
২০১৬ ালর সন্সয নদত্র প্রাপ্ত বাাংলা চরচ্চিলত্রয তাচ্চরকা  
 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

১ চ্চভয়া চ্চফচ্চফ যাচ্চজ এর এপ-১/২০১৬ 

তাং-০৫-০১-২০১৬ 

জনাফ াীন সুভন জনাফ যচ্চদুর অচ্চভন চ্চর 

২ ঙ্গায (সমৌথ প্রলমাজনা) এর এপ-২/২০১৬ 

তাং-১১-০১-২০১৬ 

য়ালজদ অরী সুভন (ফাংরালদ)  

সনার দত্ত (বাযত) 

াইদা কচ্চরভ  লাক ধানুকা 

৩ যাজা-৪২০ এর এপ-৩/২০১৬ 

তাং-১২-০১-২০১৬ 

জনাফ ঈত্তভ অকা জনাফ সভাঃ াভসুর অরভ 

৪ বুলরট ফাবু এর এপ-৪/২০১৬ 

তাং-১৩-০১-২০১৬ 

জনাফ ভইন চ্চফশ্বা জনাফ সভাঃ অব্দুর ফালেদ 

৫ লনক দালভ সকনা এরএপ-৫/২০১৬ 

তাং-১৭-০১-২০১৬ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু জনাফ নাচ্চয ঈচ্চিন 

৬ ঙ্খচ্চচর (সমৌথ 

প্রলমাজনা) 

এরএপ-৬/২০১৬ 

তাং-২৭-০১-২০১৬ 

জনাফ সগৌতভ সঘাল জনাফ াচ্চফবুয যভান খান  

পচ্চযদুয সযজা াগয 

৭ মুাচ্চপয এরএপ-৭/২০১৬ 

তাং-২৭-০১-২০১৬ 

জনাফ অচ্চকুয যভান জনাফ সজাফালয়য অরভ 

৮ রুদ্র ্ এরএর-৮/২০১৬ 

তাং-২৭-০১-২০১৬ 

জনাফ ালয়ভ জাপয আভাভী জনাফ ালয়ভ জাপয আভাভী 

৯ চ্চেন্নমূর এরএপ-৯/২০১৬ 

তাং-২৮-০১-২০১৬ 

জনাফ কাজী ায়াৎ কাজী অপলযাজা চ্চভভ 

১০ কৃষ্ণক্ষ এরএপ-১০/২০১৬ 

তাং-২৮-০১-২০১৬ 

সভলয অপলযাজ ান পচ্চযদুয সযজা াগয 

১১ জালে বালরাফাা এরএপ-১১/২০১৬ 

তাং-০২-০২-২০১৬ 

এ. সজ. যানা অরভগীয অরভ সজায়ািায যানা 

১২ ফালজ সেলর ( The 

Loafer) 

এরএপ-১২/২০১৬ 

তাং-০৭-০২-২০১৬ 

 জনাফ সালর ফাবু জনাফ সভাঃ সাযাফ সালন 

১৩ জ্ঞাতনাভা এরএপ-১৩/২০১৬ 

তাং-০৭-০২-২০১৬ 

জনাফ সতৌচ্চকয অলভদ জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

১৪ অআচ্চক্রভ এরএপ-১৪/২০১৬ 

তাং-০৯-০২-২০১৬ 

জনাফ সযদয়ান যচ্চন শুক্লা ফচ্চনক, সযদয়ান যচ্চন  

ারভা অচ্চদর 

১৫ চ্চলযা ৪২০ (সমৌথ 

প্রলমাজনা) 

এরএপ-১৫/২০১৬ 

তাং-১৫-০২-২০১৬ 

জনাফ সভাঃ নাচ্চয ঈচ্চিন সকত 

(ফাংরালদ) এফং সুচ্চজত ান্নারার 

ভন্ডর (বাযত) 

জনাফ অব্দু াত্তায  াইদা 

কচ্চরভ (ফাংরালদ) এফং চ্চভাংশু 

ধানুকা (বাযত) 

১৬ চ্চদয়ানা ভন এরএপ-১৬/২০১৬ 

তাং-২৮-০২-২০১৬ 

জনাফ নুরুর আরাভ চ্চপ্রতভ জনাফ নুরুর আরাভ চ্চপ্রতভ 

১৭ সোটকাকু এরএপ-১৭/২০১৬ 

তাং-০২-০৩-২০১৬ 

জনাফ অপজার সালন জনাফ আপলতখারুর চ্চচশ্তী 

১৮ াঠারা এরএপ-১৮/২০১৬ 

তাং-০৬-০৩-

২০১৬ 

জনাফ অচ্চপৄর আরাভ  পয়ার 

যচ্চি 

জনাফ সভাঃ অচ্চপৄর আরাভ  

সয়দ গাঈসুর অরভ  

১৯ ফায়ান্ন সথলক একাত্তয এরএপ-১৯/২০১৬ 

তাং-২৪-০৩-২০১৬ 

জনাফ সদলরায়ায জাান ঝন্টু জনাফ সভাঃ মুচ্চপকুয যভান 

গুরজায 

২০ বালরাফাাপুয এরএপ-২০/২০১৬ 

তাং-০৫-০৪-২০১৬ 

জনাফ এখরা অলফদীন জনাফ ভচ্চজবুয যভান  

এডলবালকট সভাাম্মদ অরী 

২১ বালরাফাা ডট কভ এরএপ-২১/২০১৬ 

তাং-০৫-০৪-২০১৬ 

জনাফ সভাাম্মদ অরাভ জনাফ সভাঃ সভাক্তায ঈজ-জাভান 

 

-২- 

 



 

২২ চ্চিত্ব এরএপ-২২/২০১৬ 

তাং-০৫-০৪-২০১৬ 

জনাফ নন্য ভামুন জনাফ এ. সজড. এভ ালরহ্ 

২৩ অড়ার এরএপ-২৩/২০১৬ 

তাং-১৩-০৪-২০১৬ 

জনাফ ালদ সচৌদৄযী জনাফ সভাঃ চ্চপঈর আরাভ 

২৪ এক জফালনয জচ্চভদায 

সলয সগলরন এআফায 

এরএপ-২৪/২০১৬ 

তাং-২১-০৪-২০১৬ 

জনাফ ঈত্তভ অকা জনাফ চ্চজ. এভ ালযায়ায 

২৫ বালরাফাা এভনআ য় এরএপ-২৫/২০১৬ 

তাং-২১-০৪-২০১৬ 

জনাফ তাচ্চনয়া অলভদ জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

২৬ অয়নাফাচ্চজ এরএপ-২৬/২০১৬ 

তাং-২৬-০৪-২০১৬ 

জনাফ চ্চভতাব সযজা সচৌদৄযী জনাফ গাঈসুর অরভ  

সভজাচ্চফন সযজা সচৌদৄযী 

২৭ অলফগ এরএপ-২৭/২০১৬ 

তাং-১৯-০৫-২০১৬ 

জনাফ আভযানুর আরাভ জনাফ আভযানুর আরাভ 

২৮ এক যািা (য়ান লয়) এরএপ-২৮/২০১৬ 

তাং-১৯-০৫-২০১৬ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী জনাফ সগারাভ ভচ্চঈচ্চিন 

২৯ চ্চনয়চ্চত (সমৌথ প্রলমাজনা) এরএপ-২৯/২০১৬ 

তাং-০৮-০৬-২০১৬ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু 

(ফাংরালদ)  চ্চভত কুভায াভে 

(বাযত) 

জনাফ অচ্চনসুয যভান 

(ফাংরালদ) 

চ্চভাংশু ধানুকা (বাযত) 

৩০ সচালখয সদখা এরএপ-৩০/২০১৬ 

তাং-১৪-০৬-২০১৬ 

চ্চ. এ কাজর জনাফ পারুক সালন 

৩১ ভািাচ্চন এরএপ-৩১/২০১৬ 

তাং-১৪-০৬-২০১৬ 

জনাফ চ্চপলযাজ খান চ্চপ্রন্স জনাফ সভাঃ নাজমুর সালন 

৩২ দ পণ চ্চফজপন এরএপ-৩২/২০১৬ 

তাং-১৬-০৬-২০১৬ 

জনাফ সুভন ধয জনাফ অভীরুর আরাভ 

৩৩ পুত্র এরএপ-৩৩/২০১৬ 

তাং-১৬-০৬-২০১৬ 

জনাফ াআপৄর আরাভ ভান্নু চরচ্চিত্র  প্রকানা চ্চধদপ্তয  

৩৪ যানা াগরা এরএপ-৩৪/২০১৬ 

তাং-১৬-০৬-২০১৬ 

জনাফ াআপৄর অরভ সচৌদৄযী জনাফ াভীভ অলভদ যনী 

৩৫ চ্চকাচ্চয (সমৌথ প্রলমাজনা) এরএর-৩৪/২০১৬ 

তাং-১৬-০৬-২০১৬   

জনাফ অব্দুর অচ্চজজ  জনাফ 

জয়লদফ মুখাজী (বাযত) 

জনাফ যীপ সালন 

৩৬ ম্রাট এরএপ-৩৬/২০১৬ 

তাং-২৩-০৬-

২০১৬ 

জনাফ মুাম্মদ সভািপা কাভার যাজ জনাফ জাচ্চদ াান (চ্চব) 

