
ক্র.নং/রযজচ.নং ফইয়েয নাভ ররঔয়ওয নাভ মূল্য

০১ জফশ্বনফী রকারাভ রভাস্তপা ৪০/- 

০২ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

০৩ জচন্নুযাইন মযত উভান ড. ভান কজন ৬০/-

০৪ উভাইো জঔরাপত ড. ভান কজন ৪৫/-

০৫ মযত আরী (যা.) ড. ভান কজন ৪৫/-

০৬ আব্বাীে জঔরাপত ড. ভান কজন ৫০/- 

০৭ ইরায়ভয অথ থনীজত ভা.মুাম্মদ আ.যজভ ১৪০/- 

০৮ ইরাভী জ্ঞান রওাল          মু.আব্দুর াই নদবী ১২০/- 

০৯ মুজরভ বযতায স্বন থযুক ভজপজুল্লা ওফীয ২২৫/- 

১০ মুজরভ বযতায স্বন থযুক ভজপজুল্লা ওফীয ২২৫/- 

১১ মুজরভ বযতায স্বন থযুক ভজপজুল্লা ওফীয ২২৫/- 

১২ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৩ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৪ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৫ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৬ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৭ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ২৫০/- 

১৮ ভধ্যযুয়কয মুজরভ স্থাতয  ংস্কৃজত মুা আনাযী ২৫০/- 

১৯ ভধ্যযুয়কয মুজরভ স্থাতয  ংস্কৃজত মুা আনাযী ২৫০/- 

২০ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা এ জফ এভ ইোকুফ আরী ২২৫/- 

২১ মুজরভ জঘত্রওরা ড.সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

২২ মুজরভ জঘত্রওরা ড.সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

২৩ মুজরভ জঘত্রওরা ড.সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

২৪ মুজরভ জঘত্রওরা ড.সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

২৫ মুজরভ জঘত্রওরা ড.সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

২৬ উত্তয আজিওা  রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ড. এভ আব্দুর ওায়দয ১৬০/- 

২৭ ভজচয়দয ইজতা ড.সেদ ভামু াান ২৪০/- 

২৮ ীযায়ত নফী াও (া.) অধ্যক্ষ রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

২৯ ীযায়ত নফী াও (া.) অধ্যক্ষ রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৩০ ীযায়ত নফী াও (া.) অধ্যক্ষ রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৩১ মুরভানয়দয ইজতা প্র.রভা.আজতোয যভান ৪৫০/- 

৩২ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৩ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

যওাজয এভ এভ ওয়রচ, ময়ায

ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত জফবাক

রজভনায রাইয়েজযয ফইয়েয তাজরওা



৩৪ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৫ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৬ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৭ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৮ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৩৯ ভধ্যপ্রায়ঘযয অতীত  ফতথভান ইোজো আযভাচানী ১৯০/- 

৪০ ভধ্যপ্রায়ঘযয অতীত  ফতথভান ইোজো আযভাচানী ১৯০/- 

৪১ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা এভ এ ওাউায ২০০/- 

৪২ ভধ্যপ্রায়ঘযয অতীত  ফতথভান ইোজো আযভাচানী ১৯০/- 

৪৩ ভধ্যপ্রায়ঘযয অতীত  ফতথভান ইোজো আযভাচানী ১৯০/- 

৪৪ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ১১০/- 

৪৫ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ১১০/- 

৪৬ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৪৭ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৪৮ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৪৯ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫০ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫১ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫২ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৩ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৪ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (১ভ ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৫ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৬ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৭ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৮ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৫৯ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৬০ আধুজনও ভধ্যপ্রাঘয (২ে ঔণ্ড) জপউদ্দীন রচাোদ্দায ২৪০/- 

৬১ ক্রুয়য়ডয ইজতবৃত্ত আকয ইফয়ন ায়েঔ ৬০/- 

৬২ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৬৩ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৬৪ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৬৫ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৬৬ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৬৭ উত্তয আজিওা  রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/-

৬৮ উত্তয আজিওা  রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/-

৬৯ উত্তয আজিওা  রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/-

৭০ প্রাঘীন ফাংরায ইজতা  ংস্কৃজত আ: ভজভন রঘৌধুযী ২০০/- 

৭১ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ৫০/- 

৭২ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ৫০/- 



৭৩ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা এইঘ এভ াভসুয যভান ৫০/- 

৭৪ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যায়দুর আরভ ১৯০/- 

৭৫ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ২৫০/- 

৭৬ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যায়দুর আরভ ১৯০/- 

৭৭ ইরাভ জযজঘজত ড. মুাম্মদ ইোজভ ঔজরর ৪৫০/-

৭৮ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৭৯ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮০ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮১ বাযয়ত মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. ইনামুর ও ৪৫০/- 

৮২ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮৩ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮৪ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮৫ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮৬ আধুজনও জভয়যয ঐজতাজও জফওাধাযা মুা আনাযী ১২০/- 

৮৭ মুজরভ দ থয়নয ওথা নূযনফী ১০০/- 

৮৮ মুজরভ দ থয়নয ওথা নূযনফী ১০০/- 

৮৯ মুজরভ দ থয়নয ওথা নূযনফী ১০০/- 

৯০ মুজরভ ংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৫০/- 

৯১ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

৯২ মুজরভ ধভ থতত্ত্ব  দ থন ড. আজভনুর ইরাভ ২০০/- 

৯৩ মুজরভ ধভ থতত্ত্ব  দ থন ড. আজভনুর ইরাভ ২০০/- 

৯৪ আযফ চাজতয ইজতা ঘঘ থা এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৯৫ আযফ চাজতয ইজতা ঘঘ থা এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৯৬ আযফ চাজতয ইজতা ঘঘ থা এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৯৭ জোত নাভা চাজদ রায়ন ৮৫/- 

৯৮ আযফ চাজতয ইজতা মুাম্মদ রযচা-ই ওজযভ ১৯০/- 

৯৯ আযফ চাজতয ইজতা মুাম্মদ রযচা-ই ওজযভ ১৯০/- 

১০০ আযফ চাজতয ইজতা মুাম্মদ রযচা-ই ওজযভ ১৯০/- 

১০১ আযফ চাজতয ইজতা সেদ আভীয আরী ১৫৫/- 

১০২ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. আরী আকয ঔান ২৫০/- 

১০৩ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. আরী আকয ঔান ২৫০/- 

১০৪ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. আরী আকয ঔান ২৫০/- 

১০৫ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. আরী আকয ঔান ২৫০/- 

১০৬ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. আরী আকয ঔান ২৫০/- 

১০৭ মুজরভ প্রান ব্যফস্থা ড. সেদ ভামুদুর াান ১২৫/- 

১০৮ যাসুর (া.) এয চীফন ইজতা ড. এভ আজনচুয যভান ৪০/- 

১০৯ ভজদনা যীয়পয ইজতা রভারবী রঔ আব্দুর চব্বায ৩৫/- 

১১০
ভজচদ ওর ওভ থওায়েয রওন্দ্রজফন্দু

রপ্রজক্ষত ফাংরায়দ
ফাংরায়দ ভজচদ জভন ৪০/- 

১১১ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 



১১২ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৩ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৪ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৫ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৬ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৭ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৮ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১১৯ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১২০ আপকানস্থায়নয ইজতা ড. রভা. পচলুর ও ৩৭৫/- 

১২১ ইযাও -ইযান জফয়যাধ  াম্প্রজতও যুদ্ধ পায়েকুজ্জাভান ৬০/- 

১২২ ইযাও -ইযান জফয়যাধ  াম্প্রজতও যুদ্ধ পায়েকুজ্জাভান ৬০/- 

১২৩ জফভ্রাজিয অফান রাও এইঘ এভ াভসুয যভান ৬০/- 

১২৪ ইয়দায়নজো  ভায়রজোয ঐজতাজও ক্রভজফওা মুা আনাযী ২০০/- 

১২৫ ইয়দায়নজো  ভায়রজোয ঐজতাজও ক্রভজফওা মুা আনাযী ২০০/- 

১২৬ ইয়দায়নজো  ভায়রজোয ঐজতাজও ক্রভজফওা মুা আনাযী ২০০/- 

১২৭ রাজ রথয়ও ফাকদাদ ভজতউয যভান রঘৌধুযী ২০০/- 

১২৮ রাজ রথয়ও ফাকদাদ ভজতউয যভান রঘৌধুযী ২০০/- 

১২৯ ভাচ  ংস্কৃজত বাফনা মুা আনাযী ১৮০/- 

১৩০ ভাচ  ংস্কৃজত বাফনা মুা আনাযী ১৮০/- 

১৩১ ভানফ বযতায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/-

১৩২ ভানফ বযতায ইজতা অধ্যাও ভঞ্জুরুর আরভ ঔান ১৫০/- 

১৩৩ ভাচ বযতায ইজতা রযফজত রফকভ ১০০/- 

১৩৪ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ১২০/- 

১৩৫ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ১২০/- 

১৩৬ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ১২০/- 

১৩৭ রেেয ক্রে জফক্রে  াফজরও প্রজওউযয়ভন্ট রভা. আবু ফওয জজদ্দও ৩৬০/- 

১৩৮ ইউয়যায়য ইজতা (১৭৮৯-১৯৪৫) অধ্যাও ভঞ্জুরুর আরভ ঔান ১৩০/- 

১৩৯ তয জঘয অম্লান এ এইঘ এভ াভসুয যভান ৬০/- 

১৪০ আন গৃয় অজযজঘত এ এইঘ এভ াভসুয যভান ৭৫/- 

১৪১ োড থ াযয়পক্ট রডাচ জযপায়যন্স ৭০০/- 

১৪২ জক্ষা য়ম্মরন স্মাযও গ্রন্থ ভাচতাজিও ঙাত্র িন্ট ৩০০/- 

১৪৩ উত্তযণ অগ্রনী প্রওানী

১৪৪ ফাংরায়দয়য ইজতা নুরুন্নাায রফকভ ৩৫/- 

১৪৫ বাযতীে উভায়দয়য মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ২৭৫/- 

১৪৬ ইরায়ভয ইজতা াান আরী রঘৌধুযী ১৫০/- 

১৪৭ বাযতীে উভাায়দয়য ইজতা রভা. ভাবুদুর াান ৩৫০/- 

১৪৮ ইরায়ভয ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ১৬৫/- 

১৪৯ বাযতফয়ল থয ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ১৬৫/- 

১৫০ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রভা. ভাবুদুর াান ৩৫০/- 



১৫১ জফশ্ব বযতা এ রও এভ ায়নোচ ১৫০/- 

১৫২ মুজরভ ফাংরায ইজতা  ঐজতয আব্দুর ওজযভ ১৫০/- 

১৫৩ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৪ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৫ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৬ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৭ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৮ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৫৯ ফাংরায ইজতায় সুরতানী আভর আব্দুর ওজযভ ৩২৫/- 

