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‘‘ছক’’ 
 
বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: জোনুয়োবয, ২০১৬ ইং 

 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয ংখ্যো প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

 বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

- - - - - - - 
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‘‘ছক’’ 
 

বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: প্রপব্রুয়োবয, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয ংখ্যো প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

৬ টি 

(বযদ যন) 

- ৬ ৬ ১। নোযোয়ণগযেয ‘‘যংধনু’’ বযনভো যর অশ্লীর চ্রবিত্র েদ যন এফং 

অননুযভোবদত েচ্োয োভগ্রী েদ যযনয দোযয় ০৮-০২-২০১৬ তোবযযখ 

ংবশ্লষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

২। নোযোয়ণগযেয ‘‘স্বণ যো ভর’’ বযনভো যর অশ্লীর চ্রবিত্র েদ যন 

এফং অননুযভোবদত েচ্োয োভগ্রী েদ যযনয দোযয় ০৮-০২-২০১৬ তোবযযখ 

ংবশ্লষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

৩। গোজীযযয ‘‘উল্কো’’ বযনভো যর অশ্লীর ও নদত্রীন চ্রবিত্র 

েদ যন এফং অননুযভোবদত েচ্োয োভগ্রী েদ যযনয দোযয় ০৮-০২-২০১৬ 

তোবযযখ ংবশ্লষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

৪। প্রপনীয ‘‘দুরোর’’ বযনভো যর অশ্লীর চ্রবিত্র েদ যন এফং 

অননুযভোবদত েচ্োয োভগ্রী েদ যযনয দোযয় ১৬-০২-২০১৬ তোবযযখ 

ংবশ্লষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

৫। রিীপুযযয ‘‘যোী’’ বযনভো যরয আয োয অনুযভোবদত 

প্রোস্টোয প্রটম্পোবযং কযয েচ্োয কোম য চ্োরোযনোয দোযয় ংবশ্লষ্ট চ্রবিযত্রয 

েযমোজক প্রক ব্যোখ্যো তরযফ বচ্ঠি প্রদয়ো যয়যছ। 
 

৬। জয়পুযোযটয ‘‘নোজভো’’ বযনভো যর অশ্লীর চ্রবিত্র েদ যন এফং 

অননুযভোবদত েচ্োয োভগ্রী েদ যযনয দোযয় ০৮-০২-২০১৬ তোবযযখ 

ংবশ্লষ্ট থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 

৬ - 
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‘‘ছক’’ 
 

বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: এবের, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয ংখ্যো প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

০২ টি 

(বযদ যন) 

- ২ ২ ১। ‘‘বভয়ো বফবফ যোবজ’’ নোভক পূণ যদদঘ যয বডবজটোর ফোংরো 

চ্রবিযত্রয অনুযভোবদত প্রোস্টোয প্রটম্পোবযং কযয েচ্োয কোম য 

চ্োরোযনোয দোযয় ংবশ্লষ্ট চ্রবিযত্রয েযমোজকযক ১৬-০৩-২০১৬ 

তোবযযখ ব্যোখ্যো তরযফয ত্র প্রদওয়ো যয়যছ। যফতীযত েযমোজক 

২২-০৩-২০১৬ তোবযযখ ব্যোখ্যো তরযফয জফোফ প্রদন। েযমোজযকয 

উক্ত জফোফ এ দপ্তয কর্তযক গ্রণযমোগ্য য়বন জোবনযয় ববফষ্যযতয 

জন্য তকয কযয ত্র প্রদওয়ো যয়যছ। 
 

২ - 

     ২। প্রভৌরবীফোজোয প্রজরোয শ্রীভঙ্গর থোনোয যোধোনোথ বযনভো যর 

েদব যত ‘‘এযোনকোউন্টোয’’ নোভক চ্রবিযত্রয োযথ প্রন্পযবফীন ও 

অশ্লীর দৃশ্য ংযমোজন কযয েদ যন কযোয দোযয় েদব যত 

চ্রবিত্রটি জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ১১-০৪-২০১৬ তোবযযখ 

জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। ফবণ যত চ্রবিত্রটি ংবশ্লষ্ট থোনো 