৩৭ ফাদা (সমৌথ প্রলমাজনা) এরএপ-৩৭/২০১৬ 

তাং-২৭-০৬-২০১৬ 

জনাফ অব্দুর অচ্চজজ (ফাংরালদ) 

 যালজ কুভায মাদফ (বাযত) 

জনাফ অব্দুর অচ্চজজ (ফাংরালদ) 

 চ্চভাংশু ধানুকা (বাযত) 

৩৮ অন ভানুল এরএপ-৩৮/২০১৬ 

তাং-২৯-০৬-২০১৬ 

জনাফ াআপৄর অরভ সচৌদৄযী জনাফ মুাম্মদ সভািপা কাভার 

যাজ 

৩৯ ভািান  পুচ্চর এরএপ-৩৯/২০১৬ 

তাং-৩০-০৬-

২০১৬ 

জনাফ যচ্চকবুর অরভ যচ্চকফ জনাফ যচ্চকবুর অরভ যচ্চকফ 

৪০ এক পৃচ্চথফী সপ্রভ এরএপ-৪০/২০১৬ 

তাং-১৬-০৭-২০১৬ 

জনাফ এ এ ক চ্চরক জনাফ এ এ ক চ্চরক 

৪১ একাত্তলযয চ্চনান এরএপ-৪১/২০১৬ 

তাং-২৭-০৭-২০১৬ 

জনাফ নুরুচ্চিন সভাঃ তালয চ্চন জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৪২ যীনা ব্রাঈন এরএপ-৪২/২০১৬ 

তাং-১১-০৮-২০১৬ 

চ্চভজ াভীভ অখতায চ্চভজ াভীভ অখতায  পচ্চযদুয 

সযজা াগয 

৪৩ যাত চ্চফযালত 

াতক্ষীযালত 

এরএপ-৪৩/২০১৬ 

তাং-১১-০৮-২০১৬ 

জনাফ অপজার সালন জনাফ ানাঈর অলযচ্চপন 

 
-৩- 

 



 

৪৪ সেচ্চং সটচ্চফর এরএপ-৪৪/২০১৬ 

তাং-২২-০৮-২০১৬ 

জনাফ অবু াআয়ীদ জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৪৫ সৌল ভা এয চ্চচ্চযত এরএপ-৪৫/২০১৬ 

তাং-২২-০৮-২০১৬ 

চ্চভজ নাযচ্চগ অক্তায চ্চভজ নাযচ্চগ অক্তায 

৪৬  সফাফা কান্না এরএপ-৪৬/২০১৬ 

তাং-২৪-০৮-২০১৬ 

জনাফ সালন সভাাম্মদ জনাফ সভাাম্মদ অরী বআয়া 

৪৭ তুচ্চভ যলফ নীযলফ এরএপ-৪৭/২০১৬ 

তাং-২৮-০৮-২০১৬ 

চ্চভজ ভাবুফা আরাভ সুভী জনাফ ভাজারুর ক সচৌদৄযী 

৪৮ শুুটায এরএপ-৪৮/২০১৬ 

তাং-০৪-০৯-২০১৬ 

জনাফ যাজু সচৌদৄযী জনাফ সভাঃ আকফার 

৪৯ যক্ত                                                                                এরএপ-৪৯/২০১৬ 

তাং-০৪-০৯-২০১৬ 

জনাফ য়ালজদ অরচ্চভ সুভন 

(ফাংরালদ)  জয়লদফ মুখাজী 

(বাযত) 

জনাফ আরা জাান নদী 

(ফাংরালদ)  চ্চভাংশু ধানুকা 

(বাযত) 

৫০ ফচ্চগচ্চয এরএপ-৫০/২০১৬ 

তাং-০৭-০৯-২০১৬ 

জনাফ াভীভ অলভদ যনী চ্চভজ ঈলম্ম নাায রুচ্চভ সচৌদৄযী 

৫১ পৃচ্চথফীয চ্চনয়চ্চত এরএপ-৫১/২০১৬ 

তাং-০৭-০৯-২০১৬ 

জনাফ যালদ সভাল পদ জনাফ যালদ সভাল পদ 

৫২  সম গলে বালরাফাা সনআ এরএপ-৫২/২০১৬ 

তাং-১৮-০৯-২০১৬ 

জনাফ যলয়র খাঁন জনাফ সভাঃ চ্চপলযাজ চ্চভয়া 

(চ্চপলযাজ াী) 

৫৩ মুলখা ভানুল এরএপ-৫৩/২০১৬ 

তাং-১৮-০৯-২০১৬ 

জনাফ আয়াচ্চয অযাপাত জুলয়র জনাফ সভাঃ ালদ ঈল্লা 

৫৪ রার বুলজয সুয  

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৫৪/২০১৬ 

তাং-০৫-১০-২০১৬ 

জনাফ মুচ্চপকুয যভান গুরজায জনাফ মুচ্চপকুয যভান গুরজায 

৫৫ ভন ছুঁলয়চ্চে সতায এরএপ-৫৫/২০১৬ 

তাং-০৫-১০-২০১৬ 

জনাফ ফড়ুয়া সুনন্দা কাঁকন জনাফ ফড়ুয়া ভলনাচ্চজত ধীভন 

৫৬ সপ্রভ কী বুচ্চঝচ্চন 

(সমৌথ প্রলমাজনা) 

এরএপ-৫৬/২০১৬ 

তাং-০৫-১০-২০১৬ 

জনাব্ অব্দুর অচ্চজজ (ফাংরালদ) 

 জনাফ সুদীপ্ত যকায (বাযত) 

চ্চভজ চ্চরটুর জাান (ফাংরালদ)  

জনাফ চ্চভাংশু ধানুকা (বাযত) 

৫৭ চ্চভডকর এরএপ-৫৭/২০১৬ 

তাং-১০-১০-২০১৬ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ এজাজুর ক আকফার 

৫৮ যলঙ্গয দুচ্চনয়া এরএপ-৫৮/২০১৬ 

তাং-২৬-১০-২০১৬ 

জনাফ সভাক্তাচ্চদয আফলন োরাভ জনাফ তুচ্চন ফড়ুয়া 

৫৯ অচ্চভ সতাভায লত চাআ এরএপ-৫৯/২০১৬ 

তাং-০৭-১১-২০১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

জনাফ নন্য ভামুন জনাফ আয়াচ্চয অযাপাত 

৬০ হৃদয় সোঁয়া কথা এরএপ-৬০/২০১৬ 

তাং-১৩-১১-২০১৬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

জনাফ সখাযলদ অরভ খরু জনাফ চ্চযয়াজুর ক 

৬১ দভলকতু এরএপ-৬১/২০১৬ 

তাং-১৬-১১-২০১৬ 

জনাফ চ্চপক াান জনাফ সভাঃ মুচ্চনয সযজা 

৬২ চ্চতুকালযয ভানুল এরএপ-৬২/২০১৬ 

তাং-২২-১১-২০১৬ 

জনাফ ফদরুর অচ্চভন জনাফ কংকন চ্চফশ্বা 

৬৩ কত স্বপ্ন কত অা এরএপ-৬৩/২০১৬ 

তাং২৩-১১-২০১৬ 

জনাফ য়াচ্চকর অলভদ জনাফ য়ালদ যভান 

৬৪ ভায়াচ্চফনী এরএপ-৬৪/২০১৬ 

তাং-২৯-১১-২০১৬ 

জনাফ অকা অচার্য্প চ্চভল সাভা অচার্য্প 

৬৫ বালরাফাা ১৬ অনা এরএপ-৬৫/২০১৬ 

তাং-২৯-১১-২০১৬ 

জনাফ ভচ্চনয সালন চ্চভঠু চ্চভল ভাকসুদা অক্তায াথী 
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৬৬ চ্চভরন সতু এরএপ-৬৬/২০১৬ 

তাং-২৯-১১-২০১৬ 

জনাফ চ্চভজানুয যভান চ্চভজান জনাফ সভাঃ জাাঙ্গীয অরভ খান, 

সভাঃ রুহুর অখতায  সভাঃ 

াআপৄর আরাভ 

৬৭ ভাটিয প্রজায সদল  এরএপ-৬৭/২০১৬ 

তাং-১১-১২-২০১৬ 

জনাফ আভচ্চতয়াজ অলভদ চ্চফজন জনাফ সভাঃ অচ্চযপৄয যভান 

৬৮ সপ্রভী  সপ্রভী  এরএপ-৬৮/২০১৬ 

তাং-১১-১২-২০১৬ 

জনাফ জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু জনাফ অঃ যাজ্জাক 

৬৯ গ্রা এরএপ-৬৯/২০১৬ 

তাং-১৯-১২-২০১৬ 

চ্চভজ অপলযাজা সুরতানা চ্চ চ্চভজ ভাচ্চযয়া অপচ্চযন তুলায 

৭০ সল চুম্বন এরএপ-৭০/২০১৬ 

তাং-২৮-১২-২০১৬ 

জনাফ খঃ মুোচ্চদুর অরভ  জনাফ খঃ মুোচ্চদুর অরভ 

৭১  সভলয়টি এখন মালফ 

সকাথায় 

এরএপ-৭১/২০১৬ 

তাং-২৮-১২-২০১৬ 

জনাফ নালদয সচৌদৄযী জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

 

   
  ২০১৬ ালর অভদানীকৃত ফাংরা সন্সয নদত্র প্রাপ্ত চরচ্চিলত্রয তাচ্চরকা:  

 

