
সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৭৬ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ টাযজন াফ জঙ্গর এর এপ-১/৭৬ ৭-১-৭৬ 

২ প্রচ্চতচ্চনচ্চধ এর এপ-২/৭৬ ১২-১-৭৬ 

৩ দুভন এর এপ-৩/৭৬ ২৭-১-৭৬ 

৪ এক মুত্রঠা বাত এর এপ-৪/৭৬ ২৮-১-৭৬ 

৫ সয়ানা এর এপ-৫/৭৬ ২-১-৭৬ 

৬ জাচ্চরয়াচ্চত এর এপ-৬/৭৬ ৬-২-৭৬ 

৭ চত্ররা ঘয ফাচ্চধ এর এপ-৭/৭৬ ১২-২-৭৬ 

৮ জাত্রনায়ায এর এপ-৮/৭৬ ১৭-২-৭৬ 

৯ ীযা এর এপ-৯/৭৬ ১৭-২-৭৬ 

১০ সপযাযী এর এপ-১০/৭৬ ২০-২-৭৬ 

১১ ভাচ্চধ এর এপ-১১/৭৬ ২৫-২-৭৬ 

১২ সুপ্রবাত এর এপ-১২/৭৬ ৫-৩-৭৬ 

১৩ জার সথত্রক জ্বারা এর এপ-১৩/৭৬ ১৫-৩-৭৬ 

১৪ জয় যাজয় এর এপ-১৪/৭৬ ১৫-৩-৭৬ 

১৫ সভত্রঘয াত্রনক যাং এর এপ-১৫/৭৬ ১৭-৩-৭৬ 

১৬ াঅকাাংখা এর এপ-১৬/৭৬ ২৭-৩-৭৬ 

১৭ াঅত্ররায ত্রথ এর এপ-১৭/৭৬ ৭-৪-৭৬ 

১৮ ভন মাত্রয চায় এর এপ-১৮/৭৬ ৭-৪-৭৬ 

১৯ যাজায ত্ররা াজা এর এপ-১৯/৭৬ ১৭-৪-৭৬ 

২০ চ্চক সম কচ্চয এর এপ-২১/৭৬ ২২-৪-৭৬ 

২১ যাং সফযাং এর এপ-২২/৭৬ ২৬-৪-৭৬ 

২২ া মুচ্চি এর এপ-২৪/৭৬ ১৯-৫-৭৬ 

২৩ স্মাগরায এর এপ-২৫/৭৬ ১৯-৫-৭৬ 

২৪ কাজর সযখা এর এপ-২৬/৭৬ ১৯-৫-৭৬ 

২৫ ফচ্চিনী  এর এপ-২৭/৭৬ ২৬-৫-৭৬ 

২৬ নয়নভচ্চন এর এপ-২৮/৭৬ ২-৬-৭৬ 

২৭ গযচ্চভর এর এপ-৩১/৭৬ ১৭-৬-৭৬ 

২৮ ফগী এর সদত্র এর এপ-৩২/৭৬ ১১-১১-৭৬ 

২৯ যত্রিয  ডাক এর এপ-৩৩/৭৬ ৭-৬-৭৬ 

৩০ গুন্ডা এর এপ-৩৪/৭৬ ১৪-৭-৭৬ 

৩১ দসুয ফনহুয এর এপ-৩৬/৭৬ ২৬-৭-৭৬ 

৩২ পাত্রদ চ্চিয়া ফগা এর এপ-৩৮/৭৬ ৯-৮-৭৬ 

৩৩ তীয বাঙ্গা সঢাঈ এর এপ-৩৯/৭৬ ২৮-৮-৭৬ 

৩৪ যাজ যাণী এর এপ-৪০/৭৬ ১১-৯-৭৬ 

৩৫ চ্চদ সযাআন এর এপ-৪১/৭৬ ১৬-৯-৭৬ 

৩৬ ফাাদুয এর এপ-৪২/৭৬ ২০-৯-৭৬ 

৩৭ সগান কথা এর এপ-৪৩/৭৬ ২২-৯-৭৬ 

৩৮ সতু এর এপ-৪৪/৭৬ ১৬-১০-৭৬ 

৩৯ জীফন ভযণ এর এপ-৪৫/৭৬ ১৫-১১-৭৬ 

৪০ জীফন াথী এর এপ-৪৭/৭৬ ৩-১১-৭৬ 

৪১ াঅগুন এর এপ-৪৮/৭৮ ১৯-১১-৭৬ 

৪২ ভাটিয ভায়া এর এপ-৪৯/৭৬ ২৯-১১-৭৬ 

৪৩ ানুত্রযাধ এর এপ-৫১/৭৬ ৮-১২-৭৬ 

৪৪ াভয সপ্রভ এর এপ-৫২/৭৬ ১৪-১২-৭৬ 

৪৫ সূর্য্ণগ্রণ এর এপ-৫৫/৭৬ ৬-১২-৭৬ 

৪৬ ভচ্চনায এর এপ-৫৩/৭৬ ২৯-১২-৭৬ 

৪৭ কুয়াা এর এপ-৫৪/৭৬ ৩০-১২-৭৬ 
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১৯৭৭ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ ভচ্চত ভর এর এপ-    /৭৭ ৫-১-৭৭ 

২ ানুবফ এর এপ-৬৮/৭৭ ২৭-৪-৭৭ 

৩ াগয বাা এর এপ-৫৬/৭৭ ৬-১-৭৭ 

৪ ীভানা সচ্চযত্রয় এর এপ-     /৭৭ ৫-১-৭৭ 

৫ তৃষ্ণা এর এপ-৫৭/৭৭ ২২-২-৭৭ 

৬ লুত্রকাচুচ্চয এর এপ-৫৮/৭৭ ১৫-২-৭৭ 

৭ করাংচ্চকনী এর এপ-৫৬/৭৭ ৮-১-৭৭ 

৮ ানন্ত সপ্রভ এর এপ-৬২/৭৭ ১৮-৩-৭৭ 

৯ ভভতা এর এপ-৬০/৭৭ ৩-৩-৭৭ 

১০ চ্চঞ্জয এর এপ-৬১/৭৭ ৮-৩-৭৭ 

১১ াফা াভত এর এপ-৬৩/৭৭ ২৩-৩-৭৭ 

১২ পচ্চযয়াদ এর এপ-৬৪/৭৭ ৬-৪-৭৭ 

১৩ াত্রফ চ্চফচ্চফ সগারাভ এর এপ-৬৫/৭৭ ১১-৪-৭৭ 

১৪ কুয়াা এর এপ-৬৬/৭৭ ১৫-৪-৭৭ 

১৫ াফান এর এপ-৬৭/৭৭ ১৯-৪-৭৭ 

১৬ তারা এর এপ-৬৯/৭৭ ১৫-৫-৭৭ 

১৭ যি থ এর এপ-৭০/৭৭ ২১-৫-৭৭ 

১৮ ানুত্রযাধ এর এপ-৭১/৭৭ ২৪-৫-৭৭ 

১৯ ভা  এর এপ-৭২/৭৭ ২৭-৫-৭৭ 

২০ সদাস্ত দুভন এর এপ-৭৪/৭৭ ২৩-৬-৭৭ 

২১ াঈজ্জ্বর সূত্রর্য্ণয নীত্রচ এর এপ-৭৩/৭৭ ২১-৬-৭৭ 

২২ চ্চদত্রনয য চ্চদন এর এপ-৭৫/৭৭ ২৪-১২-৭৭ 

২৩ াান্ত সপ্রভ এর এপ-৭৬/৭৭ ২৫-৭-৭৭ 

২৪ চত্রকাযী এর এপ-৭৭/৭৭ ২৫-৭-৭৭ 

২৫ যাত্রতয কচ্চর এর এপ-৭৮/৭৭ ১৩-৮-৭৭ 

২৬ দাতা াত্রতভ তাাআ এর এপ-৭৯/৭৭ ৫-৯-৭৭ 

২৭ চ্চনান এর এপ-৮০/৭৭ ৪-৯-৭৭ 

২৮ দভ ভাত্রযা দভ এর এপ-৮১/৭৭ ১৪-৯-৭৭ 

২৯ ভারা এর এপ-৮২/৭৭ ২৯-৯-৭৭ 

৩০ ভত্রনয ভানুল এর এপ-৮৩/৭৭ ৫-১১-৭৭ 

৩১ জননী এর এপ-৮৪/৭৭ ১৯-১১-৭৭ 

৩২ ফসুন্ধযা এর এপ-৮৫/৭৭ ১৪-১২-৭৭ 

৩৩ গুনাগায এর এপ-৮৬/৭৭ ২৪-১২-৭৭ 

৩৪ মাদুয ফাঁী এর এপ-৮৭/৭৭ ২৮-১২-৭৭ 
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১৯৭৮ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াচ্চিচ্চখা এপ এপ-১/৭৮ ৯-১-৭৮ 

২ চািা এপ এপ-২/৭৮ ৯-১-৭৮ 

৩ াাংগায এপ এপ-৩/৭৮ ১৪-১-৭৮ 

৪ যাজ দুরাযী এপ এপ-৪/৭৮ ৯-১-৭৮ 

৫ সছাট াত্রফ এপ এপ-৬/৭৮ ৩০-১-৭৮ 

৬ াঅাভী এপ এপ-৭/৭৮ ৪-২-৭৮ 

৭ ফদ চ্চফদায় এপ এপ-৮/৭৮ ১৫-২-৭৮ 

৮ াত্রচনা াচ্চতচ্চথ এপ এপ-৯/৭৮ ২৪-২-৭৮ 

৯ সাাগ এপ এপ-১০/৭৮ ২৪-২-৭৮ 

১০ সজাদ এপ এপ-১১/৭৮ ১৬-৩-৭৮ 

১১ াঅগুত্রনয াঅত্ররা এপ এপ-১২/৭৮ ১৬-৩-৭৮ 

১২ করাংচ্চকনী এপ এপ-১৩/৭৮ ১৬-৩-৭৮ 

১৩ শ্রীভচ্চত চায চ্চফ এপ এপ-১৪/৭৮ ৫-৪-৭৮ 

১৪ াান্ত সঢাঈ এপ এপ-১৫/৭৮ ১৮-৪-৭৮ 

১৫ ফন্ধু এপ এপ-১৬/৭৮ ১৮-৪-৭৮ 

১৬ সনারক এপ এপ-১৭/৭৮ ৪-৫-৭৮ 

১৭ াগরা যাজা এপ এপ-১৮/৭৮ ২৪-৪-৭৮ 

১৮ ফাজীভাত এপ এপ-১৯/৭৮ ১৫-৫-৭৮ 

১৯ কাপুরুল এপ এপ-২১/৭৮ ১-৬-৭৮ 

২০ দাফী এপ এপ-২২/৭৮ ৫-৬-৭৮ 

২১ াত্রযাং সফৌ এপ এপ-২৩/৭৮ ১৫-৬-৭৮ 

২২ ভদৄচ্চভতা এপ এপ-২৪/৭৮ ২১-৬-৭৮ 

২৩ াচ্চচ্চিত  এপ এপ-২৫/৭৮ ১-৭-৭৮ 

২৪ চ্চভন্টু াঅভায নাভ এপ এপ-২৬/৭৮ ১২-৭-৭৮ 

২৫ াহ্জাদা এপ এপ-২৭/৭৮ ১৮-৭-৭৮ 

২৬ সভত্রঘয ত্রয সভঘ এপ এপ-২৮/৭৮ ১৮-৭-৭৮ 

২৭ নূপুয এপ এপ-২৯/৭৮ ২৭-৭-৭৮ 

২৮ ারাংকায এপ এপ-৩০/৭৮ ২৭-৭-৭৮ 

২৯ াঅাভী াচ্চজয এপ এপ-৩১/৭৮ ২-৯-৭৮ 

৩০ সগারাী এখন সেত্রন এপ এপ-৩২/৭৮ ২-৯-৭৮ 

৩১ তুপান এপ এপ-৩৩/৭৮ ৫-১০-৭৮ 

৩২ সভত্রয ফানু এপ এপ-৩৪/৭৮ ১৮-১০-৭৮ 

৩৩ াঅনািী এপ এপ-৩৫/৭৮ ১৮-১০-৭৮ 

৩৪ ভত্রখারীয ফাঁত্রক এপ এপ-৩৬/৭৮ ১৮-১০-৭৮ 

৩৫ াআাযা এপ এপ-৩৭/৭৮ ১৪-১১-৭৮ 

৩৬ সফরা সত্রলয গান এপ এপ-৩৮/৭৮ ১৪-১১-৭৮ 

৩৭ এ কাত্ররয নায়ক এপ এপ-৩৯/৭৮ ২৯-১১-৭৮ 

৩৮ পচ্চকয ভজনু াহ্ এপ এপ-৪০/৭৮ ৮-১২-৭৮ 

৩৯ াযাত্রনা ভাচ্চনক এপ এপ-৪১/৭৮ ১২-১২-৭৮ 

৪০ ডুমুত্রযয পৄর এপ এপ-৪২/৭৮ ২২-১২-৭৮ 

৪১ কায াত্র এপ এপ-৪৩/৭৮ ২৩-১২-৭৮ 

৪২ ঘয জাভাাআ এপ এপ-৪৪/৭৮ ২৩-১২-৭৮ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৭৯ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ ানুযাগ এরএপ-১/৭৯ ৭-১-৭৯ 

২ যাজভর এরএপ-২/৭৯ ১৫-১-৭৯ 

৩ সূম ণ াংগ্রাভ এরএপ-৩/৭৯ ১৮-১-৭৯ 

৪ নত্রদয  চাঁদ এরএপ-৪/৭৯ ১৮-১-৭৯ 

৫ সতারাি এরএপ-৫/৭৯ ১৯-১-৭৯ 

৬ জীফন এত্ররা চ্চপত্রয এরএপ-৬/৭৯ ২৬-১-৭৯ 

৭ ডভরন এরএপ-৭/৭৯ ১-২-৭৯ 

৮ দুটি ভন দুটি াঅা এরএপ-৮/৭৯ ২০-২-৭৯ 

৯ াঅয়না এরএপ-৯/৭৯ ২৪-২-৭৯ 

১০ চ্চদন মায় কথা থাত্রক এরএপ-১০/৭৯ ২৩-২-৭৯ 

১১ কন্যা ফদর এরএপ-১১/৭৯ ২-৩-৭৯ 

১২ চ্চজচ্চঞ্জয এরএপ-১২/৭৯ ২৯-৩-৭৯ 

১৩ সফ-দ্বীন এরএপ-১৩/৭৯ ১১-৪-৭৯ 

১৪ ভদৄভচ্চত এরএপ-১৪/৭৯ ১৮-৪-৭৯ 

১৫ ভাটিয ঘয এরএপ-১৫/৭৯ ১৯-৪-৭৯ 

১৬ জফাফ এরএপ-১৬/৭৯ ১৮-৪-৭৯ 

১৭ সমৌতুক এরএপ-১৭/৭৯ ২৩-৪-৭৯ 

১৮ াঅযভান এরএপ-১৮/৭৯ ২৮-৪-৭৯ 

১৯ স্মৃচ্চত তুচ্চভ সফদনা এরএপ-১৯/৭৯ ১২-৫-৭৯ 

২০ সচাত্রখয ভচ্চন এরএপ-২০/৭৯ ১২-৫-৭৯ 

২১ নাগ নাচ্চগনী এরএপ-২১/৭৯ ১৫-৫-৭৯ 

২২ চ্চপ্রয় ফান্ধফী এরএপ-২২/৭৯ ২৪-৫-৭৯ 

২৩ ফারুদ এরএপ-২৩/৭৯ ৩০-৫-৭৯ 

২৪ ঘয াংায এরএপ-২৪/৭৯ ১৪-৬-৭৯ 

২৫ ভাটিয ভানুল এরএপ-২৫/৭৯ ১৮-৬-৭৯ 

২৬ সানায সচত্রয় দাভী এরএপ-২৬/৭৯ ২৩-৬-৭৯ 

২৭ ফন্দুক এরএপ-২৭/৭৯ ২৮-৬-৭৯ 

২৮ সছাট ভা এরএপ-২৮/৭৯ ৪-৭-৭৯ 

২৯ যাজ কুভাযী চন্দ্রফান এরএপ-২৯/৭৯ ৯-৭-৭৯ 

৩০ াঅযাধনা এরএপ-৩০/৭৯ ১০-৭-৭৯ 

৩১ ফদরা এরএপ-৩১/৭৯ ১২-৭-৭৯ 

৩২ য়াদা এরএপ-৩২/৭৯ ১৬-৮-৭৯ 

৩৩ য সথত্রক দূত্রয এরএপ-৩৩/৭৯ ২৩-৮-৭৯ 

৩৪ াচ্চবভান এরএপ-৩৪/৭৯ ১-৯-৭৯ 

৩৫ চ্চঙ্গনী এরএপ-৩৫/৭৯ ৬-৯-৭৯ 

৩৬ চ্চফজচ্চয়নী সানাবান এরএপ-৩৬/৭৯ ৮-৯-৭৯ 

৩৭ বুরবুর-এ-ফাগদাদ এরএপ-৩৭/৭৯ ১৯-৯-৭৯ 

৩৮ চ্চদ পাদায এরএপ-৩৯/৭৯ ৪-১০-৭৯ 



৩৯ াইভান এরএপ-৪০/৭৯ ৪-১০-৭৯ 

৪০ নত্রজায়ান এরএপ-৪২/৭৯ ৮-১০-৭৯ 

৪১ াম্পানয়ারা এরএপ-৪৩/৭৯ ১৩-১০-৭৯ 

৪২ রুাচ্চর সকত্রত এরএপ-৪৫/৭৯ ২৯-১০-৭৯ 

৪৩ রুত্রয যানী সচাত্রযয যাজা এরএপ-৪৬/৭৯ ৩০-১০-৭৯ 

৪৪ যাজফিী এরএপ-৪৭/৭৯ ৩০-১০-৭৯ 

৪৫ সানায চ্চযণ এরএপ-৪৮/৭৯ ৩০-১০-৭৯ 

৪৬ সুিযী এরএপ-৫০/৭৯ ১৯-১২-৭৯ 

৪৭ দযন এরএপ-৫১/৭৯ ২৪-১২-৭৯ 

৪৮ সূর্য্ণ দীঘর ফািী এরএপ-৫২/৭৯ ২৯-১২-৭৯ 

৪৯ চন্দ্রত্ররখা এরএপ-৫৩/৭৯ ৩-১-৮০ 

৫০ চ্চখ তুচ্চভ কায এরএপ-৫৪/৭৯ ৪-১-৮০ 
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১৯৮০ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ চম্পা চাত্রভরী এর এপ-১/৮০ ১৮-১-৮০ 

২ সজাকায এর এপ-২/৮০ ১৮-১-৮০ 

৩ তরুরতা এর এপ-৩/৮০ ৩০-১-৮০ 

৪ লুত্রটযা এর এপ-৪/৮০ ৩০-১-৮০ 

৫ সভাকাত্রফরা এর এপ-৫/৮০ ২২-২-৮০ 

৬ কথা চ্চদরাভ এর এপ-৬/৮০ ২৮-২-৮০ 

৭ যাজ নচ্চিনী এর এপ-৭/৮০ ৩-৩-৮০ 

৮ াঅভীয পচ্চকয এর এপ-৮/৮০ ৩-৩-৮০ 

৯ তাজ  তত্ররায়ায এর এপ-৯/৮০ ১৮-৩-৮০ 

১০ াঅন বাাআ এর এপ-১০/৮০ ১৮-৩-৮০ 

১১ মচ্চদ জানতাভ এর এপ-১১/৮০ ২১-৩-৮০ 

১২ ছুটিয ঘন্টা এর এপ-১২/৮০ ২৪-৩-৮০ 

১৩ ছক্কা াঞ্জা এর এপ-১৩/৮০ ২৫-৩-৮০ 

১৪ াঅত্রখযী চ্চনান এর এপ-১৪/৮০ ৩১-৩-৮০ 

১৫ সল াঈত্তয এর এপ-১৫/৮০ ৫-৪-৮০ 

১৬ এচ্চতভ এর এপ-১৬/৮০ ৮-৪-৮০ 

১৭ চ্চদয়ানা এর এপ-১৭/৮০ ১১-৪-৮০ 

১৮ গাত্রয়য সছত্রর এর এপ-১৮/৮০ ৬-৫-৮০ 

১৯ বাাআ বাাআ এর এপ-১৯/৮০ ৮-৫-৮০ 

২০ জাংরী যানী এর এপ-২০/৮০ ১২-৬-৮০ 

২১ জীফন মৃতুয এর এপ-২১/৮০ ২৫-৬-৮০ 

২২ গাাং চ্চচর এর এপ-২২/৮০ ২-৭-৮০ 

২৩ এখনাআ ভয় এর এপ-২৩/৮০ ৩-৭-৮০ 

২৪ ডান চ্চত্রট সছত্রর এর এপ-২৪/৮০ ১৮-৭-৮০ 

২৫ হুয-এ-াঅযফ এর এপ-২৫/৮০ ১৮-৭-৮০ 

২৬ এচ্চভত্ররয সগাত্রয়িা ফাচ্চনী এর এপ-২৬/৮০ ২২-৭-৮০ 

২৭ াচ্চবত্রমাগ এর এপ-২৭/৮০ ৩০-৭-৮০ 

২৮ ভয যীপ এর এপ-২৮/৮০ ৬-৮-৮০ 

২৯ যাজ কন্যা এর এপ-২৯/৮০ ২১-৮-৮০ 

৩০ াংঘল ণ এর এপ-৩১/৮০ ৭-৮-৮০ 

৩১ চ্চদরদায এর এপ-৩২/৮০ ৭-৮-৮০ 

৩২ ফাগদাত্রদয সচায এর এপ-৩৩/৮০ ৭-৮-৮০ 

৩৩ সদাস্তী এর এপ-৩৪/৮০ ২৯-৮-৮০ 

৩৪ প্রচ্চতজ্ঞা এর এপ-৩৫/৮০ ৯-৯-৮০ 



৩৫ মাদুনগয এর এপ-৩৬/৮০ ১০-৯-৮০ 

৩৬ াী দযফায এর এপ-৩৭/৮০ ২৯-৯-৮০ 

৩৭ াঅনাযকচ্চর এর এপ-৩৮/৮০ ৪-১০-৮০ 

৩৮ সফৌ-যানী এর এপ-৩৯/৮০ ১০-১১-৮০ 

৩৯ নাচ্চগন এর এপ-৪০/৮০ ৫-১১-৮০ 

৪০ াঅচ্চরপ রায়রা এর এপ-৪১/৮০ ৮-১১-৮০ 

৪১ াাংীদায এর এপ-৪২/৮০ ১৮-১১-৮০ 

৪২ ফদফযণ এর এপ-৪৩/৮০ ২১-১১-৮০ 

৪৩ ঘুচ্চি এর এপ-৪৫/৮০ ৮-১২-৮০ 

৪৪ যাজায যাজা এর এপ-৪৬/৮০ ২৩-১২-৮০ 

৪৫ কাাআ এর এপ-৪৭/৮০ ২২-১২-৮০ 
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১৯৮১ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াজাদী গুরফাায এর এপ-১/৮১ ৭-১-৮১ 

২ ফাদর এর এপ-২/৮১ ৭-১-৮১ 

৩ াঅনাযকচ্চর এর এপ-৩/৮১ ১৪-১-৮১ 

৪ পুেফদ এর এপ-৪/৮১ ১০-২-৮১ 

৫ বাত্ররা ভানুল এর এপ-৫/৮১ ২৩-২-৮১ 

৬ সভৌ সচায এর এপ-৬/৬১ ৩-৩-৮১ 

৭ চ্চফচ্চন সুতায ভারা এর এপ-৭/৮১ ১৬-৩-৮১ 

৮ ঝুভকা এর এপ-৮/৮১ ৩০-৩-৮১ 

৯ াঅরাাঈচ্চিন াঅরী ফাফা এর এপ-৯/৮১ ২০-৪-৮১ 

১০ রাগাভ এর এপ-১০/৮১ ২১-৪-৮১ 

১১ যত্রদী এর এপ-১২/৮১ ১৫-৫-৮১ 

১২ নফাফ জাদী এর এপ-১১/৮১ ৯-৫-৮১ 

১৩ যাত্রখ াঅল্লা ভাত্রয সক এর এপ-১২/৮১ ২৩-৫-৮১ 

১৪ দুাআ ফ ণ এর এপ-১৩/৮১ ২৩-৫-৮১ 

১৫ সুত্রখয াংায এর এপ-১৪/৮১ ২-৬-৮১ 

১৬ সানায তযী এর এপ-১৫/৮১ ১০-৬-৮১ 

১৭ নাচ্চগনী কন্যা এর এপ-১৬/৮১ ১০-৬-৮১ 

১৮ সুরতানা ডাকু এর এপ-১৭/৮১ ১৩-৬-৮১ 

১৯ ভানগয এর এপ-১৮/৮১ ৯-৭-৮১ 

২০ ফাঁধন াযা এর এপ-১৯/৮১ ১৭-৭-৮১ 

২১ ঘযনী এর এপ-২০/৮১ ১৭-৭-৮১ 

২২ ভাসুভ এর এপ-২১/৮১ ২২-৭-৮১ 

২৩ সদনা ানা এর এপ-২২/৮১ ২৪-৭-৮১ 

২৪ সচ্চরভ জাত্রবদ এর এপ-২৩/৮১ ২৮-৭-৮১ 

২৫ স্বাভী এর এপ-২৪/৮১ ২৮-৭-৮১ 

২৬ ভাটিয পুতুর এর এপ-২৫/৮১ ১০-৮-৮১ 

২৭ াঅায াঅত্ররা এর এপ-২৬/৮১ ১১-৮-৮১ 

২৮ স্তাদ াগত্রযদ এর এপ-২৮/৮১ ২-৯-৮১ 

২৯ বাঙ্গা গিা এর এপ-২৯/৮১ ৯-৯-৮১ 

৩০ সদাস্তী এর এপ-৩০/৮১ ১৪-৯-৮১ 



৩১ যাজ নতণকী এর এপ-৩২/৮১ ২২-৯-৮১ 

৩২ সদনা ানা এর এপ-৩৩/৮১ ২৫-৯-৮১ 

৩৩ াঅকা যী এর এপ-৩৪/৮১ ২৯-৯-৮১ 

৩৪ ািী এর এপ-৩৫/৮১ ৫-১০-৮১ 

৩৫ কুদযত এর এপ-৩৬/৮১ ৫-১০-৮১ 

৩৬ জীফন সনৌকা এর এপ-৩৭/৮১ ১০-১১-৮১ 

৩৭ সুত্রখ থাক এর এপ-৩৮/৮১ ৯-১০-৮১ 

৩৮ সাাগ চ্চভরন এর এপ-৩৯/৮১ ২৩-১০-৮১ 

৩৯ জনতা এক্সত্রপ্র এর এপ-৪০/৮১ ৫-১১-৮১ 

৪০ াঅল্লা সভত্রযফান এর এপ-৪১/৮১ ৬-১১-৮১ 

৪১ যাজা াত্রফ এর এপ-৪৩/৮১ ২৬-১১-৮১ 

৪২ সযভী চুচ্চি এর এপ-৪৪/৮১ ২৬-১১-৮১ 

৪৩ ভদৄ ভারতী  এর এপ-৪৫/৮১ ১-১২-৮১ 

৪৪ ৎ ভা এর এপ-৪৬/৮১ ২-১২-৮১ 

৪৫ ভানী এর এপ-৪৯/৮১ ৪-১২-৮১ 

৪৬ ানাাআ এর এপ-৫২/৮১ ১৯-১২-৮১ 

৪৭ করভীরতা এর এপ-৫৩/৮১ ২৩-১২-৮১ 

৪৮ ডাচ্চর ণাং এর এপ-৫৪/৮১ ২৩-১২-৮১ 

৪৯ জন্ সথত্রক জ্বরচ্চছ এর এপ-৫৫/৮১ ৩০-১২-৮১ 

৫০ াঈজান বাটি এর এপ-৫৬/৮১ ৩১-১২-৮১ 

৫১ রার বুত্রজয ারা এর এপ-৫৭/৮১ ১৯-১২-৮১ 
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১৯৮২ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াঅরতা ফানু এর এপ-১/৮২ ৬-১-৮২ 

২ নান্টু ঘটক এর এপ-২/৮২ ৯-২-৮২ 

৩ াঅরী  াঅভা এর এপ-৪/৮২ ১১-২-৮২ 

৪ স্বাভীয সাাগ এর এপ-৫/৮২ ৯-৩-৮২ 

৫ নুতন ফাঈ এর এপ-৬/৮২ ১২-৩-৮২ 

৬ নাচ্চগনা কন্যা এর এপ-৭/৮২ ২৩-৩-৮২ 

৭ মৄফযাজ এর এপ-৮/৮২ ২৩-৩-৮২ 

৮ রার কাজর এর এপ-৯/৮২ ২৩-৩-৮২ 

৯ তাত্রয ঘয  এর এপ-১০/৮২ ১০-৪-৮২ 

১০ দাগয এর এপ-১২/৮২ ১২-৪-৮২ 

১১ রাব াআন চ্চাংগাপুয এর এপ-১১/৮২ ১২-৫-৮২ 

১২ সকাঈ কাত্রযা নয় এর এপ-১৩/৮২ ১০-৭-৮২ 

১৩ ফি ফািীয সভত্রয় এর এপ-১৪/৮২ ১০-৭-৮২ 

১৪ াইদ সভাফাযক এর এপ-১৫/৮২ ২০-৭-৮২ 

১৫ বুজ াথী এর এপ-১৬/৮২ ২৫-৭-৮২ 

১৬ নাত ফাঈ এর এপ-১৭/৮২ ১৭-৮-৮২ 

১৭ ীভায এর এপ-১৮/৮২ ২০-৮-৮২ 

১৮ নাচ্চর এর এপ-১৯/৮২ ২৩-৮-৮২ 

১৯ ভাত্রন না ভানা এর এপ-২০/৮২ ২৪-৮-৮২ 

২০ সখাকন সানা এর এপ-২১/৮২ ২৪-৮-৮২ 

২১ চাঁদ সুরুজ এর এপ-২২/৮২ ২৫-৮-৮২ 

২২ ভাাআ রাব এর এপ-২৩/৮২ ২৫-৮-৮২ 

২৩ যজনী গন্ধা এর এপ-২৪/৮২ ১-৯-৮২ 

২৪ াঅর-সরার এর এপ-২৬/৮২ ১-৯-৮২ 

২৫ মন্ত্রয ভন্তয এর এপ-২৭/৮২ ৬-৯-৮২ 

২৬ কাজর রতা এর এপ-২৮/৮২ ৮-৯-৮২ 



২৭ যাজ চ্চাংান এর এপ-২৯/৮২ ১১-১০-৮২ 

২৮ চ্চচৎকায এর এপ-৩০/৮২ ১৫-৯-৮২ 

২৯ ভাযাজা এর এপ-৩১/৮২ ১৬-৯-৮২ 

৩০ সভঘ চ্চফজরী ফাদর এর এপ-৩২/৮২ ১১-১০-৮২ 

৩১ ফি বার সরাক চ্চছর এর এপ-৩৩/৮২ ২২-৯-৮২ 

৩২ দখর এর এপ-৩৪/৮২ ৪-১০-৮২ 

৩৩ চ্চযফতণন এর এপ-২৫/৮২ ১৬-১০-৮২ 

৩৪ সদফদা এর এপ-৩৫/৮২ ২২-১১-৮২ 

৩৫ বারফাা এর এপ-৩৬/৮২ ২২-১১-৮২ 

৩৬ টক্কয এর এপ-৩৭/৮২ ১৭-১১-৮২ 

৩৭ রালু ভুলু এর এপ-৩৮/৮২ ৬-১২-৮২ 

৩৮ কাত্ররা সগারা এর এপ-৩৯/৮২ ১৪-১২-৮২ 

৩৯ দুাআ য়ায াঅরতা এর এপ-৪০/৮২ ১৬-১২-৮২ 

৪০ সভানা এর এপ-৪১/৮২ ৩০-১২-৮২ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১  চ্চকািয  এর এপ-১/১৯৮৩  ৫-১-৮৩ 

২ রাাআরী ভজনু  এর এপ-২/১৯৮৩ ৫-১-৮৩ 

৩ ফদনাভ  এর এপ-৩/১৯৮৩ ৫-১-৮৩ 

৪ াত যাজায ধন  এর এপ-৪/১৯৮৩ ৬-১-৮৩ 

৫ াআজ্জত  এর এপ-৫/১৯৮৩ ২৬-১-৮৩ 

৬ ফায ঘয  এর এপ-৬/১৯৮৩ ৩০-১-৮৩ 

৭ াঅত্রফায়াত  এর এপ-৭/১৯৮৩ ১-২-৮৩ 

৮ গচ্চর সথত্রক যাজথ (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৮/১৯৮৩ ৭-২-৮৩ 

৯ ঝুমুয  এর এপ-৯/১৯৮৩ ২৪-২-৮৩ 

১০ াভান  এর এপ-১০/১৯৮৩ ২৪-২-৮৩ 

১১ াী সচায  এর এপ-১১/১৯৮৩ ২৪-২-৮৩ 

১২ প্রচ্চতচ্চাংা (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-১২/১৯৮৩ ১-৩-৮৩ 

১৩ াঅা  এর এপ-১৩/১৯৮৩ ৯-৩-৮৩ 

১৪ ভান ম্মান (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-১৪/১৯৮৩ ৬-৩-৮৩ 

১৫ নাগ    পূচ্চন ণভা  এর এপ-১৫/১৯৮৩ ৩১-৩-৮৩ 

১৬ গচ্চর সথত্রক যাজথ  এর এপ-১৬/১৯৮৩ ১৫-৩-৮৩ 

১৭ পুযস্কায  এর এপ-১৭/১৯৮৩ ১৭-৩-৮৩ 

১৮ সপ্রভ নগয  এর এপ-১৮/১৯৮৩ ১৩-৪-৮৩ 

১৯ াঅযী নগয  এর এপ-১৯/১৯৮৩ ১৩-৪-৮৩ 

২০ সচনা মুখ (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-২০/১৯৮৩ ১৩-৪-৮৩ 

২১ প্রচ্চতচ্চাংা  এর এপ-২১/১৯৮৩ ২৭-৪-৮৩ 

২২ ধন সদৌরত (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-২২/১৯৮৩ ৭-৬-৮৩ 

২৩ ধন সদৌরত  এর এপ-২৩/১৯৮৩ ৩০-৬-৮৩ 

২৪ াঅীফাদ  এর এপ-২৪/১৯৮৩ ১০-৭-৮৩ 



২৫ ভান ম্মান  এর এপ-২৫/১৯৮৩ ১০-৭-৮৩ 

২৬ সচনামুখ  এর এপ-২৬/১৯৮৩ ৩-৭-৮৩ 

২৭ ফি ভা  এর এপ-২৭/১৯৮৩ ৩-৭-৮৩ 

২৮ চযাত্ররঞ্জ  এর এপ-২৮/১৯৮৩ ২৫-৭-৮৩ 

২৯ স্বাভীয ঘয  এর এপ-২৯/১৯৮৩ ২৫-৭-৮৩ 

৩০ দূযত্রদ  এর এপ-৩০/১৯৮৩ ২৫-৭-৮৩ 

৩১ ফি বাত্ররা সরাক চ্চছর  এর এপ-৩১/১৯৮৩ ২৭-৭-৮৩ 

৩২ জাচ্চন  এর এপ-৩২/১৯৮৩ ২৯-৮-৮৩ 

৩৩ ফানজাযাভ  এর এপ-৩৩/১৯৮৩ ৩০-৮-৮৩ 

৩৪ গািায  এর এপ-৩৪/১৯৮৩ ১-৯-৮৩ 

৩৫ ান্ধফদৄ  এর এপ-৩৫/১৯৮৩ ৪-৯-৮৩ 

৩৬ নাগযানী  এর এপ-৩৬/১৯৮৩ ৬-৯-৮৩ 

৩৭ ভয় কথা ফত্রর  এর এপ-৩৭/১৯৮৩ ৭-৯-৮৩ 

৩৮ সপযাযী ফন্ত (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৩৮/১৯৮৩ ৭-৯-৮৩ 

৩৯ সপ্রভ ফন্ধন  এর এপ-৩৯/১৯৮৩ ৮-৯-৮৩ 

৪০ আঁচ্চখ চ্চভরন  এর এপ-৪০/১৯৮৩ ১৫-৯-৮৩ 

৪১ বাগ্যচ্চরচ্চ  এর এপ-৪১/১৯৮৩ ১১-১০-৮৩ 

৪২ সপযাযী ফন্ত  এর এপ-৪২/১৯৮৩ ১১-১০-৮৩ 

৪৩ চ্চযফতণন (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৪৩/১৯৮৩ ২২-১০-৮৩ 

৪৪ চ্চযফতণন  এর এপ-৪৪/১৯৮৩ ২৭-১০-৮৩ 

৪৫ াসু াঅভায াসু  এর এপ-৪৫/১৯৮৩ ২৭-১০-৮৩ 

৪৬ ফাংধয  এর এপ-৪৬/১৯৮৩ ২-১১-৮৩ 

৪৭ নাজভা  এর এপ-৪৭/১৯৮৩ ২-১১-৮৩ 

৪৮ াচ্চস্ত (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৪৮/১৯৮৩ ১৪-১১-৮৩ 

৪৯ চ্চ াঅাআ চ্চড  এর এপ-৪৯/১৯৮৩ ২৭-১১-৮৩ 

৫০ াচ্চস্ত  এর এপ-৫০/১৯৮৩ ১-১২-৮৩ 

 ৫১  দ্মাফতী  এর এপ-৫১/১৯৮৩  ১৫-১২-৮৩ 

৫২ নূতন পৃচ্চথফী  এর এপ-৫২/১৯৮৩ ২২-১২-৮৩ 

৫৩ তারাক  এর এপ-৫৩/১৯৮৩ ২৮-১২-৮৩ 

৫৪ পূণচ্চভরন  এর এপ-৫৪/১৯৮৩ ১-১-৮৪ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১  যাজফািী (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-১/১৯৮৪   ৮-১-৮৪ 

২ যান াখী এর এপ-২/১৯৮৪  ১৮-১-৮৪ 

৩ চ্চপ্রত্রন্প টিনা খান এর এপ-৩/১৯৮৪  ১৮-১-৮৪ 

৪ ফাঈ কথা ক এর এপ-৪/১৯৮৪  ২৬-১-৮৪ 

৫ যীপ ফদভা (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৫/১৯৮৪  ২৬-১-৮৪ 

৬ যাজফািী এর এপ-৬/১৯৮৪  ২৬-১-৮৪ 

৭ যীপ ফদভা এর এপ-৭/১৯৮৪  ২৩-২-৮৪ 

৮ যত্রয ফাাআদানী এর এপ-৮/১৯৮৪  ২৩-২-৮৪ 

৯ ভৎস্য কুভাযী এর এপ-৯/১৯৮৪  ৪-৩-৮৪ 

১০ ভান াচ্চবভান এর এপ-১০/১৯৮৪  ৪-৩-৮৪ 

১১ নুতন পৃচ্চথফী এর এপ-১১/১৯৮৪  ৪-৩-৮৪ 

১২ াচ্চবমান এর এপ-১২/১৯৮৪  ২০-৩-৮৪ 

১৩ চ্চফত্ররাী এর এপ-১৩/১৯৮৪  ২৫-৩-৮৪ 

১৪ সজা এর এপ-১৪/১৯৮৪  ২৮-৩-৮৪ 

১৫ াঈত্রটাযথ এর এপ-১৫/১৯৮৪  ৫-৪-৮৪ 

১৬ চ্চম্মত য়ারী এর এপ-১৬/১৯৮৪  ১১-৪-৮৪ 

১৭ াান তাত্রযক এর এপ-১৭/১৯৮৪  ১১-৪-৮৪ 

১৮ সুরুজ চ্চভঞা এর এপ-১৮/১৯৮৪  ২১-৪-৮৪ 



১৯ নীফ এর এপ-১৯/১৯৮৪  ২১-৪-৮৪ 

২০ যাচ্চজয়া সুরতানা (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-২০/১৯৮৪  ১০-৪-৮৪ 

২১ নয়ত্রনয াঅত্ররা এর এপ-২১/১৯৮৪  ১২-৫-৮৪ 

২২ ভয়না াগরা এর এপ-২২/১৯৮৪  ১৫-৫-৮৪ 

২৩ লিমন্ত্র (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-২৩/১৯৮৪  ১২-৫-৮৪ 

২৪ ভনা াগরা এর এপ-২৪/১৯৮৪  ১০-৫-৮৪ 

২৫ সুখ দুত্রখয াথী এর এপ-২৫/১৯৮৪  ১৬-৫-৮৪ 

২৬ লিমন্ত্র এর এপ-২৬/১৯৮৪  ২০-৪-৮৪ 

২৭ যাচ্চজয়া সুরতানা এর এপ-২৭/১৯৮৪  ২০-৪-৮৪ 

২৮ চিন দ্বীত্রয যাজকন্যা এর এপ-২৮/১৯৮৪  ২৪-৫-৮৪ 

২৯ ভানায়ক এর এপ-২৯/১৯৮৪  ৩১-৫-৮৪ 

৩০ নযভ গযভ এর এপ-৩০/১৯৮৪  ৩১-৫-৮৪ 

৩১ রার সভভ াত্রফ এর এপ-৩১/১৯৮৪  ৩১-৫-৮৪ 

৩২ ারতানাত এর এপ-৩২/১৯৮৪  ৩১-৫-৮৪ 

৩৩ জাচ্চরভ এর এপ-৩৩/১৯৮৪  ৩-৬-৮৪ 

৩৪ ভাত্রয়য আঁচর  এর এপ-৩৪/১৯৮৪  ১৯-৬-৮৪ 

৩৫ ম্রাট (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৩৫/১৯৮৪  ২৫-৬-৮৪ 

৩৬ চ্চনত্রদ ণাল এর এপ-৩৬/১৯৮৪  ১৪-৭-৮৪ 

৩৭ ম্রাট এর এপ-৩৭/১৯৮৪  ২৯-৭-৮৪ 

৩৮ গৃরক্ষ্ণী এর এপ-৩৮/১৯৮৪  ২-৮-৮৪ 

৩৯ ঘত্রয ফাাআত্রয (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৩৯/১৯৮৪  ২৩-৮-৮৪ 

৪০ াী কানুন এর এপ-৪০/১৯৮৪  ২৮-৮-৮৪ 

৪১ ভর এর এপ-৪১/১৯৮৪  ৫-৯-৮৪ 

৪২ কার ন্ধযা এর এপ-৪২/১৯৮৪  ৫-৯-৮৪ 

৪৩ চ্চি এর এপ-৪৩/১৯৮৪  ৫-৯-৮৪ 

৪৪ সনভক াযাভ এর এপ-৪৪/১৯৮৪  ৫-৯-৮৪ 

৪৫ রার সভভ াত্রফ এর এপ-৪৫/১৯৮৪  ১০-৯-৮৪ 

৪৬ চ্চখনীয মৄদ্ধ এর এপ-৪৬/১৯৮৪  ১০-৯-৮৪ 

৪৭ চ্চডী দ ণায এর এপ-৪৭/১৯৮৪  ৫-১০-৮৪ 

৪৮ ঘত্রয ফাাআত্রয এর এপ-৪৮/১৯৮৪  ১১-১০-৮৪ 

৪৯ দনয়াদাযী এর এপ-৪৯/১৯৮৪  ১১-১০-৮৪ 

৫০ সনন এর এপ-৫০/১৯৮৪  ১৮-১০-৮৪ 

 
                                                                                                          (চরভান াতা...২)  
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৫১  যাজদন্ড (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৫১/১৯৮৪  ২৮-১০-৮৪ 

