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ডিডিটাল বাাংলাদেশ ডেবস ২০২১ উদ যাপদে মাঠ পয যাদে আইডসটি অডিেপ্তদেে উপদিলা কায যালদেে (৪৩২ টি) বাদিট প্রেেণ 

তাডলকাাঃ 
ক্রমাঃ বিভাগ জেলা উপজেলা কার্যালজের নাম িাজেট িরাদ্দ 

1 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কুবলোরচর ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

2 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, তাড়াইল ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

3 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ভভরি ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

4 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বনকলী ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

5 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, অষ্টগ্রাম ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

6 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ইটনা ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

7 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কটিোদী ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

8 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জ াজেনপুর ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

9 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বমঠামইন ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

10 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, পাকুবিো ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

11 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কবরমগঞ্জ ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

12 ঢাকা বকজ ারগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, িাবেতপুর ,বকজ ারগঞ্জ  ৫,০০০/- 

13 ঢাকা গােীপুর  উপজেলা কার্যালে, শ্রীপুর ,গােীপুর  ৫,০০০/- 

14 ঢাকা গােীপুর  উপজেলা কার্যালে, কাবলোককর ,গােীপুর  ৫,০০০/- 

15 ঢাকা গােীপুর  উপজেলা কার্যালে, কাপাবেো ,গােীপুর  ৫,০০০/- 

16 ঢাকা গােীপুর  উপজেলা কার্যালে, কালীগঞ্জ ,গােীপুর  ৫,০০০/- 

17 ঢাকা জগাপালগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, মুকেুদপুর ,জগাপালগঞ্জ  ৫,০০০/- 

18 ঢাকা জগাপালগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, টুুংগীপাড়া ,জগাপালগঞ্জ  ৫,০০০/- 

19 ঢাকা জগাপালগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জকাটালীপাড়া ,জগাপালগঞ্জ  ৫,০০০/- 

20 ঢাকা জগাপালগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কাব োনী ,জগাপালগঞ্জ  ৫,০০০/- 

21 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, বমেয াপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

22 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, জগাপালপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

23 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, নাগরপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

24 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, িাোইল ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

25 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, ধনিাড়ী ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

26 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, জদলদুোর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

27 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, ঘাটাইল ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

28 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, কাবল াতী ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

29 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, েবিপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

30 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, ভুোপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

31 ঢাকা টাঙ্গাইল  উপজেলা কার্যালে, মধুপুর ,টাঙ্গাইল  ৫,০০০/- 

32 ঢাকা ঢাকা  উপজেলা কার্যালে, নিািগঞ্জ ,ঢাকা  ৫,০০০/- 

33 ঢাকা ঢাকা  উপজেলা কার্যালে, ধামরাই ,ঢাকা  ৫,০০০/- 

34 ঢাকা ঢাকা  উপজেলা কার্যালে, জদা ার ,ঢাকা  ৫,০০০/- 

35 ঢাকা ঢাকা  উপজেলা কার্যালে, জকরাণীগঞ্জ ,ঢাকা   ৫,০০০/- 
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36 ঢাকা ঢাকা  উপজেলা কার্যালে, োভার ,ঢাকা  ৫,০০০/- 

37 ঢাকা নরবেুংদী  উপজেলা কার্যালে, ব িপুর ,নরবেুংদী   ৫,০০০/- 

38 ঢাকা নরবেুংদী  উপজেলা কার্যালে, মজনা রদী ,নরবেুংদী  ৫,০০০/- 

39 ঢাকা নরবেুংদী  উপজেলা কার্যালে, পলা  ,নরবেুংদী  ৫,০০০/- 

40 ঢাকা নরবেুংদী  উপজেলা কার্যালে, জিলাজিা ,নরবেুংদী  ৫,০০০/- 

41 ঢাকা নরবেুংদী  উপজেলা কার্যালে, রােপুরা ,নরবেুংদী  ৫,০০০/- 

42 ঢাকা নারােণগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, রূপগঞ্জ ,নারােণগঞ্জ  ৫,০০০/- 

43 ঢাকা নারােণগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জোনারগাাঁ  ,নারােণগঞ্জ  ৫,০০০/- 