১৬০ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬১ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬২ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৩ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৪ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৫ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৬ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৭ ফাংরায়দয়য ইজতা মুাম্মদ আব্দুয যজভ ১৫০/- 

১৬৮ ফাংরায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

১৬৯ ফাংরায জঔরাপত  অয়মাক আয়দারন ড. মুাম্মদ আব্দুল্লা ৯৮/- '

১৭০ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭১ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭২ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭৩ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭৪ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭৫ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা ড. রভাাম্মদ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৭৬ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৪০০/-  

১৭৭ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৪০০/-  

১৭৮ বাযত উভায়দয় ইজতা রভা. ভাবুদুর াান ৩৫০/- 

১৭৯ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৪০০/- 

১৮০ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৪০০/- 

১৮১ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮২ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৩ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৪ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৫ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৬ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৭ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ আব্দুয যজভ ১৪০/- 

১৮৮ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৮৯ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 



১৯০ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৯১ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৯২ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৯৩ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৯৪ জযাচয়দৌল্লা রথয়ও রঔ মুজচফ রও এভ জপয়যাচ ঔান ১৫০/- 

১৯৫ ফাংরায ইজতা- ১ভ ঔণ্ড যাঔার দা ফয়দাধ্যাে ৮০/- 

১৯৬ ফাংরায ইজতা ২ে ঔণ্ড যাঔার দা ফয়দাধ্যাে ৮০/- 

১৯৭ ফাংরায়দয়য ইজতা আধুজনও যুক যয়ভ ঘন্দ্র ভজুভদায ২৫০/- 

১৯৮ ফাংরায়দয়য ইজতা আধুজনও যুক যয়ভ ঘন্দ্র ভজুভদায ২৫০/- 

১৯৯ ফাংরায়দয়য ইজতা আধুজনও যুক যয়ভ ঘন্দ্র ভজুভদায ২৫০/- 

২০০ ফাঙ্গারীয ইজতা (আজদ) নীাযঞ্জন যাে ২৬০/- 

২০১ ফাঙ্গারীয ইজতা (আজদ) নীাযঞ্জন যাে ২৬০/- 

২০২ ফাংরায ইজতা বাযয়ত ইংয়যচ যাচয়ে সূঘনা রভা. ইনামুর ও ১০০/- 

২০৩ ফাংরায ইজতা বাযয়ত ইংয়যচ যাচয়ে সূঘনা রভা. ইনামুর ও ১০০/- 

২০৪ ফাংরায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

২০৫ ফাংরায়দয়য ইজতা আব্দুয যজভ ২০০/- 

২০৬ ফাংরায মুজরভ ভধ্যজফত্ত রেজণয জফওা রকারাভ জওফজযো ভূইো ৭৫/- 

২০৭ ফাংরায়দয়য চাতীেতাফাদ স্বাধীনতা  কণতি ারাউদ্দীন আয়ভদ ৭০/- 

২০৮ ফাংরায়দয়য মুজি ংগ্রায়ভয ইজতা ারাউদ্দীন আয়ভদ ৩০০/-

২০৯ ফাংরায ইজতায়য দুয়া ফঙয ড. যয়ভ ঘন্দ্র মুজুভদায ১০০/- 

২১০ ফাংরায়দয়য ইজতা রও আরী ১৬০/- 

২১১ ফাংরা এওায়ডভী ঐজতাজও অজবধান রভা. ভজতউয যভান ১৬০/- 

২১২ ফাংরায ইজতা প্রয়পয আব্দুর ওজযভ ৩৫০/-

২১৩ ফাংরায ইজতা  য়নজও ান জযাজুর ইরাভ ২০০/- 

২১৪ এওাত্তয়যয মুজিযুদ্ধ  বুজদ্ধচীফীয়দয ভূজভওা এভ আয আিায মুকুর ১২০/- 

২১৫ হ্রদয়ে এওাত্তয ান্না ওাইায ১২০/- 

২১৬ মুজিযুয়দ্ধ রমবায়ফ মাঁযা আ প ভ আব্দুয যজদ ১২০/-

২১৭ স্মৃজতওথা ঢাওা জফশ্বজফদ্যারে আাদুজ্জাভান ১২০/-

২১৮ ভধ্যযুয়ক মুজরভ ইজতা  আযাপ উদ্দীন আয়ম্মদ ২৫০/- 

২১৯ আভায রদঔা যাচননজতয ঞ্চা ফঙয আবুর মুনসুয আায়ভদ ২৭৫/- 

২২০ আভায রদঔা যাচননজতয ঞ্চা ফঙয আবুর মুনসুয আায়ভদ ২৭৫/- 

২২১ আভায রদঔা যাচননজতয ঞ্চা ফঙয আবুর মুনসুয আায়ভদ ২৭৫/- 

২২২ আভায রদঔা যাচননজতয ঞ্চা ফঙয আবুর মুনসুয আায়ভদ ২৭৫/- 

২২৩ বাযত ইজতা জযক্রভা অধ্যাও প্রবাতাংশু ভাইজত ১৫০/- 

২২৪ বাযত ইজতা জযক্রভা অধ্যাও প্রবাতাংশু ভাইজত ১৫০/- 

২২৫ বাযত ইজতা জযক্রভা অধ্যাও প্রবাতাংশু ভাইজত ১৫০/- 

২২৬ বাযত ইজতা জযক্রভা অধ্যাও প্রবাতাংশু ভাইজত ১৫০/- 

২২৭ বাযত ইজতা জযক্রভা অধ্যাও প্রবাতাংশু ভাইজত ১৫০/- 

২২৮ মুজরভ ফাংরায ইজতা  ঐজতয রও আরী ৩০০/- 



২২৯ বৃটি নীজত  ফাংরায মুরভান (১৭৫৭-১৮৫৭) ড. আজচজুয যভান ভজল্লও ৪০০/-

২৩০ জঘযস্থােী ফয়দফয়স্ত ফাংরায কৃলও ফদরুদ্দীন উভয ৭০/-

২৩১ জঘযস্থােী ফয়দফয়স্ত ফাংরায কৃলও ফদরুদ্দীন উভয ৭০/-

২৩২ ইজতা ফাঙ্গাজর যাভপ্রাাদ ঘন্দ্র ৭০/- 

২৩৩ বাযয়ত মুজরভ  স্বাধীনতা আয়দারন ড. মুাম্মদ ইনামুর ও ১২০/-

২৩৪ বাযয়ত মুজরভ  স্বাধীনতা আয়দারন ড. মুাম্মদ ইনামুর ও ১২০/-

২৩৫ বাযয়ত মুজরভ  স্বাধীনতা আয়দারন ড. মুাম্মদ ইনামুর ও ১২০/-

২৩৬ ভধযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ম্মদ ২৫০/-

২৩৭ বাযয়ত মুজরভ  স্বাধীনতা আয়দারন ড. রভাাম্মদ এনামুর ও ১২০/-

২৩৮ বাযয়ত মুজরভ  স্বাধীনতা আয়দারন ড. রভাাম্মদ এনামুর ও ১২০/-

২৩৯ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১৬০/- 

২৪০ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১৬০/- 

২৪১ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১৬০/- 

২৪২ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১৬০/- 

২৪৩ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১৬০/- 

২৪৪ বাযতীে উভায়দয়য ানতাজিও জফওা জদরী কুভায াা ১২০/- 

২৪৫ বাযতীে উভায়দয়য ানতাজিও জফওা জদরী কুভায াা ১২০/- 

২৪৬ বাযয়তয ইজতা শ্রী অতুর ঘন্দ্র যাে ৯০/-

২৪৭ বাযয়তয ইজতা শ্রী অতুর ঘন্দ্র যাে ৯০/-

২৪৮ বাযতীে ংস্কৃজতয়ত ইরায়ভয ইজতা ড. তাযা ঘাঁদ ১১০/-

২৪৯ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ম্মদ ২৫০/-

২৫০ বাযতীে উভায়দয় মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ১৩০/- 

২৫১ বাযয়তয ইজতা ওথা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১২০/-

২৫২ বাযয়ত মুজরভ যাচয়েয ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১২৫/- 

২৫৩ বাযয়ত মুজরভ যাচয়েয ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১২৫/- 

২৫৪ বাযয়ত মুজরভ যাচয়েয ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১২৫/- 

২৫৫ বাযয়ত মুজরভ যাচয়েয ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ১২৫/- 

