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1.   04-07-2018 একতা শিউলী গার্মেন্টস রেজাউল শিশ্বাস র ালখাদা িাজাে 230/-  
2.  04-07-2018 মামনু রটাে রমাোঃ জাশকে র ার্সন ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
3.  04-07-2018 তাশমম রটাে রমাোঃ িািলু র ার্সন ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
4.  04-07-2018 ভাই রিান মৎসয  যাচােী ম ুাোঃ রমািােেফ র ার্সন ঝাাঁপা-0১ 230/-  
5.  08-07-2018 রমাোঃ রেজাউল ইসলাম রমাোঃ আোঃ সামাদ  রজাকা িাজাে  230/-  
6.  08-07-2018 মধু সূধন রটাে মধু সূদন শিশ্বাস রকামলপুে িাজাে 230/-  
7.  08-07-2018 র াসাইন রেডাসে রমাোঃ নেুজ্জামান ঝাাঁপা সু্কল রমাড় 230/-  
8.  09-07-2018 দত্ত রটাে সর্তা  কুমাে দত্ত োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
9.  09-07-2018 রমসাসে তশেকুল ড্রাগ  াউজ রমাোঃ তশেকুল ইসলাম ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
10.  09-07-2018 আব্দুলযা  রডইশে ফামে রমাোঃ ততর্েি আলী চশিপুে িাজাে 230/-  
11.  09-07-2018 অথৈে এন্টাে প্রাইজ মধু শিশ্বাস োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
12.  09-07-2018 আিিুকে োইচ শমল রমাোঃ আি ুিকে শসশিক  ানেুাে-06 230/-  
13.  22-07-2018 ইউনছু রডইশে ফামে রমাোঃ ইউনসু আলী  ানেুাে-07 230/-  
14.  22-07-2018 আমজাদ রটাে রমাোঃ আমজাদ র ার্সন োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
15.  22-07-2018 িাশ ন রটাে রমাোঃ িাশ নেুজামান ঝাাঁপা মাদ্রাসা রমাড় 230/-  
16.  03-09-2018 শমতালী মাইক এি রডর্কার্েটে রমাোঃ রসার্ ল  াসান োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
17.  03-09-2018 সাত্তাে রেডাসে রমাোঃ আব্দুস সাত্তাে োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
18.  03-09-2018 রসানাে িাাংলা শফস শ্রীকাত শিশ্বাসে োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
19.  16-09-2018 রমসাসে এম শি এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ  াশদউজ্জামান রদালন ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
20.  16-09-2018 র লাল িস্ত্রালে রমাোঃ শিল্লাল র ার্সন োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
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21.  16-09-2018 রমার্মনা গরুে ফামে রমাছাোঃ রমার্মনা খাতুন  ানেুাে-08 230/-  
22.  16-09-2018 সেদাে রেডাসে রমাোঃ আোঃ ে মান োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
23.  01-10-2018 আশতোে মৎসয খামাে রমাোঃ আশতোে ে মান রদাদাশড়ো-05 230/-  
24.  01-10-2018 িান্স এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ আিলু কার্সম োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
25.  11-10-2018 শিম ুরেডাসে  সুশফোন শিশ্বাস োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
26.  11-10-2018 আব্দুল্লা  রেডাসে ম ুাম্মদ কাশিল র ার্সন ঝাাঁপা চাকড়া রিড় 230/-  
27.  11-10-2018 শিশ্বাস গাের্মন্টস এি িস্ত্রলে রমাোঃ রসা াগ র ার্সন োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
28.  11-10-2018 কর্পাতাক্ষী ফার্মেসী রমাোঃ তশেকুল ইসলাম োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
29.  11-10-2018 রমসাসে শি, এম রমাোঃ িলুিলু আ র্মদ ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
30.  11-10-2018 রমসার্রসে োশফ এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ েশফকুল ইসলাম োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