েোন কতযক জব্দ কযো যয়যছ ভযভ য প্রটবরযপোন ভোযপত জোনো 

প্রগযছ। 
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‘‘ছক’’ 
 

বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: এবের, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয ংখ্যো প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

০২ টি 

(বযদ যন) 

- ২ ২ ১। ‘‘ফোযজ প্রছযর’’ ( The Loafer) নোভক পূণ যদদঘ যয বডবজটোর 

ফোংরো চ্রবিযত্রয অননুযভোবদত প্রোস্টোয দ্বোযো েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয 

দোযয় ংবশ্লষ্ট চ্রবিযত্রয েযমোজকযক ২২-০৪-২০১৬ তোবযযখ 

ব্যোখ্যো তরযফয ত্র প্রদওয়ো যয়যছ। যফতীযত েযমোজক ২৬-০৪-

২০১৬ তোবযযখ ব্যোখ্যো তরযফয জফোফ প্রদন। েযমোজযকয উক্ত 

জফোফ এ দপ্তয কর্তযক গ্রণযমোগ্য য়বন জোবনযয় ববফষ্যযতয জন্য 

তকয কযয ত্র প্রদওয়ো যয়যছ। 
 

- - 

     ২। প্রভৌরবীফোজোয প্রজরোয শ্রীভঙ্গর থোনোয যোধোনোথ বযনভো যর 

েদব যত ‘‘এযোনকোউন্টোয’’ নোভক চ্রবিযত্রয োযথ প্রন্পযবফীন ও 

অশ্লীর দৃশ্য ংযমোজন কযয েদ যন কযোয দোযয় েদব যত 

চ্রবিত্রটি জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ১১-০৪-২০১৬ তোবযযখ 

জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। ফবণ যত চ্রবিত্রটি ংবশ্লষ্ট থোনো 

েোন কতযক জব্দ কযো যয়যছ ভযভ য প্রটবরযপোন ভোযপত জোনো 

প্রগযছ। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E:\Website\Grievance & Redress\GRS activities\Complain against the Board.doc 

‘‘ছক’’ 
 

বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: প্রভ, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয ংখ্যো প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

১২ টি 

(বযদ যন) 

- ১২ ১২ ১। নোযোয়ণগযেয কাঁচ্পুস্থ ‘‘আভন্ত্রণ’’ নোভক বযনভো যর        

‘‘Sexy Girl & Dimantion’’ নোভক দু’টি ইংযযবজ চ্রবিযত্রয 

আড়োযর বফযদব নয-নোযী কর্তযক েোয় দুই ঘন্টো ব্যোব ব্লু-বপযেয নীর 

ছবফয দৃশ্য (কোটব) েদ যন ও অননুযভোবদত অশ্লীর প্রোস্টোয দ্বোযো 

েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয়   

০৩-০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

- - 

     ২। নোযোয়ণগযেয কাঁচ্পুস্থ ‘‘রোবরী’’ নোভক বযনভো যর ‘‘রোলু 

কোই’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্রয আড়োযর েোয় অধ যনগ্ন অশ্লীর 

৬টি গোন েদ যন ও অননুযভোবদত অশ্লীর প্রোস্টোয দ্বোযো েচ্োযকোম য 

চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ০৩-০৫-২০১৬ 

তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৩। নোযোয়ণগযেয ববিযগযে অফবস্থত ‘‘যংধনু’’ নোভক বযনভো যর 

‘‘ঘোড় প্রতড়ো’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র েোয় অধ যনগ্ন অশ্লীর ৫টি 

গোন েদ যন ও অননুযভোবদত অশ্লীর প্রোস্টোয দ্বোযো েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয 

দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ০৩-০৫-২০১৬ তোবযযখ 

জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৪। বফ-ফোড়ীয় প্রজরোয কফো থোনোয কুটি ফোজোযস্থ ‘‘ফসুন্ধযো’’ নোভক 

বযনভো যর ‘‘পূণ যদদঘ যয প্রেভ কোববন-২’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো 