৫২ াাধাযন  এর এপ-৫২/১৯৮৪ ২৫-১১-৮৪ 

৫৩ চ্চাফ চ্চনকা  এর এপ-৫৩/১৯৮৪ ২১-১১-৮৪ 

৫৪ চন্দ্রনাথ  এর এপ-৫৪/১৯৮৪ ২১-১১-৮৪ 

৫৫ যাজদন্ড  এর এপ-৫৫/১৯৮৪ ২৬-১১-৮৪ 

৫৬  ভীভাাংা  এর এপ-৫৬/১৯৮৪ ২৬-১১-৮৪ 

৫৭ দুাআ  নয়ন  এর এপ-৫৭/১৯৮৪ ২৭-১১-৮৪ 

৫৮ গীত  এর এপ-৫৮/১৯৮৪ ১-১২-৮৪ 

৫৯ পৄত্ররশ্বযী  এর এপ-৫৯/১৯৮৪ ১৯-১২-৮৪ 

৬০ ািীযীিা  এর এপ-৬০/১৯৮৪ ২৭-১২-৮৪ 

৬১ যাধাকৃষ্ণ  এর এপ-৬১/১৯৮৪ ২৭-১২-৮৪ 

৬২ বাতত্রদ  এর এপ-৬২/১৯৮৪ ২৭-১২-৮৪ 

৬৩ সান সফৌ  এর এপ-৬৩/১৯৮৪ ৩-১-৮৫ 

৬৪ শুবযাে  এর এপ-৬৪/১৯৮৪ ৩-১-৮৫ 
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১৯৮৫ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ সানা সফৌ  এর এপ-১/১৯৮৫  ৯-১-৮৫ 

২ যাাআ চ্চফত্রনাচ্চদনী  এর এপ-২/১৯৮৫ ৯-১-৮৫ 

৩ পয়ারা  এর এপ-৩/১৯৮৫ ২৭-১-৮৫ 

৪ াআন্পত্রক্টয  এর এপ-৪/১৯৮৫ ২৮-১-৮৫ 

৫ চ্চভরাংকা (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৫/১৯৮৫ ৩-২-৮৫ 

৬ ান্যায়  এর এপ-৬/১৯৮৫ ২৩-২-৮৫ 

৭ দযদী ত্রু  এর এপ-৭/১৯৮৫ ২৩-২-৮৫ 

৮ চ্চাফ চ্চনকা  এর এপ-৮/১৯৮৫ ২৮-২-৮৫ 

৯ যাজকুভাযী  এর এপ-৯/১৯৮৫ ২৮-২-৮৫ 

১০ াথী  এর এপ-১০/১৯৮৫ ৯-৩-৮৫ 

১১ সকাযফানী  এর এপ-১১/১৯৮৫ ২৪-৩-৮৫ 

১২ াঅিাজ  এর এপ-১২/১৯৮৫ ২৪-৩-৮৫ 

১৩ সানাাআ ফন্ধু  এর এপ-১৩/১৯৮৫ ৮-৪-৮৫ 

১৪ যাজ কার  এর এপ-১৪/১৯৮৫ ১২-৪-৮৫ 

১৫ সপ্রচ্চভক  এর এপ-১৫/১৯৮৫ ১৫-৪-৮৫ 

১৬ াত্রফ  এর এপ-১৬/১৯৮৫ ১৫-৪-৮৫ 

১৭ ভাচ্চনক যতন  এর এপ-১৭/১৯৮৫ ৯-৫-৮৫ 

১৮ াস্বীকায  এর এপ-১৮/১৯৮৫ ৯-৫-৮৫ 

১৯ চ্চভরাংকা  এর এপ-১৯/১৯৮৫ ১৮-৫-৮৫ 

২০ সচায  এর এপ-২০/১৯৮৫ ১৯-৫-৮৫ 

২১ ভচ্চজণনা  এর এপ-২১/১৯৮৫ ২২-৫-৮৫ 

২২ সানায াংায  এর এপ-২২/১৯৮৫ ২৭-৫-৮৫ 

২৩ সপ্রভ কাচ্চনী  এর এপ-২৩/১৯৮৫ ২৭-৫-৮৫ 

২৪ নকর াজাদা  এর এপ-২৪/১৯৮৫ ১-৬-৮৫ 

২৫ াগরী  এর এপ-২৫/১৯৮৫ ৬-৬-৮৫ 

২৬ চ্চভরাংকা (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-২৬/১৯৮৫ ৫-৬-৮৫ 

২৭ ভা  সছত্রর  এর এপ-২৭/১৯৮৫ ৯-৬-৮৫ 

২৮ সনারী সভত্রয়  এর এপ-২৮/১৯৮৫ ৯-৬-৮৫ 

২৯ যাজ চ্চবখাযী  এর এপ-২৯/১৯৮৫ ১৫-৬-৮৫ 

৩০ চাঁদ দাগয  এর এপ-৩০/১৯৮৫ ১৬-৬-৮৫ 

৩১ যচ্চয়া ফন্ধু  এর এপ-৩১/১৯৮৫ ১৮-৬-৮৫ 

৩২ চ্চভ রচ্চরতা  এর এপ-৩২/১৯৮৫ ৩০-৬-৮৫ 

৩৩ যীস্থান  এর এপ-৩৩/১৯৮৫ ৩০-৬-৮৫ 

৩৪ য়াচ্চয  এর এপ-৩৪/১৯৮৫ ১১-৭-৮৫ 

৩৫ ৎ বাাআ  এর এপ-৩৫/১৯৮৫ ১০-৭-৮৫ 

৩৬ ানা সনা  এর এপ-৩৬/১৯৮৫ ১৬-৭-৮৫ 

৩৭ ভাযাী  এর এপ-৩৭/১৯৮৫ ১৮-৭-৮৫ 

৩৮ কাচ্চফন  এর এপ-৩৮/১৯৮৫ ২৫-৭-৮৫ 

৩৯ সফ-যভ  এর এপ-৩৯/১৯৮৫ ১-৮-৮৫ 

৪০ াঅয়াযা  এর এপ-৪০/১৯৮৫ ৩০-৭-৮৫ 

৪১ ভত্রয (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৪১/১৯৮৫ ১-৮-৮৫ 

৪২ নূযী  এর এপ-৪২/১৯৮৫ ৩-৮-৮৫ 

৪৩ াঅরাদ  এর এপ-৪৩/১৯৮৫ ৭-৮-৮৫ 

৪৪ াতার চ্চফজয়  এর এপ-৪৪/১৯৮৫ ৬-৮-৮৫ 

৪৫ তী নাগ কন্যা  এর এপ-৪৫/১৯৮৫ ১০-৮-৮৫ 

৪৬ ভত্রয  এর এপ-৪৬/১৯৮৫ ১৫-৮-৮৫ 

৪৭ সানারী াঅকা  এর এপ-৪৭/১৯৮৫ ১৯-৮-৮৫ 

৪৮ সুায ষ্টায (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৪৮/১৯৮৫ ১-৯-৮৫ 

৪৯ যঙ্গীন রুফান  এর এপ-৪৯/১৯৮৫ ২৫-৮-৮৫ 



৫০ যত্রিয ফিী (ফাচ্চতযকৃত)  এর এপ-৫০/১৯৮৫ ৯-৯-৮৫ 

৫১  চ্চজচ্চি  এর এপ-৫১/১৯৮৫  ৫-৯-৮৫ 

৫২ াচ্চাংা  এর এপ-৫২/১৯৮৫ ৯-৯-৮৫ 

৫৩ মুজাচ্চদ  এর এপ-৫৩/১৯৮৫ ১২-৯-৮৫ 

৫৪ ধভ ণ াঅভায ভা  এর এপ-৫৪/১৯৮৫ ১৫-৯-৮৫ 

৫৫ চ্চঝনুকভারা  এর এপ-৫৫/১৯৮৫ ১৮-৯-৮৫ 

৫৬ ন্যায় চ্চফচায  এর এপ-৫৬/১৯৮৫ ১৮-৯-৮৫ 

৫৭ যঙ্গীন গুনাাআ চ্চফচ্চফ  এর এপ-৫৭/১৯৮৫ ১৮-৯-৮৫ 

৫৮ পৄর কুভাযী  এর এপ-৫৮/১৯৮৫ ২-১০-৮৫ 

৫৯ পৄরন (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৫৯/১৯৮৫ ২-১০-৮৫ 

৬০ সগারভার (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৬০/১৯৮৫ ১২-১০-৮৫ 

৬১ পৄর র্য্া  এর এপ-৬১/১৯৮৫ ১৩-১০-৮৫ 

৬২ যত্রিয ফিী  এর এপ-৬২/১৯৮৫ ২৪-১০-৮৫ 

৬৩ পৄরন  এর এপ-৬৩/১৯৮৫ ২৪-১০-৮৫ 

৬৪ সানারী াঅকা  এর এপ-৬৪/১৯৮৫ ২৭-১০-৮৫ 

৬৫ াঅা চ্চনযাা  এর এপ-৬৫/১৯৮৫ ২৯-১০-৮৫ 

৬৬ তারা চাচ্চফ  এর এপ-৬৬/১৯৮৫ ২-১১-৮৫ 

৬৭ াঅভানত  এর এপ-৬৭/১৯৮৫ ২-১১-৮৫ 

৬৮ সভাাম্মদ াঅরী  এর এপ-৬৮/১৯৮৫ ৫-১১-৮৫ 

৬৯ নাচ্চদযা  এর এপ-৬৯/১৯৮৫ ২-১১-৮৫ 

৭০ সগারভার  এর এপ-৭০/১৯৮৫ ১৮-১১-৮৫ 

৭১ চ্চতন কন্যা  এর এপ-৭১/১৯৮৫ ১৩-১১-৮৫ 

৭২ াবাগী  এর এপ-৭২/১৯৮৫ ১৪-১১-৮৫ 

৭৩ ভাত্রয়য দাফী  এর এপ-৭৩/১৯৮৫ ১৮-১১-৮৫ 

৭৪ ভাটিয সকাত্রর  এর এপ-৭৪/১৯৮৫ ২০-১১-৮৫ 

৭৫ াচ্চফচায  এর এপ-৭৫/১৯৮৫ ২১-১১-৮৫ 

৭৬ ভাত্রয়য দাফী  এর এপ-৭৬/১৯৮৫ ২১-১১-৮৫ 

৭৭ নাচ্চদয়া  এর এপ-৭৭/১৯৮৫ ২৮-১১-৮৫ 

৭৮ াঅত্রক্রা (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৭৮/১৯৮৫ ২-১২-৮৫ 

৭৯ তালুকদায  এর এপ-৭৯/১৯৮৫ ৫-১২-৮৫ 

৮০ সুায ষ্টায  এর এপ-৮০/১৯৮৫ ৯-১২-৮৫ 

৮১ দন  এর এপ-৮১/১৯৮৫ ৯-১২-৮৫ 

৮২ াআনাপ  এর এপ-৮২/১৯৮৫ ২১-১২-৮৫ 

৮৩ সাত্রর যানা  এর এপ-৮৩/১৯৮৫ ২২-১২-৮৫ 

৮৪ দুাআ সপ্রচ্চভক  এর এপ-৮৪/১৯৮৫ ২৯-১২-৮৫ 

৮৫ দুরাযী  এর এপ-৮৫/১৯৮৫ ২৯-১২-৮৫ 

৮৬ চ্চনানা  এর এপ-৮৬/১৯৮৫ ২৯-১২-৮৫ 

৮৭ াঅত্রক্রা  এর এপ-৮৭/১৯৮৫ ২৬-১২-৮৫ 

৮৮ যাত্রভয সুভচ্চত  এর এপ-৮৮/১৯৮৫ ২৬-১২-৮৫ 
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১৯৮৬ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১  নাগভর  এর এপ-১/১৯৮৬  ৭-১-৮৬ 

২ ারচার  এর এপ-২/১৯৮৬ ৫-১-৮৬ 

৩ চ্চফচাযচ্চত  এর এপ-৩/১৯৮৬ ১৫-১-৮৬ 

৪ চ্চযী পযাদ  এর এপ-৪/১৯৮৬ ২৮-১-৮৬ 

৫ ফাাদুয সভত্রয়  এর এপ-৫/১৯৮৬ ২২-১-৮৬ 

৬ ফাল্যচ্চিা  এর এপ-৬/১৯৮৬ ১৯-১-৮৬ 

৭ াঅয়নাভচ্চত  এর এপ-৭/১৯৮৬ ২৫-১-৮৬ 

৮ াঅচ্চভ স্তাদ  এর এপ-৮/১৯৮৬ ২৬-১-৮৬ 

৯ াাআজযাক (ফচ্চতরকৃত)  এর এপ-৯/১৯৮৬ ২-২-৮৬ 



১০ ভা ফাফা  এর এপ-১০/১৯৮৬ ২-২-৮৬ 

১১ াধনা  এর এপ-১১/১৯৮৬ ১৭-২-৮৬ 

১২ সুদ াঅর  এর এপ-১২/১৯৮৬ ২৫-২-৮৬ 

১৩ দ্বীন দুচ্চনয়া  এর এপ-১৩/১৯৮৬ ১-৩-৮৬ 

১৪ াাচ্চন্ত  এর এপ-১৪/১৯৮৬ ৩-৩-৮৬ 

১৫ াাআজযাক  এর এপ-১৫/১৯৮৬ ৩-৩-৮৬ 

১৬ চম্পাফতী  এর এপ-১৬/১৯৮৬ ৪-৩-৮৬ 

১৭ দুাআ ভাচ্চনক  এর এপ-১৭/১৯৮৬ ১১-৩-৮৬ 

১৮ ভারা ফদর  এর এপ-১৮/১৯৮৬ ১৭-৩-৮৬ 

১৯ াঅচ্চভ কায  এর এপ-১৯/১৯৮৬ ১৯-৩-৮৬ 

২০ চাঁা ডাঙ্গায ফাঈ  এর এপ-২০/১৯৮৬ ১৯-৩-৮৬ 

২১ চন্দ্রফতী  এর এপ-২১/১৯৮৬ ২৪-৩-৮৬ 

২২ চ্চফল কন্যায সপ্রভ  এর এপ-২২/১৯৮৬ ১-৪-৮৬ 

২৩ দাগী  এর এপ-২৩/১৯৮৬ ২-৪-৮৬ 

২৪ াঅঘাত  এর এপ-২৪/১৯৮৬ ১৩-৪-৮৬ 

২৫ াঈচ্চন চ্চফ  এর এপ-২৫/১৯৮৬ ১৯-৪-৮৬ 

২৬ খাত্রভা  এর এপ-২৬/১৯৮৬ ২২-৪-৮৬ 

২৭ ভ ণন  এর এপ-২৭/১৯৮৬ ২৮-৪-৮৬ 

২৮ তফা  এর এপ-২৮/১৯৮৬ ২৮-৪-৮৬ 

২৯ ত্রতযয জয়  এর এপ-২৯/১৯৮৬ ২৮-৪-৮৬ 

৩০ বাআ ফন্ধু  এর এপ-৩০/১৯৮৬ ৩০-৪-৮৬ 

৩১ পুষ্প ভারা  এর এপ-৩১/১৯৮৬ ৪-৫-৮৬ 

৩২ ত্রগা চ্চফত্রদচ্চনী  এর এপ-৩২/১৯৮৬ ৬-৫-৮৬ 

৩৩ তুপান সভাআর  এর এপ-৩৩/১৯৮৬ ১৪-৫-৮৬ 

৩৪ চ্চদদায  এর এপ-৩৪/১৯৮৬ ১৪-৫-৮৬ 

৩৫ যচ্চক  এর এপ-৩৫/১৯৮৬ ৮-৫-৮৬ 

৩৬ জাযকা  এর এপ-৩৬/১৯৮৬ ৮-৫-৮৬ 

৩৭ চ্চনষ্পা  এর এপ-৩৭/১৯৮৬ ২৬-৬-৮৬ 

৩৮ গৃ চ্চফফাদ  এর এপ-৩৮/১৯৮৬ ১৭-৭-৮৬ 

৩৯ রিাকু  এর এপ-৩৯/১৯৮৬ ১২-৭-৮৬ 

৪০ াচ্চ  এর এপ-৪০/১৯৮৬ ১৭-৭-৮৬ 

৪১ নফাফ   এর এপ-৪১/১৯৮৬ ২৬-৭-৮৬ 

৪২ যঙ্গীন যাখার ফন্ধু  এর এপ-৪২/১৯৮৬ ২৬-৭-৮৬ 

৪৩ চ্চভারত্রয়য বুত্রক  এর এপ-৪৩/১৯৮৬ ৭-৮-৮৬ 

৪৪ ডাকু  দযত্রফ  এর এপ-৪৪/১৯৮৬ ২-৮-৮৬ 

৪৫ ব্যফধান  এর এপ-৪৫/১৯৮৬ ১২-৮-৮৬ 

৪৬ চ্চযনীতা  এর এপ-৪৬/১৯৮৬ ৩১-৮-৮৬ 

৪৭ যাজভাতা  এর এপ-৪৭/১৯৮৬ ৯-৯-৮৬ 

৪৮ সদ চ্চফত্রদ  এর এপ-৪৮/১৯৮৬ ১৫-৯-৮৬ 

৪৯ চ্চতন সটক্কা  এর এপ-৪৯/১৯৮৬ ২২-৯-৮৬ 

৫০ পৄত্ররয ভারা  এর এপ-৫০/১৯৮৬ ২২-৯-৮৬ 

৫১  াচ্চফশ্বা  এর এপ-৫১/১৯৮৬ ২৩-৯-৮৬ 

৫২ যাজফদ  এর এপ-৫২/১৯৮৬ ৫-১০-৮৬ 

৫৩ যাস্তায যাজা  এর এপ-৫৩/১৯৮৬ ৭-১০-৮৬ 

৫৪ াঅজ সতাভায কার াঅভায  এর এপ-৫৪/১৯৮৬ ১৩-১০-৮৬ 

৫৫ ভা ণার চ্চত্রযা  এর এপ-৫৫/১৯৮৬ ১১-১০-৮৬ 

৫৬ শুবদা  এর এপ-৫৬/১৯৮৬ ১১-১০-৮৬ 

৫৭ চাচা বাচ্চতজা  এর এপ-৫৭/১৯৮৬ ১১-১০-৮৬ 

৫৮ চিনা ডাকু  এর এপ-৫৮/১৯৮৬ ২২-১০-৮৬ 

৫৯ প্রচ্চতত্রযাধ  এর এপ-৫৯/১৯৮৬ ৬-১১-৮৬ 

৬০ াতী াঅভায াথী  এর এপ-৬০/১৯৮৬ ২৪-১১-৮৬ 

৬১ াঅয়াজ  এর এপ-৬১/১৯৮৬ ২৪-১১-৮৬ 

৬২ সপ্রভ চ্চফয  এর এপ-৬২/১৯৮৬ ২৬-১১-৮৬ 



৬৩ যাজরিী শ্রীকান্ত  এর এপ-৬৩/১৯৮৬ ২৬-১১-৮৬ 

৬৪ ত্রু (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৬৪/১৯৮৬ ২৬-১১-৮৬ 

৬৫ সভঘভারা  এর এপ-৬৫/১৯৮৬ ১-১২-৮৬ 

৬৬ য াথয  এর এপ-৬৬/১৯৮৬ ৭-১২-৮৬ 

৬৭ ত্রু  এর এপ-৬৭/১৯৮৬ ১০-১২-৮৬ 

৬৮ দ সগযাত্রভয সভত্রয়  এর এপ-৬৮/১৯৮৬ ১৮-১২-৮৬ 

৬৯ নাচ্চগনা এর এপ-৬৯/১৯৮৬ ২০-১২-৮৬ 

৭০ চ্চিা এর এপ-৭০/১৯৮৬ ৬-১-৮৭ 

৭১ দ্ম সগাখিা এর এপ-৭১/১৯৮৬ ৫-১-৮৭ 

৭২ বাগ্যফতী এর এপ-৭২/১৯৮৬ ৫-১-৮৭ 

৭৩ ফাাদুয নত্রজায়ান এর এপ-৭৩/১৯৮৬ ৫-১-৮৭ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১  তী ভয়না  এর এপ-১/১৯৮৭ ১২-১-৮৭ 

২ াঅত্রাল  এর এপ-২/১৯৮৭ ১৮-১-৮৭ 

৩ স্বগ ণ নযক  এর এপ-৩/১৯৮৭ ২০-১-৮৭ 

৪ চন্ডীদা  যজচ্চকনী  এর এপ-৪/১৯৮৭ ২২-১-৮৭ 

৫ চ্চনয়ত  এর এপ-৫/১৯৮৭ ২৭-১-৮৭ 

৬ াইভানদায  এর এপ-৬/১৯৮৭ ২৭-১-৮৭ 

৭ রক্ষ্ণী ফদৄ  এর এপ-৭/১৯৮৭ ৭-২-৮৭ 

৮ সরাব রারা  এর এপ-৮/১৯৮৭ ৮-২-৮৭ 

৯ চন্ডীদা  যজচ্চকনী  এর এপ-৯/১৯৮৭ ১২-২-৮৭ 

১০ এযাআ নাভ সপ্রভ  এর এপ-১০/১৯৮৭ ১৬-২-৮৭ 

১১ ভম ণাদা  এর এপ-১১/১৯৮৭ ১৫-২-৮৭ 

১২ নাচ্চগনা  এর এপ-১২/১৯৮৭ ১৫-২-৮৭ 

১৩ ফন্ত ভারতী  এর এপ-১৩/১৯৮৭ ২৩-২-৮৭ 

১৪ প্রচ্চতফাদ  এর এপ-১৪/১৯৮৭ ১০-৩-৮৭ 

১৫ চ্চন্ধ  এর এপ-১৫/১৯৮৭ ১০-৩-৮৭ 

১৬ াতযাচায  এর এপ-১৬/১৯৮৭ ১৮-৩-৮৭ 

১৭ াত্রযন্ডায  এর এপ-১৭/১৯৮৭ ১৯-৩-৮৭ 

১৮ চ্চফফাদ  এর এপ-১৮/১৯৮৭ ৮-৪-৮৭ 

১৯ যঙ্গীন জচ্চযনা সুিযী (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-১৯/১৯৮৭ ১২-৪-৮৭ 

২০ ীপুন্ন  এর এপ-২০/১৯৮৭ ২০-৪-৮৭ 

২১ সভরা  এর এপ-২১/১৯৮৭ ২৩-৪-৮৭ 

২২ ধনী গযীফ  এর এপ-২২/১৯৮৭ ২৩-৪-৮৭ 

২৩ চ্চনয়চ্চতয সখরা  এর এপ-২৩/১৯৮৭ ২৩-৪-৮৭ 

২৪ মােী  এর এপ-২৪/১৯৮৭ ১৩-৫-৮৭ 

২৫ ততা  এর এপ-২৫/১৯৮৭ ৫-৫-৮৭ 

২৬ জুচ্চর  এর এপ-২৬/১৯৮৭ ৭-৫-৮৭ 

২৭ রালু ভাস্তান  এর এপ-২৭/১৯৮৭ ১৩-৫-৮৭ 

২৮ ফ ণত  এর এপ-২৮/১৯৮৭ ১৯-৫-৮৭ 

২৯ সগ্রপতায  এর এপ-২৯/১৯৮৭ ১৩-৫-৮৭ 

৩০ যঙ্গীন জচ্চযনা সুিযী  এর এপ-৩০/১৯৮৭ ২৪-৫-৮৭ 

৩১ জুলুভ  এর এপ-৩১/১৯৮৭ ৩-৬-৮৭ 

৩২ সতুফন্ধন  এর এপ-৩২/১৯৮৭ ১০-৬-৮৭ 

৩৩ চ্চভয়াচ্চফচ্চফ  এর এপ-৩৩/১৯৮৭ ২৩-৬-৮৭ 

৩৪ ভান ভম ণাদা  এর এপ-৩৪/১৯৮৭ ২৩-৬-৮৭ 

৩৫ াত্রিা  এর এপ-৩৫/১৯৮৭ ২৩-৬-৮৭ 

৩৬ াংঘাত  এর এপ-৩৬/১৯৮৭ ২৫-৬-৮৭ 

৩৭ ভাস্তান দাদা  এর এপ-৩৭/১৯৮৭ ১-৮-৮৭ 



৩৮ সুখ াচ্চন্ত  এর এপ-৩৮/১৯৮৭ ৭-৭-৮৭ 

৩৯ ন্ধান  এর এপ-৩৯/১৯৮৭ ৯-৭-৮৭ 

৪০ বযা  এর এপ-৪০/১৯৮৭ ১১-৭-৮৭ 

৪১ স্বভী স্ত্রী  এর এপ-৪১/১৯৮৭ ১২-৭-৮৭ 

৪২ স্ত্রী  এর এপ-৪২/১৯৮৭ ১৪-৭-৮৭ 

৪৩ চ্চযাভচ্চত  এর এপ-৪৩/১৯৮৭ ১৬-৭-৮৭ 

৪৪ ভহুয়া সুিযী  এর এপ-৪৪/১৯৮৭ ১৯-৭-৮৭ 

৪৫ াযাত্রনা সুয  এর এপ-৪৫/১৯৮৭ ২০-৭-৮৭ 

৪৬ চ্চত্রযা  এর এপ-৪৬/১৯৮৭ ৩০-৭-৮৭ 

৪৭ দায়ীত্রক  এর এপ-৪৭/১৯৮৭ ২৯-৭-৮৭ 

৪৮ হুভচ্চক  এর এপ-৪৮/১৯৮৭ ৩০-৭-৮৭ 

৪৯ াত বাাআ চম্পা  এর এপ-৪৯/১৯৮৭ ৩০-৭-৮৭ 

৫০ াী খািান  এর এপ-৫০/১৯৮৭ ৪-৮-৮৭ 

৫১  চ্চনম ণাতন  এর এপ-৫১/১৯৮৭  ৪-৮-৮৭ 

৫২ ভান  এর এপ-৫২/১৯৮৭ ২০-৯-৮৭ 

৫৩ াজাভার  এর এপ-৫৩/১৯৮৭ ২৭-৯-৮৭ 

৫৪ কুসুভ পুত্রযয কদভ াঅরী  এর এপ-৫৪/১৯৮৭ ২৯-৯-৮৭ 

৫৫ হুচ্চয়ায  এর এপ-৫৫/১৯৮৭ ১-১০-৮৭ 

৫৬ নাগত্রজযাচ্চত (ফাচ্চতরকৃত)  এর এপ-৫৬/১৯৮৭ ৩০-৯-৮৭ 

৫৭ নীচ্চতফান  এর এপ-৫৭/১৯৮৭ ৪-১০-৮৭ 

৫৮ ভার  এর এপ-৫৮/১৯৮৭ ৪-১০-৮৭ 

৫৯ হুভচ্চক  এর এপ-৫৯/১৯৮৭ ৪-১০-৮৭ 

৬০ সবজা সচাখ  এর এপ-৬০/১৯৮৭ ৪-১০-৮৭ 

৬১  সকাচ্চনূয  এর এপ-৬১/১৯৮৭ ১৩-১০-৮৭ 

৬২ সমাগাত্রমাগ  এর এপ-৬২/১৯৮৭ ২০-১০-৮৭ 

৬৩ াঅচ্চদর  এর এপ-৬৩/১৯৮৭ ২০-১০-৮৭ 

৬৪ দুাআ জীফন  এর এপ-৬৪/১৯৮৭ ২৫-১০-৮৭ 

৬৫ কতণব্য  এর এপ-৬৫/১৯৮৭ ২৮-১০-৮৭ 

৬৬  ণযানী  এর এপ-৬৬/১৯৮৭ ৯-১১-৮৭ 

৬৭ ভযনন  এর এপ-৬৭/১৯৮৭ ৩-১১-৮৭ 

৬৮ াঅশ্রয়  এর এপ-৬৮/১৯৮৭ ৩-১১-৮৭ 

৬৯ দুচ্চনয়া  এর এপ-৬৯/১৯৮৭ ৮-১১-৮৭ 

৭০ াঅচ্চদর  এর এপ-৭০/১৯৮৭ ৮-১১-৮৭ 

৭১ ফাত্রয সফটা  এর এপ-৭১/১৯৮৭ ১৭-১১-৮৭ 

৭২ নাগ  সজযাচ্চত  এর এপ-৭২/১৯৮৭ ২৩-১১-৮৭ 

৭৩ যঙ্গীন কাঞ্চন ভারা  এর এপ-৭৩/১৯৮৭ ৩-১২-৮৭ 

৭৪ শুকতাযা  এর এপ-৭৪/১৯৮৭ ২৭-১২-৮৭ 

৭৫ ফীয পুরুল  এর এপ-৭৫/১৯৮৭ ২৪-১২-৮৭ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ জীফন ধাযা এর এপ-১/১৯৮৮ ১৮-১-৮৮ 

২ সখাঁজ খফয এর এপ-২/১৯৮৮ ৯-১-৮৮ 

৩ কঙ্কয এর এপ-৩/১৯৮৮ ২-২-৮৮ 

৪ প্রযী এর এপ-৪/১৯৮৮ ২-২-৮৮ 

৫ জফযদস্ত এর এপ-৫/১৯৮৮ ১৭-২-৮৮ 

৬ চ্চভরন তাযা এর এপ-৬/১৯৮৮ ১৭-২-৮৮ 

৭ ভযা ভনুত্রলয রা এর এপ-৭/১৯৮৮ ২৩-২-৮৮ 

৮ াঅগভন এর এপ-৮/১৯৮৮ ২৫-২-৮৮ 

৯ মাদু ভর এর এপ-৯/১৯৮৮ ৮-৩-৮৮ 

১০ বাাআ াঅভায বাাআ এর এপ-১০/১৯৮৮ ১৬-৩-৮৮ 

১১ ফায াঈত্রয এর এপ-১১/১৯৮৮ ২৩-৩-৮৮ 

১২ াফদান এর এপ-১২/১৯৮৮ ২০-৩-৮৮ 

১৩ া ণন এর এপ-১৩/১৯৮৮ ২০-৩-৮৮ 

১৪ কসুয পুত্রযয কদভ াঅরী এর এপ-১৪/১৯৮৮ ২০-৪-৮৮ 

১৫ ঢাকা ৮৬ এর এপ-১৫/১৯৮৮ ২-৪-৮৮ 

১৬ া এর এপ-১৬/১৯৮৮ ১৩-৪-৮৮ 

১৭ সুত্রখয স্বপ্ন এর এপ-১৭/১৯৮৮ ১৩-৪-৮৮ 

১৮ চ্চফশ্বা ঘাতক এর এপ-১৮/১৯৮৮ ১৬-৪-৮৮ 

১৯ সজর াজত এর এপ-১৯/১৯৮৮ ২০-৪-৮৮ 

২০ চ্চফধাতা এর এপ-২০/১৯৮৮ ২৭-৪-৮৮ 

২১ টাকা য়া এর এপ-২১/১৯৮৮ ২৮-৪-৮৮ 

২২ ত্রথ ত্ররা সদখা এর এপ-২২/১৯৮৮ ২৮-৪-৮৮ 

২৩ চ্চফজরী এর এপ-২৩/১৯৮৮ ৪-৫-৮৮ 

২৪ চ্চিারী এর এপ-২৪/১৯৮৮ ৮-৫-৮৮ 

২৫ াঅরী ফাফা ৪০ সচায এর এপ-২৫/১৯৮৮ ৫-৫-৮৮ 

২৬ ফাায এর এপ-২৬/১৯৮৮ ৫-৫-৮৮ 

২৭ সফহুরা রচ্চখিয এর এপ-২৭/১৯৮৮ ১১-৫-৮৮ 

২৮ চ্চযক্সায়ালুা ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-২৮/১৯৮৮ ১১-৫-৮৮ 

২৯ চ্চফত্রযাধ এর এপ-২৯/১৯৮৮ ১২-৫-৮৮ 

৩০ সুত্রখয ন্ধাত্রন এর এপ-৩০/১৯৮৮ ৭-৬-৮৮ 

৩১ াঅগুন াচ্চন এর এপ-৩১/১৯৮৮ ৭-৬-৮৮ 

৩২ ারভা এর এপ-৩২/১৯৮৮ ১৬-৬-৮৮ 

৩৩ াচ্চিকন্যা এর এপ-৩৩/১৯৮৮ ১৪-৬-৮৮ 

৩৪ গুনাাআ এর এপ-৩৪/১৯৮৮ ১৯-৬-৮৮ 

৩৫ জীফন ফাজী এর এপ-৩৫/১৯৮৮ ২১-৬-৮৮ 

৩৬ স্বািয এর এপ-৩৬/১৯৮৮ ২০-৬-৮৮ 

৩৭ চ্চযফায এর এপ-৩৭/১৯৮৮ ২৭-৬-৮৮ 

৩৮ জাভানা এর এপ-৩৮/১৯৮৮ ৩০-৬-৮৮ 

৩৯ প্রচ্চতফাদ এর এপ-৩৯/১৯৮৮ ২৯-৬-৮৮ 

৪০ তকদীত্রযয সখরা এর এপ-৪০/১৯৮৮ ৩০-৬-৮৮ 

৪১ ারুন ফরুন চ্চকযন ভারা এর এপ-৪১/১৯৮৮ ৩-৭-৮৮ 

৪২ চ্চাফ চাাআ (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৪২/১৯৮৮ ২১-৭-৮৮ 

৪৩ ভাষ্টায মুযাাআ এর এপ-৪৩/১৯৮৮ ১৯-৭-৮৮ 

৪৪ ছুটিয পাঁত্রদ এর এপ-৪৪/১৯৮৮ ৯-৮-৮৮ 

৪৫ চযভ ে এর এপ-৪৫/১৯৮৮ ২০-৮-৮৮ 

৪৬ চ্চযক্সায়ারা এর এপ-৪৬/১৯৮৮ ৩০-৮-৮৮ 

৪৭ ফরফান এর এপ-৪৭/১৯৮৮ ২৭-৯-৮৮ 

৪৮ ভাযকা এর এপ-৪৮/১৯৮৮ ৫-১০-৮৮ 

৪৯ াফত্রযাধ এর এপ-৪৯/১৯৮৮ ৫-১০-৮৮ 

৫০ সখরায াথী এর এপ-৫০/১৯৮৮ ৮-১০-৮৮ 

 ৫১ ফাঈ াশুিী  এর এপ-৫১/১৯৮৮  ৮-১০-৮৮ 

৫২ চ্চকায  এর এপ-৫২/১৯৮৮ ১২-১০-৮৮ 



৫৩ াযাধী  এর এপ-৫৩/১৯৮৮ ১৯-১০-৮৮ 

৬৪ চ্চাফ চাাআ  এর এপ-৫৪/১৯৮৮ ১৭-১০-৮৮ 

৫৫ আঁচর ফিী  এর এপ-৫৫/১৯৮৮ ২৭-১০-৮৮ 

৫৬ চ্চনষ্পচ্চত্ত  এর এপ-৫৬/১৯৮৮ ২১-১০-৮৮ 

৫৭ ভুর চ্চফচায  এর এপ-৫৭/১৯৮৮ ১-১১-৮৮ 

৫৮ সগৌযফ  এর এপ-৫৮/১৯৮৮ ৬-১১-৮৮ 

৫৯ এক দুাআ চ্চতন  এর এপ-৫৯/১৯৮৮ ১৫-১১-৮৮ 

৬০ সশ্রণী  এর এপ-৬০/১৯৮৮ ১৪-১১-৮৮ 

৬১ াঅাআন াঅদারত  এর এপ-৬১/১৯৮৮ ১৪-১১-৮৮ 

৬২ সজত্ররয সভত্রয়  এর এপ-৬২/১৯৮৮ ১৫-১১-৮৮ 

৬৩ সূচনা  এর এপ-৬৩/১৯৮৮ ২৪-১১-৮৮ 

৬৪ াঅভায াংায  এর এপ-৬৪/১৯৮৮ ৫-১২-৮৮ 

৬৫ াংায ীভাত্রন্ত  এর এপ-৬৫/১৯৮৮ ৫-১২-৮৮ 

৬৬ য়া য়া  এর এপ-৬৬/১৯৮৮ ১৯-১২-৮৮ 

৬৭ চ্চফযাজ সফৌ  এর এপ-৬৭/১৯৮৮ ২৪-১২-৮৮ 

৬৮ ফীযাঙ্গনা চ্চখনা  এর এপ-৬৮/১৯৮৮ ২৭-১২-৮৮ 
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১৯৮৯ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ দুন ণাভ এর এপ-১/৮৯ ৩-১-৮৯ 

২ াভানুত্রলয সখরা এর এপ-২/৮৯ ৭-১-৮৯ 

৩ গঙ্গা মমুনা এর এপ-৩/৮৯ ১১-১-৮৯ 

৪ সফৌভা এর এপ-৪/৮৯ ১৪-১-৮৯ 

৫ ছরনা এর এপ-৫/৮৯ ১৪-১-৮৯ 

৬ ব্যাথায দান এর এপ-৬/৮৯ ১৭-১-৮৯ 

৭ াঅরার দুরার এর এপ-৭/৮৯ ১৭-১-৮৯ 

৮ প্রচ্চতফিী এর এপ-৮/৮৯ ১৭-১-৮৯ 

৯ াঅদ ণফান এর এপ-৯/৮৯ ২৮-১-২৮ 

১০ জরযী ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-১০/৮৯ ২-২-৮৯ 

১১ ভাাআয়ায নাভ ভয়না এর এপ-১১/৮৯ ৫-২-৮৯ 

১২ সানায না ফত্রণয সফঠা এর এপ-১২/৮৯ ৫-২-৮৯ 

১৩ রায়রা াঅভায নাভ এর এপ-১৩/৮৯ ৫-২-৮৯ 

১৪ সছাফর এর এপ-১৪/৮৯ ৫-২-৮৯ 

১৫ সকাফযা এর এপ-১৫/৮৯ ৯-২-৮৯ 

১৬ যাভ যচ্চভ জন এর এপ-১৬/৮৯ ১১-২-৮৯ 

১৭ তয চ্চতথ্যা এর এপ-১৭/৮৯ ১৫-২-৮৯ 

১৮ চ্চনকাহ্ এর এপ-১৮/৮৯ ১৮-২-৮৯ 

১৯ কারা খুন এর এপ-১৯/৮৯ ১৮-২-৮৯ 

২০ ফি বাাআ এর এপ-২০/৮৯ ২৬-২-৮৯ 

২১ নাভ ফদনাভ এর এপ-২১/৮৯ ২৮-২-৮৯ 

২২ সফত্রদয সভত্রয় সজানা এর এপ-২২/৮৯ ২৮-২-৮৯ 

২৩ সগৌযফ এর এপ-২৩/৮৯ ৪-৩-৮৯ 

২৪ খুন এর এপ-২৪/৮৯ ৮-৩-৮৯ 

২৫ সফাত্রনয ভত সফান এর এপ-২৫/৮৯ ১২-৩-৮৯ 

২৬ প্রতীিা এর এপ-২৬/৮৯ ১৮-৩-৮৯ 

২৭ যঙ্গীন নফাফ চ্চযাজাঈত্রদৌরা এর এপ-২৭/৮৯ ২৮-৩-৮৯ 

২৮ িচ্চতপূযণ এর এপ-২৮/৮৯ ২৮-৩-৮৯ 

২৯ াফত্ররা এর এপ-২৯/৮৯ ৩০-৩-৮৯ 

৩০ াপুত্রি সভত্রয় এর এপ-৩০/৮৯ ১-৪-৮৯ 

৩১ যাঙ্গা বাফী এর এপ-৩১/৮৯ ৪-৪-৮৯ 

৩২ চ্চকভত এর এপ-৩২/৮৯ ১১-৪-৮৯ 



৩৩ ফীয চ্চফক্রভ এর এপ-৩৩/৮৯ ১৮-৪-৮৯ 

৩৪ জীফন যীিা এর এপ-৩৪/৮৯ ১৯-৪-৮৯ 

৩৫ সছত্ররকায এর এপ-৩৫/৮৯ ২৭-৪-৮৯ 

৩৬ চ্চফয ব্যাথা এর এপ-৩৬/৮৯ ৩-৫-৮৯ 

৩৭ াজা এর এপ-৩৭/৮৯ ৩-৫-৮৯ 

৩৮ াঅচ্চভাআ াত্রনা এর এপ-৩৮/৮৯ ২৭-৫-৮৯ 

৩৯ দুাআ সফান এর এপ-৩৯/৮৯ ২৭-৫-৮৯ 

৪০ চ্চদ্ধান্ত এর এপ-৪০/৮৯ ৩০-৫-৮৯ 

৪১ ফননা এর এপ-৪১/৮৯ ১১-৬-৮৯ 

৪২ াঈদ্ধায এর এপ-৪২/৮৯ ৮-৬-৮৯ 

৪৩ বাাআজান এর এপ-৪৩/৮৯ ১৩-৬-৮৯ 

৪৪ চ্চফজয় এর এপ-৪৪/৮৯ ১৩-৬-৮৯ 

৪৫ াগয কন্যা এর এপ-৪৫/৮৯ ৯-৭-৮৯ 

৪৬ ফজ্রমুচ্চষ্ট এর এপ-৪৬/৮৯ ৩০-৬-৮৯ 

৪৭ ভভতাভয়ী ভা ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪৭/৮৯ ২-৭-৮৯ 

৪৮ জফান ফিী এর এপ-৪৮/৮৯ ৯-৭-৮৯ 

৪৯ এযাকচ্চত্রডন্ট এর এপ-৪৯/৮৯ ৯-৭-৮৯ 

৫০ াজাত্রনা ফাগান এর এপ-৫০/৮৯ ৯-৭-৮৯ 

৫১ যঙ্গীন াগয বাা ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৫১/৮৯ ১৭-৭-৮৯ 