০১ সফলযায়া  এপচ্চএপ-০১/২০১৬ 

তাং-১৫-০২-২০১৬ 

জনাফ চ্চযূল াা জনাফ সভাাম্মদ অব্দুর কাআলয়ভ 

খান 

০২ সকলরায কীচ্চতপ এপচ্চএপ-০২/২০১৬ 

তাং-১৯-০৭-২০১৬ 

যাজা চন্দ্র শ্রী সবঙ্কলট চ্চপল্ম প্রা: চ্চর: এফং 

শ্রী সুচ্চযন্দয চ্চপল্ম প্রা: চ্চর: 

০৩ চ্চবভান এপচ্চএপ-০৩/২০১৬ 

তাং-২১-১২-২০১৬ 

যাজ চক্রফতী গ্রারুট এন্টাযলটআনলভন্ট প্রা: চ্চর: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ২০১৫ ালর সন্সয নদত্র প্রাপ্ত ফাংরা চরচ্চিলত্রয তাচ্চরকা: 
 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

১ ছুঁলয় চ্চদলর ভন এর এপ-১/২০১৫ 

তাং-০৭-০১-২০১৫ 

জনাফ চ্চাফ াীন াযা মালকয 

২ চ্চদ চ্চডলযক্টয এরএপ-২/২০১৫ 

তাং-০৭-০১-২০১৫ 

জনাফ কাভরুজ্জাভান কামু জনাফ কাভরুজ্জাভান কামু 

৩ এুাকন সজচ্চভন এরএপ-৩/২০১৫ 

তাং-১২-০১-২০১৫ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী জনাফ খন্দকায অচ্চযপৄজ্জাভান 

৪ সযাচ্চভ ফনাভ জুচ্চরলয়ট 

(সমৌথ প্রলমাজনা) 

এরএপ-৪/২০১৫ 

তাং- ১১-০১-২০১৫ 

জনাফ অব্দুর অচ্চজজ জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

৫ সফালঝনা স সফালঝনা এরএপ-৫/২০১৫ 

তাং-১৩-০১-২০১৫ 

জনাফ ভনতাজুয যভান অকফয জনাফ ভনতাজুয যভান অকফয 

৬ বালরাফাা ীভাীন এরএপ-৬/২০১৫ 

তাং-২০-০১-২০১৫ 

জনাফ াহ্ অরভ ভন্ডর জনাফ সভাঃ অচ্চতকুর আরাভ 

৭ চ্চফগ ব্রাদায এরএপ-৭/২০১৫ 

তাং-২০-০১-২০১৫ 

জনাফাচ্চপঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ াভসুর অরভ 

৮ অজফ সপ্রভ এরএপ-৮/২০১৫ 

তাং-২২-০১-২০১৫ 

জনাফ য়ালজদ অরী সুভন সয়দ অবু তালযক ালকফ 

৯ চ্চযযূীয়া এরএপ-৯/২০১৫ 

তাং-২৯-০১-২০১৫ 

জনাফ সগারাভ সভািপা চ্চমুর জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

১০ বালরাফালফাআলতা এরএপ-১০/২০১৫ 

তাং-০২-০২-২০১৫ 

প্রয়াত সফরার অলভদ জনাফ াআখ চ্চযাজ 

১১ জারালরয গে এরএপ-১১/২০১৫ 

তাং-০৮-০২-২০১৫ 

জনাফ অবু ালদ আভন জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

১২ চ্চচচ্চন চ্চফচ্চফ এরএপ-১২/২০১৫ 

তাং-০৯-০২-২০১৫ 

জনাফ নজরুর আরাভ ফাবু  জনাফ সভাঃ অব্দুর য়াদুদ যচ্চঙ্গরা 

১৩ সাবলনয স্বাধীনতা 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-১৩/২০১৫ 

তাং-১২-০২-২০১৫ 

জনাফ ভাচ্চনক ভানচ্চফক জনাফ ভাচ্চনক ভানচ্চফক 

১৪ অন্ডায কনস্ট্রাকন এরএপ-১৪/২০১৫ 

তাং-২২-০২-২০১৫ 

সয়দা রুফাআয়াত সালন সয়দা রুফাআয়াত সালন 

১৫ এআলতা সপ্রভ এরএপ-১৫/২০১৫ 

তাং-০২-০৩-২০১৫ 

জনাফ সালর অযভান জনাফ সভা: হুভায়ূন কচ্চফয 

১৬ রাবায নাম্বায য়ান এরএপ-১৬/২০১৫ 

তাং-১০-০৩-২০১৪ 

জনাফ পারুক ভয জনাফ পারুক সালন 

১৭ যানঅঈট এরএপ-১৭/২০১৫ 

তাং-২৫-০৩-২০১৫ 

জনাফ তন্ময় তানলন জনাফ াদাত ভামুদ তানবীয 

১৮ ব্ল্ুাকলভআর এরএপ-১৮/২০১৫ 

তাং-২৯-০৩-২০১৫ 

জনাফ াআদুয যভান ভাচ্চনক জনাফ সগারাভ ভারা কালয় 

১৯ বারফালত ভন রালগ এরএপ-১৯/২০১৫ 

তাং-২৯-০৩-২০১৫ 

জনাফ কারাভ কায়ায জনাফ কারাভ কায়ায 

২০ সূতা’য ঠিকানা 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-২০/২০১৫ 

তাং-০১-০৪-২০১৫ 

জনাফ প্রসূন যভান জনাফ প্রসূন যভান 

২১ দ্যা সটাচ্চয ফ াভাযা এরএপ-২১/২০১৫ 

তাং-০৯-০৪-২০১৫ 

জনাফ চ্চযচ্চকয়া ভাসুলদা জনাফ সভাঃ জালন অরভ 

২২ চুচ্চ চুচ্চ সপ্রভ এরএপ-২২/২০১৫ 

তাং-১২-০৪-২০১৫ 

জনাফ সভািাচ্চপজুয যভান 

ভাচ্চনক 

জনাফ সভাঃ চ্চযন চ্চভয়া 
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২৩ ভা ফাফা োন এরএপ-২৩/২০১৫ 

তাং-১২-০৪-২০১৫ 

জনাফ এ অয মুকুর সনত্রফাদী কাজী সভাঃ আরাভ চ্চভয়া 

২৪ াকড়া এরএপ-২৪/২০১৫ 

তাং-২৯-০৪-২০১৫ 

জনাফ ারুন ঈজ্জাভান জনাফ ারুন ঈজ্জাভান 

২৫ ব্ল্ুাক ভাচ্চন এরএপ-২৫/২০১৫ 

তাং-২৯-০৪-২০১৫ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ সভাঃ এযপান অরী 

২৬ চ্চভ  অআচ্চক্রভ রা এরএপ-২৬/২০১৫ 

তাং-০৪-০৫-২০১৫ 

জনাফ সুভন ধয জনাফ পাযজানা ব্রাঈচ্চনয়া 

২৭ সুচ্চযনগয এরএপ-২৭/২০১৫ 

তাং-০৬-০৫-২০১৫ 

জনাফ চ্চভনাজ চ্চকফচ্চযয়া জনাফ সযজানুয যভান 

২৮ নদীজন 

 

এরএপ-২৮/২০১৫ 

তাং-১৯-০৫-২০১৫ 

চ্চভজ ালনয়াজ কাকরী জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

২৯ আঈটান প এরএপ-২৯/২০১৫ 

তাং-১৯-০৫-২০১৫ 

জনাফ অরবী অলভদ জনাফ অযাদ অদনান 

৩০ দুআ পৃচ্চথফী এরএপ-৩০/২০১৫ 

তাং-২৫-০৫-২০১৫ 

জনাফ এপ অআ ভাচ্চনক জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযলদ 

৩১ াে সভলয় এরএপ-৩১/২০১৫ 

তাং-২৫-০৫-২০১৫ 

জনাফ এপ জাাঙ্গীয জনাফ সভাঃ জাভার 

৩২ যালণয াচ্চখ এরএপ-৩২/২০১৫ 

তাং-৩১-০৫-২০১৫ 

জনাফ সখাযলদ অরভ খরু চ্চভজ াচ্চফনা আয়াচ্চভন 

৩৩ প্রাথ পনা এরএপ-৩৩/২০১৫ 

তাং-১১-০৬-২০১৫ 

জনাফ াচ্চযয়ায নাচ্চজভ জয় জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৩৪ যানা প্লাজা এরএপ-৩৪/২০১৫ 

তাং-১১-০৬-২০১৫ 

জনাফ সভাঃ নজরুর আরাভ খান চ্চভজ াভীভা অক্তায 

৩৫ গাচ্চড়য়ারা এরএপ-৩৫/২০১৫ 

তাং-০৫-০৮-২০১৫ 

জনাফ সভাঃ অযাপৄর অরাভ 

যলপ অযাপ চ্চচ্চয 

জনাফ সভাঃ অযাপৄর অরভ যল 

অযাপ চ্চচ্চয  পচ্চযদুয সযজা াগয 

৩৬ অআ রাব আঈ চ্চপ্রয়া এরএপ-৩৬/২০১৫ 

তাং-২৩-০৬-২০১৫ 

জনাফ ভামুন খান জনাফ সভাঃ ায়দায অরী 

৩৭ দ্ম াতায জর এরএপ-৩৭/২০১৫ 

তাং-৩০-০৬-২০১৫ 

জনাফ তন্ময় তানলন 

 

