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ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ 
ািনং এ  িরসাচ িডপাটেম  

ধান কাযালয়, ঢাকা। 
 
 

২৬ িডেস র ২০২১



 
 
 

িচপ  
 
 

 
িবষয় 

 
া নং  িবষয় া নং 

পট িম ৩  স াল অ াকাউ   িডপাটেম  ৫১ 
উে , েয়াজনীয়তা ও সংর ণ ৩  লান অ াকাউ স িডপাটেম  ৫২ 
িডপাটেম /ইউিনট/েসল/শাখা কাযালয় িভি ক 
তে র/েরকডস েহর িববরণ 

৪  ফা  ােনজেম  িডপাটেম  ৬২ 

অিডট িডপাটেম  ৪  বােজট এ  ির  ােনজেম  িডপাটেম  ৬৪ 
অগানাইেজশন এ  মথড   িডপাটেম  ৪  িবেশষ তহিবল ব াপনা ইউিনট ৬৪ 
ই েপকশন এ  কম ােয়  িডপাটেম  ৪  এসিপিভ ইউিনট ৬৪ 
সে টারীজ িডপাটেম  ৫  হাডওয় ার এ  কিমউিনেকশন িডপাটেম  ৬৪ 

পাবিলক িরেলশ  িডপাটেম  ৬  ডাটা অ াডিমন এ  এমআইএস িডপাটেম  ৬৫ 
িহউ ান িরেসাস ােনজেম  িডপাটেম  ৬  া ািমং িডপাটেম  ৬৭ 
িডিসি ন ি েভ  এ  আিপল িডপাটেম  ৮  িসে ম এনালাইিসস িডপাটেম  ৬৮ 
পনশন এ  ওেয়লেফয়ার িডপাটেম  ৯  ইেনােভশন সল ৬৮ 
িকউরেম  এ  কমন  সািভস িডপাটেম  ১০  শয়ার  িডপাটেম  ৬৯ 

িরেয়ল এে ট িডপাটেম  ১১  িসিকউির জ িরকনিসিলেয়শন িডপাটেম  ৭০ 
ল' িডপাটেম  ১২  ইউিনট ফা  িডপাটেম  ৭০ 
ড েমে শন িডপাটেম  ২৫  ইইএফ অ াডিমিনে শন িডপাটেম  ৭২ 
াি  িডপাটেম  ২৫  ইইএফ এে া িডপাটেম  ৭২ 

কা িডয়ান িডপাটেম  ২৭  ইইএফ অিডট এ  অ াকাউ স িডপাটেম  ৭৪ 
া  অ ােফয়াস িডপাটেম -১ ২৮  ইইএফ আইিস  অ া াইজাল িডপাটেম  ৭৪ 
া  অ ােফয়াস িডপাটেম -২ ২৮  ইইএফ ইমি েমে শন িডপাটেম -১ ও ২ ৭৫ 

সাবিসিডয়াির অ ােফয়াস িডপাটেম -১ ও ২ ২৮  ইইএফ িরকভাির িডপাটেম - ১ ও ২ ৭৫ 
িলেয়ন এ  জনােরল িডট িডপাটেম  ২৯  ইইএফ িল াল অ ােফয়াস িডপাটেম  ৭৫ 
আ াইজাল িডপাটেম  ২৯  ইইএফ ড েমে শন িডপাটেম  ৭৫ 
িলিজং িডপাটেম  ২৯  আইিসিব িশ ণ ক  ৭৬ 

ািনং এ  িরসাচ িডপাটেম  ২৯  আইিসিব ানীয় কাযালয় ৭৫ 
িবজেনস ডেভলপেম  িডপাটেম  ৩০  আইিসিব চ াম শাখা ৭৭ 
পাটেফািলও ােনজেম  িডপাটেম  ৩১  আইিসিব রাজশাহী শাখা ৭৮ 
ক মােকট এনালাইিসস িডপাটেম  ৩১  আইিসিব লনা শাখা ৭৯ 
াংকার  া ই  িডপাটেম  ৩২  আইিসিব িসেলট শাখা ৭৯ 

ইনেভ র   িডপাট ম  ৩৯  আইিসিব ব ড়া শাখা ৮১ 
ইমি েমে শন িডপাটেম  ৪০  আইিসিব বিরশাল শাখা ৮২ 
িরকভাির িডপাটেম  ৪০    
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পট িমঃ  
 

বাংলােদেশর সংিবধােন নাগিরেকর িচ া ও িবেবেকর াধীনতা এবং বা  ও ভাব কােশর াধীনতার িন য়তা দয়া হেয়েছ। জাতে র 
সকল মতার মািলক জনগণ, আর কবল তে র অবাধ বাহই জনগণেক তপে  মতািয়ত করেত পাের। জনগেণর জানার অিধকার 
িত ার মা েম সরকাির, ায় শািসত, সংিবিধব  সং া এবং সরকাির বা বসরকাির অথায়েন  বা পিরচািলত িবিভ  বসরকাির 

সং ার কমকাে  তা ও জবাবিদিহতা িত ার মা েম শাসন িনি তকরেণর জ  বতমান সরকার ০৫ এি ল ২০০৯ তািরেখ ‘ত  
অিধকার আইন, ২০০৯’ পাস কের। এই আইন অ েমাদেনর ফেল দেশর জনগেণর ত  েবশািধকােরর ে  নব েগর ভ চনা 
হেয়েছ। আিথক িত ান িবভাগ, অথ ম ণালয় এবং ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) মে  স ািদত বািষক 
কমস াদন ি , ২০২১-২২ এর ত  অিধকার িবষেয়র বািষক কমপিরক নার ১.৪ নং চক এ ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা 
অ সাের সকল সরকাির অিফেসর যাবতীয় তে র ক াটাগির ও ক াটালগ তির/হালনাগাদকরেণর িনেদশনা রেয়েছ। এরই ধারাবািহকতায় 
০২ সে র ২০২১ তািরেখ অ ি ত আইিসিবর ১০০তম ব াপনা সম য় কিম র (এমিসিস) সভায় বািষক কমস াদন ি র 
ল মা া অজন এবং ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ৫ ধারা বা বায়েন ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর 
যাবতীয় তে র ক াটাগির ও ক াটালগ কেপােরশেনর ত  কমকতার ত াবধােন ািনং এ  িরসাচ িডপাটেম  ক ক িনধািরত সমেয়র 
মে  তিরর িস া  হীত হয়। উ  িস াে র ি েত ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর “যাবতীয় 
তে র/েরকেডর ক াটাগির ও ক াটালগ” তির করা হয়। জনগেণর জ  অবাধ ত  বাহ িনি ত করার য নীিত সরকার হণ কেরেছ, 
তার সে  সংগিত ণভােব একা তা িনি ত করার লে  সরকাির আিথক িত ান িহেসেব ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ 
(আইিসিব) অবাধ ত  বােহর চচা অ সরণ কের থােক।  
 
 
 

উে  ও েয়াজনীয়তা:  
 

 ত  অিধকার আইন, ২০০৯ অ যায়ী অ েরাধকারীেক তম সমেয় ত  দান িনি তকরণ; 
 আইিসিবর যাবতীয় তে র উৎস িচি তকরণ; 
 ত  অিধকার আইন, ২০০৯ এর ত  সংর ণ সং া  ধারা ৫ এর বা বায়ন; এবং   
 বািষক কমস াদন ি র ল মা া অজন।  

 

সংর ণ:  
 

ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর ধান কাযালেয়র দািয় া  ত  কমকতা ও িবক  দািয় া  ত  কমকতা 
ক াটালেগর সংর ণ িনি ত করেবন। 
 

বহার:  
 

কেপােরশেনর ত  কমকতার িনকট কান ত  সরবরােহর আেবদন দািখল হেল ত  কমকতা ক াটালগ হেত তে র উৎস বাছাই কের 
সংি  উৎস হেত যািচত ত  সং হ বক ক পে র অ েমাদন েম িনধািরত ি য়ায় অ েরাধকারী বরাবর সরবরাহ করেবন।  
 
হালনাগাদকরণ:  
 

সরকাির কান িনেদশনা বা েয়াজন অ যায়ী সময় সময় ব াপনা ক পে র অ েমাদন েম ক াটালগ হালনাগাদ করা যেত পাের।     
 
 

----- 
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িডপাটেম /ইউিনট/েসল/শাখা কাযালয় িভি ক তে র/েরকডস েহর িববরণ: 
 
অিডট িডপাটেম  

নিথর নাম   নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, ধান কাযালয় ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.০১.০০১.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, ানীয় কাযালয় ৫৩.১৩.২৬০০.০০৭.০১.০০৩.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, চ াম শাখা ৫৩.১৩.১৫০০.০০৭.০১.০০৪.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, লনা শাখা ৫৩.১৩.৪৭০০.০০৭.০১.০০৫.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, বিরশাল শাখা ৫৩.১৩.০৬০০.০০৭.০১.০০৬.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, িসেলট শাখা ৫৩.১৩.৯১০০.০০৭.০১.০০৭.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, ব ড়া শাখা ৫৩.১৩.১০০০.০০৭.০১.০০৮.২১ 
অিডট আপি , বািণিজ ক অিডট অিধদ র, আইিসিব, রাজশাহী শাখা ৫৩.১৩.৮১০০.০০৭.০১.০০৯.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি  আইিসিব, ধান কাযালয় ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.০১.০০২.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি , আইিসিব, চ াম শাখা ৫৩.১৩.১৫০০.০০৭.০১.০১১.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি , আইিসিব, লনা শাখা ৫৩.১৩.৪৭০০.০০৭.০১.০১২.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি , আইিসিব, বিরশাল শাখা ৫৩.১৩.০৬০০.০০৭.০১.০১৩.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি  ,আইিসিব, িসেলট শাখা ৫৩.১৩.৯১০০.০০৭.০১.০১৪.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি , আইিসিব, ব ড়া শাখা ৫৩.১৩.১০০০.০০৭.০১.০১৫.২১ 
অভ রীণ অিডট আপি , আইিসিব, রাজশাহী শাখা ৫৩.১৩.৮১০০.০০৭.০১.০১৬.২১ 
অিডট আপি  আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.০১.০১৭.২১ 
অিডট আপি  আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.০১.০১৮.২১ 
অিডট আপি  আইিসিব িসিকউির জ িডং কা ািন িলিমেটড  ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.০১.০১৯.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
ইইএফ/ইএসএফ কাযাবলী সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.৪২.০২২.২১ 
শাখা কাযালয় িবষয়ক কাযািদ ৫৩.১৩.০০০০.০০৭.৭২.০২৩.২১ 
ঘ. িণর রকডস হ: 
মািসক িপআরিবিড িরেপাট/ দিনক হািজরা /অিধযাচন/ িডিসএফিসএল /ির  রিজ ার /অ ােসট 
রিজ ার/ ই-নিথ সং া / িবিবধ ফাইল/ এমিসিস ফাইল /মািসক আ ায়ন সং া  

৫৩.১৩.০০০০.০০৭.৯৯.০২৮.২১ 

 
অগানাইেজশন এ  মথড   িডপাটেম  

নিথর নাম নিথ ন র 
ক. িণ রকডস হ: 
কেপােরশেনর িবিভ  নীিতমালা/ া য়াল সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩১.২২.০০১.২০ 
কেপােরশেনর িবিভ  আইন ও িবধান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩১.২২.০০১.২১ 
খ. িণ রকডস হ: 
নীিতমালা এবং া য়াল ণয়ন সং া  নিথ, প , িতেবদন, ারক ও কাযিববরণীস হ ৫৩.১৩.০০০০.০৩১.২২.০০২.২০ 
কিম  গঠন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৩১.৬৭.০০২.২১ 

 

ই েপকশন এ  কম ােয়  িডপাটেম  
নিথর নাম নিথ ন র 

ক. িণ রকডস হ: 
বাংলােদশ াংক-এর াপন/সা লার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.১৮.০০৫.১৬ 
আইিসিব সািভস ল  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.২২.০০১.১৬ 
খ. িণর রকডস হ: 
িবিভ  কিম  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.০৬.০০১.১৬ 

ানীয় কাযালয় সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০১.১৬ 
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নিথর নাম নিথ ন র 
চ াম শাখা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০২.১৬ 
রাজশাহী শাখা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০৩.১৬ 
লনা শাখা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০৪.১৬ 

বিরশাল শাখা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০৫.১৬ 
িসেলট শাখা সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০৬.১৬ 
ব ড়া শাখা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭২.০০৭.১৬ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলিমেটড সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭৩.০০১.২১ 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  কা ািন িলিমেটড সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭৩.০০২.২১ 
আইিসিব িসিকউির জ িডং কা ািন িলিমেটড সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৭৩.০০৩.২১ 
বাংলােদশ াংেকর িবশদ পিরদশন ও পিরপালন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.১৬.০০১.১৬ 
গ. িণর রকডস হ: 
ন িত দমন কিমশন এর যািচত ত ািদ রণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৪১.০০১.১৬ 

এনিবআর এর যািচত ত ািদ রণ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৪১.০০২.১৬ 
বাংলােদশ িসিকউির জ এ েচ  কিমশন এর যািচত ত ািদ রণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৪১.০০৩.১৬ 
িবএফআইইউ এর যািচত ত ািদ রণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.৪১.০০৪.১৬ 
আইিসিবর িবিভ  িডপাটেম  এর কাযাবিল পিরদশন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.০১.০০১.১৬ 
ঘ. িণর রকডস হ:  
িডিসএফিসএল সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৫২.১৬.০০২.২০ 

 
সে টারীজ িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
বািষক সাধারণ সভায় িবএসইিস'র িনেদশনা অ যায়ী Independent Scrutinizer িনেয়াগ 

সে  
৫৩.১৩.০০০০.০১৪.০১.০০১.২১ 

বািষক সাধারণ সভা/িবেশষ সাধারণ সভা/সে লন/েমলা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৯.০০১.২১ 
লভ াংশ (Dividend)/লভ াংশপ : গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার ক ক ধারণ ত 
ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (আইিসিব) এর শয়ােরর লভ াংশ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৬.০০২.২১ 

আইিসিব'র সা েফকটস হ মােকট লেট পা রকরণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৮.০০৫.২১ 
বাংলােদশ ডেভলপেম  াংক িলিমেটড (িবিডিবএল) ক ক ধারণ ত শয়ার অফেলাড সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৯.০০১.২১ 

ব াপনা সম য় কিম  (এমিসিস) িম ংেয়র বা বায়ন িতবদন ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.০৬.০০১.২১ 
শয়ারেহা ারগেণর নাম পিরবতন ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৮.০০৪.২১ 

লভ াংশপ  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৬.০০১.২১ 
কেপােরট গভ া  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৫.০০১.২১ 
কেপােরশেনর মতা অপণ ণয়ন/সংেশাধন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.২২.০০১.২১ 
িবিভ  কা ািনেত পিরচালক মেনানয়ন/িনেয়াগ, পিরবতন ও ত াহার সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৮.০০১.২০ 
খ. িণর রকডস হঃ 
কর কিমশন ক ক যািচত ত  সরবরাহকরণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৪১.০০১.২১ 
পিরচালনা বাড এর কাযিববরণী ও প  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৭.০০১.২১ 
বাড সদ  সম েয় গ ত িনবাহী কিম র কাযিববরণী ও প  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৭.০০২.২১ 
বাড সদ  সম েয় গ ত অিডট কিম র কাযিববরণী ও প  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৭.০০৩.২১ 
বাড সদ  সম েয় গ ত ির  ােনজেম  কিম র কাযিববরণী ও প  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৭.০০৪.২১ 
বাড সদ  সম েয় গ ত িবিভ  কিম র কাযিববরণী ও প  রণ। ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৬৭.০০৫.২১ 
ব াপনা সম য় কিম  (এমিসিস) সভা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.০৬.০০২.২১ 

পিরচালনা বােড হীত িস াে র বা বায়ন অ গিত িতেবদন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.১৬.০০১.২১ 
স াল িডেপািজটরী বাংলােদশ িলঃ (িসিডিবএল) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০৫.২১ 

আইিসিব পিরচালনা বােডর সভায় উপি ত সদ গেণর আ ায়ন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০৬.২১ 
কনসালেট ভ কিম  অব পাবিলক এ ার াইেজস (কনকপ) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০৩.২১ 
মে াপিল ান চ ার অব কমাস এ  ই াি , ঢাকা সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০৪.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
বাংলােদশ এেসািসেয়শন অব পাবিলকলী িলে ড কা ানীজ (িবএিপএলিস) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০১.২১ 
বাংলােদশ জামান চ ার অব কমাস এ  ই াি  (িবিজিসিসআই) সে  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০২.২১ 
পিরচালনা বােডর সভায় উপি ত সদ গণেক েদয় স ানী ভাতা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৪.৫৪.০০১.২০ 

 
পাবিলক িরেলশ  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 

খ. িণর রকডস হ: 

স নাট/ পপার কা ং এর উপর কায ম/ িতবাদ িলিপ/পি কায়-ওেয়বসাইেট িব ি / স 
িরিলজ সং া  

53.13.0000.022.17.001.2১ 

পি কা িবেলর মািন িরিস  সং া  53.13.0000.022.99. 001.2১ 
পি কা িবেলর অ েমাদন সং া  53.13.0000.022.99. 00২.2১ 

 
িহউ ান িরেসাস ােনজেম  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
বাছাই কিম র সভায় উপ ািপত ারক ও কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.০৬.০০১.২১ 
কমচারীগেণর অিজত  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.০৮.০০৩.২১ 
কমচারীগেণর াি  িবেনাদন  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.০৮.০০৪.২১ 
যাবতীয় িনেয়াগ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০০১.১৯ 

ি েযা া কাটায় িনেয়াগ া েদর সনদ যাচাই সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০০৭.১১ 
াংকাস িসেলকশন কিম  সিচবালেয়র সােথ যাগােযাগ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০০৮.১৬ 

ি িভি ক িনেয়ােগর লে  গ ত কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০০৯.২১ 
তািলকা  আইনজীবী সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১০.২১ 
আইন উপেদ া সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১১.২১ 
উপেদ া (িনমাণ ও উ য়ন) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১২.২১ 

পদ রণ ও ছাড়প  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১৩.২১ 
চাকির ায়ীকরণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১৫.২১ 
িনেয়াগ ও পেদা িত কিম -৩ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০১৯.২১ 
মিডেকল িরেটইনার (মিহলা) িনেয়াগ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১১.০২৩.২১ 

পেদা িত িনি তকরণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০১.২১ 
পেদা িত কিম -১ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০২.২১ 
পেদা িত কিম -২ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৩.২১ 
উপ-মহা ব াপক পদ হেত মহা ব াপক পেদ পেদা িত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৫.২১ 
উপ- ব াপনা পিরচালক পেদ পেদা িত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৬.২১ 

ব াপনা পিরচালক পেদ পেদা িত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৭.২১ 
মহা ব াপক/সমমান পেদ পেদা িতর লে  গ ত বাছাই কিম   সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৮.২১ 
পেদা িত নীিতমালা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১২.০০৯.২১ 
অিফস আেদশ ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০১.২১ 

শাসিনক পিরপ  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০২.২১ 
াপন ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০৩.২১ 

বদিল নীিতমালা ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৯.০০১.২১ 
জনবল সম য় ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৯.০০২.২১ 
বদিল/পেদ াপন/ে ষেণ িনেয়াগ (কমকতা) ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৯.০০৩.২১ 
বদিল/পেদ াপন (কমচারী) ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৯.০০৪.২১ 
বািষক গাপনীয় িতেবদন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২১.০০১.২১ 
ইনেভ েম  কেপােরশন অব বাংলােদশ (কমকতা ও কমচারী) চা রী িবধানমালা-২০২১  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২২.০০১.২১ 

িশ ণ  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৫.০০১.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
বেদিশক িশ ণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৫.০০২.২১ 

সাংগঠিনক কাঠােমা ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৮.০০১.২১ 
অথ ম ণালয় ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩৩.০০১.২১ 
সকল শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭২.০০১.২১ 
সাবিসিডয়াির কা ািনস েহর িবিভ  কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৩.০০১.২১ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৩.০০২.২১ 
আইিসিব িসিকউির জ িডং কা ািন িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৩.০০৩.২১ 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৩.০০৪.২১ 

াংিকং িডে ামা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০১.২০ 
আইিবিব ও চ দা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০৪.১৯ 

ি গত ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৬.০০১.২১ 
বতন িনধারণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০১.২১ 

উৎসব বানাস ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০২.২১ 
উৎসাহ বানাস ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৩.২১ 
নববষ বানাস ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৪.২১ 
বািষক বতন ি  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৫.২১ 
ি িভি ক িনমাণ উপেদ া ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৮.২০ 

সামিয়ক কমচারীেদর বতন-ভাতা সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৯.২১ 
ই ফা দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৮.০০১.২১ 
আম- মা ারনামা সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৮০.০০১.২১ 
ই ানিশপ িশ ণ স কারী িশ াথ েদর পেকট ভাতা দান সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩২.০০১.২১ 
উ িশ া হেণর মেনানয়ন ও অথায়ন ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৮০.০০২.২১ 
ইউিনট ফা  ও িমউ য়াল ফাে  িবিনেয়ােগর অ েমাদন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০২.২১ 
অিফস আেদশ/ শাসিনক পিরপ / াপন/িব ি  জাির সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০৪.২১ 
অিফস আেদশ/ াপন/িব ি  জাির সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০৪.২০ 

শাসিনক পিরপ  জাির সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০৫.২০ 
শাসিনক কায ম সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০২.২০ 

কিম  গঠন/ নগঠন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৯৯.০০২.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
ই ানিশপ িশ ণ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৫.০০৩.২১ 
বিহঃবাংলােদশ মণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৫.০০৪.২১ 

াচার র ার দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩৯.০০৩.২১ 
ত  অিধকার আইন (RTI) এর আওতায় দািয় া  কমকতা ও িবক  কমকতা িনেয়াগ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৪১.০০১.২১ 
ইউিনট ফা  ও িমউ য়াল ফাে  িবিনেয়ােগর অ েমাদন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৫৮.০০১.২১ 

ত য়ন প  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০৬.২১ 
আইিসিব কমকতা সিমিত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৫.০০১.২১ 
আইিসিব কমচারী ইউিনয়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৫.০০২.২১ 
যৗথ দািয়  ভাতা ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৬.২১ 

জাতীয় ত  বাতায়ন (icb.portal.gov.bd) ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৯৯.০০৩.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
বাংলা ইউিনেকাড সং া  িতেবদন ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৬.০০৬.২১ 

িজব শতবষ উ  যাপন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৩.০০১.২১ 
বািষক ীড়া িতেযািগতা, সাং িতক অ ান ও আ ায়ণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.২৩.০০২.২১ 
িনবাচন কিমশন ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩৩.০০২.২১ 
িবিভ  িত ােন িতিনিধ মেনানয়ন ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩৩.০০৩.২১ 
চা রীর (NOC) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০২.২০ 
পাসেপাট এর অনাপি  সনদ (NOC) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০৩.২১ 
চাকিররত অব ায় অ য়ন/উ  িশ া হেণর অ মিত ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৪.০০৫.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
কািভড-১৯ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৯৯.০০১.২০ 

সরকারী র াপন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.০৮.০০১.২১ 
Festival Bonus for Buddhist Employee ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৯৯.০০১.২১ 
কেপােরশেনর াচার কৗশল কম-পিরক না বা বায়ন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৩৯.০০১.২১ 
ঘ. িণর রকডস হ: 
স ান িশ া সহায়ক ভাতা ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.৭৭.০০৭.১৭ 
িব ি   ৫৩.১৩.০০০০.০০৯.১৮.০০৩.২০ 

 
িডিসি ন ি েভ  এ  আিপল িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক.  িণর রকডস হ:  
কমচারীেদর িব ে  িবিভ  অিভেযােগ িবভাগীয় মামলা/অিভেযাগ দােয়র সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
িবভাগীয় মামলার তদ  কিম  গঠন সে   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০ 
িবভাগীয় মামলা/অিভেযাগ হেত অ াহিত/শাি  দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০২.২০ 
িরট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৭ 
কমচারীেদর জ তা িনধারণ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
মািনকখালী ডইির ফাম িল. এর তদ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০ 
এন.আই.এল. ান াশার ই াি জ িল এর তদ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০ 
আইিসিব চ াম শাখার িবিনেয়াগ িহসােব অিনয়ম V (1-4) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০০১.২০ 
ISTCL এর V (1-5) িবিনেয়াগ িহসাব সং া  িবষেয় দেকর মামলা   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.(০০১০০৫).২০ 
BDBL এর ভা  প  ঋণ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০ 
িলেয়ন তদ  সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৭ 

াট/বািড় রিজ াড মটেগজ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.৬৫.০০১.২০ 
আইিসিব, রাজশাহী শাখার অিনয়ম সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
রা িনয়া অেটা ীন ি কস ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৮ 

ক  িবষয়ক (ত  অিধদ র) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৮ 
ফামারস াংক এর তদ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৮ 
আইিসিব ানীয় কাযালেয়র এফিডআর এ িবিনেয়াগ সং া  তদ  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৮ 
আইএস িসএল এ সংঘ ত অিনয়ম সং া  তদ  কিম  িতেবদন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৭ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা. িল. এর িবিভ  ফাে  শয়ার য় িব য় িবষেয়  তদ  
কিম  গঠন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৬ 

আইিসিব ইউিনট সা িফেকট এর অিভেযাগ সে  গ ত তদ  কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৩ 
অথ ম ণালেয়র তদ  কিম েক ত  রণ  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 

িঁজবাজােরর বাইেরর িবিনেয়াগ সং া  তদ   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
িঁজবাজােরর বাইেরর িবিনেয়াগ ( ােজ ) সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
ানীয় কাযালেয়র ভা প  ঋণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৫ 

ভা প  ঋণ (িবিডিবএল) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০২.১৫ 
দশ ডিনম িমলস িলিমেটড, াবাল ট ই াি জ িল. সহ ইতঃ েব বাংলােদশ াংেক 

িনেদশনা অ যায়ী গ ত তদ  কিম র তদ  িতেবদন  
৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.০৬.০০১.২০ 

ইউিনট ফা  ও িমউ য়াল ফাে  দািয় রত িসিকউির  গাড ক ক রাতন কাগজপ  ও ইউিনট 
সা িফেকট বই িব য় সে  তদ  কিম   

৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১২ 

ত য় িফডস িলিমেটড এর তদ  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 
বিরশাল শাখার  িবিনেয়াগকারী ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১২ 
কােশম আলী স  (ি িনং) িমলস এর পাওনা আদায় সং া  গ ত তদ  কিম  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 
আইিসিব ব ড়া শাখার ভা প  ঋণ সে   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১২ 
Asset Management Company Ltd. এর অি কা  সংঘটেনর তদ  সে   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৬ 

িঁজবাজার সং ার পিরক না বা বায়েন অ গিত সে  তদ   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৩ 
তদ  িতেবদনস হ (কমচারী িবভাগ), ১লা অে াবর ১৯৯০ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.৯০ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
খ. িণর রকডস হ: 
বািণিজ ক অিডট আপি  সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.০১.০০১.২০ 
আইিসএমএল এর িহসাব নং ৮৮৫০ এবং ৮৮৫১ এর ধারকগণ ক ক দক এ অিভেযাগ ও প - 
পি কায় এতৎসং াে  সংবাদ কােশর ি েত গ ত তদ  কিম র িতেবদন  

৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.২০ 

নারী িনযাতন িতেরাধ এবং যৗন হয়রািন বে  গ ত কিম  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.০৬.০০১.১৭ 
আকি ক িতেবদন  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.১৬.০০১.১৭ 
আইিসিব বিরশাল শাখায় ২০০৫-০৬ অথবছেরর িনরী ায় উ ািপত অিনয়ম/  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.০৯ 
অিপত দািয়  স কভােব পালন না করা সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১২ 

ি য়ার টকেনালিজ  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৬ 
ই া  ইন ের  কা. িল. এর ২০  শয়ার সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.০৭ 
গ.  িণর রকডস হ:  
িস েজন চাটার এর মািসক িতেবদন  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.৩১.০০১.২০ 
অিভেযাগ হণ ও িন ি র মািসক িতেবদন  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.১৬.০০২.২০ 
িবল  ও া া তলব  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০২.২০ 

ানীয় কাযালেয় সংঘ ত অ ীিতকর ঘটনার তদ  কিম  গঠন সে   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৯ 
চ াম শাখার িবিনেয়াগ িহসাবধারীর অিভেযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৮ 

লা কিম র কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.০৬.০০১.০০ 
হ িনমাণ অি ম সং া  দিললািদ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 

আদবাড়ীয়া এে া ফ ািমিল িল. এর ফাইল বহাত সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৫ 
অিভেযাগ হণ ও িন ি র মািসক িতেবদন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.১৬.০০১.১৬ 
ঘ.  িণর ন রকডস হঃ 
দিনক হািজরা িতেবদন  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.16.০০১.২০ 

আইিস  িবষয়ক ম রী বােডর স ইি শ তম সভা  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৬ 
জনাব ীপক চ  চ বত  এর িব ে  আনীত অিভেযাগ হেত অ াহিত দান  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 
জনাব ল  রায় এর িব ে  আনীত অিভেযাগ হেত অ াহিত দান সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৫ 
িসএল রিজ ার/ অিনয়ম সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 

াফ বােসর কথাকাটাকা  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৮.২৭.০০১.১৪ 

 
পনশন এ  ওেয়লেফয়ার িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
অবসর া  কমকতা/কমচারীগেণর অবসর সং া  ি গত ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০১.২১ 
আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা  হেত অেফরতেযা  অি ম দান সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৩.২১ 
চা রী হেত অবসর ও অবসেরা র  (PRL) সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৬.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল হেত িচিকৎসা অ দান দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৮.২১ 
আইিসিব এম িয়জ পারঅ া েয়শন ফা  হেত মািসক পনশন ও িচিকৎসাভাতা দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১১.২১ 
ক াণ তহিবল হেত মািসক অ দােনর অথ দান সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১২.২১ 
অবসর া  কমচারীেদর উৎসব ভাতা দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৩.২১ 
অবসর া  কমচারীেদর বশািখ ভাতা দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৪.২১ 