৫২ ভভতাভয়ী ভা এর এপ-৫২/৮৯ ৫-৮-৮৯ 

৫৩ জরযী এর এপ-৫৩/৮৯ ১০-৮-৮৯ 

৫৪ যাজা জনী এর এপ-৫৪/৮৯ ১০-৮-৮৯ 

৫৫ ধচ্চভ ণনী এর এপ-৫৫/৮৯ ১৯-৮-৮৯ 

৫৬ প্রতাযক এর এপ-৫৬/৮৯ ৬-৯-৮৯ 

৫৭ যাজা চ্চভস্ত্রী এর এপ-৫৭/৮৯ ৬-৯-৮৯ 

৫৮ যঙ্গীন াগয বাা এর এপ-৫৮/৮৯ ১৩-৯-৮৯ 

৫৯ তণ এর এপ-৫৯/৮৯ ১৩-৯-৮৯ 

৬০ ঘযফািী এর এপ-৬০/৮৯ ১৬-৯-৮৯ 

৬১ চ্চমুর ারুর এর এপ-৬১/৮৯ ১২-১০-৮৯ 

৬২ কভ এর এপ-৬২/৮৯ ১২-১০-৮৯ 

৬৩ াঅচ্চফষ্কায এর এপ-৬৩/৮৯ ২১-১০-৮৯ 

৬৪ সচতনা এর এপ-৬৪/৮৯ ২৫-১০-৮৯ 

৬৫ াচ্চধনায়ক এর এপ-৬৫/৮৯ ২৫-১-৮৯ 

৬৬ াবুঝ হৃদয় এর এপ-৬৬/৮৯ ৩০-১০-৮৯ 

৬৭ াঅত্ররাভচ্চত সপ্রভ কুভায এর এপ-৬৭/৮৯ ১২-১১-৮৯ 

৬৮ ািী পৄর এর এপ-৬৮/৮৯ ১২-১১-৮৯ 

৬৯ াম্ভফ এর এপ-৬৯/৮৯ ১৮-১১-৮৯ 

৭০ চ্চফত্রফাযণ এর এপ-৭০/৮৯ ১৮-১১-৮৯ 

৭১ াচ্চি পুরুল এর এপ-৭১/৮৯ ২২-১-৮৯ 

৭২ চ্চজত্রনয ফাদা এর এপ-৭২/৮৯ ২৫-১১-৮৯ 

৭৩ একাাআ এক এর এপ-৭৩/৮৯ ৩-১২-৮৯ 

৭৪ সল চ্চযচয় এর এপ-৭৪/৮৯ ৩-১২-৮৯ 

৭৫ চ্চদনকার এর এপ-৭৫/৮৯ ৫-১২-৮৯ 

৭৬ সদফয বাফী এর এপ-৭৬/৮৯ ৫-১২-৮৯ 

৭৭ ধনযত্দ এর এপ-৭৭/৮৯ ১৩-১২-৮৯ 

৭৮ জাদত্রযর ফাঈ এর এপ-৭৮/৮৯ ২১-১২-৮৯ 

৭৯ জফাফ চাাআ এর এপ-৭৯/৮৯ ২৪-১২-৮৯ 

৮০ বারফাা বারফাা এর এপ-৮০/৮৯ ২৮-১২-৮৯ 
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১৯৯০ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াান্ত াংায এর এপ-১/১৯৯০ ৯-১-৯১ 

২ চ্চজজ্ঞাা এর এপ-২/১৯৯০ ৪-১-৯০ 

৩ দযফায-এ-যাজা এর এপ-৩/১৯৯০ ৮-১-৯০ 

৪ সভান ফাঁী এর এপ-৪/১৯৯০ ৮-১-৯০ 

৫ কুুঁচফযণ কন্যা সভঘ ফযণ সক এর এপ-৫/১৯৯০ ১৬-১-৯০ 

৬ যানী সচৌদৄযানী এর এপ-৬/১৯৯০ ১৬-১-৯০ 

৭ াতী এর এপ-৭/১৯৯০ ১৭-১-৯০ 

৮ রাত্রখ একটা এর এপ-৮/১৯৯০ ২০-১-৯০ 

৯ রার সগারা এর এপ-৯/১৯৯০ ২৫-১-৯০ 

১০ সছাট সফৌ এর এপ-১০/১৯৯ ৩০-১-৯০ 

১১ সরচ্চড স্মাগরায এর এপ-১১/১৯৯০ ৭-২-৯০ 

১২ ফচ্চফ এর এপ-১২/১৯৯০ ৭-২-৯০ 

১৩ সপ্রভ প্রচ্চতঞ্জা এর এপ-১৩/১৯৯০ ৭-২-৯০ 

১৪ জয় যাজয় এর এপ-১৪/১৯৯০ ১৯-২-৯০ 

১৫ সদারনা এর এপ-১৫/১৯৯০ ১৩-২-৯০ 

১৬ াভয ফন্ধন ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-১৬/১৯৯০ ১২-২-৯০ 

১৭ নীর দচ্চযয়া এর এপ-১৭/১৯৯০ ১৯-২-৯০ 

১৮ ঘয বাঙ্গা াংায এর এপ-১৮/১৯৯০ ২৪-২-৯০ 

১৯ প্রায়চ্চিত্ত এর এপ-১৯/১৯৯০ ৭-৩-৯০ 

২০ তীপুে াঅব্দুল্লা এর এপ-২০/১৯৯০ ৩-৩-৯০ 

২১ চ্চফপ্লফ এর এপ-২১/১৯৯০ ৭-৩-৯০ 

২২ ারচ্চক এর এপ-২২/১৯৯০ ২৪-৩-৯০ 

২৩ াঅকল ণণ এর এপ-২৩/১৯৯০ ২-৪-৯০ 

২৪ ভগত্রণয ত্রয এর এপ-২৪/১৯৯০ ১৬-৪-৯০ 

২৫ াভয ঙ্গী এর এপ-২৫/১৯৯০ ১৮-৪-৯০ 

২৬ ঘয াঅভায ঘয এর এপ-২৬/১৯৯০ ১৫-৫-৯০ 

২৭ সকচ্চপয়ত এর এপ-২৭/১৯৯০ ৭-৫-৯০ 

২৮ াজণন এর এপ-২৮/১৯৯০ ৭-৫-৯০ 

২৯ াভয ফন্ধন এর এপ-২৯/১৯৯০ ১২-৫-৯০ 

৩০ ফজ্রাত এর এপ-৩০/১৯৯০ ১৫-৫-৯০ 

৩১ াঅভান জচ্চভন এর এপ-৩১/১৯৯০ ১৭-৫-৯০ 

৩২ গযীত্রফয ফাঈ এর এপ-৩২/১৯৯০ ১৭-৫-৯০ 

৩৩ াঅত্রদ এর এপ-৩৩/১৯৯০ ২৯-৫-৯০ 

৩৪ প্রচ্চতঘাত এর এপ-৩৪/১৯৯০ ১০-৬-৯০ 

৩৫ াঅন ঘয এর এপ-৩৫/১৯৯০ ১৪-৬-৯০ 

৩৬ গযীত্রফয সপ্রভ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৩৬/১৯৯০ ১৯-৬-৯০ 

৩৭ ভায়ামৃগ এর এপ-৩৭/১৯৯০ ২৪-৬-৯০ 

৩৮ চ্চভয়া বাাআ এর এপ-৩৮/১৯৯০ ২৪-৬-৯০ 

৩৯ ঙ্খ ভারা এর এপ-৩৯/১৯৯০ ২৭-৬-৯০ 

৪০ গযীত্রফয সপ্রভ এর এপ-৪০/১৯৯০ ৩০-৬-৯০ 

৪১ দুচ্চখনী ভা এর এপ-৪১/১৯৯০ ১৬-৭-৯০ 

৪২ হুাংকায এর এপ-৪২/১৯৯০ ১৯-৭-৯০ 



৪৩ ভচ্চন কাঞ্চন এর এপ-৪৩/১৯৯০ ১-৮-৯০ 

৪৪ কাযণ এর এপ-৪৪/১৯৯০ ১-৮-৯০ 

৪৫ াকভ ণা এর এপ-৪৫/১৯৯০ ৮-৮-৯০ 

৪৬ দুাঃখ সনাআ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪৬/১৯৯০ ১৬-৮-৯০ 

৪৭ কাযণ এর এপ-৪৭/১৯৯০ ২২-৮-৯০ 

৪৮ ফীয সমাদ্ধা এর এপ-৪৮/১৯৯০ ২২-৮-৯০ 

৪৯ দুাঃখ সনাআ এর এপ-৪৯/১৯৯০ ২৬-৮-৯০ 

৫০ কুসুভ কচ্চর এর এপ-৫০/১৯৯০ ৪-৯-৯০ 

৫১ যতন ভারা এর এপ-৫১/১৯৯০ ৪-৯-৯০ 

৫২ ধনফান এর এপ-৫২/১৯৯০ ৬-৯-৯০ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ চরায ত্রথ এর এপ-৫৩/১৯৯০ ১০-৯-৯০ 

৫৪ ভয াঅকফয এর এপ-৫৪/১৯৯০ ২৩-৯-৯০ 

৫৫ ভাত্রয়য সদায়া এর এপ-৫৫/১৯৯০ ১৯-৯-৯০ 

৫৬ ভারা ভচ্চত এর এপ-৫৬/১৯৯০ ২২-৯-৯০ 

৫৭ াকৃতঞ্জ এর এপ-৫৭/১৯৯০ ৪-১০-৯০ 

৫৮ চ্চফশ্বা াচ্চফশ্বা এর এপ-৫৮/১৯৯০ ৪-১০-৯০ 

৫৯ বাাআ বাফী এর এপ-৫৯/১৯৯০ ৬-১০-৯০ 

৬০ কচ্চরকাত্ররয ফাাদুয এর এপ-৬০/১৯৯০ ২১-১০-৯০ 

৬১ সুখ এর এপ-৬১/১৯৯০ ২২-১০-৯০ 

৬২ সচায ডাকাত পুচ্চর এর এপ-৬২/১৯৯০ ১৯-১১-৯০ 

৬৩ চ্চফার এর এপ-৬৩/১৯৯০ ২১-১১-৯০ 

৬৪ সূর্য্ণ ন্তান ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৬৪/১৯৯০ ২৪-১২-৯০ 

৬৫ ফাদা বাাআ এর এপ-৬৫/১৯৯০ ২০-১২-৯০ 

৬৬ সমভন কভ ণ সতভন পর এর এপ-৬৬/১৯৯০ ২০-১২-৯০ 

৬৭ স্ত্রীয স্বপ্ন এর এপ-৬৭/১৯৯০ ২৭-১২-৯০ 

 
সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৯১ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ ফদনীফ এর এপ-১/১৯৯১ ৯-১-৯১ 

২ সূর্য্ণ ন্তান এর এপ-২/১৯৯১ ৯-১-৯১ 

৩ ত্রি এর এপ-৩/১৯৯১ ৯-১-৯১ 

৪ চ্চতা ভাতা ন্তান এর এপ-৪/১৯৯১ ১৬-১-৯১ 

৫ প্রভান এর এপ-৫/১৯৯১ ১৬-১-৯১ 

৬ গজণন এর এপ-৬/১৯৯১ ১৯-১-৯১ 

৭ সক াভানুল এর এপ-৭/১৯৯১ ২৬-১-৯১ 

৮ জ্বরন্ত াঅগুন এর এপ-৮/১৯৯১ ৩১-১-৯১ 

৯ চ্চরনজা এর এপ-৯/১৯৯১ ৭-২-৯১ 

১০ ভস্যা এর এপ-১০/১৯৯১ ৯-২-৯১ 

১১ চ্চফধান এর এপ-১১/১৯৯১ ৭-২-৯১ 

১২ চ্চদনভজুয এর এপ-১২/১৯৯১ ৯-২-৯১ 

১৩ একাআ যাস্তা এর এপ-১৩/১৯৯১ ১৮-২-৯১ 

১৪ স্বপ্ন কুভায এর এপ-১৪/১৯৯১ ১৯-২-৯১ 

১৫ জয় ফাাংরা এর এপ-১৫/১৯৯১ ২০-২-৯১ 

১৬ সানায ারচ্চক এর এপ-১৬/১৯৯১ ৪-৩-৯১ 

১৭ দ্মা সভঘনা মমুনা এর এপ-১৭/১৯৯১ ৪-৩-৯১ 

১৮ শ্বশুয ফািী এর এপ-১৮/১৯৯১ ১১-৩-৯১ 

১৯ ম্মান এর এপ-১৯/১৯৯১ ১২-৩-৯১ 

২০ একাাআ এক এর এপ-২০/১৯৯১ ১২-৩-৯১ 

২১ নাত্রচ নাগীন এর এপ-২১/১৯৯১ ১২-৩-৯১ 

২২ চ্চফল দাঁত এর এপ-২২/১৯৯১ ১৭-৩-৯১ 



২৩ যঙ্গীন ভারকাফানু এর এপ-২৩/১৯৯১ ১৮-৩-৯১ 

২৪ রা য়াচ্চয এর এপ-২৪/১৯৯১ ১৯-৩-৯১ 

২৫ কাত্রজয সফটি যচ্চভা এর এপ-২৫/১৯৯১ ১৯-৩-৯১ 

২৬ সদ দুভন এর এপ-২৬/১৯৯১ ২০-৩-৯১ 

২৭ ন্ত্রা এর এপ-২৭/১৯৯১ ২১-৩-৯১ 

২৮ ঘত্রযয সুখ এর এপ-২৮/১৯৯১ ১০-৪-৯১ 

২৯ ন্ত্রা এর এপ-২৯/১৯৯১ ১০-৪-৯১ 

৩০ কাত্রভ ভারায সপ্রভ এর এপ-৩০/১৯৯১ ২২-৪-৯১ 

৩১ ীল ভর এর এপ-৩১/১৯৯১ ২০-৫-৯১ 

৩২ স্বাভীয াঅত্রদ এর এপ-৩২/১৯৯১ ১৫-৫-৯১ 

৩৩ াঅদত্রযয সফান এর এপ-৩৩/১৯৯১ ৩০-৫-৯১ 

৩৪ চ্চনদ ণয় এর এপ-৩৪/১৯৯১ ৩০-৫-৯১ 

৩৫ তী নাযীয চ্চত এর এপ-৩৫/১৯৯১ ১৩-৬-৯১ 

৩৬ সদালী ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৩৬/১৯৯১ ১৬-৬-৯১ 

৩৭ যাজায সভত্রয় সফত্রদনী এর এপ-৩৭/১৯৯১ ১৬-৬-৯১ 

৩৮ সঘযা এর এপ-৩৮/১৯৯১ ১৯-৬-৯১ 

৩৯ সদালী এর এপ-৩৯/১৯৯১ ১৯-৬-৯১ 

৪০ াঅয়না চ্চফচ্চফয ারা এর এপ-৪০/১৯৯১ ১৯-৬-৯১ 

৪১ চ্চনাঃস্বাথ ণ  ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪১/১৯৯১ ১৩-৬-৯১ 

৪২ সুত্রখয চ্চভরন এর এপ-৪২/১৯৯১ ১৮-৭-৯১ 

৪৩ ন্যায় ান্যায় এর এপ-৪৩/১৯৯১ ১৮-৭-৯১ 

৪৪ চ্চনাঃস্বাথ ণ এর এপ-৪৪/১৯৯১ ২৯-৭-৯১ 

৪৫ বাফীয াংায এর এপ-৪৫/১৯৯১ ৩০-৭-৯১ 

৪৬ ন্যায় মৄদ্ধ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪৬/১৯৯১ ৬-৮-৯১ 

৪৭ রার সফনাযী এর এপ-৪৭/১৯৯১ ১০-৪-৯১ 

৪৮ রুত্রফর াঅভায নাভ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪৮/১৯৯১ ২২-৮-৯১ 

৪৯ চাঁদনী এর এপ-৪৯/১৯৯১ ২৭-৮-৯১ 

৫০ াচ্চি তুপান এর এপ-৫০/১৯৯১ ২৯-৮-৯১ 

৫১ াত্রচনা এর এপ-৫১/১৯৯১ ২৯-৮-৯১ 

৫২ রুত্রফর াঅভায নাভ এর এপ-৫২/১৯৯১ ২৯-৮-৯১ 

৫৩ রটাযী এর এপ-৫৩/১৯৯১ ১৪-৯-৯১ 

৫৪ ন্যায় মৄদ্ধ এর এপ-৫৪/১৯৯১ ১২-৯-৯১ 

৫৫ ফনফাত্র সফত্রদয সভত্রয় সজানা এর এপ-৫৫/১৯৯১ ১৮-৯-৯১ 

৫৬ চ্চজচ্চম্ম এর এপ-৫৬/১৯৯১ ২৫-৯-৯১ 

৫৭ মুিায ভারা এর এপ-৫৭/১৯৯১ ২-১০-৯১ 

৫৮ ফানা এর এপ-৫৮/১৯৯১ ১৩-১০-৯১ 

৫৯ ভদৄভারা ভদনকুভায এর এপ-৫৯/১৯৯১ ১৪-১০-৯১ 

৬০ ভাত্রয়য াআজ্জত এর এপ-৬০/১৯৯১ ১৪-১০-৯১ 

৬১ স্ত্রীয ানা এর এপ-৬১/১৯৯১ ১৬-১০-৯১ 

৬২ মুিায ভারা এর এপ-৬২/১৯৯১ ১৯-১০-৯১ 

৬৩ সল াঅঘাত এর এপ-৬৩/১৯৯১ ১৯-১০-৯১ 

৬৪ দয়া ভায়া এর এপ-৬৪/১৯৯১ ২০-১০-৯১ 

৬৫ চ্চদররুফা এর এপ-৬৫/১৯৯১ ১২-১১-৯১ 

৬৬ ভযণ রিাাআ এর এপ-৬৬/১৯৯১ ১৪-১০-৯১ 

৬৭ স্বপ্ন এর এপ-৬৭/১৯৯১ ১৬-১১-৯১ 

৬৮ ফা সফটা ৪২০ এর এপ-৬৮/১৯৯১ ১৬-১১-৯১ 

৬৯ ট যাংফাজ এর এপ-৬৯/১৯৯১ ১৭-১১-৯১ 

৭০ ান্ত্বনা  এর এপ-৭০/১৯৯১ ২০-১১-৯১ 

৭১ সরচ্চড কভাত্রন্ডা এর এপ-৭১/১৯৯১ ১৭-১২-৯১ 

৭২ দাঙ্গা এর এপ-৭২/১৯৯১ ১৮-১২-৯১ 

৭৩ ভা ভাটি সদ এর এপ-৭৩/১৯৯১ ২১-১২-৯১ 

৭৪ রিীয াংায এর এপ-৭৪/১৯৯১ ২২-১২-৯১ 

৭৫ চ্চফদায় এর এপ-৭৫/১৯৯১ ২৩-১২-৯১ 



৭৬ সরৌ ভানফ এর এপ-৭৬/১৯৯১ ২৪-১২-৯১ 

৭৭ দাচ্চয়ত্ব এর এপ-৭৭/১৯৯১ ৩১-১২-৯১ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৯২ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ চ্চফত্রেদ এর এপ-১/১৯৯২ ৭-১-৯২ 

২ ান্ধ চ্চফশ্বা এর এপ-২/১৯৯২ ৮-১-৯২ 

৩ িভতাফান এর এপ-৩/১৯৯২ ৯-১-৯২ 

৪ াঅজাদ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪/১৯৯২ ১৪-১-৯২ 

৫ সগারাভীয চ্চজচ্চঞ্জয  এর এপ-৫/১৯৯২ ২৩-১-৯২ 

৬ প্রত্রপয ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৬/১৯৯২ ২২-১‘-৯২ 

৭ িভা এর এপ-৭/১৯৯২ ২৯-১-৯২ 

৮ রিাাআ এর এপ-৮/১৯৯২ ২৯-১-৯২ 

৯ প্রত্রপয এর এপ-৯/১৯৯২ ৪-২-৯২ 

১০ াঅজাদ এর এপ-১০/১৯৯২ ৫-২-৯২ 

১১ রুী নাচ্চগন এর এপ-১১/১৯৯২ ১৬-২-৯২ 

১২ সুত্রখয াঅগুন এর এপ-১২/১৯৯২ ১৬-১-৯২ 

১৩ ভাটিয কভ এর এপ-১৩/১৯৯২ ২২-২-৯২ 

১৪ যানী াঅভায নাভ এর এপ-১৪/১৯৯২ ২৩-২-৯২ 

১৫ ফন্ধু াঅভায এর এপ-১৫/১৯৯২ ২৩-২-৯২ 

১৬ দুাআ সগারাভ এর এপ-১৬/১৯৯২ ২৫-২-৯২ 

১৭ ভয এর এপ-১৭/১৯৯২ ২৭-২-৯২ 

১৮ তীত্রনয াংায এর এপ-১৮/১৯৯২ ৫-৩-৯২ 

১৯ যচ্চঙ্গরা এর এপ-১৯/১৯৯২ ৫-৩-৯২ 

২০ সপ্রত্রভয ভযা জত্রর ডুত্রফনা এর এপ-২০/১৯৯২ ২৩-৫-৯২ 

২১ নাচ্চগনী াচ্চনী এর এপ-২১/১৯৯২ ২৩-৩-৯২ 

২২ জুলুভফাজ এর এপ-২২১৯৯২ ১২-৪-৯২ 

২৩ যাধাকৃষ্ণ এর এপ-২৩/১৯৯২ ২১-৪-৯২ 

২৪ াঈত্থান তন এর এপ-২৪/১৯৯২ ২৫-৪-৯২ 

২৫ সপ্রভ রিাাআ এর এপ-২৫/১৯৯২ ৫-৫-৯২ 

২৬ জ্বরন্ত ফারুদ এর এপ-২৬/১৯৯২ ৫-৫-৯২ 

২৭ চাকয এর এপ-২৭/১৯৯২ ১৩-৫-৯২ 

২৮ াআনচ্চকরাফ এর এপ-২৮/১৯৯২ ১৩-৫-৯২ 

২৯ াঅজত্রকয াঙ্গাভা এর এপ-২৯/১৯৯২ ১৩-৫-৯২ 

৩০ চ্চদর এর এপ-৩০/১৯৯২ ১৭-৫-৯২ 

৩১ সভান ভারা এর এপ-৩১/১৯৯২ ২৫-৫-৯২ 

৩২ সজত্ররয সভত্রয় সযানী এর এপ-৩২/১৯৯২ ২৮-৫-৯২ 



৩৩ শ্রদ্ধা এর এপ-৩৩/১৯৯২ ২৩-৫-৯২ 

৩৪ ফন্ধন এর এপ-৩৪/১৯৯২ ২৬-৫-৯২ 

৩৫ সপ্রভ মমুনা এর এপ-৩৫/১৯৯২ ১৯-৫-৯২ 

৩৬ দুভন এর এপ-৩৬/১৯৯২ ২০-৬-৯২ 

৩৭ দ্মা নদীয ভাচ্চঝ  এর এপ-৩৭/১৯৯২ ১৪-৭-৯২ 

৩৮ গযীত্রফয ফন্ধু এর এপ-৩৮/১৯৯২ ১৪-৭-৯২ 

৩৯ যত্রিয ফদরা এর এপ-৩৯/১৯৯২ ১৪-৭-৯২ 

৪০ চাঁত্রদয াঅত্ররা এর এপ-৪০/১৯৯২ ১৮-৭-৯২ 

৪১ সফত্রযায়া এর এপ-৪১/১৯৯২ ২০-৭-৯২ 

৪২ াঅত্ররা াঅভায াঅত্ররা এর এপ-৪২/১৯৯২ ২৮-৭-৯২ 

৪৩ াঅভায জান এর এপ-৪৩/১৯৯২ ১৩-৮-৯২ 

৪৪ চ্চফক্রভ ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৪৪/১৯৯২ ২৯-৮-৯২ 

৪৫ াঅভায াঅদারত এর এপ-৪৫/১৯৯২ ৩১-৮-৯২ 

৪৬ াঈচ্চচৎ চ্চিা এর এপ-৪৬/১৯৯২ ২-৯-৯২ 

৪৭ সচাত্রযয ফাঈ এর এপ-৪৭/১৯৯২ ৩-৯-৯২ 

৪৮ চ্চবখাযীয সছত্রর এর এপ-৪৮/১৯৯২ ৭-৯-৯২ 

৪৯ াদী সভাফাযক এর এপ-৪৯/১৯৯২ ৭-৯-৯২ 

৫০ সপ্রত্রভয প্রচ্চতদান এর এপ-৫০/১৯৯২ ৮-৯-৯২ 

৫১ সাচ্চনয়া এর এপ-৫১/১৯৯২ ৯-৯-৯২ 

৫২ চ্চফক্রভ এর এপ-৫২/১৯৯২ ৯-৯-৯২ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ জন্দাতা এর এপ-৫৩/৯২ ৩০-৯-৯২ 

৫৪ এাআ চ্চনত্রয় াংায এর এপ-৫৪/৯২ ৪-১০-৯২ 

৫৫ াংঙ্খনীর কাযাগায এর এপ-৫৫/৯২ ৪-১০-৯২ 

৫৬ রাব াআন াঅত্রভচ্চযকা এর এপ-৫৬/৯২ ৫-১০-৯২ 

৫৭ এাআ চ্চনত্রয় াংায এর এপ-৫৭/৯২ ৮-১০-৯২ 

৫৮ কবুর এর এপ-৫৮/৯২ ২২-১-৯২ 

৫৯ গযভ ায়া এর এপ-৫৯/৯২ ২৬-১০-৯২ 

৬০ ারাকণ এর এপ-৬০/৯২ ৩১-১০-৯২ 

৬১ টাকায াাি এর এপ-৬১/৯২ ৪-১১-৯২ 

৬২ সফনাভ ফাদা এর এপ-৬২/৯২ ২২-১১-৯২ 

৬৩ াঅফদায এর এপ-৬৩/৯২ ২৬-১১-৯২ 

৬৪ সচাত্রখয াচ্চন এর এপ-৬৪/৯২ ২৬-১১-৯২ 

৬৫ ভাস্তান যাজা এর এপ-৬৫/৯২ ১-১২-৯২ 

৬৬ গাচ্চিয়ার বাাআ এর এপ-৬৬/৯২ ৫-১২-৯২ 

৬৭ ো ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৬৭/৯২ ১৩-১২-৯২ 

৬৮ সচাত্রখ সচাত্রখ এর এপ-৬৮/৯২ ১৪-১২-৯২ 

৬৯ ভারাভার এর এপ-৬৯/৯২ ১৭-১২-৯২ 

৭০ াঞ্জরী  এর এপ-৭০/৯২ ১৭-১২-৯২ 

৭১ ো (ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৭১/৯২ ১৭-১২-৯২ 

৭২ াচ্চন্ত াাচ্চন্ত এর এপ-৭২/৯২ ১৯-১২-৯২ 

৭৩ রুত্রয যানী গাত্রনয যাজা  এর এপ-৭৩/৯২ ১৯-১২-৯২ 

৭৪ ত্রু বয়াংকয এর এপ-৭৪/৯২ ২২-১২-৯২ 

৭৫ বাাআত্রয়য াঅদয এর এপ-৭৫/৯২ ২৬-১২-৯২ 

৭৬ ো এর এপ-৭৬/৯২ ২৬-১২-৯২ 

৭৭ াঅত্ধচ্চফশ্বা এর এপ-৭৭/৯২ ২৭-১২-৯২ 

 
সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৯৩ 

 
ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ ান্ধ সপ্রভ ( ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-১/৯৩ ৪-১-৯৩ 

২ সপ্রত্রভয দাফী এর এপ-২/৯৩ ৪-১-৯৩ 



৩ াচ্চিথ এর এপ-৩/৯৩ ৯-১-৯৩ 

৪ সপ্রভ সাাগী এর এপ-৪/৯৩ ১১-১-৯৩ 

৫ ান্ধত্রপ্রভ এর এপ-৫/৯৩ ১৬-১-৯৩ 

৬ চ্চফক্রভ এর এপ-৬/৯৩ ১৭-১-৯৩ 

৭ াচ্চচন সদত্রয যাজকুভায এর এপ-৭/৯৩ ১৯-১-৯৩ 

৮ াঅন এর এপ-৮/৯৩ ১৯-১-৯৩ 

৯ দ্মায চত্রয ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-৯/৯৩ ২-২-৯৩ 

১০ দ্মায চত্রয এর এপ-১০/৯৩ ১১-২-৯৩ 

১১ চ্চাংা এর এপ-১১/৯৩ ১১-২-৯৩ 

১২ াবুঝ ন্তান এর এপ-১২/৯৩ ১১-২-৯৩ 

১৩ নাগ নাচ্চগনীয সপ্রভ এর এপ-১৩/৯৩ ১৪-২-৯৩ 

১৪ দাঙ্গা দভন এর এপ-১৪/৯৩ ২৩-২-৯৩ 

১৫ তযফাদী এর এপ-১৫/৯৩ ২০-২-৯৩ 

১৬ সপ্রভচ্চি এর এপ-১৬/৯৩ ২৭-২-৯৩ 

১৭ সফদ কন্যা ঙ্খী যানী এর এপ-১৭/৯৩ ১-৩-৯৩ 

১৮ দাগী ন্তান ( ফাচ্চতরকৃত ) এর এপ-১৮/৯৩ ১৫-৩-৯৩ 

১৯ সকয়াভত সথত্রক সকয়াভত এর এপ-১৯/৯৩ ১৫-৩-৯৩ 

২০ যি চ্চনান এর এপ-২০/৯৩ ১৮-৩-৯৩ 

২১ সরচ্চড াআন্পত্রক্টয এর এপ-২১/৯৩ ১৮-৩-৯৩ 

২২ ট ভাস্তান এর এপ-২২/৯৩ ২০-৩-৯৩ 

২৩ চ্চনষ্পা াঅাভী এর এপ-২৩/৯৩ ৩০-৩-৯৩ 

২৪ দাগী ন্তান এর এপ-২৪/৯৩ ৩০-৩-৯৩ 

২৫ জনী স্তাদ এর এপ-২৫/৯৩ ৩০-৩-৯৩ 

২৬ গয ফাদা ফাত্রনছা যী এর এপ-২৬/৯৩ ৫-৪-৯৩ 

২৭ চাঁত্রদয াচ্চ এর এপ-২৭/৯৩ ৫-৪-৯৩ 

২৮ সপ্রভ চ্চদয়ানা এর এপ-২৮/৯৩ ৫-৪-৯৩ 

২৯ রাব এর এপ-২৯/৯৩ ৬-৪-৯৩ 

৩০ সঘাভটা (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৩০/৯৩ ৬-৪-৯৩ 

৩১ ট ভাস্তান এর এপ-৩১/৯৩ ১৫-৪-৯৩ 

৩২ তকণ য়তান এর এপ-৩২/৯৩ ১৩-৪-৯৩ 

৩৩ ননদ বাফী এর এপ-৩৩/৯৩ ৪-৫-৯৩ 

৩৪ সপ্রভ শুদৄ সপ্রভ এর এপ-৩৪/৯৩ ৪-৫-৯৩ 

৩৫ খুনী াঅাভী এর এপ-৩৫/৯৩ ১০-৫-৯৩ 

৩৬ ািাত এর এপ-৩৬/৯৩ ৯-৫-৯৩ 

৩৭ তযাগ এর এপ-৩৭/৯৩ ১৭-৫-৯৩ 

৩৮ সপ্রভ াগর এর এপ-৩৮/৯৩ ২২-৬-৯৩ 

৩৯ ভাগুরু এর এপ-৩৯/৯৩ ১৮-৫-৯৩ 

৪০ একাত্তত্রযয মীশু এর এপ-৪০/৯৩ ১৯-৫-৯৩ 

৪১ ফাাংরায ফদ এর এপ-৪১/৯৩ ২৫-৫-৯৩ 

৪২ নাগ ঞ্চভী এর এপ-৪২/৯৩ ১৭-৬-৯৩ 

৪৩ যফী এর এপ-৪৩/৯৩ ১৭-৬-৯৩ 

৪৪ চ্চভষ্টায ভরা এর এপ-৪৪/৯৩ ১৪-৬-৯৩ 

৪৫ ভৎ এর এপ-৪৫/৯৩ ২০-৭-৯৩ 

৪৬ াযণ এর এপ-৪৬/৯৩ ২১-৭-৯৩ 

৪৭ ত্রুতা এর এপ-৪৭/৯৩ ২৭-৭-৯৩ 

৪৮ চ্চভন্টু ম্রাট এর এপ-৪৮/৯৩ ২৮-৭-৯৩ 

৪৯ ভাত্রু (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৪৯/৯৩ ২৮-৭-৯৩ 

৫০ ান্তয জ্বারা এর এপ-৫০/৯৩ ২৯-৭-৯৩ 

৫১ খুত্রনয ফদরা এর এপ-৫১/৯৩ ১২-৮-৯৩ 

৫২ নাচ নাচ্চগনা নাচ এর এপ-৫২/৯৩ ১৭-৮-৯৩ 

৫৩ সজযাচ্চত এর এপ-৫৩/৯৩ ১৮-৮-৯৩ 

৫৪ াবুঝ দু’টি ভন এর এপ-৫৪/৯৩ ৩০-৮-৯৩ 

৫৫ চ্চজদ এর এপ-৫৫/৯৩ ৩০-৮-৯৩ 

৫৬ সভৌসুভী এর এপ-৫৬/৯৩ ১৪-৯-৯৩ 

৫৭ াগরা ভন এর এপ-৫৭/৯৩ ১৮-৯-৯৩ 

৫৮ জাচ্চরত্রভয দুভন এর এপ-৫৮/৯৩ ২৭-৯-৯৩ 

৫৯ ীযন াা এর এপ-৫৯/৯৩ ২৯-৯-৯৩ 



৬০ চাঁদনী যাত্রত এর এপ-৬০/৯৩ ৩০-৯-৯৩ 

৬১ ভাত্রু এর এপ-৬১/৯৩ ৫-১০-৯৩ 

৬২ নয়া রায়রা নয়া ভজনু এর এপ-৬২/৯৩ ৬-১০-৯৩ 

৬৩ াঅত্রখযী াভরা এর এপ-৬৩/৯৩ ১৯-১০-৯৩ 

৬৪ টাকায াাংকায এর এপ-৬৪/৯৩ ২৭-১০-৯৩ 

৬৫ সপ্রভগীত এর এপ-৬৫/৯৩ ২৩-১০-৯৩ 

৬৬ চযভ প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৬৬/৯৩ ৩-১১-৯৩ 

৬৭ স্বাথ ণয এর এপ-৬৭/৯৩ ৬-১১-৯৩ 

৬৮ ানুতপ্ত এর এপ-৬৮/৯৩ ১৫-১১-৯৩ 

৬৯ চাঁদাফাজ এর এপ-৬৯/৯৩ ২০-১১-৯৩ 

৭০ সদারা এর এপ-৭০/৯৩ ২৩-১১-৯৩ 

৭১ বয়াংকয াতচ্চদন এর এপ-৭১/৯৩ ২৫-১১-৯৩ 

৭২ কযাযাটি ভাষ্টায এর এপ-৭২/৯৩ ২৯-১১-৯৩ 

৭৩ সপ্রভপ্রীচ্চত এর এপ-৭৩/৯৩ ৪-১২-৯৩ 

৭৪ ঝি তুপান এর এপ-৭৪/৯৩ ৫-১২-৯৩ 

৭৫ সঘাভটা এর এপ-৭৫/৯৩ ৭-১২-৯৩ 

৭৬ জনভ দুখী এর এপ-৭৬/৯৩ ৮-১২-৯৩ 

৭৭ াঅচ্চক চ্চপ্রয়া (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৭৭/৯৩ ১৮-১২-৯৩ 

৭৮ াঅতাংচ্চকত ত্রু এর এপ-৭৮/৯৩ ২১-১২-৯৩ 

৭৯ চ্চফত্রলয ফাঁী (ফাচ্চতরকৃত) এর এপ-৭৯/৯৩ ২১-১২-৯৩ 

৮০ ভাগ্যানজাভ এর এপ-৮০/৯৩ ২৩-১২-৯৩ 

৮১ াঅচ্চক চ্চপ্রয়া এর এপ-৮১/৯৩ ২৮-১২-৯৩ 

৮২ চ্চফত্রলয ফাঁী এর এপ-৮২/৯৩ ২৯-১২-৯৩ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ চ্চি যীিা এর এপ-১/১৯৯৪ ২-১-৯৪ 

২ চ্চাী এর এপ-২/১৯৯৪ ৫-১-৯৪ 

৩ চাঁদ কুভাযী চালায সছত্রর এর এপ-৩/১৯৯৪ ৮-১-৯৪ 

৪ ভাটিয দুগ ণ এর এপ-৪/১৯৯৪ ৯-১-৯৪ 

৫ কাচ্চরয়া এর এপ-৫/১৯৯৪ ১৬-১-৯৪ 

৬ সপ্রভ প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৬/১৯৯৪ ১৬-১-৯৪ 

৭ সপ্রভ প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৭/১৯৯৪ ২০-১-৯৪ 

৮ ভায়া ভভতা এর এপ-৮/১৯৯৪ ২৯-১-৯৪ 

৯ ফন্ধু সফাইভান এর এপ-৯/১৯৯৪ ২২৭-১-৯৪ 

১০ াঅাআত্রনয াত এর এপ-১০/১৯৯৪ ৭-২-৯৪ 

১১ চ্চডত্রকা ডযানায এর এপ-১১/১৯৯৪ ৯-২-৯৪ 

১২ জজ ব্যাচ্চযস্টায এর এপ-১২/১৯৯৪ ১৯-২-৯৪ 

১৩ জুলুত্রভয ফদরা এর এপ-১৩/১৯৯৪ ২৩-২-৯৪ 

১৪ সচাত্রযয সছত্রর এর এপ-১৪/১৯৯৪ ২৪-২-৯৪ 

১৫ নচ্চতজা এর এপ-১৫/১৯৯৪ ২৭-২-৯৪ 

১৬ জজ ব্যাচ্চযস্টায এর এপ-১৬/১৯৯৪ ১-৩-৯৪ 

১৭ োক ড্রাাআবায এর এপ-১৭/১৯৯৪ ৭-৩-৯৪ 

১৮ ঘত্রযয ত্রু এর এপ-১৮/১৯৯৪ ৮-৩-৯৪ 

১৯ দুচ্চখনী ফদ  য়তান মাদুকয এর এপ-১৯/১৯৯৪ ১২-৩-৯৪ 

২০ াঅজত্রকয য়তান এর এপ-২০/১৯৯৪ ২৩-৩-৯৪ 

২১ জত্রভয দুভন এর এপ-২১/১৯৯৪ ২৪-৩-৯৪ 



২২ দুচ্চনয়ায ফাদা এর এপ-২২/১৯৯৪ ২৮-৩-৯৪ 

২৩ াঅত্ধ াাংকায এর এপ-২৩/১৯৯৪ ৪-৪-৯৪ 

২৪ াঅতাংক এর এপ-২৪/১৯৯৪ ৫-৪-৯৪ 

২৫ জাত্রনয দুভন এর এপ-২৫/১৯৯৪ ১০-৪-৯৪ 

২৬ াঅচ্চক এর এপ-২৬/১৯৯৪ ১৩-৪-৯৪ 

২৭ মৃতুযদন্ড এর এপ-২৭১৯৯৪ ১৩-৪-৯৪ 

২৮ াঅত্ধ াাংকায এর এপ-২৮/১৯৯৪ ১৭-৪-৯৪ 

২৯ তুচ্চভ াঅভায এর এপ-২৯/১৯৯৪ ২৪-৪-৯৪ 

৩০ তযা এর এপ-৩০/১৯৯৪ ২৮-৪-৯৪ 

৩১ ফাচ্চরকা ত্ররা ফদ এর এপ-৩১/১৯৯৪ ৩-৫-৯৪ 

৩২ দুাঃা এর এপ-৩২/১৯৯৪ ৪-৫-৯৪ 

৩৩ ান্যায় াতযাচায এর এপ-৩৩/১৯৯৪ ৭-৫-৯৪ 

৩৪  ান্তত্রয ান্তত্রয এর এপ-৩৪/১৯৯৪ ৭-৫-৯৪ 

৩৫ ডাকাত এর এপ-৩৫/১৯৯৪ ৯-৫-৯৪ 

৩৬ ান্যায় াতযাচায এর এপ-৩৬/১৯৯৪ ১-৬-৯৪ 

৩৭ াঅজত্রকয প্রচ্চতফাদ এর এপ-৩৭/১৯৯৪ ৬-৬-৯৪ 

৩৮ সাযাফ রুস্তভ এর এপ-৩৮/১৯৯৪ ১৩-৬-৯৪ 

৩৯ জীফন চ্চদত্রয় বারফাচ্চ এর এপ-৩৯/১৯৯৪ ২৩-৬-৯৪ 

৪০ ঘাতক এর এপ-৪০/১৯৯৪ ৮-৮-৯৪ 

৪১ এক রত্রক এর এপ-৪১/১৯৯৪ ৯-৭-৯৪ 

৪২ াঅগুন জ্বত্রর এর এপ-৪২/১৯৯৪ ৯-৭-৯৪ 

৪৩ ভত্রনয াঅগুন এর এপ-৪৩/১৯৯৪ ১২-৭-৯৪ 

৪৪ যাজা গুন্ডা এর এপ-৪৪/১৯৯৪ ১৯-৭-৯৪ 

৪৫ ৎ ভা এর এপ-৪৫/১৯৯৪ ১৯-৭-৯৪ 

৪৬ গ্যাাং চ্চরডায এর এপ-৪৬/১৯৯৪ ২৫-৭-৯৪ 

৪৭ দুভন এর এপ-৪৭/১৯৯৪ ২৭-৭-৯৪ 

৪৮ ডন এর এপ-৪৮/১৯৯৪ ৩০-৭-৯৪ 

৪৯ যঙ্গীন সুজন খী এর এপ-৪৯/১৯৯৪ ৩০-৭-৯৪ 

৫০ াযাচ্চজত নায়ক এর এপ-৫০/১৯৯৪ ২-৮-৯৪ 

৫১ সফয়াদফ এর এপ-৫১/১৯৯৪ ৯-৮-৯৪ 

৫২ গ্যাাং চ্চরডায এর এপ-৫২/১৯৯৪ ১০-৮-৯৪ 

৫৩ ান এর এপ-৫৩/১৯৯৪ ১০-৮-৯৪ 

৫৪ সদ সপ্রচ্চভক এর এপ-৫৪/১৯৯৪ ১১-৮-৯৪ 

৫৫ াঅগুন জ্বত্রর এর এপ-৫৫/৯৪ ১৪-৮-৯৪ 

৫৬ াঅজত্রকয ফাদা এর এপ-৫৬/৯৪ ১৮-৮-৯৪ 

৫৭ চ্চফত্রিাব এর এপ-৫৭/৯৪ ১৮-৮-৯৪ 

৫৮ সগারাী এখন ঢাকায় এর এপ-৫৮/৯৪ ১৮-৯-৯৪ 

৫৯ সস্দ এর এপ-৫৯/৯৪ ১-৯-৯৪ 

৬০ দাঙ্গাফাজ এর এপ-৬০/৯৪ ৩-৯-৯৪ 

৬১ াফরম্বন এর এপ-৬১/৯৪ ১০-৯-৯৪ 

৬২ াঅজত্রকয ফাদা এর এপ-৬২/৯৪ ১০-৯-৯৪ 

৬৩ রুনগত্রযয যাজকন্যা এর এপ-৬৩/৯৪ ২২-৯-৯৪ 

৬৪ চযভ াঅঘাত এর এপ-৬৪/৯৪ ২-১০-৯৪ 

৬৫ ফায াঈত্রয ভা এর এপ-৬৫/৯৪ ২৮-৯-৯৪ 

৬৬ াঅত্রখযী যাস্তা এর এপ-৬৬/৯৪ ৫-১০-৯৪ 

৬৭ চ্চফত্ররাী ফদ এর এপ-৬৭/৯৪ ৫-১০-৯৪ 

৬৮ চ্চফত্ররাী ফদ এর এপ-৬৮/৯৪ ১৩-১০-৯৪ 

৬৯ হৃদয় সথত্রক হৃদয় এর এপ-৬৯/৯৪ ১৭-১০-৯৪ 

৭০ প্রথভ সপ্রভ এর এপ-৭০/৯৪ ১৯-১০-৯৪ 

৭১ চ্চিঁদুয চ্চননা মুত্রছ এর এপ-৭১/৯৪ ১-৮-৯৪ 

৭২ াঅগুত্রনয যভচ্চণ এর এপ-৭২/৯৪ ১-১১-৯৪ 

৭৩ াঅাভী সগ্রপতায এর এপ-৭৩/৯৪ ২-১১-৯৪ 

৭৪ চ্চচযচ্চদত্রনয াথী এর এপ-৭৪/৯৪ ২-১০-৯৪ 



৭৫ সদনত্রভায এর এপ-৭৫/৯৪ ৫-১০-৯৪ 

৭৬ াতকিা এর এপ-৭৬/৯৪ ৯-১১-৯৪ 

৭৭ ভা ভুচ্চভকম্প এর এপ-৭৭/৯৪ ৯-১১-৯৪ 

৭৮ ঘৃণা এর এপ-৭৮/৯৪ ২২-১১-৯৪ 

৭৯ চ্চডত্রকা ফাাআদানী এর এপ-৭৯/৯৪ ২৩-১১-৯৪ 

৮০ কভান্ডায এর এপ-৮০/৯৪ ২৪-১১-৯৪ 

৮১ ালাণ এর এপ-৮১/৯৪ ২৭-১১-৯৪ 

৮২ ক্ষুধা এর এপ-৮২/৯৪ ২৮-১১-৯৪ 

৮৩ ালাণ এর এপ-৮৩/৯৪ ১-১২-৯৪ 

৮৪ ভীয জাপয এর এপ-৮৪/৯৪ ১-১২-৯৪ 

৮৫ সচাত্রযয সছত্রর এর এপ-৮৫/৯৪ ৪-১২-৯৪ 

৮৬ চ্চডত্রকা ফাাআদানী এর এপ-৮৬/৯৪ ৮-১২-৯৪ 

৮৭ চ্চাংায াঅগুন এর এপ-৮৭/৯৪ ৮-১২-৯৪ 

৮৮ চাকযানী এর এপ-৮৮/৯৪ ১৪-১২-৯৪ 

৮৯ সপ্রভমৄদ্ধ এর এপ-৮৯/৯৪ ১৪-১২-৯৪ 

৯০ াঅত্ধযিা এর এপ-৯০/৯৪ ১৮-১২-৯৪ 

৯১ শুদৄ সতাভাচ্চয এর এপ-৯১/৯৪ ১৮-১২-৯৪ 

৯২ সদভাগ এর এপ-৯২/৯৪ ১-১-৯৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৯৫ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াী ত্রু এর এপ-১/১৯৯৫ ৪-১-৯৫ 