২৫৬ রভাখর যাচধানী ঢাওা ড. আব্দুর ওজযভ ৬০/-

২৫৭ বাযয়তয ইজতা ওথা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১৫০/- 

২৫৮ প্রাঘীন বাযয়ত সুদ্র যাভ াযন ভ থা ৯০/- 

২৫৯ প্রাঘীন বাযয়ত দা প্রথা রদফযাচ ফানান্য ৫০/-

২৬০ ফাঙ্গারীয ইজতা নীাযঞ্জন যাে ৩৬০/-

২৬১ রক্ষ প্রায়ণয জফজনভয়ে যজপকুর ইরাভ ৩০০/- 

২৬২ যুয়দ্ধ যুয়দ্ধ মুজিযুদ্ধ নীর ওভর জফশ্বা ২০০/- 

২৬৩ এওাত্তয়যয মুজিযুদ্ধ রভচয যজপকুর ইরাভ ২৯০/-

২৬৪ প্রাঘীন পৃজথফী ড. এ এপ এভ াভসুয যভান ৩৬০/- 

২৬৫ প্রাঘীন পৃজথফী ড. এ এপ এভ াভসুয যভান ৩৬০/- 

২৬৬ প্রাঘীন পৃজথফী ড. এ এপ এভ াভসুয যভান ৩৬০/- 

২৬৭ জাী যুদ্ধ  ফাংরায়দ যতন রার ঘক্রফতী ১০০/- 



২৬৮ ে থ জজি অপ াযাজন সেদ আভীয আরী ১৩০/-

২৬৯ ে থ জজি অপ াযাজন সেদ আভীয আরী ১৩০/-

২৭০ ে থ জজি অপ াযাজন সেদ আভীয আরী ১৩০/-

২৭১ জদ ইজেোন মুজরভ ডজিউ ান্টায ৪৫/- 

২৭২ এ জরটিওযার জজি অফ দ্যা ইরাভ এভ এভ ইভামুদ্দীন ১২৫/- 

২৭৩ প্রাঘীন পৃজথফী এ রও এভ ায়নোচ ৯০/- 

২৭৪ প্রাঘীন পৃজথফী এ রও এভ ায়নোচ ৯০/- 

২৭৫ প্রাঘীন পৃজথফী এ রও এভ ায়নোচ ৯০/- 

২৭৬ প্রাঘীন পৃজথফী এ রও এভ ায়নোচ ৯০/- 

২৭৭ ভানফ বযতায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

২৭৮ উজন তয়ওয ফাঙ্গাজর মুরভায়নয জঘিা োজওর আয়ভদ ২০০/- 

২৭৯ রওাম্পাজন আভয়র ঢাওা রচভ রেরয ১৪০/- 

২৮০ জঘযস্থােী ফয়দফয়স্ত ফাংরায়দয়য কৃলও ফদরুদ্দীন উভয ৮০/- 

২৮১ পূফ থ ফাংরায বালা আয়দারন  তৎওারীন যাচনীজত ফদরুদ্দীন উভয ২৫০/-

২৮২ আচাদী আয়দারন ভা.পচয়র  ও ঔাইফাফাভী ২৫/- 

২৮৩ ভানুয়লয ইজতা নুরুন্নাায রফকভ ১৩০/-

২৮৪ ভানুয়লয ইজতা আব্দুর াজরভ ১৬০/- 

২৮৫ রভাখর আভয়র ঢাওা ড. আব্দুর ওজযভ ৬০/- 

২৮৬ ফীযফর ফাংরা াজতয অরুন কুভায মুয়ঔাধ্যাে ৪০/-

২৮৭ ওায়রয ংজক্ষপ্ত ইজতা জিয়পন জওং ৫০/- 

২৮৮ ১৯০৫ ায়রয ফঙ্গবঙ্গ  পূফ থ ফাংরায প্রজতজক্রো মুনতাজয ভামুন  ২৫০/-

২৮৯ ফাংরায়দয়য রঔ মুজচফ াভসুদ্দীন আয়ভদ ১০০/- 

২৯০ স্বাধীনতা ংগ্রায়ভ প্রফাী ফাঙ্গারী আব্দুর ভজতন ১৬০/- 

২৯১ গ্রন্থকায স্মাযও ফল থ রভা. াদৎ আরী ২৯৫/- 

২৯২ একুয়য রঘতনা  আয়য ফাংরায়দ য়িাল গুপ্ত ১০০/৮- 

২৯৩ াভাজচও ইজতা  উন্নেন বাফনা রভা. াজপজুয যভান ১০০/- 

২৯৪ এওাত্তয়যয জদনগুজর চাানাযা ইভাভ ১০০/- 

২৯৫ জপ্রজন্সর অপ ইয়ওায়নাজভও রভা. ায়দ আরী ১৭৫/- 

২৯৬ আিচথাজতও ম্পয়ওথয ইজতা অজত কুভায রন ৮০/- 

২৯৭ যাষ্ট্রজফজ্ঞায়নয ওথা ড. এভাচউদ্দীন আায়ভদ ৩০০/- 

২৯৮ ব্যফাজযও ফাংরা অজবধান ড. ইনামুর ও ২০/- 

২৯৯ এ টি রদফ জডওয়ানাজয এ টি রদফ ১৪৫/- 

৩০০ এ টি রদফ জডওয়ানাজয এ টি রদফ ১৪৫/- 

৩০১ ফাংরা ইংয়যচী জডওয়ানাজয রভাাম্মদ আরী ১২০/- 

৩০২ ইংয়যচী ফাংরা জডওয়ানাজয জচল্লুয যভান ১৩০/- 

৩০৩ জজি অপ ইজেো আয জ ভজুভদায ২৭৮০/- 

৩০৪ দ্যা জজি অপ ফাংরা আয জ ভজুভদায ৬০০/- 

৩০৫ রপবাজযে জডওয়ানাজয আশুয়তা রদফ ১৩০/- 

৩০৬ জজি অপ আযফ জ রও জজি ৬২০/- 



৩০৭ চে এডবযান্স জডওয়ানাজয এ রও আয়ভদ ৭০/- 

৩০৮ চে এডবযান্স জডওয়ানাজয এ রও আয়ভদ ৭০/- 

৩০৯ ফাংরা এওায়ডভী ফাংরা অজবধান রভা. ারুন অয যজদ ১৫০/- 

৩১০ রজভ ইয়ওায়নাজভও রডয়বারায়ভন্ট অপ এ ফাংরা জড রভা. ভজবুল্লা জদ্দীজও ৪০০/-

৩১১ রজভ ইয়ওায়নাজভও রডয়বারায়ভন্ট অপ এ ফাংরা জড রভা. ভজবুল্লা জদ্দীজও ৪০০/-

৩১২ দ্যা জজি অপ রাজপ যাতুর চাযফাজয ১০০/-

৩১৩ ইরাভ ইন দ্যা োর্ল্থ চাজওয আরী ৭০০/- 

৩১৪ এ ে থ জজি অপ াযাজন সেদ আভীয আরী ২২০/-

৩১৫ জজি অপ দ্যা জভজডর ইি এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/-

৩১৬ আধুজনও ইউয়যায়য জযঘে রও আরী ১৫০/- 

৩১৭ আধুজনও ইউয়যায়য জযঘে রও আরী ১৫০/- 

৩১৮ আধুজনও ইউয়যায়য জযঘে রও আরী ১৫০/- 

৩১৯ আধুজনও ইউয়যায়য জযঘে রও আরী ১৫০/- 

৩২০ ইরাভী অথ থনীজতয রুয়যঔা রভা. আব্দুর ভান্নান ৩৫০/- 

৩২১ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা অতুর ঘন্দ্র যাে ১৫০/- 

৩২২ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা অতুর ঘন্দ্র যাে ১৫০/- 

৩২৩ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা অতুর ঘন্দ্র যাে ১৫০/- 

৩২৪ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা অতুর ঘন্দ্র যাে ১৫০/- 

৩২৫ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা অতুর ঘন্দ্র যাে ১৫০/- 

৩২৬ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ৩৫/- 

৩২৭ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ৩৫/- 

৩২৮ আধুজনও তুযয়েয ইজতা আরী আকায ঔান ১৩০/- 

৩২৯ আধুজনও তুযয়েয ইজতা আরী আকায ঔান ১৩০/- 

৩৩০ আধুজনও তুযয়েয ইজতা আরী আকায ঔান ১৩০/- 

৩৩১ আধুজনও তুযয়েয ইজতা আরী আকায ঔান ১৩০/- 

৩৩২ আধুজনও তুযয়েয ইজতা আরী আকায ঔান ১৩০/- 

৩৩৩ আধুজনও তুযয়েয ইজতা শ্রী অতুর ঘন্দ্র যাে ৯০/ 

৩৩৪ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১০০/- 

৩৩৫ ইউয়যায়য ইজতা  সুবাল যঞ্জন ঘক্রফতী ৬৭/- 

৩৩৬ ইউয়যায়য ইজতা  সুবাল যঞ্জন ঘক্রফতী ৬৭/- 

৩৩৭ আধুজনও মুজরভ জক্ষা ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

৩৩৮ ফয়যন্দ্র ফয়যন্য এ রও এভ ায়নোচ ৮০০/- 

৩৩৯ রাী যুদ্ধাত্তয আচাদী ােদায আরী ঘয়ৌধুযী ১৪৮/- 

৩৪০ ফাংরায়দয়য দুজপ াধও ড. রকারাভ াওরায়েন ৮৬/- 

৩৪১ ইঔজতোয উদ্দীন রভাাম্মদ জফন ফঔজতো ঔরজচ এ জফ এভ াভসুদ্দীন ১৪/- 

৩৪২ ভানফ বযতাে ভজচয়দয অফদান অধ্যক্ষ আব্দপৄয যাজ্জাও ৫০/- 

৩৪৩ ইরাভী নাভ রওন যাঔয়ফন ভামুদ চাভার ১৫/- 

৩৪৪ ইরায়ভ মাওাত ব্যফস্থা ংওরন ৫২/- 

৩৪৫ ায়েও আব্দুর ওায়দয জচরাজনয উয়দফাণী আ. ওায়দয জচরাজন ৪৮/- 



৩৪৬ জ্জ  উভযায ভাআরা ভাায়ের রভা. আব্দুয যফ ৩৮/- 

৩৪৭ ক্রে জফক্রে ংক্রাি ভাোরা ম্পাদনা জযলদ ৩২/- 

৩৪৮ ইরাভী অথ থনীজত কয়ফলণা জফবাক ৬৯/- 

৩৪৯ যাসুর (া.) এয হুদােজফোয জি রভা. আবু তায়য ২২/- 

৩৫০ ভূয়কার জফজ্ঞায়ন মুরভানয়দয অফদান রভা. নাজয আয়ভদ ৪০/- 

৩৫১ ভজদনা নয়দয গুরুে তাৎম থ রভা. আব্দুয যফ ২০/- 

৩৫২ ইরাভী অথ থনীজতয রুয়যঔা রভা. আব্দুর ভান্নান রঘৌধুযী ৩৫০/- 

৩৫৩ পজওয রনতা ভচনু া মুাম্মদ আবু তাজরফ ৩০/- 

৩৫৪ কাচী ারাউদ্দীন পচলুর াান ইউসুপ ২৩/- 

৩৫৫ ী কুযআন জক্ষা ভারানা জফবুয যভান ২৫/- 

৩৫৬ ফােতুর মুওাদ্দয়য ইজতা রভৌরজফ রঔ আব্দুর চব্বায ২৫/- 

৩৫৭ মযত আবু চয জকপাযী াইয়েদ ভানজচয আান জচরানী ৩৬/- 

৩৫৮ লাে কমু্বয়চয আচান ধ্বজন জততা রঘৌধুজয ২৮/- 

৩৫৯ ভানফী (া.) জফদাে য়জ্জয বালণ মুাম্মদ আব্দুয যফ ২৪/- 

৩৬০ ঈা ঔাঁ ভজউদ্দীন ইউসুপ ১৯/- 

৩৬১ ফারজুযীয পৄতু আর বুরদান ফারাজুজয ১৬০/- 

৩৬২ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১ভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৩ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৩ে ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৪ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৪থ থ ঔণ্ড)  ....... ৫৯০/ 