াংক া ফােরর মা েম অবসর িবধািদ দান সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৫.২১ 
অবসর া  GM বা ত  কমকতার আ পািতক অংশ নভরণ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৬.২১ 
কেপােরশেনর কমচারীগেণর বীমা ি েমর আওতায় ি িময়াম রট পিরেশাধ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৮.২১ 
অবসর া  কমচারীগেণর অবসরজিনত িবধািদর আ পািতক অংশ নভরণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০২২.২১ 
া  ফর আইিসিব এম িয়জ (TIE) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০০৯.২১ 
পনশন া য়াল ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.২২.০০১.২১ 

আইিসিব কমচারী ক ান তহিবল িবিধমালা ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.২২.০০২.২১ 
িভেড  ফা  র েলশন, ১৯৭৭ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.২২.০০৩.২১ 

খ. িণর রকডস হ:  
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নিথর নাম নিথর ন র 
িবিভ  কারেণ অ াহিত নয়া/অবসর া  কমচারীগেণর অপিরেশািধত পাওনা দান সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৪.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল হেত িববাহ অ দান দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৭.২১ 
সরকাির কমচারীগেণর পনশন আেবদন ত িন ি করণ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৭.২১ 
তহিবল ব াপনা কিম  সমীেপ ারক/কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০০৮.২১ 
িবআইএফিস এর সােথ পিরচািলত ময়ািদ আমানত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০১.২১ 
ফারই  ফাই া  িল. এর সােথ পিরচািলত ময়ািদ আমানত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০২.২১ 
ফা  ফাই া  িল. এর সােথ পিরচািলত ময়ািদ আমানত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৩.২১ 
ফিন  ফাই া  িল. এর সােথ পিরচািলত ময়ািদ আমানত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৪.২১ 
Journal Voucher (SA) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৯.২১ 
Journal Voucher (PF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১০.২১ 
Journal Voucher (WF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১১.২১ 
Debit Voucher (SA) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১২.২১ 
Debit Voucher (PF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১৩.২১ 
Debit Voucher (WF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১৪.২১ 
Credit Voucher (SA) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১৫.২১ 
Credit Voucher (PF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১৬.২১ 
Credit Voucher (WF) ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০১৭.২১ 

াংক/আিথক িত ােনর কমচারীগেণর পি ং পনশন কস সং া  ত ািদ রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৩.০০১.২১ 
এক য়ারী িনেয়াগ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০১.০০৪.২১ 
পাবিলক ই েত আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা  এর প  কাষ হেত আেবদন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৫৮.০০১.২১ 
গ. িণর রকডস হ:  
আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা  হেত ফরতেযা  অি ম দান সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০২.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল হেত লাশ দাফন ও পিরবহেনর িনিম  অ দান দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০০৯.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল হেত মধা ি  দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১০.২১ 
গা ী বীমায় নাম অ  ও বািতলকরণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০১৯.২১ 
গা ী বীমা দাবীর অথ দান সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০২০.২১ 

আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা  এ িনজ  জমা হেত অ ীম হেণর িনিম  মািসক িকি  
কতন সং া   

৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.১৩.০২১.২১ 

আইিসিব এম িয়জ পারঅ া েয়শন ফা -এর বাড অব াি র সভা সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০০২.২১ 
আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা -এর বাড অব াি র সভা সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০০৩.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল-এর তহিবল পিরষেদর সভা সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০০৪.২১ 
িবিভ  কিম  গঠন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০৬.০১০.২১ 
আইিসিব এম িয়জ পারঅ া েয়শন ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৫.২১ 
আইিসিব এম িয়জ িভেড  ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৬.২১ 
আইিসিব কমচারী ক াণ তহিবল ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৬২.০০৭.২১ 
িনরী ক িনেয়াগ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.০১.০০৩.২১ 

া রদান মতা ৫৩.১৩.০০০০.০৫৯.৯৯.০০৪.২১ 

 
িকউরেম  এ  কমন  সািভস িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ 
বািষক য় পিরক না নয়ন ও বা বায়ন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.০৫.০০১.২০১৭ 
আউটেসািসং এর মা েম কি উটার িসে ম র ণােব ণ ইি িনয়ার িনেয়াগ ও িবল দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৫.০১২.২০১৫ 
কি উটার সাম ী বজন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৭১.০০১.২০১২ 
কেপােরশেন ব ত ওেয়বসাইট এর ডােমইন রিজে শন ও হাি ং চাজ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৫.০১৭.২০১৫ 
কেপােরট িসম ও মাবাইল ব াপনা ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৫.০১৮.২০১৬ 
িনবাচন কিমশেনর সংরি ত ত -উপা  (NID) যাচাইকরেণর িবল দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৫.০১৯.২০১৬ 
IP (TSP) PBX এর িবল দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৫.০২০.২০১৪ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
কার মইে েন  বাবদ য় সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০০২.২০১৭ 

াফ বাস/পিরবহন খােত য় সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০০৩.২০১৫ 
কেপােরশেনর িনজ  যানবাহেনর ালািন সরবরাহ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০০৪.২০১৬ 

বাড়ী ভাড়া সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০০৫.২০১৫ 
ণ ও শনাির (সাধারণ) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩০.০০১.২০১৬ 

ইউ িল  িবল সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০০৬.২০১৫ 
কমচারীেদর হ িনমাণ অি ম দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.০২.০০১.২০১৫ 
কমচারীেদর মাটরকার অি ম দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.০২.০০২.২০১৫ 
কমচারীেদর মাটর সাইেকল অি ম দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.০২.০০৩.২০১৫ 

কমচারীেদর িত মােসর লা  সাবিসিড দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৯৯.০০১.২০১৭ 

কমচারীেদর ইফতার সাবিসিড দান ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৯৯.০০২.২০১৬ 
সৗ য বধেন টেবর গাছ সরবরাহ ও র ণােব েণর জ  নাসারীর  িত  মােসর িবল 

পিরেশাধ 
৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৯.০০১.২০১৩ 

িবল পিরেশাধ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২৬.০১৪.২০১৫ 
ণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৫৫.০০১.২০১৫ 

বািষক কমস াদন ি  (এিপএ)সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৮.০০২.২০১৬ 
ইইএফ এর খাতওয়ারী যাবতীয় য় সং া  িহসাব িববরণী তকরণ ও রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৪২.০০১.২০১৫ 

কেপােরশেনর শাখা ও িবিভ  িডপাটেমে র বােজট ব ন ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.২০.০০১.২০১৭ 
খ. িণর রকডস হঃ  
িচ প  ডসপাস সং া  কাযাবলী সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৩৩.০০১.২০১৬ 
গ. িণর রকডস হঃ  
আ ায়ন বাবদ য় সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৬.৯৯.০০৫.২০১৪ 

 
িরেয়ল এে ট িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
অিফস ভবন মরামত ও র ণােব ণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০১.২১ 
ব িতক য পািত য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০২.২১ 
ব িতক সর াম (িফ ড এেসট য়) ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৩.২১ 

এিস সর াম য় ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৪.২১ 
এিস সর াম মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৫.২১ 
ফেটাকিপয়ার য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৬.২১ 
ওয়াটার িপউিরফায়ার য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৭.২১ 
আইিপএস মিশন য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৮.২১ 
মািন কাউি ং সর াম য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০০৯.২১ 
সাউ  িসে ম সর াম য় ও মরামত ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১০.২১ 
ধানমি  াট মরামত ও র নােব ন ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১১.২১ 
কেপােরশেনর রাতন আসবাবপ  মরামত ও র নােব ন ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১২.২১ 
ন ন চয়ার, টিবল, আলমারী, কাটহ া ার ইত ািদ ফািনচার য় ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১৩.২১ 
ট ার সং া  (আর.এফ.িকউ) ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১৪.২১ 

পারফর া  িসিকউির  দান ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১৫.২১ 
ােনটাির মরামত ও র নােব ন ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১৬.২১ 

অিফস সাম ী (লক এ  িক) মরামত ও র নােব ন ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৭.০১৭.২১ 
আবািসক টিলেফান িবল া তা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.১০.০০১.২১ 
PABX SYSTEM ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.১০.০০২.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
ন ন িব িসএল টিলেফান সট য় ও মরামত সং া  কাজ ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.১০.০০৩.২১ 
িসিকউির  গাড িনেয়াগ/ ট ার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.১১.০০১.২১ 
ি নার িনেয়াগ/ ট ার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.১১.০০২.২১ 
বাড়ীভাড়া- ধান কাযালয় এর লেভল- ১৪ থেক ১৭ এবং ১৮ (দি ণাংশ) ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০১.১৮ 
বাড়ীভাড়া- ধান কাযালয় এর লেভল- ১৯ থেক ২১ এবং ১৮ (উ রাংশ) ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৩৮.০০২.১৮ 
ইইএফ এর যাবতীয় য়, মরামত ও য় সং া  িববরণী রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৪২.০০১.১৯ 
NSC TOWER এর ভাড়া ি  ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৪২.০০২.১৯ 

ায়ী স দ/ িফ ড অ ােসট ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৬৪.০০১.২১ 
িনজ  জিম, াট ও ভবনস েহর হালনাগাদ খাজনা, পৗরকর সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৬৬.০০১.২১ 
বজন সং া  কাজ ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭১.০০১.২০ 
বাড়ীভাড়া- ানীয় কাযালয় ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০১.২০ 
বাড়ীভাড়া- রাজশাহী শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০২.২০ 
বাড়ীভাড়া- লনা শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০৩.২০ 
বাড়ীভাড়া- ব ড়া শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০৪.২০ 
বাড়ীভাড়া- িসেলট শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০৫.২০ 
বাড়ীভাড়া- বিরশাল শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০৬.২০ 
বাড়ীভাড়া- চ াম শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭২.০০৭.২০ 
িসিকউির  গাডেদর বতন ও ভাতা ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭৭.০০১.২০ 
ি নারেদর বতন ও ভাতা ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.৭৭.০০২.২০ 
খ. িণর রকডস হ:  
অিন  িবষেয়র তািলকা ণয়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৭.০৩.০০১.২০ 

 
ল' িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
ডি উ িব ই াি জ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০১.২১ 
মেট  কটন িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০২.২১ 

িসেনতান িফ  িডও িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৩.২১ 
মিরটািরয়ান িশিপং এ  িডং কাং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৪.২১ 
মট বানস িলঃ (রং র) স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৫.২১ 

রাশ াি ক িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৬.২১ 
বাংলােদশ মিরন ড এ েপাট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৭.২১ 
পন অেয়ল এ  িফডস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৮.২১ 

রং র িডি রালীজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০০৯.২১ 
কা  মিরন লাইন  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১০.২১ 

জাজ িডি লারীজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১১.২১ 
বংগল ট ই াঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১২.২১ 
ব- কা  লাইনস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৩.২১ 
পায়ন ট টাইল িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৪.২১ 

ি েস  ট টাইল িমল  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৫.২১ 
নাজ কা  ােরজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৬.২১ 
জয় িস  িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৭.২১ 
ফা ক পই  এ  ভািনশ া ঃ কাং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৮.২১. 
নদান িডি লারীজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০১৯.২১. 
িরভার টস সািভেসস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২০.২১. 
এিশয়া ক ট িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২১.২১. 

িনর কিমক ালস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২২.২১. 
বংগল কােপট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৩.২১. 
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নিথর নাম নিথর ন র 
নরেবন ট উইিভং িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৪.২১. 
ইয়াসিমন িশিপং লাই  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৫.২১. 
আরজান কােপট এ  ট  উইিভং িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৬.২১. 
কা াল িফস এ  গেলগস (এ েপাট) িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৭.২১. 

বাংলােদশ ইি িনয়ািরং কেপাঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৮.২১. 
বারী  ই াি জ  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০২৯.২১. 
হািফজ আইস এ  কা  ােরজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩০.২১. 
ইসমাইল কােপট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩১.২১. 
গা িহল টাবােকা কাং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩২.২১. 

কােসম ার কমে  িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৩.২১. 
বংগল িফস েসিসং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৪.২১. 

বিরশাল ট িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৫.২১. 
আহেমদ েট  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৬.২১. 
কর ম ল িফসারীজ ডেভ ম  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৭.২১. 
সায়ান ট টাইল িমল   িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৮.২১. 

শাহ জালাল ি ক  িলঃ (িসেলট) স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৩৯.২১. 
িড.আর. .িস িফস ি িজং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪০.২১. 
ই াণ  ফামা িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪১.২১. 
পন ওেয়ল এ  িফড  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৩.২১. 
া  ওসান ফাইবাস স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৪.২১. 

ই াহীম কা  ােরজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৫.২১. 
বাংলােদশ সলেভ   অেয়ল িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৬.২১. 
িরয়াজ িব ট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৭.২১. 
যেশার াি ক ই াঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৮.২১. 

াপীড সীজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৪৯.২১. 
সানেল ড ই াি জ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫০.২১. 
কলােরায়া আইস এ  কা  ােরজ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫১.২১. 
মারেমইড িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫২.২১. 
িড ল  িব ট িলঃ স ঋণ  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৩.২১. 
ফ াশন ওয় ার িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৪.২১. 
শাহ মখ ম িস  ই াঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৫.২১. 
ক াপস এ  া স িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৬.২১. 
ফয়ারেটক িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৭.২১. 
সয়দ আমীর আলী ই াঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৮.২১. 

ওসমান ই াঃ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৫৯.২১. 
বাংলােদশ কিমক াল ই া: িলঃ (িবিসআইএল) িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬০.২১. 
বাংলােদশ ডাইং এ  িফিনিশং ই া: িলঃ (িবিড ডাইং) িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬১.২১. 
মঘনা   কালচার িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬২.২১. 

বাংলােদশ লােগজ ই াঃ িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৩.২১. 
বাংলােদশ িজপার ই াঃ িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৪.২১. 
কােশম িস  িমল  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৫.২১. 
নাহার িশিপং লাইনস  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৬.২১. 
দৗলত র লীফ টাবােকা িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৭.২১. 

হক স  িডটারেজ  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৮.২১. 
আর  এন িন ং িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৬৯.২১. 
স ষ  ােকেজস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭০.২১. 

া ট টাইল িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭১.২১. 
জস াংেকট  িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭২.২১. 
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মৗলানা বিশর কা  ােরজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৩.২১. 

হাজী নওয়াব আলী কা  ােরজ িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৪.২১. 
আিজম ইমাম কােকানাট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৫.২১. 
সািন ড এ  িব ট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৬.২১. 
িবিড ওেয়ি ং ইেলকে াড  িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৭.২১. 
িলিল িব ট িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৮.২১. 

সেটা েসস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৭৯.২১. 
িমজােবা ি ল িমলস িলঃ স ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮০.২১. 
শামীম আহেমদ চৗ রী হ িনমাণ অ ীম ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮১.২১. 
ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা ডিনম   িলঃ) িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮২.২১. 
ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা ট টাইল িলঃ) িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৩.২১. 
বি মেকা িফশািরজ িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৪.২১. 
ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা িন ং িলঃ) িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৫.২১. 
ব ল ফাইন িসরািমকস িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৬.২১. 
ব ল েট  িলঃ স ঋণ ও ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৭.২১. 
াশনাল াবেরটরীজ িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৮.২১. 

এন.আই.এল ান াশার ই াঃ িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৮৯.২১. 
জনাব মাঃ মারেশদ িময়া হ িনমাণ অ ীম ঋণ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯০.২১. 
শািকল এ  িসনিথয়া নীট কে ািজট িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯১.২১. 
ত য় িফডস িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯২.২১. 
ট  িমল   িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯৩.২১. 

আই এ  এ েয়টার িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯৪.২১. 
দশ ডিনম িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯৫.২১. 

আয়মন ট টাইল এ  হািসয়ারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯৬.২১. 
অ ালাইট ফামািসউ ক ালস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.০৯৭.২১. 
কমেপাট ড ওয়ারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৭.২১. 
হিলেড ি াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৮.২১. 
অনিলমা ট টাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৯.২১. 
ইসমাইল কােপট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১০.২১. 
কােশম ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১১.২১. 

লশান িশিপং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১২.২১. 
ি েস  ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৩.২১. 
সাভার ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৪.২১. 
তিমজ উি ন ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৫.২১. 
জ রা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৬.২১. 

াে িসভ পপার ডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৭.২১. 
মে া ি িনং িলঃ ( শয়ার ি  ২ ) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৮.২১. 

সা রা ট টাইল িফিনিশং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২১৯.২১. 
পপার কনভা ং এ  ােকিজং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২০.২১. 

সােদক পপার এ  বাড িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২১.২১. 
িজ াত ি ি ং ওয়াকস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২২.২১. 
প া ি াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৩.২১. 
শাহজালাল িনউজ ি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৪.২১. 
মা ড়া পপার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৫.২১. 
সানারী পপার এ  বাড িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৬.২১. 
হােসন পা  এ  পপার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৭.২১. 

িজ াত ােকেজস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৮.২১. 
বাংলা েসস ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২২৯.২১. 
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আজাদ ি াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩০.২১. 
মিদনা  ই াি জ িলঃ ( সেপ াস-১) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩১.২১. 

াে া ট ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩২.২১. 
রােসল িসেম  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৩.২১. 
হা ানী পা  এ  পপার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৪.২১. 
এেপ  ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৫.২১. 
ঢাকা ইউেরা জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৬.২১. 
অিরেয়  লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৭.২১. 
মিদনা ্ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৮.২১. 
লদার বাডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৩৯.২১. 
লে া িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪০.২১. 

ফিন  লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪১.২১. 
িহলটন লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪২.২১. 
িমলন ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৩.২১. 
জািমলা ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৪.২১. 
সানারগ ও ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৫.২১. 

বাংলােদশ লােগজ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৬.২১. 
বাটা  কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৭.২১. 
 ডি উ, িব  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৮.২১. 
 সানার বাংলা ানারী  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৪৯.২১. 
বি মেকা এ েপাট ইমেপাট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫০.২১. 
র িডং কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫১.২১. 

আেনায়ার া  মাক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫২.২১. 
স  ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৩.২১. 

স া ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৪.২১. 
রজা শাহজামাল  ি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৫.২১. 

বারী ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৬.২১. 
সয়দ আমীর আলী ই াঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৭.২১. 

এ াডেকা বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৮.২১. 
মীন িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৫৯.২১. 
িম া ড স ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৬০.২১. 

ফয়ার টক ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৬১.২১. 
ড া ি নাস এ  ড া িমলাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৭.২১. 
পালী াংক বনাম আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৬.২১. 
পালী াংক বনাম ইউনাইেটড ড কমে  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৭.২১. 
পালী াংক বনাম  ে া িসনেথ ক ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৮.২১. 
পালী াংক বনাম  ব সািডয়াম ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৯.২১. 
পালী াংক বনাম নথ ব ল অেটাি কস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮০.২১. 
পালী াংক বনাম রহমান কিমক াল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮১.২১. 
পালী াংক বনাম জালালাবাদ কা  ােরজ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮২.২১. 
পালী াংক বনাম ফার সাইন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৩.২১. 
পালী াংক বনাম সাত ীরা আইস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৪.২১. 
পালী াংক বনাম এ আর এ ট িমলস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৫.২১. 
পালী াংক বনাম মািহ িফস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৬.২১. 
পালী াংক বনাম হািবব াি ক ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৭.২১. 
পালী াংক বনাম আহ দ িশিপং ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৮.২১. 

মারেমইড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৯.২১. 
বাংলােদশ ইটািলয়ান হাইডস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯০.২১. 
সী  বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯১.২১. 
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িনউ এরা হাসপাতাল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯২.২১. 
জমকন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৩.২১. 
ট ােকা কা ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৪.২১. 

 ীমস কল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৫.২১. 
স াল হসিপটাল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৬.২১. 
সয়দ জারী াদাস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৭.২১. 

রাজিপট িন য়ািরজ া . িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৮.২১. 
ই া  ই্ াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৯৯.২১. 
আইেটক কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০০.২১. 
 সারসীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০১.২১. 
হিল হক কস উমস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০২.২১. 

িডট র ং ইনফরেমশন ািড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৩.২১. 
আল ফালাহ িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৪.২১. 
িরভার রাড সািভেসস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৫.২১. 
িসরা ল ইসলাম লাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৬.২১. 
বিরশাল ওয়াটার া েপাট কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৭.২১. 
বাংলােদশ িশিপং কেপােরশন ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৮.২১. 
ইয়াসিমন িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩০৯.২১. 
আল কােয়দ িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১০.২১. 
উিম িশিপং কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১১.২১. 
এম আহেমদ িশিপং কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১২.২১. 
সী গাল িশিপং িসে মস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৩.২১. 
কা  মিরন লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৪.২১. 

অ নী িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৫.২১. 
সীবাড িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৬.২১. 

বালী িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৭.২১. 
হাইি ড িশিপং িবি ং এ  হভী ই াঃ কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৮.২১. 
ব- কা  লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩১৯.২১. 

স িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২০.২১. 
মিরেটািরয়ান িশিপং এ  িডং ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২১.২১. 
ব- িলং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২২.২১. 

আল হামরা িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৩.২১. 
বিরশাল ওয়াটার া েপাট কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৪.২১. 
সাইন র ট ি নার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৫.২১. 
বিরশাল ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৬.২১. 
সােলহ কােপট িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৭.২১. 
বিরশাল ট াডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৮.২১. 
সায়হাম ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩২৯.২১. 

শালাইজড ট ইয়ান িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩০.২১. 
নদান ট া ঃ কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩১.২১. 

 েট  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩২.২১. 
জিমিন ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৩.২১. 

বনানী কমে (িসেনমা এ  শিপং কমে ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৪.২১. 
িলটন ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৫.২১. 
ক এ িজ ট ই া িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৬.২১. 

ফিরদ র ট ফি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৭.২১. 
িমউ য়াল ট ি নার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৮.২১. 

ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৩৯.২১. 
িনশান ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪০.২১. 
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আহাদ ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪১.২১. 
আজান কােপট ট ওেয়িবং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪২.২১. 
আলহা  আিমন উি ন ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৩.২১. 
ব ল েট  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৪.২১. 

নরেবন ট ওেয়িভং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৫.২১. 
কায়ািল  ট ইয়াণ িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৬.২১. 

এ আর এ ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৭.২১. 
সানালী শ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৮.২১. 

ইসলাম ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৪৯.২১. 
প য়াখালী ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫০.২১. 
মডান ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫১.২১. 

 ট াফলার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫২.২১. 
উষা ট ি নার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৩.২১. 
মাহ দ ট উইিভংস িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৪.২১. 
শমেসর ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৫.২১. 
বাংলােদশ লস এ  রস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৬.২১. 
বাংলােদশ ে িসভ াি ক ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৭.২১. 
এরািমট থাই এেলািমিনয়াম ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৮.২১. 
ইসলামী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৫৯.২১. 
ব রা িস  ডেভলাপেম  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬০.২১. 
ডায়াসিনক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৬.২১. 
ি িময়ার িলিজং ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৭.২১. 
আইিডএলিস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৮.২১. 

াশনাল বরটিরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৭৯.২১. 
এমিসএল ইসলািমক িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮০.২১. 
ইউনাইেটড িলিজং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮১.২১. 
আই আই িড এফ িস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮২.২১. 
গাে নসন ই াি জ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৩.২১. 

এিশয়াট ট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৪.২১. 
ওয়ােহদ ট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৫.২১. 
গা িহল টাবােকা ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৬.২১. 
হােটল স মা ন ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৭.২১. 

অিফ াস টা ােকা কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২৮৮.২১. 
বাংলােদশ লীফ টাবােকা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬১.২১. 

স টাবােকা কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬২.২১. 
দৗলত র লীফ টা ােকা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৩.২১. 
ট ােকা টা ােকা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৪.২১. 

এ ামিব ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৫.২১. 
পাইওিনয়ার ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৬.২১. 
ফামােকা ই ার শনাল ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৭.২১. 
ফামািসল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৮.২১. 
ই াণ ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৬৯.২১. 
এলেকা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭০.২১. 
বি মেকা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭১.২১. 

িল া ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭২.২১. 
নদাণ িডি লািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৩.২১. 
মিডেকা ফামা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৪.২১. 

রহমান কিমেকলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৫.২১. 
মিনর কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৬.২১. 
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মালা কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৭.২১. 
থরািপউ কস (বাং) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৮.২১. 

বাংলােদশ ফা লাইজার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৭৯.২১. 
ব ল কাবাইড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮০.২১. 
ব- সািডয়াম কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮১.২১. 

ইউিনভার সল লাডার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮২.২১. 
য়ার ফামা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৩.২১. 

ওয়াটা কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৪.২১. 
হক স  িডটারেজ  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৫.২১. 
কােশম াইেসলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৬.২১. 
জ এইচ কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৭.২১. 
হােসন কিমক াল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৮.২১. 

ফামা এইড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৮৯.২১. 
িপপলস ফামা ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯০.২১. 
পে ািসনেথ ক াডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯১.২১. 

া াড িসরািমকস ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯২.২১. 
সানসাইন কবল এ  রাবার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৩.২১. 
হািবব াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৪.২১. 
যেশার াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৫.২১. 
বাংলা পিলিথন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৬.২১. 
সানালী লায়লনস ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৭.২১. 

কােশম ার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৮.২১. 
পিল াি ক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৩৯৯.২১. 
ফা ক পই  এ  ভািনস ফ া ঃ কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০০.২১. 

 িসরািমক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০১.২১. 
মাহাতাব নীট ই াঃিলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০২.২১. 
কেপােরশেনর িনজ  ভবন এর রাজউক এর ট বরা  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৩.২১. 
কেপােরশেনর িনজ  ভবন সং া  ড েম  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৪.২১. 
বাংলােদশ াংক ও আইিসিব’র মে  স িদত সমেঝাতা ারক (EEF-সং া ) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৫.২১. 
সমেঝাতা নিথ (ICB & BSRS) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৬.২১. 
আইিসিব িসিকউির জ িডং সং া  নিথ  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৭.২১. 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  এর নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৮.২১. 
িসিডিবএল সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪০৯.২১. 
Credit Rating Aseney of BD সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১০.২১. 
SEC & DSEC সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১১.২১. 
আইিসিব Asset management সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১২.২১. 
২০০৩ এর ৩৩(৭)ধারায় া  রিজি ত ব কী স ি র তািলকা ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৩.২১. 
আফতাব অেটা মাবাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৪.২১. 
নথ ব ল সাইেকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৫.২১. 
কা ািন িব য় িব ি  সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৬.২১. 
ব াপনা কিম  সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৭.২১. 

সাভার াওয়ার এ  ড ই াঃ এর দিলল/ শয়ার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৮.২১. 
 বাংলােদশ গেজট ম- ন ১৯৮৮ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪১৯.২১. 
বাংলােদশ গেজট ম- ন ১৯৮৭ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২০.২১. 
পিরচালক পষেদর িস া  ১৫/০৪/১৯৯৩ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২১.২১. 
মমতা কা  ােরজ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২২.২১. 
বাংলােদশ গেজট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৩.২১. 
ব ল টাইগার িসেম  ই াঃিলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৪.২১. 
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মঘনা িসেম  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৫.২১. 

িমরাকল ই াঃিলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৬.২১. 
শাহজাহালাল ি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৭.২১. 
ক এ  িকউ বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৮.২১. 

স মািলন ইি িনয়ািরং ওয়াকশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪২৯.২১. 
ঢাকা ডকইয়াড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩০.২১. 
মঘনা ক ওয়াকশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩১.২১. 

নথ ব ল অেটা ি কস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩২.২১. 
াশনাল িসেম  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৩.২১. 

অ ারািমট পিল বাড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৪.২১. 
প া িসমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৫.২১. 
িসনাতন িফ  এ  িডও িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৬.২১. 
স িস  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৭.২১. 
এস আলম কা  রা  ীল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৮.২১. 
কনকস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৩৯.২১. 
কিরম অ া িমিনয়াম িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪০.২১. 
লাফাস রমা িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪১.২১. 
িমজােবা ীল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪২.২১. 
ি মার মারিলং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৩.২১. 
অ রািমট িসেম  এর সিহত স িদত াি  িড এর ল দিলল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৪.২১. 
হােটল হিলেড ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৫.২১. 

ইউিনক ডাটা সফট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৬.২১. 
জািহদ ওয়ার এ  অ ালাইড ই াঃিলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৭.২১. 
এ িড আর রহমান িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৮.২১. 
জািহদ ওয় ার এ  এলাইড ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৪৯.২১. 
িজ িকউ বলেপন ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫০.২১. 
হাওলাদার িপিভিস পাইপ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫১.২১. 
সয়দ ইি িনয়ািরং এ  ডিকং ওয়াকশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫২.২১. 

ই  ব ল সাইেকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৩.২১. 
কিরম পাইপস িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৪.২১. 
ইসলাম ি ল িমলস  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৫.২১. 

া ার ীল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৬.২১. 
সয়দ ইি িনয়ািরং এবং ডিকর ওয়াকশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৭.২১. 

ই াণ ক াবলস সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৮.২১. 
প া ি ার এ  কালারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৫৯.২১. 
আিজজ পাইপ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬০.২১. 
বলহাসা একম এেসািসেয়টস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬১.২১. 

অ ারািমট থাই অ া িমনয়াম িলঃ এর নাট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬২.২১. 
বাংলােদশ া স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৩.২১. 
বনস ভা  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৪.২১. 
াশনাল অি েজন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৫.২১. 

বাংলােদশ অেটাকারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৬.২১. 
বাংলােদশ িমনা কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৭.২১ 
বাংলােদশ ইি িনয়ািরং কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৮.২১. 

ইিডস মটরস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৬৯.২১. 
িজইিস ইেলকি ক অব বাংলােদশ িলঃ(GEC) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭০.২১. 
আইিসিব বনাম িমনার মাহ দ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭১.২১. 
হােসন পা  এ  পপার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭২.২১. 

