
চলমান মামলার তথ িচ  
িমক 
নং 

আেবদন 
হেণর তািরখ 

নিথ ন র আেবদনকারীর নাম ও 
কানা 

আেবদেনর 
ক াটাগরী 

ক মর িশেরানাম পরবত  তািরখ ধায  তািরেখর 
উে শ  

১ ১২-০৭-২০১৫ ৭(২৭৫)/১৫ মাঃ মামনুরু রিশদ, াঃ 
ছাওযালদহ, পাঃ রহবল, 
উপেজলাঃ িশবগ , জলাঃ 

ব ড়া।  

িশ কম লাইফ কয়ার 
িফিজওেথরািপ 

স ার 

১৩-০৮-২০১৫  

২ ১৩-০৭-২০১৫ ৭(২৭৬)/১৫ ি তম আহেমদ, ই-৩৫, 
সাভার পৗরসভা, সাভার, 

ঢাকা-১৩৪০।  

সংগীতকম ি তেমর গান-২ ১৩-০৮-২০১৫  

৩ ১৪-০৭-২০১৫ ৭(২৭৭)/১৫ মাঃ আ ুল আওয়াল, 
২২/৫িস িনপাড়া, তজগাঁও, 

ঢাকা-১২০৮।  

সািহত ক  উতলামন ১৪-০৮-২০১৫  

৪ ২৭-০৭-২০১৫ 7(279)/15 সুলতান আহেমদ, াঃ 
বলরামপুর, পাঃ 

ইসলামকা , উপেজলাঃ তালা 
জলাঃ সাত ীরা। 

সািহত ক  সৃি -৪ 
(মানষু ও 
মানবতা) 

২৭-০৮-২০১৫  

৫ ২৯-০৭-১৫ ৭(২৮২)/১৫ মীর আহমদ সািফ 
(ব ব াপনা পিরচালক) 
Nazdaq Technologies 

Inc Ltd., বাড়ী নং-১৫/এ, 
৪থ তলা, রাড নং-০৫, 
ক-এফ, বনানী, ঢাকা। 

সফটওয় ারকম “nOFAC 
(Sanction 
Screening 
Solution)” 

২৯-০৯-২০১৫  

৬ ২৯-০৭-১৫ ৭(২৮৩)/১৫ মীর আহমদ সািফ 
(ব ব াপনা পিরচালক) 
Nazdaq Technologies 

সফটওয় ারকম “nSMART 
(Cash & 
Treasury 

Management 

২৯-০৯-২০১৫  



Inc Ltd., বাড়ী নং-১৫/এ, 
৪থ তলা, রাড নং-০৫, 
ক-এফ, বনানী, ঢাকা। 

Solution)” 

৭ ৩০-০৭-১৫ ৭(২৮৫)/১৫ আবলু কালাম, রাড-১০, 
বাসা- ক-িব িমরপুর-১৩, 

ঢাকা, বাংলােদশ। 

সািহত কম Principles of 
Microeconomics 

Manual 

০২-০৯-২০১৫  

৮ ০২-০৮-১৫ ৭(২৮৮)/১৫ সুি তা আিনস, এিসআই 
স ার, ২৪৫, তজগাঁও, 
িশ/এ, ঢাকা-১২০৮ 

িশ কম “Shusmita Anis 
Touching 

Souls” 

০২-০৯-২০১৫  

৯ ০৩-০৮-১৫ ৭(২৮৯)/১৫ িসআইিবএন টকেনালিজ, 
কনসালেট  পে , মাঃ 

মাহববু হােসন, িসিব ভবন 
(৯ম তলা), ১ কাওরান 

বাজার, ঢাকা। 

সফটওয় ারকম “Bank on 
App” 

০৩-০৯-২০১৫  

১০ ০৩-০৮-১৫ ৭(২৯০)/১৫ নওশীন মহজাবীন চৗধুরী, 
িপতাঃ আ ু াহ আল আজাদ 
চৗধুরী, বাসা-২৯৯, তৃতীয় 

তলা, লন ০৪, িডওএইচএস, 
বািড়ধারা, ঢাকা ক া নেম , 

ঢাকা।  

সফটওয় ারকম “First Lady” ০৩-০৯-২০১৫  

১১ ০৪-০৮-১৫ ৭(২৯৫)/১৫ মীর আহমদ সািফ 
(ব ব াপনা পিরচালক) 
Nazdaq Technologies 

Inc Ltd., বাড়ী নং-১৫/এ, 
৪থ তলা, রাড নং-০৫, 
ক-এফ, বনানী, ঢাকা। 

সফটওয় ারকম “nSMS (SMS 
Notification 
Software)” 