জনাফ সখ অচ্চপৄয যভান, যাজু 

অলভদ  যাচ্চজফ যায়ান 

৩৮ েযঙ্গ এরএপ-৩৮/২০১৫ 

তাং-০২-০৭-২০১৫ 

প্রয়াত চালী নজরুর আরাভ জনাফ চ্চগয়া ঈচ্চিন মুযাদ 

৩৯ ঈতরা ভন এরএপ-৩৯/২০১৫ 

তাং-০২-০৭-২০১৫ 

জনাফ সভাঃ অব্দুর অঈয়ার জনাফ সভাঃ অব্দুর অঈয়ার 

৪০ রাব ম্যালযজ এরএপ-৪০/২০১৫ 

তাং-০২-০৭-২০১৫ 

জনাফ াীন সুভন চ্চভল তাী পারুক 

৪১ চ্চনর ফাগচীয একচ্চদন এরএপ-৪১/২০১৫ 

তাং-০৭-০৭-২০১৫ 

জনাফ সভাযলদুর আরাভ জনাফ অবুর খালয়য 

৪২ অলযা বালরাফালফা 

সতাভায় 

এরএপ-৪২/২০১৫ 

তাং-০৯-০৭-২০১৫ 

জনাফ এ এ ক চ্চরক জনাফ সখাযলদ অরভ খরু 

৪৩ চ্চি-২ 

(সমৌথ প্রলমাজনা) 

এরএপ-৪৩/২০১৫ 

তাং-১২-০৭-২০১৫ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী জনাফ সভাঃ চ্চদুল্লা াচ্চদ 

৪৪ সুআট াট প এরএপ-৪৪/২০১৫ 

তাং-১৩-০৭-২০১৫ 

জনাফ য়ালজদ অরী সুভন জনাফ াভীভ সযজা 
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৪৫ স্বগ প সথলক নযক এরএপ-৪৫/২০১৫ 

তাং-১৪-০৭-২০১৫ 

ড. রূযতন সচৌদৄযী ড. রূযতন সচৌদৄযী 

৪৬ নগয ভািান এরএপ-৪৬/২০১৫ 

তাং-০৩-০৮-২০১৫ 

জনাফ যচ্চকবুর অরভ যচ্চকফ জনাফ সভাাম্মদ চ্চপকুর আরাভ 

৪৭ যানা প্লাজা এরএপ-৪৭/২০১৫ 

তাং-১৬-০৭-২০১৫ 

জনাফ নজরুর আরাভ খান চ্চভল াভীভা অক্তায 

৪৮ ভহুয়া সুন্দযী  

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৪৮/২০১৫ 

তাং-২৮-০৭-২০১৫ 

চ্চভজ যন অযা নীা চ্চভজ যন অযা নীা 

৪৯ সেলরটি অলফার 

তালফার সভলয়টি াগর 

াগর 

এরএপ-৪৯/২০১৫ 

তাং-২৮-০৭-২০১৫ 

জনাফ াআপৄয যভান (াআপ 

চন্দন) 

জনাফ াভীভ অরভ 

৫০ ভাটিয যী এরএপ-৫০/২০১৫ 

তাং-২৮-০৭-২০১৫ 

জনাফ ায়ভন তাচ্চযক জনাফ াভীভ অম্মদ খান 

৫১ ফাজালনয ফালয়ালকা এরএপ-৫১/২০১৫ 

তাং-০১-০৯-২০১৫ 

জনাফ সভাঃ চ্চযয়াজুর ভরা 

চ্চযজু 

জনাফ সভাঃ চ্চযয়াজুর ভরা চ্চযজু 

৫২ অকভর অরীয ংায এরএপ-৫২/২০১৫ 

তাং-০৮-১০-২০১৫ 

জনাফ প্রকা অচার্য্প অকা 

 

জনাফ সাভা অচার্য্প 

৫৩ সবারা সতা মায় না 

তালয 

এরএপ-৫৩/২০১৫ 

তাং-১৬-০৯-২০১৫ 

জনাফ যচ্চপক চ্চকদায জনাফ এভ. চ্চদুর ক তন 

৫৪ বালরাফাায গে এরএপ-৫৪/২০১৫ 

তাং-১৬-০৯-২০১৫ 

জনাফ ন্যন্য ভামুন অপলযাজা সুরতানা চ্চ 

৫৫ বৄর মচ্চদ য় এরএপ-৫৫/২০১৫ 

তাং-১৭-০৯-২০১৫ 

প্রয়াত চালী নজরুর আরাভ ড. ভাপৄজুয যভান 

৫৬ যাজাফাবু এরএপ-৫৬/২০১৫ 

তাং-১৭-০৯-২০১৫ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন সভাজালম্মর ক যকায 

৫৭ অচ্চকী (সমৌথ 

প্রলমাজনা) 

এরএপ-৫৭/২০১৫ 

তাং-১৭-০৯-২০১৫ 

জনাফ অব্দুর অচ্চজজ জনাফ সভাঃ আঈসুপ 

 

৫৮ যফাচ্চনী (সমৌথ 

প্রলমাজনা)  

এরএপ-৫৮/২০১৫ 

তাং-১৮-১০-২০১৫ 

জনাফ স্বন অলভদ জনাফ এ, সক, এভ জাভার ঈচ্চিন 

৫৯ গুন্ডাচ্চভ এরএপ-৫৯/২০১৫ 

তাং-২১-১০-২০১৫ 

জনাফ ায়ভন তাচ্চযক জনাফ সভাাম্মদ অরী 

৬০ বালরাফালত ভন রালগ এরএপ-৬০/২০১৫ 

তাং-২৭-১০-২০১৫ 

জনাফ কারাভ কায়ায জনাফ কারাভ কায়ায 

৬১ রার চয (যকাচ্চয 

নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৬১/২০১৫ 

তাং-১৬-১১-২০১৫ 

জনাফ নালদয সচৌদৄযী জনাফ নালদয সচৌদৄযী  পচ্চযদুয সযজা 

াগয 

৬২ মচ্চদ তুচ্চভ জানলত এরএপ-৬২/২০১৫ 

তাং-১৯-১১-২০১৫ 

সজভীন অক্তায নদী  সক. এ 

চ্চপলযাজ (নদী-চ্চপলযাজ) 

জনাফ সভাঃ অযাপৄর আরাভ 

ভজুভদায   

৬৩ এায ায এরএপ-৬৩/২০১৫ 

তাং-২৫-১১-২০১৫ 

জনাফ সদলরায়ায জাান ঝন্টু জনাফ সভাঃ আরাভ চ্চভয়া 

৬৪ ব্ল্ুাক (সমৌথ প্রলমাজনা) এরএপ-৬৪/২০১৫ 

তাং-২৬-১১-২০১৫ 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ 

চ্চকফচ্চযয়া 

জনাফ কাভার সভাাম্মদ চ্চকফচ্চযয়া 

৬৫ পুলড় মায় ভান এরএপ-৬৫/২০১৫ 

তাং-৩০-১১-২০১৫ 

জনাফ পূফ প-যানা জনাফ যীপ সচৌদৄযী 

৬৬ চ্চডলটকটিব এরএপ-৬৬/২০১৫ 

তাং-০৯-১২-২০১৫ 

জনাফ তন অলভদ জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

৬৭ চ্চফজয়গাথা এরএপ-৬৭/২০১৫ 

তাং-১৪-১২-২০১৫ 

জনাফ অজাদ কারাভ চ্চভজপা অপচ্চযন পাচ্চতভা লুা 
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৬৮ চ্চেন্নমূর এরএপ-৬৮/২০১৫ 

তাং-২০-১২-২০১৫ 

জনাফ কাজী ায়াৎ কাজী অপলযাজা চ্চভভ 

৬৯ পূণ পদদঘ পু  সপ্রভ কাচ্চচ্চন-২ এরএপ-৬৯/২০১৫ 

তাং-২০-১২-২০১৫ 

জনাফ াচ্চপঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ চন্দন চ্চন্া 

৭০ ভন জালন না ভলনয 

ঠিকানা 

এরএপ-৭০/২০১৫ 

তাং-২৩-১২-২০১৫ 

জনাফ মুচ্চপকুয যভান 

গুরজায 

জনাফ অফদুয যভান 

৭১ সফরা সলল এপচ্চএপ-৭১/১৫ 

তাং-২৩-১২-২০১৫ 

জনাফ চ্চফ প্রাদ মুখপাজী  

নচ্চন্দতা যায় 

াযা মালকয 
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     ২০১৪ ালর সন্সয নদত্র প্রাপ্ত ফাংরা চরচ্চিলত্রয তাচ্চরকা: 
 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

১ রাট্টু কাআ এর এপ-১/২০১৪ 

তাং-০৯-০১-২০১৪ 

জনাফ চ্চ. এ কাজর সভাঃ দুরার চ্চভয়া 

২ ভলনয ভলে সরখা এরএপ-২/২০১৪ 

তাং-০৯-০১-২০১৪ 

জনাফ ভামুদ সালন মুযাদ জনাফ ভামুদ সালন মুযাদ 

৩ ৭১ এয ংগ্রাভ এরএপ-৩/২০১৪ 

তাং-১৫-০১-২০১৪ 

জনাফ ভনসুয অরী জনাফ ভনসুয অরী 

৪ চ্চকচ্চিয জ্বারা এরএপ-৪/২০১৪ 

তাং-০৪-০২-২০১৪ 

জনাফ নুয সভাাম্মদ ভচ্চন জনাফ এ. চ্চফ. চ্চচ্চিক  

৫ সডয়াচ্চযং রাবায এরএপ-৫/২০১৪ 

তাং-২০-০২-২০১৪ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন জনাফ সভাাযপ সালন তুরা 

