
 

 

১০০ টাকা মূল্যমানের বাাংলানেশ প্রাইজবনের ৮৭ তম ‘‘ড্র’’-এর ফলাফল 
 

নেম্ননলনিত ১০০ টাকা মূল্যমানের বাাংলানেশ প্রাইজবনের ‘‘কক, কি, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, 

কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, কে, কে,  কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, িক, িি, িগ, িঘ, িঙ, 

িচ, িছ, িজ, িঝ, িঞ, িট, িঠ, িড, িঢ, িথ, িে, িে, িপ, িফ, িব এবাং িম’’ নসনরনজর বেগুনলা ৩০ এনপ্রল, 

২০১৭ ইাং তানরনি অনুনিত ড্রনত পুরস্কার লানের য াগ্য বনল নবনবনচত হনব। এিানে উনেখ্য বে-এ নেনে েনশত নবক্রয়  

তানরি হনত ন্যূেতম ২ (দুই) মাস অনতক্রনমর পর উক্ত বে ‘ড্র’ এর আওতায় আসনব।   

 
১০০/- টাকা মূল্যমাে বাাংলানেশ প্রাইজবেসমূনহর নবনেন্ন পুরস্কানরর নবস্তানরত নববরণ নেনম্ন যেয়া হনলাোঃ- 

৪৭ টি ৬,০০,০০০/-    মানের পুরস্কার, প্রনত নসনরনজর জন্য   ১টি। 

৪৭ টি ৩,২৫,০০০/- মানের পুরস্কার, প্রনত নসনরনজর জন্য   ১টি। 

৯৪ টি ১,০০,০০০/- মানের পুরস্কার, প্রনত নসনরনজর জন্য   ২টি। 

৯৪ টি ৫০,০০০/- মানের পুরস্কার, প্রনত নসনরনজর জন্য   ২টি। 

১৮৮০ টি ১০,০০০/- মানের পুরস্কার, প্রনত নসনরনজর জন্য ৪০ টি। 

সব েনমাট  ২১৬২ (দুই হাজার একশত বাষনি)টি  পুরস্কার  প্রনত  নসনরনজর  জন্য  = ৪৬ (নছচনেশ) টি। 

 
  উক্ত ‘‘ড্র’’-যত ০০০০০০১ হইনত ১০০০০০০ ক্রম সাংখ্যার অন্তর্ভ েক্ত বেসমূহ হইনত নেম্ননলনিত ৪৬টি 

সাধারণ সাংখ্যা পুরস্কানরর জন্য যঘানষত হইয়ানছোঃ—  

প্রথম পুরস্কার টাোঃ ৬,০০,০০০ ০৩৪৬৫৮৮ 

নিতীয় পুরস্কার টাোঃ ৩,২৫,০০০ ০৪৬১৮৬২ 

   
তৃতীয় পুরস্কার প্রনতটি ১,০০,০০০ টাকার যমাট ২টি পুরস্কার 

০১৩৭৫৭২ ০৬৮৪৯৩২ 

  
চতুথ ে পুরস্কার প্রনতটি ৫০,০০০ টাকার যমাট ২টি পুরস্কার 

০৪৪১৭৪৬ ০৬৮৬১১২ 

  

পঞ্চম পুরস্কার প্রনতটি ১০,০০০ টাকার যমাট ৪০টি পুরস্কার 

০০১৭৬৯৮ ০২৩২৩২৭ ০৪৮০৯৩৫ ০৭৩৬৯৮৯ ০৯১১০৭২ 

০০৩২২৪৪ ০২৩৭০৭৫ ০৪৮৬৬২৫ ০৭৬৫৫৯৪ ০৯১৮৯৯১ 

০০৫৯৮৭৯ ০৩০৩৬৫২ ০৪৯৮৭৭৩ ০৮০৭৮২৭ ০৯৪৩২৫৩ 

০০৯২৪৩২ ০৩০৯৭৫৮ ০৫১৮৪৩২ ০৮১৯৭৪৭ ০৯৬০০০৮ 

০১০৭১৫১ ০৩৫৩২১৮ ০৫২৫৫৩৪ ০৮৬২৩৩৬ ০৯৬১৬৯৫ 

০১১১৯৭৪ ০৪৩৩১৪২ ০৫৬০৮৩০ ০৮৮০০৪৯ ০৯৬২০১১ 

০১৮০১৪৭ ০৪৪৫৬২২ ০৫৭৪৩৫০ ০৮৮১১৫২ ০৯৮৪৭৬৮ 

০২১৩০৯৪ ০৪৬৭৬৬৩ ০৫৯৭৮৭৯ ০৯০০৯৪৩ ০৯৯৯৩৪৪ 

 
ড্র’যত সব েনমাট ৪৭ (সাতচনেশ)টি নসনরজ অথ োৎ ‘‘কক, কি, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, 

কঠ, কড, কঢ, কথ, কে, কে,  কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, িক, িি, িগ, িঘ, িঙ, িচ, িছ, িজ, 

িঝ, িঞ, িট, িঠ, িড, িঢ, িথ, িে, িে, িপ, িফ, িব এবাং িম’’ নসনরনজর ৪৬ (নছচনেশটি েম্বর ড্র করা হয়। এই 

েম্বরগুনল নসনরনজর প্রাইজবনের জন্য ‘‘কক, কি, কগ, কঘ, কঙ, কচ, কছ, কজ, কঝ, কঞ, কট, কঠ, কড, কঢ, কথ, 

কে, কে,  কপ, কফ, কব, কম, কল, কশ, কষ, কস, কহ, িক, িি, িগ, িঘ, িঙ, িচ, িছ, িজ, িঝ, িঞ, িট, িঠ, 

িড, িঢ, িথ, িে, িে, িপ, িফ, িব এবাং িম’’ নসনরনজর যবলায় প্রন াজূ হনব। 

 
একইোনব নিতীয় পুরস্কানরর জন্য ‘ড্র’ করা প্রনতূক নসনরনজর একই েম্বর সম্বনলত প্রাইজবনের জন্য প্রন াজূ। 

অনুরূপোনব অন্যান্য পুরস্কানরর যেনেও একই পদ্ধনত অবলম্বে করা হনয়নছ। 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

জাতীয় সঞ্চয় অনধেপ্তর কতৃেক প্রচানরত এবাং বাাংলানেশ সরকারী মুদ্রণালয় কতৃেক মুনদ্রত। 