আইিসিব ও অ া  বনাম হক কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৩.২১. 
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হাসান আলী সং া  নাট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৪.২১. 
হক িডং কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৫.২১. 
হািবব াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৬.২১. 
মীণ িমউ ায়াল ফা  (Aims of BD) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৭.২১. 

IDLC এর নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৮.২১. 
ইসলািময়া আর  সদন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৭৯.২১. 
ইসলামী াংক িবিড িলঃ বনাম মাঃ আ াহ অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮০.২১. 
ইসলাম খান ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮১.২১. 
বাংলােদশ গেজট সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮২.২১. 
বাংলােদশ অিডট সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৩.২১. 
ই ার াশনাল িস ড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৪.২১. 
ই ািহম ইকবাল মেমািরয়াল হাসপাতাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৫.২১. 
িজনাত ি ি ং ওয়াকশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৬.২১. 
জােহদ ওয় ার এ  অ ালাইড ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৭.২১. 
জস বাংে ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৮.২১. 

জালাল ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৮৯.২১. 
জািমল টনারী  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯০.২১. 
জসান—ওয় ার াগ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯১.২১. 
কালােরায়া আইস কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯২.২১. 
কায়ােল  ট ইয়াণ িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৩.২১. 

খােলক ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৪.২১. 
কংশনগর কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৫.২১. 
িমস কস নং-৫৩২২/২৯৯৮ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৬.২১. 
কাটািল হ াচারী  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৭.২১. 

পিল ফি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৮.২১. 
ি িময়ার কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৪৯৯.২১. 

ারাগন লদার এ  ট ওয়ারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০০.২১. 
ফমােকা ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০১.২১. 
প য়াখালী ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০২.২১. 

ে িসভ াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৩.২১. 
পপার কনভাটিরং ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৪.২১. 
াইম ট টাইল িলঃ নাট ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৫.২১. 
ানথার ি ল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৬.২১. 

কােশম ট  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৭.২১. 
মািন মাক মা নং-২৩/২০০১(কাম াহার বনাম আইিসিব) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৮.২১. 
কাই ম ি ল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫০৯.২১. 
পন অেয়ল িফডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১০.২১. 

রােসল িসেম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১১.২১. 
রজাশাহ জামাল ি ক ফা রী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১২.২১. 

িরেজ  ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৩.২১. 
পালী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৪.২১. 

রাশ াি ক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৫.২১. 
মািন মাক মা নং-২২/২০০১(িমেসস রেবকা লতানা বনাম আইিসিব) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৬.২১. 
দওয়ানী মাক মা নং-৩৬৫/৯৫(ডাঃ রিফ ল ইসলাম খান বনাম আইিসিব) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৭.২১. 

সাভার ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৮.২১. 
সয়দ আমীর আলী ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫১৯.২১. 

িসরা ল ইসলাম লার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২০.২১. 
সাতি রা আইস এ  কা  ােরজ িরঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২১.২১. 
স া ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২২.২১. 
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ইহারী কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৩.২১. 
সানালী আশ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৪.২১. 

াম র কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৫.২১. 
াশালাইজড ট ইয়াণ িলঃ এ  া ঃ কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৬.২১. 

স ষ  ােকজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৭.২১. 
াশনাল াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৮.২১. 
লতানা আহেমদ বনাম আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫২৯.২১. 
সানালী পপার এনড বাড িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩০.২১. 

এস এ লদার এ   ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩১.২১. 
শাম ি ন ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩২.২১. 
সািথ ড এ  িব ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৩.২১. 
সীফস বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৪.২১. 
সানালী পপার এনড বাড িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৫.২১. 

িস া ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৬.২১. 
শাহজালাল িনউজ ি  ই াঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৭.২১. 
ট ােকা কাং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৮.২১. 

ইউনাইেটড কমািশয়াল াংক বনাম আইিসিব  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৩৯.২১. 
ইউনাইেটড ড কমে  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪০.২১. 
ইউ ফ াদাস ানা িবজেনস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪১.২১. 
ভসনার পাটনাস বাংলােদশ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪২.২১. 

ওয়ােহদ ট িমলস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৩.২১. 
আল আিমন তা কদার বনাম ইউেনফ ডাটা িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৪.২১. 
ট  ফ াশন িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৫.২১. 

উ রা িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৬.২১. 
উ রা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৭.২১. 
উলিস িহমাগার ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৮.২১. 
ইউেনক হােটল ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৪৯.২১. 
ওয়াটা কিমক াল  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫০.২১. 
ড া ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫১.২১. 

ফিরদ র ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫২ .২১. 
ারাটন গােম স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৩.২১. 

রিহম ট টাই্ল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৪.২১. 
জয় িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৫.২১. 
লািময়া কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৬.২১. 

ফ াশন ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৭.২১. 
ব ল িনেট  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৮.২১. 

উ রা িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৫৯.২১. 
অরিবট িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬০.২১. 
আনিলমা ইয়াণ ডাইং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬১.২১. 
জমিনট ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬২.২১. 

শাহ মখ ম িস  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৩.২১. 
সাফেকা ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৪.২১. 
শাশা ডিনমস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৫.২১. 
মে া ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৬.২১. 

শাস ি ন ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৭.২১. 
এিব ফি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৮.২১. 

লশান ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৬৯.২১. 
িনউ ব ল ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭০.২১. 
বিব িনট ও্য় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭১.২১. 
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ফ াশন ডিনস িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭২.২১. 
কিডএ ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৩.২১. 

উ রা িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৪.২১. 
ডাি  ডাইং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৫.২১. 
ি েস  কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৬.২১. 
িচটাগ   ডাইং িফিনিশং  এ  ি ি ং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৭.২১. 
তা  ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৮.২১. 
মসিলম কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৭৯.২১. 
নািহদ কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮০.২১. 
অেটা ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮১.২১. 
ইেকা কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮২.২১. 
দশ গােম স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৩.২১. 

কনকড গােম স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৪.২১. 
াইম ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৫.২১. 

অ ার ফ াশন ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৬.২১. 
এম এম ডাইং এ  িফিনিশং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৭.২১. 
মডান ডাইং ি ন ি ি ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৮.২১. 

াি ক িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৮৯.২১. 
িজসান িন ং এ  ি ি ং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯০.২১. 
হােসন ডাইং এ  ি ি ং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯১.২১. 

এস  এম িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯২.২১. 
সারথী ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৩.২১. 
স া ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৪.২১. 
টকেনা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৫.২১. 

বের  ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৬.২১. 
মা ার ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৭.২১. 
সায়হাম ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৮.২১. 
িমতা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৫৯৯.২১. 
আশরাফ ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০০.২১. 
সানারগ ও ট টা্িল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০১.২১. 

য না ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০২.২১. 
ট  ফ াশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৩.২১. 

সাভার ির-ফ া রীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৪.২১. 
ই াহীম কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৫.২১. 
চ দ র আইস া   ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৬.২১. 
এম রহমান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৭.২১. 
িনউ ই ান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৮.২১. 
র মাহা দ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬০৯.২১. 

ফেয়জ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১০.২১. 
খােলক কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১১.২১. 
জালালাবাদ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১২.২১. 
হােসন কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৩.২১. 
বালী আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৪.২১. 

মমতা কা  ােরজ  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৫.২১. 
উ রা িহমাগার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৬.২১. 
উ রা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৭.২১. 
জামান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৮.২১. 
এস এইচ ক এ ার াইজ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬১৯.২১. 
ি িময়ার কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২০.২১. 
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হািফজ আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২১.২১. 
ব ড়া আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২২.২১. 
ইসলািময়া কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৩.২১. 
ফােতাম  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৪.২১. 
র  মাহা দ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৫.২১. 
টপার িহমাগার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৬.২১. 

িহমাি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৭.২১. 
বিরশাল আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৮.২১. 

গিত কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬২৯.২১. 
আহেমদ এ  চৗঃ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬৩০.২১. 
নাজ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.৬৩১.২১. 

খ. িণর রকডস হ: 
ডায়নািমক ওয়া  হাি ংস  িলঃ বনাম আইিসিব, এসইিস, িডএসই, িসএসই ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৪৮.২১. 

াশনাল উবস িলঃ, জিহ ল ইসলাম বনাম সিচব, অথ ম ণালয়, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৪৯.২১. 
জনাব মাঃ ওবায় াহ বনাম িডিস, ঢাকা, ন িত দমন কিমশন, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫০.২১. 
ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা ডিনম   িলঃ) বনাম জজ, অথঋণ আদালত-২, আইিসিব ও 

অ া  
৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫১.২১. 

বি মেকা িফসািরজ িলঃ বনাম জজ, অথঋণ আদালত-২, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫২.২১. 
ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা িন ং িলঃ) বনাম জজ, অথঋণ আদালত-২, আইিসিব ও 

অ া  
৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৩.২১. 

ব েট  িলঃ ( বতন বি মেকা ট টাইল িলঃ) বনাম জজ, অথঋণ আদালত-২, আইিসিব ও 
অ া  

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৪.২১. 

হােটল মাহনা ই াঃ িলঃ বনাম গভনর, বাংলােদশ াংক, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৫.২১. 
া  ওসান ফাইবাস িলঃ বনাম জজ, অথঋণ আদালত-২, আইিসিব, গণ জাত ী বালােদশ সরকার 
িতিনিধে  সিচব, আইন ম ণালয়, সিচব, অথ ম ণালয় ও  অ া  

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৬.২১. 

খােলক ট টাইল িমলস িলঃ বনাম সিচব, অথ ম ণালয়, সিচব, ট টাইল ও ট ম ণালয়, 
আইিসিব ও অ া  

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৭.২১. 

মাসা াৎ সািফন ফরেদৗসী বনাম সিচব, অথ ম ণালয়, চয়ার ান আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৮.২১. 
জৈনক মাঃ আ ল হািলম বনাম সিচব, জন শাসন ম ণালয়, সিচব, অথ ম ণালয়,  বাংলােদশ 

াংক আইিসিব ও  অ া  
৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৫৯.২১. 

পম ওেয়ল িমল   এ  িফডস িলঃ বনাম সিচব, অথ ম ণালয়, বাংলােদশ াংক আইিসিব ও  
অ া  

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬০.২১. 

আয়মন ট টাইল এ  হািসয়ারী িলঃ বনাম বাংলােদশ াংক, আইিসিব ও  অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬১.২১. 
ওয়ানেট  িলঃ বনাম সিচব, অথম ণালয়, বাংলােদশ াংক আইিসিব ও  অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬২.২১. 
কাম ল ইসলাম েবল (আয়মণ ট টাইল এ  হািসয়ারী িলঃ) বনাম বাংলােদশ াংক, আইিসিব 
ও  অ া  
 

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৩.২১. 

খােলক ট াইল িমল   িল: ( ব াপনা পিরচালক জনাব িমর মাতাহার হােসন) বনাম 
সিচব, অথ ম ণালয়, সিচব, িশ  ম ণালয়, সিচব, ব  ও পাট ম ণালয়, গভনর, বাংলােদশ 

াংক, আইিসিব ও  অ া  
৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৪.২১. 

আইিসিব বনাম কিমশনার, কা মস, এ াইজ ও ভ াট কিমশনােরট ভ াট আপীল নং ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৫.২১. 
মা: আ স সামাদ বনাম গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৬.২১. 
াশনাল পিলমার ই াি জ িলিমেটড বনাম বাংলােদশ াংক, আইিসিব, িবএসইিস  ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৭.২১. 

ব রা অেয়ল এ  াস কা ািন িল: বনাম রিজ ার, জেয়  ক কা ািনজ এ  ফামস, 
আইিসিব ও অ া   

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৮.২১. 

মা: শােহদ ইউ ফ (পিরচালক, দশ ডিনম িমল   িল:) বনাম জজ অথঋণ আদালত-২, ঢাকা ও 
আইিসিব 

৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৬৯.২১. 

ই াণ ক াবল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭০.২১. 
ইসমাইল কােপট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭১.২১. 
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তানভীর রিহম ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৩.২১. 
বিরশাল ট িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৪.২১. 
কােসম িস  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৫.২১. 
হািলমা খা ন গং (েমসাস জ এইচ আই ডাস) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৬.২১. 
যেশার াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৭.২১. 
আলী জামান বনাম সিচব,িবএসইিস, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৮.২১. 

াশনাল াবেরটরীজ িলঃ বনাম আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৭৯.২১. 
মাঃ ইম ল কােয়স ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮০.২১. 
মাঃ মা র রহমান ইিলয়াস নােবল ও অ া  বনাম অ ণী াংক, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮১.২১. 

তািরক ইকরা ল হক বনাম বাংলােদশ াংক, আইিসিব ও অ া  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮২.২১. 
হােটল মাহনা ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৩.২১. 

শািকল এ  িসনিথয়া নীট কে ািজট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৪.২১. 
া ওসান ফাইবাস ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৫.২১. 

ই ান ফামা ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৬.২১. 
জনতা াংক িলঃ া  ওসান ফাইবাস িলঃ এবং  আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৭.২১. 

বী তা কদার পম ওেয়ল এ  িফড   িলঃ এবং আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৮.২১. 
দিলল উি ন গং (কমেফাট ট ওয় ার িলঃ) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৮৯.২১. 
আর এ  আর হ াচারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯০.২১. 

াশনাল াবটরীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯১.২১. 
পে া িসনেথ  াডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯২.২১. 

SEC ইসমাইল হােসন এবং আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯৩.২১. 
হােটল মাহনা ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯৪.২১. 

জনতা াংক িলঃ ( া ওসান ফাইবাস) ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯৭.২১. 
আইিসিব বনাম মাছা ৎ সািফন ফরেদৗসী প ন থানার মামলা নং- ১৬ এ.িস.িস.িজ.আর নং  ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯৮.২১. 
মাহা দ আিম ল হক িসিভল ল নং- ২৬৩(এফ)/২০১৯ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৯৯.২১. 

জনাব তােরক একরা ল হক িসিভল ল নং- ২৬৪(এফ)/২০১৯ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০০.২১. 
িপএফআই িসিকউির জ িল: ও অ া  িসিভল ল নং- ২৬৪(এফ)/২০১৯ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০১.২১. 
সয়দ আমীর আলী ই াঃ িলঃ দউিলয়া মামলা নং- ০১/২০১০ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০২.২১. 

ই ান ফামািসউ -ক াল িলঃ দউিলয়া মামলা নং- ০৯/২০১২ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৩.২১. 
আেলয়া িন ং কা ানী িলিমেটড দউিলয়া মামলা নং- ১০/২০১২ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৪.২১. 
ওেয়টস এ  মজারস এ ার াইজ িলঃ দউিলয়া মামলা নং- ১১/২০১২ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৫.২১. 
িমজােবা ি ল িমলস িলঃ দউিলয়া মামলা নং- ২৮/২০১৮ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.২০৬.২১. 
গ. িণর রকডস হ: 

হােটল মাহনা ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১০০.২১. 
শািকল এ  িসনিথয়া নীট কে ািজট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১০১.২১. 
নথ ীজ াশার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১০২.২১. 
ত য় িফড   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১০৮.২১. 
এন আই এল ান াশার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১০৯.২১. 
বিবলন নীট কে ািজট (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১১০.২১. 

আই এ  এ েয়টার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১১৪.২১. 
াবাল ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১১৫.২১. 

হীরা অেটা রাইস িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১১৮.২১. 
আর এ  আর হ াচারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১২২.২১. 
সরিসজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১২৩.২১. 
ট  িমল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১২৫.২১. 

নীট জান মাড ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩০.২১. 
আই এ  আই েয়টার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩১.২১. 

ািসিফক টওয় ারই াি জিলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩২.২১. 
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রা িনয়া অেটা ীন ী  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩৩.২১. 
নীট জান মাড ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩৫.২১. 
বা ৈশলী হাি ং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০০২.০৪.১৩৮.২১. 
ঘ. িণর রকডস হ: 
আইনজীবীগেণর িনকট িরত িবিবধ প /ত /ফাইল রেণর রিজ ার -- 

 
ড েমে শন িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর নাম 
ক. নীর রকডস হ: 
ব  বা িডেব ােরর ঋণ/ সেম  শয়ার/ িলজ/ে ফাের  শয়ার/ই ই র িবপরীেত 
অি ম/ব / াংক ারাি / া  ডীড, ঋণ, লীজ সহায়তা, াি , িবিনেয়াগ সংি  
িনরাপ া লক আইনগত দিললািদ/জামানতািদ 

৫৩.১৩.০০০০.০৪১.৯৯.০০১.১৮ 

ঘ. নীর ন রকড:  
আইন সহায়তা িবল সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৪১.৯৯.০০১.১৯ 

 
াি  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 

ক. িণর রকডস হ ( ব- ময়ািদ ফা ):  
ল াবাংলা আল -আরাফাহ  শরীয়াহ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৪.১৬ 
এলিব া ই  অপর িন  ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৬৯.১৬ 
আইিডএলিস ােল ড ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৩.১৬ 
আইিডএলিস অ ােসট ােনজেম  শরীয়াহ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮০.১৮ 
িবিসিব আইিসএল াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৭.১৯ 

য়ার আইিসএল অ াপােরল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮১.১৯ 
শা া আমানা   শরীয়াহ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৫৬.১৭ 
িসডি উ  সাধারণ বীমা াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮৮.২০ 
এ িস শরীয়া   ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২১.১৫ 
িভআইিপিব এি লােরেটড ইনকাম ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯২.১৮ 
ইউএফএস প লার লাইফ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩০৮.১৭ 
ইউএফএস প া লাইফ ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩১৮.১৭ 
ইউএফএস-আইিবিবএল শরীয়াহ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৩৬.১৬ 
ইউএফএস- াংক এিশয়া ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৫৩.১৭ 
পিনন লা এএমিসএল িবিডিবএল ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯৯.১৮ 
পিনন লা সাধারণ বীমা কেপােরশন ইউিনট ফা  ওয়ান ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩০৬.১৪ 
পিনন লা ােল ড ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭০.১৮ 

ভ ানগাড এএএমএল  াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৬৩.১৪ 
ভ ানগাড এএএমএল  পালী াংক ালা ড ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯১.১৪ 
ক ািপেটক প লার লাইফ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮৫.১৯ 
ক ািপেটক আইিবিবএল শিরয়া ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৯২.১৯ 
ক ািপেটক প া িপএফ শরীয়াহ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৬৮.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফা   ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৬১.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল পনশন হা াস ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৩৮.০৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯৫.১৫ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩১১.০৮ 
আইিসিব এএমিসএল সেক  এনআরিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৬২.১৬ 

থম আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২২.১৫ 
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ি তীয় আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৪.১৫ 

তীয় আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৫.১৫ 
চ থ আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৬.১৫ 
প ম আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৭.১৫ 
ষ  আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৮.১৫ 
স ম আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩২৯.১৮ 
অ ম আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৩০.১৫ 
ি েড  ফা  াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪২.১৯ 
ি েড  ফা  শরীয়াহ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৫০.১৯ 
এইচএফএএমএল ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৮.১৯ 
এইচএফ একিম াব এম িয়জ ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৫৭.১৯ 
জিনথ অ া য়াল ইনকাম ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪০.১৬ 

এএএমএল ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩১০.১৬ 
কনে েলশন ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭৯.১৮ 

াম আইিবিবএল ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৩৮.১৬ 
াইম ফাই া  সেক  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২০৮.১৯ 

ক াে লে ান পালী াংক াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৯৯.২০ 
আইিসিব এএমিসএল সেক  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৬০.১৭ 
আইিসিব এম য়ীজ িভেড  িমঃ ফা  ওয়ানঃ ীম ওয়ান ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৮৬.০৮ 

াইম াংক ফা  আইিসিব এএমিসএল িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৯৪.০৯ 
িফিন  ফাই া  ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৮৮.১৫ 
আইিসিব এএমিসএল থাড এনআরিব িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৯৯.১৫ 
আইএফআইএল ইসলািমক িমউ য়াল ফা  ওয়ান ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৩৪.১৫ 
আইিসিব এএমিসএল সানালী াংক িলঃ ফা  িম. ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২০০.১৫ 
আইিসিব এএমিসএল ফা  অ ণী াংক িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২০২.১৫ 
ইিবএল ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৩০.০৯ 
া  াংক ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৯০.০৯ 

আইএফআইিস াংক ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৮৫.০৯ 
ফা  জনতা াংক িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৩২.০৯ 
ফা  বাংলােদশ িফ ড ইনকাম ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৩৬.১১ 
এি ম াংক ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৬৭.১১ 
এসইএমএল আইিবিবএল শরীয়াহ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৩৭.১৬ 
িসএিপএম িবিডিবএল িমউ য়াল ফা -১ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৯৮.১৪ 
িসএিপএম আইিবিবএল ইসলািমক িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৩৯.১৬ 

াইম ফাই া  ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৪০.১৬ 

সাউথই  াংক ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২১৩.১৬ 
এনএলআই ফা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২২৭.১৮ 
ল াবাংলা অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭৩.১৬ 
অ া ের  অ ােসট ােনজেম  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭৬.১৫ 
বাংলােদশ রস ােনজেম  িপিসএল ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২০৭.২০ 
িসএিপএম কা ািন িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮৭.১৪ 
আইিডএলিস অ ােসট ােনজেম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮৯.১৮ 

ােটিজক ই ই  ােনজেম  িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮২.১৯ 
ইমে স ক ািপটাল িলিমেটড  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৯০.১৯ 
এিশয়ান টাইগার ক ািপটাল পাটনারস অ ােসট াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৯১.১৫ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
শা া অ ােসট ােনজেম  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৯৭.১৭ 
িভআইিপিব অ ােসট ােনজেম  কা ািন ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২২৫.১৮ 
ইউএফএস অ ােসট ােনজেম  কা ািন ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৯.১৬ 
পিনন লা অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩০২.১৪ 

ভ ানগাড অ ােসট ােনজেম  কা ািন ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩০৪.১৪ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.০৪৪.১৬.২০ 
এইচএফ অ ােসট ােনজেম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৫৯.২০ 
ি েড  অ ােসট ােনজেম  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৮৩.১৯ 
ইসলামী াংক দারাবা পারেপ য়াল ব  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৫৭.০৭ 
াি  কিম  গঠন ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১৭০.১৫ 
াি  িফ নাট (ফা  ােনজেম ) ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৪৬.১৬ 

খ. িণর রকডস হ ( ব- ময়ািদ ফা ): 
িরেজ  ি িনং িমলস িলঃ কেপােরট ব -২০১৫ ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩১২. 
ইউিনয়ন াংক দারাবা সাব-অিডেনেটড ব  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭৮. 
িবিডওেয়ি ং িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১০৫. 
আরিমট িসেম  িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.১১০. 
বি মেকা ডিনমস িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯৬. 
বি মেকা ট টাইলস িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯৬. 
বি মেকা িসনেথ কস িলঃ িডেব ার ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.২৯৬. 
বি মেকা ক ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৪০৬. 

াি  িহেসেব দািয়  পালেনর াথিমক স িত ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৬৪. 
াি  িহেসেব দািয়  পালেনর াবপ  ৫৩.১৩.০০০০.০৪২.৪৪.৩৭৫. 

 
কা িডয়ান িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
কা িডয়ান িফ আদায় সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৪৭.০০১.২০ 
িরেমট, িডেমট, া ফার, প-ইন ও সাসেপ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৫৮.০০১.২০ 

িক ব াপনা/Lock and key/ মাবাইল (িসিডএস) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৩৬.০০১.২০ 
কা িডয়ান ি  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৩৮.০০১.২০ 
কা িডয়ান সনদ নবায়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৫৪.০০১.২০ 
স দ ব াপনা (নন িলে ড িসিকউির জ) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৬৪.০০১.২০ 
খ. িণর রকডস হ:  
িবও নবায়ন িফ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৫৪.০০১.২০ 
গ. িণর রকডস হ:  
িসিডএস িবল সং া  প  রণ ও াি  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৪৭.০০১.২০ 
িসিডএস িবল পিরেশাধ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৪৭.০০১.২০ 
বািষক/অধবািষক/ৈ মািসক িহসাব (CAD) সং া   ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৫১.০০১.২০ 
ঘ. িণর রকডস হ:  
এমআইএস/অ া  িরেপাট রণ ৫৩.১৩.০০০০.৪৩.৭০.০০১.২০ 

 
া  অ ােফয়াস িডপাটেম -১ 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
জনােরল ফাইল চ াম শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.৭২.০০১.১৮  
জনােরল ফাইল িসেলট শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.৭২.০০৩.১৮  
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জনােরল ফাইল বিরশাল শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.০১.০০৩.১৮ 
খ. িণর রকডস হ:  
অভ রীণ িনরী া চ াম শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.০১.০০১.২১  
অভ রীণ িনরী া িসেলট শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.০১.০০২.১৮  
অভ রীণ িনরী া বিরশাল শাখা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.০১.০০৩.১৮  
শাখাস েহর আইিপও সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.৫২.০০১.২১  

জিনত িন ি  সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.৫২.০০১.২০  
গ. িণর রকডস হ: 
শাখা স েহর এফিডআর- িডআর সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.৬২.০০১.১৯ 
ঘ. িণর রকডস হঃ 
শাখার মণ ভাতা ৫৩.১৩.০০০০.০২৯.২৫.০০২.২১  

 
া  অ ােফয়াস িডপাটেম -২ 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
ALCO সং া  শাখাস েহর লভ াংশ, বানাস/ রাইট শয়ার  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.১৬.০০১.২১ 
শাখা স েহর প েকাষ িববরণীর মািসক ত  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৬১.০০১.২১ 
শাখা স েহর ল মা া সং া  মািসক ত  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.১৬.০০১.২১ 
শাখাস েহর িবিনেয়াগসীমা ি  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫২.০০১.২১ 
শাখা স েহর এফিডআর- িডআর সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৬২.০০১.২১ 
শাখা স েহর দ মও ফ িবধা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫৩.০০১.২১ 
শাখা সে লন এবং মতিবিনময় সভা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.০৬.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ:  
শাখা স হ ক ক বাংলােদশ ফা  িহসাব পিরচালনা  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫২.০০১.২১ 
শাখা স েহর মািজন ঋণ সং া  িববরণীর মািসক ত  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫২.০০১.২১ 
শাখা স েহর মািন ল ািরং সং া  মািসক ত  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৬৩.০০১.২১ 
শাখা স েহর আয়- য় সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.২০.০০১.২১ 
শাখা স েহর আইিপও/রাইট শয়ার অ েমাদেনর নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫৮.০০১.২১ 
শাখার িবিনেয়াগ িহসাব সং া  িবিনেয়াগকারীেদর অিভেযাগ প   ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫৭.০০১.২১ 

জিনত িন ি  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৬.৫২.০০১.২১ 
 
সাবিসিডয়াির অ ােফয়াস িডপাটেম -১ ও ২ 

নিথর নাম নিথর ন র 
খ. িণর রকডস হ: 
 ICML ও  ISTCL এর পষদ সভার িস া  বা বায়ন ও অ গিত সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৬৭.০০১.২০ 
ICML ও  ISTCL  এর মেমাের াম, আ ক াল অব এেসািসেয়শন এবং সািভস ল  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.২২.০০২.২০ 
Annual Report - ICML, ISTCL ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৫১.০০১.২০ 

প েকাষ ব াপনা (Portfolio Report) ICML, ISTCL ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৬২.০০২.২০ 

IAMCL এর পষদ সভার িস া  বা বায়ন ও অ গিত সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪.৬৭. ০০১.২০ 
সাবিসিডয়াির কা ািনস েহর- মেমাের াম, আ ক াল অব এেসািসেয়শন এবং সািভসরতল ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪.৬৭.০০২.২০ 
Annual Report -IAMCL ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪.৫১.০০২.২১ 
খ. িণর রকডস হঃ  

 ময়াদী/দীঘ ময়াদী ঋণ আদায় ও অ া  পাওনা আদায় ICMLISTCL/িডপাটেমে র 
িফ ট অ ােসট  

৫৩.১৩.০০০০.০৪৪. ৪৭.০০২.২১ 

াংক িহসাব, টাম িডেপািজট সং হ  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৫২.০০১.২০ 
মািজন ঋণ িহসাব, ইনেভ র  A/C এ আমানত হণ সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৫৭.০০১.২১ 
সকল শয়ার িহসাব ও য়-িব য় ত   ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৫৯.০০১.২১ 
ICML ও ISTCL এ  BSEC ক ক BO িহসােবর প েকােষর অব ান এবং এর 
উ য়েনর জ  স া  পিরক না ও বা বায়ন/ েণাদনা/২৫ ল  অিত া /ব  িহসাব  িহসাব 

৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.৫৯.০০২.২০ 
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 ময়াদী/দীঘ ময়াদী ঋণ আদায় ও অ া  পাওনা আদায়  IAMCL/িডপাটেমে র িফ ট অ ােসট  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৪.১৪.০০১.২০ 
াংক িহসাব, টাম িডেপািজট সং হ  ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪.৫২.০০২.২০ 

মািজন ঋণ িহসাব, ইনেভ র  A/C এ আমানত হণ সং া  (ISTCL, ICML) ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪...৫৭.০০১.২১ 

সকল শয়ার িহসাব ও য়-িব য় ত  (IAMCL) ৫৩.১৩.০০০০.০৭৪...৫৯.০০১.২০ 
 

িলেয়ন এ  জনােরল িডট িডপাটেম  
নিথর নাম নিথর ন র 

খ. িণর রকডস হ: 
আইিসিব ইউিনট ফা  সা িফেকট এর  িলেয়ন মাক বািতল করণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩২.০২.০০১ 
আইিসিব ইউিনট সা িফেকেটর িবপরীেত অি ম দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩২.০২.০০৩.০৯ 

 
আ াইজাল িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  

ায়ী স েদর ল দিললািদ/ড েমে শন ৫৩.১৩.০০০০.০০১.৬৫.০০৩.১৪ 
অথ অি ম/অি ম/ঋণ িণকরণ/ িভশিনং ৫৩.১৩.০০০০.০০১.০২.০০২.১৮ 
CIB সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০১.৫০.০০৩.১৮ 
খ. িণর রকডস হ: 