৩৬৫ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৫ভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৬ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৬ষ্ঠ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৭ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৭ভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৮ ইরাভী জফশ্ব রওাল (৯ভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৬৯ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১০ভ ঔণ্ড)  ....... ৫৯০/ 

৩৭০ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১১তভ ঔণ্ড)   ....... ৫৯০/ 

৩৭১ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১২তভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭২ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৩ভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৩ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৪তভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৪ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৫তভ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৫ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৬ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৬ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৬ ঔণ্ড২) ....... ৫৯০/ 

৩৭৭ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৭ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৮ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৮ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৭৯ ইরাভী জফশ্ব রওাল (১৯ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮০ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২০ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮১ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২১ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮২ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২২ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮৩ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২৩ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮৪ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২৪ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 



৩৮৫ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২৫ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮৬ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২৬ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮৭ ইরাভী জফশ্ব রওাল (২৭ ঔণ্ড) ....... ৫৯০/ 

৩৮৮ রঘয় যাঔা ইজতা রকারাভ আয়ভদ রভাতুথচা ৮৫/- 

৩৮৯ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা রভা. রকারাভ যসুর ১২০/-

৩৯০ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২৫০/-

৩৯১ উত্তয আজিওা রেয়নয মুরভানয়দয ইজতা এভ আব্দুর ওায়দয ১৭৫/-

৩৯২ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৩ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৪ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৫ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৬ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৭ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৮ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৩৯৯ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০০ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০১ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০২ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০৩ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০৪ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০৫ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০৬ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ১৮০/- 

৪০৭ এজোটিও রাাইটি াচাান জভো ২০০/- 

৪০৮ এজোটিও রাাইটি অধ্যাও দুরার রবৌজভও ২০০/- 

৪০৯ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১০ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১১ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১২ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৩ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৪ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৫ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৬ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৭ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৮ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ব্যাংজওং মুাম্মদ আবু তায়য ১৮০/- 

৪১৯ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 

৪২০ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 

৪২১ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 

৪২২ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 

৪২৩ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 



৪২৪ বাযতফয়ল থয ইজতা (মুজরভ  বৃটি) ড. সেদ ভামুদুর াান ১৫০/- 

৪২৫ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২৫০/- 

৪২৬ ইরায়ভয ইজতা সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

৪২৭ ইরায়ভয ইজতা সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

৪২৮ ইরায়ভয ইজতা সেদ ভামুদুর াান ২০০/- 

৪২৯ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ২৪০/- 

৪৩০ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ২৪০/- 

৪৩১ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ২৪০/- 

৪৩২ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ২৪০/- 

৪৩৩ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ২৪০/- 

৪৩৪ ইরায়ভয ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৩৫ ইরায়ভয ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৩৬ ইরায়ভয ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৩৭ ইরায়ভয ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৩৮ ইরায়ভয ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৩৯ অক্সয়পাড থ জডওয়ানাজয রজর উইজভওায ৭০০/- 

৪৪০ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৪৪১ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৪৪২ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৪৪৩ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৪৪৪ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ২০০/- 

৪৪৫ ফাংরায়দয়য ইজতা জযক্রভা রও এভ যইজুজদ্দন ৩০০/- 

৪৪৬ ফাংরায়দয়য ইজতা জযক্রভা রও এভ যইজুজদ্দন ৩০০/- 

৪৪৭ ফাংরায়দয়য ইজতা জযক্রভা রও এভ যইজুজদ্দন ৩০০/- 

৪৪৮ ফাংরায়দয়য ইজতা জযক্রভা রও এভ যইজুজদ্দন ৩০০/- 

৪৪৯ ফাংরায়দয়য ইজতা জযক্রভা রও এভ যইজুজদ্দন ৩০০/- 

৪৫০ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৪৫১ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৪৫২ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৪৫৩ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৪৫৪ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৪৫৫ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২৫০/- 

৪৫৬ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৪০/- 

৪৫৭ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৫৮ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৪০/- 

৪৫৯ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা প্র. াান আরী রঘৌধুযী ২০০/- 

৪৬০ জপ্রজন্সর অপ ইয়ওায়নাজভও প্র। মুস্তাজপজুয যভান ২০০/- 

৪৬১ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬২ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 



৪৬৩ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৪ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৫ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৬ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৭ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৮ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৬৯ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৭০ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৭১ বযতায ইজতা ড. রভা. আবু রদরোয রায়ন ২৫০/- 

৪৭২ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা আব্দুর ওজযভ ৩৫০/- 

৪৭৩ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা আব্দুর ওজযভ ৩৫০/- 

৪৭৪ মুজরভ ইজতা ঘঘ থায ক্রভজফওা ড. রভা. আজচজুর ও ২৬৭/- 

৪৭৫ মুজরভ ইজতা ঘঘ থায ক্রভজফওা ড. রভা. আজচজুর ও ২৬৭/- 

৪৭৬ মুজরভ ইজতা ঘঘ থায ক্রভজফওা ড. রভা. আজচজুর ও ২৬৭/- 

৪৭৭ মুজরভ ইজতা ঘঘ থায ক্রভজফওা ড. রভা. আজচজুর ও ২৬৭/- 

৪৭৮ মুজরভ ইজতা ঘঘ থায ক্রভজফওা ড. রভা. আজচজুর ও ২৬৭/- 

৪৭৯ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮০ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮১ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮২ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৩ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৪ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৫ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৬ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৭ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৮ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৮৯ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯০ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯১ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯২ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৩ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৪ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৫ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৬ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৭ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৮ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৪৯৯ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৫০০ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৫০১ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৫০২ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৫০৩ মুরভানয়দয যাচননজতও ইজতা ড. মুাম্মদ এভতাচ রায়ন ৪৫০/- 

৫০৪ ময়ায়যয ইজতা প্রঙ্গ ড. মুাম্মদ ভজবুল্লা জদ্দীজও ৪৮৪/- 

৫০৫ ময়াযাদ্যয়দ রায়ন উদ্দীন রায়ন ১০০/- 

৫০৬ রভাখর ম্রাে হুভােন ড. ইজয ংওয শ্রী ফাস্তফ ৩৮০/- 



৫০৭ ফাংরায মুখর ফজনওয়দয ইজতা ড. মুাম্মদ আব্দুয যজভ ২০০/- 

৫০৮ ময়ায খুরনায ইজতা (১ভ ঔে) তী ঘন্দ্র জভত্র ২৫০/- 

৫০৯ ময়ায খুরনায ইজতা (২ে ঔে) তী ঘন্দ্র জভত্র ৫৪০/- 

৫১০ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা এ রও এভ ইোকুফ আরী ২২৫/- 

৫১১ ফাংরায়দয়য ভজচদ সেদ ভামুদুর াান ১০০/- 

৫১২ ীযায়ত যাসুর (া.) অধ্যাও রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৫১৩ ীযায়ত যাসুর (া.) অধ্যাও রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৫১৪ ীযায়ত যাসুর (া.) অধ্যাও রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৫১৫ ীযায়ত যাসুর (া.) অধ্যাও রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৫১৬ ীযায়ত যাসুর (া.) অধ্যাও রদোন নুরুর ও ২৪০/- 

৫১৭ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫১৮ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫১৯ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২০ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২১ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২২ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৩ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৪ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৫ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৬ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৭ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৮ াযোফ এ ওায়েনাত ওায়েনাত এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

৫২৯ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা ড. রভা. রকারাভ যাসুর ১৮৫/- 

৫৩০ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ২৫০/- 

৫৩১ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা ড. রভা. রকারাভ যাসুর ১৮৫/- 

৫৩২ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা ড. রভা. রকারাভ যাসুর ১৮৫/- 

৫৩৩ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা ড. রভা. রকারাভ যাসুর ১৮৫/- 

৫৩৪ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৫০/- 

৫৩৫ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৫০/- 

৫৩৬ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৫০/- 

৫৩৭ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৫০/- 

৫৩৮ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৫০/- 

৫৩৯ ইরায়ভ ধভ থ দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রয়ভান্নজত রভা. আবু তায়য ২৮৫/-

৫৪০ ইরায়ভ ধভ থ দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রয়ভান্নজত রভা. আবু তায়য ২৮৫/-

৫৪১ ইরায়ভ ধভ থ দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রয়ভান্নজত রভা. আবু তায়য ২৮৫/-

৫৪২ ইরায়ভ ধভ থ দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রয়ভান্নজত রভা. আবু তায়য ২৮৫/-

৫৪৩ ইরায়ভ ধভ থ দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রয়ভান্নজত রভা. আবু তায়য ২৮৫/-