৬ দুআ সফয়াআলয়য কীচ্চতপ এরএপ-৬/২০১৪ 

তাং-২০-০২-২০১৪ 

প্রয়াত অফদুল্লা অর ভামুন জনাফ সভাাম্মদ াআপ ঈচ্চিন 

৭ দচ্চফয াললফয ংায এরএপ-৭/২০১৪ 

তাং-১১-০৩-২০১৪ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু জনাফ সভাঃ অবু ফকয 

৮ বালরাফাা এক্সলপ্র এরএপ-০৮/২০১৪ 

তাং- ১৩-০৩-২০১৪ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াপী জনাফ সভাঃ অবুর কারাভ 

৯ চ্চপঁড়া চ্চফদ্যা এরএপ-০৯/২০১৪ 

তাং-২৭-০৩-২০১৪ 

জনাফ সভািপা যয়ায 

পারুকী 

জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

১০ দুটি ভলনয াগরাভী এরএপ-১০/২০১৪ 

তাং-০২-০৪-২০১৪ 

জনাফ জুরা সচৌদৄযী রা জনাফ বুজ খান 

১১ জান এরএর-১১/২০১৪ 

তাং-১৭-০৪-২০১৪ 

জনাফ চ্চজ. যকায চ্চভল ফন্যা নাচ্চজভ 

১২ ভালয়য ভভতা এরএপ-১২/২০১৪ 

তাং-১৭-০৪-২০১৪ 

জনাফ সভািাচ্চপজুয যভান 

ফাবু 

জনাফ সভাঃ অচ্চভরুর আরাভ 

১৩ কালেয ত্রু এরএপ-১৩/২০১৪ 

তাং-১৭-০৪-২০১৪ 

জনাফ এভ এ অঈয়ার জনাফ অবুর কালভ 

১৪ সচ্চদন বৃচ্চি চ্চের এরএপ-১৪/২০১৪ 

তাং-২০-০৪-২০১৪ 

জনাফ াীন সুভন চ্চভল যত্না কফীয 

১৫ বালরাফালর সদাল চ্চক 

তালত 

এরএপ-১৫/২০১৪ 

তাং-২০-০৪-২০১৪ 

জনাফ সখাকন চ্চযজবী জনাফ নাচ্চজয ঈচ্চিন অলভদ চ্চযজবী 

১৬ বাঙ্গা ভন এরএপ-১৬/২০১৪ 

তাং-২০-০৪-২০১৪ 

জনাফ এভ এ খান মুকুর জনাফ সভাঃ যচ্চপক যাজ 

১৭ কখলনা বৄলর সমনা এরএপ-১৭/২০১৪ 

তাং-২৪-০৪-২০১৪ 

জনাফ সভািাচ্চপজুয যভান 

ফাবু 

অপলযাজা সুরতানা (চ্চ) 

১৮ পাঁদ  এরএপ-১৮/২০১৪ 

তাং- ২৪-০৪-২০১৪ 

জনাফ াচ্চপঈচ্চিন াচ্চপ চ্চপকুর আরাভ যালর 

১৯ বারফাায তাজভর এরএপ-১৯/২০১৪ 

তাং- ২৮-০৪-২০১৪ 

মুচ্চক্তলমাদ্ধা অান ঈল্লা 

ভচ্চন 

মুচ্চক্তলমাদ্ধা অান ঈল্লা ভচ্চন 

২০ অচ্চভ শুদৄ সচলয়চ্চে 

সতাভায় 

(সমৌথ প্রলমাজনা) 

এরএপ-২০/২০১৪ 

তাং-০৫-০৫-২০১৪

জনাফ নন্য ভামুন জনাফ নন্য ভামুন 

২১ জান এরএপ-২১/২০১৪ 

তাং-০৮-০৫-২০১৪ 

জনাফ চ্চজ যকায জনাফ ফন্যা নাচ্চজভ 

২২ তাযকাঁটা এরএপ-২২/২০১৪ 

তাং- ১৪-০৫-২০১৪ 

জনাফ মুাম্মদ সভািপা 

কাভার যাজ 

সুকরা ফচ্চণক  
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২৩ নুলক্রা এর এপ-২৩/২০১৪ 

তাং-১৮-০৫-২০১৪ 

জনাফ সগারাভ সভািপা চ্চমুর চ্চভল াথী আরাভ  পচ্চযদুয সযজা 

াগয 

২৪ গাচ্চড়য়ারা এরএপ-২৪/২০১৪ 

তাং-২১-০৫-২০১৪ 

জনাফ সভাঃ অযাপৄর অরভ 

যলপ অযাপ চ্চচ্চয 

জনাফ সভাঃ অযাপৄর অরভ যলপ 

অযাপ চ্চচ্চয 

২৫ দৃশ্য ত্রু এরএপ-২৫/২০১৪ 

তাং-২১-০৫-২০১৪ 

জনাফ ভাসুদ াযলবজ অচ্চকফ াযলবজ  ভারুয াযলবজ 

২৬ সখরা এরএপ-২৬/২০১৪ 

তাং- ২১-০৫-২০১৪ 

জনাফ অব্দুর ভচ্চতন জনাফ হুভায়ূন কচ্চফয 

২৭ সূচনা সযখায চ্চদলক এরএপ-২৭/২০১৪ 

তাং-২৫-০৫-২০১৪ 

জনাফ ীদুজ্জাভান অকা জনাফ ীদুজ্জাভান অকা 

২৮ ে ে সপ্রলভয গে এরএপ-২৮/২০১৪ 

তাং- ২৭-০৫-২০১৪ 

এা আঈসুপ  যদায 

াচ্চনয়াত সালন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

যদায াচ্চনয়াতদ সালন 

২৯ অলগ মচ্চদ জানতাভ তুআ 

চ্চফ য 

এরএপ-২৯/২০১৪ 

তাং-২৯-০৫-২০১৪ 

জনাফ ভনতাজুয যভান 

অকফয 

জনাফ ভনতাজুয যভান অকফয 

৩০ বৃন্নরা (চ্চডচ্চজটার) 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৩০/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ মুযাদ াযলবজ জনাফ মুযাদ াযলবজ  

৩১ ভাআ সনভ আজ চ্চচ্চভ এরএপ-৩১/২০১৪ 

তাং-২৪-০৬-২০১৪ 

জনাফ ভনতাজুয যভান 

অকফয 

চ্চচ্চভ আরাভ কচ্চর 

৩২ চ্চপ্রয়া তুচ্চভ সুখী  এরএপ-৩২/২০১৪ 

তাং-২৬-০৬-২০১৪ 

জনাফ গীতাচ্চর াান গীতাচ্চর াান 

৩৩ অআ সডান্ট সকয়ায এরএপ-৩৩/২০১৪ 

তাং- ০৯-০৭-২০১৪ 

জনাফ সভাাম্মদ সালন জনাফ সভাঃ অব্দুয যভান 

৩৪ ুালরা চ্চভত এরএপ-৩৪/২০১৪ 

তাং-০৯-০৭-২০১৪ 

জনাফ ঙ্খ দাগুপ্ত খন্দকায জাচ্চভর ঈিীন  অবু অলভদ 

জায়দান যাফফী 

৩৫ ভাড পায-২ এরএপ-৩৫/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ এভ. এ. যচ্চভ জনাফ অফদুর অরীভ 

৩৬ স্বপ্ন সোঁয়া এরএপ-৩৬/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ চ্চপক াান জনাফ সভাঃ মুচ্চনয সযজা 

 

৩৭ তুআ শুদৄ অভায এরএপ-৩৭/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ যাজু সচৌদৄযী জনাফ সভাাম্মদ অরী 

৩৮ বৃন্নরা (৩৫ চ্চভ:চ্চভ:) 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৩৮/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ মুযাদ াযলবজ জনাফ মুযাদ াযলবজ  

৩৯ চ্চলযা দ্যা সুাযটায এরএপ-৩৯/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৪ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন জনাফ াচ্চকফ খান যানা 

৪০ রাব সটন এরএপ-৪০/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৫ 

জনাফ াাদাৎ সালন চ্চরটন জনাফ সভাাযযপ সালন 

৪১ কচ্চভনায এরএপ-৪১/২০১৪ 

তাং-১৫-০৭-২০১৫ 

জনাফ অলনায়ায চ্চযাজী জনাফ সভাঃ সভাজালম্মর চ্চকদায 

৪২ জালননা এ ভন এরএপ-৪২/২০১৪ 

তাং-১৭-০৭-২০১৪ 

জনাফ এভ এ যচ্চভ জনাফ সতৌচ্চদ সালন সচৌদৄযী 

৪৩ লনক ালধয ভয়না এরএপ-৪৩/২০১৪ 

তাং-২২-০৭-২০১৪ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু চ্চভল চ্চচত্রা জচ্চয 

৪৪ াচ্চনমুন এরএপ-৪৪/২০১৪ 

তাং-২২-০৭-২০১৪ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

৪৫ সভাট লয়রকাভ-২ এরএপ-৪৫/২০১৪ 

তাং-২৩-০৭-২০১৪ 

জনাফ এভ. এ জচ্চরর নে জনাফ এভ. এ জচ্চরর নে 
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৪৬ এআ তুচ্চভআ সআ তুচ্চভ এর এপ-৪৬/২০১৪ 