দ মও ফ/িরেবট/ দ হার িনধারণ/ দ হার নঃিনধারণ/কিমশন িনধারণ/আয় ৫৩.১৩.০০০০.০০১.৫৩.০০১. 
অিন  িবষেয়র তািলকা ণয়ন/অিন /স ািদত  কাযাবলী ৫৩.১৩.০০০০.০০১.০৩.০১৯.১৫ 
গ. িণর রকডস হ:  

িঁক ব াপনা/ডাটা াক আপ/েচকিল / LOCK  & KEY ৫৩.১৩.০০০০.০০১.৩৬.০০৩.১৭ 
 
িলিজং িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 

ক  ায়ন কিম  সমীেপ ারক ( াক ারক) ৫৩.১৩.০০০০.০৩৬.০৬.০০২.১৭ 
ক  ায়ণ পরী ণ িফ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৬.০৬.০০২.১৭ 

িলিজং সং া  িবিভ  কা ািন ৫৩.১৩.০০০০.০৩৬.৪৩.০০১.২০ 
াক না শ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৬.০৬.০০১.১৮ 

ম রীপ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৬.৬৪.০০১.১৭ 
 

ািনং এ  িরসাচ িডপাটেম  
নিথর নাম নিথর ন র 

ক. িণর রকডস হ: 
রা মািলকাধীন শয়ার অফেলাড সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০১৮.২০ 
বািষক কমস াদন ি  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০১৩.২০ 

িঁজবাজার উ য়েন িব মান আইিসিব ইউিনট ফাে র সা িফেকট ই /িব য়( িগত) কায ম 
নরায় করণ 

৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০০৩.২০ 

সরকােরর উ য়ন কমকাে র ত  স িলত বই হালনাগাদ কের কােশর জ  ম ণালয় ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০০১.১৯ 
কমপিরক না/েরাড াপ 
(Action Plan) তকরণ ও হালনাগাদকরণ সং া ।  

৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০০২.২০ 

Capital Market Development Program (CMDP) ি  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৮.০০১.১০ 
Bangladesh Fund সং া  কাযাবলী ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.১১ 
DSE/CSE Listing Fee দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৬০.০০১.১১ 
ICB Mutual Fund Regulations  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.১৩ 
প বািষকী পিরক না ণয়ন/বা বায়ন/হালনাগাদকরণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০৫২.১৮ 
ডাক ও টিলেযাগােযাগ িবভােগর আওতাধীন িত ানস েহর শয়ার অফেলাড সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ:  



30 

                                                                                                       

নিথর নাম নিথর ন র 
আইিসিব ও আইিসিব ইউিনট ফাে র বািষক িতেবদন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.১৬.০০২.২০ 
আইিসিবর মািসক রাজ  আয় সং া  ত ািদ ম ণালেয় রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০১৯.২০ 
মাননীয় ধানম ীর িত িত ও িনেদশনা বা বায়ন সং া  িতেবদন ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০২৬.২০ 
কেপােরশেনর লাইে ির ক য় এবং ব াপনা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.০৭.০০১.১২ 
বাংলােদশ াংেকর বািষক িতেবদেন অ ি র জ  ত  উপা  রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০১৯.১৬ 
িবআইিবএম পিরচািলত গেবষণার জ  যািচত ত  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০০১.১৭ 
The Secretary Finance Division িশেরানােম িবও িহসাব সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.০৬ 
Bangladesh Aroma Tee Ltd. সং া  কাযাবলী ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.০৬ 
ত  অিধকার িবষেয় বািষক কমপিরক না সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৪১.০০১.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
মহান জাতীয় সংসেদ মহামা  রা পিত ক ক েদয় ভাষেণ অ ি র জ  ত  রণ সে ।   ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.১৭.০০১.২০ 
বতমান সরকােরর আমেল িবিভ  দেশর সােথ বািণজ -র ািন সং া  সমেঝাতা ারক সে ।  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০২০.২০ 
আইিসিবর পির মা কাশনা সে ।  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০০৮.২০ 
রা  মািলকানাধীন াংক ও আিথক িত ানস েহর লধন, নাফা, িবিনেয়াগ ও খলাপী ঋণ 
সং া  ত  রণ।  

৫৩.১৩.০০০০.০০৫.০২.০০১.২০ 

আইিসিব ইউিনট ফা /ন ন ইউিনট ফা  চা করণ সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.৫১.১৯ 
Bangladesh Fund সং া  কাযাবলী।  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.২১ 
আইিসিব পিরচািলত ৮  (১ম-৮ম) িমউ য়াল ফা  অবসায়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.১২ 
কমািশয়াল পপাের িবিনেয়াগ সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৮.০০১.১৭ 
Bangladesh Marches On শীষক কাযাবলী সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০৩০.১৯ 
IMF FSSR Mission ক ক ণীত Aide Memoire এর ওপর মতামত দান; ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০২২.১৯ 
Corporate Governance Code  সং া ।  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫৫.০০১.২০ 

র ার সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.২৩.০০১.২০ 
িডিজটাল বাংলােদেশর  অ যা া শীষক বািষক িতেবদন ণয়েনর িনিম  ত  রণ সে ; ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.১৬.০০২.২০ 
ঘ. িণর রকডস হ: 
জাতীয় বােজট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.২০.০০৩.০৬  
সমি ত প েকােষ িবিনেয়াগ জিরপ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৫১.০০১.২০ 
Japan International Cooperation Agency (JAICA) সং া  কায ম।  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৪ 

ধানম ী কাযালয়/ম ণালয়/ ক ক আেয়ািজত উ য়ন মলা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৯৯.০০১.১৬ 
Sustainable Development Goals (SDGs) সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৫.৩৩.০২৩.২০ 

 
িবজেনস ডেভলপেম  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক িণর রকডস হ:   
ইনেভ েম  ােটকশন অ া  মােকট িবিল  ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৯.৫৮.০০১.২১ 
খ িণর রকডস হ: 
িসএসআর/ ডােনশন/িবজেনস ডেভলপেম / রশীপ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৯.৫৫.০০২.২১ 

 
পাটেফািলও ােনজেম  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ 
পাবিলক ই  ( শয়ার/ব /িডেব ার/ ইউিনট ফা /িমউ য়াল ফা /অ া  ফাই াি য়াল 
ই ুেম /পাবিলক ই  সং া ) 

৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৮.০০১.২১ 

সেম / ফাের  শয়ার ই  (িবিভ  কা ািন/ িত ােনর সেম  শয়ার য় সং া ) ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৮.০০১.১১ 
রাইট ই  (িবিভ  কা ািন/ িত ােনর রাইট শয়ার য়/ই  সং া ) ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৮.০০১.২০ 

িঁজবাজার/ও িস মােকট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৬০.০০১.২১ 
িসিকউির জ িব য় সং া  (িলে ড/নন-িলে ড/িড-িলে ড/ও িস িসিকউির জ িব য় সং া  যািচত 
ত  রণ) 

৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৭০.০০১.২১ 
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নন-িলে ড িসিকউির েজ িবিনেয়াগ সং া  যািচত ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৭০.০০২.২১ 
অবসায়ন সং া  (িমউ য়াল ফা /িলে ড/নন-িলে ড িসিকউির জ অবসায়ন সে ) ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৯.০০১.২০ 
িবিনেয়াগ িহসাব খালা (ন ন িবিনেয়াগ িহসাব খালা ও পিরচালনা সং া ) ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৪.০০১.১৭ 
ওেপন-এে ড (Open-ended) িমউ য়াল ফাে র বাজার দর হালনাগাদকরণ সে ।   ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৩৫.০০২.২১ 

াথিমক গণ ােব িফ ড াইজ প িতেত পাটেফািলও ােনজেম  কিম র পািরশ িবষয় নিথ।  ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৯৯.০০৪.২১ 
খ. িণর রকডস হ:  
প েকাষ ব াপনা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৬১.০০১.২১ 
িফ ও কিমশন (িডএসই ও িবএসইিস এবং অ া  িনয় ক সং া ক ক িনধািরত িফ ও কিমশন চাজ 
সং া ) 

৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৪.০০১.২১ 

িরকনিসিলেয়শন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৫৪.০০১.১৮ 
গ. িণর রকডস হঃ 
পাটেফািলও ােনজেম  িডপাটেম  ক ক সেক াির মােকেট িসিকউির জ য়, িব য় ও লধনী 
নাফা সং া  ত  দান সংেগ।  ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.১৬.০০৭.২১ 
পাটেফািলও ােনজেম  িডপাটেম  ক ক সেক াির মােকেট িসিকউির জ য়, িব য় ও লধনী 
নাফা সং া  ত  দান সংেগ। 

  ৫৩.১৩.০০০০.০০০.১৬.০০৪.২০ 
ঘ. িণর রকডস হঃ 
িবিভ  কা ািন ত  সংর ণ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.৯৯.০০৮.২১ 
পাটেফািলও সার াস এবং ইেরাশন িবে ষন সং া  িতেবদন। ৫৩.১৩.০০০০.০৭০.১৬.০১১.২১ 

আইিসিব ও আইিসিব পিরচািলত ইউিনট ফা  এর প েকাষ স েহ িতিদেনর য়-িব য় এর পিরমান, 
িডএসই ও িসএসই এর মাট লনেদন এবং িডএসই এর লনেদন ত শীষ ১০ কা ানীর তািলকা  

সে । 
৫৩.১৩.০০০০.০৭০.১৬.০১০.২১ 

 
ক মােকট এনালাইিসস িডপাটেম  

নিথর নাম নিথ ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
ইউিনভাসাল ফাই াি য়াল সিলউস  িলঃ (UFS) এর ‘UFS-প া লাইফ ইসলািমক ইউিনট 
ফাে ’ এ িবিনেয়াগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০১.১৬ 

লংকাবাংলা অ ােসট ােনজেম  কাঃ িলঃ এর ‘লংকাবাংলা ফা  ােল ড ইউিনট ফাে ’ 
এর িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০২.১৬ 

আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কাঃ িলঃ এর ব াপনার ‘বাংলােদশ ফা ’ এ আইিসিব ক ক 
িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৩.১৬ 

পিনন লা অ ােসট ােনজেম  কাঃ িলঃ এর ব াপনায় ‘েপিনন লা এএমিসএল িবিডিবএল 
ইউিনট ফা -১’ এ িবিনেয়াগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৪.১৬ 

ইন সাউথ ট টাইল িমলস িলিমেটড এর ি -আইিপও সেম  শয়াের আইিসিব ক ক 
িবিনেয়াগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৫.১৬ 

াইম ফাই া  অ ােসট ােনজেম  কাঃ িলঃ এর ব াপনায় ‘ াইম ফাই া  ২য় 
িমউ য়াল ফা ’ এ িবিনেয়াগ।  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৬.১৬ 

অ ালােয়  ক ািপটাল অ ােসট ােনজেম  িলিমেটড ক ক পিরচািলত এম িব ইউিনট ফা  এ 
িবিনেয়াগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৭.১৬ 

িভআইিপিব অ া সট া নজ ম  কা ািন িলিম টড এর বসহাপনায় িভআইিপিব এি লা র-
টড ইনকাম ইউিনট ফা  এ িবিনেয়াগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৮.১৬ 

ইউিনভা সল ফাই াি য়াল সিলউশনস িলিমটড (ইউএফএস) এর বসহাপনায় পিরচািলত 
"ইউএফএস আইিবিবএল শরীয়া  ইউিনট ফা ' এ িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৯.১৬ 

ি ড  অ া সট া নজ ম  িলিমটড এর ি ড  ফা  াথ ফা  এ িবিনেয়াগ। ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১০.১৬ 
ইউিনভা সল ফাই াি য়াল সিলউশনস িলিম টড (ইউএফএস) এর  ইউএফএস- গিত লাইফ 
ইউিনট ফা '-এ িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১১.১৬ 

ই লক া াটারী কা ািন িলিম টড এর ািবত সেম  ই েত আইিসিব িনজ  প েকাষ 
হেত িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১২.১৬ 

ােটিজক ই ই  ােনজেম  িলঃ এর বসহাপনায় পিরচািলত এসইএমএল এফিবএলএসএল ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১৩.১৬ 
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াথ ফা  এ িবিনেয়াগ। 

অ ালাইড ফামািসউ ক ালস িলিমেটড এর শয়াের ৫.০০ (প চ) কা  টাকা এ িবিনেয়াগ। ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১৪.১৬ 
াশনাল অ ােসট ােনজেম  িলঃ এর ব াপনায় ‘এনএএম আইিবিবএল ইসলািমক ইউিনট 

ফা ’ শীষক ব- ময়ািদ িমউ য়াল ফাে র আইিপও খােত িবিনেয়াগ 
৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১৫.১৬ 

িস পাল িবচ িরেসাট এ  া িলঃ ক ক ই ত  কনভা বল িসিকউরড বে  আইিসিব ক ক 
িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১৬.১৬ 

লংকাবাংলা অ ােসট ােনজেম  কা ািন িলঃ এর ব াপনায় ‘লংকাবাংলা আল-আরাফা   
শরীয়াহ ইউিনট ফা ’ এর ি -আইিপও খােত আইিসিব ইউিনট ফা  প েকাষ হেত িবিনেয়াগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০১৭.১৬ 

পিনন লা সাধারণ বীমা কেপােরশন ইউিনট ফা -১ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০১.২০ 
ব- রফ বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০২.২০ 

বারাকা  পেত া পাওয়ার  িলিমেটড এর  পাবিলক ই েত ক িবি ং প িতেত িবিডং ি য়ায় 
অংশ হণ ও আেবদন সংেগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০১.২১ 

এনআরিব কমািশয়াল াংক িলঃ এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইস মথড  প িতেত আেবদন 
সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০২.২১ 

দশ জনােরল ই ুের   কা ািন িলিমেটড  এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইস প িতেত 
আেবদন সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৩.২১ 

সানালী লাইফ ইন ের  িলিমেটড এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইজ  প িতেত আেবদন 
সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৩.২১ 

সাউথ বাংলা এি কালচার অ া  কমাস াংক িলঃ এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইজ প িতেত 
আেবদন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৪.২১ 

সনা ক াণ ইন ের  কা ািন িলিমেটড এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইজ প িতেত 
আেবদন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৫.২১ 

অিরজা এে া  ই াি জ িলিমেটড  এর কায়ািলফাইড ইনেভ রস অফার (QIO) প িতেত 
আেবদন সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৬.২১ 

একিম পি সাইডস িলিমেটড এর  পাবিলক ই েত িফ ড াইজ প িতেত আেবদন সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৭.২১ 
িষিবদ িফড িলিমেটড  এ কায়ািলফাইড ইনেভ রস অফার (QIO) প িতেত আেবদন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৫৮.০০৮.২১ 

ঘ. িণর রকডস হ: 
পাটেফািলও ােনজেম  িডিভশন ক ক অ ি ত টাম িডেপািজট (TDR) সং হ সং া  

সভার কাযিববরণী রণ সে  
৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.০৬.০০১.২১ 

আইএস িসএল হেত িবিভ  কা ািনর িডিভেড  সং া  ড াটা সং হ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৯.৯৯.০০১.২১ 

 
াংকার  া ই  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক িণর রকডস হ: 
বাংলােদশ ফা  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১.২১ 
Take- Up শয়ার সং া , টক আপ শয়ার য় ত কাং ি র দিললািদ ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৯.০০১.২১ 
Buy Back of Take Up Share ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৯.০০১.২১ 
দশ ব  পিলমার ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১.২১ 

বাংলােদশ থাই এ া িমিনয়াম িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২.২১ 
িব িড কম ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৩.২১ 
িব আই এফ িস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪.২১ 
াক াংক িল. ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫.২১ 
াংক এিশয়া িল. ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬.২১ 

িব িজ আই িস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭.২১ 
বাংলােদশ গেজট ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮.২১ 
বাংলােদশ িসিকউির জ অ া  এ েচ  কিমশন ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯.২১ 
আল- আরাফাহ ইসলামী াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০.২১ 
অি  িসে ম িল ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১.২১ 
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ডেফািডল কি উটার ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৩৯.২১ 
ড া ইি নারস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪০.২১ 

ঢাকা ইউেরা জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪১.২১ 
লশান ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪২.২১ 
ডেফাডাইল ক াের  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৩.২১ 
দশ ডিনম িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৪.২১ 

ঢাকা ই ু ের  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৫.২১ 
িড িব এইচ ১ম িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৬.২১ 
িদ ঢাকা ডাইং এ  ম েফকচািরং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৭.২১ 
ঢাকা াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৮.২১ 
ডলটা াক হাউিজং ফাই া  কেপােরশন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৪৯.২১ 

এমারা  অেয়ল ই ি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫০.২১ 
আই িস িব কমচাির িভেড  িম: ফা: ওয়ান ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫১.২১ 
ফারই  িফ া  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫২.২১ 
ফ াশন ডিনম িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৩.২১ 
ফার ক ািমক াল ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৪.২১ 
ফ ািমিল ট  (িবিড)িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৫.২১ 
ফারই  িন ং এ   ডাইং ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৬.২১ 
ফাহাদ ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৭.২১ 
ফা লীজ ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৮.২১ 
ফারই  ইসলামী লাইফ ই ু: কআ: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৫৯.২১ 
ফা  বাংলােদশ িফ ড ইনকাম ফা  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬০.২১ 
ফা  িসিকউির  ইসলামী াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬১.২১ 
ফা  জনতা াংক ১ম িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬২.২১ 
ফা  িসিকউির  াংক িল ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৩.২১ 
ফডােরল ই ু ের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৪.২১ 

ফিন  ফাই া  ১ম িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৫.২১ 
িফডািল  অ ােসটস এ  িসিকউির স কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৬.২১ 
িফিন  িফ া  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৭.২১ 
ফিন  ফাই া  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৮.২১ 
গাে ন হারেভ  এে া ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬৯.২১ 
াবাল ই ু ের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭০.২১ 

গাে ন সন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭১.২১ 
আই এফ আই িস াংক ১ম িম:ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭২.২১ 
ামীন িম: ফা: -২ ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৩.২১ 
ামীন িম: ফা: ১ ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৪.২১ 
ামীন ড া িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৫.২১ 
জনােরল ন ট ফ াশন ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৬.২১ 
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িজিপ এইচ ই াত িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৭.২১ 
গাে ন সন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৮.২১ 

ই েপকশন এ  কম াই  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭৯.২১ 
আই িস িব  ২য় এ এম িস এল িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮০.২১ 
আই িস িব ৩য় এ এম িস এল এন আর িব িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮১.২১ 
আই িস িব ১ম এ এম িস এল এন আর িব  িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮২.২১ 
In Tech one Line Ltd ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৩.২১ 
I.P.D.C ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৪.২১ 
I.P.D.C 0f Bangladesh ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৫.২১ 
ইসলািমক ফাই া  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৬.২১ 
I.I.D.F.C ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৭.২১ 
Icb Capital  Management Co. Ltd. ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৮.২১ 
জািহন ই ািনং িল. ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৮৯.২১ 
জমনী টাওয় ার ফি  কাং ( ােডা ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯০.২১ 
জ এম আই বাংলা কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯১.২১ 

য না অেয়ল কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯২.২১ 
জনতা াংক িল : ফা  িম: ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৩.২১ 
য না াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৪.২১ 
জািহন ট টাইল ই ু ের   িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৫.২১ 
জােগা কেপােরশন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৬.২১ 
লনা ি ি ং এ  ােকিজং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৭.২১ 

খান াদাস িপিপ ওেভন াক ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৮.২১ 
কি েন াল ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৯৯.২১ 
খাজা মাজাইক ান ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০০.২১ 
কয়া িডটারেজ  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০২.২১ 

লাফাজ রমা িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৩.২১ 
লংকা বাংলা িফনা  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৪.২১ 
লাটাস কামাল ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৫.২১ 

L.R. াবাল বাংলােদশ িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৬.২১ 
এম এম ডইং এ  িফিনিশং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৭.২১ 
মে া ি িনং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৮.২১ 

িমনহার িস ট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১০৯.২১ 
ইউনাইেটড ফাইবার ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১০.২১ 
এমেজ এল বাংলােদশ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১১.২১ 
িমউ য়াল া  াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১২.২১ 
মিতন ি িনং িমলস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৩.২১ 
মােক াইলস কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৪.২১ 

াকস  ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৫.২১ 
মােক াইল াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৬.২১ 
মঘনা লাইফ ই ু ের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৭.২১ 

মিদনা িস ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৮.২১ 
মােলক ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১১৯.২১ 

াকস  ি িনং িমলস িল: ি  আিপও সেম  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২০.২১ 
মে া ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২১.২১ 

সাউথ ই  াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২২.২১ 
সালেভা ক ািমক াল ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৩.২১ 
িসলভার কােপট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৪.২১ 
স াল ই ু ের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৫.২১ 
সানার বাংলা ই ু  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৬.২১ 
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সানালী শ ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৭.২১ 
সানার গ  ট টাইলস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৮.২১ 

সাফেকা ি িনং ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১২৯.২১ 
সাউথই  াংক ১ম িম: ফা; ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩০.২১ 
িসিকউির জ এ  এ েচ  অ ােদশ ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩১.২১ 

া াড াংক িল: িফ ড রট সাব অিভেনেটড টায়ার  ব  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩২.২১ 
সাইফ পাওয়ার টক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৩.২১ 

া ার ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৪.২১ 
শাহজী বাজার পাওয়ার কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৫.২১ 
া  াংক ১ম িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৬.২১ 

সায়হাম কটন িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৭.২১ 
S Alam Cold Steels Ltd ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৮.২১ 
িসেনা বাংলা ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৩৯.২১ 
সা াল ইসলামী াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪০.২১ 

সািমট পাট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪১.২১ 
ং হাই িন ং এ  ডাইং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৩.২১ 

তাশিরফা ই াি জ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৪.২১ 
িততাস াস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৫.২১ 
টকেনা ট টাইল িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৬.২১ 

তাকা ল ইসলামী ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৭.২১ 
ইউনাইেটড পাওয়ার জনােরশন এ া  িডি িবউশন কাংিল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৮.২১ 
ইউনাইেটড এয়ার ওেয়জ িবিড িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৪৯.২১ 
ইউনাইেটড ফাইবাস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫০.২১ 
ইউনাইেটড ফাইবার ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫১.২১ 
ইউিনয়ন ক ািপটাল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫২.২১ 
ইউনাইেটড পাওয়ার জনােরশন এ া  িডি িবউশন কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৩.২১ 
ইউনাইেটড এয়ার ওেয়জ িবিড িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৪.২১ 
মাইডাস ফাই া  িল:  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৫.২১ 
মা াফর হােসন ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৬.২১ 

ইউিনয়ন ক ািপটাল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৭.২১ 
উ রা ফাই া  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৮.২১ 
অলটা ফাই  এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৫৯.২১ 
ইউিনক হােটল িরেসােসস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬০.২১ 
সানলাইফ ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬১.২১ 
ইউিনক হােটল িরেসােসস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬২.২১ 
মাইডাস ফাই া  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৩.২১ 
মিরেকা বাংলােদশ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৪.২১ 

নাভানা িরেয়ল এে ট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৫.২১ 
াশনাল িসেম  িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৬.২১ 
াশনাল িফট িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৭.২১ 
াশনাল অি েজন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৮.২১ 

নদান জনােরল ই ুের  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৬৯.২১ 
াশনাল হাউিজং ফাই  এবং ইনেভ েম  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭০.২১ 

িনটল ই ুের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭১.২১ 
সাইফ পাওয়ার টক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭২.২১ 
সােলহ কােপট িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৩.২১ 
নদান পাওয়ার স শন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৪.২১ 
NCC িম: ফা: ১ম িম: ফা ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৫.২১ 
ওয়ান াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৬.২১ 
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ইউনাইেটড ফাইবাস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৭.২১ 
ওশান কনেটইনার িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৮.২১ 
ওশাকা ি ল িমলস ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৭৯.২১ 
ওয়াটা ক ািমক ালস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮০.২১ 
ওেয় ান মিরন িশপাইয়াড িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮১.২১ 
অিরয়ন ফামা িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮২.২১ 
িদ পিনন লা িচটাগাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৩.২১ 
প লার লাইফ ই ু ের  কা: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৪.২১ 
প া িসেম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৫.২১ 
ি িময়ার িসেম  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৬.২১ 

ারামাউ  ই ু ; কা: িল; ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৭.২১ 
ারামাউ  ট টাইল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৮.২১ 

P.H.P. পাওয়ার জনােরল া  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৮৯.২১ 
প লার লাইফ ফা  িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯০.২১ 

গিত লাইফ ই ু : িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯১.২১ 
াইম ফাই া  অ ােসট ােনজেম  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৪.২১ 
পিন নাল িস  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৫.২১ 

সেম  সং  ত  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৬.২১ 
ািসিফক ডিনমস িল: /আইিপও , ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৭.২১ 

ি িময়ার াংক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৮.২১ 
ভািত ই ুের  কাং ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০১৯৯.২১ 

প া ইসলািম লাইফ ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০০.২১ 
াইম ইসলািম লাইফ ই ু ের  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০১.২১ 
ে িসভ লাইফ ই ু ের  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০২.২১ 
াইম াংক ১ম আইিসিব এএমিসএল িম: ফা: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৩.২১ 
াইম ফাই াস এ  ইনেভ েম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৪.২১ 

ি িময়ার িলিজং এ  ফাই া  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৫.২১ 
িপপলস িলিজং ফাই াি য়াল সািভেসস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৬.২১ 
ি িময়ার িলিজং ই ার াশনাল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৭.২১ 
পসা িফস এ  এ ালাইড ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৮.২১ 

িরেজট ট টাইল িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২০৯.২১ 
িরলায়  ১ম িম:ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১০.২১ 
পালী লাইফ ই ুের  কাং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১১.২১ 

রাসিপট িসিকউির জ এ া  ােনজেম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১২.২১ 
রতন র ি ল রািলংিমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৩.২১ 
িরপাবিলক ই া: কা:িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৪.২১ 
R.N. ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৫.২১ 
Rupan Oil ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৬.২১ 
আর, ক, িসরািমক বাংলােদশ  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৭.২১ 
শাশা ডিনমস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৮.২১ 
সাফেকা ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২১৯.২১ 

পার বাড িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২০.২১ 
সায়হাম কটন িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২১.২১ 

দ ই া; ির; ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২২.২১ 
সািমত বাচল পাওয়ার িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২৩.২১ 
সাফেকা ি িনং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২৪.২১ 

পার বাড িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২৫.২১ 
সায়হাম কটন িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২২৬.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
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ই.িব.আর ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০২.২১ 
বাংলােদশ পযটন কেপােরশন হােটল ক  ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৩.২১ 
ইউিনক হােটল িরেসাট িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৬.২১ 
অেটািব িল: ৫৩.১৩.০০০০.০৬৫.৫৮.০০৭.২১ 

 
ইনেভ র   িডপাট ম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
আইিসিব ইনেভ র  ীেমর অধীেন পিরচািলত িবিনেয়াগ িহসাবধারীেদর ই- মইল এর মা েম 
দিনক িভি েত প েকাষ িববরণী রণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫২.০০৪.২১ 

খ. িণর রকডস হ: 
আইিসিব ইনেভ র  ীেমর অধীেন পিরচািলত িবিনেয়াগ িহসাবধারীগেণর -  াংক িহসাব 
নং  (১৩িডিজ), রাউ ং না ার CDBL এ Update করায় (কতপে র অ েমাদন েম) উ  
িবিনেয়াগ িহসােব য় ত িসিকউির জস েহর া  লভ াংশ আইিসিব’র াংক িহসাব নং-
১০০১-১২১২০৩-০৪১, আইএফআইিস, ি ি পাল া  এ জমা করেণর িনিম  িঁজবাজােরর 
তািলকা  কা ািনস হেক প  রণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫৮.০০১.২১ 
 

আইিসিব শয়ার  িডপাটেম  ক ক িঁজবাজাের তািলকা  কা ািনস হেক রকড ডট এর 
পরবত  িদন আইিসিব িবিনেয়াগ িহসাবস েহ পাটেফািলওেত ধারণ ত িসিকউির জস েহর 
লভ াংশ াংক িহসাব নং- ১০০১-১২১২০৩-০৪১ ত রেণর অ েরাধ জািনেয় প  রণ 

সে  

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫৮.০০২.২১ 
 

িঁজবাজাের তািলকা  িবিভ  কা ািন ক ক িরত Final Dividend/Interim 
Dividend ইনেভ র  ীেমর অধীেন পিরচািলত িবিনেয়াগ িহসাবধারীগেণর িবিনেয়াগ 
িহসােব যথাসমেয় Allocation সে  

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০২৫.২১ 
 

Data Verification Merchandising System-ICB স  টওয় াের Access দান 
সে  

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০২৪.২১ 
 

কেপােরশেনর ইনেভ র  িডপাটেমে র িবিনেয়াগ িহসাবধারীগেণর তহিবল উে ালেনর টাকা 
ইেলি ক ফা  া ফােরর মা েম িবিনেয়াগ িহসাবধারীগেণর াংক অ াকাউে  সরাসির 
জমাকরেণর জ  েয়াজনীয় স ওয় ার ই টেলশন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০২১.২১ 
 

ইনেভ র  াফাইেল রাউ ং না ার সংেযাজন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০১১.২১ 
িসিডিবএল িবল দান সে  ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫২.০০১.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
আইিসিব চ াম শাখার ইনেভ র   ীেমর অধীেন পিরচািলত িবিনেয়াগ িহসাবস েহর মে  
আেবদন ত িত  িবিনেয়াগ িহসাবধারীগেণর হালনাগাদ ত  সরবরাহ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০৩৬.২১ 
 

দ মও ফ িবধা াি র জ  আইিসিবর শাখাস হ থেক া  আেবদন ত িহসাবস েহর 
িব ািরত ত  সরবরাহ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫২.০০৬.২১ 
 

ভ াকিসন হণ সং া  ত  রণ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০৩৩.২১ 
ইনেভ র   িডপাটেম -এ কমকতা/কমচারীগণ ক ক ব ত কি উটারস েহর েত ক েত 
সফ  ওয় ার আপেডটকরণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৩৫.০০১.২১ 
 