চ্রবিযত্র জদনক নোবয়কোয কযি টিববযত বফযদব নয-নোযী কর্তযক চুম্বন, 

ভদ যন ও প্রমৌন বভরযনয দৃশ্য েদ যন, ধুভোন ও ভদ্যোন দৃযশ্য ধুভোন 

বফযযোধী তকীকযণ ফোতযো ছোড়ো েদ যন এফং অননুযভোবদত অশ্লীর 

প্রোস্টোয দ্বোযো েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য 

ংবশ্লষ্ট থোনোয় ০৩-০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

চ্রভোন োতো-২ 

 



E:\Website\Grievance & Redress\GRS activities\Complain against the Board.doc 

-২- 

 

 

     ৫। খুরনো দয থোনোয় অফবস্থত ‘‘প্রোোইটি’’ নোভক বযনভো যর     

‘‘ট বরডোয’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র প্রন্পযবফীন অশ্লীর দৃশ্য 

জুযড় বদযয় ৪টি গোন েদ যন এফং অননুযভোবদত প্রোস্টোয/পযটোযট দ্বোযো 

েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয়   

২৪-০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৬। খুরনোয় অফবস্থত ‘‘জনতো’’ নোভক বযনভো যর ‘‘প্রতযযো োন্ডো এক 

গুন্ডো’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র প্রন্পযবফীন অশ্লীর দৃশ্য জুযড় 

বদযয় ৬টি গোন েদ যন এফং অননুযভোবদত প্রোস্টোয/পযটোযট দ্বোযো 

েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয়   

২৪-০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৭। োতিীযোয় অফবস্থত ‘‘ঙ্গীতো’’ নোভক বযনভো যর ‘‘বনবলি 

প্রনতো’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র প্রন্পযবফীন অশ্লীর দৃশ্য জুযড় 

বদযয় ৫টি গোন েদ যন এফং অননুযভোবদত প্রোস্টোয/পযটোযট দ্বোযো 

েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ২৪-

০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৮। মযোযয অফবস্থত ‘‘তফীয ভর’’ নোভক বযনভো যর          

‘‘রুযখ দাঁড়োও’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র প্রন্পযবফীন অশ্লীর 

দৃশ্য (ব্লু-বপে) জুযড় বদযয় েদ যন এফং অননুযভোবদত প্রোস্টোয/পযটোযট 

দ্বোযো েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় 

২৪-০৫-২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

     ৯। প্রবোরো প্রজরোয প্রদৌরতখোন থোনোয় অফবস্থত ‘‘বফউটি’’ নোভক বযনভো 

যর ‘‘ীল য ন্ত্রোী প্রগ্রপতোয’’ নোভক পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিত্রটি শুরু 

ওয়োয ৫ বভবনট য েোয় াঁচ্ বভবনট ভয় ধযয ব্যোকগ্রোউন্ড 

বভউবজযকয োযথ পুরুল বল্পী কর্তযক নোযী বল্পীয ফস্ত্রবফীন ফি 

ভদ যযনয অশ্লীর ব্লু-বপে (কোটবচ্) দৃশ্য েদ যন কযো যয়যছ। তোছোড়ো 

অননুযভোবদত প্রোস্টোয/পযটোযট দ্বোযো েচ্োযকোম য চ্োরোযনোয দোযয় 

চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ৩০-০৫-২০১৬ তোবযযখ 

জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

  

চ্রভোন োতো-৩ 

-৩- 
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     ১০। কুবভল্লোয চ্ক ফোজোযয অফবস্থত ‘‘রুোরী’’ নোভক বযনভো যর তথ্য 

ভন্ত্রণোরয় কর্তযক স্থোয়ীবোযফ ফোবতরকৃত ‘‘প্রপযোযী আোভী’’ নোভক 

পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র প্রভোট ৯টি গোন েদ যন কযো যয়যছ। ৪টি গোন 

প্রন্পযবফীন। গোনগুযরোযত জদনক নোবয়কোগণ উনূ্ক্ত ফযি, প্রকোযনো 

প্রকোযনো দৃযশ্য ম্পূণ য নগ্ন যীযয বফববন্ন অশ্লীর দৃশ্য েদ যন কযোয দোযয় 

চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ২২-০৫--২০১৬ তোবযযখ 

জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 

 