৫৪৪ ভধ্যপ্রাঘয  উত্তয আজিওা ইজতা সেদ াজপচা ঔাতুন ৩৫০/-

৫৪৫ ইউয়যায়য ইজতা  প্রপৄল্ল কুভায ঘক্রফতী ৩০০/-

৫৪৬ রেয়ন মুজরভ ইজতা রযইন াে থ রকাচ ২০০/- 

৫৪৭ ফাংরায়দয়য ইজতা ড. আবু রভা. রদয়রাোয রায়ন ৩৫০/- 

৫৪৮ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযন ঘন্দ্র রঘৌধুযী ২২০/-

৫৪৯ দজক্ষণ এজোয ইজতা প্র. রভা. নুযনফী ১৯৫/- 

৫৫০ ফাংরায়দয়য ইজতা রভা. আব্দুয চব্বায ২০০/- 



৫৫১ ফাংরায়দয়য ইজতা রভা. আব্দুয চব্বায ২০০/- 

৫৫২ আধুজনও ইউয়যা ড. রকারাভ জওফজযো ২০০/-

৫৫৩ মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৫৫৪ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ২০৫/-

৫৫৫ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/-

৫৫৬ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ান ভাবুবুয যভান ৩০০/-

৫৫৭ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২০৫/-  

৫৫৮ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

৫৫৯ মুজরভ ফাংরায ইজতা  ঐজতয আব্দুর ওজযভ ১৫১/-

৫৬০ ফাঙ্গাজর মুরভানয়দয ইজতা আব্দুর ওজযভ ২০০/- 

৫৬১ ফাংরায ইজতা রভা. নুরুর ইরাভ ১৬০/- 

৫৬২ ফাংরায ইজতা রভা. নুরুর ইরাভ ১৬০/- 

৫৬৩ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. ইভযান চাান ২৫০/- 

৫৬৪ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. ইভযান চাান ২৫০/- 

৫৬৫ বাযয়ত সুরতাজন  মুখর আভয়রয প্রান ব্যফস্থা রভা. ইউসুপ আরী ২৫০/- 

৫৬৬ ইজতা অজবধান রভা. আব্দুর কুদ্দু জওদায ১১০/- 

৫৬৭ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা সেদ ভামুদুর াান ২২৫/- 

৫৬৮ ফাংরায প্রান ব্যফস্থায ইজতা (মুজরভ আভর) আব্দুর ওজযভ ১৯০/- 

৫৬৯ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ান ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৫৭০ ভধ্যযুয়কয মুজরভ বযতা  ংস্কৃজত মুা আনাজয ২৫০/-

৫৭১ ভধ্যপ্রায়ঘযয ইজতা এ জফ এভ রায়ন ৫৫০/- 

৫৭২ মুজরভ ইজতা তত্ত্ব ড. রভা. আঔতারুজ্জাভান ২৬৫/- 

৫৭৩ ভানজঘয়ত্র ফাংরায়দ  পৃজথফী াযজভন চাান ২০০/- 

৫৭৪ মুজরভ ইজতা ঘঘ থা ড. রভা. রকারাভ যাসুর ১৮৫/- 

৫৭৫ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৭৬ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৭৭ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৭৮ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৭৯ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮০ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮১ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮২ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮৩ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮৪ আধুজনও জভয়যয চনও মুাম্মদ আরী াায ওভ থসূঘী ড. রভা. এভ এ রও আাদ ২৬৭/- 

৫৮৫ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা প্র.এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৫৮৬ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা প্র.এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৫৮৭ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা প্র.এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৫৮৮ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা প্র.এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৫৮৯ উত্তয আজিওা  জভয়য পায়তভীেয়দয ইজতা প্র.এইঘ এভ াভসুয যভান ১০০/- 

৫৯০ উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৩০/- 

৫৯১ উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৩০/- 

৫৯২ উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৩০/- 

৫৯৩ উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৩০/- 

৫৯৪ উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা রভা. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৩০/- 



৫৯৫ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৫৯৬ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৫৯৭ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৫৯৮ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৫৯৯ রেন উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৬০০ ফাংরায ইজতা রভা. আব্দুর চব্বায ২০০/- 

৬০১ ফাংরায ইজতা রভা. আব্দুর চব্বায ২০০/- 

৬০২ ফাংরায ইজতা রভা. আব্দুর চব্বায ২০০/- 

৬০৩ ফাংরায ইজতা রভা. আব্দুর চব্বায ২০০/- 

৬০৪ ফাংরায ইজতা রভা. আব্দুর চব্বায ২০০/- 

৬০৫ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

৬০৬ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

৬০৭ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

৬০৮ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

৬০৯ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

৬১০ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৬১১ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৬১২ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

৬১৩ আযফী াজতয  ইজতা আ ত  ভয়র উদ্দীন ৩২৫/- 

৬১৪ আযফী াজতয  ইজতা আ ত  ভয়র উদ্দীন ৩২৫/- 

৬১৫ আযফী াজতয  ইজতা আ ত  ভয়র উদ্দীন ৩২৫/- 

৬১৬ আযফী াজতয  ইজতা আ ত  ভয়র উদ্দীন ৩২৫/- 

৬১৭ আযফী াজতয  ইজতা আ ত  ভয়র উদ্দীন ৩২৫/- 

৬১৮ ফাংরায়দয়য ইজতা ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ৩৫০/- 

৬১৯ ভাচজফজ্ঞান জযজঘজত আাদুজ্জাভান ৩০০/- 

৬২০ যুিযাষ্ট্র  যুিযায়চযয যাচননজতও ংকঠন রভা. মুকুর ােদায ২২৯/- 

৬২১ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২২ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৩ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৪ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৫ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৬ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৭ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৮ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬২৯ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬৩০ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬৩১ মুজরভ দয় থয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ১৫৫/- 

৬৩২ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৩ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৪ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৫ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৬ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৭ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৩৮ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 



৬৩৯ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৪০ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৬৪১ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪২ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৩ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৪ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৫ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৬ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৭ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৮ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৪৯ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৫০ ফাংরায ইজতা ড. রভা. াচাান ২০০/- 

৬৫১ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫২ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৩ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৪ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৫ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৬ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৭ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৮ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৫৯ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৬০ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

৬৬১ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬২ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৩ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৪ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৫ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৬ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৭ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৮ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৬৯ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৭০ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২০০/- 

৬৭১ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭২ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৩ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৪ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৫ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৬ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৭ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৮ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৭৯ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৮০ ভধ্যযুয়কয ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও অথ থননজতও ইজতা ড. রভা. এভযান চাান ২৫০/- 

৬৮১ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮২ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 



৬৮৩ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৪ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৫ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৬ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৭ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৮ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৮৯ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৯০ ইরায়ভয াভাজচও ইজতা রভা. আবু তায়য ২৫০/- 

৬৯১ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯২ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৩ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৪ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৫ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৬ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৭ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৮ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৬৯৯ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০০ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০১ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০২ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৩ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৪ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৫ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৬ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৭ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৮ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭০৯ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭১০ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

৭১১ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১২ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৩ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৪ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৫ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৬ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৭ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৮ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭১৯ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২০ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২১ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২২ ইরায়ভয দ থন াজতয  জফজ্ঞায়নয ক্রভজফওা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৩ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৪ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৫ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৬ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 



৭২৭ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৮ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭২৯ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭৩০ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আবু তায়য ২৮৫/- 

৭৩১ ফাংরায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৭৩২ ফাংরায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৭৩৩ ফাংরায মুরভানয়দযাভাজচও ইজতা আব্দুর ওজযভ ৩০০/- 

৭৩৪ জদ ইজেোন মুরভান উইজরোভ ান্টায ১৫০/- 

৭৩৫ ইজতা  ঐজতাজও ভভতাজুয যভান তযপদায ১৪০/- 

৭৩৬ ইরাভী অথ থনীজত জনফ থাজঘত প্রফি া রভা. াজফবুয যভান ১৬০/- 

৭৩৭ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৩৮ বাযয়ত মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. ইনামুর ও ৪৫০/- 

৭৩৯ ইরাভ  আধুজনও জফশ্ব ড. সেদ ভামুদুর াান ২৫০/- 

৭৪০ ফাংরায়দয়য ইজতা ড. আবু রভা. রদয়রাোয রায়ন ২৫০/- 

৭৪১ ফাংরায়দয়য ইজতা ড. আবু রভা. রদয়রাোয রায়ন ২৫০/- 

৭৪২ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

৭৪৩ ফাংরায়দয়য ইজতা ৩৫০/- 

৭৪৪ বযতায ইজতা অধ্যাও ভনজুরুর আরভ ঔান ২২৫/- 

৭৪৫ বযতায ইজতা অধ্যাও ভনজুরুর আরভ ঔান ২২৫/- 

৭৪৬ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৭৪৭ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৭৪৮ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা রও আরী ২২০/- 

৭৪৯ বাযতীে মুরভানয়দয ইজতা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২২০/- 

৭৫০ বাযতীে মুরভানয়দয ইজতা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২২০/- 

৭৫১ বাযতীে মুরভানয়দয ইজতা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২২০/- 

৭৫২ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/- 

৭৫৩ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/- 

৭৫৪ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/- 

৭৫৫ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/- 

৭৫৬ মুজরভ রেয়নয যাচননজতও ইজতা এ এভ ইভামুদ্দীন ৩০০/- 

৭৫৭ যীপ রায়ন স্মাযও গ্রন্থ ময়ায ইজনজিউে ১২৫/- 

৭৫৮ যীপ রায়ন স্মাযও গ্রন্থ ময়ায ইজনজিউে ১২৫/- 

৭৫৯ যীপ রায়ন স্মাযও গ্রন্থ ময়ায ইজনজিউে ১২৫/- 

৭৬০ যীপ রায়ন স্মাযও গ্রন্থ ময়ায ইজনজিউে ১২৫/- 

৭৬১ যীপ রায়ন স্মাযও গ্রন্থ ময়ায ইজনজিউে ১২৫/- 

৭৬২ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৩ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৪ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৫ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৬ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৭ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৮ ফাংরায ইজতা জদরী কুভায াা ২২০/- 

৭৬৯ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৭৭০ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 



৭৭১ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

৭৭২ আইন-ই-আওফাযী াঘওজি ফয়দাধ্যাে ১২০/- 

৭৭৩ আইন-ই-আওফাযী াঘওজি ফয়দাধ্যাে ১২০/- 

৭৭৪ আইন-ই-আওফাযী াঘওজি ফয়দাধ্যাে ১২০/- 

৭৭৫ আইন-ই-আওফাযী াঘওজি ফয়দাধ্যাে ১২০/- 

৭৭৬ আইন-ই-আওফাযী াঘওজি ফয়দাধ্যাে ১২০/- 

৭৭৭ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ১২০/- 

৭৭৮ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ১২০/- 

৭৭৯ আযফ স্থাতয এ জফ এভ রায়ন ১২০/- 

৭৮০ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮১ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮২ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৩ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৪ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৫ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৬ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৭ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৮ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৮৯ রেয়ন মুরাভানয়দয ইজতা (৭১০-১৪৯২) ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