আইিসিব ইনেভ রস ীেমর আওতায় পিরচািলত িবিনেয়াগ িহসাবস েহর রাতন লজার 
বইস হ (কােলামা ) েজ বরকরণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫২.০০৫.২১ 
 

ওেপন গভণেম  ডাটা (ওিজিড) রণ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.১৬.০১৯.২১ 
ঘ. িণর রকডস হ: 
ইনেভ র   িডপাটেমে র ক াশ কাউ াের Money Counting Machine (3 
Display) সরবরাহ সে ।  

৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৩৫.০০৩.২১ 

Money Counting Machine সরবরাহ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৩০.০০৩.২১ 
সবা দান িত িত িবষেয় সবা হীতােদর অবিহতকরণ সভা আেয়াজন সে । ৫৩.১৩.০০০০.০০৪.৫২.০০৩.২১ 

 
ইমি েমে শন িডপাটেম  
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ক. িণর রকডস হ: 
ঢাকা ওেয়  পাওয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.১৪.০০৩.২০ 

েজ  এহসান পপার াডা স ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.১৪.০০৪.২০ 
ব ল াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.১৪.০০৫.২০ 
া য়াল ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.২২.০০১.২০ 

ম িরপ  ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.১৪.০০১.২০ 
খ. িণর রকডস হ: 
িরকভারী িডপাটেমে  দান ত ফাইেলর ছায়ািলিপ ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.৯৯.০০২.২০ 
শয়ারস িডপাটেমে  দান ত ফাইেলর ছায়ািলিপ ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.৯৯.০০৩.২০ 

িসআইিব সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৮.৫০.০০১.২০ 

 
িরকভাির িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
উ রা াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০১.২১ 
িবিভ  াংেক ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০৭.২০ 
িবিভ  িত ােনর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০৬.২০ 
িসএসইেত িবিভ  ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০৫.২০ 
িডএসইেত িবিভ  ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০৪.২০ 
িবএসইিসেত িবিভ  ত  রণ। ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০৩.২০ 
বাংলােদশ াংেক িবিভ  ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০২.২০ 
অথ ম ণালেয় িবিভ  ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৩৩.০০১.২০ 
ব রা অেয়ল অ া  াস কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৯৪.২১ 
সাধারন বীমা কেপােরশন ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৯৩.২১ 
উ রা াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৯২.২১ 

বালী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৯১.২১ 
পালী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৯০.২১ 

জনতা াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৯.২১ 
অ ণী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৮.২১ 
সানালী াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৭.২১ 

Debt Collection Unit সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৬.২১ 
আলেকা ফামা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৫.২০ 
পিল ফি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৪.২০ 
জ এম আই হসিপটাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮৩.২০ 

মাওয়া লদার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮২.২০ 
টকেনা িমিডয়া িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮১.২০ 

া াড িসরািম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৮০.২০ 
এম.এইচ.েক ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৯.২০ 
িজিবিব পাওয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৮.২০ 
ঢাকা ডকইয়াড এ  ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৭.২০ 
সরা ল ইসলাম চৗ রী লার   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৬.২০ 
মঘনা কনেড  িম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৫.২০ 

মা য়াইল ট ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৪.২০ 
লেম  ি◌লঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭৩.২১ 

বাংলােদশ সািভস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭২.২০ 
ব- িলং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭১.২০ 

ওিরয়ন লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৭০.২০ 
ইসলাম র ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৯.২০ 
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অ ণী ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৮.২০ 
অ ােপ  ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৭.২০ 
কােশম িসেম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৬.২০ 
মা া নীট অ াপােরলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৫.২০ 

ইউিনক ডাটা সফট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৪.২০ 
ফর ন িজপার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬৩.২০ 
ক া  এডভারটাইিজং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬২.২০ 
ট  ফ াশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬১.২০ 

ইেনােভর ক ইেলকি ক এ  ইেলকি ক াডা  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৬০.২০ 
ার এ  মারিলন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৯.২০ 

কংশনগর কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৮.২০ 
শাহ িসেম  ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৭.২০ 
কােশম ার এ  কমে  িরঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৬.২০ 
ডায়াসিনক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৫.২০ 
পা িশিপং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৪.২০ 

অ ােপ  ট ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫৩.২০ 
অ ােপ  ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫২.২০ 
এম আহেমদ এ  ি িনং কা. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫১.২০ 
এস.আই চৗ রী লার  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৫০.২০ 
হাই ীড ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৯.২০ 

াক স  ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৮.২০ 
িদ একিম াবেরটরী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৭.২০ 
িজএসিপ ফাই া  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৬.২০ 
বংগল কারবাইট িলঃৎ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৫.২০ 

রিশদ িমনােরলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৪.২০ 
ব  বা  ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪৩.২০ 

া ার ীল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪২.২০ 
বনানী মটাল ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪১.২০ 
ই  ব ল সাইেকল ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৪০.২০ 
আৃইএল কনেসা য়াম িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৯.২০ 
ইউিনক হােটল এ  িরেসাটস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৮.২০ 
ওিরয়ন পাওয়ার মঘনাঘাট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৭.২০ 
নাভানা ইি িনয়ািরং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৬.২০ 
কােশম ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৫.২০ 
কাইউম ীল  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৪.২০ 

াইম ফাই া  ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩৩.২০ 
বাংলােদশ ফা লাইজার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩২.২০ 

াশনাল াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩১.২০ 
িলটন ডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪৩০.২০ 
লা িময়া কটন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪২৯.২০ 
াশনাল ট িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪২৮.২০ 

আল ফা ক ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪২৭.২০ 
ষমী ওেয়ল িমল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪২৬.২০ 

সাউদাণ াওয়ার িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৪২৫.২০ 
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ি িময়ার এ  মারিলন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১৫.২০ 
টাইটান কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১৪.২০ 
থরােপ  (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১৩.২০ 

তা  ি িনং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১২.২০ 
তিমজ উি ন ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১১.২০ 

া ােকা টা ােকা কা. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩১০.২০ 
া ােকা কা ং   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৯.২০ 

এস.এ লদার এ   ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৮.২০ 
সাম ি ন ি িনং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৭.২০ 
সােদক পপার এ  বাড িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৬.২০ 

শালাইজড ট ইয়ান এ  ইন া েফকচািরং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৫.২০ 
সাত ীরা আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৪.২০ 
সীফস বাংলােদশ িলঃ (Seafs) ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০৩.২০ 
এস.আই চৗ রী ােভলাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০২.২০ 

ইিডশ মটরস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০১.২০ 
সাভার াওয়ার এ  ড ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.৩০০.২০ 
সাবহান আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৯.২০ 
ইহাির কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৮.২০ 

এস. .এম িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৭.২০ 
সফেকা ি িনং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৬.২০ 
সানারগ ও ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৫.২০ 

সাভার িরফ া রীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৪.২০ 
সাভার ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯৩.২০ 
সায়হাম ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯২.২০ 
সানালী আশ ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯১.২০ 
সানালী কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৯০.২০ 
রিম কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৯.২০ 
াম র কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৮.২০ 
ারন গােম স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৭.২০ 

শমেসর ট িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৬.২০ 
শাইন র হ ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৫.২০ 
িসবরা ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৪.২০ 
সানালী নাইলন ই া.িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮৩.২০ 
সানালী পপার এ  বাড িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮২.২০ 

িরেজ  ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮১.২০ 
রং র ড কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৮০.২০ 
রািশদা িমনােরলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৯.২০ 
রজা শাহ জামাল ি ক   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৮.২০ 

রিহম ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৭.২০ 
রহমান কিমেকলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৬.২০ 
রােবয়া াওয়ার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৫.২০ 
প লার িব ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৪.২০ 

াগািস ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭৩.২০ 
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ি িময়ার কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭২.২০ 
িপপলস ফামা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭১.২০ 

াইম ট টাইল এ  ি িনং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৭০.২০ 
প য়াখালী ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৯.২০ 

ে িসভ াি ক ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৮.২০ 
ফামা এইডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৭.২০ 

বালী আইস এ েকা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৬.২০ 
ফামােকা ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৫.২০ 
ফামািসল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৪.২০ 

ানথার ি ল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬৩.২০ 
পে া িসনেথ ক ডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬২.২০ 

ফিন  লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬১.২০ 
প া ি াস এ  কালার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৬০.২০ 
অেটৗ ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৯.২০ 
ওিরেয়  কালার ি ি ং িলঃৎ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৮.২০ 
ওসকার ফ াশন ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৭.২০ 
ওিরেয়  লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৬.২০ 
ওিরয়ন ফ াশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৫.২০ 
নথ ব ল সাইেকল ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৪.২০ 

াশনাল অি েজন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫৩.২০ 
নথ ব ল অেটা ি ক   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫২.২০ 
নদাণ ট া ◌ুেফকচািরং কা. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫১.২০ 
িনশান ট িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৫০.২০ 
িনউ সানালী আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৯.২০ 
িনউ ই ান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৮.২০ 
র মাহা দ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৭.২০ 

মাহ দ ফ াশন িন ং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৬.২০ 
মিরেটিরয়ান িশিপং ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৫.২০ 

মািহ িফশ েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৪.২০ 
মারেমইড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪৩.২০ 
মডাণ ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪২.২০ 
মিডেকা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪১.২০ 
মে া ি িনং ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৪০.২০ 
াগেন ক ওয় ারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৯.২০ 

মালা কিমক ালস এ  ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৮.২০ 
িমলন ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৭.২০ 
মডাণ ডাইিয়ং এ  ি ন ি ি ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৬.২০ 
ম  িসরািমক ই া.িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৫.২০ 
মাক  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৪.২০ 
মডাণ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩৩.২০ 
িমতা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩২.২০ 
মাশাল আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩১.২০ 
এম রহামন কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২৩০.২০ 
এম.এইচ.েক এ ার াইজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৯.২০ 
মডাণ ই াি জ (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৮.২০ 
এম আহেমদ এ  িশিপং কা. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৭.২০ 
ম  ট াফলার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৬.২০ 
িমউ য় াল ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৫.২০ 
ম  ি িম িপল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৪.২০ 
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মমতা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২৩.২০ 
এম.এম ডাইিয় এ  িফিনিশং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২২.২০ 
ম  েট  ই া. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২১.২০ 
লসেকা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২২০.২০ 
লদার বাড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৯.২০ 

িলটন ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৮.২০ 
িল া ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৭.২০ 
খােলক কা  াে◌েরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৬.২০ 
ক এ  িকউ (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৫.২০ 

কিরম আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৪.২০ 
কায়ািল  ট ইয়ান িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১৩.২০ 

খ কার কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১২.২০ 
কিরম পাইপ িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১১.২০ 
কনকস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২১০.২০ 
িজসান িন ং কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২০৯.২০ 
জািমলা ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২০৮.২০ 
জালালাবাদ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২০৭.২০ 

ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.২০৬.২০ 
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ই ান ফামািসউ ক াল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯৬.২০ 
মিনর কিমক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯৫.২০ 
ব ল েট  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯৪.২০ 

খােলক ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯৩.২০ 
আর. .এন িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯২.২০ 

া ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯১.২০ 
নরেবন ট ওেয়িবং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৯০.২০ 
সায়ান ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৯.২০ 

ি েস  ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৮.২০ 
পায়ন ট টাইল িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৭.২০ 

ওসমান ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৬.২০ 
জয় িস  িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৫.২০ 
জস াংেকট া ফ াকচািরং কা. িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৪.২০ 

বিরশাল ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮৩.২০ 
এিশয়া ক ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮২.২০ 

সেটা েসস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮১.২০ 
ফ াশন ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৮০.২০ 
আরজান কােপট এ  ট ওেয়ভ িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৯.২০ 
ওয়ািহদ ট িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৮.২০ 
আেলয়া নী ং কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৭.২০ 
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ােট  কটন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৬.২০ 

িলিল িব ট এ  ড ফ া রী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৫.২০ 
সানেল ড ই াি চ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৪.২০ 
গাজী িফশািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭৩.২০ 
সানী ড এ  িব ট কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭২.২০ 
সপীড সীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭১.২০ 

িরয়াজ িব ট এ  ড ফ া রী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৭০.২০ 
িড ল িব ্ট এ  ড ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৯.২০ 
কেরাম ল িফশািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৮.২০ 
ব ল হািন েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৭.২০ 
কা াল িফস এ  গেল  স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৬.২০ 

বাংলােদশ সলেভ  ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৫.২০ 
ই ািহম কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৪.২০ 
হািফজ আইচ এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬৩.২০ 
কলােরায়া আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬২.২০ 
নদান িডি লািজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬১.২০ 
নাজ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৬০.২০ 
পন অেয়ল এ  িফড   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৯.২০ 

রাজার হাট কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৮.২০ 
িড.আর. .িস িফস ি িজং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৭.২০ 
ব ল িফস েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৬.২০ 

জাজ িডি লািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৫.২০ 
এম.এম. এ ার াইজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৪.২০ 
বারী ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫৩.২০ 

াটবানস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫২.২০ 
এনািজস পাওয়ার কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫১.২০ 
মাহতাব িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৫০.২০ 
িরেজ  ি িনং িমলস িলঃ (ব ) ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৯.২০ 
রাজল া পাওয়ার াা  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৮.২০ 
রািকন ডেভলপেম  িলঃ (ব ) ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৭.২০ 
ব ল ফাইন িসরািমক  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৬.২০ 
াশনাল াগ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৫.২০ 

ফয়ার ইয়াণ ি সিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৪.২০ 
আয়মান ট টাইল এ  হািসয়াির িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪৩.২০ 
িসনহা ড  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪২.২০ 
নথ ীজ াশার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪১.২০ 
বাংলােদশ অ ােরামা  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৪০.২০ 
এনািজস পাওয়ার কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৯.২০ 
হােসন িরেয়ল এে ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৮.২০ 
া াড াংক ব  ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৭.২০ 

জনতা াংক িলঃ ব  ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৬.২০ 
ব ল াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৫.২০ 

ব রা ওেয়ল এ  াস কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৪.২০ 
ব  হাি ংস িল মিরিডয়ান হােটল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩৩.২০ 
নােজর ড  এ  বভােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩২.২০ 
অ নী াংক সাব-অিডে  ব  ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩১.২০ 
আই এ  এ সােয়টার িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০৩০.২০ 
ত য় ফীড  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৯.২০ 
এন. আই. এল ান াশার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৮.২০ 
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কলার িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৭.২০ 
সী পাল বীচ িরেসাট এ  া িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৬.২০ 
সরিসজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৫.২০ 
ইউিনভােসল মিডেকল কেলজ এ  হাসপাতাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৪.২০ 
কােশম আলী স  (ি িনং) িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২৩.২০ 
ওিরয়ন পাওয়ার পসা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২২.২০  
হীরা অেটা রাইস িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২১.২০ 
ওিরয়ন ইন া াকচার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০২০.২০ 
আর এস এে াএ  ফা লাইজার কিমেকল ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৯.২০ 

াশনাল াবেরটরীজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৮.২০ 
বাংলােদশ ডেভলপেম  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৭.২০ 
হাজী আসমত সানালী এে া িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৬.২০  
িরেয়েকা ি ি ং এ  ািকং ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৫.২০ 

েজ  এহসান পপার ডা স ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৪.২০ 
ব রা িসং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১৩.২০  
কােরস বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১২.২০ 

বা ৈশলী হাি ংস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১১.২০ 
রা িনয়া অেটা ীন ীক   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০১০.২০ 

ািসিফক টওয়ার ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৯.২০ 
নীট জান মাড ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৮.২০ 
ফিরদ র সমিরতা জনােরল হসিপটাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৭.২০ 
সাউদান মাি েলয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৬.২০ 
হােটল মাহনা ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৫.২০ 

শািকল এ  িসনিথয়া নীট কে ািজট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৪.২০ 
ট িমল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০৩.২০ 
াবাল ট ই াি জ িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০২.২০ 
াবাল অ ােসট িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০০৬.৪৭.০০১.২০ 

 
স াল অ াকাউ   িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  
বািষক িহসােবর গেজট কাশ 53.13.0000.015.18.001.21 
BSEC, GOB, BB এবং DSE সং া  িচ প  53.13.0000.015.33.001.21 

াংক িহসাব খালা ও িসগেনটরী পিরবতন সং া  53.13.0000.015.52.001.21 
খ. িণর রকডস হ: 

ােনজেম  িরেপাট সং া  53.13.0000.015.51.001.21 
বািষক িহসােবর ফাইল 53.13.0000.015.51.001.21 
অিডটর িনেয়াগ 53.13.0000.015.01.001.21 
মেমা/িমিনটস ফাইল 53.13.0000.015.06.001.21 

বাংলােদশ াংক ইক সামাির সং া  53.13.0000.015.33.001.21 
বাংলােদশ াংক িবশদ িববরণ সং া  53.13.0000.015.33.001.21 
মািজন ঋণ িণ িব াসকরণ নীিতমালা 53.13.0000.015.02.001.21 
আইিসিবর ইউিনট ফাে র অদাবী ত লভ াংশ সং া  ফাইল 53.13.0000.015.56.001.21 
আইিসিব বে র দ পিরেশােধর ফাইল 53.13.0000.015.58.001.21 
বে র াি  িফ পিরেশাধ 53.13.0000.015.44.001.21 
উৎেস কর,  সংেযাজন কর এবং আবগারী  বাবদ কতন ত অথ সরকারী কাষাগাের জমা 
সং া   

53.13.0000.015.49.001.21 

মািসক িভি ক ভ াট িরটান সং া   53.13.0000.015.49.001.21 
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নিথর নাম নিথর ন র 
১০৮ ধারায় আয়করেযা  কমচারী গেণর িরটান 53.13.0000.015.49.001.21 
উইথেহালিডং া  িরটান 53.13.0000.015.49.001.21 
কেপােরট া  িরটান 53.13.0000.015.49.001.21 
িডিভেড  সং া  িবল-ভাউচার ও চালান 53.13.0000.015.49.001.21 
ভ াট দাবীনামা সে  53.13.0000.015.49.001.21 
এ াইজ িডউ  সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
উৎেস কর কতেনর চালান কিপ ও ত য়ন সরবরাহ সে   53.13.0000.015.49.001.21 
কেপােরশেনর আয়কর িরটান ত ও জমাকরণ সে   53.13.0000.015.49.001.21 
আয়কর এর চালান সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
কমকতা কমচারীেদর আয়কর সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
জাতীয় া  কাড সং া  53.13.0000.015.49.001.21 

িডআর েদর উপর কতন ত উৎেস কর সং া   53.13.0000.015.49.001.21 
িবিভ  িবল এর উপর কতন ত উৎেস কর সং া   53.13.0000.015.49.001.21 
আইিসিব ব  েদর উপর কতন ত উৎেস কর সং া   53.13.0000.015.49.001.21 
িবিভ  িবল হেত কতন ত  সংেযাজন কর সং া   53.13.0000.015.49.001.21 

িডআর এর উপর কতন ত আবগারী  চালান সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
আইিসিবর শখা অিফস হেত সংগহ ত িবিভ  চালান সং া  53.13.0000.015.70.001.21 
উৎেস কর এবং  সংেযাজন কর এর িবপরীেত ই ত সা িফেকট এর অিফস কিপ সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
উৎেস কর এবং  সংেযাজন কর সং া  িবিবধ  53.13.0000.015.49.001.21 
কমকতা কমচারীেদর আয়কর জমাকরণ সং া  মাণক 53.13.0000.015.49.001.21 
আয়কর আেদশ আিপল ফাইল সং া  53.13.0000.015.49.001.21 
গ. িণর রকডস হ:  
বিহ:িনরী কেদর িবল সং া  ফাইল 53.13.0000.015.01.001.21 

িডট র ং সং া  53.13.0000.015.99.001.21 
সরকারী ঋণ (DSL) 53.13.0000.015.62.001.21 
EEF Reimbursable 53.13.0000.015.42.001.21 
Bank Payment Voucher 53.13.0000.015.45.001.21 
Petty Journal voucher 53.13.0000.015.45.001.21 
Petty cash voucher 53.13.0000.015.45.001.21 
Petty Bank voucher 53.13.0000.015.45.001.21 
বািষক িহসােবর ওয়ািকং ফাইল 53.13.0000.015.51.001.21 
িডিভেড  অ ােলােকশন 53.13.0000.015.56.001.21 
বানাস/ ক িডিভেড  অ ােলােকশন  53.13.0000.015.56.001.21 

িসিকউির জ িরকনিসিলেয়শন সং া   53.13.0000.015.48.001.21 
রাইট শয়ার  53.13.0000.015.58.001.21 
িডিভেড  তািলকা সং া   53.13.0000.015.56.001.21 
আইিসিবর ইউিনট ফা  এর িনরী া িবল পিরেশাধ সং া   53.13.0000.015.58.001.21 
ঘ. িণর রকডস হ:  
অথ ানা র সং া  53.13.0000.015.45.001.21 
চরা নগদায়ন িহেসেব অথ উে ালন সং া  53.13.0000.015.45.001.21 

আইিসিব ইউিনট ফাে র িনরী া ফাম িনেয়াগ সং া   53.13.0000.015.01.001.21 
 
লান অ াকাউ স িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
অিডট আপি  জবাব (বাংলােদশ াংক ও অিডট আপি ) ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.০১.০০১.২০ 
চলমান অবেলাপন ত ক স েহর িনকট পাওনা সং া  ত ািদ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.০২.০০১.২০ 
অবেলাপন ত ক স েহর েদর িহসাব ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.০২.০০২.২০ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
িরকভাির িরিস  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.47.০০১.২০ 

িণ ত ঋণ আদায় িববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.47.০০২.২০ 
াংক িহসাব িরকনিসিলেয়শন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৪৮.০০১.২০ 

CIB সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫০.০০১.২০ 
ম রীপ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫১.০০১.২০ 
বািষক/অধবািষক/ৈ মািসক িহসাব সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫১.০০২.২০ 
সাসেপ  অ াকাউ  িববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫১.০০৩.২০ 

াংক িহসাব িববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫২.০০১.২০ 
ক  অব ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫৩.০০১.২০ 
সকল ধরেনর ফা  স িকত ত ািদ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৫৮.০০১.২০ 

ারক/েমেমা লান অ াকাউ  িডপাটেম  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৬৭.০০১.২০ 
 িশে র ত  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৯৯.০০৩.২০ 

জিনথ ােকজ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০১.৭৭ 
রােবয়া াওয়ার িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০২.৭৭ 
বি মেকা ফামিসউ ক ালস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৩.৭৭ 
সয়দ আমীর আলী ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৪.৭৭ 

এ ামিব ফামিসউ ক ালস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৫.৭৭ 
বাংলােদশ িসিপং কেপােরশন ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৬.৭৭ 

 েট  ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৭.৭৭ 
আিজম ইমাম কােকানাট ই : িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৮.৭৭ 
এম.এম ডাইং এ  িফিনিশং িমলস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০০৯.৭৮ 
এস. .এম িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১০.৭৭ 
ি ক িলংকাস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১১.৭৭ 
গা  িহল টাবােকা কমে  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১২.৭৭ 

কােসম ট টাইল িমল  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৩.৭৮ 
িজ াত ি ি ং ওয়াকস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৪.৭৮ 
সাভার াওয়ার এ  ড ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৫.৭৮ 
ইউ ফ াওয়ার িমল  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৬.৭৯ 

শালাইজড ট ইয়ান এ  য়াইন া  কা ািন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৭.৭৮ 
প া টনারী িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৮.৭৭ 
ফিন  লদান কমে  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০১৯.৭৭ 
কনক  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২০.৭৮ 
পাইওিনয়ার ফামিসউ ক ালস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২১.৭৮ 
জ. আই. শালাইজড ট টাইল িমল  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২২.৭৯ 

প া ি াজ এ  কালার  িল:  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৩.৭৮ 
দশ গােম  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৪.৭৮ 

জািমলা ানারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৫.৭৭ 
িপপলস ফামা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৬.৭৭ 
ট ােকা কা ংস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৭.৯৬ 

সান-সাইন ক াবল & রাবারস ওয়াকস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৮.৭৭ 
সানালী পপার এ  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০২৯.৭৭ 
জস াংেকট া ঃ কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩০.৭৭ 

মিনর কিমক াল  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩১.৭৯ 
এ,িব,িব ট কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩২.৭৭ 
কােসম ার িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৩.৭৭ 
থরািপউ  বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৪.৭৯ 

টাইগার এ া িমিনইয়াম কনডা র িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৫.৭৭ 
বন ল ি ল ওয়াকস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৬.৭৮ 

বাংলােদশ পিলশ এ  টাওয়ারস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৭.৭৮ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
সানালী নাইলন ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৮.৭৮ 
পে ািসনেথ ক ডা  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৩৯.৭৮ 

বিরশাল ওয়াটার া েপাট কা ািন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪০.৭৮ 
বাংলা পিলিথন িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪১.৭৮ 
বিরশাল িফিশং িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪২.৭৮ 
বাংলা েসস ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৩.৭৯ 

 াইিম েপল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৪.৭৯ 
সয়দ ইি িনয়ািরং এ  ডিকং ওয়াকস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৫.৭৮ 
েগিসভ পপার ডা স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৬.৭৭ 

িস গা  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৭.৭8 
ইসমাইল কােপট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৮.৭8 
সােলহ কেপট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৪৯.৭৯ 
ব- িলং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫০.৭৯ 

বাংলােদশ িলফ টা ােকা কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫১.৭৮ 
স ষ  ােকেজস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫২.৭৮ 
িমউ য়াল ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৩.৭৮ 

াশনাল  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৪.৭৮ 
ব ল কােপট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৫.৭৯ 

িল া ইনিফউশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৬.৭৯ 
ইসলাম ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৭.৭৮ 
হক িডং কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৮.৭৮ 
ই ান ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৫৯.৮২ 
ই ার াশনাল িস ড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬০.৭৮ 
সয়দ জাজ াদাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬১.৭৮ 

আহেমদ েট  িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬২.৭৮ 
িস া ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৩.৭৯ 
বাংলােদশ মিরন ড এ  এ েপাট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৪.৭৯ 
কা াল িফস এ  গেলগ  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৫.৭৯ 

এস.আই. চৗ রী লাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৬.৭৯ 
ই  ব ল সাইেকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৭.৭৯ 
ব- সািডয়াম কিমক াল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৮.৭৯ 

ওয়ােহদ ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৬৯.৭৯ 
এম. আহেমদ িশিপং কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭০.৭৯ 
রং র ড কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭১.৭৯ 
ঢাকা ডকইয়াড এ  ইি িনয়ািরং ওয়াকস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭২.৭৯ 
বাংলােদশ অেটােকারস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৩.৭৯ 
পপার কনভা ং এ  ােকিজং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৪.৭৯ 

ইসলাম খান ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৫.৭৯ 
া ার ীল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৬.৭৯ 

হািবব সাইেকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৭.৭৯ 
পন অেয়ল িফড  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৮.৭৯ 
মির য়াম িশিপং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৭৯.৭৯ 

হািবব াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮০.৭৯ 
 ফয়ার টক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮১.৭৯ 
আলী ট উইিভং িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮২.৭৯ 
আরজান কােপট এ  ট উইিভং িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৩.৭৯ 
জিমিন ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৪.৭৯ 

িসেনতন িফ  িডও িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৫.৭৯ 
 ট াফলয়ার  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৬.৭৯ 
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অ ণী িশিপং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৭.৭৯ 

 িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৮.৭৯ 
আল-ফালা  িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৮৯.৮০ 
ওিরেয়  কালার এ  ি ি ং িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯০.৭৯ 
অ ার ফ াশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯১.৭৯ 
হক স  িডটারেজ  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯২.৭৯ 
িচটাগাং ডাইং িফিনিসং এ  ি ি ং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৩.৮০ 

াশনাল ইেলকি ক কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৪.৮০ 
শমেসর ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৫.৭৯ 
পিল াি ক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৬.৭৯ 

ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৭.৭৯ 
কিরম পাইপ িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৮.৭৯ 
র মাহা দ কা   াের  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.০৯৯.৭৯ 
.এস. এ ার াইজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০০.৭৯ 

জােহদ ওয় ার এ  এলাইড ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০১.৮০ 
হাই ি ড িশপ িবি ং এ  হিভ ইি িনয়ািরং ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০২.৭৯ 
এ.িড.আর রহমান িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৩.৭৯ 
এেপ  ড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৪.৮০ 

গলস এ েপাট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৫.৮০ 
রাজারহাট কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৬.৭৯ 
শাইন র ট ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৭.৭৯ 
িমজা  ি ল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৮.৭৯ 
নাহার িশিপং লাইন  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১০৯.৭৯ 
আজাদী ি ি ং স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১০.৮০ 
ফামািসল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১১.৮০ 
ডি উ. িব ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১২.82 
ব ল ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৩.৭৯ 

বনানী কমে   ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৪.৭৯ 
মেট  কটন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৫.৭৯ 

হাজী নায়াব আলী কা  াের  এ  আইস া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৬.৭৯ 
আজেমরীগ  িফশ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৭.৮০ 
রহমান কিমক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৮.৭৯ 

া াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১১৯.৮০ 
ব- কা  লাইনা  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২০.৮০ 

উিম িশিপং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২১.৮০ 
হাওলাদার িপিভিস পাইপ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২২.৮০ 
মডান ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৩.৮০ 
িহমাি  িলিমেটড ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৪.৮০ 
বিরশাল ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৫.80 
কা  মিরন লাইনাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৬.৮০ 

এম.এইচ.েক এ ার াইজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৭.৮০ 
িহলটন লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৮.৮০ 
বাংলােদশ া  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১২৯.৮০ 
ইয়াসিমন িশিপং লাইন  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩০.৮০ 
আলকায়ীদ িশিপং লাইন  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩১.৮১ 
আলহা  আিমন উি ন ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩২.৮০ 
বাংলােদশ সলেভ  অেয়ল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৩.৮০ 
িডআ িস ি িজং কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৪.৮০ 