44 ঢাকা নারােণগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, িির ,নারােণগঞ্জ  ৫,০০০/- 

45 ঢাকা নারােণগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, আড়াই াোর ,নারােণগঞ্জ  ৫,০০০/- 

46 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, জিাোলমারী ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

47 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, ভাঙ্গা ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

48 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, মধুিালী ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

49 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, নগরকািা ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

50 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, চরভদ্রােন ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

51 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, েদরপুর ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

52 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, োলথা ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

53 ঢাকা ফবরদপুর  উপজেলা কার্যালে, আলফাডাঙ্গা ,ফবরদপুর  ৫,০০০/- 

54 ঢাকা মাদারীপুর  উপজেলা কার্যালে, রাকের ,মাদারীপুর  ৫,০০০/- 

55 ঢাকা মাদারীপুর  উপজেলা কার্যালে, ব িচর ,মাদারীপুর  ৫,০০০/- 

56 ঢাকা মাদারীপুর  উপজেলা কার্যালে, কালবকবন ,মাদারীপুর  ৫,০০০/- 

57 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ব িালে ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

58 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জদৌলতপুর ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

59 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বেুংগাইর ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

60 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বঘওর ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

61 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, োটুবরো ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

62 ঢাকা মাবনকগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে,  বররামপুর ,মাবনকগঞ্জ  ৫,০০০/- 

63 ঢাকা মুবিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, শ্রীনগর ,মুবিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

64 ঢাকা মুবিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, টুংগীিাবড় ,মুবিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

65 ঢাকা মুবিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জলৌ েুং ,মুবিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

66 ঢাকা মুবিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বেরােবদিান ,মুবিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

67 ঢাকা মুবিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, গোবরো ,মুবিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

68 ঢাকা রােিাড়ী  উপজেলা কার্যালে, জগাোলি ,রােিাড়ী  ৫,০০০/- 

69 ঢাকা রােিাড়ী  উপজেলা কার্যালে, িাবলোকাবি ,রােিাড়ী  ৫,০০০/- 

70 ঢাকা রােিাড়ী  উপজেলা কার্যালে, পাুং া ,রােিাড়ী  ৫,০০০/- 

71 ঢাকা রােিাড়ী  উপজেলা কার্যালে, কালুিালী ,রােিাড়ী  ৫,০০০/- 

72 ঢাকা  রীেতপুর  উপজেলা কার্যালে, নবড়ো , রীেতপুর  ৫,০০০/- 

73 ঢাকা  রীেতপুর  উপজেলা কার্যালে, জগাোইর াট , রীেতপুর  ৫,০০০/- 
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74 ঢাকা  রীেতপুর  উপজেলা কার্যালে, োবেরা , রীেতপুর  ৫,০০০/- 

75 ঢাকা  রীেতপুর  উপজেলা কার্যালে, জভদরগঞ্জ , রীেতপুর  ৫,০০০/- 

76 ঢাকা  রীেতপুর  উপজেলা কার্যালে, ডামুডযা , রীেতপুর  ৫,০০০/- 

77 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, কুতুিবদো ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

78 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, উবিো ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

79 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, মজ  িালী ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

80 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, জপকুো ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

81 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, রামু ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

82 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, জটকনাফ ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

83 চট্টগ্রাম কক্সিাোর  উপজেলা কার্যালে, চকবরো ,কক্সিাোর  ৫,০০০/- 

84 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, িরুড়া ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

85 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, লালমাই ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

86 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, েদর দবিণ ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

87 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, লাকোম ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

88 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, মজনা রগঞ্জ ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

89 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, িুবড়চুং ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

90 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, বততাে ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

91 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, নাঙ্গলজকাট ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

92 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, দাউদকাবি ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

93 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, চাবিনা ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

94 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, জচৌদ্দগ্রাম ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

95 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, জদবিদ্বার ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

96 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, জমঘনা ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

97 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, মুরাদনগর ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

98 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, ব্রাহ্মণপাড়া ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

99 চট্টগ্রাম কুবমল্লা  উপজেলা কার্যালে, জ ামনা ,কুবমল্লা  ৫,০০০/- 

100 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, গুইমারা ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

101 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, মাটিরাঙ্গা ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

102 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, লিীছবড় ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

103 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, পানছবড় ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