২ যাজা ফাবু এর এপ-২/১৯৯৫ ৭-১-৯৫ 

৩ ঘয দুয়ায এর এপ-৩/১৯৯৫ ১২-১-৯৫ 

৪ দয়াফান এর এপ-৪/১৯৯৫ ১২-১-৯৫ 

৫ কন্যাদান এর এপ-৫/১৯৯৫ ১২-১-৯৫ 

৬ ফাাংরায নায়ক এর এপ-৬/১৯৯৫ ১২-১-৯৫ 

৭ ফত্রনয যাজা টাযজান এর এপ-৭/১৯৯৫ ১৪-১-৯৫ 

৮ ফাফায াঅত্রদ এর এপ-৮/১৯৯৫ ১৪-১-৯৫ 

৯ াঅত্রিারন এর এপ-৯/১৯৯৫ ২৬-১-৯৫ 

১০ াচ্চি স্বািয এর এপ-১০/১৯৯৫ ৩১-১-৯৫ 

১১ পৄর াঅয কাঁটা এর এপ-১১/১৯৯৫ ৮-২-৯৫ 

১২ ফীয ন্তান এর এপ-১২/১৯৯৫ ৯-২-৯৫ 

১৩ রাব সষ্টাযী এর এপ-১৩/১৯৯৫ ১২-২-৯৫ 

১৪ ফাাংরায কভাত্রন্ডা এর এপ-১৪/১৯৯৫ ১৪-২-৯৫ 



১৫ মুচ্চিয াংগ্রাভ এর এপ-১৫/১৯৯৫ ১৮-২-৯৫ 

১৬ বুত্রকয ধন এর এপ-১৬/১৯৯৫ ১৮-২-৯৫ 

১৭ প্রচ্চতত্রাত্রধয াঅগুন এর এপ-১৭/১৯৯৫ ১-৩-৯৫ 

১৮ স্বত্রপ্নয ঠিকানা এর এপ-১৮/১৯৯৫ ১১-৩-৯৫ 

১৯ স্বত্রপ্নয ঠিকানা এর এপ-১৯/১৯৯৫ ১৬-৩-৯৫ 

২০ হৃদয় াঅভায এর এপ-২০/১৯৯৫ ২০-৩-৯৫ 

২১ সল সখরা এর এপ-২১/১৯৯৫ ২১-৩-৯৫ 

২২ বাাংচুয এর এপ-২২/১৯৯৫ ২১-৩-৯৫ 

২৩ ত্রু ঘাত্রয়র এর এপ-২৩/১৯৯৫ ২৩-৩-৯৫ 

২৪ চ্চফার াঅক্রভণ এর এপ-২৪/১৯৯৫ ২৭-৩-৯৫ 

২৫ গৃফদ এর এপ-২৫/১৯৯৫ ১-৪-৯৫ 

২৬ িভতায রিাাআ এর এপ-২৬/১৯৯৫ ১-৪-৯৫ 

২৭ াঅাভী ফদ এর এপ-২৭/১৯৯৫ ৬-৪-৯৫ 

২৮ সল াংগ্রাভ এর এপ-২৮/১৯৯৫ ৫-৪-৯৫ 

২৯ যা চ্চতনজন এর এপ-২৯/১৯৯৫ ১৬-৪-৯৫ 

৩০ চভৎকায এর এপ-৩০/১৯৯৫ ১৮-৪-৯৫ 

৩১ াংাত্রযয সুখ দুাঃখ এর এপ-৩১/১৯৯৫ ১৮-৪-৯৫ 

৩২ কুাংপৄ কন্যা এর এপ-৩২/১৯৯৫ ২৩-৪-৯৫ 

৩৩ হুচ্চরয়া এর এপ-৩৩/১৯৯৫ ২-৫-৯৫ 

৩৪ ফাাংরায কভাত্রন্ডা এর এপ-৩৪/১৯৯৫ ৭-৫-৯৫ 

৩৫ রাব সরটায এর এপ-৩৫/১৯৯৫ ৭-৫-৯৫ 

৩৬ ালাণ এর এপ-৩৬/১৯৯৫ ৯-৫-৯৫ 

৩৭ াঅত্রিারন এর এপ-৩৭/১৯৯৫ ৯-৫-৯৫ 

৩৮ ত্রু ঘাত্রয়র এর এপ-৩৮/১৯৯৫ ৯-৫-৯৫ 

৩৯ াঅদত্রযয ন্তান এর এপ-৩৯/১৯৯৫ ১৭-৫-৯৫ 

৪০ যাগ ানুযাগ এর এপ-৪০/১৯৯৫ ৮-৬-৯৫ 

৪১ সদাস্ত াঅভায দুভন এর এপ-৪১/১৯৯৫ ১৭-৬-৯৫ 

৪২ চ্চফশ্ব সপ্রচ্চভক এর এপ-৪২/১৯৯৫ ২৭-৬-৯৫ 

৪৩ াচ্চি ন্তান এর এপ-৪৩/১৯৯৫ ২৭-৬-৯৫ 

৪৪ সচ্চনক এর এপ-৪৪/১৯৯৫ ১১-৭-৯৫ 

৪৫ াঅঞ্জুভান এর এপ-৪৫/১৯৯৫ ১১-৭-৯৫ 

৪৬ াঅদত্রযয ন্তান এর এপ-৪৬/১৯৯৫ ১৩-৭-৯৫ 

৪৭ সল যিা এর এপ-৪৭/১৯৯৫ ২৫-৭-৯৫ 

৪৮ নয়া তুপান এর এপ-৪৮/১৯৯৫ ২৫-৭-৯৫ 

৪৯ সদী যাংফাজ এর এপ-৪৯/১৯৯৫ ২-৮-৯৫ 

৫০ াচ্চফরদায এর এপ-৫০/১৯৯৫ ৬-৮-৯৫ 

৫১ দুনীচ্চতফাজ এর এপ-৫১/১৯৯৫ ৬-৮-৯৫ 

৫২ ভাচ্চভরন এর এপ-৫২/১৯৯৫ ১২-৮-৯৫ 

৫৩ চ্চপ্রয় ত্রু এর এপ-৫৩/১৯৯৫ ১৬-৮-৯৫ 

৫৪ রালু দ ণায এর এপ-৫৪/১৯৯৫ ৫-৯-৯৫ 

৫৫ ািী প্রভাণ এর এপ-৫৫/১৯৯৫ ৫-৯-৯৫ 

৫৬ কারা পুরুল এর এপ-৫৬/১৯৯৫ ৭-৯-৯৫ 

৫৭ ফাঁীয়ারা এর এপ-৫৭/১৯৯৫ ৭-৯-৯৫ 

৫৮ চ্চপ্রয় তুচ্চভ এর এপ-৫৮/১৯৯৫ ৭-৯-৯৫ 

৫৯ সপ্রত্রভয াাংকায এর এপ-৫৯/১৯৯৫ ৯-৯-৯৫ 

৬০ চারফাজ এর এপ-৬০/১৯৯৫ ১১-৯-৯৫ 

৬১ চ্চফশ্বত্রনেী এর এপ-৬১/১৯৯৫ ১৩-৯-৯৫ 

৬২ াযাত্রনা সপ্রভ এর এপ-৬২/১৯৯৫ ১৩-৯-৯৫ 

৬৩ যাজ ত্রথয যাজা এর এপ-৬৩/১৯৯৫ ১৪-৯-৯৫ 

৬৪ াঅা বারফাা এর এপ-৬৪/১৯৯৫ ১৪-৯-৯৫ 

৬৫ রজ্জা এর এপ-৬৫/১৯৯৫ ২০-৯-৯৫ 

৬৬ সপ্রত্রভয াাংকায এর এপ-৬৬/১৯৯৫ ১১-১০-৯৫ 

৬৭ ফাঁীয়ারা এর এপ-৬৭/১৯৯৫ ১১-১০-৯৫ 



৬৮ ঘাত্রয়র এর এপ-৬৮/১৯৯৫ ১৫-১০-৯৫ 

৬৯ ভামৄদ্ধ এর এপ-৬৯/১৯৯৫ ১৭-১০-৯৫ 

৭০ দভকা এর এপ-৭০/১৯৯৫ ১৭-১০-৯৫ 

৭১ সপ্রভ  সপ্রয়ী এর এপ-৭১/১৯৯৫ ১৭-১০-৯৫ 

৭২ ফীয ফাাদুয এর এপ-৭২/১৯৯৫ ২৫-১০-৯৫ 

৭৩ াঅজত্রকয চ্চটরায এর এপ-৭৩/১৯৯৫ ২৬-১০-৯৫ 

৭৪ চ্চফত্ররাী সপ্রচ্চভক এর এপ-৭৪/১৯৯৫ ৩০-১০-৯৫ 

৭৫ ন্ত্রাী নায়ক এর এপ-৭৫/১৯৯৫ ৩০-১০-৯৫ 

৭৬ গৃফদ এর এপ-৭৬/১৯৯৫ ৪-১১-৯৫ 

৭৭ এাআ ঘয এাআ াংায এর এপ-৭৭/১৯৯৫ ৪-১১-৯৫ 

৭৮ ঘাত প্রচ্চতঘাত এর এপ-৭৮/১৯৯৫ ৮-১১-৯৫ 

৭৯ চ্চফত্ররাী সপ্রচ্চভক এর এপ-৭৯/১৯৯৫ ২০-১১-৯৫ 

৮০ চক্রান্ত এর এপ-৮০/১৯৯৫ ২২-১১-৯৫ 

৮১ চ্চফত্ররাী কন্যা এর এপ-৮১/১৯৯৫ ২৬-১১-৯৫ 

৮২ াজানা ত্রু এর এপ-৮২/১৯৯৫ ২৬-১১-৯৫ 

৮৩ নাগ নতণকী এর এপ-৮৩/১৯৯৫ ৪-১২-৯৫ 

৮৪ চ্চিঁদুয চ্চননা মুত্রছ এর এপ-৮৪/১৯৯৫ ৪-১২-৯৫ 

৮৫ সাকা ভাকত্রিয ঘযফচ্চত এর এপ-৮৫/১৯৯৫ ১-১২-৯৫ 

৮৬ ান্যজীফন এর এপ-৮৬/১৯৯৫ ৭-১২-৯৫ 

৮৭ ভামৄদ্ধ এর এপ-৮৭/১৯৯৫ ২০-১২-৯৫ 

৮৮ াঅজত্রকয পয়ারা এর এপ-৮৮/১৯৯৫ ২৩-১২-৯৫ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ স্বজন এর এপ-১/৯৬ ২৩-১-৯৬ 

২ াজাত্রন্ত এর এপ-২/৯৬ ২৫-১-৯৬ 

৩ চ্চফচায ত্রফ এর এপ-৩/৯৬ ২৭-১-৯৬ 

৪ ন্ত্রাী যাজা এর এপ-৪/৯৬ ১-২-৯৬ 

৫ স্ত্রী তযা এর এপ-৫/৯৬ ৬-২-৯৬ 

৬ চ্চফচায ত্রফ এর এপ-৬/৯৬ ১০-২-৯৬ 

৭ চ্চভথ্যায যাজা এর এপ-৭/৯৬ ৩-৩-৯৬ 



৮ যাি এর এপ-৮/৯৬ ৭-৩-৯৬ 

৯ সগাত্রয়িা এর এপ-৯/৯৬ ১০-৩-৯৬ 

১০ তস্যা এর এপ-১০/৯৬ ৯-৩-৯৬ 

১১ নুযজাাত্রনয সপ্রভ এর এপ-১১/৯৬ ১৩-৩-৯৬ 

১২ রুটি এর এপ-১২/৯৬ ১০-৩-৯৬ 

১৩ ফাচ্চঘনী কন্যা এর এপ-১৩/৯৬ ১৭-৩-৯৬ 

১৪ ফাাংরায ভা এর এপ-১৪/৯৬ ১৭-৩-৯৬ 

১৫ ফচ্চযা এর এপ-১৫/৯৬ ১-৪-৯৬ 

১৬ খর নায়ক এর এপ-১৬/৯৬ ৮-৪-৯৬ 

১৭ চ্চপ্রয়জন এর এপ-১৭/৯৬ ১৮-৪-৯৬ 

১৮ ফাধা ফাচ্চঘনী এর এপ-১৮/৯৬ ২০-৪-৯৬ 

১৯ গযীত্রফয যানী এর এপ-১৯/৯৬ ২৩-৪-৯৬ 

২০ সতাভাত্রক চাাআ এর এপ-২০/৯৬ ২৭-৪-৯৬ 

২১ ফাজীগয এর এপ-২১/৯৬ ২৭-৪-৯৬ 

২২ ন্ত্রাী যাজা এর এপ-২২/৯৬ ২৭-৪-৯৬ 

২৩ জাত্রনয ফাজী এর এপ-২৩/৯৬ ২৭-৪-৯৬ 

২৪ ফাধা ফাচ্চঘনী এর এপ-২৪/৯৬ ২০-৫-৯৬ 

২৫ সগারা ফারুদ এর এপ-২৫/৯৬ ২০-৫-৯৬ 

২৬ রম্পট এর এপ-২৬/৯৬ ২০-৫-৯৬ 

২৭ ফাচ্চঘনী কন্যা এর এপ-২৭/৯৬ ২৩-৫-৯৬ 

২৮ াঅত্রখযী সভাকাত্রফরা এর এপ-২৮/৯৬ ২৩-৫-৯৬ 

২৯ াঅজত্রকয ন্ত্রাী এর এপ-২৯/৯৬ ২৬-৫-৯৬ 

৩০ জনতায ত্রু এর এপ-৩০/৯৬ ২৭-৫-৯৬ 

৩১ স্বত্রপ্নয পৃচ্চথফী এর এপ-৩১/৯৬ ২৭-৫-৯৬ 

৩২ নীর াগত্রযয তীত্রয এর এপ-৩২/৯৬ ২৮-৫-৯৬ 

৩৩ চ্চপ্রয়জন এর এপ-৩৩/৯৬ ২-৬-৯৬ 

৩৪ সপ্রত্রভয ভাচ্চধ এর এপ-৩৪/৯৬ ১৭-৬-৯৬ 

৩৫ চ্চচযঋণী এর এপ-৩৫/৯৬ ৪-৬-৯৬ 

৩৬ াত্রয াচ্চস্ত এর এপ-৩৬/৯৬ ৪-৬-৯৬ 

৩৭ খর নায়ক এর এপ-৩৭/৯৬ ৬-৬-৯৬ 

৩৮ ফচ্চযা এর এপ-৩৮/৯৬ ১৩-৬-৯৬ 

৩৯ সদ সদান্তয এর এপ-৩৯/৯৬ ২৫-৬-৯৬ 

৪০ গযীত্রফয াংায এর এপ-৪০/৯৬ ২৯-৬-৯৬ 

৪১ সুত্রখয স্বগ ণ এর এপ-৪১/৯৬ ২৯-৬-৯৬ 

৪২ সপ্রচ্চভক যাংফাজ এর এপ-৪২/৯৬ ২-৭-৯৬ 

৪৩ সগারা ফারুদ এর এপ-৪৩/৯৬ ৩-৭-৯৬ 

৪৪ রম্পট এর এপ-৪৪/৯৬ ১০-৭-৯৬ 

৪৫ সভৌভাচ্চছ এর এপ-৪৫/৯৬ ১৫-৭-৯৬ 

৪৬ াত্রয াচ্চস্ত এর এপ-৪৬/৯৬ ১৭-৭-৯৬ 

৪৭ াঅত্ধতযাগ এর এপ-৪৭/৯৬ ১০-৮-৯৬ 

৪৮ ত্রতযয মৃতুয সনাআ এর এপ-৪৮/৯৬ ৮-৮-৯৬ 

৪৯ গযীত্রফয াংায এর এপ-৪৯/৯৬ ৮-৮-৯৬ 

৫০ জনভ জনভ এর এপ-৫০/৯৬ ১৩-৮-৯৬ 

৫১ াচ্চতক্রভ এর এপ-৫১/৯৬ ১০-৮-৯৬ 

৫২ চ্চনষ্ঠুয এর এপ-৫২/৯৬ ১০-৮-৯৬ 

৫৩ ভম ণাদায রিাাআ এর এপ-৫৩/৯৬ ২০-৮-৯৬ 

৫৪ গযীত্রফয স্তাদ এর এপ-৫৪/৯৬ ২২-৮-৯৬ 

৫৫ সুত্রখয স্বগ ণ এর এপ-৫৫/৯৬ ২৫-৮-৯৬ 

৫৬ জীফন াংায এর এপ-৫৬/৯৬ ২৫-৮-৯৬ 

৫৭ ফদসুযত এর এপ-৫৭/৯৬ ২৫-৮-৯৬ 

৫৮ য়তান ভানুল এর এপ-৫৮/৯৬ ২৫-৮-৯৬ 

৫৯ সস্দত্রয প্রচ্চতদান এর এপ-৫৯/৯৬ ২৮-৮-৯৬ 

৬০ সপ্রত্রভয স্মৃচ্চত এর এপ-৬০/৯৬ ১-৯-৯৬ 



৬১ জনভ জনভ এর এপ-৬১/৯৬ ৮-৯-৯৬ 

৬২ বয়াংকয সমাদ্ধা এর এপ-৬২/৯৬ ১০-৮-৯৬ 

৬৩ াঈত্তয পারগুনী এর এপ-৬৩/৯৬ ১২-৯-৯৬ 

৬৪ চ্চনভ ণভ এর এপ-৬৪/৯৬ ১২-৯-৯৬ 

৬৫ দুজণয় এর এপ-৬৫/৯৬ ২৯-৯-৯৬ 

৬৬ কালু গুন্ডা এর এপ-৬৬/৯৬ ২৯-৯-৯৬ 

৬৭ জীফন াংায এর এপ-৬৭/৯৬ ১৬-১০-৯৬ 

৬৮ নাযী াঅত্রিারন এর এপ-৬৮/৯৬ ২০-১০-৯৬ 

৬৯ ভাত্রয়য াচ্চধকায এর এপ-৬৯/৯৬ ২৩-১০-৯৬ 

৭০ সদারন চাঁা এর এপ-৭০/৯৬ ২৩-১০-৯৬ 

৭১ াচ্চন্ত চাাআ এর এপ-৭১/৯৬ ২৩-১০-৯৬ 

৭২ নদীয নাভ ভদৄভচ্চত এর এপ-৭২/৯৬ ২৯-১০-৯৬ 

৭৩ রাতক াঅাভী এর এপ-৭৩/৯৬ ৬-১১-৯৬ 

৭৪ াঅত্ধাৎ এর এপ-৭৪/৯৬ ১১-১১-৯৬ 

৭৫ কচ্চরজায টুকযা এর এপ-৭৫/৯৬ ১৪-১১-৯৬ 

৭৬ যঙীন প্রাণ জনী এর এপ-৭৬/৯৬ ১৪-১০-৯৬ 

৭৭ কালু গুন্ডা এর এপ-৭৭/৯৬ ১৪-১০-৯৬ 

৭৮ পাঁচ্চয াঅাভী এর এপ-৭৮/৯৬ ১৪-১১-৯৬ 

৭৯ দীপু নাম্বায টু এর এপ-৭৯/৯৬ ২৭-১১-৯৬ 

৮০ জজ াত্রফ এর এপ-৮০/৯৬ ২৭-১১-৯৬ 

৮১ ২০ ফছয য এর এপ-৮১/৯৬ ২৭-১১-৯৬ 

৮২ রুী কন্যা এর এপ-৮২/৯৬ ২৭-১১-৯৬ 

৮৩ যঙ্গীন যাংফাজ এর এপ-৮৩/৯৬ ২৭-১১-৯৬ 

৮৪ সগারাগুচ্চর এর এপ-৮৪/৯৬ ২-১২-৯৬ 

৮৫ চায়া সথত্রক ায়া এর এপ-৮৫/৯৬ ৩-১২-৯৬ 

৮৬ স্বাভী সকন াঅাভী এর এপ-৮৬/৯৬ ৩-১২-৯৬ 

৮৭ পাাআব যাাআত্রপর এর এপ-৮৭/৯৬ ৯-১২-৯৬ 

৮৮ মৃতুযয াত্রথ াঞ্জা এর এপ-৮৮/৯৬ ৮-১২-৯৬ 

৮৯ ারাচ্চফ সকাথায় এর এপ-৮৯/৯৬ ৭-১২-৯৬ 

৯০ মূখণ ভানফ এর এপ-৯০/৯৬ ২১-১২-৯৬ 

৯১ চ্চভথ্যা াাংকায এর এপ-৯১/৯৬ ২১-১২-৯৬ 

৯২ জনতায ফাদা এর এপ-৯২/৯৬ ২৬-১২-৯৬ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 



১ াচ্চস্তয ফদত্রর াচ্চস্ত এর এপ-১/১৯৯৭ ৫-১-৯৭ 

২ সপ্রভ এর এপ-২/১৯৯৭ ৭-১-৯৭ 

৩ সুাযম্যান এর এপ-৩/১৯৯৭ ১-২-৯৭ 

৪ গুন্ডা পুচ্চর এর এপ-৪/১৯৯৭ ১-২-৯৭ 

৫ াঅব্দুল্লা এর এপ-৫/১৯৯৭ ১-২-৯৭ 

৬ সদারন চাঁা এর এপ-৬/১৯৯৭ ১৯-২-৯৭ 

৭ ত জনত্রভয সপ্রভ এর এপ-৭/১৯৯৭ ৩-২-৯৭ 

৮ াঅত্ধাৎ এর এপ-৮/১৯৯৭ ২০-২-৯৭ 

৯ চ্চল্পী এর এপ-৯/১৯৯৭ ৪-৩-৯৭ 

১০ াযাধ জগত্রতয যাজা এর এপ-১০/১৯৯৭ ৮-৩-৯৭ 

১১ ভা ত্রম্মরন এর এপ-১১/১৯৯৭ ১০-৩-৯৭ 

১২ টাযজান কন্যা এর এপ-১২/১৯৯৭ ১০-৩-৯৭ 

১৩ রাট াত্রফ এর এপ-১৩/১৯৯৭ ৯-৪-৯৭ 

১৪ াচ্চস্তয ফদত্রর াচ্চস্ত এর এপ-১৪/১৯৯৭ ১০-৩-৯৭ 

১৫ সপ্রভ সপ্রয়ী এর এপ-১৫/১৯৯৭ ১০-৩-৯৭ 

১৬ সদত্ররাী এর এপ-১৬/১৯৯৭ ১৬-৩-৯৭ 

১৭ নীর াগত্রযয তীত্রয এর এপ-১৭/১৯৯৭ ১৮-৩-৯৭ 

১৮ পাাআব যাাআত্রপর এর এপ-১৮/১৯৯৭ ২২-৩-৯৭ 

১৯ কথা দা এর এপ-১৯/১৯৯৭ ২০-৩-৯৭ 

২০ াঙ্গয নদীয সগ্রত্রনড এর এপ-২০/১৯৯৭ ২৪-৩-৯৭ 

২১ াঅভায ভা এর এপ-২১/১৯৯৭ ২২-৩-৯৭ 

২২ কুচ্চর এর এপ-২২/১৯৯৭ ২৩-৩-৯৭ 

২৩ সস্দত্রয ফাঁধন এর এপ-২৩/৯৯৭ ২৪-৩-৯৭ 

২৪ সল ঠিকানা এর এপ-২৪/১৯৯৭ ২৯-৩-৯৭ 

২৫ দুখাাআ এর এপ-২৫/১৯৯৭ ৩০-৩-৯৭ 

২৬ চাচ্চযচ্চদত্রক ত্রু এর এপ-২৬/১৯৯৭ ৩০-৩-৯৭ 

২৭ ফচ্চড গাড ণ এর এপ-২৭/১৯৯৭ ১-৪-৯৭ 

২৮ াঅভায ভা এর এপ-২৮/১৯৯৭ ২-৪-৯৭ 

২৯ চ্চচযত্রু এর এপ-২৯/১৯৯৭ ১৫-৪-৯৭১৬-৪-৯৭ 

৩০ দযদী ন্তান এর এপ-৩০/১৯৯৭ ১৬-৪-৯৭ 

৩১ রাট াত্রত্রফয সভত্রয় এর এপ-৩১/১৯৯৭ ১৬-৪-৯৭ 

৩২ ভান ফন্ধু এর এপ-৩২/১৯৯৭ ৩-৫-৯৭ 

৩৩ কার নাচ্চগনীয সপ্রভ এর এপ-৩৩/১৯৯৭ ১৬-৬-৯৭ 

৩৪ াঅত্ধপ্রকা এর এপ-৩৪/১৯৯৭ ৩০-৫-৯৭ 

৩৫ স্বত্রপ্নয নায়ক এর এপ-৩৫/১৯৯৭ ৮-৫-৯৭ 

৩৬ ফাঁচায রিাাআ এর এপ-৩৬/১৯৯৭ ৮-৫-৯৭ 

৩৭ ক্ষুধায জ্বারা এর এপ-৩৭/১৯৯৭ ৮-৫-৯৭ 

৩৮ াত্রচনা ভানুল এর এপ-৩৮/১৯৯৭ ২৫-৫-৯৭ 

৩৯ সস্দত্রয ফাঁধন এর এপ-৩৯/১৯৯৭ ২৫-৫-৯৭ 

৪০ জীফন ঙ্গী এর এপ-৪০/১৯৯৭ ২৯-৫-৯৭ 

৪১ ান্ধ বাত্ররাফাা এর এপ-৪১/১৯৯৭ ২৯-৫-৯৭ 

৪২ কুচ্চর এর এপ-৪২/১৯৯৭ ২-৬-৯৭ 

৪৩ দযদী ন্তান এর এপ-৪৩/১৯৯৭ ৫-৬-৯৭ 

৪৪ চ্চফশ্ব াযাভী এর এপ-৪৪/১৯৯৭ ১৬-৬-৯৭ 

৪৫ াঅম্মা এর এপ-৪৫/১৯৯৭ ১৬-৬-৯৭ 

৪৬ াঅনি াশ্রু এর এপ-৪৬/১৯৯৭ ২৫-৬-৯৭ 

৪৭ শুদৄ তুচ্চভ এর এপ-৪৭/১৯৯৭ ৩০-৬-৯৭ 

৪৮ াঈত্তয দচ্চিণ এর এপ-৪৮/১৯৯৭ ৩০-৬-৯৭ 

৪৯ জীফন াথী এর এপ-৪৯/১৯৯৭ ৩০-৬-৯৭ 

৫০ পাঁচ্চ এর এপ-৫০/১৯৯৭ ৩০-৬-৯৭ 

৫১ ফাফা সকন চাকয এর এপ-৫১/১৯৯৭ ৩০-৬-৯৭ 

৫২ বুত্রকয চ্চবতয াঅগুন এর এপ-৫২/১৯৯৭ ১৬-৭৮-৯৭ 

৫৩ সফাইভাত্রনয াচ্চস্ত এর এপ-৫৩/১৯৯৭ ২১-৭-৯৭ 



৫৪ সক াযাধী এর এপ-৫৪/১৯৯৭ ২১-৭-৯৭ 

৫৫ কভরায ফনফা এর এপ-৫৫/১৯৯৭ ২১-৭-৯৭ 

৫৬ াঅায প্রদী এর এপ-৫৬/১৯৯৭ ২২-৭-৯৭ 

৫৭ সফাইভান এর এপ-৫৭/১৯৯৭ ২৯-৭-৯৭ 

৫৮ াঅভায ঘয াঅভায সফস্ত এর এপ-৫৮/১৯৯৭ ৬-৮-৯৭ 

৫৯ টাাআগায এর এপ-৫৯/১৯৯৭ ৭-৮-৯৭ 

৬০ পৃচ্চথফী াঅভাত্রয চায়না এর এপ-৬০/১৯৯৭ ১২-৮-৯৭ 

৬১ সুত্রখয ঘয সুত্রখয াঅগুন এর এপ-৬১/১৯৯৭ ১২-৮-৯৭ 

৬২ কত সম াঅন এর এপ-৬২/১৯৯৭ ১৮-৮-৯৭ 

৬৩ যঙ্গীন াঈজান বাটি এর এপ-৬৩/১৯৯৭ ১-৯-৯৭ 

৬৪ চ্চক্রচ্চভনার এর এপ-৬৪/১৯৯৭ ৩-৯-৯৭ 

৬৫ একজন চ্চফত্ররাী এর এপ-৬৫/১৯৯৭ ৭-৯-৯৭ 

৬৬ নয চ্চাচ এর এপ-৬৬/১৯৯৭ ৭-৯-৯৭ 

৬৭ হৃদত্রয়য াঅয়না এর এপ-৬৭/১৯৯৭ ১০-৯-৯৭ 

৬৮ লুটতযাজ এর এপ-৬৮/১৯৯৭ ১৪-৯-৯৭ 

৬৯ জরদসুয এর এপ-৬৯/১৯৯৭ ১৪-৯-৯৭ 

৭০ এখত্রনা াত্রনক যাত এর এপ-৭০/১৯৯৭ ৩০-৯-৯৭ 

৭১ সপ্রভ সজযাচ্চত এর এপ-৭১/১৯৯৭ ১৫-৯-৯৭ 

৭২ জীফন ভাত্রনাআ মৄদ্ধ এর এপ-৭২/১৯৯৭ ১৫-৯-৯৭ 

৭৩ ভানুল এর এপ-৭৩/১৯৯৭ ১৫-৯-৯৭ 

৭৪ প্রাত্রণয সচত্রয় চ্চপ্রয় এর এপ-৭৪/১৯৯৭ ১৮-৯-৯৭ 

৭৫ সভানাত্রপক এর এপ-৭৫/১৯৯৭ ১৮-৯-৯৭ 

৭৬ িাভা সনাআ এর এপ-৭৬/১৯৯৭ ১৮-৯-৯৭ 

৭৭ াচ্চতয়ায এর এপ-৭৭/১৯৯৭ ২৪-৯-৯৭ 

৭৮ সুিযী চ্চভ ফাাংরাত্রদ এর এপ-৭৮/১৯৯৭ ২৪-৯-৯৭ 

৭৯ তুচ্চভ শুদৄ তুচ্চভ এর এপ-৭৯/১৯৯৭ ২৫-৯-৯৭ 

৮০ হৃদত্রয়য াঅয়না এর এপ-৮০/১৯৯৭ ২-১০-৯৭ 

৮১ াগরা ফাবুর এর এপ-৮১/১৯৯৭ ৬-১০-৯৭ 

৮২ াচ্চধকায চাাআ এর এপ-৮২/১৯৯৭ ৬-১০-৯৭ 

৮৩ সপ্রত্রভয কভ এর এপ-৮৩/১৯৯৭ ৮-১০-৯৭ 

৮৪ যাখার যাজা এর এপ-৮৪/১৯৯৭ ৮-১-৯৭ 

৮৫ ভাতৃভূচ্চভ এর এপ-৮৫/১৯৯৭ ১৪-১০-৯৭ 

৮৬ কাি সকন ভন এর এপ-৮৬/১৯৯৭ ১৪-১০-৯৭ 

৮৭ ভন ভাত্রননা এর এপ-৮৭/১৯৯৭ ১৪-১০-৯৭ 

৮৮ াচর য়া এর এপ-৮৮/১৯৯৭ ১৪-১০-৯৭ 

৮৯ নয চ্চাচ এর এপ-৮৯/১৯৯৭ ১৯-১০-৯৭ 

৯০ একজন চ্চফত্ররাী এর এপ-৯০/১৯৯৭ ১৯-১০-৯৭ 

৯১ াঅচ্চরপ রায়রা াঅরাাঈচ্চিত্রনয াঅিম ণ প্রদী এর এপ-৯১/১৯৯৭ ২১-১০-৯৭ 

৯২ জরদসুয এর এপ-৯২/১৯৯৭ ২৯-১০-৯৭ 

৯৩ জীফন ভাত্রনাআ মৄদ্ধ এর এপ-৯৩/১৯৯৭ ৪-১১-৯৭ 

৯৪ ভাত্রয়য কভ এর এপ-৯৪/১৯৯৭ ৪-১০-৯৭ 

৯৫ কাি সকন ভন এর এপ-৯৫/১৯৯৭ ৯-১০-৯৭ 

৯৬ ািাভ ফাদা এর এপ-৯৬/১৯৯৭ ১৭-১১-৯৭ 

৯৭ াঅভায সদ াঅভায সপ্রভ এর এপ-৯৭/১৯৯৭ ১৭-১১-৯৭ 

৯৮ তুচ্চভ শুদৄ তুচ্চভ এর এপ-৯৮/১৯৯৭ ২০-১১-৯৭ 

৯৯ সভত্রয়যা ভানুল এর এপ-৯৯/১৯৯৭ ২০-১১-৯৭ 

১০০ যাখার যাজা এর এপ-১০০/১৯৯৭ ২৬-১১-৯৭ 

১০১ মৃতুযয মুত্রখ এর এপ-১০১/১৯৯৭ ২৬-১১-৯৭ 

১০২ বারফাায ঘয এর এপ-১০২/১৯৯৭ ২৬-১১-৯৭ 

১০৩ াঈরকা এর এপ-১০৩/১৯৯৭ ১-১২-৯৭ 

১০৪ এাআ ভন সতাভাত্রক চ্চদরাভ এর এপ-১০৪/১৯৯৭ ২-১২-৯৭ 

১০৫ াচ্চতয়ায এর এপ-১০৫/১৯৯৭ ৪-১২-৯৭ 

১০৬ গযীত্রফয াাংকায এর এপ-১০৬/১৯৯৭ ১৪-১২-৯৭ 



১০৭ ফাত্রয টাকা এর এপ-১০৭/১৯৯৭ ১৫-১২-৯৭ 

১০৮ চ্চফশ্ব াযাভী এর এপ-১০৮/১৯৯৭ ১৫-১২-৯৭ 

১০৯ ফদরা সনফ এর এপ-১০৯/১৯৯৭ ২৪-১২-৯৭ 

১১০ চ্চিয রিাাআ এর এপ-১১০/১৯৯৭ ৩১-১২-৯৭ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ তুচ্চভ সুিয  এর এপ-১/১৯৯৮ ৭-১-৯৮ 

২  সদত্রয ভাটি এর এপ-২/১৯৯৮ ৭-১-৯৮ 

৩ এাআ ভন সতাভাত্রক চ্চদরাভ এর এপ-৩/১৯৯৮ ৭-১-৯৮ 

৪ তীব্র পুচ্চতফাদ এর এপ-৪/১৯৯৮ ৮-১-৯৮ 

৫ এ জীফন সতাভায াঅভায এর এপ-৫/১৯৯৮ ৮-১-৯৮ 

৬ চ্চনষ্পায ফদ এর এপ-৬/১৯৯৮ ১২-১-৯৮ 

৭ তযাজয পুে এর এপ-৭/১৯৯৮ ১২-১-৯৮ 

৮ চ্চভথ্যায মৃতুয এর এপ-৮/১৯৯৮ ২৮-১-৯৮ 

৯ ভাত্রয়য কভ এর এপ-৯/১৯৯৮ ২৮-১-৯৮ 

১০ প্রচ্চতশ্রুচ্চত এর এপ-১০/১৯৯৮ ৪-২-৯৮ 

১১ মুচ্চি চাাআ এর এপ-১১/১৯৯৮ ১১-২-৯৮ 

১২ ফাঘা াপায এর এপ-১২/১৯৯৮ ২৩-৪-৯৮ 

১৩ বাাআ এর এপ-১৩/১৯৯৮ ২২-২-৯৮ 

১৪ ঘাত্রটয ভাচ্চঝ এর এপ-১৪/১৯৯৮ ২২-২-৯৮ 

১৫ মৃতুযদাতা এর এপ-১৫/১৯৯৮ ২৬-২-৯৮ 

১৬ চ্চফত্ররাী ন্তান এর এপ-১৬/১৯৯৮ ৪-৩-৯৮ 

১৭ বন্ড এর এপ-১৭/১৯৯৮ ৪-৩-৯৮ 

১৮ ভাতৃভূচ্চভ এর এপ-১৮/১৯৯৮ ৫-৩-৯৮ 

১৯ ত্রু াফধান এর এপ-১৯/১৯৯৮ ৯-৩-৯৮ 

২০ ভদৄয চ্চভরন এর এপ-২০/১৯৯৮ ৯-৩-৯৮ 

২১ াঅচ্চভ সাআ সভত্রয় এর এপ-২১/১৯৯৮ ৯-৩-৯৮ 

২২ পৃচ্চথফী সতাভায াঅভায এর এপ-২২/১৯৯৮ ৯-৩-৯৮ 

২৩ াচ্চি স্বািী এর এপ-২৩/১৯৯৮ ৯-৩-৯৮ 

২৪ াঅভায সদ াঅভায সপ্রভ এর এপ-২৪/১৯৯৮ ১১-৩-৯৮ 

২৫ সতজী এর এপ-২৫/১৯৯৮ ১-৪-৯৮ 

২৬ সল প্রচ্চতিা এর এপ-২৬/১৯৯৮ ১-৪-৯৮ 

২৭ গুপ্ত ঘাতক এর এপ-২৭/১৯৯৮ ৬-৪-৯৮ 

২৮ সফত্রদনীয সপ্রভ এর এপ-২৮/১৯৯৮ ২৫-৪-৯৮ 

২৯ চ্চনষ্পা ফদ এর এপ-২৯/১৯৯৮ ২৩-৪-৯৮ 

৩০ ান্ত সকন ভাস্তান এর এপ-৩০/১৯৯৮ ২৯-৪-৯৮ 

৩১ সভত্রয়য াচ্চধকায এর এপ-৩১/১৯৯৮ ২৭-৫-৯৮ 

৩২ যাজা ফানী ফাদা এর এপ-৩২/১৯৯৮ ১১-৬-৯৮ 

৩৩ সল প্রতীিা এর এপ-৩৩/১৯৯৮ ১৭-৬-৯৮ 

৩৪ দূযন্ত সপ্রচ্চভক এর এপ-৩৪/১৯৯৮ ৬-৭-৯৮ 

৩৫ কাত্ররা চভা এর এপ-৩৫/১৯৯৮ ৮-৭-৯৮ 

৩৬ দুাআ যাংফাজ এর এপ-৩৬/১৯৯৮ ১২-৭-৯৮ 

৩৭ াঅচ্চভ এক াভানুল এর এপ-৩৭/১৯৯৮ ১২-৭-৯৮ 



৩৮ ভা মখন চ্চফচাযক এর এপ-৩৮/১৯৯৮ ১২-৭-৯৮ 

৩৯ াগরীয সপ্রভ এর এপ-৩৯/১৯৯৮ ১৫-৭-৯৮ 

৪০ চ্চফদ াংত্রকত এর এপ-৪০/১৯৯৮ ১৫-৭-৯৮ 

৪১ ঠাৎ বৃচ্চষ্ট এর এপ-৪১/১৯৯৮ ২২-৭-৯৮ 

৪২ সদ দযদী এর এপ-৪২/১৯৯৮ ২৩-৭-৯৮ 

৪৩ সতাভায াঅভায সপ্রভ এর এপ-৪৩/১৯৯৮ ২৩-৭-৯৮ 

৪৪ জল্লাদ এর এপ-৪৪/১৯৯৮ ২৬-৭-৯৮ 

৪৫ ান্ধ াঅাআন এর এপ-৪৫/১৯৯৮ ২৬-৭-৯৮ 

৪৬ চ্চজিী এর এপ-৪৬/১৯৯৮ ২৬-৭-৯৮ 

৪৭ যঙঙ্গীন নয়নভচ্চন এর এপ-৪৭/১৯৯৮ ২৮-৭-৯৮ 

৪৮ যত্রিয াচ্চধকায এর এপ-৪৮/১৯৯৮ ২৮-৭-৯৮ 

৪৯ াত্রনক চ্চদত্রনয াঅা এর এপ-৪৯/১৯৯৮ ২৯-৭-৯৮ 

৫০ চ্চভরন ভারায সপ্রভ এর এপ-৫০/১৯৯৮ ৩০-৭-৯৮ 

৫১ াগচ্চযকা এর এপ-৫২/১৯৯৮ ৩-৮-৯৮ 

৫২ যাজা ফাাংরাত্রদী এর এপ-৫২/১৯৯৮ ৪-৮-৯৮ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ স্বত্রপ্নয যাজা এর এপ-৫৩/১৯৯৮ ৫-৮-৯৮ 