৭৯০ ইরায়ভয ইজতা জযক্রভা রভা. ভামুদুর াান ২৯০/- 

৭৯১ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯২ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৩ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৪ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৫ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৬ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৭ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৮ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৭৯৯ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৮০০ ফাংরায মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. আবুর ওারাভ ২৬২/- 

৮০১ ফাংরায়দয়য ইজতা (প্রাঘীন) ভাবুবুয যভান ২৮০/- 

৮০২ ভানজঘয়ত্র ফাংরায ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ৫০০/- 

৮০৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৪ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৫ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৬ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৭ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৮ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮০৯ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১০ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১১ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১২ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৪ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 



৮১৫ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৬ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৭ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৮ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮১৯ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২০ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২১ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২২ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৪ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৫ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৬ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৭ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান আয়যজপন রফকভ ২৭৫/- 

৮২৮ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮২৯ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩০ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩১ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩২ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৪ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৫ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৬ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৭ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৮ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৩৯ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪০ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪১ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪২ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৪ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৫ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৬ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৭ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৮ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৪৯ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৫০ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৫১ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৫২ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৫৩ ভওারীন জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুরভান ড. রভা. ভান কনী ২৫৫/- 

৮৫৪ মুাম্মদ ইফয়ন ওাজভ নীফ জচাফী ১০৫/- 

৮৫৫ বৃটি ইি ইজেো রওাম্পাজন  রাী িায়চজড রভা. আবু তায়য ৮২/- 

৮৫৬ তাজযও জফন জচোদ এ এন এভ ভাবুবুয যভান ৮৫/- 

৮৫৭ রকৌি  াণ্ডুোয স্মৃজতওথা এভ আয়ফদ আরী ঔান ৮২/- 

৮৫৮ সুরতাজন আভয়র মুজরভ স্থায়তযয ইজতা ড. রভা. রভাঔয়রছুয যভান ২৫৬/- 



৮৫৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৮৬৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৭৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয ড. এভ াান য়যাোদী ২৬৫/- 

৮৮৯ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯০ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯১ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯২ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৩ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৪ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৫ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৬ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৭ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৮ মুজরভ ইজতায়য তথ্যয়ওাল রভা. আর মুনতাজয জফল্লা ২৫০/- 

৮৯৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 



৯০৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা এ রও এভ ওত আরী ২৫০/- 

৯০৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. ওজফবুয যভান ৩৫০/- 

৯১৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ারাভ,নাজয, নচরুর ৩৫০/- 

৯২৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৩৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা প্রয়পয মু. চহুরুর ও ৩৩০/- 

৯৪৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৪৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 



৯৪৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৪৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৪৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা মুাম্মদ উল্লা ৩০০/- 

৯৫৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৫৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৫৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৫৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৫৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. নুরুর ইরাভ ৩৬০/- 

৯৬৫ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৬৬ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৬৭ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৬৮ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৬৯ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭০ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭১ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭২ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭৩ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭৪ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭৫ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

৯৭৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৭৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৭৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৭৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৭ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৮ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৮৯ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 



৯৯১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯২ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯৩ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯৪ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯৫ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯৬ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

৯৯৭ ীযাত এযারফাভ আয়ম্মদ ফদরুদ্দীন ৫৫০/- 

৯৯৮ আওফায যাহুর াংকৃতযােন আযাপ রঘৌধুযী ৪৭০/- 

৯৯৯ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১০০০ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১০০১ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১০০২ বাযতীে উভায়দয়য ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১০০৩ রচরা,উয়চরা  নদ নদীয নাভওযয়ণয ইজতা ড. রভা. আভীন ৬০০/- 

১০০৪ ফাংরায়দয়য চয়চরায নাভওযয়ণয ইজতা জফল্টু ওফীয ৪০০/- 

১০০৫ ওাযফারায ওরুন ওাজনী রভা. তজপজুদ্দীন ওায়দয ৩২০/- 

১০০৬ ইজতা ফাংরায়দ সুেত ফড়ুো ৩২৫/- 

১০০৭ রফিাই ফাংরায়দ রভা. রভাায়যপ রায়ন ৬৫০/- 

১০০৮ জযোচ উ ায়রীন রকারাভ রায়ন আরীভ ৪০০/- 

১০০৯ তাফাওাত-ই-নাজজয জভনাচ-ই-জযাচ ৬৫০/- 

১০১০ বযতায ইজতা অধ্যাও ভনজুরুর আরভ ঔান ২২৫/- 

১০১১ বযতায ইজতা অধ্যাও ভনজুরুর আরভ ঔান ২২৫/- 

১০১২ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১০১৩ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১০১৪ জযাচয়দৌল্লা  অক্ষে কুভায জভত্র ৩২৫/- 

১০১৫ দজক্ষণ এজোয ইজতা এ রও এভ ায়নোচ ৩২৫/- 

১০১৬ জফশ্ব বযতা এ রও এভ ায়নোচ ৩৫০/- 

১০১৭ ফাংরায়দয়য ান ব্যফস্থা ড. আবুর পচর ও  ৩০০/- 

১০১৮ ফাাজযস্তান-ই কায়েফী জভচথা নাথান ৭০০/- 

১০১৯ মুজরভ দ থয়নয রঘতনা  প্রফা রভা. আব্দুর াজওভ ৩০০/- 

১০২০ আযয়ফয ইজতা জ রও জজি থ ২৫০/- 

১০২১ ম্রাে হুভােয়নয ওাজনী চয আপতাযী ২০০/- 

১০২২ বৃত্তয ময়ায রচরায মুজিযুয়দ্ধয ইজতা রভা. আয়নাোয রায়ন ৩৫০/- 

১০২৩ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ যজভ ২৪০/- 

১০২৪ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা ড. এভ এ যজভ ২৪০/- 

১০২৫ াফী আয়দারন আব্দুর ভদুদ ১৮০/- 

১০২৬ াফী আয়দারন আব্দুর ভদুদ ১৮০/- 

১০২৭ ইজেো উইন জিডভ আবুর ওারাভ আচাদ ৩০০/- 

১০২৮ ইজতায়য ইজতা রকারাভ আয়ম্মদ ভতুথচা ২৫০/- 

১০২৯ স্বাধীনতায প্রথভ ীদ নফাফ জযাচউয়দ্দৌরা ড. রভা. পচলুর ও ৩০০/- 

১০৩০ অয়োভান সুরতান  রতাওাজ প্রাাদ আযাপৄর ভয়েচ ৩২০/- 

১০৩১ অয়োভান সুরতান  রতাওাজ প্রাাদ আযাপৄর ভয়েচ ৩২০/- 

১০৩২ ইজেো উইন জিডভ আবুর ওারাভ আচাদ ৩০০/- 

১০৩৩ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৩৫০/- 

১০৩৪ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৩৫০/- 



১০৩৫ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৩৫০/- 

১০৩৬ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৩৫০/- 

১০৩৭ বৃত্তয ময়ায রচরায মুজিযুয়দ্ধয ইজতা ড. রভা আয়নাোয রায়ন ৩০০/- 

১০৩৮ জযাচয়দৌল্লা  অক্ষে কুভায জভত্র ৩২৫/- 

১০৩৯ নফাফ জযাচউয়দ্দৌরা আবুর ওারাভ রভা. চাওাজযো ৪০০/- 

১০৪০ ইজতা তত্ত্ব ড. এভ রদয়রাোয রায়ন ২২৫/- 

১০৪১ সুরতান ভামুদ ভীয রযচাউয যভান ৬৫/- 

১০৪২ সুরতান ভামুদ ভীয রযচাউয যভান ৬৫/- 

১০৪৩ স্বাধীনতায প্রথভ ীদ নফাফ জযাচউয়দ্দৌরা ড. রভা. পচলুর ও ৩০০/- 

১০৪৪ এ ে থ জজি অফ াযাজন আভীয আরী ২৮০/- 

১০৪৫ চয়যয ইজতা ড. রভা. ভজফ উল্লা ২২০/- 

১০৪৬ চয়যয ইজতা ড. রভা. ভজফ উল্লা ২২০/- 

১০৪৭ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত ড. এভ এভ এ যজভ ১০০/- 

১০৪৮ য়েিান জজবরাইয়চন জুজরো জচ ওজপন ৮০০/- 

১০৪৯ আভায রদঔা যাচনীজতয ৫০ ফঙয আবুর ভনসুয আয়ভদ ৩০০/- 

১০৫০ আয়রায য এভ এ ায়ভ ঔান ৯৮/- 

১০৫১ বাযতীে উপুভায়দয় মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ২৭৫/- 

১০৫২ ভূয়কার  জযয়ফ জফজ্ঞায়নয জবজত্তমূ ওাচী ভারুপ ২৮০/- 

১০৫৩ ইরায়ভয ইজতা ড. এ এভ এ যজভ ১১২/- 

১০৫৪ ইরায়ভয ইজতা ড. এ এভ এ যজভ ১১২/- 

১০৫৫ ইরায়ভয ইজতা রও আরী ৩৮০/- 

১০৫৬ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত াান আরী রঘৌধুযী ১৩০/- 

১০৫৭ ইরায়ভয ইজতা  জযক্রভা রভা. ভামুদুর াান ২৯০/- 

১০৫৮ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১০৫৯ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১০৬০ ফাংরাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৬২/- 

১০৬১ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা ড. রভা. আান াফীফ ৩০০/- 

১০৬২ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা এভ এ যজভ ৩০০/- 

১০৬৩ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা রও আরী ২৪০/- 

১০৬৪ ১৯০৫ ায়রয ফঙ্গবঙ্গ  পূফ থ ফাংরায প্রজতজক্রো মুনতাজয ভামুন ২৫০/-

১০৬৫ ফাংরায ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ১৮০/- 

১০৬৬ ফাংরায াভাজচও  াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১০৬৭ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা রও আরী ১৪০/- 

১০৬৮ ভানফী মযত মুাম্মদ (া.) রভা. চারার উদ্দীন ৩৫০/-

১০৬৯ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা এ রও এভ ইোকুফ আরী ২২৫/- 