104 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, ম ালছবড় ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

105 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, মাবনকছবড় ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

106 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, বদঘীনালা ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

107 চট্টগ্রাম িাগড়াছবড়  উপজেলা কার্যালে, রামগড় ,িাগড়াছবড়  ৫,০০০/- 

108 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, মীরেরাই ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

109 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, েন্দ্বীপ ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

110 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, জলা াগাড়া ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

111 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, জিাোলিালী ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 
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112 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, রাঙু্গবনো ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

113 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে,  াট াোরী ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

114 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, চিনাই  ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

115 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, রাউোন ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

116 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, ফটিকছবড় ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

117 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, আজনাোরা ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

118 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, কণযফুলী ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

119 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, োতকাবনো ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

120 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, িাাঁ  িালী ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

121 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, েীতাকুন্ড ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

122 চট্টগ্রাম চট্টগ্রাম  উপজেলা কার্যালে, পটিো ,চট্টগ্রাম  ৫,০০০/- 

123 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে, কচুো ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

124 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে, মতলি দবিণ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

125 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে,  া রাবি ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

126 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে,  ােীগঞ্জ ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

127 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে,  াইমচর ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

128 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে, মতলি উত্তর,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

129 চট্টগ্রাম চাাঁ দপুর  উপজেলা কার্যালে, ফবরদগঞ্জ ,চাাঁ দপুর  ৫,০০০/- 

130 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে,  াবতো ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

131 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, েুিণযচর ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

132 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, জিগমগঞ্জ ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

133 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, জেনিাগ ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

134 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, চাটবিল ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

135 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, জকাম্পানীগঞ্জ ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

136 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, জোনাইমুড়ী ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

137 চট্টগ্রাম জনাোিালী  উপজেলা কার্যালে, কবির াট ,জনাোিালী  ৫,০০০/- 

138 চট্টগ্রাম জফনী  উপজেলা কার্যালে, ছাগলনাইো ,জফনী  ৫,০০০/- 

139 চট্টগ্রাম জফনী  উপজেলা কার্যালে, জোনাগােী ,জফনী  ৫,০০০/- 

140 চট্টগ্রাম জফনী  উপজেলা কার্যালে, ফুলগােী ,জফনী  ৫,০০০/- 

141 চট্টগ্রাম জফনী  উপজেলা কার্যালে, পরশুরাম ,জফনী  ৫,০০০/- 

142 চট্টগ্রাম জফনী  উপজেলা কার্যালে, দাগনভূঞা ,জফনী  ৫,০০০/- 

143 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, নাইিযুংছবড় ,িািরিান  ৫,০০০/- 

144 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, লামা ,িািরিান  ৫,০০০/- 

145 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, রুমা ,িািরিান  ৫,০০০/- 

146 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, থানবচ ,িািরিান  ৫,০০০/- 

147 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, জরাোুংছবড় ,িািরিান  ৫,০০০/- 

148 চট্টগ্রাম িািরিান  উপজেলা কার্যালে, আলীকদম ,িািরিান  ৫,০০০/- 

149 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, কেিা ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 
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150 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, বিেেনগর ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

151 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, আশুগঞ্জ ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

152 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, িাঞ্ছারামপুর ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

153 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, নিীনগর ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

154 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, েরাইল ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

155 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, নাবেরনগর ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

156 চট্টগ্রাম ব্রাহ্মণিাবড়ো  উপজেলা কার্যালে, আিাউড়া ,ব্রাহ্মণিাবড়ো  ৫,০০০/- 

157 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, কাপ্তাই ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

158 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, িাঘাইছবড় ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

159 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, িরকল ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

160 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, লুংগদু ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

161 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, রােস্থলী ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

162 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, বিলাইছবড় ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

163 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, েুরাছবড় ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

164 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, নাবনোরচর ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

165 চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি  উপজেলা কার্যালে, কাউিালী ,রাঙ্গামাটি  ৫,০০০/- 

166 চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর  উপজেলা কার্যালে, কমলনগর ,লক্ষ্মীপুর  ৫,০০০/- 

167 চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর  উপজেলা কার্যালে, রামগবত ,লক্ষ্মীপুর  ৫,০০০/- 