তাং-১২-০৮-২০১৪ 

জনাফ গাজীঈয যভান জনাফ গাজীঈয যভান 

৪৭ হৃদয় সদারালনা সপ্রভ এরএপ-৪৭/২০১৪ 

তাং-১২-০৮-২০১৪ 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ জনাফ সভাঃ অক্তারুজ্জাভান অক্তায 

৪৮ বারফালত চায় ভন এরএপ-৪৮/২০১৪ 

তাং-১২-০৮-২০১৪ 

জনাফ অলনায়ায চ্চকদায সভাাম্মদ চ্চপকুর আরাভ 

৪৯ ফ পনাা আয়াফা এরএপ-৪৯/২০১৪ 

তাং-২০-০৮-২০১৪ 

জনাফ কাজী ায়াৎ জনাফ কাজী ায়াৎ 

৫০ চায ক্ষলয বালরাফাা এরএপ-৫০/২০১৪ 

তাং-২০-০৮-২০১৪ 

জনাফ মুাম্মদ জাচ্চকয খান জনাফ অফদু োরাভ সভাল্লা 

 

৫১ লনক াধনায লয এরএপ-৫১/২০১৪ 

তাং-২০-০৮-২০১৪ 

জনাফ অবুর কারাভ অজাদ ড. ভাপৄজুয যভান 

 

৫২ এক কা চা এরএপ-৫২/২০১৪ 

তাং-১৬-০৯-২০১৪ 

জনাফ নইভ আভচ্চতয়াজ 

সনয়ামূর 

জনাফ সপযলদৌ অলভদ 

৫৩ সভঘভল্লায 

(যকাযী নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৫৩/২০১৪ 

তাং-১৬-০৯-২০১৪ 

জনাফ জাচ্চদুয যচ্চভ ঞ্জন জনাফ জাচ্চদুয যচ্চভ ঞ্জন 

৫৪ অভযা কযলফা জয় এরএপ-৫৪/২০১৪ 

তাং-১৬-০৯-২০১৪ 

জনাফ অান ালযায়ায জনাফ অান জুফালয়য 

৫৫ স্বপ্ন সম তুআ এরএপ-৫৫/২০১৪ 

তাং-২৪-০৯-২০১৪৫ 

জনাফ ভচ্চনরুর আরাভ 

সালর 

জনাফ সভাঃ সাযাফ সালন 

৫৬ চ্চকচ্চিভাত এরএপ-৫৬/২০১৪ 

তাং-২৪-০৯-২০১৪ 

জনাফ অচ্চকুয যভান জনাফ কাভার াান  সভাাম্মদ চ্চযয়াদ 

সালন 

৫৭ টাআভ সভচ্চন এরএপ-৫৭/২০১৪ 

তাং-২৪-০৯-২০১৪ 

জনাফ  ায়ভন জাান জনাফ আফলন াান খান 

৫৮ ভলনয জালে এরএপ-৫৮/২০১৪ 

তাং-২৪-০৯-২০১৪ 

জনাফ মুাম্মদ জাচ্চকয খান চ্চভল যাচ্চফনা বৃচ্চি 

৫৯ গ্াংটায চ্চযটাণ প এরএপ-৫৯/২০১৪ 

তাং-২৯-০৯-২০১৪ 

জনাফ অচ্চকুয যভান চ্চভল াযচ্চভনা নাচ্চযন 

৬০ সগআভ এরএপ-৬০/২০১৪ 

তাং- ০১-১০-২০১৪ 

জনাফ যলয়র চ্চনক 

 

জনাফ সভাঃ অব্দুর ভচ্চজদ চ্চভয়া (চ্চভরটন) 

৬১ য়াচ্চন পং এরএপ-৬১/২০১৪ 

তাং-২৯-০৯-২০১৪ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ সভাাম্মদ াআপৄর অরভ খান 

৬২ কঠিন প্রচ্চতলাধ এরএপ-৬২/২০১৪ 

তাং-০১-১০-২০১৪ 

জনাফ নজরুর আরাভ খান জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযলদ 

৬৩ ক্ষচ্চণলকয বারফাা এরএপ-৬৩/২০১৪ 

তাং-০১-১০-২০১৪ 

জনাফ সভাঃ অবূর কালভ 

ভন্ডর 

জনাফ ভীয কালভ যদায 

 

৬৪ সপ্রভ কযলফা সতাভায 

ালথ 

এরএপ-৬৪/২০১৪ 

তাং-০১-১০-২০১৪ 

জনাফ যচ্চকবুর অরভ যচ্চকফ জনাফ সভাঃ হুভায়ুন কচ্চফয 

৬৫ সযা নায়ক এরএপ-৬৫/২০১৪ 

তাং০১-১০-২০১৪ 

জনাফ য়াচ্চকর অলভদ জনাফ সভাঃ আরাভ চ্চভয়া 

৬৬ চ্চটম্যান এরএপ-৬৬/২০১৪ 

তাং-০১-১০-২০১৪ 

জনাফ য়ালজদ অরী সুভন জনাফ সভাঃ জাাঙ্গীয অরভ 

৬৭ যাঙ্গাভন এরএপ-৬৭/২০১৪ 

তাং-০২-১০-২০১৪ 

জনাফ মুাম্মদ জাচ্চকয খান জনাফ সভাঃ সখাকন যাজু 

৬৮ লচনা হৃদয় এরএপ-৬৮/২০১৪ 

তাং-০২-১০-২০১৪ 

জনাফ চ্চপকুর আরাভ খান জনাফ অচ্চপ অকফয 
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৬৯ চ্চকচ্চিয জ্বারা 

(চ্চডচ্চজটার) 

এরএপ-৬৯/২০১৪ 

তাং-১৪-১০-২০১৪ 

জনাফ নুয সভাাম্মদ ভচ্চন জনাফ এ. চ্চফ. চ্চচ্চিক 

৭০ ভ্রাচ্চে এরএপ-৭০/২০১৪ 

তাং-২১-১০-২০১৪ 

জনাফ চ্চফপ্লফ যীপ জনাফ অবু ফক্কয চ্চচ্চিক 

৭১ ংকে এরএপ-৭১/২০১৪ 

তাং-২৮-১০-২০১৪ 

জনাফ তাজু কাভরুর জনাফ সভাঃ অব্দুর ভচ্চজদ 

৭২ চ্চজলযা সথলক ট চ্চলযা এরএপ-৭২/২০১৪ 

তাং-০২-১১-২০১৪ 

জনাফ াীন সুভন জনাফ সভাঃ আকফার সালন জয়  সভাঃ 

মুজালম্মর সালন 

৭৩ কলি ায়া বালরাফাা এরএপ-৭৩/২০১৪ 

তাং-০৩-১১-২০১৪ 

জনাফ এ অয মুকুর সনত্রফাদী জনাফ ারুন য যীদ (পয়ার) 

৭৪ নয় েয় এরএপ-৭৪/২০১৪ 

তাং- ০৬-১১-২০১৪ 

জনাফ যাপালয়র অদান জনাফ সখাযলদ অরভ খরু 

৭৫ কাতুপজ এরএপ-৭৫/২০১৪ 

তাং-১১-১১-২০১৪ 

জনাফ ফাপ্পাযাজ জনাফ খাচ্চরদ সালন ম্রাট 

৭৬ বালরা অভালক 

ফালতআ লফ 

এরএপ-৭৬/২০১৪ 

তাং-১১-১১-২০১৪ 

জনাফ অরী অজাদ জনাফ সভাঃ ভচ্চন ারাদায 

৭৭ অয়না সুন্দযী এরএপ-৭৭/২০১৪ 

তাং-১৩-১১-২০১৪ 

জনাফ সভাঃ মুকবুর সালন জনাফ সভাঃ জচ্চভ ঈচ্চিন 

৭৮ সতাভায জন্য ভন কাঁলন্দ এরএপ-৭৮/২০১৪ 

তাং-১৩-১১-২০১৪ 

জনাফ এ সজ যানা সভাাঃ ায়া সফগভ কচ্চর 

৭৯ ফািফ বালরাফাা এরএপ-৭৯/২০১৪ 

তাং-২৪-১১-২০১৪ 

জনাফ কাজর কুভায জনাফ াচ্চফবুর অান 

৮০ াগরা চ্চদয়ানা এরএপ-৮০/২০১৪ 

তাং-২৩-১১-২০১৪ 

জনাফ য়ালজদ অরী সুভন জনাফ সভাঃ চ্চভজানুয যভান 

৮১ চ্চজলযা চ্চডগ্রী এরএপ-৮১/২০১৪ 

তাং-৩০-১১-২০১৪ 

জনাফ চ্চনলভল অআচ জনাফ এ. সক. এভ. অনোরুর অরভ 

৮২ ঘাপৄর এরএপ-৮২/২০১৪ 

তাং-০৭-১২-২০১৪ 

খান াযপৄিীন সভাাম্মদ 

অকযাভ (অকযাভ খান) 

জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৮৩ গুন্ডা ( The 

Terrorist) 

এরএপ-৮৩/২০১৪ 

তাং-০৭-১২-২০১৪ 

জনাফ আস্পাানী অচ্চযপ 

জাান 

জনাফ জাানগীয অরভ 

৮৪ একাত্তলযয ক্ষুচ্চদযাভ 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৮৪/২০১৪ 