১০৭০ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭১ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭২ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৩ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৪ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৫ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৬ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৭ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৭৮ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 



১০৭৯ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্র. রভা. আব্দুর ওযীভ ২৮০/ 

১০৮০ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮১ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮২ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৩ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৪ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৫ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৬ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৭ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৮ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৮৯ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ভাপৄজুয যভান আঔদ ৩৮০/- 

১০৯০ স্বাধীন ফাংরায়দয়য অভ্যযদয়েয ইজতা দীজর কুভায াা ২৯০/- 

১০৯১ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯২ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৩ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৪ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৫ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৬ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৭ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৮ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১০৯৯ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১১০০ অয়োভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮১/- 

১১০১ ফাংরায়দয়য প্রত্মম্পদ আবুর ওাভার রভা. চাওাজযো ৮০০/-

১১০২ ফাাজযস্তান-ই কায়েফী জভচথা নাথান ৭০০/- 

১১০৩ তাজযঔ-ই-জপয়যাচাী জচোউদ্দীন ফাযানী ৬০০/- 

১১০৪ জযোচ উ ারাজদন রকারাভ রায়ন রীভ ৪০০/- 

১১০৫ তফাওাত-ই-নায়যী ভীনাচ-ই জযাচ ৬০০/-

১১০৬ ফাংরায়দয়য প্রাঘীন ওীজতথ আবুর ওাভার রভা. চাওাজযো ৩২৫/- 

১১০৭ সুরতাজন আভয়র মুজরভ স্থায়তযয ইজতা ড. মুাম্মদ রভাঔয়রছুয যভান ২৫৬/-

১১০৮ বৃত্তয ঢাওায প্রাঘীন ওীজতথ  আবুর ওারাভ রভাাম্মদ চাওাজযো ২৫০/-

১১০৯ ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভায়ঘ থয বালণ ফহুভাজতথও জফয়েলণ ম্পাদও াভসুজ্জাভান ২৫০/-

১১১০ রকৌি  াণ্ডুোয স্মৃজতওথা ঔান ায়ফ আয়ফদ আরী ঔান ২০৫/- 

১১১১ ফাংরায়দয়য প্রাঘীন ওীজতথ আবুর ওারাভ রভা. চাওাজযো ১৭৫/-

১১১২ আইন-ই-আওফাযী আবুর পচর ২৫০/- 

১১১৩ জফশ্বনফীয জভ'যাচ ভারানা এ এভ ভজতউয যভান নূযী ৫০/- 

১১১৪ আধুজনও তুযয়েয ইজতা রভা. আরী আকয ঔান ১৩০/- 

১১১৫ আধুজনও তুযয়েয ইজতা রভা. আরী আকয ঔান ১৩০/- 

১১১৬ যফীন্দ্র চান থার কৃজল প্রযুজি ইন্সটিউে নকা ২৫০/-

১১১৭ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১১৮ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১১৯ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২০ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২১ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২২ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 



১১২৩ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২৪ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২৫ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২৬ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা রভা. জজদ্দও উল্লা ৩০০/- 

১১২৭ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ১২৫/- 

১১২৮ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ১২৫/- 

১১২৯ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ড. ভাপৄজুয যভান আওদ ৩৮০/- 

১১৩০ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ড. ভাপৄজুয যভান আওদ ৩৮০/- 

১১৩১ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ড. ভাপৄজুয যভান আওদ ৩৮০/- 

১১৩২ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ড. ভাপৄজুয যভান আওদ ৩৮০/- 

১১৩৩ দজক্ষণ পূফ থ এজোে মুরভানয়দয ইজতা ড. ভাপৄজুয যভান আওদ ৩৮০/- 

১১৩৪ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. মুাম্মদ আরী আকয ঔান ৩০০/- 

১১৩৫ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. মুাম্মদ আরী আকয ঔান ৩০০/- 

১১৩৬ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা ড. মুাম্মদ আরী আকয ঔান ৩০০/- 

১১৩৭ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা াে থ-৩ প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২২৫/- 

১১৩৮ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা াে থ-৪ প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২২৫/- 

১১৩৯ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা াে থ-৫ প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২২৫/- 

১১৪০ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা াে থ-৬ প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২২৫/- 

১১৪১ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা াে থ-৭ প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২২৫/- 

১১৪২ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২৮৫/- 

১১৪৩ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২৮৫/- 

১১৪৪ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২৮৫/- 

১১৪৫ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২৮৫/- 

১১৪৬ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ২৮৫/- 

১১৪৭ দজক্ষণ এজোয ইজতা (১৮৫৭-১৯৪৭) জদরী কুভায াা ২৪০/- 

১১৪৮ দজক্ষণ এজোয ইজতা (১৮৫৭-১৯৪৭) জদরী কুভায াা ২৪০/- 

১১৪৯ ভধ্য প্রায়ঘযয ইজতা (উজন  জফ তও) এভ এ ওাউায ৩০০/- 

১১৫০ ভধ্য প্রায়ঘযয ইজতা (উজন  জফ তও) এভ এ ওাউায ৩০০/- 

১১৫১ ভধ্য প্রায়ঘযয ইজতা (উজন  জফ তও) এভ এ ওাউায ৩০০/- 

১১৫২ ভধ্য প্রায়ঘযয ইজতা (উজন  জফ তও) এভ এ ওাউায ৩০০/- 

১১৫৩ ভধ্য প্রায়ঘযয ইজতা (উজন  জফ তও) এভ এ ওাউায ৩০০/- 

১১৫৪ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১১৫৫ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১১৫৬ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১১৫৭ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা (জঔরাপত  বাযত উ.) ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১১৫৮ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা (জঔরাপত  বাযত উ.) ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১১৫৯ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা (জঔরাপত  বাযত উ.) ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১১৬০ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা (জঔরাপত  বাযত উ.) ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১১৬১ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা (জঔরাপত  বাযত উ.) ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১১৬২ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয ড. সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১১৬৩ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয ড. সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১১৬৪ বাযযত উভাায়দয়য ইজতা (মুখর আভর) এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১১৬৫ বাযযত উভাায়দয়য ইজতা (মুখর আভর) এ রও এভ ায়নোচ ২৭৫/- 

১১৬৬ দজক্ষণ এজোয ইজতা (১৮৫৭-১৯৪৭) ড. সেদ ভামুদুর াান ১২৫/- 



১১৬৭ দজক্ষণ এজোয ইজতা (১৮৫৭-১৯৪৭) ড. সেদ ভামুদুর াান ১২৫/- 

১১৬৮ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩০০/- 

১১৬৯ যফীন্দ্র চান থার ২৫০/- 

১১৭০ নভ পুত্র সুধাং রঔয ২৫০/- 

১১৭১ যফীন্দ্র চান থার কৃজল প্রযুজি ইন্সটিউে নকা ২৫০/-

১১৭২ চীফন  ওভ থ (আব্দুর াফ জজদ্দওী) জভচানুয যভান ৫০০/- 

১১৭৩ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৪ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৫ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৬ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৭ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৮ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৭৯ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৮০ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৮১ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৮২ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা রভা. আব্দুর ভান্নান যওায ৩৩৫/- 

১১৮৩ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৪ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৫ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৬ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৭ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৮ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৮৯ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৯০ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৯১ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৯২ আধুজনও মুজরভ যাষ্ট্রমূয়য ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৪১০/- 

১১৯৩ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৪ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৫ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৬ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৭ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৮ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১১৯৯ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১২০০ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১২০১ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১২০২ ইরায়ভয অথ থননজতও ইজতা  ড. মুাম্মদ নূরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১২০৩ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮০/- 

১২০৪ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮০/- 

১২০৫ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮০/- 

১২০৬ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮০/- 

১২০৭ জজযো, জভয  উত্তয আজিওাে মুজরভ ায়নয ইজতা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ২৮০/- 

১২০৮ মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয আজতোয যভান ৪৫০/- 

১২০৯ মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয আজতোয যভান ৪৫০/- 

১২১০ মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয আজতোয যভান ৪৫০/- 



১২১১ মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয আজতোয যভান ৪৫০/- 

১২১২ মুরভানয়দয ইজতা প্রয়পয আজতোয যভান ৪৫০/- 

১২১৩ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৪ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৫ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৬ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৭ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৮ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২১৯ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২২০ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২২১ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২২২ আধুজনও মুজরভ জফশ্ব তুযে,ইযান  আপকানস্থান অধ্যাভ ড. সেদ ভামুদুর াান ৩৫০/- 

১২২৩ মুখর জঘত্রওরা সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৪ মুখর জঘত্রওরা সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৫ মুখর জঘত্রওরা সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৬ মুখর জঘত্রওরা সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৭ মুখর জঘত্রওরা সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৮ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২২৯ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২৩০ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২৩১ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২৩২ মুজরভ জল্পওরা  স্থাতয সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১২৩৩ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৩৪ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৩৫ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৩৬ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৩৭ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৩৮ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৩৯ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪০ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪১ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪২ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৩ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৪ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৫ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৬ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৭ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১২৪৮ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৪৯ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫০ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫১ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫২ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫৩ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫৪ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 



১২৫৫ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫৬ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫৭ মুজরভ স্থাতয  জল্পওরা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১২৫৮ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৫৯ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬০ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬১ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬২ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৩ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৪ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৫ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৬ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৭ ফাংরায ইজতা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৩০০/- 

১২৬৮ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৬৯ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭০ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭১ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭২ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৩ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৪ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৫ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৬ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৭ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ক্রভজফওা আরী আকয ঔান ২৬০/- 

১২৭৮ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৩০০/- 

১২৭৯ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৩০০/- 

১২৮০ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৩০০/- 

১২৮১ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৩০০/- 

১২৮২ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৩০০/- 

১২৮৩ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৪ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৫ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৬ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৭ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৮ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৮৯ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৯০ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৯১ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৯২ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতয়েয জফওা প্রয়পয রভা. আব্দুর ওজযভ ৩৪০/- 

১২৯৩ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২৪০/- 

১২৯৪ দজক্ষণ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ২৪০/- 

১২৯৫ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৫০/- 

১২৯৬ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৫০/- 

১২৯৭ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৫০/- 

১২৯৮ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৫০/- 



১২৯৯ ইউয়যায়য ইজতা  জদরী কুভায াা ২৫০/- 

১৩০০ বাযয়তয ইজতা রতজরভ রঘৌধুযী

১৩০১ আযফ চাজতয ইজতা ঘঘ থা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৪৫০/- 