৫৪ সক াঅভায ফাফা এর এপ-৫৪/১৯৯৮ ৫-৮-৯৮ 

৫৫ ভানুল সকন াভানুল এর এপ-৫৫/১৯৯৮ ৬-৮-৯৮ 

৫৬ াঅচ্চভ সতাভাচ্চয এর এপ-৫৬/১৯৯৮ ৯-৮-৯৮ 

৫৭ ভা মখন চ্চফচাযক এর এপ-৫৭/১৯৯৮ ১৭-৮-৯৮ 

৫৮ সুত্রখয াঅায় এর এপ-৫৮/১৯৯৮ ২৬-৮-৯৮ 

৫৯ ভত্রনয ভত ভন এর এপ-৫৯/১৯৯৮ ২৬-৮-৯৮ 

৬০ াফফা ফাঙ্গারী এর এপ-৬০/১৯৯৮ ২৭-৮-৯৮ 

৬১ গযীত্রফয চ্চফচায নাাআ এর এপ-৬১/১৯৯৮ ১-৯-৯৮ 

৬২ ভদ পূচ্চণ ণভা এর এপ-৬২/১৯৯৮ ২-৯-৯৮ 

৬৩ যাঙা ফাআ এর এপ-৬৩/১৯৯৮ ৩-৯-৯৮ 

৬৪ চ্চাংপুরুল এর এপ-৬৪/১৯৯৮ ৬-৯-৯৮ 

৬৫ একটি াংাত্রযয গল্প এর এপ-৬৫/১৯৯৮ ৯-৯-৯৮ 

৬৬ সনা এর এপ-৬৬/১৯৯৮ ১০-৯-৯৮ 

৬৭ গযীত্রফয ম্মান এর এপ-৬৭/১৯৯৮ ১৩-৯-৯৮ 

৬৮ াঅভায ান্তত্রয তুচ্চভ এর এপ-৬৮/১৯৯৮ ১৪-৯-৯৮ 

৬৯ যাধীন এর এপ-৬৯/১৯৯৮ ১৫-৯-৯৮ 

৭০ াাযাদায এর এপ-৭০/১৯৯৮ ১৭-৯-৯৮ 

৭১ গযীত্রফয চ্চফচায নাাআ এর এপ-৭১/১৯৯৮ ১৭-৯-৯৮ 

৭২ সয়ানা াগর এর এপ-৭২/১৯৯৮ ২০-৯-৯৮ 

৭৩ যাজায বাাআ ফাদা এর এপ-৭৩/১৯৯৮ ২১-৯-৯৮ 

৭৪ তযায প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৭৪/১৯৯৮ ২৩-৯-৯৮ 

৭৫ যত্রদী ফাবু এর এপ-৭৫/১৯৯৮ ২৯-৯-৯৮ 

৭৬ ভানুল সকন াভানুল এর এপ-৭৬/১৯৯৮ ৩০-৯-৯৮ 

৭৭ গণত্রধারাাআ এর এপ-৭৭/১৯৯৮ ৩০-৯-৯৮ 

৭৮ াঅভায সপ্রভ াঅভায জান এর এপ-৭৮/১৯৯৮ ৪-১০-৯৮ 

৭৯ কুাংপৄ নায়ক এর এপ-৭৯/১৯৯৮ ৪-১০-৯৮ 

৮০ সনা এর এপ-৮০/১৯৯৮ ৫-১০-৯৮ 

৮১ ভুরনা াঅভায় এর এপ-৮১/১৯৯৮ ১৯-১০-৯৮ 

৮২ এচ্চতভ যাজা এর এপ-৮২/১৯৯৮ ১৯-১০-৯৮ 

৮৩ যান সকাচ্চকরা এর এপ-৮৩/১৯৯৮ ২৬-১০-৯৮ 

৮৪ াঅরী সকন সগারাভ এর এপ-৮৪/১৯৯৮ ২৭-১০-৯৮ 

৮৫ াযাভত্রখায এর এপ-৮৫/১৯৯৮ ১-১১-৯৮ 

৮৬ গযীত্রফয াাংকায এর এপ-৮৬/১৯৯৮ ৫-১১-৯৮ 

৮৭ মৃতুয বয়াংকয  এর এপ-৮৭/১৯৯৮ ৮-১১-৯৮ 

৮৮ গযীয সকন কাঁদায় এর এপ-৮৮/১৯৯৮ ২৫-১১-৯৮ 

৮৯ সভাস্তপা বাাআ এর এপ-৮৯/১৯৯৮ ২৫-১১-৯৮ 



৯০ গযীত্রফয ম্মান এর এপ-৯০/১৯৯৮ ৩০-১১-৯৮ 

৯১ চ্চফত্রয়য পৄর এর এপ-৯১/১৯৯৮ ৩-১২-৯৮ 

৯২ খুন  বারফাা এর এপ-৯২/১৯৯৮ ৬-১২-৯৮ 

৯৩ াঅচ্চভ চ্চনত্রদ ণাল এর এপ-৯৩/১৯৯৮ ৭-১২-৯৮ 

৯৪ গরায় গরায় চ্চচ্চযত এর এপ-৯৪/১৯৯৮ ৮-১২-৯৮ 

৯৫ গযীত্রফয যাজা যচ্চফনহুড এর এপ-৯৫/১৯৯৮ ৯-১২-৯৮ 

৯৬ বন্ড ফাফা এর এপ-৯৬/১৯৯৮ ১৩-১২-৯৮ 

৯৭ প্রাত্রণয চ্চপ্রয়তভা এর এপ-৯৭/১৯৯৮ ২১-১২-৯৮ 

৯৮ াবুঝ ভত্রনয বারফাা এর এপ-৯৮/১৯৯৮ ২১-১২-৯৮ 

৯৯ বুক বযা বারফাা এর এপ-৯৯/১৯৯৮ ৩১-১২-৯৮ 

১০০ ভস্তাপা বাাআ এর এপ-১০০/১৯৯৮ ৩১-১২-৯৮ 

 

 

 

 

 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

১৯৯৯ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ যানী সকন ডাকাত এর এপ-১/১৯৯৯ ১১-১-৯৯ 

২ যাজা সকন ন্ত্রাী এর এপ-২/১৯৯৯ ১৭-১-৯৯ 

৩ যচ্চফ ভাস্তান এর এপ-৩/১৯৯৯ ১৭-১-৯৯ 

৪ জনত্রনতা এর এপ-৪/১৯৯৯ ১-২-৯৯ 

৫ গরায় গরায় চ্চচ্চযত এর এপ-৫/১৯৯৯ ১৪-২-৯৯ 

৬ গণত্রধারাাআ এর এপ-৬/১৯৯৯ ১৪-২-৯৯ 

৭ মুন্না ভাস্তান এর এপ-৭/১৯৯৯ ১১-২-৯৯ 

৮ ম্যাডাভ পৄচ্চর এর এপ-৮/১৯৯৯ ২২-২-৯৯ 

৯ বারফাচ্চ সতাভাত্রক এর এপ-৯/১৯৯৯ ২২-২-৯৯ 

১০ াগরা ঘন্টা এর এপ-১০/১৯৯৯ ২২-২-৯৯ 

১১ স্বত্রপ্নয পুরুল এর এপ-১১/১৯৯৯ ২২-২-৯৯ 

১২ চ্চচো নদীয াত্রি এর এপ-১২/১৯৯৯ ২৮-২-৯৯ 

১৩ সটাকাাআ যাংফাজ এর এপ-১৩/১৯৯৯ ২৮-২-৯৯ 

১৪ রাট াত্রফ এর এপ-১৪/১৯৯৯ ২-৩-৯৯ 

১৫ হৃদত্রয় সরখা নাভ এর এপ-১৫/১৯৯৯ ৪-৩-৯৯ 

১৬ ভত্রগয মুল্লুক এর এপ-১৬/১৯৯৯ ৮-৩-৯৯ 

১৭ ানন্ত বারফাা এর এপ-১৭/১৯৯৯ ১০-৩-৯৯ 

১৮ াঅম্মাজান এর এপ-১৮/১৯৯৯ ২১-৩-৯৯ 

১৯ াঅরী সকন সগারাভ এর এপ-১৯/১৯৯৯ ২৫-৩-৯৯ 

২০ স্পধ ণা এর এপ-২০/১৯৯৯ ২৫-৩-৯৯ 

২১ জফয দখর এর এপ-২১/১৯৯৯ ৫-৪-৯৯ 

২২ ফাযাভ ফাদা এর এপ-২২/১৯৯৯ ৭-৪-৯৯ 

২৩ ভানুল ভানুত্রলয জন্য এর এপ-২৩/১৯৯৯ ৭-৪-৯৯ 

২৪ জফাফচ্চদচ্চ এর এপ-২৪/১৯৯৯ ১২-৪-৯৯ 

২৫ সজায এর এপ-২৫/১৯৯৯ ২০-৪-৯৯ 

২৬ সভান ভারায ফফা এর এপ-২৬/১৯৯৯ ২৬-৪-৯৯ 

২৭ কাত্রজয সভত্রয় এর এপ-২৭/১৯৯৯ ৪-৫-৯৯ 

২৮ বন্ড সপ্রচ্চভক এর এপ-২৮/১৯৯৯ ৪-৫-৯৯ 

২৯ ফাত্রঘয থাফা এর এপ-২৯/১৯৯৯ ৫-৫-৯৯ 

৩০ দুভন দুচ্চনয়া এর এপ-৩০/১৯৯৯ ১৭-৫-৯৯ 

৩১ রার ফাদা এর এপ-৩১/১৯৯৯ ২৩-৫-৯৯ 

৩২ সটাকাাআ যাংফাজ এর এপ-৩২/১৯৯৯ ২৩-৫-৯৯ 



৩৩ নয়ত্রনয কাজর এর এপ-৩৩/১৯৯৯ ২৩-৫-৯৯ 

৩৪ নয়ত্রনয নয়ন এর এপ-৩৪/১৯৯৯ ২৩-৫-৯৯ 

৩৫ খুন  বারফাা এর এপ-৩৫/১৯৯৯ ২৪-৫-৯৯ 

৩৬ খফয াঅত্রছ এর এপ-৩৬/১৯৯৯ ৩০-৫-৯৯ 

৩৭ রার ফাদা এর এপ-৩৭/১৯৯৯ ৩০-৫-৯৯ 

৩৮ রাঠি এর এপ-৩৮/১৯৯৯ ৮-৬-৯৯ 

৩৯ রঙ্কাকান্ড এর এপ-৩৯/১৯৯৯ ১৫-৬-৯৯ 

৪০ ত্রিয বি এর এপ-৪০/১৯৯৯ ১৭-৬-৯৯ 

৪১ ত্রু ধ্বাং এর এপ-৪১/১৯৯৯ ৪-৭-৯৯ 

৪২ সরচ্চড ম ণাাংত্রম্বা এর এপ-৪২/১৯৯৯ ৬-৭-৯৯ 

৪৩ ভত্রন সযখ পৃচ্চথফী এর এপ-৪৩/১৯৯৯ ১৩-৭-৯৯ 

৪৪ চ্চভ ডায়না এর এপ-৪৪/১৯৯৯ ১৯-৩-৯৯ 

৪৫ চ্চফত্রদ মােী এর এপ-৪৫/১৯৯৯ ১৪-৭-৯৯ 

৪৬ সরচ্চড ম ণাা্ত্রম্বা  এর এপ-৪৬/১৯৯৯ ২৫-৭-৯৯ 

৪৭ ফাফায ফাফা এর এপ-৪৭/১৯৯৯ ২৫-৭-৯৯ 

৪৮ চক্রাত্রন্তয চ্চকায এর এপ-৪৮/১৯৯৯ ২৫-৭-৯৯ 

৪৯ চ্চফরাত সপযত সভত্রয় এর এপ-৪৯/১৯৯৯ ২৫-৭-৯৯ 

৫০ দুদ ণান্ত ডাট এর এপ-৫০/১৯৯৯ ২৫-৭-৯৯ 

৫১ ভত্রনয চ্চভরন এর এপ-৫১/১৯৯৯ ২৭-৭-৯৯ 

৫২ যাজা এর এপ-৫২/১৯৯৯ ২৭-৭-৯৯ 

৫৩ বাাআ সকন াঅাভী এর এপ-৫৩/১৯৯৯ ৩-৮-৯৯ 

৫৪ রাঠি এর এপ-৫৪/১৯৯৯ ৩-৮-৯৯ 

৫৫ ভযণ কাভি এর এপ-৫৫/১৯৯৯ ৩-৮-৯৯ 

৫৬ ন্তান মখন ত্রু এর এপ-৫৬/১৯৯৯ ৯-৮-৯৯ 

৫৭ চ্চফাগুন্ডা এর এপ-৫৭/১৯৯৯ ৯-৮-৯৯ 

৫৮ ভাস্তাত্রনয দাট এর এপ-৫৮/১৯৯৯ ১৬-৮-৯৯ 

৫৯ ত্রিয বি এর এপ-৫৯/১৯৯৯ ১৬-৮-৯৯ 

৬০ সতজী ন্তান এর এপ-৬০/১৯৯৯ ২২-৮-৯৯ 

৬১ যঙ্গীন চ্চফচ্চন সুতায ভারা এর এপ-৬১/১৯৯৯ ২২-৮-৯৯ 

৬২ ডান্ডা সভত্রয ঠান্ডা এর এপ-৬২/১৯৯৯ ২২-৮-৯৯ 

৬৩ কদভ াঅরী ভাস্তান এর এপ-৬৩/১৯৯৯ ২২-৮-৯৯ 

৬৪ রাব াআন থাাআল্যন্ড এর এপ-৬৪/১৯৯৯ ২৬-৮-৯৯ 

৬৫ াঅজত্রকয দাট এর এপ-৬৫/১৯৯৯ ২৬-৮-৯৯ 

৬৬ ফাফা সকন াঅাভী এর এপ-৬৬/১৯৯৯ ৩১-৮-৯৯ 

৬৭ সভত্রয়যা ভাস্তান এর এপ-৬৭/১৯৯৯ ৬-৯-৯৯ 

৬৮ চ্চফত্ররাী াঅাভী এর এপ-৬৮/১৯৯৯ ৮-৯-৯৯ 

৬৯ াযত্রর সঠকা এর এপ-৬৯/১৯৯৯ ৯-৯-৯৯ 

৭০ সদৌি এর এপ-৭০/১৯৯৯ ৯-৯-৯৯ 

৭১ বয়াংকয চ্চফচ্ছু এর এপ-৭১/১৯৯৯ ৯-৯-৯৯ 

৭২ যঙ্গীন চ্চফচ্চন সুতায ভারা এর এপ-৭২/১৯৯৯ ৮-৯-৯৯ 

৭৩ বুজ সকাট কাত্ররা চভা এর এপ-৭৩/১৯৯৯ ১৪-৯-৯৯ 

৭৪ দুজন দুজনায এর এপ-৭৪/১৯৯৯ ১২-৯-৯৯ 

৭৫ ভযণ কাভি এর এপ-৭৫/১৯৯৯ ১৫-৯-৯৯ 

৭৬ যাজু ভাস্তান এর এপ-৭৬/১৯৯৯ ১৫-৯-৯৯ 

৭৭ ভত্রন সযখ পৃচ্চথফী এর এপ-৭৭/১৯৯৯ ২৩-৯-৯৯ 

৭৮ তুচ্চভ সম াঅভায এর এপ-৭৮/১৯৯৯ ২৮-৯-৯৯ 

৭৯ ধয এর এপ-৭৯/১৯৯৯ ২৮-৯-৯৯ 

৮০ চ্চাংস্র থাফা এর এপ-৮০/১৯৯৯ ৩-১০-৯৯ 

৮১ মৃতুয মন্ত্রণা এর এপ-৮১/১৯৯৯ ৩-১০-৯৯ 

৮২ যাগী এর এপ-৮২/১৯৯৯ ৩-১০-৯৯ 

৮৩ যাজু ভাস্তান এর এপ-৮৩/১৯৯৯ ৬-১-৯৯ 

৮৪ াযত্রর সঠকা এর এপ-৮৪/১৯৯৯ ৬-১০-৯৯ 

৮৫ সভত্রয়যা ভাস্তান এর এপ-৮৫/১৯৯৯ ১১-১০-৯৯ 



৮৬ াংগ্রাভী সপ্রভ এর এপ-৮৬/১৯৯৯ ১১-১০-৯৯ 

৮৭ ফচ্চস্তয াত্রনা এর এপ-৮৭/১৯৯৯ ১০-১০-৯৯ 

৮৮ ফাফায ফাফা এর এপ-৮৮/১৯৯৯ ১৯-১০-৯৯ 

৮৯ গযীফফা ভানুল এর এপ-৮৯/১৯৯৯ ১৯-১০-৯৯ 

৯০ চ্চজচ্চি ন্তান এর এপ-৯০/১৯৯৯ ১৯-১০-৯৯ 

৯১ াঅা াঅভায াঅা এর এপ-৯১/১৯৯৯ ১৯-১০-৯৯ 

৯২ চ্চফত্রল বযা নাচ্চগন এর এপ-৯২/১৯৯৯ ২৭-১০-৯৯ 

৯৩ এ ফাঁধন মাত্রফ না চ্চিঁত্রি এর এপ-৯৩/১৯৯৯ ২৭-১০-৯৯ 

৯৪ জীফন ফাচ্চজ এর এপ-৯৪/১৯৯৯ ৩১-১০-৯৯ 

৯৫ নাজাত্রয়জ এর এপ-৯৫/১৯৯৯ ৩১-১০-৯৯ 

৯৬ চ্চফত্ররা চাচ্চযচ্চদত্রক এর এপ-৯৬/১৯৯৯ ১-১১-৯৯ 

৯৭ াংগ্রাভী সপ্রভ এর এপ-৯৭/১৯৯৯ ৩-১১-৯৯ 

৯৮ যাজা নাম্বায য়ান এর এপ-৯৮/১৯৯৯ ১৪-১১-৯৯ 

৯৯ চ্চচটায নাম্বায য়ান এর এপ-৯৯/১৯৯৯ ১৭-১১-৯৯ 

১০০ দুষ্টা সছত্রর চ্চভচ্চষ্ট সভত্রয় এর এপ-১০০/১৯৯৯ ১৭-১১-৯৯ 

১০১ গুন্ডা নাম্বায য়ান এর এপ-১০১/১৯৯৯ ২১-১১-৯৯ 

১০২ নাযীয ভন এর এপ-১০২/১৯৯৯ ২১-১১-৯৯ 

১০৩ ফল ণা ফাদর এর এপ-১০৩/১৯৯৯ ২৫-১১-৯৯ 

১০৪ ফাাআ সতা সুখী ত্রত চায় এর এপ-১০৪/১৯৯৯ ২৯-১১-৯৯ 

১০৫ জখভ এর এপ-১০৫/১৯৯৯ ১৫-১২-৯৯ 

১০৬ যাজা নাম্বায য়ান এর এপ-১০৬/১৯৯৯ ২৬-১২-৯৯ 

১০৭ সরচ্চড যাংফাজ এর এপ-১০৭/১৯৯৯ ২৩-১২-৯৯ 

১০৮ ীযা চুচ্চন্ন ান্না এর এপ-১০৮/১৯৯৯ ২৩-১২-৯৯ 

১০৯ শ্রাফণ সভত্রঘয চ্চদন এর এপ-১০৯/১৯৯৯ ২৭-১২-৯৯ 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০০ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ রন্ড বন্ড এর এপ-১/২০০০ ৬-১-২০০০ 

২ তুচ্চভ সম াঅভায এর এপ-২/২০০০ ১৯-১-২০০০ 

৩ কষ্ট এর এপ-৩/২০০০ ১৯-১-২০০০ 

৪ াঅভায সপ্রভ াঅভায াাংকায এর এপ-৪/২০০০ ২৫-১-২০০০ 

৫ ফচ্চস্তয াত্রন া এর এপ-৫/২০০০ ৩০১-২০০০ 

৬ সরচ্চড যাংফাজ এর এপ-৬/২০০০ ৬-২-২০০০ 

৭ দুাআ সচায এর এপ-৭/২০০০ ৬-২-২০০০ 

৮ ভত্রন ত্রি সতাভাত্রক এর এপ-৮/২০০০ ৯-২-২০০০ 

৯ হৃদয় চ্চনত্রয় মৄদ্ধ এর এপ-৯/২০০০ ১৪-২-২০০০ 

১০ াঅত্রখযী জফাফ এর এপ-১০/২০০০ ১৪-২-২০০০ 

১১ াাচ্চন্তয াঅগুন এর এপ-১১/২০০০ ১৬-২-২০০০ 

১২ াঅজ গাত্রয় লুদ এর এপ-১২/২০০০ ১৬-২-২০০০ 

১৩ কাচ্চযভা এর এপ-১৩/২০০০ ২-৩-২০০০ 

১৪ ঝি এর এপ-১৪/২০০০ ২-৩-২০০০ 

১৫ জাত্রনয জান এর এপ-১৫/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

১৬ াাআত্রলান এর এপ-১৬/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

১৭ াঈত্তত্রযয সখ এর এপ-১৭/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

১৮ জযান্ত কফয এর এপ-১৮/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

১৯ কাচ্চযভা এর এপ-১৯/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

২০ াঅজ গাত্রয় লুদ এর এপ-২০/২০০০ ১৩-৩-২০০০ 

২১ দুাআ সচায এর এপ-২১/২০০০ ১০-৪-২০০০ 

২২ কারা কাপন এর এপ-২২/২০০০ ১০-৪-২০০০ 

২৩ সপ্রত্রভয নাভ সফদনা এর এপ-২৩/২০০০ ১০-৪-২০০০ 

২৪ ফাফা ভাস্তান এর এপ-২৪/২০০০ ১৭-৪-২০০০ 



২৫ খাাআচ্চছ সতাত্রয এর এপ-২৫/২০০০ ২৪-৪-২০০০ 

২৬ চ্চনাঃশ্বাত্র তুচ্চভ চ্চফশ্বাত্র তুচ্চভ এর এপ-২৬/২০০০ ২৪-৪-২০০০ 

২৭ সপ্রত্রভয নাভ সফদনা এর এপ-২৭/২০০০ ২৪-৪-২০০০ 

২৮ মাচ্চফ কাআ এর এপ-২৮/২০০০ ৩০-৪-২০০০ 

২৯ ধায়া এর এপ-২৯/২০০০ ৪-৫-২০০০ 

৩০ সতাভায জন্য বারফাা এর এপ-৩০/২০০০ ১৮-৫-২০০০ 

৩১ াাআত্রলান এর এপ-৩১/২০০০ ১৮-৫-২০০০ 

৩২ জাচ্চভন নাাআ এর এপ-৩২/২০০০ ১৮-৫-২০০০ 

৩৩ মাচ্চফ কাআ এর এপ-৩৩/২০০০ ২৫-৬-২০০০ 

৩৪ সমাদ্ধা এর এপ-৩৪/২০০০ ৪-৬-২০০০ 

৩৫ যা সারজায এর এপ-৩৫/২০০০ ২০-৬-২০০০ 

৩৬ কাল্লু ভাভা এর এপ-৩৬/২০০০ ২০-৬-২০০০ 

৩৭ াঅচ্চযন সকন ঢাকায় এর এপ-৩৭/২০০০ ২১-৬-২০০০ 

৩৮ সাদায খুনী এর এপ-৩৮/২০০০ ২১-৬-২০০০ 

৩৯ সপ্রচ্চভক ডাকাত এর এপ-৩৯/২০০০ ৬-৭-২০০০ 

৪০ ফায াজাত্রন্ত এর এপ-৪০/২০০০ ১৮-৭-২০০০ 

৪১ তুচ্চভ াঅভায বারফাা এর এপ-৪১/২০০০ ২৬-৭-২০০০ 

৪২ াটা াভরা এর এপ-৪২/২০০০ ২৬-৭-২০০০ 

৪৩ াঅভায প্রচ্চতজ্ঞা এর এপ-৪৩/২০০০ ২-৮-২০০০ 

৪৪ ঘত্রয ঘত্রয মৄদ্ধ এর এপ-৪৪/২০০০ ৯-৮-২০০০ 

৪৫ সুজন ফন্ধু এর এপ-৪৫/২০০০ ৯-৮-২০০০ 

৪৬ এযাআ নাভ সদাস্তী এর এপ-৪৬/২০০০ ৯-৮-২০০০ 

৪৭ সতয ান্ডা এক গুন্ডা এর এপ-৪৭/২০০০ ১৩-৮-২০০০ 

৪৮ যাজা যানী এর এপ-৪৮/২০০০ ১৬-৮-২০০০ 

৪৯ াফধান এর এপ-৪৯/২০০০ ২৭-৮-২০০০ 

৫০ চ্চজিা দাপন এর এপ-৫০/২০০০ ২৭-৮-২০০০ 

৫১ কভ ফাাংরায ভাটি এর এপ-৫১/২০০০ ২৭-৮-২০০০ 

৫২ ফতণভান এর এপ-৫২/২০০০ ২৯-৮-২০০০ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ চ্চফঙ্গ এর এপ-৫৩/২০০০ ২৯-৮-২০০০ 

৫৪ দুধ ণল ণ ম্রাট এর এপ-৫৪/২০০০ ৩-৯-২০০০ 

৫৫ সজায মায মুল্লুক তায এর এপ-৫৫/২০০০ ৩-৯-২০০০ 

৫৬ চ্চগচ্চযাংচ্চগফাজ এর এপ-৫৬/২০০০ ৩-৯-২০০০ 

৫৭ নয়া কাাআ এর এপ-৫৭/২০০০ ৩-৯-২০০০ 

৫৮ বয়াংকয নাযী এর এপ-৫৮/২০০০ ৫-৯-২০০০ 

৫৯ িযাা ফাসু এর এপ-৫৯/২০০০ ৭-৯-২০০০ 

৬০ জুম্মন কাাআ এর এপ-৬০/২০০০ ১২-৯-২০০০ 

৬১ চ্চকতণন সখারা এর এপ-৬১/২০০০ ২-৯-২০০০ 

৬২ চুযভায এর এপ-৬২/২০০০ ১৪-৯-২০০০ 

৬৩ বয়াফ এর এপ-৬৩/২০০০ ১৭-৯-২০০০ 

৬৪ বয়াংকয নাযী এর এপ-৬৪/২০০০ ২০-৯-২০০০ 

৬৫ াবয ভানুল এর এপ-৬৫/২০০০ ২০-৯-২০০০ 

৬৬ চ্চফলাি নাচ্চগন এর এপ-৬৬/২০০০ ২০-৯-২০০০ 

৬৭ চ্চদর সতা াগর এর এপ-৬৭/২০০০ ২৬-৯-২০০০ 

৬৮ কভ ফাাংরায ভাটি এর এপ-৬৮/২০০০ ১-১০-২০০০ 

৬৯ সজায মায মুল্লুক তায এর এপ-৬৯/২০০০ ২-১০-২০০০ 

৭০ সকন বারফারাভ এর এপ-৭০/২০০০ ২-১০-২০০০ 

৭১ কুখ্যাত খুনী এর এপ-৭১/২০০০ ২-১০-২০০০ 

৭২ ভন এর এপ-৭২/২০০০ ৪-১০-২০০০ 

৭৩ কঠিন াচ্চস্ত এর এপ-৭৩/২০০০ ১১-১০-২০০০ 

৭৪ এাআ ভন চায় সম এর এপ-৭৪/২০০০ ১৫-১০-২০০০ 

৭৫ পৄর সনত্রফানা াশ্রু সনত্রফা এর এপ-৭৫/২০০০ ১৭-১০-২০০০ 

৭৬ াী ন্তান এর এপ-৭৬/২০০০ ২২-১০-২০০০ 



৭৭ চুযভায এর এপ-৭৭/২০০০ ৩০-১১-২০০০ 

৭৮ বয়াংকয ন্ত্রাী এর এপ-৭৮/২০০০ ১-১১-২০০০ 

৭৯ াঅফফাজান এর এপ-৭৯/২০০০ ১-১১-২০০০ 

৮০ ভাত্রয়য জন্য মৄদ্ধ এর এপ-৮০/২০০০ ৭-১১-২০০০ 

৮১ ফচ্চস্তয সভত্রয় এর এপ-৮১/২০০০ ১৬-১১-২০০০ 

৮২ কাটা যাাআত্রপর এর এপ-৮২/২০০০ ২২-১১-২০০০ 

৮৩ চুচ্চ চুচ্চ এর এপ-৮৩/২০০০ ২৩-১১-২০০০ 

৮৪ সপ্রত্রভয জ্বারা এর এপ-৮৪/২০০০ ২৩-১১-২০০০ 

৮৫ বয়াংকয ন্ত্রাী এর এপ-৮৫/২০০০ ৩-১২-২০০০ 

৮৬ সক্রাধ এর এপ-৮৬/২০০০ ৩০-১১-২০০০ 

৮৭ াঅজত্রকয কযাডায এর এপ-৮৭/২০০০ ৭-১২-২০০০ 

৮৮ দুাআ দুয়াযী এর এপ-৮৮/২০০০ ৭-১২-২০০০ 

৮৯ চ্চত্রযা নাম্বায য়ান এর এপ-৮৯/২০০০ ১১-১২-২০০০ 

৯০ াঅচ্চভ গুন্যা াঅচ্চভ ভাস্তান এর এপ-৯০/২০০০ ১০-১২-২০০০ 

৯১ চ্চকরায এর এপ-৯১/২০০০ ১৩-১২-২০০০ 

৯২ কঠিন াচ্চস্ত এর এপ-৯২/২০০০ ১৭-১২-২০০০ 

৯৩ দুভন দযদী এর এপ-৯৩/২০০০ ২১-১২-=২০০০ 

৯৪ ফচ্চস্তয সভত্রয় এর এপ-৯৪/২০০০ ১-১-২০০১ 
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ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াঅতাংকফাজ এর এপ-১/২০০১ ৮-১-২০০১ 

২ টাাআভ নাাআ এর এপ-২/২০০১ ১০-১-২০০১ 

৩ াী ন্তান এর এপ-৩/২০০১ ২২-১-২০০১ 

৪ সভজাজ গযভ এর এপ-৪/২০০১ ২৪-১-২০০১ 

৫ াঞ্জা এর এপ-৫/২০০১ ২৪-১-২০০১ 

৬ চুচ্চিয়ারা এর এপ-৬/২০০১ ২৪-১-২০০১ 

৭ দুাআ নাচ্চগন এর এপ-৭/২০০১ ৮-২-২০০১ 

৮ নানা বাাআ এর এপ-৮/২০০১ ১৫-২-২০০১ 

৯ জন্ ত্রু এর এপ-৯/২০০১ ১৯-২-২০০১ 

১০ ট সটযয এর এপ-১০/২০০১ ১৯-২-২০০১ 

১১ দুাআ নাচ্চগন এর এপ-১১/২০০১ ২৬-২-২০০১ 

১২ সবজা চ্চফিার এর এপ-১২/২০০১ ১-৩-২০০১ 

১৩ সভজাজ গযভ এর এপ-১৩/২০০১ ১২-৩-২০০১ 

১৪ যাজ সগারাভ এর এপ-১৪/২০০১ ২১-৩-২০০১ 

১৫ রার সচাখ এর এপ-১৫/২০০১ ২১-৩-২০০১ 

১৬ গণ দুভন এর এপ-১৬/২০০১ ২৭-৩-২০০১ 

১৭ সকন বারফারাভ এর এপ-১৭/২০০১ ৭-৪-২০০১ 



১৮ মুত্রখামুচ্চখ এর এপ-১৮/২০০১ ৭-৪-২০০১ 

১৯ চ্চম্মত এর এপ-১৯/২০০১ ৮-৪-২০০১ 

২০ কাটারা এর এপ-২০/২০০১ ১৫-৪-২০০১ 

২১ একজন মুচ্চিত্রমাদ্ধা এর এপ-২১/২০০১ ১৬-৪-২০০১ 

২২ তান্ডফরীরা এর এপ-২২/২০০১ ১৮-৪-২০০১ 

২৩ চ্চফপ্লফী জনতা এর এপ-২৩/২০০১ ২৩-৪-২০০১ 

২৪ রার সচাখ এর এপ-২৪/২০০১ ২৩-৪-২০০১ 

২৫ চ্চকাযী এর এপ-২৫/২০০১ ২৯-৪-২০০১ 

২৬ সঠকা ভাস্তান এর এপ-২৬/২০০১ ৩০-৪-২০০১ 

২৭ মৃতুয ঘন্টা এর এপ-২৭/২০০১ ৩০-৪-২০০১ 

২৮ চ্চফশ্ব ফাটায এর এপ-২৮/২০০১ ১৪-৫-২০০১ 

২৯ ফা সফটায মৄদ্ধ এর এপ-২৯/২০০১ ১৪-৫-২০০১ 

৩০ শ্বশুয ফািী চ্চজিাফাদ এর এপ-৩০/২০০১ ১৬-৫-২০০১ 

৩১ ফন্ধু মখন ত্রু এর এপ-৩১/২০০১ ১৬-৫-২০০১ 

৩২ চ্চফত্ররাী ভাস্তান এর এপ-৩২/২০০১ ২৩-৫-২০০১ 

৩৩ চ্চফার াঙ্গাভা এর এপ-৩৩/২০০১ ২৩-৫-২০০১ 

৩৪ নাত্রটয গুরু এর এপ-৩৪/২০০১ ২৮-৫-২০০১ 

৩৫ ানুযাত্রগয সছাঁয়া এর এপ-৩৫/২০০১ ১১-৬-২০০১ 

৩৬ সপ্রত্রভয তাজভর এর এপ-৩৬/২০০১ ১১-৬-২০০১ 

৩৭ কাটা রা এর এপ-৩৭/২০০১ ১৮-৬-২০০১ 

৩৮ নাচত্রনয়ারী এর এপ-৩৮/২০০১ ২৫-৬-২০০১ 

৩৯ াআফচ্চর এর এপ-৩৯/২০০১ ২৫-৬-২০০১ 

৪০ সুজন ফন্ধু এর এপ-৪০/২০০১ ১৬-৭-২০০১ 

৪১ লুটাট এর এপ-৪১/২০০১ ১৬-৭-২০০১ 

৪২ য়তাত্রনয াঅজযাাআর এর এপ-৪২/২০০১ ৫-৮-২০০১ 

৪৩ যাংফাজ ফাদা এর এপ-৪৩/২০০১ ৮-৮-২০০১ 

৪৪ ভযণ চ্চনত্রয় সখরা এর এপ-৪৪/২০০১ ৮-৮-২০০১ 

৪৫ দানফ এর এপ-৪৫/২০০১ ৮-৮-২০০১ 

৪৬ ভাাংগ্রাভ এর এপ-৪৬/২০০১ ৮-৮-২০০১ 

৪৭ ভত্রন সযখ াঅভায় এর এপ-৪৭/২০০১ ৮-৮-২০০১ 

৪৮ াীভ চ্চি এর এপ-৪৮/২০০১ ৯-৮-২০০১ 

৪৯ াইভানদায ভাস্তান এর এপ-৪৯/২০০১ ৯-৮-২০০১ 

৫০ ভযণ চ্চনত্রয় সখরা এর এপ-৫০/২০০১ ২০-৮-২০০১ 

৫১ ভারা তুচ্চভ কায এর এপ-৫১/২০০১ ২০-৮-২০০১ 

৫২ ান্যাত্রয়য প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৫২/২০০১ ২০-৮-২০০১ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ যাংফাজ ফাদা এর এপ-৫৩/২০০১ ২০-৮-২০০১ 

৫৪ পুচ্চর  াচ্চপায এর এপ-৫৪/২০০১ ২০-৮-২০০১ 

৫৫ সুরতান এর এপ-৫৫/২০০১ ২২-৮-২০০১ 

৫৬ গুন্ডায সপ্রভ এর এপ-৫৬/২০০১ ২৭-৮-২০০১ 

৫৭ াআজ্জত্রতয রিাাআ এর এপ-৫৭/২০০১ ২৮-৮-২০০১ 

৫৮ চ্চনচ্চ যাাআত্রত াঅাআত্রা ফন্ধু এর এপ-৫৮/২০০১ ২৯-৮-২০০১ 

৫৯ ফাাংরায সচ্চনক এর এপ-৫৯/২০০১ ২৯-৮-২০০১ 

৬০ চ্চফচ্চু ফাচ্চনী এর এপ-৬০/২০০১ ৩০-৮-২০০১ 

৬১ ফাঈ ত্রফা এর এপ-৬১/২০০১ ৬-৯-২০০১ 

৬২ চ্চফত্রযাধী দর এর এপ-৬২/২০০১ ৬-৯-২০০১ 

৬৩ াঅভারু ফাঈ এর এপ-৬৩/২০০১ ৬-৯-২০০১ 

৬৪ মৄত্রদ্ধ মাত্রফা এর এপ-৬৪/২০০১ ১৮-৯-২০০১ 

৬৫ পুচ্চর াচ্চপায এর এপ-৬৫/২০০১ ১৮-৯-২০০১ 

৬৬ াগরা ফাফা এর এপ-৬৬/২০০১ ২৬-৯-২০০১ 

৬৭ সল ফাংধয এর এপ-৬৭/২০০১ ৩০-৯-২০০১ 

৬৮ খফযদায এর এপ-৬৮/২০০১ ৩০-৯-২০০১ 

৬৯ সুরতান এর এপ-৬৯/২০০১ ৭-১০-২০০১ 



৭০ বয়ানক াংঘল ণ এর এপ-৭০/২০০১ ১০-১০-২০০১ 

৭১ দরচ্চত এর এপ-৭১/২০০১ ১১-১০-২০০১ 

৭২ সুজন ভাচ্চঝয সপ্রভ এর এপ-৭২/২০০১ ১৭-১০-২০০১ 

৭৩ ঢাকাাআয়া ভাস্তান এর এপ-৭৩/২০০১ ১৭-১০-২০০১ 

৭৪ চ্চফল্লু ভাস্তান এর এপ-৭৪/২০০১ ২৩-১০-২০০১ 

৭৫ জুয়ািী এর এপ-৭৫/২০০১ ৪-১০-২০০১ 

৭৬ সফাফা খুনী এর এপ-৭৬/২০০১ ৪-১১-২০০১ 

৭৭ স্বত্রপ্নয ফায এর এপ-৭৭/২০০১ ৫-১১-২০০১ 

৭৮ পৄর াঅয াথয এর এপ-৭৮/২০০১ ১১-১১-২০০১ 

৭৯ ডাকুযানী এর এপ-৭৯/২০০১ ১৮-১১-২০০১ 

৮০ চ্চফত্রযাধী দর এর এপ-৮০/২০০১ ১৫-১২-২০০১ 

৮১ চ্চফদ জনক এর এপ-৮১/২০০১ ১০-১২-২০০১ 

৮২ াগরা ফাফ এর এপ-৮২/২০০১ ১০-১২-২০০১ 

৮৩ হৃদত্রয়য ফন্ধন এর এপ-৮৩/২০০১ ১০-১২-২০০১ 

৮৪ খফযদায এর এপ-৮৪/২০০১ ১৫-১২-২০০১ 

৮৫ ত্রদয ধয এর এপ-৮৫/২০০১ ১৫-১২-২০০১ 

৮৬ নাযীযা  প্রচ্চতফাদী এর এপ-৮৬/২০০১ ১৫-১২-২০০১ 

৮৭ মুত্রখাধাযী এর এপ-৮৭/২০০১ ২২-১২-২০০১ 

৮৮ বয়ানক াংঘল ণ এর এপ-৮৮/২০০১ ২৪-১২-২০০১ 

৮৯ ন্ত্রাী ফন্ধু এর এপ-৮৯/২০০১ ৩০-১২-২০০১ 

৯০ সভজয াত্রফ এর এপ-৯০/২০০১ ২-১-২০০২ 

৯১ রার ালূ এর এপ-৯১/২০০১ ২-১-২০০২ 

৯২ দাদাচ্চগচ্চয এর এপ-৯২/২০০১ ২-১-২০০২ 

৯৩ স্বাভী স্ত্রীয মৄদ্ধ এর এপ-৯৩/২০০১ ২-১-২০০২ 

৯৪ সল মৄদ্ধ এর এপ-৯৪/২০০১ ২-১-২০০২ 

৯৫ সভঘরা াঅকা এর এপ-৯৫/২০০১ ৩১-১২-২০০১ 
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২০০২ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াান্ত াঅগুন এর এপ-১/২০০২ ৭-১-২০০২ 

২ চ্চভরন ত্রফ কতচ্চদত্রন এর এপ-২/২০০২ ৭-১-২০০২ 

৩ চ্চফজরী তুপান এর এপ-৩/২০০২ ১৬-১-২০০২ 

৪ কাপন ছািা দাপন এর এপ-৪/২০০২ ২১-১-২০০২ 

৫ সল ানুত্রযাধ এর এপ-৫/২০০২ ২২-১-২০০২ 

৬ চ্চাংায তন এর এপ-৬/২০০২ ২২-১-২০০২ 

৭ সফাফা খুনী এর এপ-৭/২০০২ ২৬-১-২০০২ 

৮ বয়াংকয চ্চযনাভ এর এপ-৮/২০০২ ২৮-১-২০০২ 

৯ নায়ক এর এপ-৯/২০০২ ২৭-১-২০০২ 

১০ বন্ড ঝা এর এপ-১০/২০০২ ৬-২-২০০২ 



১১ ত্রন চযাত্ররঞ্জ এর এপ-১১/২০০২ ৬-২-২০০২ 

১২ জগী ঠাকুয এর এপ-১২/২০০২ ১১-২-২০০২ 

১৩ বুত্রকয াটা এর এপ-১৩/২০০২ ১৪-২-২০০২ 

১৪ বারফাায মূল্য কত এর এপ-১৪/২০০২ ১৪-২-২০০২ 

১৫ ভাজত্রক ফদত্রর দা এর এপ-১৫/২০০২ ১৪-২-২০০২ 

১৬ ভাত্রয়য ম্মান এর এপ-১৬/২০০২ ১৪-২-২০০২ 

১৭ াঅতণনাদ এর এপ-১৭/২০০২ ১৭-২-২০০২ 

১৮ ত্রদয ধয এর এপ-১৮/২০০২ ১৯-২-২০০২ 

১৯ পায়ায এর এপ-১৯/২০০২ ২৫-২-২০০২ 

২০ াঅরী ফাফা এর এপ-২০/২০০২ ২৫-২-২০০২ 

২১ িতচ্চফিত এর এপ-২১/২০০২ ২৫-২-২০০২ 

২২ বারফাায ত্রু এর এপ-২২/২০০২ ৬-৩-২০০২ 

২৩ দুধ ণল ণ প্যাত্রভরা এর এপ-২৩/২০০২ ১৬-৩-২০০২ 

২৪ াঈত্রত্তচ্চজত এর এপ-২৪/২০০২ ১৭-৩-২০০২ 

২৫ বয় এর এপ-২৫/২০০২ ১৮-৩-২০০২ 

২৬ যা চ্চজচ্চম্ম এর এপ-২৬/২০০২ ৩১-৩-২০০২ 

২৭ স্তাত্রদয স্তাদ এর এপ-২৭/২০০২ ৩১-৩-২০০২ 

২৮ চ্চভরন ত্রফ কত চ্চদত্রন এর এপ-২৮/২০০২ ৭-৪-২০০২ 

২৯ চযভ াভান এর এপ-২৯/২০০২ ১০-৪-২০০২ 

৩০ সরাায চ্চকর এর এপ-৩০/২০০২ ৭-৪-২০০২ 

৩১ প্রত্রফ চ্চনত্রলধ এর এপ-৩১/২০০২ ৪-৫-২০০২ 

৩২ কাপন ছািা দাপন এর এপ-৩২/২০০২ ২-৫-২০০২ 

৩৩ হৃদত্রয়য ফাঁী এর এপ-৩৩/২০০২ ১২-৫-২০০২ 

৩৪ াঅযভান এর এপ-৩৪/২০০২ ২-৫-২০০২ 

৩৫ াআচ্চতা এর এপ-৩৫/২০০২ ৬-৫-২০০২ 

৩৬ রার দচ্চযয়া এর এপ-৩৬/২০০২ ১২-৫-২০০২ 

৩৭ াঅরী ফাফা এর এপ-৩৭/২০০২ ২২-৫-২০০২ 

৩৮ ভাস্তাত্রনয াঈয ভাস্তান এর এপ-৩৮/২০০২ ২২-৫-২০০২ 

৩৯ খর নাচ্চয়কা এর এপ-৩৯/২০০২ ২২-৫-২০০২ 

৪০ ন্াা্ সঠকা এর এপ-৪০/২০০২ ৬-৬-২০০২ 

৪১ দুা্াআ বাাআত্রয়য মৄদ্ধ এর এপ-৪১/২০০২ ৮-৬-২০০২ 

৪২ দুধ ণল ণ প্যাত্রভরা এর এপ-৪২/২০০২ ১২-৬-২০০২ 

৪৩ ভাটিয পৄর এর এপ-৪৩/২০০২ ২০-৬-২০০২ 

৪৪ ভাত্রয়য সজাদ এর এপ-৪৪/২০০২ ২০-৬-২০০২ 

৪৫ ভন চ্চদয়ানা এর এপ-৪৫/২০০২ ২৫-৬-২০০২ 

৪৬ বয় এর এপ-৪৬/২০০২ ৪-৭-২০০২ 

৪৭ স্ত্রীয ভম ণাদা এর এপ-৪৭/২০০২ ২৪-৭-২০০২ 

৪৮ ভযন চ্চনান এর এপ-৪৮/২০০২ ২৩-৭-২০০২ 

৪৯ যা বয়াংকয এর এপ-৪৯/২০০২ ২৭-২-২০০২ 

৫০ খর নাচ্চয়কা এর এপ-৫০/২০০২ ৩০-৭-২০০২ 

৫১ বয়াংকয ফদভা এর এপ-৫১/২০০২ ৮-৮-২০০২ 

৫২ ভাটিয ভয়না এর এপ-৫২/২০০২ ৪-৮-২০০২ 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