168 চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর  উপজেলা কার্যালে, রামগঞ্জ ,লক্ষ্মীপুর  ৫,০০০/- 

169 চট্টগ্রাম লক্ষ্মীপুর  উপজেলা কার্যালে, রােপুর ,লক্ষ্মীপুর  ৫,০০০/- 

170 িুলনা কুবষ্টো  উপজেলা কার্যালে, জভড়ামারা ,কুবষ্টো  ৫,০০০/- 

171 িুলনা কুবষ্টো  উপজেলা কার্যালে, জিাকো ,কুবষ্টো  ৫,০০০/- 

172 িুলনা কুবষ্টো  উপজেলা কার্যালে, কুমারিালী ,কুবষ্টো  ৫,০০০/- 

173 িুলনা কুবষ্টো  উপজেলা কার্যালে, জদৌলতপুর ,কুবষ্টো  ৫,০০০/- 

174 িুলনা কুবষ্টো  উপজেলা কার্যালে, বমরপুর ,কুবষ্টো  ৫,০০০/- 

175 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, ডুমুবরো ,িুলনা  ৫,০০০/- 

176 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, িটিোঘাটা ,িুলনা  ৫,০০০/- 

177 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, পাইকগাছা ,িুলনা  ৫,০০০/- 

178 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, বদঘবলো ,িুলনা  ৫,০০০/- 

179 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, দাজকাপ ,িুলনা  ৫,০০০/- 

180 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, ফুলতলা ,িুলনা  ৫,০০০/- 

181 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, রূপো ,িুলনা  ৫,০০০/- 

182 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, কেরা ,িুলনা  ৫,০০০/- 

183 িুলনা িুলনা  উপজেলা কার্যালে, জতরিাদা ,িুলনা  ৫,০০০/- 

184 িুলনা চুোডাঙ্গা  উপজেলা কার্যালে, আলমডাঙ্গা ,চুোডাঙ্গা  ৫,০০০/- 

185 িুলনা চুোডাঙ্গা  উপজেলা কার্যালে, দামুড়হুদা ,চুোডাঙ্গা  ৫,০০০/- 

186 িুলনা চুোডাঙ্গা  উপজেলা কার্যালে, েীিননগর ,চুোডাঙ্গা  ৫,০০০/- 

187 িুলনা বিনাইদ   উপজেলা কার্যালে, কালীগঞ্জ ,বিনাইদ   ৫,০০০/- 
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188 িুলনা বিনাইদ   উপজেলা কার্যালে, মজ  পুর ,বিনাইদ   ৫,০০০/- 

189 িুলনা বিনাইদ   উপজেলা কার্যালে, জকাটচাাঁ দপুর ,বিনাইদ   ৫,০০০/- 

190 িুলনা বিনাইদ   উপজেলা কার্যালে, ভ লকুপা ,বিনাইদ   ৫,০০০/- 

191 িুলনা বিনাইদ   উপজেলা কার্যালে,  বরণাকুনু্ড ,বিনাইদ   ৫,০০০/- 

192 িুলনা নড়াইল  উপজেলা কার্যালে, জলা াগড়া ,নড়াইল  ৫,০০০/- 

193 িুলনা নড়াইল  উপজেলা কার্যালে, কাবলো ,নড়াইল  ৫,০০০/- 

194 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে,  রণজিালা ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

195 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, কচুো ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

196 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, জমাল্লা াট ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

197 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, রামপাল ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

198 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, ফবকর াট ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

199 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, জমাুংলা ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

200 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, বচতলমারী ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

201 িুলনা িাজগর াট  উপজেলা কার্যালে, জমাজড়লগঞ্জ ,িাজগর াট  ৫,০০০/- 

202 িুলনা মাগুরা  উপজেলা কার্যালে, ম ম্মদপুর ,মাগুরা  ৫,০০০/- 

203 িুলনা মাগুরা  উপজেলা কার্যালে,  াবলিা ,মাগুরা  ৫,০০০/- 

204 িুলনা মাগুরা  উপজেলা কার্যালে, শ্রীপুর ,মাগুরা  ৫,০০০/- 

205 িুলনা জমজ রপুর  উপজেলা কার্যালে, মুবেিনগর ,জমজ রপুর  ৫,০০০/- 

206 িুলনা জমজ রপুর  উপজেলা কার্যালে, গাুংনী ,জমজ রপুর  ৫,০০০/- 

207 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, বিকরগাছা ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