াটন গােম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৫.৮০ 
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িলটন ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৬.৮১ 
লদার বাডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৭.৮১ 

উষা ট ি না  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৮.৮০ 
আল-হামরা িশিপং লাইন  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৩৯.৮১ 
আই এিস কেপােরশন ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪০.৮১ 

াম র কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪১.৮০ 
এম. রহমান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪২.৮০ 
কলােরায়া আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৩.৮০ 
জামান কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৪.৮০ 
ফিরদ র ট ফাইবাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৫.৮০ 

গিত কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৬.৮০ 
ফােতমা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৭.৮১ 
কিরম আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৮.৮১ 
এম.এম এ ার াইজ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৪৯.৮০ 
শাহ-জালাল ি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫০.৮০ 
মডান ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫১.৮০ 
জলালাবাদ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫২.৮০ 
িশবলী কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৩.৮০ 
কাজ ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৪.৮০ 
কায়ািল  ট ইয়ান িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৫.৮০ 

মমতা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৬.৮০ 
ব ড়া আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৭.৮০ 
এ.আর.এ ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৮.৮০ 
শা  মখ ম িস  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৫৯.৮০ 
এিশয়া ক ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬০.৮০ 
কংশনগর কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬1.৮০ 
খ কার কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬2.৮১ 
আহেমদ েট  িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬3.৮২ 
আল-আিমন আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬4.৮১ 
ফেয়জ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬5.৮০ 
মাশাল আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬6.৮১ 
সাত ীরা আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬7.৮১ 
আরেকা কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬8.৮১ 
কি েন াল ড কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৬9.৮০ 
জানা ই াি জ এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১70.৮০ 
সানালী এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১71.৮৩ 

নাজ কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১72.৮১ 
ইসলামীয়া কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১73.৮০ 
ই ািহম কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১74.৮৩ 
ব ল িফ  েসিসং ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১75.৮২ 
া ওশান ফাইবাস েসসাস (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১76.৮৬ 

বারী ই া জ িলিমেটড  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১77.৮১ 
াটবানস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১7৮.৮১ 

হােটল হিলেড ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১7৯.৮১ 
বাংলােদশ ােজন িফস এ  গেলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮০.৮১ 
িরয়াজ িব ট এ  ড িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮১.৮১ 
আহেমদ চৗ রী এ  কা েরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮২.৮১ 
মডান াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৩.৮১ 
হক াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৪.৮১ 
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িব ম র মাি পারপাস াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৫.৮১ 
বিরশাল ট াডা  িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৬.৮১ 
মসাস রমী াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৭.৮১ 

ই ার াশনাল ােজন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৮.৮১ 
ি িময়ার াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৮৯.৮১ 
সায়ান ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯০.৮১ 

 উ রা াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯১.৮১ 
সানবহান াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯২.৮১ 
ইহারী াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৩.৮১ 

িহমালয় িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৪.৮১ 
ফা ক পই  এ  ভািনস া ফ াকচ ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৫.৮১ 

বালী আইস এ  াড ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৬.৮১ 
িনশান ট িমলস  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৭.৮১ 
টমপােকা াবােকা িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৮.৮১ 
ব ল মিরন িফসািরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.১৯৯.৮১ 

স মিরন ইি জিনয়ার িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০০.৮১ 
মডান ব িফসািরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০১.৮১ 
হােসন িফিসং কাং ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০২.৮১ 
লনা কােকানাট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৩.৮১ 

মাহী িফস েসিসং িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৪.৮১ 
িজিকউ বল পন  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৫.৮১ 
ফামা এইডস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৬.৮১ 
খােলক াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৭.৮১ 
হািফজ আইস এ  াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৮.৮১ 
হােসন াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২০৯.৮১ 
ব ল হািন েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১০.৮১ 
জিনন াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১১.৮১ 

িনউ ইসটান াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১২.৮১ 
বােকট াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৩.৮১ 
টপারা ইি জিনয়ািরং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৪.৮১ 

ময়মনিসংহ াড ােরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৫.৮১ 
উলসী িহমাগার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৬.৮২ 
আফতাব অেটােমাবাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৭.৮২ 
ই ান ই ুের  িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৮.৮২ 
এ াডেকা বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২১৯.৮২ 
ফামােকা ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২০.৮২ 
করম ল িফশািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২১.৮২ 
িনউ সানালী আইস এ  কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২২.৮২ 
িরভার ট সািভস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৩.৮২ 
জাজ িড  ািলজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৪.৮৩ 
রং র িড  ািলজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৫.৮৩ 
নথ ব ল সাইেকল ই াজি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৬.৮৩ 
ওয়াটা ক ািমকাল িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৭.৮২ 
এ েপ  টনারী িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৮.৮২ 
সানালী শ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২২৯.৮২ 

নদান ট া েফকচািরং  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩০.৮২ 
সায়হাম ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩১.৮২ 
আেলয়া িন ং ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩২.৮২ 

ইিডশ মটর িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৩.৮২ 
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সাভার ট টাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৪.৮২ 

সেতা েজজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৫.৮২ 
সীফস বাংলােদশ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৬.৮২ 
ম  িসরািমক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৭.৮২ 
ফিন  লদার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৮.৮৩ 
মার  িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৩৯.৮২ 
ীমার এ  মারিল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪০.৮২ 

িডমপল িব ট কাপা য়া ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪১.৮২ 
মারেমইড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪২.৮৩ 
জনােরল ইেলকি ক  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৩.৮৩ 

ওেয়টস এ  মজারস ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৪.৮২ 
হােসন পা  এ  পপারস ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৫.৮৩ 
কা াল সী ড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৬.৮৩ 

কনকড গােম স িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৭.৮৩ 
বাংলােদশ ইি জিনয়ািরং কাপেরশন  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৮.৮৩ 
ব ল েট  িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৪৯.৮৩ 
ািপড িসজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫০.৮৩ 

বাংলােদশ ক ািমক াল ই াঃ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫১.৮৩ 
আশরাফ ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫২.৮৩ 
জয় িস  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৩.৮৩ 
আিজজ পাইপ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৪.৮৩ 
দৗলত র িলফ এ  টৗ ােকা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৫.৮৩ 

ইউনাইেটড ড কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৬.৮৩ 
ক াপস এ  া স ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৭.৮৩ 
গাজী িফশািরজ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৮.৮৪ 
বের  ট টাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৫৯.৮৪ 
ফ াশন উইয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬০.৮৪ 
জমকন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬১.৮৪ 

উ রা িস  িমলস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬২.৮৪ 
অি পাস টাবােকা িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৩.৮৪ 

েগিসভ াি ক ই াঃ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৪.৮৪ 
আমান সী ড িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৫.৮৪ 
ওসমান ই াজি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৬.৮৪ 
মডান ডাইং এ  ীন ি ি ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৭.৮৪ 
ফামা ক াপ ল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৮.৮৪ 
রিহম ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৬৯.৮৪ 
হােটল স মা ন িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭০.৮৪ 

সাভার রি েজটর িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭১.৮৪ 
তিমজউ ীন ট টাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭২.৮৪ 
শ া ই াঃ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৩.৮৪ 
িনউ ব ল ট িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৪.৮৪ 
ক এ  িকউ িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৫.৮৪ 
পায়ন ট টাইলস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৬.৮৪ 

নদান িড ািলজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৭.৮৪ 
সারিথ ট টাইল িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.278.৮৪ 
য না ট টাইল িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৭৯.৮৪ 
নরেবন ট এ  ওেয়িবং িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮১.৮৪ 
অিরয়ন িফিশং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮২.৮৪ 
প য়াখালী ট িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৩.৮৪ 
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চ দ র রাইজ া  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৪.৮৪ 
সািন ড এ  িব ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৫.৮৪ 
ব  বা  ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৬.৮৪ 

রাশ াি কস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৭.৮৫ 
িমলন টনািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৮.৮৫ 
কাই ম ডাইং এ  ি ি ং িমলস  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৮৯.৮৪ 
ি েস  ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯০.৮৪ 
মাওলানা বিশর কা  ােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯১.৮৬ 
িলিল ড এ  িব ট ফ া রী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯২.৮৫ 
সানেল ড  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৩.৮৫ 
আল ফা ক ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৪.৮৫ 

া ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৫.৮৫ 
ফিরদ র ট টাইল ই াঃ িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৬.৮৫ 
সাউদান াওয়ার িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৭.৮৫ 
প লার িব ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৮.৮৪ 
রজা শাহজালাল ি কস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.২৯৯.৮৫ 

রং র ড কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০০.৮৫ 
িফয়া টাবােকা ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০১.৮৫ 

ইউ ফ াদাস টনািরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০২.৮৪ 
াগেন ক ওয় াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৩.৮৬ 

হিলেড ি াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৪.৮৫ 
খােলক ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৫.৮৫ 
সােদক পপার এ  বাড িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৬.৮৫ 
বন ল ফাইন িসরািমকস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৭.৮৫ 

বাংলােদশ ইেলকি িস  িমটার কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৮.৮৬ 
বােয়ািনক িফশ েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩০৯.৮৪ 
রিশদ িমনােরলস ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১০.৮৬ 

া াড িসরািমকস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১১.৮৬ 
মে া টনারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১২.৮৬ 
মিডেকা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৩.৮৭ 

তা  ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৪.৮৭ 
াশনাল অি েজন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৫.৮৭ 

ফিরদ র ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৬.৮৭ 
র িডং কেপাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৭.৮৭ 
সানারগ ও ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৮.৯০ 

ওিরেয়  লদার কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩১৯.৮৯ 
যেশার াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২০.৮৭ 
িচটাগাং ভিজেটবল অেয়ল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২১.৮৭ 
ি েস  কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২২.৮৮ 
আইন র িসেম  ফ া রী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৩.৮৮ 
ইসলাম ি লস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৪.৮৮ 
নথ ব ল অেটা ি কস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৫.৮৪ 

াইম ট টাইল ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৬.৯০ 
মালা কিমক াল এ  ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৭.৮৯ 
ই ান  কিমক াল কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৮.৯২ 
িমতা ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩২৯.৯২ 
কােশম আলী স  (ি িনং) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩০.৯৩ 
অরিবট ফ াশন ওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩১.৯৩ 
জম িনট ওয় ার ফি  কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩২.৯৪ 
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স াল হসিপটাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৩.৯৪ 
মঘনা িসেম  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৪.৯৪ 

মাহ দ ফ াশন িন ং ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৫.৯৪ 
ািমংেগা এ াপােরলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৬.৯৪ 

সাফেকা ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৭.৯৪ 
ডাি  ডািয়ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৮.৯৪ 
িজসান িন ং কমে  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৩৯.৯৪ 
বি মেকা ডিনমস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪০.৯৪ 
পগািস ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪১.৯৫ 
ব ল ফাইন িনেট  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪২.৯৫ 
মে া ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৩.৯৫ 

নািহদ কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৪.৯৫ 
কমেফাট টওয় ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৫.৯৫ 
এ ােরা ইউিনভােসল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৬.৯৫ 
বি মেকা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৭.৯৫ 
াি ক িন ংস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৮.৯৫ 

টাইটান কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৪৯.৯৫ 
ইেকা কটন িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫০.৯৫ 
িরেজ  ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫১.৯৫ 
হিলহক কস উমস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫২.৯৫ 
শাম ি ন ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৩.৯৫ 
িনউ এরা হসিপটাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৪.৯৫ 
স  িস  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৫.৯৫ 
এ িব ফি  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৬.৯৬ 
জ রা সা ার ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৭.৯৬ 
এইচ আর ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৮.৯৬ 
প া ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৫৯.৯৬ 
ঢাকা ইউেরা জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬০.৯৮ 
িমরাকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬১.৯৯ 
এস এ লদার এ  ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬২.২০০১ 
বাংলােদশ অন লাইন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৩.২০০১ 
টকেনা ট টাইল িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৪.৯৫ 

ইউিনভােসল লেবলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৫.৯৫ 
হােসন ক ািমেকলস কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৬.৯৫ 

অেটা ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৭.৯৫ 
আর  এন িন ং  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৮.৯৫ 
শাহজালাল িনউজ ি ি ং ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৬৯.৯৫ 
আনিলমা ট টাইল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭০.৯৫ 
নীড় িলঃ-১ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭১.২০০১ 
ক া  এ াডভারটাইিজং ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭২.২০০৫ 
ড া ি নাস িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৩.২০০৪ 

ডায়াসিনক িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৪.২০০৪. 
ফর ন িজপাল  িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৫.২০০৮ 
ইেনাভ ভ ইেলকি ক এ  ইেলকটিন  িল:  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৬.২০০৫ 
শাহ িসেম  ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৭.২০০৪ 
মা া নীট এ াপােরজ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৮.২০০৫ 
য়ার ফামািস ক াল ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৭৯.২০০৫ 

নাভানা  িসএিজ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮০.২০০৭ 
নীড় িলঃ-৩ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮১.২০০৮ 
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সানারগ ও ট টাইল িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮২.২০০৮ 
পা সােয়টার ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৩.২০০৮. 

রােসল িসেম  িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৪.২০০৪ 
সেরািসজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৫.২০০৬ 
িসনহা ডস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৬.২০০৪ 
ট  ফ াশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৭.২০০৭ 
মে া ি িনং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৮.২০০৪ 

ব রা িস  ডেভলপেম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৮৯.২০০৪ 
নীড় িলঃ-২ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯০.২০০৪ 
ইউিনক ডাটা সফট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯১.২০০৮ 
টকেনা িমিডয়া িলঃ (িলিজং) ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯২.২০১২ 

বীকন াি ক ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৩.২০০৩ 
শাহ িসেম  ই া: িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৪.২০০৯ 
জ এম আই হসিপটাল ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৫.১০১৪ 

অিরয়ন পাওয়ার মঘনাঘাট (আই ই এল) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৬.২০১২ 
একিম াবেরটিরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৭.২০১২ 
ওেয় ান মিরন িশপইয়াড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৮.২০১৩ 

াইম ফাই া  এ  ইনেভ েম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৩৯৯.২০০৪ 
এেপ  ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০০.২০১৪ 
আভা িরিনউএবল এনািজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০১.২০০৯ 
ববীলন িনট কে ািজট (িবিড)িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০২.২০১১ 

িস িব হ াচারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৩.২০০৪ 
এহসান পপার াডা  াইঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৪.২০১০ 
ফিরদ র সমিরতা জনােরল হসিপটাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৫.২০১০ 

ািবজ ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৬.২০১০ 
িজ এস িপ ফাই া  কাঃ(বাংলােদশ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৭.২০০৫ 
জােগা কেপােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৮.২০০৫ 
নাভানা  িসএিজ িল: ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪০৯.২০০৪ 
নাভানা ইি িনয়ািরং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১০.২০১৪ 
নথ ব ল সাইেকল ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১১.২০০৫ 
ি িময়ার িলিজং ই ার াশনাল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১২.২০০৩ 
পা িশিপং লাইনস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৩.২০১৩ 

সাগর ক া িরেসাটস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৪.২০০৫ 
ইউনাইেটড িলিজং কা ানী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৫.২০০৪ 
ওয়াটা কিমেকলস িলঃ-১ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৬.২০১১ 
ওয়াটা কিমেকলস িলঃ-২ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৭.২০১৫ 
ইউিনক হােটল এ  িরেসাটস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৮.২০০৪ 
আফতাব অেটা মাবাইলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪১৯.২০০৪ 
িজিবিব পাওয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২০.২০০৮ 

াকস  ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২১.২০০৬ 
আর এ  আর হ াচারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২২.২০০৩ 
সাউদান মাি েলয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৩.২০০৯ 
ি িময়ার াংক িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৪.২০১৪ 

া াড াংক িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৫.২০১৫ 
িরেজ  ি িনং িমলস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৬.২০১৫ 
রািকন ডেভলপেম  কা ানী (িবিড) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৭.২০১৬ 
সী পাল িবচ িরেসাট এ  া িল:  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৮.২০১7 
অ ণী াংক িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪২৯.২০১৭ 
ব  হাি ংস িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩০.২০১৮ 
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জনতা াংক িলঃ  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩১.২০১৮ 
এনািজস পাওয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩২.২০০9 
ওিরয়ন ইন া াকচার িলঃ ১ ও ২ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৩.২০১০ 
রাজ লংকা পাওয়ার কা ািন িলঃ  ১, ২ ও ৩ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৪.২০১৪ 
ইউিনভােসল মিডেকল কেলজ এ  হসিপটাল ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৫.২০১৩ 
কােরস (বাংেলােদশ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৬.২০১৪ 
াবাল আেসট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৭.২০১৩ 

বাংলােদশ ডেবলপেম  কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৮.২০১১ 
ওিরয়ন পাওয়ার পসা িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৩৯.২০১৭ 
আয়মান ট টাইল এ  হািসয়ারী িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪০.২০১৫ 
নীট জান মাড ( াইেভট) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪১.২০১৬ 
ব ল ফাইন িসরািম  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪২.২০06 

বা ৈশলী হাি ংস  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৩.২০১৬ 
ব রা অেয়ল এ  াস কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৪.২০১৭ 
ব  াস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৫.২০১৭ 

ঢাকা ওেয়  পাওয়ার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৬.২০১৮ 
ফিরদ র সমিরতা জনােরল হসিপটাল (এিডশনাল) ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৭.২০15 

াবাল ট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৮.২০১৪ 
িহরা অেটা রাইস িমল  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৪৯.২০13 
হােসন িরেয়ল এে ট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫০.২০03 
হােটল মাহনা ই ার াশনাল ১ ও ২ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫১.২০১০ 

আই এ  এ েয়টার ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫২.২০১২ 
াশনাল াবেরটিরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫৩.২০০৪ 

ট  িমল িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫4.২০১০ 
মািকল এ  িসনিথয়া নীট কে ািজট িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫5.২০১০ 
আর এস এে া  এ  ফা লাইজার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫6.২০14 
রাং িনয়া অেটা ি ন ি ক  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫7.২০১৬ 

ািসিফক টওয় ার ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫8.২০১৬ 
েজ  এহসান পপার াডা  ( াঃ) িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪৫9.২০১৮ 

নােজর ড  এ  বভােরজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪60.২০15 
এন.আই.এল ান ামার ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪61.২০১২ 
নথ ি জ াশার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪62.২০১০ 
ব রা িজং ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪63.২০১০ 
কলার িন ং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪64.২০১৭ 
মাহতাব নীট ই াঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪65.২০০৫ 
হাজী আসমত সানালী এে া ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪66.২০১৪ 
িরেয়ােকা ি ি ং এ  ােকিজং-০৩ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪67.২০১৫ 
ত য় িফড  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪68.২০১২ 

াশনাল াগ  কাঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪69.২০০৬ 
ফয়ার ইয়ন েসিসং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪70.২০০৯ 

সেরািসজ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪71.২০১৫ 
িরেয়ােকা ি ি ং এ  ােকিজং-০২ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.১৪.৪7২.২০০৮ 
খ. িণর রকডস হ: 
িনবাচেন মেনানয়নপ  দািখলকারী াথীেদর ঋণেখলাপ সং া  ত  ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৯৯.০০১.২০ 

িডট র ং- য়র জ  দ  কাগজািদ ৫৩.১৩.০০০০.০১৬.৯৯.০০২.২০ 
 
ফা  ােনজেম  িডপাটেম  
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িভশন (কল, িডমা  লান, িডআর, এফিডআর) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.০২.০১.১৮ 

ফা  া ফার ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.০২.০২.২০ 
েজ  ফাই া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.১৪.০১.১৬ 

Rupali Bank CRR Related File ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৩৩.০৩.১৪ 
তহিবল ব াপনা কিম  সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৪৫.০১.২০ 
বাংলােদশ াংক হেত িহত িডমা  লান সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৪৬.০১.১১ 

াংক  িরকনিসিলেয়সন চলিত িহসাব  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৪৮.০১.১৫ 
াংক  িরকনিসিলেয়সন  (আইএফআইিস ি ি পাল শাখা,েলাকাল অিফস, মােক াইল, 

ফডােরশন শাখা এবং অ া ) 
৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৪৮.০২.১৫ 

াংক টেম  (আইএফআইিস এবং মােক াইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০১.১৭(২) 
িডট ভাউচার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০২.২০(১২) 

বাংলােদশ াংক চক ই  ও জমা ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৩.২১ 
ইন েম  এবং চেকর ফেটাকিপ সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৪.১৮ 
চক অনগদায়ন ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৫.১৮ 

কল-মািন িরেপাট ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৬.২১ 
কল-মািন ক াল েলসন ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৬(ক).২০ 
রিজ ার (কল মািন ভাউচার) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৭.১৮ 
ডইিল ফা  পিজশন ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৮.১৬ 
বিসক াংক সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.০৯.২০ 
াংক িহসােবর া  সা িফেকট ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫২.১১.১৬ 

িডিভেড  জমা সং া   ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৬.০১.২১ 
আইিসিব নন-কনভার বল িল িরিডেমবল সাব-অিডেনেটড ব  ই  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০১.১৮ 
ইনফরেমশন মেমাের াম (আইএম)/ব  ই  সং া  ড েম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০২.১৮ 
আইিসিব বে র দ পিরেশাধ-জনতা াংক ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৩.১৮ 
আইিসিব বে র দ পিরেশাধ-অ ণী াংক ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৪.১৮ 
আইিসিব বে র দ পিরেশাধ- পািল াংক ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৫.১৮ 
আইিসিব বে র দ পিরেশাধ-ঢাকা ক এ েচ  িল. ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৬.১৮ 
আইিসিব বে র দ পিরেশাধ- সানালী াংক ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৭.১৮ 
ফেরন ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৮.২০ 
৭ বছর ময়ািদ জাির ব  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.০৯.২০ 
শিরয়া িভি ক ব  ( ক) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.১০.২০ 
িবিনেয়াগ ত ব  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.১১.১৭ 
িবিনেয়াগ তব  (জনতা াংকিল.) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.১১(ক).১৭ 
িবিনেয়াগ তব  (অ নী াংকিল.) ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৫৮.১১(খ).১৭ 
আইিসিব ইসলািম াংক এফিডআর ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০১.২০ 
এফিডআর সং া  িচ র অিফস কিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০২.১৫ 
এফিডআর খালার নােটর কিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০৩.১৬ 
এফিডআর নবায়েনর নােটর কিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০৪.১৬ 
এফিডআর িরিনউ অফার/অফার লটার ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০৫.১৬ 

িডআর সং া  নােটর ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০৬.১৫ 
িডআর খালা এবং নবায়ন, নগদায়ন সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.০৮.১৫ 
িডআর অফার লটার ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১০.১৬ 

ই ুেমে র ফেটাকিপ এবং াি ীকার পে র ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১১.১৮ 
িডআর সং হ ও অ গিত ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১২.১৮ 
িডআর এ  এফিডআর পিজশন অব া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১২.১৯ 
িডআর া  সা িফেকট ও চালান কিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১৩.১৯ 
িডআর ন আইিড ও অ া  ড েম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১৪.১৭ 

তািরখ অ যায়ী  িডআর পিজশন ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১৮.১৯ 
িডআর া ির  িল  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.১৯.১৬ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
িডআর ও  এফিডআর সং া  সা লার  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.২০.৯৬ 

এফিডআর টেম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.২১.১৬ 
ক  অব ফা  অব আইিসিব ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬২.২২.১৯ 
অ ালেকা সভার ারক এবং কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬৪.০১.১৫ 
অ ালেকা সং া  শাসিনক পিরপ  ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬৪.০২.১৫ 
অ ালেকা এবং অ া  ত ািদ ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬৪.০৩.১৩ 
বাড মেমা ও ফা  িরেলেটড মেমা ৫৩.১৩.০০০০.০৪০.৬৭.০১.১৮ 

 
 
 

 
বােজট এ  ির  ােনজেম  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. ণীর রকডস হ: 
বােজট ি পােরশন এ  কে াল া য়াল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.২০.০০৭.২১ 
ির  ােনজেম  গাইড লাইন (আইিসিব) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৪.২১ 
অ া  (িনেদশনা) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৬.২১ 
ির  ােনজেম  (সাধারণ) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৭.২১ 
ির  ােনজেম  সং া  িনেদশনা ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৭.২১ 
খ. ণীর রকডস হ: 
বািষক বােজট ( ল ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.২০.০০১.২১ 
বােজট ভ ািরেয়  ( ল ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.২০.০০৪.২১ 
ল মা া ( ল ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৮.০০১.২১ 
ক  কে াল এ  ক  িরডাকশন ( ল ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৮.০০৮.২১ 
ির  টমে ট ( ল ফাইল) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৯.৩৬.০০৮.২১ 

  
 
িবেশষ তহিবল ব াপনা ইউিনট 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
িবেশষ তহিবল গঠন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৪৬.০০১.১৩ 
SFMU িবিনেয়াগকারীেদর াথ সংর েণ িবেশষ ীম কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.০৬.০০২.১১ 
Bank Account সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৫২.০০৫.১৩ 
তদারিক কিম র কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.০৬.০০৮.১৯ 
ঋণ ম ির কিম র কাযিববরণী ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.০৬.০০৯.১৩ 
িফ ড অ ােসট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৬৫.০২৪.১৪ 
াে র দায়দািয়  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৪৪.০২৫.১৩ 

পিরচালকগেণর ি গত ারাি  (একক ও যৗথ) দান হেত অ াহিত ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৮০.০২৯.১৪ 
বাংলােদশ গেজট ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.০৯.০৩০.১৪ 
ঋণ ম র, ঋণ িবতরণ, ঋণ আদায় ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৪৭.০৪৩.১৪ 
Posting, Voucher & Reconciliation ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৪৮.০৫৮.১৬ 
খ.ে িণর রকডস হ: 
ফাে র বােজট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.২০.০২৬.১৪ 
গ.ে িণর রকডস হ: 
Loan Payment  এর সময় ি র আেবদনপ  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৫৩.০৬৩.১৯ 

দ  ঋেণর আসল ও দ পিরেশােধর সময় ্ি  ৫৩.১৩.০০০০.০৫১.৫৩.০৬৪.১৫ 
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এসিপিভ ইউিনট 
নিথর নাম নিথর ন র 

ক. িণর রকডস হ: 
এসিপিভ গঠন সং া  ৫৩.১৩.০০০০....৩৩.০০১.২১ 
গভিনং বাড সমীেপ িরত ারক সং া  ৫৩.১৩.০০০০....০৬.০০২.২১ 

 
হাডওয় ার এ  কিমউিনেকশন িডপাটেম  

   নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
Vetting By BUET ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৩.০০৬.১৯ 
ওিরয়ন ( ময়র মাঃ হািনফ াইওভার) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৩.০০৮.১৮ 
স  টওয় ার/ া ািমং/ আই  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০২.১৯ 
ই ারেনট সংেযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৩.১৪ 
ফায়ারওয়াল (Firewall) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৪.১৯ 
Danger ! Renewable Item 'Antivirus & Firewall Related' ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৫.১৯ 

াপটপ,আই- াড ভেম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৬.১৯ 
ICB Online Services & Network Security Device  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৮.১৯ 
ICT Security Related Articles ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৯.১৮ 
ওেয়ব সাইট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১১.১৭ 
ওেয়ব মইল সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১২.১৯ 
আইিপ িল  ( IP List ) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৩.১৯ 
এনআইিড ভিরিফেকশন সাব ইউজার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৮.১৯ 
Working File (Antivirus) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৫.১৩ 
Business Automation Domain & Others ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৮.১৩ 
Mail Server ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২০.১০ 
ICT Security Policy Base Work ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২১.১৫ 
ICB Data Centre ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২২.১২ 
সাভার িপিস সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৮.১৯ 
শাখা অিফেস প  আদান দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭২.০০১.১৬ 
ডাটা স ার সােপাট সািভস ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭৫.০০৩.১৯ 
কমচারীগেণর ি গত ত াবলী সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭৬.০০১.১৯ 
িনবাচন সং া  যাবতীয় নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৯৯.০০৫.২০ 
খ. িণর রকডস হ:  
আইিসিব ই-লািনং কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০০৫.১৯ 
ির  ােনজেম  কিম  & আইিস  িসিকউির  কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০০৮.১৭ 
ICT Security Policy & Guideline Review Committee  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০১০.১৮ 
ICB Security Committee ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০১১.১৮ 
ICB-CIRT ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০১২.১৮ 
িরকনিসিলেয়শন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৪৮.০০১.১৯ 
সকল কার বজন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭১.০০১.১৯ 
গ. িণর রকডস হ:  
Challan/ New Hardware Purchase ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৭.০০১.১৯ 
Challan Only PC,UPS,Printer ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৭.০০২.১৫ 
Product Bought Paper for Proposal Via ICB 
Vendor DC With Warranty DC 

৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৭.০০৩.১৯ 

কাযােদশ (Work Order) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৭.০০৪.১৪ 
Warrenty Claim Issue ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৭.০০৫.১৫ 
Referance File ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৯৯.০০১.১৯ 
ঘ. িণর ন রকডস হ:  



65 

                                                                                                       

   নিথর নাম নিথর ন র 
Computer Incidence Response Committee (CIRT)- Backup ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০০৬.১৭ 
ই-লািনং সেডা ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.০৬.০০৭.১৮ 

েয়াজনীয় হাডওয় ার সং হ  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩০.০০১.১৯ 
হাডওয় ার  ইনেভ ির ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩০.০০২.১৯ 
িসিস িভ হাডিড  চালান ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩০.০০৪.১৫ 
ভ রেদর না ার এবং এ েনট আইিপ ি ম ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৩.০০৭.১৩ 

Bangla Govnet National Network ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৩.০০৯.১৯ 
ইউিপএস টি ং রজা  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০১.১৯ 
ICB Online Services & Network Security Device  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০০৭.১৯ 
Hardware & Support Service File ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৪.১৯ 
New  UFMS SW Access & Monthly IT Training Paper ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৬.১৯ 
আইিস  অপােরশন & অ া  াংেকর অ ােনা াম ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৭.১৯ 
Printer Repairing Note File ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০১৯.১৪ 
আইিসিব া  অিফেসস ই ারেনট িডেট  স ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৩.১৭ 
Webmail User's Password Change ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৪.১৪ 
ওয়ািকং ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৫.১২ 
লাকাল অিফস ডাটা াকআপ ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৬.১৭ 