৫৩ দসুয এর এপ-৫৩/২০০২ ৫-৮-২০০২ 

৫৪ ফায াঈত্রয সপ্রভ এর এপ-৫৪/২০০২ ৫-৮-২০০২ 

৫৫ ভাতান্ডফ এর এপ-৫৫/২০০২ ৫-৮-২০০২ 

৫৬ তছনছ এর এপ-৫৬/২০০২ ৬-৮-২০০২ 

৫৭ ত্রিনা সচাত্রখয রক এর এপ-৫৭/২০০২ ১২-৮-২০০২ 

৫৮ াছন যাজা এর এপ-৫৮/২০০২ ১৭-৮-২০০২ 

৫৯ সুিযী ফদ এর এপ-৫৯/২০০২ ১৭-৮-২০০২ 

৬০ াঅঘাত াটা াঅঘাত এর এপ-৬০/২০০২ ২-৯-২০০২ 

৬১ যা বয়াংকয এর এপ-৬১/২০০২ ২-৯-২০০২ 

৬২ চ্চভচ্চনষ্টায এর এপ-৬২/২০০২ ৫-৯-২০০২ 



৬৩ বারফাা কাত্রয কয় এর এপ-৬৩/২০০২ ৯-৯-২০০২ 

৬৪ চাাআ িভতা এর এপ-৬৪/২০০২ ১৫-৯-২০০২ 

৬৫ ডাাআত্রযক্ট এযাকন এর এপ-৬৫/২০০২ ২২-৯-২০০২ 

৬৬ যি গযভ এর এপ-৬৬/২০০২ ৫-১০-২০০২ 

৬৭ সফাভা াভরা এর এপ-৬৭/২০০২ ৫-১০-২০০২ 

৬৮ িভতায দাট এর এপ-৬৮/২০০২ ৬-১০-২০০২ 

৬৯ কাযাগায এর এপ-৬৯/২০০২ ৭-১০-২০০২ 

৭০ াঅফায একটি মৄদ্ধ এর এপ-৭০/২০০২ ৭-১০-২০০২ 

৭১ দুধ ণল ণ খুনী এর এপ-৭১/২০০২ ৬-১১-২০০২ 

৭২  চ্চপ্রয়া তুচ্চভ সকাথায় এর এপ-৭২/২০০২ ১৪-১০-২০০২ 

৭৩ ভাড ণায এর এপ-৭৩/২০০২ ৬-১১-২০০২ 

৭৪ তুচ্চভ শুদৄ াঅভায এর এপ-৭৪/২০০২ ২৩-১০-২০০২ 

৭৫ জাভাাআ শ্বশুয এর এপ-৭৫/২০০২ ২৮-১০-২০০২ 

৭৬ কুচ্চরয দ ণায এর এপ-৭৬/২০০২ ৪-১০-২০০২ 

৭৭ তয চ্চভথ্যা রিাাআ এর এপ-৭৭/২০০২ ৩১-১০-২০০২ 

৭৮ াঅঘাত াটা াঅঘাত এর এপ-৭৮/২০০২ ৯-১১-২০০২ 

৭৯ ধ্বাং এর এপ-৭৯/২০০২ ১২-১০-২০০২ 

৮০ বাাআয়া এর এপ-৮০/২০০২ ১২-১০-২০০২ 

৮১ াী ন্তান এর এপ-৮১/২০০২ ১৭-১১-২০০২ 

৮২ ত্রতযয চ্চফজয় এর এপ-৮২/২০০২ ২৮-১১-২০০২ 

৮৩ জাভাাআ শ্বশুয এর এপ-৮৩/২০০২ ২৬-১২-২০০২ 

৮৪ চাাআ িভতা এর এপ-৮৪/২০০২ ২৬-১২-২০০২ 

৮৫ সখয়া ঘাত্রটয ভাচ্চঝ এর এপ-৮৫/২০০২ ১-১-২০০৩ 
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২০০৩ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ চ্চছনতাাআ  এর এপ-১/২০০৩  ১২-১-২০০৩ 

২ চ্চাংা প্রচ্চতচ্চাংা  এর এপ-২/২০০৩ ১৬-১-২০০৩ 

৩ সটাকাাআ সথত্রক চ্চত্রযা  এর এপ-৩/২০০৩ ১৮-১-২০০৩ 



৪ াভানুত্রলয বারফাা  এর এপ-৪/২০০৩ ১৮-১-২০০৩ 

৫ সখয়া খাত্রটয ভাচ্চঝ  এর এপ-৫/২০০৩ ২৩-১-২০০৩ 

৬ যা দারার  এর এপ-৬/২০০৩ ১৮-১-২০০৩ 

৭ খুত্রনয চ্চযনাভ  এর এপ-৭/২০০৩ ২৩-১-২০০৩ 

৮ ান্ধকাত্রয চ্চচতা  এর এপ-৮/২০০৩ ২৩-১-২০০৩ 

৯ তুচ্চভ ফি বাগ্যফতী  এর এপ-৯/২০০৩ ২৩-১-২০০৩ 

১০ দুাআ ফদৄ এক স্বাভী  এর এপ-১০/২০০৩ ২৩-১-২০০৩ 

১১ চযভ চ্চিা  এর এপ-১১/২০০৩ ৩০-১-২০০৩ 

১২ ফীয সচ্চনক  এর এপ-১২/২০০৩ ৩০-১-২০০৩ 

১৩ সপ্রভ সকন কাঁদায়  এর এপ-১৩/২০০৩ ৪-২-২০০৩ 

১৪ ফাাদুয ন্তান  এর এপ-১৪/২০০৩ ৪-২-২০০৩ 

১৫ ফি ভাচ্চরক  এর এপ-১৫/২০০৩ ৯-২-২০০৩ 

১৬ নচ্চভন  এর এপ-১৬/২০০৩ ৯-২-২০০৩ 

১৭ ধয ভাস্তান  এর এপ-১৭/২০০৩ ২৫-২-২০০৩ 

১৮ জ্বরন্ত চ্চফত্রফাযন  এর এপ-১৮/২০০৩ ২-৩-২০০৩ 

১৯ ান্তত্রয ঝি  এর এপ-১৯/২০০৩ ১২০৩০২০০৩ 

২০ চন্দ্রকথা  এর এপ-২০/২০০৩ ২৩-৩-২০০৩ 

২১ চ্চবত্ররন  এর এপ-২১/২০০৩ ১-৪-২০০৩ 

২২ ভাচ্চনক ফাদা  এর এপ-২২/২০০৩ ১-৪-২০০৩ 

২৩ ভত্রনয ভাত্রঝ তুচ্চভ  এর এপ-২৩/২০০৩ ৫-৪-২০০৩ 

২৪ যা াী  এর এপ-২৪/২০০৩ ২৩-৪-২০০৩ 

২৫ চাচ্চযচ্চদত্রক াঙ্গাভা  এর এপ-২৫/২০০৩ ৭-৫-২০০৩ 

২৬ াভানুত্রলয বারফাা  এর এপ-২৬/২০০৩ ২৩-৪-২০০৩ 

২৭ সগচ্চযরা ফাচ্চনী  এর এপ-২৭/২০০৩ ২৪-৪-২০০৩ 

২৮ মৄদ্ধ সঘালনা  এর এপ-২৮/২০০৩ ২৪-৪-২০০৩ 

২৯ াঅজত্রকয তাজা খফয  এর এপ-২৯/২০০৩ ২৪-৪-২০০৩ 

৩০ সডনজায  এর এপ-৩০/২০০৩ ৭-৫-২০০৩ 

৩১ স্ত্রী সকন ত্রু  এর এপ-৩১/২০০৩ ৭-৫-২০০৩ 

৩২ প্রাত্রণয ভানুল  এর এপ-৩২/২০০৩ ৬-৫-২০০৩ 

৩৩ নয়ন বযা জর  এর এপ-৩৩/২০০৩ ১২-৫-২০০৩ 

৩৪ সফৌত্রয়য ম্মান  এর এপ-৩৪/২০০৩ ১২-৫-২০০৩ 

৩৫ স্বত্রপ্নয বারফাা  এর এপ-৩৫/২০০৩ ২৬-৫-২০০৩ 

৩৬ চ্চফগফ  এর এপ-৩৬/২০০৩ ২৪-৫-২০০৩ 

৩৭ াী ভানুল চাাআ  এর এপ-৩৭/২০০৩ ৩১-৫-২০০৩ 

৩৮ যা রিাকু  এর এপ-৩৮/২০০৩ ৩১-৫-২০০৩ 

৩৯ যাংফাজ পুচ্চর  এর এপ-৩৯/২০০৩ ২-৬-২০০৩ 

৪০ খারা  এর এপ-৪০/২০০৩ ১৬-৬-২০০৩ 

৪১ ভযন াঅঘাত  এর এপ-৪১/২০০৩ ৮-৬-২০০৩ 

৪২ চ্চফগফ  এর এপ-৪২/২০০৩ ১৬-৬-২০০৩ 

৪৩ ফাত্রঘ ফাত্রঘ রিাাআ  এর এপ-৪৩/২০০৩ ২১-৬-২০০৩ 

৪৪ ফাদা সকন চাকয  এর এপ-৪৪/২০০৩ ২২-৬-২০০৩ 

৪৫ কঠিন ীভা  এর এপ-৪৫/২০০৩ ২১-৬-২০০৩ 

৪৬ ভাসুদ যানা এখন ঢাকায়  এর এপ-৪৬/২০০৩ ২৪-৬-২০০৩ 

৪৭ সগান াঅস্তানা  এর এপ-৪৭/২০০৩ ৫-৭-২০০৩ 

৪৮ চন্দ্রকথা  এর এপ-৪৮/২০০৩ ২৮-৬-২০০৩ 

৮৯ খতভ  এর এপ-৪৯/২০০৩ ১১-৭-২০০৩ 

৫০ সকয়াভত  এর এপ-৫০/২০০৩ ২০-৭-২০০৩ 

৫১ সপ্রভ াংঘাত এর এপ-৫১/২০০৩ ২২-৭-২০০৩ 

৫২ ট ম্রাট এর এপ-৫২/২০০৩ ৩০-৭-২০০৩ 

৫৩ সমৌথ ফাচ্চনী এর এপ-৫৩/২০০৩ ১৮-৮-২০০৩ 

৫৪ রুত্রখ দাঁিা এর এপ-৫৪/২০০৩ ২৩-৮-২০০৩ 

৫৫ াঅচ্চধয়ায এর এপ-৫৫/২০০৩ ২৫-৮-২০০৩ 

৫৬ ান্ধকায এর এপ-৫৬/২০০৩ ২৫-৮-২০০৩ 



৫৭ চ্চজত্রযা চ্চজত্রযা সত্রবন এর এপ-৫৭/২০০৩ ২৫-৮-২০০৩ 

৫৮ ফাফা এর এপ-৫৮/২০০৩ ২৬-৮-২০০৩ 

৫৯ ফাস্তফ এর এপ-৫৯/২০০৩ ২-৯-২০০৩ 

৬০ রুস্তভ এর এপ-৬০/২০০৩ ২-৯-২০০৩ 

৬১ িাা এর এপ-৬১/২০০৩ ৯-৯-২০০৩ 

৬২ সঠকা চ্চফচ্ছু এর এপ-৬২/২০০৩ ২৩-৯-২০০৩ 

৬৩ সদাস্ত াঅভায এর এপ-৬৩/২০০৩ ২৪-৯-২০০৩ 

৬৪ ভাসুদ যানা এখন ঢাকায় এর এপ-৬৪/২০০৩ ২৮-৯-২০০৩ 

৬৫ নুযা াগরা এর এপ-৬৫/২০০৩ ৩০-৯-২০০৩ 

৬৬ ফচ্চস্তয যানী সুচ্চযয়া এর এপ-৬৬/২০০৩ ১-১০-২০০৩ 

৬৭ ত্রয ফাফা এর এপ-৬৭/২০০৩ ৪-১-২০০৩ 

৬৮ গডপাদায এর এপ-৬৮/২০০৩ ৭-১০-২০০৩ 

৬৯ াটা াঅক্রভন এর এপ-৬৯/২০০৩ ৬-১০-২০০৩ 

৭০ সডঞ্জায চ্চত্রযা এর এপ-৭০/২০০৩ ৬-১০-২০০৩ 

৭১ াঅন্ডায য়াল্ড এর এপ-৭১/২০০৩ ৭-১০-২০০৩ 

৭২ গ্যাাংস্টায এর এপ-৭২/২০০৩ ১৪-১০-২০০৩ 

৭৩ াস্রধাযী এর এপ-৭৩/২০০৩ ২৫-১০-২০০৩ 

৭৪ সপ্রত্রভয প্রচ্চতত্রাধ এর এপ-৭৪/২০০৩ ২৯-১০-২০০৩ 

৭৫ সডয়াচ্চযাং এর এপ-৭৫/২০০৩ ১-১১-২০০৩ 

৭৬ ত্রু সভাকাত্রফরা এর এপ-৭৬/২০০৩ ৯-১১-২০০৩ 

৭৭ কখত্রনা সভঘ কখত্রনা বৃচ্চষ্ট এর এপ-৭৭/২০০৩ ৯-১১-২০০৩ 

৭৮ ফাঈ াশুিীয মৄদ্ধ এর এপ-৭৮/২০০৩ ৯-১১-২০০৩ 

৭৯ পৄটাত্রতয যাজা এর এপ-৭৯/২০০৩ ৯-১১-২০০৩ 

৮০ যা গািায এর এপ-৮০/২০০৩ ১৩-১১-২০০৩ 

 

 
সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০৪ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১  ফা সফটায রিাাআ এর এপ-১/০৪ ৯-১-০৪ 

২  াটা াঅক্রভন এর এপ-২/০৪ ৯-১-০৪ 

৩ চ্চদয়ানা ভাস্তান  এর এপ-৩/০৪ ১৫-১-০৪ 

৪ নাযী এর এপ-৪/০৪ ১৯-১-০৪ 

৫ াঅজত্রকয চাদাফাজ এর এপ-৫/০৪ ১৫-১-০৪ 

৬ বািাত্রট খুনী এর এপ-৬/০৪ ১৫-১-০৪ 

৭ াঅফফা দাত্রযায়ান এর এপ-৭/০৪ ১৯-১-০৪ 

৮ সডনজায চ্চভন এর এপ-৮/০৪ ১৯-১-০৪ 

৯ জীফন এক াংঘল ণ এর এপ-৯/০৪ ১৯-১-০৪ 

১০ হৃদয় শুদৄ সতাভায জন্য এর এপ-১০/০৪ ১৯-১-০৪ 

১১ চ্চাংা প্রচ্চতচ্চাংা এর এপ-১১/০৪ ২১-১-০৪ 

১২ রারন  এর এপ-১২/০৪ ২৮-১-০৪ 

১৩ গুরুত্রদফ এর এপ-১৩/০৪ ২৯-১-০৪ 

১৪ ব্যাত্রচরায এর এপ-১৪/০৪ ২৭-১-০৪ 

১৫ াস্রধাযী এর এপ-১৫/০৪ ৩১-১-০৪ 

১৬ ত্রয ফাফা এর এপ-১৬/০৪ ৩১-১-০৪ 

১৭ রুস্তভ এর এপ-১৭/০৪ ৩১-১-০৪ 

১৮ সডয়াচ্চযাং এর এপ-১৮/০৪ ৩১-১-০৪ 

১৯ গড পাদায এর এপ-১৯/০৪ ৩১-১-০৪ 

২০ গ্যাাংষ্টায এর এপ-২০/০৪ ৩১-১-০৪ 

২১ ফাস্তফ এর এপ-২১/০৪ ৩১-১-০৪ 

২২ াযাধ দভন এর এপ-২২/০৪ ১৭-২-০৪ 

২৩ প্রচ্চতচ্চাংায ফারুদ এর এপ-২৩/০৪ ১৭-২-০৪ 



২৪ সডনজায চ্চভন এর এপ-২৪/০৪ ১৭-২-০৪ 

২৫ কঠিন পুরুল এর এপ-২৫/০৪ ১৭-২-০৪ 

২৬ রাষ্ট টাত্রগ ণট এর এপ-২৬/০৪ ২৯-২-০৪ 

২৭ নাচ রুী এর এপ-২৭/০৪ ১-৩-০৪ 

২৮ দুনীচ্চত দভন এর এপ-২৮/০৪ ৯-৩-০৪ 

২৯ বাাআত্রয়য ত্রু বাাআ এর এপ-২৯/০৪ ২০-৩-০৪ 

৩০ যাজধানী এর এপ-৩০/০৪ ১৬-৩-০৪ 

৩১ াযাধ দভন এর এপ-৩১/০৪ ২০-৩-০৪ 

৩২ ডাাআত্রযক্ট পায়ায এর এপ-৩২/০৪ ১৬-৩-০৪ 

৩৩ সভত্রঘয য সভঘ এর এপ-৩৩/০৪ ২১-৩-০৪ 

৩৪ সয়াত্রন সয়াত্রন টক্কয এর এপ-৩৪/০৪ ২৪-৩-০৪ 

৩৫ ভিা এর এপ-৩৫/০৪ ২৩-৩-০৪ 

৩৬ বাাআত্রয়য ত্রু বাাআ এর এপ-৩৬/০৪ ১১-৪-০৪ 

৩৭ াঅগুন াঅভায নাভ এর এপ-৩৭/০৪ ১১-৪-০৪ 

৩৮ সয়াত্রন সয়াত্রন টক্কয এর এপ-৩৮/০৪ ১১-৪-০৪ 

৩৯ যাঙ্গা ভাস্তান এর এপ-৩৯/০৪ ১১-৪-০৪ 

৪০ এযাটাক এর এপ-৪০/০৪ ১৫-৪-০৪ 

৪১ সপ্রচ্চভকা চ্চছনতাাআ এর এপ-৪১/০৪ ২৪-৪-০৪ 

৪২ াঅগুন জ্বরত্রফাআ এর এপ-৪২/০৪ ২৯-৪-০৪ 

৪৩ ফাঁচা এর এপ-৪৩/০৪ ২৪-৪-০৪ 

৪৪ কঠিন চ্চদ্ধান্ত এর এপ-৪৪/০৪ ২৯-৪-০৪ 

৪৫ গজফ এর এপ-৪৫/০৪ ২৭-৪-০৪ 

৪৬ চ্চফত্ররাী ারাাঈচ্চিন এর এপ-৪৬/০৪ ১১-৫-০৪ 

৪৭ কারা ভানুল এর এপ-৪৭/০৪ ১১-৫-০৪ 

৪৮ এক খন্ড জচ্চভ এর এপ-৪৮/০৪ ১৭-৫-০৪ 

৪৯ াঅভায টাত্রগ ণট এর এপ-৪৯/০৪ ২৪-৫-০৪ 

৫০ ফাত্রঘয ফািা এর এপ-৫০/০৪ ২৪-৫-০৪ 

৫১ ঘাি সতিা এর এপ-৫১/০৪ ২৪-৫-০৪ 

৫২ সতজী পুরুল এর এপ-৫২/০৪ ৩১-৫-০৪ 

৫৩ খায়রুন সুিযী এর এপ-৫৩/০৪ ৩১-৫-০৪ 

৫৪ সতজী পুরুল এর এপ-৫৪/০৪ ৩১-৫-০৪ 

৫৫ াঅজত্রকয াঅক্রভন এর এপ-৫৫/০৪ ৫-৬-০৪ 

৫৬ াফধান ন্ত্রাী এর এপ-৫৬/০৪ ৯-৬-০৪ 

৫৭ কাত্ররা াত এর এপ-৫৭/০৪ ১৪-৬-০৪ 

৫৮ জযান্ত রা এর এপ-৫৮/০৪ ১৪-৬-০৪ 

৫৯ টা দুনীচ্চত এর এপ-৫৯/০৪ ১৪-৬-০৪ 

৬০ কঠিন চ্চদ্ধান্ত এর এপ-৬০/০৪ ১৫-৬-০৪ 

৬১ সযা যাংফাজ এর এপ-৬১/০৪ ২৩-৬-০৪ 

৬২ ভাত্রয়য াত্রত ফারা এর এপ-৬২/০৪ ২৪-৪-০৪ 

৬৩ চ্চতন ফাদা এর এপ-৬৩/০৪ ২৬-৬-০৪ 

৬৪ এরাকায ো এর এপ-৬৪/০৪ ৩০-৬-০৪ 

৬৫ ক্র পায়ায এর এপ-৬৫/০৪ ৩০-৬-০৪ 

৬৬ যঙ্গীন চভা এর এপ-৬৬/০৪ ৩০-৬-০৪ 

৬৭ নাচ রুী এর এপ-৬৭/০৪ ৩০-৬-০৪ 

৬৮ ধয ভাস্তান এর এপ-৬৮/০৪ ৩-৭-০৪ 

৬৯ এক লুত্রটযা এর এপ-৬৯/০৪ ১০-৭-০৪ 

৭০ টাপ াাত্রযন এর এপ-৭০/০৪ ১২-৭-০৪ 

৭১ াঅজত্রকয ভাজ এর এপ-৭১/০৪ ১৪-৭-০৪ 



৭২ ভচ্চরা সাত্রস্টর এর এপ-৭২/০৪ ১৪-৭-০৪ 

৭৩ বমাংকয ফদভা এর এপ-৭৩/০৪ ১৫-৭-০৪ 

৭৪ জীফত্রনয গ্যাযাচ্চন্ট নাাআ এর এপ-৭৪/০৪ ১৫-৭-০৪ 

৭৫ টত্রন ণত্রডা কাভার এর এপ-৭৫/০৪ ২১-৭-০৪ 

৭৬ ট ক্রাাআভ এর এপ-৭৬/০৪ ২২-৭-০৪ 

৭৭ মত্রতা সপ্রভ তত্রতা জ্বারা এর এপ-৭৭/০৪ ২৫-৭-০৪ 

৭৮ াফধান ন্ত্রাী এর এপ-৭৮/০৪ ১৭-৮-০৪ 

৭৯ সপ্রভ কত্রযচ্চছ সফ কত্রযচ্চছ এর এপ-৭৯/০৪ ২৩-৮-০৪ 

৮০ টাপ াাত্রযন এর এপ-৮০/০৪ ২৮-৪-৮৪ 

৮১ ঢাকায যানী এর এপ-৮১/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮২ কুখ্যাত জচ্চযনা এর এপ-৮২/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮৩ ভাত্রজয ত্রু এর এপ-৮৩/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮৪ জাত ত্রু এর এপ-৮৪/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮৫ সতাভায জন্য াগর এর এপ-৮৫/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮৬ সস্বযাচায এর এপ-৮৬/০৪ ৮-৯-০৪ 

৮৭ চ্চবিা সদ এর এপ-৮৭/০৪ ৪-৯-০৪ 

৮৮ বন্ড সনতা এর এপ-৮৮/০৪ ৮-৯-০৪ 

৮৯ ান্ধকাত্রযয যাজনীচ্চত এর এপ-৮৯/০৪ ৮-৯-০৪ 

৯০ কাাঈন্টায এযাটাক এর এপ-৯০/০৪ ৮-৯-০৪ 

৯১ দূযত্ব এর এপ-৯১/০৪ ১২-৯-০৪ 

৯২ খুনী চ্চকদায এর এপ-৯২/০৪ ১৫-৯-০৪ 

৯৩ ব্যাচ্চযত্রকড এর এপ-৯৩/০৪ ২০-৯-০৪ 

৯৪ সডঞ্জায চ্চভন এর এপ-৯৪/০৪ ২০-৯-০৪ 

৯৫ ফাচা সদ এর এপ-৯৫/০৪ ২১-৯-০৪ 

৯৬ টত্রন ণত্রডা কাভার এর এপ-৯৬/০৪ ২১-৯-০৪ 

৯৭ াঅভাত্রদয  ন্তান এর এপ-৯৭/০৪ ২২-৯-০৪ 

৯৮  সচনা জানা ত্রু এর এপ-৯৮/০৪ ২৭-৯-০৪ 

৯৯ ভাচ্চঝয সছত্রর ব্যাচ্চযস্টায এর এপ-৯৯/০৪ ২৭-৯-০৪ 

১০০ স্বাভী চ্চছনতাাআ এর এপ-১০০/০৪ ২৬-৯-০৪ 

১০১ ভাস্তান নাম্বায য়ান এর এপ-১০১/০৪ ২৭-৯-০৪ 

১০২ দুধ ণল ণ এর এপ-১০২/০৪ ৫-১০-০৪ 

১০৩ তল্লাী এর এপ-১০৩/০৪ ১৩-১০-০৪ 

১০৪ ভাতৃত্ব এর এপ-১০৪/০৪ ১৬-১০-০৪ 

১০৫ দুধ ণল ণ এর এপ-১০৫/০৪ ১৭-১০-০৪ 

১০৬ ভাস্তান নাম্বায য়ান এর এপ-১০৬/০৪ ২১-১০-০৪ 

১০৭ পৄত্ররয ভত ফাঈ এর এপ-১০৭/০৪ ১৮-১০-০৪ 

১০৮ ভান্না বাাআ এর এপ-১০৮/০৪ ১৯-১০-০৪ 

১০৯ গুটিফাজ এর এপ-১০৯/০৪ ২৫-১০-০৪ 

১১০ চ্চনত্রখাজ াংফাদ এর এপ-১১০/০৪ ২৫-১০-০৪ 

১১ াান্ত ফাদা এর এপ-১১১/০৪ ২৫-১০-০৪ 

১১২ সডনজায সভত্রয় এর এপ-১১২/০৪ ২৮-১০-০৪ 

১১৩ ান্য ভানুল এর এপ-১১৩/০৪ ১-১১-০৪ 

১১৪ জঙ্গর এর এপ-১১৪/০৪ ৩-১১-০৪ 

১১৫ চায তীত্রনয ঘয এর এপ-১১৫/০৪ ১-১১-০৪ 

১১৬ শ্যাভর ছায়া এর এপ-১১৬/০৪ ৩-১১-০৪ 



১১৭ সপ্রভ কত্রযচ্চছ সফ কত্রযচ্চছ এর এপ-১১৭/০৪ ১০-১১-০৪ 

১১৮ ঘয জাভাাআ এর এপ-১১৮/০৪ ১০-১১-০৪ 

১১৯ জয়মাো এর এপ-১১৯/০৪ ৮-১১-০৪ 

১২০ ঙ্খনাদ এর এপ-১২০/০৪ ১০-১১-০৪ 

১২১ বুত্ররট প্রুপ এর এপ-১২১/০৪ ১-১২-০৪ 

১২২ গািাযী এর এপ-১২২/০৪ ২৯-১১-০৪ 

১২৩ বারফাায মৄদ্ধ এর এপ-১২৩/০৪ ২৯-১১-০৪ 

১২৪ ব্যাড ান এর এপ-১২৪/০৪ ১-১২-০৪ 

১২৫ ফাজায এর এপ-১২৫/০৪ ১৩-১২-০৪ 

১২৬ চ্চজচ্চি ড্রাাআফায এর এপ-১২৬/০৪ ১৩-১২-০৪ 

১২৭ সদাজখ এর এপ-১২৭/০৪ ১৯-১২-০৪ 

১২৮ চ্চনচ্চলদ্ধ াঅখিা এর এপ-১২৮/০৪ ১৯-১২-০৪ 

১২৯ চ্চযত্রবঞ্জ এর এপ-১২৯/০৪ ২২-১২-০৪ 

১৯০ গুটিফাজ এর এপ-১৩০/০৪ ২৬-১২-০৪ 

১৩১ নাাআট লাফ এর এপ-১৩১/০৪ ২৬-১২-০৪ 

 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০৫ 

 

ক্রচ্চভক নাং চরচ্চিত্রেয নাভ নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ চ্চফত্রদচ্চনী এর এপ-১/২০০৫ ৫-১-২০০৫ 

২ জার এর এপ-২/২০০৫ ৮-১-২০০৫ 

৩ াদফধ াস্ত্র এর এপ-৩/২০০৫ ১০-১-২০০৫ 

৪ চ্চজচ্চি ড্রাাআবায এর এপ-৪/২০০৫ ১২-১-২০০৫ 

৫ যাং নাম্বায এর এপ-৫/২০০৫ ১০-১-২০০৫ 

৬ দুাআ নয়ত্রনয াঅত্ররা এর এপ-৬/২০০৫ ১২-১-২০০৫ 

৭ সদাজখ এর এপ-৭/২০০৫ ১২-১-২০০৫ 

৮ যত্রি াঅভায াঅগুন এর এপ-৮/২০০৫ ১২-১-২০০৫ 

৯ ফত্ররা না বারফাচ্চ এর এপ-৯/২০০৫ ১৩-১-২০০৫ 

১০ যাস্তা এর এপ-১০/২০০৫ ১৩-১-২০০৫ 

১১ চ্চফলাি সচাখ এর এপ-১১/২০০৫ ১৩-১-২০০৫ 

১২ াচ্চস্ত এর এপ-১/২০০৫ ১৩-১-২০০৫ 

১৩ কয়রা এর এপ-১২/২০০৫ ১৫-১-২০০৫ 

১৪ এরাকায ফাদা এর এপ-১৩/২০০৫ ১৬-১-২০০৫ 

১৫ ফাাংরায ফাঘ এর এপ-১৫/২০০৫ ২৪-১-২০০৫ 

১৬ দয ঘাত্রটয কুচ্চর এর এপ-১৬/২০০৫ ২৪-১-২০০৫ 

১৭ রাকী সত্রবন এর এপ-১৭/২০০৫ ২৪-১-২০০৫ 

১৮ যা কাযা এর এপ-১৮/২০০৫ ৩১-১-২০০৫ 

১৯ ভফফত চ্চজিাফাদ এর এপ-১৯/২০০৫ ২৯-১-২০০৫ 

২০ াজায ফছয ধত্রয এর এপ-২০/২০০৫ ২৯-১-২০০৫ 

২১ কাঙ্গারী যাজা এর এপ-২১/২০০৫ ১-২-২০০৫ 

২২ তল্লাী এর এপ-২২/২০০৫ ১৬-২-২০০৫ 

২৩ সডঞ্জায সভত্রয় এর এপ-২৩/২০০৫ ১৬-২-২০০৫ 

২৪ নি াভরা এর এপ-২৪/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 



২৫ াঅভায স্বপ্ন তুচ্চভ এর এপ-২৫/২০০৫ ২-৩-২০০৫ 

২৬ চ্চভন াচ্চন্তপুয এর এপ-২৬/২০০৫ ২-৩-২০০৫ 

২৭ চ্চফলাি সচাখ এর এপ-২৭/২০০৫ ৩-৩-২০০৫ 

২৮ নষ্ট সভত্রয় এর এপ-২৮/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

২৯ সত্রবন ভাড ণায এর এপ-২৯/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

৩০ ঢাকায কুতুফ এর এপ-৩০/২০০৫ ৮-৩-২০০৫ 

৩১ ফাফায খুনী এর এপ-৩১/২০০৫ ৩-৩-২০০৫ 

৩২ ট চ্চরডায এর এপ-৩২/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

৩৩ মুত্রখা এর এপ-৩৩/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

৩৪ াড ণায এর এপ-৩৪/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

৩৫ কঠিন াচ্চস্ত এর এপ-৩৫/২০০৫ ১৯-৩-২০০৫ 

৩৬ নযক এর এপ-৩৬/২০০৫ ২-৪-২০০৫ 

৩৭ রার বুজ এর এপ-৩৭/২০০৫ ২১-৩-২০০৫ 

৩৮ রাগা ফাজী এর এপ-৩৮/২০০৫ ২-৪-২০০৫ 

৩৯ এযাকন সরডী এর এপ-৩৯/২০০৫ ৫-৪-২০০৫ 

৪০ ডযাভ সকয়ায এর এপ-৪০/২০০৫ ৭-৪-২০০৫ 

৪১ াঅজত্রকয  রুফান এর এপ-৪১/২০০৫ ১২-৪-২০০৫ 

৪২ ঢাকায ম্রাট এর এপ-৪২/২০০৫ ১৩-৪-২০০৫ 

৪৩ যা কাযা এর এপ-৪৩/২০০৫ ২১-৪-২০০৫ 

৪৪ চ্চটি সটযয এর এপ-৪৪/২০০৫ ২৪-৪-২০০৫ 

৪৫ দুাআ নম্বয এর এপ-৪৫/২০০৫ ৩০-৪-২০০৫ 

৪৬ ট রাাআন এর এপ-৪৬/২০০৫ ১৫-৫-২০০৫ 

৪৭ সপযাযী াঅাভী এর এপ-৪৭/২০০৫ ১২-৫-২০০৫ 

৪৮ টাকা এর এপ-৪৮/২০০৫ ১৯-৫-২০০৫ 

৪৯ একত্রযাখা এর এপ-৪৯/২০০৫ ১৯-৫-২০০৫ 

৫০ চ্চফলাি সছাফর এর এপ-৫০/২০০৫ ১৯-৫-২০০৫ 

৫১ ন্ত্রাী সগ্রপতায এর এপ-৫১/২০০৫ ২১-৫-২০০৫ 

৫২ যিা নাাআ এর এপ-৫২/২০০৫ ২১-৫-২০০৫ 

৫৩ ডাকু ভাাআয়া এর এপ-৫৩/২০০৫ ২১-৫-২০০৫ 

৫৪ সভাল্লা ফািীয ফাঈ এর এপ-৫৪/২০০৫ ২৯-৫-২০০৫ 

৫৫ দভন এর এপ-৫৫/২০০৫ ২৯-৫-২০০৫ 

৫৬ বয়াংকয যাজা এর এপ-৫৬/২০০৫ ৫-৬-২০০৫ 

৫৭ চ্চভরন এর এপ-৫৭/২০০৫ ৬-৬-২০০৫ 

৫৮ াঅচ্চভ সজর সথত্রক ফরচ্চছ এর এপ-৫৮/২০০৫ ১৮-৬-২০০৫ 

৫৯ ভত্রডর গার ণ এর এপ-৫৯/২০০৫ ২৬-৬-২০০৫ 

৬০ কারা ভাচ্চনক এর এপ-৬০/২০০৫ ২৬-৬-২০০৫ 

৬১ চ্চনযাত্তা চাাআ এর এপ-৬১/২০০৫ ২-৭-২০০৫ 

৬২ প্রচ্চতফাদী ভাষ্টায এর এপ-৬২/২০০৫ ৩০-৬-২০০৫ 

৬৩ দুধ ণল ণ সকাা এর এপ-৬৩/২০০৫ ৩০-৬-২০০৫ 

৬৪ কারা দুচ্চনয়া এর এপ-৬৪/২০০৫ ৩০-৬-২০০৫ 

৬৫ াঙ্গাভা এর এপ-৬৫/২০০৫ ৬-৭-২০০৫ 

৬৬ যভ চ্চপ্রয় এর এপ-৬৬/২০০৫ ১০-৭-২০০৫ 

৬৭ চ্চনযাত্তা এর এপ-৬৭/২০০৫ ১৬-৭-২০০৫ 

৬৮ যনাঙ্গন এর এপ-৬৮/২০০৫ ২১-৭-২০০৫ 

৬৯ সস্বযাচায এর এপ-৬৯/২০০৫ ২১-৭-২০০৫ 



৭০ ঠ্যাকফাজ এর এপ-৭০/২০০৫ ৪-৮-২০০৫ 

৭১ সজািা খুন এর এপ-৭১/২০০৫ ৪-৮-২০০৫ 

৭২ ন্ত্রাী মুন্না এর এপ-৭২/২০০৫ ৭-৮-২০০৫ 

৭৩ সুবা এর এপ-৭৩/২০০৫ ৯-৮-২০০৫ 

৭৪ নয়া ভাস্তান এর এপ-৭৪/২০০৫ ১৩-৮-২০০৫ 

৭৫ চ্চদয়ানা ভাস্তানা এর এপ-৭৫/২০০৫ ১৫-৮-২০০৫ 

৭৬ যচ্চক নাাআয়া এর এপ-৭৬/২০০৫ ২০-৮-২০০৫ 

৭৭ গুরুত্রদফ এর এপ-৭৭/২০০৫ ২৩-৮-২০০৫ 

৭৮ ধািা এর এপ-৭৮/২০০৫ ২৪-৮-২০০৫ 

৭৯ সছাট একটু বারফাা এর এপ-৭৯/২০০৫ ২৪-৮-২০০৫ 

৮০ ফন্ধক এর এপ-৮০/২০০৫ ২৪-৮-২০০৫ 

৮১ ডযাভ সকয়ায এর এপ-৮১/২০০৫ ২৫-৮-২০০৫ 

৮২ তাকা জনতা এর এপ-৮২/২০০৫ ২৫-৮-২০০৫ 

৮৩ টচ ণায এর এপ-৮৩/২০০৫ ৩-৯-২০০৫ 

৮৪ ীযা াঅভায নাভ এর এপ-৮৪/২০০৫ ৬-৯-২০০৫ 

৮৫ ফাধা এর এপ-৮৫/২০০৫ ৬-৯-২০০৫ 
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২০০৬ 
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৮৯ জরন্ত নাযী \ এর এপ-৮৯/২০০৬ ১৫-০৮-২০০৬ 

৯০ চাচ্চু \ এর এপ-৯০/২০০৬ ২০-০৮-২০০৬ 

৯১ দূদ ণান্ত \ এর এপ-৯১/২০০৬ ২২-০৮-২০০৬ 

৯২ চাচ্চি গযভ \ এর এপ-৯২/২০০৬ ০৩-০৯-২০০৬ 

৯৩ ডািায ফািী \ এর এপ-৯৩/২০০৬ ০৫-০৯-২০০৬ 

৯৪ ফকুর পৄত্ররয ভারা \ এর এপ-৯৪/২০০৬ ০৭-০৯-২০০৬ 

৯৫ তুচ্চভ কত সুিয \ এর এপ-৯৫/২০০৬ ০৭-০৯-২০০৬ 

৯৬ ত্রয াম্পানয়ারা \ এর এপ-৯৬/২০০৬ ১০-০৯-২০০৬ 

৯৭ চযাত্ররত্রঞ্জয মুত্রখ \ এর এপ-৯৭/২০০৬ ০৭-০৯-২০০৬ 

৯৮ চ্চজচ্চি নাযী \ এর এপ-৯৮/২০০৬ ১৭-০৯-২০০৬ 

৯৯ ান্ধকায জীফন \ এর এপ-৯৯/২০০৬ ১৭-০৯-২০০৬ 

১০০ াজী যীয়তাঈল্লা \ এর এপ-১০০/২০০৬ ১৭-০৯-২০০৬ 

১০১ ধনী গযীত্রফয সপ্রভ \ এর এপ-১০১/২০০৬ ১৭-০৯-২০০৬ 

১০২ ভাযদাঙ্গা \ এর এপ-১০২/২০০৬ ১৭-০৯-২০০৬ 

১০৩ ফাাংযায ডন \ এর এপ-১০৩/২০০৬ ১৯-০৯-২০০৬ 

১০৪ যা াচ্চিকন্যা \ এর এপ-১০৪/২০০৬ ২৬-০৯-২০০৬ 

১০৫ ঘত্রয দুভন \ এর এপ-১০৫/২০০৬ ২৬-০৯-২০০৬ 

১০৬ ঢাকাাআয়া সারা ফচ্চযাত্ররয 

ভাাআয়া 

\ এর এপ-১০৬/২০০৬ ২৭-০৯-২০০৬ 

১০৭ রুকথায গল্প  \ এর এপ-১০৭/২০০৬ ২৭-০৯-২০০৬ 

১০৮ রিাকু ন্তান \ এর এপ-১০৮/২০০৬ ২৭-০৯-২০০৬ 

১০৯ কুখ্যাত নুরু \ এর এপ-১০৯/২০০৬ ০১-১০-২০০৬ 

১১০ এযানকাাঈন্টায \ এর এপ-১১০/২০০৬ ০৪-১০-২০০৬ 

১১১ খুনী সচয়াযম্যান \ এর এপ-১১১/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 

১১২ মুা বাাআ \ এর এপ-১১২/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 



১১৩ দজ্জার শ্বাশুযী \ এর এপ-১১৩/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 

১১৪ দুচ্চখনী সজাযা \ এর এপ-১১৪/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 

১১৫ দাঙ্গা দভন \ এর এপ-১১৫/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 

১১৬ দুাআ ভাস্তান \ এর এপ-১১৬/২০০৬ ০৯-১০-২০০৬ 

১১৭ সতজী সভত্রয় \ এর এপ-১১৭/২০০৬ ১৫-১০-২০০৬ 

১১৮ তযাকাযী \ এর এপ-১১৮/২০০৬ ১৫-১০-২০০৬ 

১১৯ দ ণায  \ এর এপ-১১৯/২০০৬ ১৫-১০-২০০৬ 

১২০ সভড াআন ফাাংরাত্রদ \ এর এপ-১২০/২০০৬ ১৫-১০-২০০৬ 

১২১ চ্চফন্দুয সছত্রর \ এর এপ-১২১/২০০৬ ১৫-১০-২০০৬ 

১২২ নাত্রজার \ এর এপ-১২২/২০০৬ ১৭-১০-২০০৬ 

১২৩ দ্মা াঅভায জীফন \ এর এপ-১২৩/২০০৬ ১৮-১০-২০০৬ 

১২৪ জত্রজয সকন পাঁচ্চ \ এর এপ-১২৪/২০০৬ ১৮-১০-২০০৬ 

১২৫ ন্ত্রা দভন \ এর এপ-১২৫/২০০৬ ১৮-১০-২০০৬ 

১২৬ দাদীভা \ এর এপ-১২৬/২০০৬ ১৭-১০-২০০৬ 

১২৭ চ্চফত্ররাী যাজা \ এর এপ-১২৭/২০০৬ ৩০-১০-২০০৬ 

১২৮ ১০ নম্বয ভা চ্চফদ াংত্রকত \ এর এপ-১২৮/২০০৬ ১৩-১১-২০০৬ 

১২৯ দুভন খতভ \ এর এপ-১২৯/২০০৬ ১৯-১১-২০০৬ 

১৩০ চ্চনচ্চলদ্ধ যাস্তা \ এর এপ-১৩০/২০০৬ ২৮-১১-২০০৬ 

১৩১ জাত্রনায়ায \ এর এপ-১৩১/২০০৬ ২৮-১১-২০০৬ 

১৩২ বৃচ্চষ্ট সবজা াঅকা \ এর এপ-১৩২/২০০৬ ০৫-১২-২০০৬ 

১৩৩ ঘাচ্চন \ এর এপ-১৩৩/২০০৬ ০৭-১২-২০০৬ 

১৩৪ জভজ \ এর এপ-১৩৪/২০০৬ ০৭-১২-২০০৬ 

১৩৫ ঝন্টু ভন্টু দুাআ বাাআ \ এর এপ-১৩৫/২০০৬ ১১-১২-২০০৬ 

১৩৬ চ্চযক্সায়ারায সপ্রভ \ এর এপ-১৩৬/২০০৬ ১৩-১২-২০০৬ 

১৩৭ চযাত্ররত্রঞ্জয মুত্রখ \ এর এপ-১৩৭/২০০৬ ১৮-১২-২০০৬ 

১৩৮ স্বপ্ন ডানায় \ এর এপ-১৩৮/২০০৬ ২৪-১২-২০০৬ 

১৩৯ ফাদা বাাআ এর এর চ্চফ \ এর এপ-১৩৯/২০০৬ ১৯-১২-২০০৬ 

১৪০ যি চ্চাা \ এর এপ-১৪০/২০০৬ ২৪-১২-২০০৬ 

১৪১ যচ্চঙ্গরা ভাাআয়া  \ এর এপ-১৪১/২০০৬ ২৪-১২-২০০৬ 

১৪২ চ্চফয়াাআন াফ \ এর এপ-১৪২/২০০৬ ২৪-১২-২০০৬ 

১৪৩ চ্চফত্রয়য রগন \ এর এপ-১৪৩/২০০৬ ২৭-১২-২০০৬ 

১৪৪ কত্রঠায \ এর এপ-১৪৪/২০০৬ ২৮-১২-২০০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০৭ 

