
 
 

 

 

 

 

কা�মস 

�নানীর তািরখ: ১১.১২.২০১৯ ি�ঃ 

 

�: নং আিপল নং আিপলকারী �িত�ােনর নাম সময় পে�র নাম মামলা উৎপি�র কারণ িববাদী ম�� 

01. 234/19 

‡gmvm© bvfvbv wjt 
we/B bs- wm 1310036; wm 1310043; wm 
1310246; wm1310191; Zvs- 08/08/19 
wLªt 

11:00 
cY¨: Brand New Toyota Hi-
Lux D/C Pick up 4WD 
2393C.C Diesel Engine. 

‡NvwlZ g~j¨ cÖwZ BDwbU 18370.00 gv: W: 
Kv÷g g~j¨ cÖwZ BDwbU  19808.30 gv:W: 

‡WcywU Kwgkbvi 
‡mK- 09(we) 

Kv÷g nvDm, PÆMÖvg| 

 

02. 235/19 
‡gmvm© bvfvbv wjt 
we/B bs- wm 1257543; wm 1257577; 
Zvs- 01/08/19 wLªt 

11:00 
cY¨: Brand New Toyota Hi-

Lux D/C Pick up 4WD 
2393C.C Diesel Engine. 

‡NvwlZ g~j¨ cÖwZ BDwbU 18370.00 gv: W: 
Kv÷g g~j¨ cÖwZ BDwbU  19808.30 gv:W: 

H 
 

03. 236/19 
‡gmvm© কে�াল †KwgK¨vjm wj: 
we/B bs- wm 1462717; Zvs- 15/09/19 

11:00 cY¨: 4A ZEOLITE 
‡NvwlZ g~j¨ cÖwZ BDwbU 0.44 gv: W: 
Kv÷g g~j¨ cÖwZ BDwbU  0.56 gv:W: 

ivR¯^ Kg©KZ©v, 
‡mK- 02 

Kv÷g nvDm, PÆMÖvg| 

 

04. 237/19 
‡gmvm© কে�াল †KwgK¨vjm wj: 
we/B bs- wm 1621500; Zvs- 19/10/19 

11:00 cY¨: 4A ZEOLITE 
‡NvwlZ g~j¨ cÖwZ BDwbU 0.43 gv: W: 
Kv÷g g~j¨ cÖwZ BDwbU  0.56 gv:W: 

H 
 

 

 

 

 

 

 

কা�মস 



�নানীর তািরখ: ১১.১২.২০১৯ ি�ঃ 

 

�: নং আিপল নং আিপলকারী �িত�ােনর নাম সময় পে�র নাম মামলা উৎপি�র কারণ িববাদী ম�� 

০১. ২৩৪/১৯ �মসাস � নাভানা িলঃ 

িব/ই নং- িস ১৩১০০৩৬; িস ১৩১০০৪৩; িস ১৩১০২৪৬; িস১৩১০১৯১; তাং- ০৮/০৮/১৯ ি�ঃ ১১:০০ প�: ইৎধহফ ঘিব ঞ�ড়ঃধ ঐর-খ� উ/ঈ চরপশ ◌ঁঢ় ৪ডউ ২৩৯৩ঈ.ঈ উরবংবষ ঊহমরহব. �ঘািষত �� 

�িত ইউিনট ১৮৩৭০.০০ মা: ড: 

কা�ম �� �িত ইউিনট  ১৯৮০৮.৩০ মা:ড: �ড�� কিমশনার 

�সক- ০৯(িব) 

কা�ম হাউস, চ��াম।  

০২. ২৩৫/১৯ �মসাস � নাভানা িলঃ 

িব/ই নং- িস ১২৫৭৫৪৩; িস ১২৫৭৫৭৭; তাং- ০১/০৮/১৯ ি�ঃ ১১:০০ প�: ইৎধহফ ঘিব ঞ�ড়ঃধ ঐর-খ� উ/ঈ চরপশ ◌ঁঢ় ৪ডউ ২৩৯৩ঈ.ঈ উরবংবষ ঊহমরহব. �ঘািষত �� �িত ইউিনট ১৮৩৭০.০০ মা: 

ড: 

কা�ম �� �িত ইউিনট  ১৯৮০৮.৩০ মা:ড: রাজ� কম �কত�া, 

�সক- ০৯(িব) 

কা�ম হাউস, চ��াম।  

০৩. ২৩৬/১৯ �মসাস � কে�াল �কিমক�ালস িল: 

িব/ই নং- িস ১৪৬২৭১৭; তাং- ১৫/০৯/১৯ ১১:০০ প�: ৪অ তঊঙখওঞঊ �ঘািষত �� �িত ইউিনট ০.৪৪ মা: ড: 

কা�ম �� �িত ইউিনট  ০.৫৬ মা:ড: রাজ� কম �কত�া, 

�সক- ০২ 

কা�ম হাউস, চ��াম।  

০৪. ২৩৭/১৯ �মসাস � কে�াল �কিমক�ালস িল: 

িব/ই নং- িস ১৪৬২৭১৭; তাং- ১৫/০৯/১৯ ১১:০০ প�: ইৎধহফ ঘিব ঞ�ড়ঃধ ঐর-খ� উ/ঈ চরপশ ◌ঁঢ় ৪ডউ ২৩৯৩ঈ.ঈ উরবংবষ ঊহমরহব. �ঘািষত �� �িত ইউিনট ১৮৩৭০.০০ মা: ড: 

কা�ম �� �িত ইউিনট  ১৯৮০৮.৩০ মা:ড: রাজ� কম �কত�া, 

�সক- ০২ 

কা�ম হাউস, চ��াম।  



 