  

     ১১। চ্ট্টগ্রোযভয ওয়ো প্রভোড়স্থ ‘‘বদদোয’’ নোভক বযনভো যর তথ্য 

ভন্ত্রণোরয় কর্তযক স্থোয়ীবোযফ ফোবতরকৃত ‘‘ডোন্ডো প্রভযয ঠোন্ডো’’ নোভক 

পূণ যদদঘ যয ফোংরো চ্রবিযত্র অশ্লীর ৩টি গোন েদ যন কযোয দোযয় চ্রবিত্র 

জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ৩১-০৫--২০১৬ তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ 

কযো যয়যছ। 

 

  

     ১২। বযোজগে দয থোনোয় অফবস্থত ‘‘ভভতোজ’’ নোভক বযনভো যর         

প্রভয়োদ উিীণ য ‘‘ Naked Weapon’’ নোভক ইংযযবজ চ্রবিত্র েদ যন 

কযোয দোযয় চ্রবিত্র জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় ৩১-০৫-২০১৬ 

তোবযযখ জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
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‘‘ছক’’ 
 

বফলয়: অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ: জুন, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয 

ংখ্যো 

প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয 

প্রফোড য 

 

০৩ টি 

(বযদ যন) 

- ০৩ ০৩ প্রন্পয নদত্র েদি ‘‘যোনো োগরো’’ নোভক চ্রবিযত্রয 

অনুযভোবদত প্রোস্টোয প্রটম্পোবযং কযয েচ্োয কোম য চ্োরোযনো এফং 

ইউটিউযফ প্রেইরোয েদ যন কযোয দোযয় ংবশ্লষ্ট চ্রবিযত্রয 

েযমোজকযক ২৫-০৬-২০১৬ তোবযযখ কোযণ দ যোযনোয প্রনোটি 

েদোন কযো যয়যছ। 
 

- - 

     প্রন্পয নদত্র েদি ‘‘ফোদো’’ নোভক চ্রবিযত্রয অনুযভোবদত 

প্রোস্টোয প্রটম্পোবযং কযয েচ্োয কোম য চ্োরোযনোয দোযয় ংবশ্লষ্ট 

চ্রবিযত্রয েযমোজকযক ২৫-০৬-২০১৬ তোবযযখ কোযণ দ যোযনোয 

প্রনোটি েদোন কযো যয়যছ। 
 

  

     বফ-ফোড়ীয়ো প্রজরোয আশুগযে অফবস্থত ‘‘প্রভঘনো’’ নোভক বযনভো 

যর ‘‘অড যোয’’ নোভক চ্রবিত্র েদ যনকোযর প্রন্পযবফীন অশ্লীর 

গোন (কোটব) বফ বভবনট ভয় ধযয েদ যন কযো যয়যছ। 

গোনগুবরযত ভবরো বল্পীযদয বফফস্ত্র অফস্থোয দৃশ্য অশ্লীর 

অঙ্গববঙ্গ েদ যন কযো যয়যছ। এছোড়োও েদব যত গোনগুযরোযত 

পুরুল বল্পী কর্তযক ভবরো বল্পীয উন্ূক্ত ফি ভদ যন, প্ররন 

প্রমৌন উযিজক অঙ্গববঙ্গ েদ যন কযো যয়যছ। মোয কোযযণ ফবণ যত 

চ্রবিত্রটি জব্দ কযোয জন্য ০৫-০৬-২০১৬ তোবযযখ ংবশ্লষ্ট 

থোনোয় জব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
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‘‘ছক’’   
 

বফলয়  : অববযমোগ গ্রণ ও বনষ্পবিয বফলযয় মথোমথ কোম যক্রভ গ্রণ ও োরনোগোদ তথ্যোবদ প্রেযণ  

ভোযয নোভ : আগস্ট, ২০১৬ ইং 
 

ভন্ত্রণোরয়/ংস্থোয নোভ ফতযভোন ভোয েোপ্ত অববযমোযগয 

ংখ্যো 

প্রভোট 

(২+৩) 