208 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, জক িপুর ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

209 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে,  া যা ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

210 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, জচৌগাছা ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

211 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, মবণরামপুর ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

212 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, িাঘারপাড়া ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

213 িুলনা র্জ ার  উপজেলা কার্যালে, অভেনগর ,র্জ ার  ৫,০০০/- 

214 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে, কলাজরাো ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

215 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে, কাবলগঞ্জ ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

216 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে, তালা ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

217 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে,  যামনগর ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

218 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে, আ াশুবন ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

219 িুলনা োতিীরা  উপজেলা কার্যালে, জদি াটা ,োতিীরা  ৫,০০০/- 

220 রাে া ী চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জগামিাপুর ,চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  ৫,০০০/- 

221 রাে া ী চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জভালা াট ,চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  ৫,০০০/- 

222 রাে া ী চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ব িগঞ্জ ,চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  ৫,০০০/- 

223 রাে া ী চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, নাজচাল ,চাাঁ পাইনিািগঞ্জ  ৫,০০০/- 

224 রাে া ী েেপুর াট  উপজেলা কার্যালে, জিতলাল ,েেপুর াট  ৫,০০০/- 

225 রাে া ী েেপুর াট  উপজেলা কার্যালে, কালাই ,েেপুর াট  ৫,০০০/- 
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226 রাে া ী েেপুর াট  উপজেলা কার্যালে, পাাঁ চবিবি ,েেপুর াট  ৫,০০০/- 

227 রাে া ী েেপুর াট  উপজেলা কার্যালে, আজেলপুর ,েেপুর াট  ৫,০০০/- 

228 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, িদলগাছী ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

229 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, োপা ার ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

230 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, মািা ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

231 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, ধামইর াট ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

232 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, আত্রাই ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

233 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, রাণীনগর ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

234 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, বনোমতপুর ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

235 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, ম াজদিপুর ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

236 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, জপার া ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

237 রাে া ী নওগাাঁ   উপজেলা কার্যালে, পবিতলা ,নওগাাঁ   ৫,০০০/- 

238 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, িাগাবতপাড়া ,নাজটার  ৫,০০০/- 

239 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, বেুংড়া ,নাজটার  ৫,০০০/- 

240 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, লালপুর ,নাজটার  ৫,০০০/- 

241 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, নলডাঙ্গা ,নাজটার  ৫,০০০/- 

242 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, িড়াইগ্রাম ,নাজটার  ৫,০০০/- 

243 রাে া ী নাজটার  উপজেলা কার্যালে, গুরুদােপুর ,নাজটার  ৫,০০০/- 

244 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, ভাঙু্গড়া ,পািনা  ৫,০০০/- 

245 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, আটঘবরো ,পািনা  ৫,০০০/- 

246 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, োাঁ বথো ,পািনা  ৫,০০০/- 

247 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, ফবরদপুর ,পািনা  ৫,০০০/- 

248 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, চাটজমা র ,পািনা  ৫,০০০/- 

249 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, েুোনগর ,পািনা  ৫,০০০/- 

250 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, ঈশ্বরদী ,পািনা  ৫,০০০/- 

251 রাে া ী পািনা  উপজেলা কার্যালে, জিড়া ,পািনা  ৫,০০০/- 

252 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, ধুনট ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

253 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে,  াো ানপুর ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

254 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, জ রপুর ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

255 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, নবিগ্রাম ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

256 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, কা ালু ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

257 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, ব িগঞ্জ ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

258 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, আদমবদবঘ ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

259 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, গািতলী ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

260 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, দুপচাবচাঁ ো ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

261 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, জোনাতলা ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

262 রাে া ী িগুড়া  উপজেলা কার্যালে, োবরোকাবি ,িগুড়া  ৫,০০০/- 

263 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, পিা ,রাে া ী  ৫,০০০/- 
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264 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, তাজনার ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

265 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, জগাদাগাড়ী ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

266 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, পুঠিো ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

267 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, িাঘা ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

268 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, দুগযাপুর ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

269 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, চারঘাট ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

270 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, জমা নপুর ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