 

ক্রাঃ নাং ছায়াছচ্চফয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ াকা সখত্ররায়াি পূণ ণদদঘ ণয এর এপ-

১/২০০৭ 

তাাং ১০-০১-২০০৭ 

২ সদখা গুরু \ এর এপ-

২/২০০৭ 

তাাং ১৪-০১-২০০৭ 

৩ সখাযত \ এর এপ-

৩/২০০৭ 

তাাং ১৭-০১-২০০৭ 

৪ চ্চনচ্চলদ্ধ সনতা \ এর এপ-

৪/২০০৭ 

তাাং ১৭-০১-২০০৭ 

৫ দুষ্ট সভত্রয় \ এর এপ-

৫/২০০৭ 

তাাং ২১-০১-২০০৭ 

৬ ভন মাত্রয চায় \ এর এপ-

৬/২০০৭ 

তাাং ২১-০১-২০০৭ 

৭ ভাস্তান ম্রাট \ এর এপ-

৭/২০০৭ 

তাাং ২১-০১-২০০৭ 

৮ যিত্রচালা \ এর এপ-

৮/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

৯ িভতায গযভ \ এর এপ-

৯/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

১০ সষ্টত্রনয যাংফাজ \ এর এপ-

১০/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

১১ বুত্ররট \ এর এপ-

১১/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

১২ ভয়দান \ এর এপ-

১২/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

১৩ তুপান াঅভায নাভ \ এর এপ-

১৩/২০০৭ 

তাাং ০১-০২-২০০৭ 

১৪ সকন াঅচ্চভ াযাধী \ এর এপ-

১৪/২০০৭ 

তাাং ১২-০২-২০০৭ 

১৫ চ্চজচ্চি পুচ্চর \ এর এপ-

১৫/২০০৭ 

তাাং ১৩-০২-২০০৭ 

১৬ মভদূত (ফাচ্চতরকৃত) \ এর এপ-

১৬/২০০৭ 

তাাং ১২-০২-২০০৭ 

১৭ াজঘয \ এর এপ-

১৭/২০০৭ 

তাাং ১৯-০২-২০০৭ 

১৮ সভত্রয় াযণ (ফাচ্চতরকৃত) \ এর এপ-

১৮/২০০৭ 

তাাং ১৯-০২-২০০৭ 

১৯ ভত্রনয াত্রথ মৄদ্ধ (ফাচ্চতরকৃত) \ এর এপ- তাাং ২২-০২-২০০৭ 



১৯/২০০৭ 

২০ তুাআ মচ্চদ াঅভায াআচ্চতত্রয \ এর এপ-

২০/২০০৭ 

তাাং ২৬-০২-২০০৭ 

২১ সটনন (ফাচ্চতরকৃত) \ এর এপ-

২১/২০০৭ 

তাাং ২৮-০২-২০০৭ 

২২ গ্রাভ গত্রঞ্জয চ্চচ্চযচ্চত \ এর এপ-

২২/২০০৭ 

তাাং ০১-০৩-২০০৭ 

২৩ াঅভায প্রাত্রণয স্বাভী 

(ফাচ্চতরকৃত) 

\ এর এপ-

২৩/২০০৭ 

তাাং ০৮-০৩-২০০৭ 

২৪ ঘুভ াযাভ \ এর এপ-

২৪/২০০৭ 

তাাং ১৪-০৩-২০০৭ 

২৫ ন্ত্রা দভন \ এর এপ-

২৫/২০০৭ 

তাাং ১৪-০৩-২০০৭ 

২৬ দাঙ্গা দভন \ এর এপ-

২৬/২০০৭ 

তাাং ১৫-০৩-২০০৭ 

২৭ স্বাভীয াংায \ এর এপ-

২৭/২০০৭ 

তাাং ২০-০৩-২০০৭ 

২৮ কথা দা াথী ত্রফ \ এর এপ-

২৮/২০০৭ 

তাাং ২০-০৩-২০০৭ 

২৯ াচ্চস্তত্রত্ব াঅভায সদ 

(ফাচ্চতরকৃত) 

\ এর এপ-

২৯/২০০৭ 

তাাং ২০-০৩-২০০৭ 

৩০ ডািায ফািী \ এর এপ-

৩০/২০০৭ 

তাাং ০৪-০৪-২০০৭ 

৩১ াঅভায প্রাত্রনয স্বাভী \ এর এপ-

৩১/২০০৭ 

তাাং ০৫-০৪-২০০৭ 

৩২ সচাত্রযয যানী \ এর এপ-

৩২/২০০৭ 

তাাং ১০-০৪-২০০৭ 

৩৩ মভদূত \ এর এপ-

৩৩/২০০৭ 

তাাং ১২-০৪-২০০৭ 

৩৪ একজন ত্রঙ্গ চ্চছত্ররা \ এর এপ-

৩৪/২০০৭ 

তাাং ১৬-০৪-২০০৭ 

৩৫ ভা াঅভায সফত্রস্ত \ এর এপ-

৩৫/২০০৭ 

তাাং ১৬-০৪-২০০৭ 

৩৬  াচ্চস্তত্রত্ব াঅভায সদ \ এর এপ-

৩৬/২০০৭ 

তাাং ১৮-০৪-২০০৭ 

৩৭ জত্রজয যাত্রয় পাঁচ্চ \ এর এপ-

৩৭/২০০৭ 

তাাং ১৯-০৪-২০০৭ 

৩৮ ফাঈত্রয়য জ্বারা \ এর এপ-

৩৮/২০০৭ 

তাাং ০৬-০৫-২০০৭ 

৩৯ সটনন \ এর এপ- তাাং ০৬-০৫-২০০৭ 



৩৯/২০০৭ 

৪০ সভত্রয় াযণ \ এর এপ-

৪০/২০০৭ 

তাাং ১৬-০৫-২০০৭ 

৪১ চক্কয \ এর এপ-

৪১/২০০৭ 

তাাং ১৬-০৫-২০০৭ 

৪২ নয় নম্বয চ্চফদ াংত্রকত \ এর এপ-

৪২/২০০৭ 

তাাং ২২-০৫-২০০৭ 

৪৩ এাআ সম দুচ্চনয়া \ এর এপ-

৪৩/২০০৭ 

তাাং ১৬-০৪-২০০৭ 

৪৪ চ্চপ্রয় াথী \ এর এপ-

৪৪/২০০৭ 

তাাং ০৩-০৬-২০০৭ 

৪৫ ধফাংরীরা  \ এর এপ-

৪৫/২০০৭ 

তাাং ১৪-০৬-২০০৭ 

৪৬ াঅা \ এর এপ-

৪৬/২০০৭ 

তাাং ১৯-০৬-২০০৭ 

৪৭ এ সচাত্রখ শুদৄ তুচ্চভ \ এর এপ-

৪৭/২০০৭ 

তাাং ১৯-০৬-২০০৭ 

৪৮ ভয়দান  \ এর এপ-

৪৮/২০০৭ 

 ০১-০৭-২০০৭ 

৪৯ চাচ্চযচ্চদত্রক ান্ধকায \ এর এপ-

৪৯/২০০৭ 

 ০১-০৭-২০০৭ 

৫০ জীফত্রনয সচত্রয় দাভী \ এর এপ-

৫০/২০০৭ 

 ০৯-০৭-২০০৭ 

৫১ দানফ ন্তান \ এর এপ-

৫১/২০০৭ 

 ১৬-০৭-২০০৭ 

৫২ াস্ত্রধাযী যানা \ এর এপ-

৫২/২০০৭ 

 ১২-০৭-২০০৭ 

৫৩ যাজধানীয যাজা  \ এর এপ-

৫৩/২০০৭ 

 ১৫-০৭-২০০৭ 

৫৪ ান্ত সকন াান্ত \ এর এপ-

৫৪/২০০৭ 

 ২২-০৭-২০০৭ 

৫৫ সভত্রয় ািী \ এর এপ-

৫৫/২০০৭ 

 ২৪-০৭-২০০৭ 

৫৬ সপ্রত্রভয ফাধা \ এর এপ-

৫৬/২০০৭ 

 ১৪-০৮-২০০৭ 

৫৭ দারুচ্চচচ্চন দ্বী \ এর এপ-

৫৭/২০০৭ 

 ২১-০৮-২০০৭ 

৫৮ স্বপ্ন পূযণ \ এর এপ-

৫৮/২০০৭ 

০৩-০৯-২০০৭ 

৫৯ ১ নাম্বায াঅাভী \ এর এপ- ১০-০৯-২০০৭ 



৫৯/২০০৭ 

৬০ বারফাায ভানুল \ এর এপ-

৬০/২০০৭ 

১০-০৯-২০০৭ 

৬১ কার \ এর এপ-

৬১/২০০৭ 

১২-০৯-২০০৭ 

৬২ সছাট সফান \ এর এপ-

৬২/২০০৭ 

১৮-০৯-২০০৭ 

৬৩ ভান \ এর এপ-

৬৩/২০০৭ 

২৩-০৯-২০০৭ 

৬৪ ভাত্রয়য ফদরা  \ এর এপ-

৬৪/২০০৭ 

২৩-০৯-২০০৭ 

৬৫ সতাভায জন্য ভযত্রত াচ্চয \ এর এপ-

৬৫/২০০৭ 

২৩-০৯-২০০৭ 

৬৬ ভা াঅভায স্বগ ণ \ এর এপ-

৬৬/২০০৭ 

২৪-০৯-২০০৭ 

৬৭ ফাঁচ্চ \ এর এপ-

৬৭/২০০৭ 

২৪-০৯-২০০৭ 

৬৮ ফাফায কভ (ফাচ্চতরকৃত) \ এর এপ-

৬৮/২০০৭ 

৩০-০৯-২০০৭ 

৬৯ ভত্রনয াত্রথ মৄদ্ধ \ এর এপ-

৬৯/২০০৭ 

০২-১০-২০০৭ 

৭০ কার \ এর এপ-

৭০/২০০৭ 

০৩-১০-২০০৭ 

৭১ গত্রজণ ঠ জনতা \ এর এপ-

৭১/২০০৭ 

০৩-১০-২০০৭ 

৭২ এযাআ নাভ বারফাা \ এর এপ-

৭২/২০০৭ 

০৪-১০-২০০৭ 

৭৩ তুচ্চভ াঅত্রছা হৃদত্রয় \ এর এপ-

৭৩/২০০৭ 

০৮-১০-২০০৭ 

৭৪ সশ্রষ্ঠ ন্তান \ এর এপ-

৭৪/২০০৭ 

১১-১০-২০০৭ 

৭৫ ত্রু ত্রু সখরা  \ এর এপ-

৭৫/২০০৭ 

১১-১০-২০০৭ 

৭৬ াঅচ্চভ ফাঁচত্রত চাাআ \ এর এপ-

৭৬/২০০৭ 

২৫-১০-২০০৭ 

৭৭ ফাফা াঅভায ফাফা \ এর এপ-

৭৭/২০০৭ 

২৩-১০-২০০৭ 

৭৮ বাাআয়া নাম্বায য়ান \ এর এপ-

৭৮/২০০৭ 

৩০-১০-২০০৭ 

৭৯ ফাফায কভ \ এর এপ- ০১-১১-২০০৭ 



৭৯/২০০৭ 

৮০ কঠিন সপ্রভ \ এর এপ-

৮০/২০০৭ 

১২-১১-২০০৭ 

৮১ কযাত্রন্ফন ভারুপ \ এর এপ-

৮১/২০০৭ 

১২-১১-২০০৭ 

৮২ বন্ড নায়ক \ এর এপ-

৮২/২০০৭ 

১৮-১১-২০০৭ 

৮৩ কাচ্চফন নাভা \ এর এপ-

৮৩/২০০৭ 

২৬-১১-২০০৭ 

৮৪ ডাাআনী বুচ্চি \ এর এপ-

৮৪/২০০৭ 

২৮-১১-২০০৭ 

৮৫ াঈটা াটা \ এর এপ-

৮৫/২০০৭ 

২৮-১১-২০০৭ 

৮৬ এক বুক জ্বারা \ এর এপ-

৮৬/২০০৭ 

০২-১২-২০০৭ 

৮৭ াঅদত্রযয সছাট বাাআ \ এর এপ-

৮৭/২০০৭ 

০৯-১২-২০০৭ 

৮৮ স্বাভী াযা সুিযী \ এর এপ-

৮৮/২০০৭ 

০৪-১২-২০০৭ 

৮৯ সভচ্চনম্যান \ এর এপ-

৮৯/২০০৭ 

১২-১২-২০০৭ 

৯০ াঅত্রখযী াঅঘাত \ এর এপ 

৯০/২০০৭ 

১৭-১২-২০০৭ 

৯১ বয়াংকয াভরা \ এর এপ 

৯১/২০০৭ 

৩১-১২-২০০৭ 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০৮ 

 

ক্রাঃ 

নাং 

চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয   তাচ্চযখ 

১ ন্ত্রাী ধত্রযা পূণ ণদদঘ ণয এর এপ-১/২০০৮ ০৯-০১-২০০৮ 

২ ফাাংরায দুভন ঐ এর এপ-২/২০০৮ ৩১-০১-২০০৮ 

৩ চম্পা যানীয াঅখিা ঐ এর এপ-৩/২০০৮ ০৭-০২-২০০৮ 

৪ াবুঝ চ্চশু ঐ এর এপ-৪/২০০৮ ১০-০২-২০০৮ 

৫ সফাত্রনয জন্য মৄদ্ধ ঐ এর এপ-৫/২০০৮ ১৩-০২-

২০০৮ 

৬ ান্ধ গচ্চরয ভাস্তান  ঐ এর এপ-৬/২০০৮ ২৪-০২-২০০৮ 

৭ টি টি বৃচ্চষ্ট ঐ এর এপ-৭/২০০৮ ২০-০২-২০০৮ 

৮ ফদফযণ ঐ এর এপ-৮/২০০৮ ২৬-০২-

২০০৮ 



৯ এরাকায যাজা ঐ এর এপ-৯/২০০৮ ২৭-০২-২০০৮ 

১০ ভা ফাফায স্বপ্ন ঐ এর এপ-

১০/২০০৮ 

২৭-০২-২০০৮ 

১১ ছরনাভয়ী নাযী ঐ এর এপ-

১১/২০০৮ 

০৪-০৩-

২০০৮ 

১২ বারফাায দুভন ঐ এর এপ-

১২/২০০৮ 

০৯-০৩-

২০০৮ 

১৩ ন্তান াঅভায াাংকায ঐ এর এপ-

১৩/২০০৮ 

০৯-০৩-

২০০৮ 

১৪ াফাধ্য ন্তান ঐ এর এপ-

১৪/২০০৮ 

১১-০৩-২০০৮ 

১৫ াঅত্রখযী াঅঘাত ঐ এর এপ-

১৫/২০০৮ 

২৪-০৩-

২০০৮ 

১৬ তুচ্চভ স্বপ্ন তুচ্চভ াধনা ঐ এর এপ-

১৬/২০০৮ 

১৮-০৩-

২০০৮ 

১৭ াঅগুত্রনয পৄরকী ঐ এর এপ-

১৭/২০০৮ 

২৩-০৩-

২০০৮ 

১৮ যাজু াঅভায বাাআ ঐ এর এপ-

১৮/২০০৮ 

২৫-০৩-

২০০৮ 

১৯ চ্চনস্পা ভত্ধান ঐ এর এপ-

১৯/২০০৮ 

০৭-০৪-২০০৮ 

২০ নীচ্চতফান াচ্চপায ঐ এর এপ-

২০/২০০৮ 

১৫-০৪-২০০৮ 

২১ ফাফয জন্য মৄদ্ধ ঐ এর এপ-

২১/২০০৮ 

১৬-০৪-২০০৮ 

২২ জাদত্রযর ন্তান ঐ এর এপ-

২২/২০০৮ 

১৭-০৪-২০০৮ 

২৩ াত্রয প্রায়চ্চিত্ত ঐ এর এপ-

২৩/২০০৮ 

২০-০৪-২০০৮ 

২৪ াভয াথী ঐ এর এপ-

২৪/২০০৮ 

২৯-০৪-২০০৮ 

২৫ ঘত্রযয রক্ষ্মী ঐ এর এপ-

২৫/২০০৮ 

২৯-০৪-২০০৮ 

২৬ দুাআ চ্চদত্রনয দুচ্চনয়া ঐ এর এপ-

২৬/২০০৮ 

২৯-০৪-২০০৮ 

২৭ চ্চপ্রয়া াঅভায চ্চপ্রয়া ঐ এর এপ-

২৭/২০০৮ 

১১-০৫-২০০৮ 

২৮ টাকাাআ মত গন্ডত্রগার ঐ এর এপ-

২৮/২০০৮ 

১১-০৫-২০০৮ 

২৯ চ্চফত্রয়য প্রস্তাফ ঐ এর এপ- ১১-০৫-২০০৮ 



২৯/২০০৮ 

৩০ কুসুভ সপ্রভ ঐ এর এপ-

৩০/২০০৮ 

১৩-০৫-

২০০৮ 

৩১  সভত্রঘয সকাত্রর সযাদ ঐ এর এপ-

৩১/২০০৮ 

২২-০৫-২০০৮ 

৩২ াচ্চবপ্ত যাত ঐ এর এপ-

৩২/২০০৮ 

২৫-০৫-

২০০৮ 

৩৩ হৃদয় সথত্রক ায়া ঐ এর এপ-

৩৩/২০০৮ 

২৫-০৫-

২০০৮ 

৩৪ স্বাভী চ্চনত্রয় মৄদ্ধ ঐ এর এপ-

৩৪/২০০৮ 

০৫-০৬-

২০০৮ 

৩৫ চ্চজচ্চি ফাঈ ঐ এর এপ-

৩৫/২০০৮ 

১১-০৬-২০০৮ 

৩৬ সতাভাত্রকাআ খু ুঁজচ্চছ ঐ এর এপ-

৩৬/২০০৮ 

১৯-০৬-২০০৮ 

৩৭ সিাব ঐ এর এপ-

৩৭/২০০৮ 

১৯-০৬-২০০৮ 

৩৮ াঅরাভ বাাআ ঐ এর এপ-

৩৮/২০০৮ 

২৬-০৬-

২০০৮ 

৩৯ সূম ণ সতাযণ ঐ এর এপ-

৩৯/২০০৮ 

১০-০৭-২০০৮ 

৪০ াযাধী ন্তান ঐ এর এপ-

৪০/২০০৮ 

১৫-০৭-২০০৮ 

৪১ ফি বাাআ চ্চজিাফাদ ঐ এর এপ-

৪১/২০০৮ 

১৭-০৭-২০০৮ 

৪২ ভাত্রয়য স্বপ্ন ঐ এর এপ-

৪২/২০০৮ 

২০-০৭-২০০৮ 

৪৩ তুচ্চভ চ্চক সাআ ঐ এর এপ-

৪৩/২০০৮ 

২২-০৭-২০০৮ 

৪৪ ভয়নাভচ্চতয াংায ঐ এর এপ-

৪৪/২০০৮ 

০৫-০৮-

২০০৮ 

৪৫ পৄটাত্রতয াত্রন া ঐ এর এপ-

৪৫/২০০৮ 

১১-০৮-২০০৮ 

৪৬ ফি সরাত্রকয জাভাাআ ঐ এর এপ-

৪৬/২০০৮ 

১২-০৮-২০০৮ 

৪৭ ভাত্রয়য ভত বাফী ঐ এর এপ-

৪৭/২০০৮ 

১৮-০৮-

২০০৮ 

৪৮ ধভক ঐ এর এপ-

৪৮/২০০৮ 

২০-০৮-

২০০৮ 

৪৯ হৃদয় াঅভায নাভ ঐ এর এপ- ২০-০৮-



৪৯/২০০৮ ২০০৮ 

৫০ ১ টাকায ফাঈ ঐ এর এপ-

৫০/২০০৮ 

২০-০৮-

২০০৮ 

৫১ াঅভাত্রদয সছাট াত্রফ ঐ এর এপ-

৫১/২০০৮ 

২৭-০৮-

২০০৮ 

৫২ ায়ায ঐ এর এপ-

৫২/২০০৮ 

২৭-০৮-

২০০৮ 

৫৩ পাঁচ্চ চাাআ ঐ এর এপ-

৫৩/২০০৮ 

০৪-০৯-২০০৮ 

৫৪ মচ্চদ ফাঈ াত্রজা সগা ঐ এর এপ-

৫৪/২০০৮ 

০৪-০৯-২০০৮ 

৫৫ াঅাআত্রনয াত্রত সগ্রপতায ঐ এর এপ-

৫৫/২০০৮ 

০৪-০৯-২০০৮ 

৫৬ সকাটি টাকায পচ্চকয ঐ এর এপ-

৫৬/২০০৮ 

০৪-০৯-২০০৮ 

৫৭ ালাত্রনয সপ্রভ ঐ এর এপ-

৫৭/২০০৮ 

০৯-০৯-

২০০৮ 

৫৮ চ্চতা ভাতায াঅভানত ঐ এর এপ-

৫৮/২০০৮ 

১৪-০৯-২০০৮ 

৫৯ চ্চভয়া ফািীয চাকয ঐ এর এপ-

৫৯/২০০৮ 

১৬-০৯-২০০৮ 

৬০ াঅকা সছাঁয়া বাত্ররাফাা ঐ এর এপ-

৬০/২০০৮ 

১৬-০৯-২০০৮ 

৬১ াঅত্রক্কর াঅরীয চ্চনফ ণাচন ঐ এর এপ-

৬১/২০০৮ 

১৮-০৯-২০০৮ 

৬২ ভত্রন প্রাত্রণ াঅত্রছা তুচ্চভ ঐ এর এপ-

৬২/২০০৮ 

১৮-০৯-২০০৮ 

৬৩ ভুর ফাআ ভুর ঐ এর এপ-

৬৩/২০০৮ 

২১-০৯-২০০৮ 

৬৪ জচ্চভদায ফািীয সভত্রয় ঐ এর এপ-

৬৪/২০০৮ 

২৪-০৯-২০০৮ 

৬৫ াঅভায াঅত্রছ জর ঐ এর এপ-

৬৫/২০০৮ 

২৫-০৯-২০০৮ 

৬৬ চাকত্রযয সপ্রভ ঐ এর এপ-

৬৬/২০০৮ 

২৫-০৯-২০০৮ 

৬৭ জগত াংায ঐ এর এপ-

৬৭/২০০৮ 

১৫-১০-২০০৮ 

৬৮ চ্চক মাদু কচ্চযরা ঐ এর এপ-৬৮/০৮ ৩০-১০-২০০৮ 

৬৯ ফন্ধু ভায়া রাগাাআত্রছ ঐ এর এপ-৬৯/০৮ ১১-১১-২০০৮ 

৭০ শ্রচ্চভক সনতা ঐ এর এপ-৭০/০৮ ১১-১১-২০০৮ 



৭১ চন্দ্রগ্রণ ঐ এর এপ-৭১/০৮ ১৩-১১-২০০৮ 

৭২ চ্চরচ্চরপুটযা ফি ত্রফ ঐ এর এপ-৭২/০৮ ১৩-১১-২০০৮ 

৭৩ সক াঅচ্চভ ঐ এর এপ-৭৩/০৮ ১৮-১১-২০০৮ 

৭৪ সতাভাত্রক ফাঈ ফানাত্রফা ঐ এর এপ-৭৪/০৮ ১৮-১১-২০০৮ 

৭৫ রূান্তয ঐ এর এপ-৭৫/০৮ ২০-১১-২০০৮ 

৭৬ এক বুক বারফাা ঐ এর এপ-৭৬/০৮ ২৬-১১-২০০৮ 

৭৭ াঅভায জান াঅভায প্রাণ ঐ এর এপ-৭৭/০৮ ২৬-১১-২০০৮ 

৭৮ তুচ্চভ াঅভায সপ্রভ ঐ এর এপ-৭৮/০৮ ২৬-১১-২০০৮ 

৭৯ ভাচ্চধ (যচ্চঙন) ঐ এর এপ-৭৯/০৮ ২৬-১১-২০০৮ 

৮০ গঙ্গামাো ঐ এর এপ-৮০/০৮ ২৯-১১-২০০৮ 

৮১ যাত্রফয়া ঐ এর এপ-৮১/০৮ ২৯-১১-২০০৮ 

৮২ তুচ্চভ াঅভায স্বাভী ঐ এর এপ-৮২/০৮ ৩০-১১-২০০৮ 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০০৯ 

 
ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয  তাচ্চযখ 

১ ফাফা ঠাকুয পূণ ণদদঘ ণয এর এপ-১/২০০৯ ০৪-০১-২০০৯ 

২ জীফন চ্চনত্রয় মৄদ্ধ ঐ এর এপ-২/২০০৯ ০৪-০১-২০০৯ 

৩ শুব চ্চফফা ঐ এর এপ-৩/২০০৯ ১৩-০১-২০০৯ 

৪ াঅত্ধ সগান ঐ এর এপ-৪/২০০৯ ১৯-০১-২০০৯ 

৫ গযীত্রফয সছত্রর ফি সরাত্রকয সভত্রয় ঐ এর এপ-৫/২০০৯ ১৯-০১-২০০৯ 

৬ ভনপুযা ঐ এর এপ-৬/২০০৯ ১৯-০১-২০০৯ 

৭ ভন ফত্র না িায সটচ্চফত্রর ঐ এর এপ-৭/২০০৯ ০১-০২-২০০৯ 

৮ চ্চযটাণ ণ টিত্রকট ঐ এর এপ-৮/২০০৯ ১০-০২-২০০৯ 

৯ ফরত্রফা কথা ফায ঘত্রয ঐ এর এপ-৯/২০০৯ ১৫-০২-২০০৯ 

১০ জন্ সতাভায জন্য ঐ এর এপ-১০/২০০৯ ১৫-০২-২০০৯ 

১১ পৃচ্চথফী টাকায সগারাভ ঐ এর এপ-১১/২০০৯ ১৫-০২-২০০৯ 

১২ চাঁত্রদয ভত ফাঈ ঐ এর এপ-১২/২০০৯ ১৫-০২-২০০৯ 

১৩ াত্রয াঅকা ঐ এর এপ-১৩/২০০৯ ১৯-০২-২০০৯ 

১৪ খাঁচায াচ্চখ ঐ এর এপ-১৪/২০০৯ ০৯-০৩-২০০৯ 

১৫ সঠকা াঅত্রিারন ঐ এর এপ-১৫/২০০৯ ০৯-০৩-২০০৯ 

১৬ ফদ তুচ্চভ কায ঐ এর এপ-১৬/২০০৯ ০৯-০৩-২০০৯ 

১৭ চ্চফত্রয় ফািী ঐ এর এপ-১৭/২০০৯ ০৬-০৪-২০০৯ 

১৮ সপ্রভ কত্রয়দী ঐ এর এপ-১৮/২০০৯ ২৬-০৪-২০০৯ 

১৯ স্বাভী স্ত্রীয য়াদা ঐ এর এপ-১৯/২০০৯ ১০-০৫-২০০৯ 

২০ ভন সমখাত্রন হৃদয় সখাত্রন ঐ এর এপ-২০/২০০৯ ১০-০৫-২০০৯ 

২১ ভা ফি না ফাঈ ফি ঐ এর এপ-২১/২০০৯ ১৮-০৫-২০০৯ 

২২ এফাদত ঐ এর এপ-২২/২০০৯ ১৮-০৫-২০০৯ 

২৩ মৃতুযয পাঁত্রদ ঐ এর এপ-২৩/২০০৯ ০৯-০৬-২০০৯ 

২৪ চ্চচযচ্চদন াঅচ্চভ সতাভায ঐ এর এপ-২৪/২০০৯ ০৯-০৬-২০০৯ 

২৫ বাত্ররাত্রফত্র ফাঈ াঅনত্রফা ঐ এর এপ-২৫/২০০৯ ১৫-০৬-২০০৯ 

২৬ জান াঅভায জান ঐ এর এপ-২৬/২০০৯ ১৬-০৭-২০০৯ 

২৭ ভন ছ ুঁত্রয়ত্রছ ভন ঐ এর এপ-২৭/২০০৯ ২২-০৭-২০০৯ 

২৮ গুয বাাআ ঐ এর এপ-২৮/২০০৯ ০৫-০৮-২০০৯ 

২৯ ভাত্রয়য াত্রত সফত্রত্রত্ধয চাচ্চফ ঐ এর এপ-২৯/২০০৯ ১৬-০৮-২০৯ 

৩০ বাাআত্রতা বারফাা চায় ঐ এর এপ-৩০/২০০৯ ১৬-০৮-২০০৯ 

৩১ ফায াঈত্রয তুচ্চভ ঐ এর এপ-৩১/২০০৯ ১৬-০৮-২০০৯ 

৩২ যাত্ধায সছত্রর  ঐ এর এপ-৩২/২০০৯ ১৭-০৮-২০০৯ 

৩৩  াথী সয ঐ এর এপ-৩৩/২০০৯ ২৩-০৮-২০০৯ 



৩৪ ফাজা চ্চফত্রয়য ফাজনা ঐ এর এপ-৩৪/২০০৯ ২৫-০৮-২০০৯ 

৩৫ বৃত্রত্তয ফাাআত্রয ঐ এর এপ-৩৫/২০০৯ ২৬-০৮-২০০৯ 

৩৬ াবুঝ ফাঈ ঐ এর এপ-৩৬/২০০৯ ০৬-০৯-২০০৯ 

৩৭ বারফাায রার সগারা ঐ এর এপ-৩৭/২০০৯ ০৬-০৯-২০০৯ 

৩৮ বারফাায সল সনাআ ঐ এর এপ-৩৮/২০০৯ ০৮-০৯-২০০৯ 

৩৯ ফত্ররানা কবুর ঐ এর এপ-৩৯/২০০৯ ০৭-০৯-২০০৯ 

৪০ ারুন াচ্চভত্ধ ঐ এর এপ-৪০/২০০৯ ১০-০৯-২০০৯ 

৪১ াঅাআন ফি না ভত্ধান ফি ঐ এর এপ-৪১/২০০৯ ১০-০৯-২০০৯ 

৪২ াত্রফ নাত্রভ সগারাভ ঐ এর এপ-৪২/২০০৯ ১০-০৯-২০০৯ 

৪৩ ৫ টাকায সপ্রভ ঐ এর এপ-৪৩/২০০৯ ১৩-০৯-২০০৯ 

৪৪ চ্চপ্রয়তত্রভষু (চ্চডচ্চজটার) ঐ এর এপ-৪৪/২০০৯ ১৬-০৯-২০০৯ 

৪৫ ভত্রন ফি কষ্ট ঐ এর এপ-৪৫/২০০৯ ১৭-০৯-২০০৯ 

৪৬ টাকায সচত্রয় সপ্রভ ফি ঐ এর এপ-৪৬/২০০৯ ১৭-০৯-২০০৯ 

৪৭ নাগ নাচ্চগনীয স্বপ্ন (চ্চযবাাআজ্ড) ঐ এর এপ-৪৭/২০০৯ ১৭-০৯-২০০৯ 

৪৮ চ্চচ্চযচ্চতয াঅগুন জ্বত্রর চ্চদ্বগুন ঐ এর এপ-৪৮/২০০৯ ০৫-১০-২০০৯ 

৪৯ দচ্চযয়া াত্রিয সদৌরতী ঐ এর এপ-৪৯/২০০৯ ০৮-১০-২০০৯ 

৫০ ভন চ্চদত্রয়চ্চছ সতাভাত্রক ঐ এর এপ-৫০/২০০৯ ০৮-১০-২০০৯ 

৫১ থাড ণ াযন চ্চঙ্গুরায নাম্বায ঐ এর এপ-৫১/২০০৯ ১৩-১০-২০০৯ 

৫২ দুাআ পুরুল ঐ এর এপ-৫২/২০০৯ ০২-১১-২০০৯ 

৫৩ সগারাী এখন চ্চফরাত্রত ঐ এর এপ-৫৩/২০০৯ ০৪-১১-২০০৯ 

৫৪ াঅভায প্রাত্রণয চ্চপ্রয়া ঐ এর এপ-৫৪/২০০৯ ০৪-১১-২০০৯ 

৫৫ বারফাা চ্চদচ্চফ চ্চকনা ফর ঐ এর এপ-৫৫/২০০৯ ০৫-১১-২০০৯ 

৫৬ কাত্রজয ভানুল ঐ এর এপ-৫৬/২০০৯ ১৮-১১-২০০৯ 

৫৭ সপ্রত্রভ ত্রিচ্চছ ঐ এর এপ-৫৭/২০০৯ ১৮-১১-২০০৯ 

৫৮ জীফন ভযত্রণয াথী ঐ এর এপ-৫৮/২০০৯ ০২-১২-২০০৯ 

৫৯ জাত্রগা ঐ এর এপ-৫৯/২০০৯ ০২-১২-২০০৯ 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০১০ 

 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ গীত্রন ব্দ পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১০ ০৩-০১-১০ 
২ াাভত্ধ ভন ঐ এরএপ-০২/২০১০ ২১-০১-১০ 
৩ াঅভায বুত্রকয ভচ্চধ্যখাত্রন ঐ এরএপ-০৩/২০১০ ২১-০১-১০ 
৪ সাআ তুপান ঐ এরএপ-০৪/২০১০ ০৩-০২-২০১০ 
৫ চ্চনঝুভ াযত্রে ঐ এরএপ-০৫/২০১০ ১৭-০২-২০১০ 
৬ াঅভায স্বপ্ন ঐ এরএপ-০৬/২০১০ ১৭-০২-২০১০ 
৭ জচ্চভদায ঐ এরএপ-০৭/২০১০ ২২-০২-২০১০ 
৮ জনভ জনত্রভয  সপ্রভ ঐ এরএপ-০৮/২০১০ ০২-০৩-২০১০ 
৯ ভা াঅভায জান  ঐ এরএপ-০৯/২০১০ ১০-০৩-২০১০ 
১০ বারফাত্ররাআ ঘয ফাঁধা মায় না ঐ এরএপ-১০/২০১০ ১০-০৩-২০১০ 
১১ সখাঁজ-দ্যা াচ ণ ঐ এরএপ-১১/২০১০ ১৪-০৩-২০১০ 
১২ ভাত্রয়য সচাখ ঐ এরএপ-১২/২০১০ ১৫-০৩-২০১০ 
১৩ বারত্রফত্র ভযত্রত াচ্চয ঐ এরএপ-১৩/২০১০ ২২-০৩-২০১০ 
১৪ সচাযা (বন্ড-২) ঐ এরএপ-১৪/২০১০ ২২-০৩-২০১০ 
১৫ াভাত্রনয জ্বারা ঐ এরএপ-১৫/২০১০ ২৯-০৩-২০১০ 
১৬ তুচ্চভ াঅভায ভত্রনয ভানুল ঐ এরএপ-১৬/২০১০ ০৫-০৪-২০১০ 
১৭ ফাাংরায চ্চকাং কাং ঐ এরএপ-১৭/২০১০ ০৬-০৪-২০১০ 
১৮ সখাঁজ দ্যা-াচ ণ (৩৫ এভ এভ) ঐ এরএপ-১৮/২০১০ ০৭-০৪-২০১০ 
১৯ নাম্বায য়ান াচ্চকফ খান ঐ এরএপ-১৯/২০১০ ১৯-০৪-২০১০ 
২০ াঅভায ভা াঅভায াাংকায ঐ এরএপ-২০/২০১০ ১৯-০৪-২০১০ 
২১ তুচ্চভ ছািা ফাঁচ্চচনা ঐ এরএপ-২১/২০১০ ১৯-০৪-২০১০ 
২২ ভাত্রয়য সচাখ (২য় ফায) ঐ এরএপ-২২/২০১০ ২৫-০৪-২০১০ 
২৩ ফন্ধ তুচ্চভ াঅভায  ঐ এরএপ-২৩/২০১০ ০৯-০৫-২০১০ 



২৪ সমখাত্রন তুচ্চভ সখাত্রন াঅচ্চভ  ঐ এরএপ-২৪/২০১০ ০৯-০৫-২০১০ 
২৫ াঅভায স্বপ্ন াঅভায াংায ঐ এরএপ-২৫/২০১০ ১৩-০৫-২০১০ 
২৬ সপ্রচ্চভক পুরুল ঐ এরএপ-২৬/২০১০ ২৩-০৫-২০১০ 
২৭ ফা ফি না শ্বশুয ফি  ঐ এরএপ-২৭/২০১০ ২৩-০৫-২০১০ 
২৮ ভাত্রয়য জন্য ভযত্রত াচ্চয ঐ এরএপ-২৮/২০১০ ০২-০৬-২০১০ 
২৯ টচ্চত্রযা ঐ এরএপ-২৯/২০১০ ০২-০৬-২০১০ 
৩০ চ্চনাঃশ্বা াঅভায তুচ্চভ ঐ এরএপ-৩০/২০১০ ০৭-০৬-২০১০ 
৩১ চাচ্চু াঅভায চাচ্চু ঐ এরএপ-৩১/২০১০ ১৯-০৬-২০১০ 
৩২ স্বাভী াঅভায সফত্রশ্ত ঐ এরএপ-৩২/২০১০ ১৩-০৭-২০১০ 
৩৩ ডুফাঁতায (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩৩/২০১০ ২২-০৭-২০১০ 
৩৪ নষ্ট জীফন (চ্চযবাাআজ্ড) ঐ এরএপ-৩৪/২০১০ ২৫-০৭-২০১০ 
৩৫ ভত্রনয ভানুল ঐ এরএপ-৩৫/২০১০ ২৮-০৭-২০১০ 
৩৬ এবাত্রফাআ বারফাা য় ঐ এরএপ-৩৬/২০১০ ০৮-০৮-২০১০ 
৩৭ চ্চযকায়ারায সছত্রর ঐ এরএপ-৩৭/২০১০ ১৬-০৮-২০১০ 
৩৮ ফচ্চত্ধয সছত্রর সকাটিচ্চত ঐ এরএপ-৩৮/২০১০ ২৩-০৮-২০১০ 
৩৯ ...এফাং কান্না ঐ এরএপ-৩৯/২০১০ ২৩-০৮-২০১০ 
৪০ সভাঘর-এ াঅমভ ঐ এরএপ-৪০/২০১০ ২৪-০৮-২০১০ 
৪১ ফত্ররানা তুচ্চভ াঅভায ঐ এরএপ-৪১/২০১০ ২৫-০৮-২০১০ 
৪২ াঅত্রয়া ঐ এরএপ-৪২/২০১০ ২৫-০৮-২০১০ 
৪৩ ফি সরাত্রকয ১০ চ্চদন গযীত্রফয ১ চ্চদন ঐ এরএপ-৪৩/২০১০ ৩০-০৮-২০১০ 
৪৪ দূযফীন ঐ এরএপ-৪৪/২০১০ ৩১-০৮-২০১০ 
৪৫ াত্রিা ঐ এরএপ-৪৫/২০১০ ৩১-০৮-২০১০ 
৪৬ সপ্রভ ভাত্রন না ফাধা ঐ এরএপ-৪৬/২০১০ ০৩-০৯-২০১০ 
৪৭ যাণ মায় জ্বচ্চরয়া সয ঐ এরএপ-৪৭/২০১০ ০৬-০৯-২০১০ 
৪৮ যানত্রয় ঐ এরএপ-৪৮/২০১০ ২১-০৯-২০১০ 
৪৯ ভা াঅভায সচাত্রখয ভচ্চন ঐ এরএপ-৪৯/২০১০ ২৭-০৯-২০১০ 
৫০ জঙ্গর দ্বীত্রয টাযজান ঐ এরএপ-৫০/২০১০ ২৭-০৯-২০১০ 
৫১ জাদত্রযর পুচ্চর ঐ এরএপ-৫১/২০১০ ১২-১০-২০১০ 
৫২ যা াঅভাত্রক বার ত্রত চ্চদর না  ঐ এরএপ-৫২/২০১০ ২০-১০-২০১০ 
৫৩ সমভন জাভাাআ সতভন ফাঈ ঐ এরএপ-৫৩/২০১০ ২১-১০-২০১০ 
৫৪ ায় সপ্রভ ায় বাত্ররাফাা (ফাচ্চতরকৃত) ঐ এরএপ-৫৪/২০১০ ০৩-১১-২০১০ 
৫৫ সপ্রভ চ্চফলাদ  ঐ এরএপ-৫৫/২০১০ ০৬-১১-২০১০ 
৫৬ বার ত্রত চাাআ  ঐ এরএপ-৫৬/২০১০ ১০-১১-২০১০ 
৫৭ ভাত্রয়য জন্য াগর  ঐ এরএপ-৫৭/২০১০ ০৮-১১-২০১০ 
৫৮ এক জফান  ঐ এরএপ-৫৮/২০১০ ১০-১১-২০১০ 
৫৯ ায় সপ্রভ ায় বাত্ররাফাা ঐ এরএপ-৫৯/২০১০ ১০-১১-২০১০ 
৬০ াঅত্রফা না চ্চপত্রয (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৬০/২০১০ ১৪-১১-২০১০ 
৬১ াঅভায ফন্ধু যাত্রদ  ঐ এরএপ-৬১/২০১০ ২৭-১২-২০১০ 
৬২ সভত্রযজান  ঐ এরএপ-৬২/২০১০ ২৮-১২-২০১০ 
৬৩ াত্রিা ঐ এরএপ-৬৩/২০১০ ৩০-১২-২০১০ 
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২০১১ 

 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয  তাচ্চযখ 

১ য়াত্রন্টড পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১১ ০৫-০১-২০১১ 
২ যি যস্য  ঐ এরএপ-০২/২০১১  
৩ যাজ ত্রথয ফাদা ঐ এরএপ-০৩/২০১১ ৩০-০১-২০১১ 
৪ ভত্রনয জ্বারা  ঐ এরএপ-০৪/২০১১ ৩০-০১-২০১১ 
৫ ভদৄভচ্চত  ঐ এরএপ-০৫/২০১১ ১৩-০২-২০১১ 
৬ ভুর (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৬/২০১১ ০৭-০৩-২০১১ 
৭ াস্ত্র ছাত্রিা করভ ধত্রযা ঐ এরএপ-০৭/২০১১ ১৬-০৩-২০১১ 