তাং-০৯-১২-২০১৪ 

জনাফ ভান্নান ীযা জনাফ ভান্নান ীযা 

৮৫ কালরয চ্চরখন এরএপ-৮৫/২০১৪ 

তাং-১৪-১২-২০১৪ 

জনাফ জুলয়র পাযী জনাফ জুলয়র পাযী 

৮৬ সদা দ্যা চ্চরডায এরএপ-৮৬/২০১৪ 

তাং-১৮-১২-২০১৪ 

জনাফ সকত নাচ্চয জনাফ সভাঃ অচ্চরভ ঈল্যা 

৮৭ বালরাফাায চুালরঞ্জ এরএপ-৮৭/২০১৪ 

তাং- ১৮-১২-২০১৪ 

জনাফ অফদুর ভান্নান জনাফ সভাঃ সভািাচ্চপজুয যভান 

৮৮ ৭১ এয ভা জননী 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৮৮/২০১৪ 

তাং- ১৮-১২-২০১৪ 

জনাফ াহ্ অরভ চ্চকযণ জনাফ সভাঃ াহ্ অরভ বঞা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০১৩ ালর সন্সয নদত্র প্রদত্ত ফাংরা চরচ্চিলত্রয তাচ্চরকা: 
 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

১ সআ তুচ্চভ নাচ্চভকা 

(৩৫ চ্চভ.চ্চভ.) 

এর এপ-১/২০১৩ 

তাং-২০-০১-২০১৩ 

জনাফ যয়ায সালন ায়া সফগভ কচ্চর 

২ জজ ব্যাচ্চযটায পুচ্চর 

কচ্চভনায (৩৫ চ্চভ.চ্চভ.) 

এর এপ-২/২০১৩ 

তাং-২৩-০১-২০১৩ 

এপ অআ ভাচ্চনক এপ অআ ভাচ্চনক 

৩ ন্যযকভ বালরাফাা এরএপ-৩/২০১৩ 

তাং- ০৭-০২-২০১৩ 

জনাফ াীন সুভন জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

৪ ীভানাীন এরএপ-৪/২০১৩ 

তাং-০৪-০২-২০১৩ 

জনাফ সকচ্চবন দারচ্চব জনাফ যাান আরাভ 

৫ াগর সতায জন্যলয এরএপ-৫/২০১৩ 

তাং-২৪-০২-২০১৩ 

জনাফ ভইন চ্চফশ্বা জনাফ ভইন চ্চফশ্বা 

৬ জজ ব্যাচ্চযটায পুচ্চর 

কচ্চভনায 

এরএপ-৬/২০১৩ 

তাং-০৩-০৩-২০১৩ 

এপ অআ ভাচ্চনক এপ অআ ভাচ্চনক 

৭ অয়না কাচ্চনী এরএপ-৭/২০১৩ 

তাং-০৭-০৩-২০১৩ 

জনাফ অব্দুয যাজ্জাক জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৮ চ্চচ্চয পযাদ এরএপ-৮/২০১৩ 

তাং-০৭-০৩-২০১৩ 

গাজী ভাবুফ জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৯ হৃদলয় ৭১ এরএপ-৯/২০১৩ 

তাং-২৫-০৩-২০১৩ 

জনাফ ালদক চ্চচ্চিকী জনাফ অফফা ঈল্লা চ্চকদায 

১০ অকা কত দূলয এরএপ-১০/২০১৩ 

তাং-১৯০৩-২০১৩ 

াচ্চভয়া জাভান াচ্চভয়া জাভান  পচ্চযদুয সযজা াগয 

১১ সদযক্ষী এরএপ-১১/২০১৩ 

তাং-১৯-০৩-২০১৩ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী যাজা সুচ্চভত যভান 

১২ চ্চনঃস্বাথ প বালরাফাা 

(৩৫ চ্চভ.চ্চভ.) 

এরএপ-১২/২০১৩ 

তাং-২৫-০৩-২০১৩ 

জনাফ এভ এ জচ্চরর নে জনাফ এভ এ জচ্চরর নে 

১৩ সআ তুচ্চভ নাচ্চভকা এরএপ-১৩/২০১৩ 

তাং-৩১-০৩-২০১৩ 

জনাফ যয়ায সালন ায়া সফগভ কচ্চর 

১৪ রূগায়ার এরএপ-১৪/২০১৩ 

তাং-০২-০৪-২০১৩ 

জনাফ াচ্চফবুয যভান াচ্চফফ জনাফ সদফাীল যায় 

১৫ কুসুভপুলযয গে এরএপ-১৫/২০১৩ 

তাং-১৬-০৪-২০১৩ 

জনাফ সপযলদৌল য়াচ্চদ জনাফ সপযলদৌ য়াচ্চদ 

১৬ সতাভায ভালঝ অচ্চভ এরএপ-১৬/২০১৩ 

তাং- ২৫-০৪-২০১৩ 

জনাফ সভাঃ চ্চপকুর আরাভ 

সালর 

জনাফ সভাঃ চ্চপকুর আরাভ সালর 

১৭ চ্চনষ্পা মুন্না (৩৫ 

চ্চভ.চ্চভ.) 

এরএপ-১৭/২০১৩ 

তাং- ২৮-০৪-২০১৩ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন জনাফ সভাাম্মদ অরী 

১৮ জটির সপ্রভ এরএপ-১৮/২০১৩ 

তাং-৩০-০৪-২০১৩ 

জনাফ াীন সুভন জনাফ সভাঃ চ্চভজানুয যভান 

১৯ নতুন াত বাআ চম্পা এরএপ-১৯/২০১৩ 

তাং-৩০-০৪-২০১৩ 

জনাফ সভাঃ চ্চভজানুয যভান 

বুলরট 

জনাফ সভাঃ চ্চভজানুয যভান বুলরট 

২০ ফনভ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  এরএপ-২০/২০১৩ 

তাং-০৮-০৫-২০১৩ 

জনাফ চ্চফরী াচ্চদক জনাফ সভাাম্মদ আকফার 

২১ কুভাযী ভা এরএপ-২১/২০১৩ 

তাং-১৫-০৫-২০১৩ 

জনাফ ফাবুর সযজা নাচ্চভা অক্তায তুচ্চর 

 

 

 

 



-২- 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

২২ চ্চনঃস্বাথ প বালরাফাা এরএপ-২২/২০১৩ 

তাং-২২-০৫-২০১৩ 

জনাফ এভ এ জচ্চরর নে জনাফ এভ এ জচ্চরর নে 

২৩ এক ালয় নূপুয এরএপ-২৩/২০১৩ 

তাং-২২-০৫-২০১৩ 

জনাফ ফাবুর সযজা সভাঃ ালনায়ায সালন সখ 

২৪ চ্চনষ্পা মুন্না এরএপ-২৪/২০১৩ 

তাং-২২-০৫-২০১৩ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন জনাফ সভাাম্মদ অরী 

২৫ সযাচ্চভ ২০১৩ এরএপ-২৫/২০১৩ 

তাং-৩০-০৫-২০১৩ 

জনাফ যাজু সচৌদৄযী জনাফ সভাঃ অবুর কারাভ  

২৬ সপ্রভ সপ্রভ াগরাভী এরএপ-২৬/২০১৩ 

তাং- ০৬-০৬-২০১৩ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ আস্পাানী অচ্চযপ জাান 

২৭ সাড়া ভন এরএপ-২৭/২০১৩ 

তাং-০৬-০৬-২০১৩ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু জনাফ অব্দুর অচ্চজজক 

২৮ আবটিচ্চজং এরএপ-২৮/২০১৩ 

তাং-১০-০৬-২০১৩ 

জনাফ কাজী ায়াৎ জনাফ কাজী ভারুপ 

২৯ ভন সতায জন্য াগর এরএপ-২৯/২০১৩ 

তাং- ১৭-০৬-২০১৩ 

জনাফ াচ্চনপ সযজা চ্চভরন জনাফ সভাঃ ফাবুর সালন 

৩০ ঢাকা টু সফালম্ব এরএপ-৩০/২০১৩ 

তাং- ১৮-০৬-২০১৩ 

জনাফ ঈত্তভ অকা জনাফ সভাঃ াভসুর অরভ 

৩১ ভাআ সনভ আজ খান 

(৩৫ চ্চভঃ চ্চভঃ) 

এরএপ-৩১/২০১৩ 

তাং- ১৯-০৬-২০১৩ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন  জনাফ অলভদ সচৌদৄযী ান 

৩২ চ্চযজন (যকাচ্চয 

নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৩২/২০১৩ 

তাং-২৩-০৯-২০১৩ 

জনাফ চ্চভজপা াখায়াৎ 

সালন 

জনাফ চ্চভজপা াখায়াৎ সালন 

৩৩ এয সফী বালরাফাা 

মায় না 

 

এরএপ-৩৩/২০১৩ 

তাং-২১-০৭-১৩ 

জনাফ জাচ্চকয সালন যাজু জনাফ কাভার সভাাম্মদ চ্চকফচ্চযয়া 

৩৪ বালরাফাা অজকার এরএপ-৩৪/২০১৩ 

তাং২১-০৭-১৩ 

জনাফ চ্চ এ কাজর জনাফ অব্দুর অচ্চজজ 

৩৫ ভাআ সনভ আজ খান 

(চ্চডচ্চজটার) 