271 রাে া ী রাে া ী  উপজেলা কার্যালে, িাগমারা ,রাে া ী  ৫,০০০/- 

272 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, রােগঞ্জ ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

273 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, উল্লাপাড়া ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

274 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জিলকুবচ ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

275 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে,  া োদপুর ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

276 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কােীপুর ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

277 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, তাড়া  ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

278 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জচৌ াবল ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

279 রাে া ী বেরােগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, কামারিি ,বেরােগঞ্জ  ৫,০০০/- 

280 িবর াল িালকাঠি  উপজেলা কার্যালে, রাোপুর ,িালকাঠি  ৫,০০০/- 

281 িবর াল িালকাঠি  উপজেলা কার্যালে, কাঠাবলো ,িালকাঠি  ৫,০০০/- 

282 িবর াল িালকাঠি  উপজেলা কার্যালে, নলবছটি ,িালকাঠি  ৫,০০০/- 

283 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, বমেয াগঞ্জ ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

284 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, রাঙ্গািালী ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

285 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, গলাবচপা ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

286 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, কলাপাড়া ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

287 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, িাউফল ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

288 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, দ বমনা ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

289 িবর াল পটুোিালী  উপজেলা কার্যালে, দুমবক ,পটুোিালী  ৫,০০০/- 

290 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, ইিুরকানী ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

291 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, ভান্ডাবরো ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

292 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, কাউিালী ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

293 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, নাবেরপুর ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

294 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, জনছারািাদ ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

295 িবর াল বপজরােপুর  উপজেলা কার্যালে, মঠিাড়ীো ,বপজরােপুর  ৫,০০০/- 

296 িবর াল িরগুনা  উপজেলা কার্যালে, িামনা ,িরগুনা  ৫,০০০/- 

297 িবর াল িরগুনা  উপজেলা কার্যালে, তালতবল ,িরগুনা  ৫,০০০/- 

298 িবর াল িরগুনা  উপজেলা কার্যালে, আমতলী ,িরগুনা  ৫,০০০/- 

299 িবর াল িরগুনা  উপজেলা কার্যালে, জিতাগী ,িরগুনা  ৫,০০০/- 

300 িবর াল িরগুনা  উপজেলা কার্যালে, পাথরঘাটা ,িরগুনা  ৫,০০০/- 

301 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, ব েলা ,িবর াল  ৫,০০০/- 
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302 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, িানারীপাড়া ,িবর াল  ৫,০০০/- 

303 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, িাজকরগঞ্জ ,িবর াল  ৫,০০০/- 

304 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, উবেরপুর ,িবর াল  ৫,০০০/- 

305 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, িািুগঞ্জ ,িবর াল  ৫,০০০/- 

306 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, মুলাদী ,িবর াল  ৫,০০০/- 

307 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, আকগলিাড়া ,িবর াল  ৫,০০০/- 

308 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, জমজ বিগঞ্জ ,িবর াল  ৫,০০০/- 

309 িবর াল িবর াল  উপজেলা কার্যালে, জগৌরনদী ,িবর াল  ৫,০০০/- 

310 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, জদৌলতিান ,জভালা  ৫,০০০/- 

311 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, লালজমা ন ,জভালা  ৫,০০০/- 

312 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, চরফযা ন ,জভালা  ৫,০০০/- 

313 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, জিার ান উবদ্দন ,জভালা  ৫,০০০/- 

314 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, মনপুরা ,জভালা  ৫,০০০/- 

315 িবর াল জভালা  উপজেলা কার্যালে, তেুমবদ্দন ,জভালা  ৫,০০০/- 

316 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, জরৌমারী ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

317 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, চর রাবেিপুর ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

318 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, ভুরুঙ্গামারী ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

319 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, বচলমারী ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

320 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, ফুলিাড়ী ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

321 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, নাজগশ্বরী ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

322 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, রাোর াট ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

323 রুংপুর কুবড়গ্রাম  উপজেলা কার্যালে, উবলপুর ,কুবড়গ্রাম  ৫,০০০/- 

324 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, পলা িাড়ী ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

325 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, োদুল্লাপুর ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

326 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, জগাবিিগঞ্জ ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

327 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, োঘাটা ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

328 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, েুিরগঞ্জ ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