০৪-০৯-২০১৫  



১২ ০৪-০৮-১৫ ৭(২৯৬)/১৫ মীর আহমদ সািফ 
(ব ব াপনা পিরচালক) 
Nazdaq Technologies 

Inc Ltd., বাড়ী নং-১৫/এ, 
৪থ তলা, রাড নং-০৫, 
ক-এফ, বনানী, ঢাকা। 

সফটওয় ারকম “goAML (Anti 
Money 

Laundering 
Solution )” 

০৪-০৯-২০১৫  

১৩ ০৫-০৮-১৫ ৭(২৯৯)/১৫ এনামলু হক, পিরচালক, 
বাংলােঢাল িলঃ হাউজ, ২৮, 
রাড-৫, ধানমি , ঢাকা। 

সংগীতকম “ বশােখ বাংলা 
ঢাল” 

০৫-০৯-২০১৫  

১৪ ০৫-০৮-১৫ ৭(২৯৮)/১৫ নাসিরন আ ার, িপতা-
মর ম আেশক আলী, 

ব ব াপনা পিরচালক, পদী 
কনেসা য়াম িলঃ, বাড়ী-১৭, 

রাড নং-৭, ধানমি  
অরচাড পেয়  দাকান নং 

৫১৫, ঢাকা। 

সফটওয় ারকম “Dhrupadi Asset 
Management 

Systems” 

০৫-০৯-২০১৫  

১৫ ০৬-০৮-১৫ ৭(৩০২)/১৫ দেলায়ার হােসন ভূইয়া, 
এ াডেভােকট ৬৬৩, রাড 

১৪, বাইতুল আমান 
সাসাই , আদাবর, ঢাকা। 

সািহত কম  সমেয় অিধক 
িশ া ও িশ ণ 
অজন প িত 

০৬-০৯-২০১৫  

১৬ ১০-০৮-১৫ ৭(৩০৩)/১৫ মাঃ আিরফ হােসন খান, 
৩৮৫/২, উপশহর, রাজশাহী 

সািহত কম ধান চােষ 
ইউিরয়া সা য়ী 

 যুি  

১০-০৯-২০১৫  

১৭ ১০-০৮-১৫ ৭(৩০৪)/১৫ সািম  চ বত  দি ণ 
মেহবপুর, সীতা , চ াম 

সংগীতকম উপহার ১০-০৯-২০১৫  

১৮ ১১-০৮-১৫ ৭(৩০৫)/১৫ মাঃ সােলমান, সালায়মানী সািহত কম আিদ ও আসল ১১-০৯-২০১৫  



বকু হাউজ, ৩৬ ও ৪৫ 
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। 

মাহা দী 
পেকট পি কা 

১৯ ১১-০৮-১৫ ৭(৩০৬)/১৫ ডা ার মাহা দ উল াহ 
চৗধুরী, বাসা-১৪, রাড-৫, 
িন -২, ি লে ত, ঢাকা। 

সািহত কম মেুখর ত ও 
মেুখর ক া ার 

১১-০৯-২০১৫  

২০ ১১-০৮-১৫ ৭(৩০৭)/১৫ ডা ার মাহা দ উল াহ 
চৗধুরী, বাসা-১৪, রাড-৫, 
িন -২, ি লে ত, ঢাকা। 

সািহত কম চয়িনকােদর গাঁ ১১-০৯-২০১৫  

২১ ১১-০৮-১৫ ৭(৩০৮)/১৫ মাঃ আঃ আউয়াল িমঞা, 
বাসা-৯, িবিসদাস াফ, 

িনউমােকট, ঢাকা। 

সািহত কম মাটর াইিভং 
গাইড ও 

লাইেস  পাওয়ার 
সহজ উপায় 

১১-০৯-২০১৫  

২২ ১১-০৮-১৫ ৭(৩০৯)/১৫ নু ল আহেমদ, বািড় ১৫/এ, 
রাড-৫, ক-এফ, বনানী, 

ঢাকা। 

সফটওয় ারকম nSUPPRT ১১-০৯-২০১৫  

২৩ ১৬-০৮-১৫ ৭(৩১০)/১৫ মাঃ বিব ইমিতয়াজ কিবর, 
বাসা-৫৫, রাড-৪, স র-

৩, উ রা, ঢাকা। 

সািহত কম Financial 
Management, 
Text & Cases 

১৬-০৯-২০১৫  

২৪ ১৬-০৮-১৫ ৭(৩১১)/১৫ মিু েযা া তাফা ল হােসন, 
চূড়া এ াপাটেম , ২য় 

তলা, আরেক রাড (ধাপ), 
রংপুর 

সািহত কম জাফলং থেক 
হাফলং 

১৬-০৯-২০১৫  

 