এরএপ-৩৫/২০১৩ 

তাং-২৫-৭-১৩ 

জনাফ ফচ্চদঈর অরভ সখাকন জনাফ অলভদ সচৌদৄযী ান 

৩৬ মৃচ্চত্তকা ভায়া (যকাচ্চয 

নুদানপ্রাপ্ত 

এরএপ-৩৬/২০১৩ 

তাং-২৫-০৭-২০১৩ 

জনাফ গাজী যাকালয়ত জনাফ গাজী যাকালয়ত  পচ্চযদুয সযজা 

াগয 

৩৭ পুত্র এখন য়ায়ারা এরএপ-৩৭/১৩ 

তাং-৩০-০৭-১৩ 

নাযচ্চগ অক্তায ড. ভাপৄজুয যভান 

৩৮ কাজলরয চ্চদনযাচ্চত্র  

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৩৮/২০১৩ 

তাচ্চযখ - ০৭-০৮-১৩ 

জনাফ জর খালরদ জনাফ জর খালরদ  

৩৯ চ্চকছ অা চ্চকছ 

বারফাা 

এরএপ-৩৯/২০১৩ 

তাং- ২৭-৮-২০১৩ 

জনাফ সভািাচ্চপজুয যভান 

ভাচ্চনক 

জনাফ সভাঃ অব্দুর াচ্চরভ 

৪০ তবু বালরাফাচ্চ এরএপ-৪০/২০১৩ 

তাং- ০৩-৯-২০১৩ 

জনাফ ভনতাজুয যভান 

অকফয 

জনাফ ীল ভলনায়ায    

৪১ ঈধা এরএপ-৪১/২০১৩ 

তাং- ০৩-০৯-২০১৩ 

অলযচ্চপন অরভ খান অলযচ্চপন অরভ খান (সুভন অলযচ্চপন) 

৪২ চ্চক সপ্রভ সদখাআরা এরএপ-৪২/২০১৩ 

তাং- ১৫-০৯-২০১৩ 

জনাফ া সভাঃ ংগ্রাভ জনাফ সভাাযপ সালন  

 

 

 

 



-৩- 

 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

৪৩ ফাংরায াগলু এরএপ-৪৩/২০১৩ 

তাং- ১৫-০৯-২০১৩ 

জনাফ চ্চকলায াা জনাফ চ্চকলায াা 

৪৪ সতাভায অচ্চে সতাভাযআ 

থাকলফা 

এর এপ-৪৪/২০১৩ 

তাং- ১৯-০৯-২০১৩ 

জনাফ কারাভ কায়ায জনাফ চ্চকান্দায অরী সন্টু 

৪৫ পুত্র এখন য়া য়ারা এরএপ-৪৫/১৩ 

তাং- ১৫-০৯-২০১৩ 

নাযচ্চগ অক্তায ড. ভাপৄজুয যভান 

৪৬ আচ্চি আচ্চি সপ্রভ এরএপ-৪৬/২০১৩ 

তাং- ২৪-৯-২০১৩ 

জনাফ যাজু সচৌদৄযী সভাঃ অবুর কারাভ  

৪৭ পূণ পদদঘ পু  সপ্রভ কাচ্চনী এরএপ-৪৭/২০১৩ 

তাং- ০১-১০-২০১৩ 

জনাফ াচ্চপ ঈচ্চিন াচ্চপ জনাফ চন্দন চ্চনা 

৪৮ স্বপ্নীর বফন এরএপ-৪৮/২০১৩ 

তাং- ০২-১০-২০১৩ 

চ্চজ. এভ.পৄরুক জনাফ চ্চজ. এভ পৄরুক 

৪৯ দাফাং এরএপ-৪৯/২০১৩ 

তাং-০৭-১০-২০১৩ 

জনাফ এ, সক অজাদ জনাফ অচ্চতকুয যভান চ্চরটন 

৫০ সপ্রচ্চভক নাম্বায য়ান এরএপ-৫০/২০১৩ 

তাং-০৭-১০-২০১৩ 

জনাফ যচ্চকবুর আরাভ যচ্চকফ জনাফ অলনায়ায সালন 

৫১ পৄর এন্ড পাআনার এরএপ-৫১/২০১৩ 

তাং-০৭-১০-২০১৩ 

জনাফ ভালরক অপাযী তাী পারুক 

৫২ চ্চি এরএপ-৫২/২০১৩ 

তাং-০৭-১০-২০১৩ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী জনাফ সভাঃ অবু ফকয 

৫৩ চ্চক দারুণ সদখলত এরএপ-৫৩/২০১৩ 

তাং-০৮-১০-২০১৩ 

জনাফ য়ালজদ অরী সুভন জনাফ য়ালজদ অরী সুভন 

৫৪ বালরাফাা চ্চজন্দাফাদ এরএপ-৫৪/২০১৩ 

তাং-১০-১০-২০১৩ 

জনাফ সদফাীল চ্চফশ্বা চ্চভজ অপা ক সরাা 

৫৫ সতাভায কালে ঋণী এরএপ-৫৫/২০১৩ 

তাং-০৬-১১-২০১৩ 

জনাফ াাদাৎ সালন চ্চরটন চ্চদর সভাাম্মদ চ্চদলু 

৫৬ সজানাচ্চকয অলরা (৩৫ 

এভ এভ) 

এরএপ-৫৬/২০১৩ 

তাং-০৬-১১-২০১৩ 

জনাফ খাচ্চরদ ভামুদ চ্চভঠু জনাফ পচ্চযদুয সযজা াগয 

৫৭ দাগ এআ বুলকয চ্চবতয এরএপ-৫৭/২০১৩ 

তাং-০৬-১১-২০১৩ 

জনাফ ফজলুয যালদ সচৌদৄযী জনাফ ফজলুয যালদ সচৌদৄযী 

৫৮ অআ এুাভ যাজ এরএপ-৫৮/২০১৩ 

তাং-০৬-১১-২০১৩ 

জনাফ ভাসুদ অজাদ জনাফ সভাঃ সপাযকান চ্চভয়া 

৫৯ সখরা ৩৫ চ্চভ. চ্চভ. এরএপ-৫৯/২০১৩ 

তাং-০৭-১১-২০১৩ 

এভ এ ভচ্চতন জনাফ সভাঃ হুভায়ূন কচ্চফয 

৬০ নুলক্রা এরএপ-৬০/২০১৩ 

তাং-১০-১১-২০১৩ 

সগারাভ সভািপা চ্চমুর চ্চভল াথী আরাভ 

৬১ সনকাফফলযয ভাপ্রয়াণ 

(যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত) 

এরএপ-৬১/২০১৩ 

তাং- ২৪-১১-২০১৩ 

জনাফ ভাসুদ চ্চথক জনাফ ভাসুদ চ্চথক 

৬২ সফলম্য এরএপ-৬২/২০১৩ 

তাং- ২৫-১১-২০১৩ 

জনাফ এডাভ দঈরা জনাফ সভাাম্মদ সালন সজভী 

৬৩ সতালক বালরাফালতআ 

লফ 

এরএপ-৬৩/২০১৩ 

তাং-২৬-১১-২০১৩ 

জনাফ যাজু সচৌদৄযী জনাফ াচ্চযয়ায পচ্চযদ 

 

 

 

 



-৪- 

 

 

ক্রঃ 

নং 

চরচ্চিলত্রয নাভ নদলত্রয নম্বয  

 তাচ্চযখ 

চ্চযচারলকয নাভ প্রলমাজলকয নাভ 

৬৪ ীভালযখা এরএপ-৬৪/২০১৩ 

তাং-২৮-১১-২০১৩ 

সদয়ান নাজমুর জনাফ াচ্চনা নাজমুর 

৬৫ ৭১ এয সগচ্চযরা 

(চ্চফনা কতপন) 

এরএপ-৬৫/২০১৩ 

তাং-২৮-১১-২০১৩ 

জনাফ চ্চভজানুয যভান 

াভীভ 

জনাফ চ্চভজানুয যভান াভীভ 

৬৬ জীফনঢুরী (যকাচ্চয 

নুদানপ্রাপ্ত) 

৩৫ 

এরএপ-৬৬/২০১৩ 

তাং-০৪-১২-২০১৩ 

জনাফ তানবীয সভাকালম্মর জনাফ তানবীয সভাকালম্মর 

৬৭ সরালব া াল মৃতুু এরএপ-৬৭/২০১৩ 

তাং-০৯-১২-২০১৩ 

জনাফ সাানুয যভান 

সাান 

জনাফ সভাঃ সগারাভ সভাযলদ 

৬৮ যাজত্ব এরএপ-৬৮/২০১৩ 

তাং-২৩-১২-২০১৩ 

জনাফ আপলতখায সচৌদৄযী জনাফ যাজা সুচ্চভত যভান 

৬৯ নেকালরয 

‘‘FOREVER’’ 

এরএপ-৬৯/২০১৩ 

তাং-২৬-১২-২০১৩ 

জনাফ ঐশ্বম প ফীযজান জনাফ ঐশ্বম প ফীযজান 

৭০ সড ভািায (৩৫চ্চভ.চ্চভ.) 

যকাচ্চয নুদানপ্রাপ্ত 

এরএপ-৭০/২০১৩ 

তাং-০১-০১-২০১৪ 

জনাফ সদলরায়ায জাান ঝন্টু জনাফ সদলরায়ায জাান ঝন্টু  পচ্চযদুয 

সযজা াগয 

 