329 রুংপুর গাইিান্ধা  উপজেলা কার্যালে, ফুলছবড় ,গাইিান্ধা  ৫,০০০/- 

330 রুংপুর ঠাকুরগাাঁ ও  উপজেলা কার্যালে, রাণী ুংককল ,ঠাকুরগাাঁ ও  ৫,০০০/- 

331 রুংপুর ঠাকুরগাাঁ ও  উপজেলা কার্যালে, িাবলোডাঙ্গী ,ঠাকুরগাাঁ ও  ৫,০০০/- 

332 রুংপুর ঠাকুরগাাঁ ও  উপজেলা কার্যালে, পীরগঞ্জ ,ঠাকুরগাাঁ ও  ৫,০০০/- 

333 রুংপুর ঠাকুরগাাঁ ও  উপজেলা কার্যালে,  বরপুর ,ঠাকুরগাাঁ ও  ৫,০০০/- 

334 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, নিািগঞ্জ ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

335 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, জিাচাগঞ্জ ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

336 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, বচবররিির ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

337 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, বিরামপুর ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

338 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে,  াবকমপুর ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

339 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, িানোমা ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 
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340 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, িীরগঞ্জ ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

341 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, কা াজরাল ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

342 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, পািযতীপুর ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

343 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, ফুলিাড়ী ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

344 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, বিরল ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

345 রুংপুর বদনােপুর  উপজেলা কার্যালে, জঘাড়াঘাট ,বদনােপুর  ৫,০০০/- 

346 রুংপুর নীলফামারী  উপজেলা কার্যালে, জডামার ,নীলফামারী  ৫,০০০/- 

347 রুংপুর নীলফামারী  উপজেলা কার্যালে, ভেেদপুর ,নীলফামারী  ৫,০০০/- 

348 রুংপুর নীলফামারী  উপজেলা কার্যালে, বডমলা ,নীলফামারী  ৫,০০০/- 

349 রুংপুর নীলফামারী  উপজেলা কার্যালে, েলঢাকা ,নীলফামারী  ৫,০০০/- 

350 রুংপুর নীলফামারী  উপজেলা কার্যালে, বকজ ারগঞ্জ ,নীলফামারী  ৫,০০০/- 

351 রুংপুর পঞ্চগড়  উপজেলা কার্যালে, আজটাোরী ,পঞ্চগড়  ৫,০০০/- 

352 রুংপুর পঞ্চগড়  উপজেলা কার্যালে, জদিীগঞ্জ ,পঞ্চগড়  ৫,০০০/- 

353 রুংপুর পঞ্চগড়  উপজেলা কার্যালে, জততুবলো ,পঞ্চগড়  ৫,০০০/- 

354 রুংপুর পঞ্চগড়  উপজেলা কার্যালে, জিাদা ,পঞ্চগড়  ৫,০০০/- 

355 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, কাউবনো ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

356 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, বমঠাপুকুর ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

357 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, গুংগাচড়া ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

358 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, তারাগঞ্জ ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

359 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, পীরগঞ্জ ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

360 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, িদরগঞ্জ ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

361 রুংপুর রুংপুর  উপজেলা কার্যালে, পীরগাছা ,রুংপুর  ৫,০০০/- 

362 রুংপুর লালমবনর াট  উপজেলা কার্যালে,  াতীিান্ধা ,লালমবনর াট  ৫,০০০/- 

363 রুংপুর লালমবনর াট  উপজেলা কার্যালে, আবদতমারী ,লালমবনর াট  ৫,০০০/- 

364 রুংপুর লালমবনর াট  উপজেলা কার্যালে, কালীগঞ্জ ,লালমবনর াট  ৫,০০০/- 

365 রুংপুর লালমবনর াট  উপজেলা কার্যালে, পাটগ্রাম ,লালমবনর াট  ৫,০০০/- 

366 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, রােনগর ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

367 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, শ্রীমঙ্গল ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

368 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, কুলাউড়া ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

369 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, িড়জলিা ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

370 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, েুড়ী ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

371 বেজলট জমৌলভীিাোর  উপজেলা কার্যালে, কমলগঞ্জ ,জমৌলভীিাোর  ৫,০০০/- 

372 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, বিশ্বনাথ ,বেজলট  ৫,০০০/- 