াপটপ নাট ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৭.১৬ 
CCTV ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৭.১৫ 
Virtual Meeting (Zoom Meeting) ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৫.০২৯.২০ 

িঁক ব হাপনা/ডাটা াকআপ ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৬.০০১.১৯ 
Lock and Key ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৬.০০৩.১৯ 
একেসস কে াল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৬.০০৪.১৫ 
গইট পাশ ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৩৬.০০৫.১৪ 
ভ র'স না ার এ  এ েনট আইিপ ি ম & Link3 ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭৫.০০৪.১৩ 

আইএসিপ (ISP)  ও ডাটা কােনক িভ  ভ র যাগােযাগ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৪৮.৭৫.০০৫.১৯ 

 
ডাটা অ াডিমন এ  এমআইএস িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
সরকাির ডাটা ব াপনা িবষেয় মি পিরষদ িবভােগর অ ি ত সভার িস া  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩২.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
NID Verification (MD of Regent Spinning Mills Ltd) ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৩.২০ 
সফটওয় ার উ য়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০১.২০ 
MIS সফটওয় ােরর জ  ইউজার িল  সরবরাহকরণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০২.২০ 
 ই-সািভস রাড াপ-২০২১ এর অ ািধকার অ যায়ী “Capital Market Management 
System” এর িডজাইন ড়া  করার লে  “Capital Market Management System 
বা বায়ন কিম ” নগঠন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.০৬.০০১.২১ 

CIB Online Inquiry এর User ID এবং Password পিরবতন সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২৬.২১ 
আইিসিব ধান কাযালেয়র ডাটা াকআপ অফসাইেট রাখা  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০১.২১ 
িবিভ  শাখার ডাটা াকআপ রণ স  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০৩.২১ 
জাতীয় ত  ও যাগােযাগ ি  নীিতমালা, ২০১৮' ওপর মতামত দান। ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৩.০০১.২১ 
শাখা কাযালয়স েহর ডাটা াকঅ াপ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৭২.০০১.২১ 
বাংলােদশ কি উটার কাউি ল (িবিসিস) হেত ই- মইল সবা হণ এবং জাতীয় ত  বাতায়ন- 
এ ওেয়বসাইট ানা র সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৩.০০২.২১ 

কেপােরশেনর ই- মইল সািভস সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০৬.২১ 
গ . িণর রকডস হ: 
বাংলােদশ াংেকর িসআইিব অনলাইন িসে েম আইিসিব’র িবতরণ ত ঋণ হীতােদর ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০১.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
িডেস র, ২০২০ মাস পয  হালনাগাদ ঋণত  রণ সে । 
 বাংলােদশ াংক এর িডট ইনফরেমশন েরার চািহদা মাতােবক সংি  মােসর াচ ডাটা 
অ যায়ী া স কস অ ানালাইিসস সং া  ত  দান সংেগ। 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০২.২১ 

 িনবাচেন মেনানয়নপ  দািখলকারী াথ েদর ঋণেখলাপ সং া  ত  রণ সংেগ। ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৯৯.০০১.২০ 
ওেপন গভনেম  ডাটা (ওিজিড) াটফেম মািসক িভি েত আপেলাড  সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৪১.০০১.২০ 
CIB সং া  িরত মািসক তে র িভি েত বাংলােবশ াংক ক ক ণীত TOP 10 
OUTSTANDING AMOUNT সং া  তে র স কতা যাচাই সংেগ  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১০.২০ 

BEXTEX LTD এর হালনাগাদ ত  সংেগ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০৮.২০ 
াচ ডাটার িফ  িসআইিবেত রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০৮.২১ 
ি  পযােয় াহকেদর জাতীয় পিরচয়প  বা তা লকভােব িসআইিব ডাটােবইেজ রণ 
সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০৯.২১ 

িসআইিব ইনেকায়াির িরেপােটর ল সংেশাধেনর জ  বাংলােদশ াংেকর িসআইিবেত প  
রণ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১০.২১ 

িসআইিব িরেপাট ডাউনেলােডর জ  আইিপ অ াে স রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১১.২১ 
িসআইিব ডাটােবইজ িন ল ও যথাযথ ঋণত  দািখল করা সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১২.২১ 
কালােটরাল ইনফরেমশন িসে ম াপেনর লে  কালােটরাল-এর ত  কালােটরাল 

ডাটােবইেজ দািখল সে  
৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৩.২১ 

বাংলােদশ াংেকর জামানত ত ভা াের ইন ট াকচার অ যায়ী এক  সফটওয় ার উ য়ন 
সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৪.২১ 

কালােটরাল/িসিকউির  ডাটােবইেজ ত  িরেপা ং িবষেয় আেয়ািজত কমশালায় অংশ হণ 
সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৫.২১ 

িসআইিব সং া  কােজ জামানত ত  ভা ের ইন ট াকচার অ যায়ী ডাটা ইন ট সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৭.২১ 
িসআইিব সং া  জামানত ত ভা ােরর ইন ট াকচার অ যায়ী জামানত সং া  ডাটা 
িরেপাট দান সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৬.২১ 

 ঋণ হীতেদর ঋণতে র পিরসং ান দািখল সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৮.২১ 
শীষ ১০ খলাপী ঋণ হীতা স িকত িববরনীর অ িলিপ িসআইিবেত রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৯.২১ 
িসআইিব ইনেকায়াির িরেপাট ইরর সংেগ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২০.২১ 
িসআইিব স িকত বাংলােদশ াংেকর যাবতীয় নাট ও িচ প  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২১.২১ 
 স র বাড ল সংেশাধন ও যািচত ত  রণ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২২.২১ 
বাংলােদশ াংেকর া স কস িডপাটেমে  িসআইিব সং া  ত  সরবরাহ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২৩.২১ 
এক কা  টাকার অিধক ঋণ খলাপীেদর তািলকা সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২৪.২১ 
িডপাটেমে র ত স হ আইিসিব'র ওেয়ব সাইেট কাশ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৯৯.০০১.২১ 
CIB Online Inquiry এর User Name and Password পিরবতন সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০০৩.২১ 
িসআইিব িরেপাট ডাউনেলােডর জ  আইিপ অ াে স রণ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১১.২১ 
বাংলােদশ াংেকর জামানত ত ভা াের ইন ট াকচার অ যায়ী এক  সফটওয় ার উ য়ন 

সে । 
৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০১৪.২১ 

িসআইিব ইনেকায়াির িরেপাট ইরর সংেগ। ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২০.২১ 
িসআইিব স িকত বাংলােদশ াংেকর যাবতীয় নাট ও িচ প  সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২১.২১ 
ঘ. িণর রকডস হ: 
বাংলােদশ াংক এর িডট ইনফরেমশন েরার চািহদা মাতােবক মািসক িভি েত 
কমািশয়াল পপাের িবিনেয়াগ িববরণী রণ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০২০.২০ 

৭  2TB USB 3.0/3.1 External Hard Disk সরবরাহ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৩৫.০০৪.২১ 
বাংলােদশ াংক এর িডট ইনফরেমশন েরার চািহদা মাতােবক মািসক িভি েত শীষ-
১০ ও শীষ-২০ খলাপী ঋণ হীতা ও অবেলাপন ত ঋণ ত   রণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০৩৪.৫০.০৩১.২১ 

 
া ািমং িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 



67 

                                                                                                       

সফটওয় ার ইনেভ ির ােনজেম  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.৩০.০০১.২১ 
সফটওয় ার া য়াল সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.২২.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
উ য়ন ত সফটওয় ার পিরবতন/পিরবধন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.৩৫.০০৩.২১ 
সফটওয় ার এর ইউজার সােপাট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.৩৫.০০৪.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
ওেয়বসাইেট ত  হালনাগাদকরণ ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.৪১.০০১.২০ 
কেপােরশেরন সামািজক যাগােযাগ মা ম সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩৩.৮৮.০০১.২০ 

 
িসে ম এনালাইিসস িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ  
যৗথ উে ােগ যেশাের িডজা ার িরকভারী সাইট াপন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩২.০০১.২০ 

Software Purchase ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০১.১৭ 
Software Manual ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০১.১৮ 
IT Audit Related ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০১.১৯ 
ICT wing এর কাযাবলী িনধারণ ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০২.১৯ 
Testing Reports of Softwares ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০৩.১৯ 
Connectivity Related to Dashboard Software ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০৫.১৯ 
ডাটা াকআপ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৬.০০১.১৮ 
কি উটার াপন, বা বায়ন ও তদারকী কিম  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৯.০০১.১৯ 
আইিসিব’র ওরাকল ডাটােবজ সফটওয় ার বহােরর অ মিত সে  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৮৩.০০১.১৮ 
Capital Market Management System এর িডজাইন ড়া করণ ও বা বায়ন ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৮৫.০০১.১৮ 
িডিজটাল হািজরা সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.১৭ 
Oracle Based Application Design ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.১৯ 
ICB-20140014 আইিডর মা েম িজ.এল ভাউচার পাি  সে  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০২.১৯ 
২০১৮-১৯ অথ বছের এি িকউ ভ ািজে টগণ ক ক মাবাইল িকাট পিরচালনার মা েম 
ভা া অিধকার সংর ণ আইন, ২০০৯ এ বিণত অপরােধ দ  আেরাপ সং া  ত ািদ রণ 

৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.১৮ 

Digital World Fair ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.১৭ 
সফটওয় ার কিপরাইট ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.২১ 
আই /আই এস িবষয়ক আউটেসািসং সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০২.২১ 
খ. িণর রকডস হঃ  
ই-ফাইিলং প িত বা বায়ন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.২৫.০০২.১৯ 
.bd (ডট িবিড) ও বাংলা (ডটবাংলা) ডােমন িনব ন এবং ডাইনািমক ওেয়ব সাইট তিরকরণ 
সং া  

৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৩৫.০০৪.১৯ 

আইিসিব সাবিসিডয়াির কা ািন স েহর ই-নিথ চা  করণ িবষেয় ব া হণ েস  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৪০.০০১.২০ 
National Strategy for Artificial intelligence Bangladesh শীষক কৗশলপ  রণ 
  

৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৯৯.০০১.২০ 

গ. িণর রকডস হঃ  
কাযিববরণী/ মািসক সম য় সভা/ িবেশষ সভা/ িনয়িমত অ া  সভা/ কিম  গঠন/ কিম র 
িনয়িমত সভা - ইেনােভশন েমর মািসক সভার কাযিববরণী 

৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.০৬.০০১.১৭ 

ই-নিথ বহার সং া  সিচবালয়/িডিভশন/িডপাটেম /ইউিনট/েসল/ শাখা িভি ক মািসক 
িতেবদন 

৫৩.১৩.০০০০.০২৮.১৬.০০১.২০ 

সফটওয় ার উ য়ন সং া  লস য় সে  ৫৩.১৩.০০০০.০২৮.৮২.০০১.২১ 
 
 
ইেনােভশন সল 

নিথর নাম নিথর ন র 
খ. িণর রকডস হ: 
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উ াবনী কায ম সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.১৮.০০১.২০ 
ইেনােভশন ম নগঠন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.৩৭.০০৩.২০ 

ী িত ও েণাদনা দান সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.৩৭.০০৭.২১ 
গ. িণর রকডস হ: 
উ াবনী উে াগ বা বায়ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.৩৭.০০৩.২১ 
সবা প িত সহিজকরেণর পাইল ং বা বায়ন সং া  ত  রণ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.৩৭.০০৯.২০ 

ইেনােভশন সং া  িবিভ  িতেবদন সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৪.৩৭.০০৯.২১ 

 
শয়ার  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ 
িবিভ  কা ািনর বািষক সাধারণ সভায় িতিনিধ রণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৬৯.০০১.২০ 
উৎেস কর কতেনর সনদপ  ও চালােনর কিপ দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৪৯.০০১.২০ 
িবিভ  কা ািন থেক া  বানাস /রাইট শয়ার ব ন ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৯৪.০০১.২০ 
শয়ার িড াট িবিভ  বছেরর ত  স িলত নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৪.২০ 
শয়ার বাজাের িলে ট ও নন িলে ট কা ািনর ণ ত  স িলত নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৫.২০ 

িবিভ  কা ািনেত শয়ার সং া  িচ -প  আদান- দান নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৯.০০১.২০ 
কাগেজর শয়ার আইিসিব িনজ ,আইিসিব ইউিনট/েটক আপ এ  রফাের  শয়ার সংর ণ 
সং া  নিথ 

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৬০.০০১.২০ 

অভার লিপং মােকট লট পিরবতন সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৯.০০২.২০ 
শয়ার বাই- াক ও িস মােকট শয়ার য়-িব য় সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৯.০০৩.২০ 

িবিভ  কা ািনেত আম- মা ারনামা ও ন না া র কাড রণ সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৮০.০০১.২০ 
িডিভেড  য় এর ভাউচার সংর ণ সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০১.২০ 
িডিভেড  ওয়াের  এবং চক জমার িহসাব িববরণী নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৩.২০ 
অ ালাইড ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০২.২০ 
ি -আইিপও সেম  এ িবিনেয়াগ সং া  
 

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০১.২০ 

খ. িণর রকডস হঃ 
ISTCL ক ক িরত CDBL ও অ া  িফস/চাজ পিরেশাধ সে । ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৪.০০১.২১ 
শয়ার/িডেব ার সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০২.২১ 
াশনাল পিলমার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৩.২১ 

শয়ার/িডেব ার উে ালন/িব েয়র কিপ সংর ণ সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৯.০০৪.২০ 
লভ াংশ (নগদ) ব ন সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০২.২০ 
গ. িণর রকডস হঃ 
িবিভ  কা ািনেত লভ াংশ িবষয়ক িচ প  আদান- দান সং া  নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০১.২১ 
িবিড ওেয়ি ং ইেল াড  িলঃ (িডেব ার) ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০১.২১ 
আইিসিব ক ক ি -আইিপও াইেভট সেম  খােত িবিনেয়াগ ত “ওয়ানেট  িলিমেটড” এর 
িনকট “ নতম িন য় ত দয়” বাবদ া  অথ পিরেশাধসহ শয়ার সা িফেকট দান এবং 
পাবিলক ই র অ গিত সে  

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০১৫.২০ 

িবিভ  কা ািনেত িচ  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০১৪.২০ 
িদ ফারমাস াংক িলঃ (বতমােন প া াংক িলঃ) এর সাধারণ শয়ার ই /পাবিলক ই র 
অ গিত, দা িরক কােজ েয়াজনীয় কাগজপ ািদ সরবরাহ এবং আইিসিব ও আইিসিব ইউিনট 
ফা  প েকােষ ধারণ ত শয়ােরর িবপরীেত া  লভ াংশ রণ সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.০৫.০০৫.২০ 

ওিরয়ন ফামা িলঃ হেত আইিসিব, আইিসিব পাটফিলও-২ , আইিসিব পাটফিলও-৩, আইিসিব 
পাটফিলও-৪ এবং আইিসিব ইউিনট ফা  প েকােষ ধারণ ত শয়ােরর অ েল া  লভ াংশ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০১৩.২০ 

ওিরয়ন ইনিফউশন িলঃ হেত আইিসিব ও আইিসিব পিরচািলত প েকাষস েহ ধারণ ত 
শয়ােরর অ েল া  লভ াংশ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৯.২০ 

ওিরয়ন ফামা িলঃ হেত আইিসিব ও আইিসিব পিরচািলত প েকাষস েহ ধারণ ত শয়ােরর 
অ েল া  লভ াংশ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০১০.২০ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
িবিভ  কা ািনর পিরচালেকর তািলকা ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৬৮.০০১.২০ 
িবিভ  কা ািনর বািষক িতেবদন সংর ণ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.১৬.০০১.২০ 
িসএিপএম িবিডিবএল িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৪০.২০ 

াইম ফাই া  ২য় িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৪১.২০ 
ভ ানগাড এএমএল িবিড ফাইনা  িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৪২.২০ 
এসইএমএল এফিবএলএসএল াথ ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৪৩.২০ 
িমমেকা ট িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৭.২০ 
জািহন ি িনং িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৮.২০ 

া একিম াবেরটির িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০০৯.২০ 
এনািজ াক পাওয়ার জনােরশন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১০.২০ 
দশ ডিনম িমলস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১১.২০ 

আমরা নট ওয়াক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১২.২০ 
অ াি ভ ফাইন ক ািমক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৩.২০ 
ইে া বাংলা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৪.২০ 
ইেলে া াটারী কা ািন িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৫.২০ 
িসলভা ফামািসউ ক ালস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৬.২০ 
ওয়ান ট  িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৭.২০ 
ফামাস াংক িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৮.২০ 

ইন সাউথ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০১৯.২০ 
জএমআই হাসপাতাল ির ইিজট া ঃ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২০.২০ 

Best Holding Ltd (25% Convertible Securities Bond) ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২১.২০ 
ইউএফএস প লার ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২২.২০ 
ল া-বাংলা ১ম ােল  ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৩.২০ 
এসইএমএল আইিবিবএল শরীয়া  ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৪.২০ 
এম িব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৫.২০ 
পিনন লা এএমিসএল িবিডিবএল ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৬.২০ 

এ িস শরীয়া  ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৭.২০ 
এসইএমএল লকচার ই ই  ােনজেম  ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৮.২০ 
িভআইিপিব এি েলরােটড ইনকাম ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০২৯.২০ 
ইউএফএস প া লাইফ ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩০.২০ 
ইউএসএস গিত লাইফ ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩১.২০ 
ইউএফএস শরীয়া  ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩২.২০ 
ল া-বাংলা আল-আরাফা শরীয়া  ইউিনট ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৩.২০ 
ক ািপেটক প া িপএফ শরীয়া  ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৪.২০ 
এইচ এফ অ ােসট ােনজেম  িলঃ/ইউিনট ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৫.২০ 
ি েড  ফা  াথ ফা (ওেপন-এ  িম.ফা.) বেময়াদী ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৬.২০ 
সানািল াংক ফা  িম.ফা/েময়াদী ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৭.২০ 

এি ম াংক ফা  িম.ফা/েময়াদী ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৮.২০ 
ভ ানগাড এএমএল পািল াংক ালা  ফা /েময়াদী ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৮.০৩৯.২০ 
িবিভ  কা ািন থেক া  বানাস শয়ার ব ন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৪.২০ 
িবিভ  কা ািনর রাইট শয়ার ব ন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৫.২০ 
িবিভ  কা ািন হেত লভ াংশ আদায় এবং া  লভ াংেশর িহসাব সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৬.২০ 
িডিভেড  সং েহর জ  িবিভ  কা ািনেত িচ -প  আদান দান সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.৫৬.০০৭.২০ 
িডিভেড  য় এর ভাউচার সংর ণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০১৯.০৫.০০৪.২০ 

 
িসিকউির জ িরকনিসিলেয়শন িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
শয়ার পাি ং, িডেমট/িরেমট সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৮.১৬ 

অবসায়ন/ বেময়াদী ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৯৯.০০১.১৬ 
খ. িণর রকডস হঃ 
িসেনা বাংলা  ই াি জ িলঃ এর শয়ার হ া র ও িনব ন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.০৩ 

াশনাল াংক িলঃ এর রাইট শয়ার সংেশাধন ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.১৫ 
ইসলামী াংক িলঃ (আইিসিব িনজ ) ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.১৬ 
ইসলামী াংক িলঃ (আইিসিব ইউিনট ফা ) ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০২.১৬ 
এিসআই িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৩.১৬ 
আনিলমা ইয়ান ডাইং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৪.১৬ 
ওয়া ার া  টেয়জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৫.১৬ 
৮ম আইিসিব িমউ য়াল ফা  ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৬.১৬ 
কা েজ শয়ােরর বা ব সং া (আইিসিব িনজ ) ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৭.১৬ 

াশনাল  কা ানী িলঃ এর শয়ার নঃিমলকরণ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৭.১৬ 
ড া ি নাস িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.১৭ 

িবিড ওেয়ি ং ইেলে াড   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০২.১৭ 
অিলি ক ই াি জ িলঃ এর শয়ার নঃিমলকরণ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৩.১৭ 
লািময়া কটন িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৪.১৭ 
াে া ি থ াইন িবিড িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.১৮ 

িবিভ  কা ানীর শয়ার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০২.১৮ 
MTB ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৩.১৮ 
রিকট বনিকজার িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৪.১৮ 

আেনায়ার ালভানাইিজং িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৫.১৮ 
তা  ি িনং িমল   িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০১.১৯ 
কােশম ই াি জ িলঃ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০২.১৯ 
িম ন িন ং ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৩.১৯ 
এেপ  ওেয়িভং এ  িফিনিশং ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৮.০০৪.১৯ 
গ. িণর রকডস হঃ 
১৪  কা ািনর বাড সভার কােজর অ গিত ও মেমার কিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.০৬.০০১.১৭ 
আইিসিব িনজ  প েকাষ ও আইিসিব ইউিনট ফা  প েকাষ এর গরিমল ত িসিকউির জ 
সংেশাধেনর জ  অ ি ত সভার কাযিববরণী 

৫৩.১৩.০০০০.০৩০.০৬.০০১.১৯ 

ঘ. িণর ন রকডস হঃ 
বানাস/রাইট শয়ার ব ন এর স কতা যাচাই সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৩০.৫৬.০০১.১৫ 

 
ইউিনট ফা  িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ 
ইউিনট সা িফেকট:  হেত অ াবিধ িব য়ল  ও ই ত সা িফেকট (িসআইিপ) স হ অ  
িডপাটেমে  সংরি ত আেছ/থাকেব। 

-- 

লভ াংশপ : ইউিনট ধারক/ াহকগেণর অ েল ই ত লভ াংশপে র মে  অিবিল ত/ ফরত 
া  লভ াংশপ স হ। 

-- 

নিমনী ফরম/KYC ফরম: ধারক/ধারকগণ ক ক নিমনী িনেয়াগ আেবদন ফরম ও KYC 
ফরম 

-- 

িব য়/হ া র/এক ীকরণ ও িবভ ীকরণ/ ি েকট ই  নিথ: ধারেকর অ েল ইউিনট 
িব য়/হ া র/এক ীকরণ ও িবভি করণ/ ি েকট সা িফেকট ই  নিথ। 

-- 

িবিভ  নিথস হঃ িবিভ  ধরেনর িবভগীয় নিথ ( যমনঃ লভ াংশপ  িহসাব খালা ও পিরচালনা 
নিথ, উৎস কতন নিথ, া রদান মতা নিথ, বািষক িহসাব িববরণী নিথ ইত ািদ)। 

-- 

খ. িণর রকডস হ  
শাখার লনেদন িববরণীঃ শাখা ক ক িবিভ  লনেদন ( যমনঃ নঃ য়, হ া র ও িনব ন) -- 
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িববরণী ধান কাযালেয় ধান। 
নঃ য় িববরণী/ভাউচারঃ ধান কাযালেয় স ািদত নঃ য় ভাউচার/িববরণী। 

[িব: : উে  ইউিনট ফা  সং া  সকল কাজ সফ  ওয় ার বইজড/১০০% কি উটার বইজড 
হেল খ িণ  ত ািদ গ িণ  হেব।] 

-- 

গ. িণর রকডস হ  
নঃ য় সং া  সভার কাযিববরণী: ইউিনট নঃ য়  িনধারণ সং া সভার কাযিববরণী 

 
-- 

ঘ. িণর রকডস হ  
বাৎসিরক ইউিন  লভ াংশ ও িসআইিপ কায ম সং া  নিথ -- 
ইউিনট এর  িনধারণ সং া  নিথ -- 

 
ইইএফ অ াডিমিনে শন িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 

ক. িণর রকডস হ: 

উে া ােদর জ  িশ েণর আেয়াজন ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.২৯.০০১.২১ 

অথ ম ণালেয়র সােথ যাগােযাগ প  রণ/ প  আগত) ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৩৩.০০১.২১ 

বাংলােদশ বাংেকর সােথ যাগােযাগ (প  রণ/ প  আগত) ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৩৩.০০১.২১ 

িলেয়ন াংেকর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৩৩.০০১.২১ 

ীড়া পিরষেদর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৩৩.০০১.২১ 

দক এর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৩৩.০০১.২১ 

খ. িণর রকডস হ: 

ইইএফ সং া  অভ রীণ িব ি  ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৪২.০০১.২১ 

ইইএফ নীিতমালা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৪২.০০১.২১ 

ইএসএফ এর আওতায় খা  ি য়াজাতকরণ ও িষিভি ক এবং আইিস  খােত ক  াপেনর 
িনিম  ইওআই আেবদন হণ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৪২.০০১.২১ 

ইইএফ এে া হেত আগত উে া ােদর তািলকা ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৪২.০০১.২১ 

গ. িণর রকডস হ:  

না/ওয়াক, না/েপ িভি েত িনেয়ািজত কমচারীেদর বতন-ভাতািদ সং া  ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৮০.৭৭.০০১.২১ 
 

ইইএফ এে া িডপাটেম  
নিথর নাম নিথর ন র 

ক.  িণর রকডস হ: 
িফিন  ফাই া  এ  ইনেভ েম  িলঃ ক ক ািয়ত “সািভস স ার পাি  এ  হ াচারী 
িলঃ, নড়াইল” নামীয় কে র অ েল ই ত ম রীপে  উি িখত মাট েয়র যাগফল 
সংেশাধন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৫৩.২১ 

ইএসএফ এর আওতায় ম ির ত ক স হ ত বা বায়েনর িনিম  ইএসএফ নীিতমালা-২০১৮ 
(সংেশািধত) এর কিতপয় অ ে দ/শত সহজীকরেণর িনিম  কিম  গঠন সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৫২.২১  

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত এি েটক ফাম িলিমেটড, হিবগ  
নামীয় কে  ESF হেত ঋণ দান সে   

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৫১.২১  

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত হােজরা এে া ( াঃ) িলঃ, গাজী র 
নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা দান সে   

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৫০.২১  

সময় ি  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৩৩.২১ 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত িদ রেয়ল এে া িফশারীজ িলঃ, 
ল ী র নামীয় কে  ESF হেত ঋণ দান  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৪৭.২১  

ইএসএফ ম ির ত ক  আলবানী এে া িল:, লালমিনরহাট এর ম িরপে  উে িখত 
ক িমর িবআরএস খিতয়ান নং-২৮২ এর পিরবেত িবআরএস খিতয়ান নং- ২৪২ এর 

অ েমাদন সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৪৫.২১  
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নিথর নাম নিথর ন র 
পিরদশন িতেবদন PAC সভায় উপ াপন সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৩২.২১ 

িতিনিধ মেনানয়ন দান সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০২৯.২১ 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত শাহািরয়া, এস এে া ফাম িল:, 
গাইবা া নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০২৮.২১  

বাংলােদশ সরকার-এর ‘Entrepreneurship Support Fund (ESF)’ সহায়তার জ  
া  EOI আেবদন শটিল ি করণ (৩৭তম তািলকা) সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০২১.২১  

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত হাজী ম  ফাম িলঃ, সাত ীরা 
নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা দান সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১৫.২১ 

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত এআর  অেটা রাইস িম  স 
িলিমেটড, টা াইল নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা দান সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১৪.২১  

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত  নাহার মাি  ফাম িলঃ, রং র 
কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১১.২১  

ক  ণ:পিরদশন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১০.২১ 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত িতনিবঘা এে া িলঃ, লালমিনরহাট 
নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৩৭.২১ 
 

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত িবেক ডইরী ফাম ( াঃ) িলঃ, 
প গড় নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৩৪.২১ 
 

ইএসএফ সংি  িষ িবষয়ক ম ির বাড-এর ২১তম সভা আহবান এবং অংশ হণকারী 
সদ গণেদর স ানী ভাতা সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.০২.০১১.২০ 
 

ইইএফ সংি  িষ িবষয়ক ম ির বাড-এর ২৩২তম সভা আহবান এবং অংশ হণকারী 
সদ গণেদর স ানী ভাতা সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.০২.০১৫.২০ 
 

ইএসএফ সংি  িষ িবষয়ক ম ির বাড-এর ২২তম সভা আহবান এবং অংশ হণকারী 
সদ গণেদর স ানী ভাতা সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.০২.০১৬.২০ 
 

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত আল- হলাল এে া িলঃ, বােগরহাট 
কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১৭.২১ 
 

খ.  িণর রকডস হ: 
ইএসএফ সংি  িষ িবষয়ক ম ির বােডর সভা আহবান এবং অংশ হণকারী সদ গেণর 
স ানী ভাতা সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৫৬.২১  

ইইএফ এে া িডপাটেম  এর  ণ কাযাবলীর সংি সার (Summary of 
Activities) রণ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.১৬.০০২.২১  

আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড ক ক ািয়ত ওিরয়ন হ াচারী এ  ীডার ফাম 
িলঃ, িকেশারগ  নামীয় ১িদেনর রগীর বা া উৎপাদন কে র উে া ার মতামত দান 

সে । 

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৪৪.২১  

ইএসএফ ঋেণর জ  ম ির া   কে র ম িরপে  বিণত শতাবলী পিরপালন এবং উে া ার 
অংেশর ৫১% িবিনেয়াগ স াদেনর সময়সীমা বিধতকরণ সে ।  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৪১.২১  

ম ির া  ক স েহর ন নভােব খিতয়ান ও দাগ ন র পিরবতন/অ করণ সে ।  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০২৬.২১ 
ওসামা এে া এ  ডইরী ফাম  িল:, ীগ  নামীয় কে র ক ল ন:পিরদশন করায় 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িল: ক ক ন: ায়ন ও ন:পিরদশন িফ বাবদ ৫৭,৫০০/ 
টাকা পিরেশাধ সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১৩.২১  

গ.  িণর রকডস হ: 
আইিসিব ক ািপটাল ােনজেম  িলিমেটড (আইিসএমএল) ক ক ািয়ত ভ াে জ এে া এ  
এনািজস িলঃ নীলফামারী নামীয় কে  ESF হেত ঋণ সহায়তা  সে  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৬১.২১  