31.  11-10-2018 অপু এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ খশললেু ে মান ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
32.  21-10-2019 হৃদে রটাে রমাোঃ জেনাল আর্িদীন োজগঞ্জ কর্লজ রমাড় 230/-  
33.  29-10-2019 আশনচুে কাঠর্গালা রমাোঃ আশনচুে ে ামন োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
34.  29-10-2018 সামছুে মাাংস ভািাে রমাোঃ সামছুে ে মান োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
35.  29-10-2018  াসান কসর্মটিক্স রটাে রমাোঃ  াসান গাজী োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
36.  01-11-2018 রমসাসে মর্নাসীড রেডাসে সুমন আ র্মদ োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
37.  14-11-2018 রমসাসে শসজান রমশডর্কল  ল রমাোঃ সাইদেু ে মান োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
38.  14-11-2018 মাসুদ রটাে আল মা মদু োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
39.  14-11-2018 োজ ুরটাে রমাোঃ োজ ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
40.  23-11-2018 সেদাে পশিফামে ও গরুে ফামে রমাোঃ শসশিকুে ে মান র ালখাদা-04 230/-  
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41.  23-11-2018 দাদা ভাই শফস স র্দি শিশ্বাস োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
42.  03-12-2018 শেশজো ফার্মেসী রমাোঃ রগালাম রমাস্তফা ঝাাঁপা িাজাে 230/-  
43.  03-12-2018 োজগঞ্জ স্টীল কর্পোর্েিন রমাোঃ আিলু িািাে োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
44.  03-12-2018 মা ী ঔ ধালে রমাোঃ মা ািিুেু ে মান োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
45.  26-12-2018 আশজজ ইর্লকেশনক্স রমাোঃ আলী  ােদাে রকামলপুে িাজাে 230/-  
46.  14-01-2019 রমাোঃ  ােদাে আলী রেডাস রমাোঃ  ােদাে আলী র ালখাদা িাজাে 230/-  
47.  14-01-2019 মনু্না এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ আজ ারুল ইসলাম  ানেুাে িার্গোলী 230/-  
48.  14-01-2019 মনু্না ইর্লকশেক এি রমািাইল রমাোঃ রুহুল আলম োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
49.  14-01-2019 সাইফুল রটাে রমাোঃ সাইফুল ইসলাম চশিপুে আমতলা রমাড় 230/-  
50.  30-01-2019 ভাই ভাই মৎস আড়ৎ প্রভাস শিশ্বাস োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
51.  30-01-2019 েউফ রসলুন রমাোঃ আোঃ েউফ োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
52.  31-01-2019 ভাসমান চটপশি রমাোঃ ইোছীন আলী খান ঝাাঁপা িাওড় 230/-  
53.  04-02-2019 তাশছম রটাে রমাোঃ আোঃ মান্নান ঝাাঁপা িাওড় 230/-  
54.  13-03-2019 মা মৎসয চা  রমাোঃ শমজানেু ে মান ঝাাঁপা-01 230/-  
55.  13-03-2019 শমনু্ট এন্টাে প্রাইজ রমাোঃ িািে আী োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
56.  19-03-2019 রমসাসে এম,এস,িােতুল্লা  ভািাে রমাোঃ েশফকুল ইসলঅম োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
57.  19-03-2019 শনমাই রটাে  শ্রী শনমাই সাধু োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
58.  09-04-2019 রমসাসে  মা মদুা রটাে রমাোঃ আি ুসাইদ ঝাাঁপা গুরুপাটনী ঘাট 230/-  
59.  09-04-2019 শসফাত রটাে‘ রমাোঃ িা  আলম কর্লজ রমাড়, োজগঞ্জ 230/-  
60.  23-04-2019 নরুুল্লা  গরুে ফামে রমাোঃনরুুল্লা  চশিপুে িাজাে 230/-  
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 61.  22-05-2019 ভাই ভাই ওোলটন রসন্টাে রমাোঃ রগালাম েসুল োজগঞ্জ িাজাে 230/-  
62.  28-05-2019 লাশমো মৎস রেডাসে রমাোঃ েশিউল ইসলাম ঝাাঁপা িাজাে 230/-  


