3,000.00 09.11.2010 ভুল হিসাব নম্বর

86 িাহলশির শাখা তানজজনা ম ৌধরুী সঞ্চয়ী 1011010226123         5,000.00 28.11.2010 ভুল হিসাব নম্বর

87 িাহলশির শাখা হলটন শম মা সঞ্চয়ী
এস. হব. - 

17682

           500.00 09.12.2010 ভুল হিসাব নম্বর

88 িাহলশির শাখা অজ্ঞাত অজ্ঞাত অজ্ঞাত         3,912.95 03.02.2011 গরহমল

     469,517.04 

cwiwkó- M3) 

A`vex

µwgK 

 b¤^i

kvLvi bvg cÖvc‡Ki bvg

`wjj ev 

Bb÷ªy‡g‡›Ui 

aiY

`wjj ev 

Bb÷ªy‡g›U 

b¤^i

Bm¨yi ZvwiL

UvKv/ ˆe‡`wkK 

gy`ªvi cwigvY

gনZe¨ hw` _v‡K

1 AvMÖvev` kvLv G‡mvwm‡qkb Ae Kv‡Mv© wcI †c-AW©vi 300450 02.08.2005           10,000.00 

2 AvMÖvev` kvLv ‡cwbbmyjvi wkwcs  †c-AW©vi 330414 19.11.2005            10,851.00 

3 AvMÖvev` kvLv AvBAvBBDwm    †c-AW©vi 330800 04.12.2005           25,000.00 

4 AvMÖvev` kvLv ‡UvUvj UªvÝ‡cv‡U©kvb   †c-AW©vi 417560 26.09.2006           18,226.00 

5 AvMÖvev` kvLv mvBd cvIqvi Gwm wjt †c-AW©vi 656984 06.10.2008             1,520.00 

6 AvMÖvev` kvLv Avjx AvmMi †PŠt  †c-AW©vi 773951 25.06.2009           10,000.00 

7 AvMÖvev` kvLv mvBd cvIqvi  †c-AW©vi 838735 23.02.2010             1,400.00 

8 AvMÖvev` kvLv ‡gvt Kwig DwÏb †c-AW©vi 860110 07.03.2010           12,000.00 

          88,997.00 