ESF িষ িবষয়ক ম ির বােডর সভা সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৩৫.০০২.২১ 
ইএসএফ িষ িবষয়ক ম ির বােডর সভার কাযিববরণী বাংলােদশ  াংেক রণ। ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৪৯.২১ 
ম ির া  ক  তাওহী ল এে া িলঃ, বােগরহাট কে র Deed of Agreement 
স াদেনর জ  সময় ি  করণ সে ।  

৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০৩৯.২১  

ইইএফ সংি  িষ িবষয়ক ম ির বাড-এর ২৩১তম সভা সে । ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৬৭.০০৪.২০ 
পিরদশন সং া  অ েমাদন ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০০৬.২১ 
ইএসএফ/ইইএফ িবভাগীয় অ েমাদন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.৪২.০১১.২০ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
ঘ. িণর ন রকডস হ: 

২০১৯-২০ অথবছেরর চলমান বিহ িনির া কায েম ত  সরবরাহ সে  ৫৩.১৩.০০০০.০৯৩.১৬.০০৫.২০ 

 
 
ইইএফ অিডট এ  অ াকাউ স িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক.ে িণর রকডস হ: 
EEF/ESF পিরচালনা য় নভরণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৪২.০০২.২১ 
Special Audit ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 
বাংলােদশ াংক ই ারনাল অিডট সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 
বািণিজ ক অিডট ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 
জা য়াির/২০১৫-িডেস র/২০১৫ অিডট আপি  ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 
বাংলােদশ াংক ই ারনাল অিডট আপি র জবাব ও সং ি ,২৪/০৪/২০১৯ ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 
দিনক সমকাল পি কার কািশত ইইএফ স িকত ও স াদকীয় সে ।  ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.০১.০০১.২১ 

খ.ে িণর রকডস হ: 
শয়ার বাই- ােকর অথ বাংলােদশ াংেক রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৪২.০০১.২১ 

গ.ে িণর রকডস হ: 
আইিসিব ইইএফ উইং এর আিথক েয়র অ েমাদন (বােজট) ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৪২.০০৪.২১ 
ESF এর সংেশািধত নীিতমালা,২০১৮ ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৪২.০০১.২১ 
বাংলােদশ াংেক মািসক ত  রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৪২.০০১.২১ 
Cheque Disbursement Voucher ৫৩.১৩.০০০০.০৮১.৫২.০০১.২১ 

 
 
ইইএফ আইিস  অ া াইজাল িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক.  িণর রকডস হ: 
Entrepreneurship Support Fund (ESF)-এর খা  ি য়াকরণ ও িষিভি ক এবং 
আইিস  িবষয়ক ক  ায়ন কিম েত সদ  মেনানয়ন সং া   

৫৩.১৩.০০০০.০৯১.০৬.০০১.২১ 

কে র অ েল অথায়ন  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.১৪.০০১.১৯ 
স  টওয় ার সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৩৫.০০২.২০ 
CIB সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৫০.০০১.১৯ 

ল দিললািদ/কাগজপ  সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৬৫.০০১.২০ 
ড েমে শন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৬৫.০০২.২০ 
িসিকউির  ফাইল সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৬৫.০০৩.২০ 

াই িলংক আইএসিপ িলঃ, রাজশাহী ক র অ েল ইইএফ সম লধন সহায়তার ৩য় 
িকি র অথ ছােড়র েব সেরজিমন পিরদশন সংেগ  

৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৩.০০১.২১ 

ইকরা সফট িলঃ, ঢাকা কে র ািবত ন ন অিফেসর কানা যাচাইেয়র লে  সেরজিমন 
পিরদশন সংেগ  

৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৩.০০২.২১ 

ইইএফ আইিস  ক স েহ মিনটিরং িভিজট পিরচালনাসং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৩.০০৩.২১ 
কে র ল ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৪.০০১.২০ 
মেমাের াম অব িডেপািজট অব চকস সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৬.০০১.২০ 

খ.  িণর রকডস হ:নিথর ন র 
কে র শয়ার হ া র/পষদ নগঠন সং া   ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৫.০০১.২০ 

এনআইিড/জাতীয় পিরচয় প  ভিরিফেকশন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৭.০০১.২০ 
গ.  িণর রকডস হ: 
ওেপন গভনেম  ডাটা (ওিজিড) াটফেম আপেলাড এর িনিম  কাশেযা  উপাে র তািলকা 

রণ সং া   

৫৩.১৩.০০০০.০৯১.১৬.০০২.১৯ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
ইইএফ/ইএসএফ সং া  সফটওয় ার সংেগ  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৩৫.০০৮.২১ 
িসআইিব ইনেকায়ারী সং া  ত  রণ সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৫০.০০১.২১ 
ঘাটিত দিললািদ ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮২.০০১.১৯ 

ক  পিরদশন অ েমাদন 
 
  

৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৮৩.০০১.১৯ 

ঘ.  িণর ন রকডস হ: 
EEF/ESF সং া  কােজ ব ত GL Software সংেগ ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৩৫.০০৭.২১ 
থাই পা শন িত হাপন সংেগ ৫৩.১৩.০০০০.০৯১.৯৯.০০১.২১ 

 
ইইএফ ইমি েমে শন িডপাটেম -১ ও ২ 
 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ  
ইইএফ/ইএসএফ সং া  যাবতীয় কাযাবলী ৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.৪২.০০১.২০ 
ময়নামিত ডইরী ফাম িলঃ, পাবনা। ৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.৪২.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হঃ  
িফ ড অ ােসট রিজ ার ৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.৬৪.০১২.২১ 
গ. িণর রকডস হঃ  
CIB সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.৫০.০০৩.২১ 
ইইএফ ম রী া  িষিভি ক ক স েহর ইইএফ সহায়তা বাবদ িবতরণ ত অেথর পিরমাণ ও ক  
সং ার ত  রণ 

৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.১৬.০০২.২১ 

ইইএফ/ইএসএফ সহায়তা াি র লে  ক / কা ািনর উে া াগেণর িসআইিব িরেপাট সরবরাহ 
সংেগ 

৫৩.১৩.০০০০.০৮৬.৫০.০০১.২১ 

 
 

ইইএফ িরকভাির িডপাটেম -১ ও ২ 
নিথর নাম নিথর ন র 

ক. িণর রকডস হ: 
েজ  িল  (ইইএফ) ৫৩.১৩.০০০০.০৮৮.৪২.০০১.২১ 

িরকভাির/অথ আদায়/দায়- দনা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৮৮.৪৭.০০১.২১ 
ক  পিরদশেনর আেলােক িবভাগীয় পািরশ অ েমাদেনর নিথ ৫৩.১৩.০০০০.০৮৮.৪৭.০০২.২১ 

খ. িণর রকডস হ: 
িডআর ৫৩.১৩.০০০০.০৮৮.৬২.০০২.২১ 

ইইএফ অথািয়ত ক স হ হেত া  চেকর ফেটাকিপ ৫৩.১৩.০০০০.০৮৮.৪৭.০০১.২১ 

 
ইইএফ িল াল অ ােফয়াস িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
আইনগত/ মামলা পিরচালনা কায ম হণ/ মামলা/ িবভাগীয় মামলা পিরচালনা, িন ি  
(ইইএফ িরকভাির িডপাটেম  ক ক পািরশ ত ক স হ) 

৫৩.১৩.০০০০.০৮৩.০৪.০০১.২০ 

 
ইইএফ ড েমে শন িডপাটেম  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ   
ইইএফ/ইএসএফ িষ িবষয়ক ম রী বাড ক ক অ েমািদত ক স েহর ায়ী স েদর 

ল দিললািদ/ড েমে শন 
৫৩.১৩.০০০০.০৮৪.৬৫.০০৯.২০ 

শয়ার লধন/ শয়ার টক-আপ/বাই- াক ৫৩.১৩.০০০০.০৮৪.৫৯.০১১.২১ 
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ইইএফ/ইএসএফ নীিতমালা/ মেমাের াম ও আ ক ালস অব এেসািসেয়শন/সংেশাধন, 
া া, পিরমাজন 

৫৩.১৩.০০০০.০৮৪.২২.০১৩.২১ 

খ. িণর রকডস হঃ 
িফ ড অ ােসট রিজ ার ৫৩.১৩.০০০০.০৮৪.৬৪.০১২.২১ 

 
আইিসিব িশ ণ ক  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 

িশ ণ অ েমাদন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৩.২৫.০০৩.১৯ 
িবিভ  া য়াল নীিতমালা ও পিরপালন সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৩.২২.০০১.১৯ 
স ানী ভাতা সং া  ৫৩.১৩.০০০০.০৫৩.৩৮.০০১.১৫ 

িশ ণ সং া  ত ািদ ম ণালেয় রণ ৫৩.১৩.০০০০.০৫৩.১৬.০০৬.২১ 
িশ ণ ক ােল ার ণয়ন সং া । ৫৩.১৩.০০০০.০৫৩.১৬.০১০.২০ 

 
আইিসিব ানীয় কাযালয় 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:   

বাংলােদশ ফা  া ফার ও জিনত ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০১.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র  ফম ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১০.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র  ফম ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০২০.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় িববরণী ফম ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৩০.১৯ 
বাংলােদশ  ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র  ফম ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০২.১৯ 
ভা প  অ ীকারনামা ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.০২.০০৫.১৯ 

আইিসিব এএমিসএল  া ফার ও জিনত ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১৫.১৯ 
িলেয়ন সং া  নীিতমালা ও িবিধ ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৪০.১৯ 
ায়াল  ােল /একাউ  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০১.১৯ 
া  জানাল  ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০২.১৯ 
া  াংক পেম  ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৩.১৯ 
া  িডট ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৪.১৯ 
া  ইনেভ রস ডিবট ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৫.১৯ 
া  ইনেভ রস িডট ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৬.১৯ 

ই ার অিফস ডিবট ভাউচার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৭.১৯ 
ই ার অিফস িডট ভাউচার  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫১.০০৮.১৯ 
আইএফআইিস  াংক িলঃ এস িড িহসাব সং া  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫২.০০১.১৯ 
আইিসিব  ইসলািমক াংক এস িড িহসাব সং া  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫২.০০৪.১৯ 
আইিসিব  ইউিনট ফা  এস িড হসাব সং া  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫২.০০৬.১৯ 
আইিসিব ইসলািমক াংক এফিডআর ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫২.০০৭.১৯ 
এফিডআর ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬২.০১৫.২০ 

িডআর ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬২.০২৫.২০ 
িডআর িবিডিবএল (অবসর া  কমকতা/কমচারী)   ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬২.০২৬.২০ 

খ. িণর রকডস হ:  
ইনকাম া  সা িফেকট(এফিডআর) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬২.০১৬.২০ 
ইনকাম া  সা িফেকট( িডআর) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬২.০২৭.২০ 
Purchase Confirmation (Purchase Order) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৩.০০৫.১৯ 
Sale Confirmation (Sale Order) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৩.০০৬.১৯ 
ফা  া ফার ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০০৭.১৯ 
িবিনেয়াগ িহসােবর দ মও ফ ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৩.০০৮.১৯ 
ডথ কস (িবিনেয়াগ িহসাব) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০০৯.২০ 

িবিনেয়াগকারী সং া  প  যাগােযাগ  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০১৩.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
রাইট শয়ার সং া   ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০১০.২০ 
ই াের  অ ােলাকশন ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৪৩.১৯ 
পাটফিলও সং া  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৬১.০০৬.১৯ 
ভা প  ঋেণর আইিসিবেত কমরত ারা রেদর িরত না শ (CCS) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.০২.০০৪.২০ 

আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় িববরণী ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১১.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০২১.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় িববরণী  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৩১.১৯ 
বাংলােদশ  ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র িববরণী ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০২.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল সাের ার  ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১২.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  সাের ার ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০২২.১৯ 
 আইিসিব এএমিসএল  ইসলািমক ইউিনট ফা  সাের ার ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৩২.১৯ 
বাংলােদশ ফা   সাের ার ফাইল ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০৩.১৯ 
ওেপনএ  িমউ য়াল ফা  (িসিডএস ) সং া   ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৩৫.২১ 
আইিসিব শতবষ  ইউিনট ফা  িব য়, ণঃ য় ও হ া র ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০৭.২১ 

হ িনমান অি ম ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.০২.০০১.২০ 
পাবিলক ই  এি েকশন অ াকাউ  (এসএনিড) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০০৫.২০ 
এেলােকশন বানাস/িডিভেড  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৬.০০১.১৯ 
এএমিসএল ইউিনট িডিভেড  িল   ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১৮.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট িসআইিপ িল    ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০১৯.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  িডিভেড  িল  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০২৮.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ফা  িসআইিপ িল  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০২৯.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  িডিভেড  িল  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৩৮.১৯ 
বাংলােদশ ফা  িডিভেড  িল  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০৮.১৯ 
বাংলােদশ ফা  িসআইিপ িল  ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০০৯.১৯ 
আইিসিব ইউিনট, আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফাে র  িনধারণ ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৫০.১৯ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  (সা ািহক ও মািসক িরেপাট) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৮.০৪০.১৯ 
ঘ. িণর রকডস হ:  
সলেভি  সা িফেকট(আইিড) ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৫৭.০১১.২০ 
কস এ  িপিরওিডেকলস ৫৩.১৩.২৬০০.০৪৬.৩০.০০১.২০ 

 
আইিসিব চ াম শাখা 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:   
MOMS ,GL িমলকরণ  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৩৫.০০৭.১৯ 
িবিনেয়াগ িহসাব সং া  িচ প  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০০৮.১৯ 
রাইট শয়ার সং া   ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৮.০০৯.১৯ 
তহিবল উে ালন সং া  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৪৫.০১০.১৯ 
তহিবল ানা র সং া  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৪৫.০১১.১৯ 
িহসাব ব করণ ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৪৫.০১২.১৯ 
CL Report File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.০২.০১৭.১৯ 

য় আেদশ ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০১৮.১৯ 
নাম পিরবতন সং া  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৭.০১৬.১৯ 
OTC মােকেট শয়ার য়/িব য় সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৬০.০২৮.১৯ 
অ াকাউ স ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫১.০২৯.১৯ 
উৎেস কর, এ াইজ িডউ  , ভ াটকতন ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৪৯.০৩০.১৯ 
এফিডআর সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৬২.০৩১.১৯ 

িডআর সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৬২.০৩২.১৯ 
িফ ট অ ােসট ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৬৫.০৪০.১৯ 
Lost Case File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০৬.২০ 
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KYC File(ICB Unit Fund) ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০৭.২০ 
ICB Unit Fund Nominee File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০৯.২০ 
পাটেফািলও সং া  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪৭.১৯ 

ICB Unit Fund Repurchase & Transfer Statement ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০২.২০ 
(িডিভেড  সং া  প েযাগােযাগ) লভ াংশ ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৭৪.০৩২.২০ 
CDBL Information ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৭৪.০৩৩.২০ 
বািড় ভাড়া সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৩৬.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ:  

াংক িহসাব িববরণী ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০৩৬.১৯ 
ফা  া ফার ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০৩৭.১৯ 
বােজট সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪৩.১৯ 
জানাল ভাউচার ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪৪.১৯ 

াংক পেম  ভাউচার ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪৫.১৯ 
িডট ভাউচার ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪৬.১৯ 

BBTCL ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৩৫.০৪০.২০ 
ইউিনট িলেয়ন অি ম সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.০২.০৪১.২০ 
গ. িণর রকডস হ:  
িসিডিবএল িফ সং া  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৪.০১৩.১৯ 
ইনেভ রস ডিবট ভাউচার  ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৪.০১৪.১৯ 
ইনেভ রস িডট ভাউচার ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৪৭.০১৫.১৯ 
িবিনেয়াগকারীগেণর দ মও ফ ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০২৫.১৯ 
Sale/Purchase Confirmation File (ISTCL) ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৭২.০২৬.১৯ 
িবিভ  ীেমর দহার ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪১.১৯ 
িবিভ  াংেকর সােথ প েযাগােযাগ ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০৪২.১৯ 
Authorizatoin File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০৫.২০ 
Cash Transaction Report (CTR) File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০১০.২০ 
ঘ. িণর রকডস হ:  
িব য় আেদশ ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০২০.১৯ 

াংক সম য় িববরণী সং া  ফাইল ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫২.০৩৫.১৯ 
Price List File ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০০৪.২০ 
এিডশনাল িডেপািজট(মাসিভি ক) ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৫৩.০২১.২০ 
Bonus Allocation( িরেপাট িল  ) বছর িভি ক ৫৩.১৩.১৫০০.০২৪.৭৪.০৩১.২০ 

 
আইিসিব রাজশাহী শাখা 

নিথর নাম নিথ ন র 
খ. িণর রকডস হ: 

াংক িহসাব ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫২.০০১.২১ 
িবিনেয়াগ িহসাব সং া  যাবতীয় কায ম ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫২.০০২.২১ 

দ মও ফ/িরেবট ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৩.০০১.২১ 
দ হার িনধারণ/ দ হার নঃিনধারণ ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৩.০০২.২১ 

কিমশন িনধারণ ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৩.০০৩.২১ 
লভ াংশ (Dividend)/লভ াংশপ  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৬.০০১.২১ 
অ া  ফাই াি য়াল ই ুেম  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০৬.২১ 
প েকাষ ব াপনা ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৬১.০০১.২১ 
এফিডআর (FDR) ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৬২.০০১.২১ 

িডআর (TDR) ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৬২.০০২.২১ 
Negotiable Instrument সং া  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৬২.০০৩.২১ 

ায়ী স েদর ল দিললািদ/ ড েমে শন  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৬৫.০০১.২১ 
মটেগজ/জামানত াংক ারাি  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৮০.০০১.২১ 
গ. িণর রকডস হ:  
কিম  গঠন/ নগঠন ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.০৬.০০২.২১ 
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টা েফাস গঠন ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.০৬.০০৩.২১ 
ট ার/ই- ট ার ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.০৭.০০২.২১ 

CIB সং া  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫০.০০১.২১ 
াহক/িবিনেয়াগকারী/উে া া সং া  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৭.০০১.২১ 

ব  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০২.২১ 
িডেব ার ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০৩.২১ 
িমউ য় াল ফা  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০৫.২১ 
পাবিলক ই  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০৭.২১ 

সেম  ৫৩.১৩.৮১০০.০২৫.৫৮.০০৮.২১ 
 
আইিসিব লনা শাখা  

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হঃ 
প েকাষ ব াপনা ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৬১.০০১.২১ 
িরকনিসিলেয়শন সং া  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৪৮.০০১.২১ 
CIB সং া  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫০.০০১.২১ 

াংক িহসাব ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫২.০০১.২১ 
সকল কার বজন সং া  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৭১.০০১.২১ 

ায়ী স েদর ল দিললািদ/ড েম  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৬৫.০০১.২১ 
এফিডআর (FDR) ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৬২.০০১.২১ 

িডআর (TDR) ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৬২.০০২.২১ 
তহিবল ব াপনা ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৪৫.০০১.২১ 
িরকভাির/অথ আদায়/দায়- দনা সং া  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৪৭.০০১.২১ 
মটেগজ/জামানত/ াংক ারাি  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৮০.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হঃ  
ঋণ/ঋণ িণকরণ ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.০২.০০২.২১ 

িভশিনং ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.০২.০০৩.২১ 
িবিনেয়াগ িহসাব সং া  যাবতীয় কায ম ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫২.০০২.২১ 
িবিভ  িত ােনর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৩৩.০০৬.২১ 
শয়ার ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০১.২১ 

ব  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০২.২১ 
িডেব ার ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৩.২১ 
ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৪.২১ 
িমউ য় াল ফা  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৫.২১ 
অ া  ফাই াি য়াল ই ুেম  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৬.২১ 
পাবিলক ই  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৭.২১ 

সেম  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৮.২১ 
রাইট শয়ার ই  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৮.০০৯.২১ 
কর (Tax)/ভ াট/আবগাির  (Excise Duty) ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৪৯.০০১.২১ 
Negotiable Instrument সং া  ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৬২.০০৩.২১ 

দ হার িনধারণ/ দ হার নঃিনধারণ ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৩.০০২.২১ 
কিমশন িনধারণ ৫৩.১৩.৪৭০০.০২৩.৫৩.০০৩.২১ 

 
আইিসিব িসেলট শাখা 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
ায়াল ােল  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০১.২১ 

আইিসিব ইউিনট া ফার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০২.২১ 
আইিসিব ইউিনট া ফার ( জিনত) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৩.২১ 
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নিথর নাম নিথর ন র 
আইিসিব ইউিনট সাের ার ফরম ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৪.২১ 
আইিসিব এএমিসএল পনশন হা ার ইউিনট (আেবদন ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২২.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  (নিমিন) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৪.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  (আেবদন ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৫.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট িলেয়ন মািকং ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৫.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট া ফার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৬.২১ 
এএমিসএল ইউিনট ফা  (সাের ার ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৭.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফা  (আেবদন ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৮.২১ 
বাংলােদশ ফা  (নিমিন) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৪.২১ 
বাংলােদশ ফা  (সাের ার ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৫.২১ 
বাংলােদশ ফা  আেবদনপ  (আইিড অ াকাউ স) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৬.২১ 
বাংলােদশ ফা  ( জিনত) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৭.২১ 
বাংলােদশ ফা  (সরাসির আেবদন) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৮.২১ 
প  ক াশ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০২.২১ 

আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪১.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  (সা ািহক ও মািসক িরেপাট) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪২.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  াংক টেম  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৩.২১ 
আইিসিব ক  ঋণ আদায় ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.১৪.০০১.২১ 
বাড়ী ভাড়া/বাড়ী ভাড়া ও িব ৎ ফাইল/ াস িবল  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৪.০০১.২১ 
ক ীয় িহসাব িবভােগর সােথ যাগােযাগ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৩.২১ 

িবিনেয়াগ িবিধ সং া  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৭.০০১.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  (আেবদন ফরম ও নিমিন ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৪.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইসলািমক ইউিনট ফা  (সাের ার ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৫.২১ 
ইেনােভশন ম গঠন বক ইেনােভশন কায ম সং া   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৩৭.০০১.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  (সাের ার ফরম) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৬.২১ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কাঃ িলঃ াহেকর জিনত ফাইল  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৬.২১ 
ি তীয় আইিসিব িমউ য়াল ফা  কনভাসন ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৪.২১ 
ফা  আইিসিব ইউিনট ফা  এর িবিভ  ফম ও সেপ াস ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১২.২১ 
১ম থেক ৮ম আইিসিব ইউিনট ফা  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৩.২১ 
িফ ড অ ােসট ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬৫.০০১.২১ 
জানাল ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৪.২১ 
া  ইনেভ রস ডিবট ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৫.২১ 
া  ইনেভ রস িডট ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৬.২১ 
াংক পেম  ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৭.২১ 
িডট ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৮.২১ 

ই ার অিফস ডিবট ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০০৯.২১ 
ই ার অিফস িডট ভাউচার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫১.০১০.২১ 
এফিডআর  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬২.০০১.২১ 

িডআর ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬২.০০২.২১ 
জালালাবাদ াস এ িড িলিমেটড (ন না া র) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬২.০০৩.২১ 
কন মার িডট (েভা  প  ঋণ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.০২.০০৩.২১ 
শট টাম লান আইিসিব ইউিনট (িলেয়ন) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৬.২১ 

বসািয়ক, আিথক ও শাসিনক মতা অপনপ  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.০৫.০০২.২১ 
শাহজালাল ি  স িলিমেটড (মামলা) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.০৪.০০১.২১ 
সাভার ম ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৩৫.০০২.২১ 

াংক ারাি  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৮০.০০২.২১ 
জিনত ফাইল ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৭.০০৫.২১ 

প েকাষ ব াপনা  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬১.০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
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নিথর নাম নিথর ন র 
িসিডএস-নন িসিডএস কা ািনর তািলকা ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬০.০০১.২১ 
িবিভ  ীেমর দ হার ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৩.০০১.২১ 
আইএফআইিস াংক এস িড িহ: নং- ৩০৩৩-১৮৫৯৫১-০৪১ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০২.২১ 
(ALCO) সং া  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৭০.০০৬.২১ 
এমআইএস সং া  (MIS) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৭০.০০৭.২১ 

িফট াি মাইেজশন সং া   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭. ৪৯.০০৪.২১ 
া  অন িডিভেড  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৪৯.০০৫.২১ 

িডিভেড  ফাইল (িসিডিবএল) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৬.০০২.২১ 
চক িরফা   কা ািন ফর এমআইিসআর এ  ির-ই   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৪.২১ 

আইিসিব প েকাষ য়/িব য় আেদশ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬১.০০২.২১ 
পাটফিলও িডিভেড  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৬১.০০৩.২১ 

আইিপও রজা   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৭.০০৯.২১ 
আইএস িসএল ড সামারী (আই/এ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৭.০১১.২১ 
আইিসিব ইউিনট উইকিল-মানথিল িরেপাট  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৮.২১ 
আইিসিব ইউিনট সং া  প  যাগােযাগ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৯.২১ 
আইিসিব ইউিনেটর  িনধারণ সং া  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১০.২১ 
আইিসিব ইউিনট হা ারগেনর াংক অ াকাউ   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১১.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  ইউিনট ( াংক টেম ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৭.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  প  যাগােযাগ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৯.২১ 
আইিসিব এএমিসএল পনশন হা ার ইউিনট (প  যাগােযাগ ও লভ াংশ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৩.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড ফা  (মািসক িরেপাট) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪০.২১ 
আইিসিব অ ােসট ােনজেম  কা ািনর ই- ন (১২ িডিজট) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৮.২১ 
ইউিনট াইজ (এএমিসএল) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০১৯.২১ 
এএমিসএল ইউিনট ফা  (প  যাগােযাগ/ াংক টেম ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২০.২১ 
আইিসিব এএমিসএল ইউিনট ফা  (সা ািহক/মািসক িরেপাট-িসআইিপসহ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২১.২১ 
বাংলােদশ ফা  ( াংক টেম ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০২৯.২১ 
বাংলােদশ ফা  (প  যাগােযাগ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩০.২১ 
বাংলােদশ ফা  (েকা-অিডেনশন িম ং) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩২.২১ 
বাংলােদশ ফা  (সা ািহক/মািসক িরেপাট) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৩.২১ 
আইএস িসএল-এ শয়ার রণ (কা েজ শয়ার) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৭.২১ 
এেলােকশন বানাস/িডিভেড  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৬.০০৩.২১ 
পাবিলক ই  এি েকশন অ াকাউ  (এসএনিড) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৫.২১ 
আইএফআইিস াংক এস িড িহসাব নং- ৩০৩৩-৩২২৪৪৯-০৪১ (আইিপও) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৬.২১ 

া াড াংক িলিমেটড এস িড িহসাব নং- ৩৬০০০৩০১  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৭.২১ 
জনতা াংক িলিমেটড, এসিব নং- ২১৫০ ও এসিব-০৭৪৭-০৩১০০২১৫০৬ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৮.২১ 
এনএনিসিস াংক িলঃ িহসাব নং- ০৪০০০৩২০ ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০০৯.২১ 
বিসক াংক িলিমেটড  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫২.০১০.২১ 

কেরসপনেড   উইথ লাকাল বিড   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৩৩.০০৪.২১ 
ক   এ  িপিরওিডেকল   ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৩০.০০২.২১ 

আইিসিব অ ােসট ােনজেম  ইউিনট ফা  কনভােটড  ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৪৯.২১ 
গ. িণর রকডস হ:  
আইিসিব ইউিনট ফা  (লভ াংশ তািলকা) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০০৭.২১ 
আইিসিব এএমিসএল কনভােটড (িডিভেড  িল  িসআইিপসহ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩৮.২১ 
বাংলােদশ ফা  (লভ াংশ) ৫৩.১৩.৯১০০.০২৭.৫৮.০৩১.২১ 

 
আইিসিব ব ড়া শাখা 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ:  



81 

                                                                                                       

ায়ী স দ ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৫.৬৫. ০০১.২১ 
খ. িণর রকডস হ: 
চক বই িসিরয়াল ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৫.০২. ০০২.২১ 

গ. িণর রকডস হ: 
অ ালেকা ফাইল ৫৩.১৩.০০০০.০৪৫.০২. ০০৩.২১ 

 

 
আইিসিব বিরশাল শাখা 

নিথর নাম নিথর ন র 
ক. িণর রকডস হ: 
তহিবল ব াপনা ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৪৫.০০১.১৯ 
িরকভাির/অথ আদায়/দায়- দনা সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৪৭.০০১.১৯ 
িরকনিসিলেয়শন সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৪৮.০০১.১৯ 
CIB সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫০.০০১.১৯ 

াংক িহসাব ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫২.০০২.১৯ 
দ মও ফ/িরেবট ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৩.০০২.১৯ 

প েকাষ ব াপনা ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৬১.০০১.১৯ 
এফিডআর (FDR) ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৬২.০০২.১৯ 

িডআর(TDR) ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৬২.০০৩.১৯ 
সকল কার বজন সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৭০.০০১.১৯ 

ায়ী স েদর ল দিললািদ/ড েমে শন ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৬৫.০০১.১৯ 
খ. িণর রকডস হ: 
অিন  িবষেয়র তািলকা ণয়ন ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.০৩.০০২.১৯ 
অিন / স ািদত  কাযাবলী ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.০৩.০০৩.১৯ 
টা েফাস গঠন ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.০৬.০০৭.১৯ 
িবিনেয়াগ িহসাব সং া  যাবতীয় কায ম ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫২.০০৩.১৯ 

দ হার িনধারণ/ দ হার নঃিনধারণ ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৩.০০৩.১৯ 
কিমশন িনধারণ ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৩.০০৪.১৯ 
লভ াংশ (Dividend)/লভ াংশপ  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৬.০০১.১৯ 
াহক/িবিনেয়াগকারী/উে া া সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৭.০০১.১৯ 
শয়ার, ব , িডেব ার, ইউিনট ফা , িমউ য় াল ফা  ও পাবিলক ই  সং া  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৮.০০২.১৯ 

সেম  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৮.০০৯.১৯ 
রাইট শয়ার ই  ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৮.০১০.১৯ 
শাখার িবিভ  কার য় সং া   ৫৩.১৩.০৬০০.০২৬.৫৪.০০৬.১৯ 

 
 

***** 