৮ াভত্ধত্রয াঅত্রছা তুচ্চভ ঐ এরএপ-০৮/২০১১ ১৬-০৩-২০১১ 
৯ খন্ডগল্প-১৯৭১ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৯/২০১১ ১৬-০৩-২০১১ 
১০ সগচ্চযরা ঐ এরএপ-১০/২০১১ ৩০-০৩-২০১১ 
১১ ফন্ধু তুচ্চভ ত্রু তুচ্চভ ঐ এরএপ-১১/২০১১ ২৫-০৪-২০১১ 
১২ দাত্রযায়াত্রনয সছত্রর ঐ এরএপ-১২/২০১১ ২৫-০৪-২০১১ 
১৩ সক াঅন সক য ঐ এরএপ-১৩/২০১১ ২৫-০৪-২০১১ 
১৪ গযীত্রফয ভন াত্রনক ফি ঐ এরএপ-১৪/২০১১ ২৬-০৪-২০১১ 
১৫ কভন সজন্ডায দ্যা চ্চপল্ম (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৫/২০১১ ১৬-০৫-২০১১ 
১৬ ভাটিয ঠিকানা ঐ এরএপ-১৬/২০১১ ২৪-০৫-২০১১ 
১৭ গাত্রভ ণন্ট কন্যা ঐ এরএপ-১৭/২০১১ ২৪-০৫-২০১১ 
১৮ সকাটি টাকায সপ্রভ  ঐ এরএপ-১৮/২০১১ ৩১-০৫-২০১১ 
১৯ একফায ফত্ররা বারফাচ্চ ঐ এরএপ-১৯/২০১১ ০৭-০৬-২০১১ 
২০ ১ টাকায সছত্রর সকাটি টাকায সভত্রয়  ঐ এরএপ-২০/২০১১ ১৬-০৬-২০১১ 
২১ সতায কাযত্রণ সেঁত্রচ াঅচ্চছ  ঐ এরএপ-২১/২০১১ ১৯-০৬-২০১১ 
২২ এাআ জীফত্রন াঅত্রছা তুচ্চভ  ঐ এরএপ-২২/২০১১ ২০-০৬-২০১১ 
২৩ াাংক  ঐ এরএপ-২৩/২০১১ ২০-০৬-২০১১ 
২৪ দূধ ণল ণ যাজা  ঐ এরএপ-২৪/২০১১  
২৫ গযীত্রফয বাাআ ঐ এরএপ-২৫/২০১১ ২৩-০৬-২০১১ 
২৬ টাাআগায নাম্বায য়ান  ঐ এরএপ-২৬/২০১১ ২৬-০৬-২০১১ 
২৭ াঅভায পৃচ্চথফী তুচ্চভ  ঐ এরএপ-২৭/২০১১ ৩০-০৬-২০১১ 
২৮ জান সকাযফান  ঐ এরএপ-২৮/২০১১ ০৯-০৮-২০১১ 
২৯ ভত্রনয ঘত্রয ফত কত্রয  ঐ এরএপ-২৯/২০১১ ২১-০৮-২০১১ 
৩০ ভাযম্নপ এয চযাত্ররঞ্জ  ঐ এরএপ-৩০/২০১১ ২৪-০৮-২০১১ 
৩১ চ্চপত্রয এত্রা সফহুরা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩১/২০১১ ২৪-০৮-২০১১ 
৩২ প্রজাচ্চত (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩২/২০১১ ২৪-০৮-২০১১ 
৩৩ সফাআরী সযাড ঐ এরএপ-৩৩/২০১১ ১৫-০৯-২০১১ 
৩৪ সছাট্ট াংায  ঐ এরএপ-৩৪/২০১১ ১৫-০৯-২০১১ 
৩৫ একাআ বৃত্রত্ত (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩৫/২০১১ ১৯-০৯-২০১১ 
৩৬ ভাত্রয়য গাত্রয় চ্চফত্রয়য ািী  ঐ এরএপ-৩৬/২০১১ ২৪-১০-২০১১ 
৩৭ সজায (বাযতীয় ফাাংরা) ঐ এরএপ-৩৭/২০১১ ০৩-১০-২০১১ 
৩৮ াংগ্রাভ (বাযতীয় ফাাংরা) ঐ এরএপ-৩৮/২০১১ ০৪-১০-২০১১ 
৩৯ াঅাআ রাব াআাঈ  ঐ এরএপ-৩৯/২০১১ ০৩-১০-২০১১ 
৪০ চ্চপ্রয়া াঅভায জান  ঐ এরএপ-৪০/২০১১ ০৩-১০-২০১১ 
৪১ াথী াযা নাচ্চগন  ঐ এরএপ-৪১/২০১১ ০৪-১০-২০১১ 
৪২ ান্ধ চ্চনযাঙ্গভ  ঐ এরএপ-৪২/২০১১ ০৪-১০-২০১১ 
৪৩ চ্চকাং খান  ঐ এরএপ-৪৩/২০১১ ১৩-১০-২০১১ 
৪৪ ফদরা (বাযতীয় ফাাংরা)  ঐ এরএপ-৪৪/২০১১ ১৮-১০-২০১১ 
৪৫ জীফত্রন তুচ্চভ ভযত্রণ তুচ্চভ  ঐ এরএপ-৪৫/২০১১ ১৮-১০-২০১১ 
৪৬ াঅদত্রযয জাভাাআ  ঐ এরএপ-৪৬/২০১১ ২৪-১০-২০১১ 
৪৭ এক টাকায সদনত্রভায  ঐ এরএপ-৪৭/২০১১ ০১-১১-২০১১ 
৪৮ ফ নাম্বায য়ান  ঐ এরএপ-৪৮/২০১১ ০১-১১-২০১১ 
৪৯ হৃদয় বাঙ্গা সঢাঈ  ঐ এরএপ-৪৯/২০১১ ০২-১১-২০১১ 
৫০ জ্বী হুজুয  ঐ এরএপ-৫০/২০১১ ০১-১১-২০১১ 
৫১ ভনচুচ্চয (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫১/২০১১  
৫২ প্রজাচ্চত (৩৫ চ্চভাঃ চ্চভাঃ)  ঐ এরএপ-৫২/২০১১ ০২-১১-২০১১ 
৫৩ চ্চতা পুত্রেয গল্প  ঐ এরএপ-৫৩/২০১১ ০২-১১-২০১১ 
৫৪ ফাাংরাত্রদী (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫৪/২০১১ ২৫-১০-২০১১ 
৫৫ যত্রি সবজা ফাাংরাত্রদ  ঐ এরএপ-৫৫/২০১১ ২৮-১১-২০১১ 
৫৬ তুচ্চভ াঅভায সক  ঐ এরএপ-৫৬/২০১১  
৫৭ কাচ্চযগয (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫৭/২০১১ ৮-১২-২০১১ 
৫৮ এক জনত্রভয কত্রষ্টয সপ্রভ  ঐ এরএপ-৫৮/২০১১ ১৩-১২-২০১১ 
৫৯ ারাফায থ সনাআ ঐ এরএপ-৫৯/২০১১ ১৫-১২-২০১১ 
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২০১২ 

 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয  তাচ্চযখ 

১ াঅভায চযাত্ররঞ্জ  পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১২ ০১-০১-২০১২ 
২ যাজা সূম ণ খাঁ  ঐ এরএপ-০২/২০১২ ১২-০১-২০১২ 
৩ চ্চখন্ডী কথা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৩/২০১২ ১৬-০১-২০১২ 
৪ রারটি (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৪/২০১২ ৩০-০১-২০১২ 
৫ ফাজাত্রযয কুচ্চর  ঐ এরএপ-০৫/২০১২ ৩০-০১-২০১২ 
৬ সঘটুে কভরা ঐ এরএপ-০৬/২০১২ ৩০-০১-২০১২ 
৭ দ্যা স্পীড  ঐ এরএপ-০৭/২০১২ ০৬-০২-২০১২ 
৮ নীযত্রফ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৮/২০১২ ০৬-০২-২০১২ 
৯ রারটি ঐ এরএপ-০৯/২০১২ ১২-০২-২০১২ 
১০ বারফাা সন্টভাটি ণত্রন (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১০/২০১২ ১৩-০২-২০১২ 
১১  াঅভায সদত্রয ভাটি (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১১/২০১২ ১৩-০২-২০১২ 
১২ এক ভন এক প্রাণ ঐ এরএপ-১২/২০১২ ২০-০২-২০১২ 
১৩ চাযম্নরতা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৩/২০১২ ২৩-০২-২০১২ 
১৪ াভত্ধধ ণান ঐ এরএপ-১৪/২০১২ ২৮-০২-২০১২ 
১৫ াভত্ধত্রয সপ্রত্রভয জ্বারা  ঐ এরএপ-১৫/২০১২ ০৫-০৩-২০১২ 
১৬ ভাচ্চনক যতন দুাআ বাাআ ঐ এরএপ-১৬/২০১২ ০৮-০৩-২০১২ 
১৭ ভত্ধাত্রনয ভত ভত্ধান  ঐ এরএপ-১৭/২০১২ ২৯-০৩-২০১২ 
১৮ সভাস্ট  ত্রয়রকাভ  ঐ এরএপ-১৮/২০১২ ১১-০৪-২০১২ 
১৯ সদাত্ধী দুভনী  ঐ এরএপ-১৯/২০১২ ১৭-০৪-২০১২ 
২০ াগরা য়া  ঐ এরএপ-২০/২০১২ ১৭-০৪-২০১২ 
২১ ভাাআ সনভ াআজ সুরতান  ঐ এরএপ-২১/২০১২ ১৭-০৪-২০১২ 
২২ ফাাংরা বাাআ  ঐ এরএপ-২২/২০১২ ০৩-০৫-২০১২ 
২৩ াঅত্ধঘাতক (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৩/২০১২ ০২-০৫-২০১২ 
২৪ ডন নাম্বায য়ান  ঐ এরএপ-২৪/২০১২ ০৯-০৫-২০১২ 
২৫ চ্চভচ্চনয কাবুচ্চরয়ারা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৫/২০১২ ০৯-০৫-২০১২ 
২৬ জীফন নদীয তীত্রয (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৬/২০১২ ২২-০৫-২০১২ 
২৭ ঠাৎ সচ্চদন  ঐ এরএপ-২৭/২০১২ ২২-০৫-২০১২ 
২৮  াঅভায সদত্রয ভাটি (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৮/২০১২ ২৩-০৫-২০১২ 
২৯ নাাআয়যী  ঐ এরএপ-২৯/২০১২ ২৩-০৫-২০১২ 
৩০ প্রচ্চতফাদী ভত্ধান  ঐ এরএপ-৩০/২০১২ ২০-০৫-২০১২ 
৩১ াগরা ায়া (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৩১/২০১২ ৩১-০৫-২০১২ 
৩২ সরাত্রব া াত্র মৃতুয ঐ এরএপ-৩২/২০১২ ৩১-০৫-২০১২ 
৩৩ বাত্ররাফাায যাং  ঐ এরএপ-৩৩/২০১২ ০৬-০৬-২০১২ 
৩৪ স াঅভায ভন সকত্রিত্রছ  ঐ এরএপ-৩৪/২০১২ ২৬-০৬-২০১২ 
৩৫ কাঁকন দাী ঐ এরএপ-৩৫/২০১২ ২৬-০৬-২০১২ 
৩৬ াঅত্ধদান (ানুদান প্রাপ্ত)  ঐ এরএপ-৩৬/২০১২ ১৮-০৬-২০১২ 
৩৭ মুচ্চি (ানুদান প্রাপ্ত)  ঐ এরএপ-৩৭/২০১২ ১০-০৭-২০১২ 
৩৮ ভাটিয চ্চচ্চঞ্জযা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩৮/২০১২ ১২-০৭-২০১২ 
৩৯ াবুঝ সপ্রভ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৩৯/২০১২ ১৯-০৭-২০১২ 
৪০ ঢাকায চ্চকাং  ঐ এরএপ-৪০/২০১২ ২২-০৭-২০১২ 
৪১ তুচ্চভ াঅত্রফ ফত্রর  ঐ এরএপ-৪১/২০১২ ২২-০৭-২০১২ 
৪২ দূধ ণল ণ সপ্রচ্চভক  ঐ এরএপ-৪২/২০১২ ৩০-০৭-২০১২ 
৪৩ কষ্ট াঅভায দুচ্চনয়া (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৪৩/২০১২ ০৬-০৮-২০১২ 
৪৪ সখাদায ত্রয ভা  ঐ এরএপ-৪৪/২০১২ ০৬-০৮-২০১২ 
৪৫ চ্চচ্চয পযাদ  ঐ এরএপ-৪৫/২০১২ ১৪-০৮-২০১২ 
৪৬ চ্চজচ্চি ভাভা  ঐ এরএপ-৪৬/২০১২ ২৮-০৮-২০১২ 
৪৭ সপ্রভ চ্চক াযাধ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৪৭/২০১২ ১৩-০৯-২০১২ 



৪৮ রাব াআন জঙ্গর  ঐ এরএপ-৪৮/২০১২ ১৩-০৯-২০১২ 
৪৯ চ্চখন্ডী কথা (৩৫ চ্চভাঃ চ্চভাঃ)  ঐ এরএপ-৪৯/২০১২ ২০-০৯-২০১২ 
৫০ এ ভচ্চনায াঅভায ঐ এরএপ-৫০/২০১২ ১৩-০৯-২০১২ 
৫১ বুক পাত্রট সতা মুখ সপাত্রট না ১০০% রাব ঐ এরএপ-৫১/২০১২ ১১-১০-২০১২ 
৫২ দুাআ সফয়াাআত্রয়য কীচ্চতণ ঐ এরএপ-৫২/২০১২ ১৪-১০-২০১২ 
৫৩ স্বাভীবাগ্য ঐ এরএপ-৫৩/২০১২ ১৪-১০-২০১২ 
৫৪ সজায কত্রয বারফাা য় না ঐ এরএপ-৫৪/২০১২ ১৫-১০-২০১২ 
৫৫ সদফদা ঐ এরএপ-৫৫/২০১২ ১৫-১০-২০১২ 
৫৬ াগর সতায জন্য সয (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫৭/২০১২ ২১-১১-২০১২ 
৫৭ সতাভায সুখাআ াঅভায সুখ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫৮/২০১২ ২৭-১১-২০১২ 
৫৮ সচাযাফাচ্চর (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৫৯/২০১২ ২৭-১১-২০১২ 
৫৯ সটচ্চরচ্চবন  ঐ এরএপ-৬০/২০১২ ২৯-১১-২০১২ 
৬০ চ্চতা  ঐ এরএপ-৬১/২০১২ ০৩-১২-২০১২ 
৬১ াচ্চনচ্চিত মাো (ানুদান প্রাপ্ত) ঐ এরএপ-৬২/২০০১২ ০৪-১২-২০১২ 
৬২ সভাস্ট ত্রয়রকাভ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৬৩/২০০১২ ১৩-১২-২০১২ 
৬৩‘ বাত্ররাফাা ছািা সকাঈ চ্চক ফাঁত্রচ (চ্চডচ্চজ) ঐ এরএপ-৬৪/২০০১২ ২৪-১২-২০১২ 
৬৪ এাআত্রতা বারফাা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬৫/২০০১২ ২৬-১২-২০১২ 
৬৫ বাত্ররাফাায ফন্ধন (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬৬/২০০১২ ২৪-১২-২০১২ 
৬৬ সজায কত্রয বারফাা য় না  ঐ এরএপ-৬৭/২০০১২ ০১-০১-২০১৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

সন্পয নদ প্রাপ্ত স্থানীয় পূণ ণদদঘ ণয ফাাংরা চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ 

২০১৩ 

 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ সাআ তুচ্চভ ানাচ্চভকা  পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১৩ ২০-০১-২০১৩ 

২ জজ ব্যাচ্চযস্টায পুচ্চর কচ্চভনায  ঐ এরএপ-০২/২০১৩ ২৩-০১-২০১৩ 

৩ ান্য যকভ বাত্ররাফাা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-০৩/২০১৩ ০৭-০২-২০১৩ 

৪ ীভানাীন (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৪/২০১৩ ০৪-০২-২০১৩ 

৫ াগর সতায জন্য স (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-০৫/২০১৩ ২৪-০২-২০১৩ 

৬ জজ ব্যাচ্চযস্টায পুচ্চর কচ্চভনায ঐ এরএপ-০৬/২০১৩ ০৩-০৩-২০১৩ 

৭ াঅয়না কাচ্চনী (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৭/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৮ চ্চচ্চয পযাদ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-০৮/২০১৩ ০৭-০৩-২০১৩ 

৯ হৃদত্রয় ৭১ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-০৯/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১০ াঅকা কত দূত্রয ঐ এরএপ-১০/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১১ সদরক্ষী (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১১/২০১৩ ১৯-০৩-২০১৩ 

১২ চ্চনাঃস্বাথ ণ বাত্ররাফাা (৩৫ চ্চভ চ্চভ:) ঐ এরএপ-১২/২০১৩ ২৫-০৩-২০১৩ 

১৩ সাআ তুচ্চভ ানাচ্চভকা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৩/২০১৩ ৩১-০৩-২০১৩ 

১৪ রূগায়ার (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৪/২০১৩ ০২-০৪-২০১৩ 

১৫ কুসুভপুত্রযয গল্প (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৫/২০১৩ ১৬-০৪-২০১৩ 

১৬ সতাভায ভাত্রঝ াঅচ্চভ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৬/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৭ চ্চনস্পা মুন্না (৩৫ চ্চভ: চ্চভ:) ঐ এরএপ-১৭/২০১৩ ২৮-০৪-২০১৩ 

১৮ জটির সপ্রভ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৮/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

১৯ নতুন াত বাাআ চম্পা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৯/২০১৩ ৩০-০৪-২০১৩ 

২০ ফনভ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২০/২০১৩ ০৮-০৫-২০১৩ 

২১ কুভাযী ভা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২১/২০১৩ ১৫-০৫-২০১৩ 



২২ চ্চন:স্বাথ ণ বাত্ররাফাা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২২/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৩ এক াত্রয় নূপুয (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৩/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৪ চ্চনস্পা মুন্না (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৪/২০১৩ ২২-০৫-২০১৩ 

২৫ সযাচ্চভ ২০১৩ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৫/২০১৩ ৩০-০৫-২০১৩ 

২৬ সপ্রভ সপ্রভ াগরাভী (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৬/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৭ সািা ভন (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৭/২০১৩ ০৬-০৬-২০১৩ 

২৮ াআবটিচ্চজাং (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৮/২০১৩ ১০-০৬-২০১৩ 

২৯ ভয সতায জন্য াগর (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৯/২০১৩ ১৭-০৬-২০১৩ 

৩০ ঢাকা টু সফাত্রম্ব (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩০/২০১৩ ১৮-০৬-২০১৩ 

৩১ ভাাআ সনভ াআজ খান (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩১/২০১৩ ১৯-০৬-২০১৩ 

৩২ চ্চযজন  ঐ এরএপ-৩২-২০১৩ ২৩-০৯-২০১৩ 

৩৩ এয সফী বাত্ররাফাা মায় না (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-৩৩/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৪ বাত্ররাফাা াঅজকার (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩৪/২০১৩ ২১-০৭-২০১৩ 

৩৫ ভাাআ সনভ াআজ খান (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৩৫/২০১৩ ২৫-৭-২০১৩ 

৩৬ মৃচ্চত্তকা ভায়া  

(যকাচ্চয ানুদানপ্রাপ্ত ৩৫ এভ এভ) 

ঐ এরএপ-৩৬/২০১৩ ২৫-০৭-২০১৩ 

৩৭ পুে এখন য়ায়ারাা্ (৩৫ এভএভ) ঐ এরএপ-৩৭/১৩ ৩০-০৭-২০১৩ 

৩৮ কাজত্ররয চ্চদনযাচ্চে (চ্চড. যকাচ্চয ানু) ঐ এরএপ-৩৮/২০১৩ ০৭-০৮-২০১৩ 

৩৯ চ্চকছু াঅা চ্চকছু বাত্ররাফাা (চ্চডচ্চজ)  ঐ এরএপ-৩৯/২০১৩ ২৭-০৮-২০১৩ 

৪০ তবু বাত্ররাফাচ্চ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪০/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪১ াঈধা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪১/২০১৩ ০৩-০৯-২০১৩ 

৪২ চ্চক সপ্রভ সদখাাআরা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪২/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৩ ফাাংরায াগলু (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪৩/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৪ সতাভায াঅচ্চছ সতাভাযাআ থাকত্রফা (চ্চডচ্চজ) ঐ এরএপ-৪৪/২০১৩ ১৯-০৯-২০১৩ 

৪৫ পুে এখন য়ায়ারা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪৫/২০১৩ ১৫-০৯-২০১৩ 

৪৬ াআচ্চঞ্চ াআচ্চঞ্চ সপ্রভ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৪৬/২০১৩ ২৪-০৯-২০১৩ 

৪৭ পূণ ণদদঘ ণয সপ্রভ কাচ্চনী (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪৭/২০১৩ ০১-১০-২০১৩ 

৪৮ স্বপ্নীর ভূফন (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৪৮/২০১৩ ০২-১০-২০১৩ 

৪৯ দাফাাং (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-৪৯/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫০ সপ্রচ্চভক নাম্বায য়ান (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫০/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫১ পৄর এন্ড পাাআনার (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫১/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫২ াচ্চি (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫২/২০১৩ ০৭-১০-২০১৩ 

৫৩ চ্চক দাযম্নণ সদখত্রত (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫৩/২০১৩ ০৮-১০-২০১৩ 

৫৪ বাত্ররাফাা চ্চজিাফাদ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫৪/২০১৩ ১০-১০-২০১৩ 

৫৫ সতাভায কাত্রছ ঋণী (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫৫/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৬ সজানাচ্চযয াঅত্ররা (৩৫ চ্চভ: চ্চভ:) ঐ এরএপ-৫৬/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৭ দাগ এাআ বুত্রকয চ্চবতয (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫৭/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৮ াঅাআ এযাভ যাজ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৫৮/২০১৩ ০৬-১১-২০১৩ 

৫৯ সখরা (৩৫ চ্চভ: চ্চভ:) ঐ এরএপ-৫৯/২০১৩ ০৭-১১-২০১৩ 

৬০ ানুত্রক্রা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬০/২০১৩ ১০-১১-২০১৩ 

৬১ সনকাফফত্রযয ভাপ্রয়াণ (চ্চডচ্চজ, ানুদান)  ঐ এরএপ-৬১/২০১৩ ২৪-১১-২০১৩ 

৬২ সফলম্য (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬২/২০১৩ ২৫-১১-২০১৩ 

৬৩ সতাত্রক বাত্ররাফাত্রতাআ ত্রফ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬৩/২০১৩ ২৬-১১-২০১৩ 

৬৪ ীভাত্রযখা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬৪/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৫ ৭১ এয সগচ্চযরা ঐ এরএপ-৬৫/২০১৩ ২৮-১১-২০১৩ 

৬৬ জীফনঢুরী (চ্চডচ্চজ, ানুদান) ঐ এরএপ-৬৬/২০১৩ ০৪-১২-২০১৩ 

৬৭ সরাত্রব া াত্র মুতুয (চ্চডচ্চজ)  ঐ এরএপ-৬৭/২০১৩ ০৯-১২-২০১৩ 

৬৮ যাজত্ব (চ্চডচ্চজ)  ঐ এরএপ-৬৮/২০১৩ ২৩-১২-২০১৩ 

৬৯ ানভত্ধকাত্ররয (চ্চডচ্চজ)  ঐ এরএপ-৬৯/২০১৩ ২৬-১২-২০১৩ 

৭০ সড ভাষ্টায (৩৫ চ্চভ: চ্চভ:) ঐ এরএপ-৭০/২০১৩ ০১-০১-২০১৪ 

 

 



২০১৪ াত্রর সন্পয নদে  জাযীকৃত চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ- 
 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয  তাচ্চযখ 

১ রাট্টু কাাআ (চ্চডচ্চজ:)  পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

২ ভত্রনয ভত্রধ্য সরখা (চ্চডচ্চজ:)  ঐ এরএপ-০২/২০১৪ ০৯-০১-২০১৪ 

৩ ৭১ এয াংগ্রাভ (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-০৩/২০১৪ ১৫-০১-২০১৪ 

৪ চ্চকচ্চত্ধয জ্বারা (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-০৪/২০১৪ ০৪-০২-২০১৪ 

৫ সডয়াচ্চযাং রাবায (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-০৫/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৬ দুাআ সফয়াাআত্রয়য কীচ্চতণ (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-০৬/২০১৪ ২০-০২-২০১৪ 

৭ দচ্চফয াত্রত্রফয াংায (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-০৭/২০১৪ ১১-০৩-২০১৪ 

৮ বাত্ররাফাা এক্সত্রপ্র (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-০৮/২০১৪ ১৩-০৩-২০১৪ 

৯ চ্চিঁিা চ্চফদ্যা ঐ এরএপ-০৯/২০১৪ ২৭-০৩-২০১৪ 

১০ দুটি ভত্রনয াগরাভী (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১০/২০১৪ ০২-০৪-২০১৪ 

১১ জান (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১১/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১২ ভাত্রয়য ভভতা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১২/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৩ কাত্রছয েম্ন (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৩/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৪ সচ্চদন বৃচ্চষ্ট চ্চছর (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৪/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৫ বাত্ররাফাত্রর সদাল চ্চক তাত্রত (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৫/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৬ বাঙ্গা ভন (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৬/২০১৪ ২০-০৪-২০১৪ 

১৭ কখত্রনা ভুত্রর সমনা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৭/২০১৪ ১৭-০৪-২০১৪ 

১৮ পাঁদ (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-১৮/২০১৪ ২৪-০৪-২০১৪ 

১৯ বারফাায তাজভর (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-১৯/২০১৪ ২৮-০৪-২০১৪ 

২০ াঅচ্চভ শুদৄ সচত্রয়ত্রছ সতাভায় (সমৌথ প্রত্রমাজনা) ঐ এরএপ-২০/২০১৪ ০৫-০৫-২০১৪ 

২১ জান (াংত্রাচ্চধত) (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২১/২০১৪ ০৮-০৫-২০১৪ 

২২ তাযক^াাটা (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২২/২০১৪ ১৪-০৫-২০১৪ 

২৩ ানুত্রক্রা (াংত্রাচ্চধত) ঐ এরএপ-২৩/২০১৪ ১৮-০৫-২০১৪ 

২৪ গাচ্চিয়ারা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৪/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৫ াদৃশ্য েম্ন (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৫/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৬ সখরা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৬/২০১৪ ২১-০৫-২০১৪ 

২৭ সূচনা সযখায চ্চদত্রক (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-২৭/২০১৪ ২৫-০৫-২০১৪ 

২৮ াল্প াল্প সপ্রত্রভয গল্প (চ্চডচ্চজটার) ঐ এরএপ-২৮/২০১৪ ২৭-০৫-২০১৪ 

২৯ াঅত্রগ মচ্চদ জানতাভ তুাআ চ্চফ য (চ্চডচ্চজ:) ঐ এরএপ-২৯/২০১৪ ২৯-০৫-২০১৪ 

৩০ বৃন্নরা ( চ্চডচ্চজটার, যকাচ্চয ানুদানপ্রাপ্ত) ঐ এরএপ-৩০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩১ ভাাআ সনভ াআজ চ্চচ্চভ ঐ এরএপ-৩১/২০১৪ ২৪-০৬-২০১৪ 

৩২ চ্চপ্রয়া তুচ্চভ সুখী  ঐ এরএপ-৩২/২০১৪ ২৬-০৬-২০১৪ 

৩৩ াঅাআ সডান্ট সকয়ায  ঐ এরএপ-৩৩/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৪ যাত্ররা াচ্চভত  ঐ এরএপ-৩৪/২০১৪ ০৯-০৭-২০১৪ 

৩৫ ভাড ণায-২ ঐ এরএপ-৩৫/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৬ স্বপ্নত্রছাঁয়া  ঐ এরএপ-৩৬/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৭ তুাআ শুদৄ াঅভায  ঐ এরএপ-৩৭/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৮ বৃন্নরা (৩৫ চ্চভ: চ্চভ: যকাযী ানুদান)  ঐ এরএপ-৩৮/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৩৯ চ্চত্রযা দ্যা সুাস্টায  ঐ এরএপ-৩৯/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪০ রাব সস্টন  ঐ এরএপ-৪০/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪১ কচ্চভনায  ঐ এরএপ-৪১/২০১৪ ১৫-০৭-২০১৪ 

৪২ জাত্রননা এ ভন  ঐ এরএপ-৪২/২০১৪ ১৭-০৭-২০১৪ 

৪৩ াত্রনক াত্রধয ভয়না  ঐ এরএপ-৪৩/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৪ াচ্চনমুন ঐ এরএপ-৪৪/২০১৪ ২২-০৭-২০১৪ 

৪৫ সভাস্ট ত্রয়রকাভ-২ ঐ এরএপ-৪৫/২০১৪ ২৩-০৭-২০১৪ 

৪৬ এাআ তুচ্চভাআ সাআ তুচ্চভ ঐ এরএপ-৪৬/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৭ হৃদয় সদারাত্রনা সপ্রভ ঐ এরএপ-৪৭/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৮ বারফাত্রত চায় ভন ঐ এরএপ-৪৮/২০১৪ ১২-০৮-২০১৪ 

৪৯ ফ ণনাা াআয়াফা ঐ এরএপ-৪৯/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫০ চায ািত্রয বাত্ররাফাা ঐ এরএপ-৫০/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 



৫১ াত্রনক াধনায ত্রয ঐ এরএপ-৫১/২০১৪ ২০-০৮-২০১৪ 

৫২ এক কা চা ঐ এরএপ-৫২/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৩ সভঘভল্লায 

(যকাযী ানুদানপ্রাপ্ত) 

ঐ এরএপ-৫৩/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৪ াঅভযা কযত্রফা জয় ঐ এরএপ-৫৪/২০১৪ ১৬-০৯-২০১৪ 

৫৫ স্বপ্ন সম তুাআ ঐ এরএপ-৫৫/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৬ চ্চকচ্চস্তভাত ঐ এরএপ-৫৬/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৭ টাাআভ সভচ্চন ঐ এরএপ-৫৭/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৮ ভত্রনয াজাত্রন্ত ঐ এরএপ-৫৮/২০১৪ ২৪-০৯-২০১৪ 

৫৯ গ্যাাংস্টায চ্চযটাণ ণ ঐ এরএপ-৫৯/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬০ সগাআভ ঐ এরএপ-৬০/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬১ য়াচ্চন ণাং ঐ এরএপ-৬১/২০১৪ ২৯-০৯-২০১৪ 

৬২ কঠিন প্রচ্চতত্রাধ ঐ এরএপ-৬২/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৩ িচ্চণত্রকয বারফাা ঐ এরএপ-৬৩/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৪ সপ্রভ কযত্রফা সতাভায াত্রথ  ঐ এরএপ-৬৪/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৫ সযা নায়ক  ঐ এরএপ-৬৫/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৬ চ্চটম্যান  ঐ এরএপ-৬৬/২০১৪ ০১-১০-২০১৪ 

৬৭ যাঙ্গাভন  ঐ এরএপ-৬৭/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৮ াত্রচনা হৃদয়  ঐ এরএপ-৬৮/২০১৪ ০২-১০-২০১৪ 

৬৯ চ্চকচ্চত্ধয জ্বারা (চ্চডচ্চজটার)  ঐ এরএপ-৬৯/২০১৪ ১৪-১০-২০১৪ 

৭০ ভ্রাচ্চভত্ধ ঐ এরএপ-৭০/২০১৪ ২১-১০-২০১৪ 

৭১ াংকল্প ঐ এরএপ-৭১/২০১৪ ২৮-১০-২০১৪ 

৭২ চ্চজত্রযা সথত্রক ট চ্চত্রযা  ঐ এরএপ-৭২/২০১৪ ০২-১১-২০১৪ 

৭৩ কত্রষ্ট ায়া বাত্ররাফাা  ঐ এরএপ-৭৩/২০১৪ ০৩-১১-২০১৪ 

৭৪ নয় ছয়  ঐ এরএপ-৭৪/২০১৪ ০৬-১১-২০১৪ 

৭৫ কাতুণজ  ঐ এরএপ-৭৫/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৬ বাত্ররা াঅভাত্রক ফাত্রতাআ ত্রফ  ঐ এরএপ-৭৬/২০১৪ ১১-১১-২০১৪ 

৭৭ াঅয়না সুিযী  ঐ এরএপ-৭৭/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৮ সতাভায জন্য ভন কাঁত্রি ঐ এরএপ-৭৮/২০১৪ ১৩-১১-২০১৪ 

৭৯ াফাত্ধফ বাত্ররাফাা  ঐ এরএপ-৭৯/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮০ াগরা চ্চদয়ানা  ঐ এরএপ-৮০/২০১৪ ২৩-১১-২০১৪ 

৮১ চ্চজত্রযা চ্চডগ্রী  ঐ এরএপ-৮১/২০১৪ ৩০-১১-২০১৪ 

৮২ ঘাপৄর  ঐ এরএপ-৮২/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৩ গুন্ডা (The Terrorist)  ঐ এরএপ-৮৩/২০১৪ ০৭-১২-২০১৪ 

৮৪ একাত্তত্রযয ÿাুচ্চদযাভ (ানুদান প্রাপ্ত) ঐ এরএপ-৮৪/২০১৪ ০৯-১২-২০১৪ 

৮৫ কাত্ররয চ্চরখন  ঐ এরএপ-৮৫/২০১৪ ১৪-১২-২০১৪ 

৮৬ সদা দ্যা চ্চরডায  ঐ এরএপ-৮৬/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৭ বাত্ররাফাায চযাত্ররঞ্জ  ঐ এরএপ-৮৭/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

৮৮ ৭১ এয ভা জননী  ঐ এরএপ-৮৮/২০১৪ ১৮-১২-২০১৪ 

 

 

 

২০১৫ াত্রর সন্পয নদে  জাযীকৃত চরচ্চিত্রেয তাচ্চরকাাঃ- 
 

ক্রাঃ নাং চরচ্চিত্রেয নাভ প্রকৃচ্চত নদে নম্বয তাচ্চযখ 

১ ছুত্রয় চ্চদত্রর ভন পূণ ণদদঘ ণয এরএপ-০১/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

২ চ্চদ চ্চডত্রযক্টয  ঐ এরএপ-০২/২০১৫ ০৭-০১-২০১৫ 

৩ এযাকন সজচ্চভন  ঐ এরএপ-০৩/২০১৫ ১২-০১-২০১৫ 

৪ সযাচ্চভ ফনাভ জুচ্চরত্রয়ট (সমৌথ প্রত্রমাজনা)  ঐ এরএপ-০৪/২০১৫ ১১-০১-২০১৫ 

৫ সফাত্রঝ না স সফাত্রঝ না  ঐ এরএপ-০৫/২০১৫ ১৩-০১-২০১৫ 

৬ বাত্ররাফাা ীভাীন  ঐ এরএপ-০৬/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৭ চ্চফগ ব্রাদায  ঐ এরএপ-০৭/২০১৫ ২০-০১-২০১৫ 

৮ াঅজফ সপ্রভ  ঐ এরএপ-০৮/২০১৫ ২২-০১-২০১৫ 



৯ চ্চযমীয়া  ঐ এরএপ-০৯/২০১৫ ২৯-০১-২০১৫ 

১০ বাত্ররাফাত্রফাাআত্রতা  ঐ এরএপ-১০/২০১৫ ০২-০২-২০১৫ 

১১ জারাত্ররয গল্প  ঐ এরএপ-১১/২০১৫ ০৮-০২-২০১৫ 

১২ চ্চচচ্চন চ্চফচ্চফ  ঐ এরএপ-১২/২০১৫ ০৯-০২-২০১৫ 

১৩ সাবত্রনয স্বাধীনতা (যকাচ্চয ানুদানপ্রাপ্ত) ঐ এরএপ-১৩/২০১৫ ১২-০২-২০১৫ 

১৪ াঅন্ডায কনস্ট্রাকন  ঐ এরএপ-১৪/২০১৫ ২২-০২-২০১৫ 

১৫ এাআত্রতা সপ্রভ ঐ এরএপ-১৫/২০১৫ ০২-০৩-২০১৫ 

১৬ রাবায নাম্বায য়ান ঐ এরএপ-১৬/২০১৫ ১০-০৩-২০১৪ 

১৭ যানাঅাঈট ঐ এরএপ-১৭/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৮ ব্ল্যাকত্রভাআর ঐ এরএপ-১৮/২০১৫ ২৫-০৩-২০১৫ 

১৯ বারফাত্রত ভন রাত্রগ ঐ এরএপ-১৯/২০১৫ ২৯-০৩-২০১৫ 

২০ সুতায ঠিকানা  ঐ এরএপ-২০/২০১৫ ০১-০৪-২০১৫ 

২১ দ্যা সস্টাচ্চয াফ াভাযা  ঐ এরএপ-২১/২০১৫ ০৯-০৪-২০১৫ 

২২ চুচ্চ চুচ্চ সপ্রভ  ঐ এরএপ-২২/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৩ ভা ফাফা ন্তান  ঐ এরএপ-২৩/২০১৫ ১২-০৪-২০১৫ 

২৪ াকিা  ঐ এরএপ-২৪/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৫ ব্ল্যাক ভাচ্চন  ঐ এরএপ-২৫/২০১৫ ২৯-০৪-২০১৫ 

২৬ াচ্চভ  াঅাআচ্চক্রভারা ঐ এরএপ-২৬/২০১৫ ০৪-০৫-২০১৫ 

২৭ সুচ্চযনগয  ঐ এরএপ-২৭/২০১৫ ০৬-০৫-২০১৫ 

২৮ নদীজন  ঐ এরএপ-২৮/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

২৯ াআাঈটান ণ  ঐ এরএপ-২৯/২০১৫ ১৯-০৫-২০১৫ 

৩০ দুাআ পৃচ্চথফী  ঐ এরএপ-৩০/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩১ াান্ত সভত্রয় (চ্চযবাাআজ্ড)  ঐ এরএপ-৩১/২০১৫ ২৫-০৫-২০১৫ 

৩২ যাত্রণয াচ্চখ  ঐ এরএপ-৩২/২০১৫ ৩১-০৫-২০১৫ 

৩৩ প্রাথ ণনা  ঐ এরএপ-৩৩/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৪ যানা প্লাজা  ঐ এরএপ-৩৪/২০১৫ ১১-০৬-২০১৫ 

৩৫ গাচ্চিয়ারা (াংত্রাচ্চধত)  ঐ এরএপ-৩৫/২০১৫ ০৫-০৮-২০১৫ 

৩৬ াঅাআ রাব াআাঈ চ্চপ্রয়া  ঐ এরএপ-৩৬/২০১৫ ২৩-০৬-২০১৫ 

৩৭ দ্ম াতায জর  ঐ এরএপ-৩৭/২০১৫ ৩০-০৬-২০১৫ 

৩৮ াভত্ধযঙ্গ  ঐ এরএপ-৩৮/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৩৯ াঈতরা ভন  ঐ এরএপ-৩৯/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪০ রাব ম্যাত্রযজ  ঐ এরএপ-৪০/২০১৫ ০২-০৭-২০১৫ 

৪১ াচ্চনর ফাগচ্চচয একচ্চদন  ঐ এরএপ-৪১/২০১৫ ০৭-০৭-২০১৫ 

৪২ াঅত্রযা বাত্ররাফাত্রফা সতাভায়  ঐ এরএপ-৪২/২০১৫ ০৯-০৭-২০১৫ 

৪৩ াচ্চি-২ ঐ এরএপ-৪৩/২০১৫ ১২-০৭-২০১৫ 

৪৪ সুাআট াট ণ  ঐ এরএপ-৪৪/২০১৫ ১৩-০৭-২০১৫ 

৪৫ স্বগ ণ সথত্রক নযক  ঐ এরএপ-৪৫/২০১৫ ১৪-০৭-২০১৫ 

৪৬ নগয ভাত্ধান  ঐ এরএপ-৪৬/২০১৫ ০৩-০৮-২০১৫ 

৪৭ যানা স্দাজা  ঐ এরএপ-৪৭/২০১৫ ১৬-০৭-২০১৫ 

৪৮ ভহুয়া সুিযী  ঐ এরএপ-৪৮/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৪৯ সছত্ররটি াঅত্রফার তাত্রফার সভত্রয়টি াগর াগর  ঐ এরএপ-৪৯/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫০ ভাটিয যী  ঐ এরএপ-৫০/২০১৫ ২৮-০৭-২০১৫ 

৫১ ফাজাত্রনয ফাত্রয়াত্রস্কা ঐ এরএপ-৫১/২০১৫ ০১-০৯-২০১৫ 

৫২ াঅকভর াঅরীয াংায ঐ এরএপ-৫২/২০১৫  

৫৩ সবারা সতা মায় না তাত্রয ঐ এরএপ-৫৩/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৪ বাত্ররাফাায গল্প ঐ এরএপ-৫৪/২০১৫ ১৬-০৯-২০১৫ 

৫৫ ভুর মচ্চদ য় ঐ এরএপ-৫৫/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৬ যাজাফাবু ঐ এরএপ-৫৬/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৭ াঅচ্চকী (সমৌথ প্রত্রমাজনা) ঐ এরএপ-৫৭/২০১৫ ১৭-০৯-২০১৫ 

৫৮ যফাচ্চনী (সমৌথ প্রত্রমাজনা) ঐ এরএপ-৫৮/২০১৫ ১৮-১০-২০১৫ 
৫৯ গুন্ডাচ্চভ  ঐ এরএপ-৫৯/২০১৫ ২১-১০-২০১৫ 
৬০ বাত্ররাফাত্রত ভন রাত্রগ ঐ এরএপ-৬০/২০১৫ ২৭-১০-২০১৫ 
৬১ রার চয (যকাচ্চয ানুদান প্রাপ্ত) ঐ এরএপ-৬১/২০১৫ ১৬-১১-২০১৫ 



৬২ মচ্চদ তুচ্চভ জানত্রত  ঐ এরএপ-৬২/২০১৫ ১৯-১১-২০১৫ 
৬৩ এায ায ঐ এরএপ-৬৩/২০১৫ ২৫-১১-২০১৫ 
৬৪ ব্ল্যাক (সমৌথ প্রত্রমাজনা) ঐ এরএপ-৬৪/২০১৫ ২৬-১১-২০১৫ 
৬৫ পুত্রি মায় ভন  ঐ এরএপ-৬৫/২০১৫ ৩০-১১-২০১৫ 
৬৬ চ্চডত্রটকটিব  ঐ এরএপ-৬৬/২০১৫ ০৯-১২-২০১৫ 
৬৭ চ্চফজয়গাথা  ঐ এরএপ-৬৭/২০১৫ ১৪-১২-২০১৫ 

৬৮ চ্চছন্নমূর ঐ এরএপ-৬৮/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৬৯ পূণ ণদদঘ ণয সপ্রভ কাচ্চচ্চন-২ ঐ এরএপ-৬৯/২০১৫ ২০-১২-২০১৫ 

৭০ ভন জাত্রন না ভত্রনয ঠিকানা  ঐ এরএপ-৭০/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

৭১ সফরা সত্রল ঐ এরএপ-৭১/২০১৫ ২৩-১২-২০১৫ 

 

 

 

 

 