বফযফচ্যভোয 

বনষ্পবিকৃত  

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

বনষ্পবিকৃত অববযমোযগয ংবিপ্ত বফফযণ অবনস্পবিকৃত 

অববযমোযগয 

ংখ্যো 

ভন্তব্য 

ত্র/দযখোস্তযমোযগ 

 

অনরোইযন 

ফোংরোযদ চ্রবিত্র প্রন্পয প্রফোড য 

 

০৪ টি 

(বযদ যন) 

- ০৪ ০৪ ০৭-০-৮-২০১৬ তোবযখ ন্ধযো ৬-৯ টোয প্রোযত ঢোকোয পোভ যযগযট অফবস্থত 

‘আনন্দ” নোভক বযনভো রটি বযদ যন কযো য়। বযদ যনকোযর বযনভো 

রটিযত ‘‘আড়োর’ নোভক চ্রবিত্র েদব যত বির। েদ যনকোযর চ্রবিত্রটিযত 

ধুভোন ও ভদ্যোন দৃযশ্য তকীকযণ ফোতযো েদ যন কযো য়বন। এ ব্যাপারে 

প্রর াজকরক কোযণ দ যোযনোয জন্য ব্যোখ্যো তরফ কযো যয়যছ। 
 

- - 

     ২৭-০-৮-২০১৬ তোবযখ দুপুয ১২:৩০ টোয় ঢোকো প্রজরোয ধোভযোই থোনোয 

কোরোভপুযয অফবস্থত ‘প্রননব” নোভক বযনভো রটি বযদ যন কযো য়। 

বযদ যনকোযর বযনভো রটিযত ‘ প্ররবড যংফোজ ’ নোভক চ্রবিত্র েদব যত 

বির। েদ যনকোযর চ্রবিত্রটিযত প্রন্পযবফীন অশ্লীর ৫টি গোন েদ যন কযো 

যয়যছ। প্রন্পযবফীন অশ্লীর ৫টি গোন েদ যন কযোয দোযয় ংবশ্লষ্ট চ্রবিত্রটি 

জব্দ কযোয জন্য ংবশ্লষ্ট থোনোয় জ্ব্দত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

- - 

     ২৫-০৮-২০১৬ তোবযখ কোর ১০:৩০ টোয় নোযোয়ণগযেয বচ্টোগোং প্রযোযড 

অফবস্থত ‘যংধনু” নোভক বযনভো রটি বযদ যন কযো য়। বযদ যনকোযর 

বযনভো রটিযত ‘‘ টচ্ যোয’ নোভক চ্রবিত্র েদব যত বির।  েদ যনকোযর 

বযনভো রটিযত চ্রবিত্র েদ যযনয ভয় যরয ববতযয বকছু ভবরো দ্বোযো 

অোভোবজক ও প্রফ-আইনী কোম যকরো বযচ্োবরত যি। বযনভো যরয 

প্রবতযয অোভোবজক কোম যকরোযয োযথ জবড়ত ব্যবক্তযদয োবস্ত প্রদওয়োয 

জন্য ংবশ্লষ্ট প্রজরো েোক, পুবর সুোয, প্রজরো তথ্য অবপ এফং থোনো 

বোযেোপ্ত কভ যকতযো ফযোফয ত্র প্রেযণ কযো যয়যছ। 
 

-  

     27-08-2016 তোবযখ কোর ১০:৩০ টোয় বযোজগযেয োোজোদপুযয 

অফবস্থত ‘ভবনোয” নোভক বযনভো রটি বযদ যন কযো য়। বযদ যনকোযর 

বযনভো রটিযত ‘‘ খোযয়’ নোভক চ্রবিত্র েদব যত বির।  েদ যনকোযর 

বযনভো র ও তোয আ-োয ‘‘খোযয়’ নোভক চ্রবিযত্রয  অননুযভোবদত 

প্রোস্টোয দ্বোযো েচ্োয কোম য চ্োরোযত প্রদখো প্রগযছ। এ ব্যাপারে প্রর াজকরক কোযণ 

দ যোযনোয জন্য ব্যোখ্যো তরফ কযো যয়যছ। 
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