373 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, জগাোইনঘাট ,বেজলট  ৫,০০০/- 

374 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, েবকগঞ্জ ,বেজলট  ৫,০০০/- 

375 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, ওেমানী নগর,বেজলট  ৫,০০০/- 

376 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, িালাগঞ্জ ,বেজলট  ৫,০০০/- 

377 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, জকাম্পানীগঞ্জ ,বেজলট  ৫,০০০/- 
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378 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, ভেন্তাপুর ,বেজলট  ৫,০০০/- 

379 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, জফঞু্চগঞ্জ ,বেজলট  ৫,০০০/- 

380 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, বিোনীিাোর ,বেজলট  ৫,০০০/- 

381 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, কানাইঘাট ,বেজলট  ৫,০০০/- 

382 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, দবিণ েুরমা ,বেজলট  ৫,০০০/- 

383 বেজলট বেজলট  উপজেলা কার্যালে, জগালাপগঞ্জ ,বেজলট  ৫,০০০/- 

384 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, দবিণ েুনামগঞ্জ ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

385 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বিশ্বম্ভরপুর ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

386 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ছাতক ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

387 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, জদাোরািাোর ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

388 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, োমালগঞ্জ ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

389 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে,  াল্লা ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

390 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, বদরাই ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

391 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, েগন্নাথপুর ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

392 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, তাব রপুর ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

393 বেজলট েুনামগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, ধমযপা া ,েুনামগঞ্জ  ৫,০০০/- 

394 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, িাহুিল , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

395 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, আেবমরীগঞ্জ , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

396 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, চুনারুঘাট , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

397 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে,  াজেিাগঞ্জ , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

398 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, মাধিপুর , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

399 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, িাবনোচুং , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

400 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, লািাই , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

401 বেজলট  বিগঞ্জ  উপজেলা কার্যালে, নিীগঞ্জ , বিগঞ্জ  ৫,০০০/- 

402 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, মাদারগঞ্জ ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

403 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, েবরষািাড়ী ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

404 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, িক ীগঞ্জ ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

405 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, জদওোনগঞ্জ ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

406 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, জমলাি  ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

407 মেমনবেুং  োমালপুর  উপজেলা কার্যালে, ইেলামপুর ,োমালপুর  ৫,০০০/- 

408 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, আটপাড়া ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

409 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, পূিযধলা ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

410 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, িাবলোেুরী ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

411 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, জমা নগঞ্জ ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

412 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, মদন ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

413 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, িার াট্টা ,জনত্রজকাণা   ৫,০০০/- 

414 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, দুগযাপুর ,জনত্রজকাণা   ৫,০০০/- 

415 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, জকিুো ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 
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416 মেমনবেুং  জনত্রজকাণা  উপজেলা কার্যালে, কলমাকািা ,জনত্রজকাণা  ৫,০০০/- 

417 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, জধািাউড়া ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

418 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, তারাকািা ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

419 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, মুক্তাগাছা ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

420 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, ঈশ্বরগঞ্জ ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

421 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, ফুলপুর ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

422 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, নািাইল ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

423 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, জগৌরীপুর ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

424 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, গফরগাাঁ ও ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

425 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, বত্র াল ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

426 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে,  ালুোঘাট ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

427 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, ফুলিাড়ীো ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

428 মেমনবেুং  মেমনবেুং   উপজেলা কার্যালে, ভালুকা ,মেমনবেুং   ৫,০০০/- 

429 মেমনবেুং  জ রপুর  উপজেলা কার্যালে, নকলা ,জ রপুর  ৫,০০০/- 

430 মেমনবেুং  জ রপুর  উপজেলা কার্যালে, নাবলতািাড়ী ,জ রপুর  ৫,০০০/- 

431 মেমনবেুং  জ রপুর  উপজেলা কার্যালে, বিনাইগাতী ,জ রপুর  ৫,০০০/- 

432 মেমনবেুং  জ রপুর  উপজেলা কার্যালে, শ্রীিরদী ,জ রপুর  ৫,০০০/- 

    সব যদমাট  

(কথাোঃ একুশ লক্ষ ষাট হািাে টাকা মাত্র) 21,60,000/- 

 