১৩০২ আযফ চাজতয ইজতা ঘঘ থা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৪৫০/- 

১৩০৩ ফাগরায়দয়য প্রেম্পদ আবুর ওারাভ রভা. চাওাজযো ৮০০/- 

১৩০৪ রেন,জরজফো,উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজত. ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩০৫ রেন,জরজফো,উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজত. ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩০৬ ফাংরায ইজতা (সুরতাজন আভর) আব্দুর ওজযভ ৪০০/- 

১৩০৭ ফাংরায ইজতা (সুরতাজন আভর) আব্দুর ওজযভ ৪০০/- 

১৩০৮ ফাংরায়দয়য াংস্কৃজতও ঐজতয এ রও এভ ায়নোচ ৩২৫/- 

১৩০৯ দূয প্রাঘয  দজক্ষণ পূফ থ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ৩০০/- 

১৩১০ দূয প্রাঘয  দজক্ষণ পূফ থ এজোয ইজতা জদরী কুভায াা ৩০০/- 

১৩১১ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা ড. রভাাম্মদ রকারাভ যসুর ৩৫০/- 

১৩১২ ভধ্যপ্রয়ঘযয ইজতা ড. রভাাম্মদ রকারাভ যসুর ৩৫০/- 

১৩১৩ রাক্ষাদ্বী জযভ্রভণ ড. জযয়তাল দা ৩৫০/- 

১৩১৪ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১৩১৫ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১৩১৬ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১৩১৭ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১৩১৮ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ভাবুবুয যভান ২০০/- 

১৩১৯ জদ ইজেোন মুরভান উইজরোভ ান্টায ২০০/- 

১৩২০ জদ ইজেোন মুরভান উইজরোভ ান্টায ২০০/- 

১৩২১ জদ ইজেোন মুরভান উইজরোভ ান্টায ২০০/- 

১৩২২ ফাংরাজজডো ১ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৩ ফাংরাজজডো ২ে ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৪ ফাংরাজজডো ৩ে ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৫ ফাংরাজজডো ৪থ থ  ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৬ ফাংরাজজডো ৫ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৭ ফাংরাজজডো ৬ষ্ঠ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৮ ফাংরাজজডো ৭ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩২৯ ফাংরাজজডো ৮ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩০ ফাংরাজজডো ৯ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩১ ফাংরাজজডো ১০ভ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩২ ফাংরাজজডো ১১ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৩ ফাংরাজজডো ১২ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৪ ফাংরাজজডো ১৩ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৫ ফাংরাজজডো ১৪ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৬ ফাংরাজজডো ১৫ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৭ ফাংরাজজডো ১৬ ঔে এজোটিও রাাইটি ৭১৫/- 

১৩৩৮ রেন,জজযো,উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজত. ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৩৯ রেন,জজযো,উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজত. ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৪০ রেন,জজযো,উত্তয আজিওা  জভয়যয মুজরভ ায়নয ইজত. ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৪১ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাায়ম্মদ এনায়েত রায়ন ৩০০/- 

১৩৪২ পৃজথফীয প্রাঘীন বযতা াজপচউদ্দীন আয়ভদ ৩০০/- 



১৩৪৩ ইউয়যায়য ইজতা  রযচাউর ওজযভ ৩০০/- 

১৩৪৪ প্রাঘীন  ভধ্যযুকপীে ইজতা ড. রভাাম্মদ াাদাত রায়ন ৩০০/- 

১৩৪৫ জফশ্ববযতা এ রও এভ ায়নোচ ১৫০/- 

১৩৪৬ মুরভানয়দয ইজতা ঘঘ থা ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ২৫০/- 

১৩৪৭ বযতায ইজতা অধ্যাও ভনজুরুর আরভ ঔান ২২৫/- 

১৩৪৮ বযতায ইজতা ড. রভা. াাদাত রায়ন ৩০০/- 

১৩৪৯ বযতায ইজতা ড. রভা. াাদাত রায়ন ৩০০/- 

১৩৫০ পৃজথফীয প্রাঘীন বযতা াজপচউদ্দীন আয়ভদ ৩০০/- 

১৩৫১ পৃজথফীয প্রাঘীন বযতা াজপচউদ্দীন আয়ভদ ৩০০/- 

১৩৫২ ইউয়যায়য ইজতা  রযচাউর ওজযভ ৩০০/- 

১৩৫৩ ইউয়যায়য ইজতা  রযচাউর ওজযভ ৩০০/- 

১৩৫৪ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাায়ম্মদ এনায়েত রায়ন ৩০০/- 

১৩৫৫ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাায়ম্মদ এনায়েত রায়ন ৩০০/- 

১৩৫৬ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৪০/- 

১৩৫৭ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যীদুর আরভ ১৩০/- 

১৩৫৮ মুজরভ াংস্কৃজতয ইজতা রও আরী ৫৫/- 

১৩৫৯ বাযতীে াংস্কৃজতয়ত ইরায়ভয প্রবাফ ড. তাযা ঘাঁদ ১১০/- 

১৩৬০ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬১ বাযয়তয মুরভান  স্বাধীনতা আয়দারন মুাম্মদ ইনাভ-উর-ও ১২০/- 

১৩৬২ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৩ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৪ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৫ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৬ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৭ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৮ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৬৯ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৩০০/- 

১৩৭০ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭১ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭২ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৩ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৪ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৫ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৬ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৭ মুজরভ প্রান ব্যফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৩৭৮ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৩০/- 

১৩৭৯ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৩০/- 

১৩৮০ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৩০/- 

১৩৮১ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৩০/- 

১৩৮২ মুরভানয়দয ইজতা আজতোয যভান ৩৩০/- 

১৩৮৩ মুরভানয়দয ইজতা আজতোয যভান ৩৩০/- 

১৩৮৪ মুরভানয়দয ইজতা আজতোয যভান ৩৩০/- 

১৩৮৫ মুরভানয়দয ইজতা আজতোয যভান ৩৩০/- 

১৩৮৬ চীফন প্রফায়য ফাঁয়ও ফাঁয়ও এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 



১৩৮৭ চীফন প্রফায়য ফাঁয়ও ফাঁয়ও এ রও এভ ইোকুফ আরী ৩৫০/- 

১৩৮৮ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৮৯ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯০ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯১ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯২ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯৩ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯৪ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯৫ ভািা থ রল ফ থ এ গ্রু প্রয়পয রভা. চহুরুর ও ৭২০/- 

১৩৯৬ াচায ফঙয়যয ফাঙ্গাজর ংস্কৃজত রকারাভ মুযজদ ৫০০/- 

১৩৯৭ াচায ফঙয়যয ফাঙ্গাজর ংস্কৃজত রকারাভ মুযজদ ৫০০/- 

১৩৯৮ রঔ মুজচফ আভায জতা রঔ াজনা ২৫০/- 

১৩৯৯ রঔ মুজচফ আভায জতা রঔ াজনা ২৫০/- 

১৪০০ আজভ জফচে রদয়ঔজঙ এভ এয আিায মুকুর ৪৫০/- 

১৪০১ আজভ জফচে রদয়ঔজঙ এভ এয আিায মুকুর ৪৫০/- 

১৪০২ দ্যা রযই অফ ফাংরায়দ আযন্থজন ভাওায়যনা ১৭০/- 

১৪০৩ দ্যা রযই অফ ফাংরায়দ আযন্থজন ভাওায়যনা ১৭০/- 

১৪০৪ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ২৮৯/- 

১৪০৫ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ২৮৯/- 

১৪০৬ রয়য ফাংরা ইয়ত ফঙ্গফন্ধু আবুর ভনসুয আয়ভদ ৪৫০/- 

১৪০৭ রয়য ফাংরা ইয়ত ফঙ্গফন্ধু আবুর ভনসুয আয়ভদ ৪৫০/- 

১৪০৮ ফাগরা বাক য়রা চো ঘযাোজচথ ৩৯০/- 

১৪০৯ ফাগরা বাক য়রা চো ঘযাোজচথ ৩৯০/- 

১৪১০ মূর ধাযা -৭১ ভঈদুর াান ৩৫০/- 

১৪১১ মূর ধাযা -৭২ ভঈদুর াান ৩৫০/- 

১৪১২ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৩ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৪ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৫ মুজরভ ইজতা তে ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৬ মুজরভ প্রান ব্যাফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৭ মুজরভ প্রান ব্যাফস্থায ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪১৮ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা চজরুর াান ৪৫০/- 

১৪১৯ ফাংরায মুরভানয়দয ইজতা চজরুর াান ৪৫০/- 

১৪২০ ফঙ্গফন্ধুয অভাপ্ত আত্মচীফনী ারুন-অয-যীদ ৩০০/- 

১৪২১ ফঙ্গফন্ধুয অভাপ্ত আত্মচীফনী ারুন-অয-যীদ ৩০০/- 

১৪২২ ফঙ্গফন্ধু রঔ মুজচবুয যভান  ফাঙ্গরায়দয়য অভ্যযদে ড. মুাম্মদ াজফবুয যভান ৩৫০/- 

১৪২৩ ফঙ্গফন্ধু রঔ মুজচবুয যভান  ফাঙ্গরায়দয়য অভ্যযদে ড. মুাম্মদ াজফবুয যভান ৩৫০/- 

১৪২৪ রক্ষ প্রায়ণয জফজনভয়ে যজপকুর ইরাভ ৫৫০/- 

১৪২৫ রক্ষ প্রায়ণয জফজনভয়ে যজপকুর ইরাভ ৫৫০/- 

১৪২৬ রাী প্রািয রথয়ও ফাংরায়দ খুযীদ আরভ াকয ২৫০/- 

১৪২৭ রাী প্রািয রথয়ও ফাংরায়দ খুযীদ আরভ াকয ২৫০/- 

১৪২৮ রঘজঙ্গ ঔান বযাজজর ইঔান ৪০০/- 

১৪২৯ রঘজঙ্গ ঔান বযাজজর ইঔান ৪০০/- 

১৪৩০ মুজিযুয়দ্ধয ইজতা রভচয যজপকুর ইরাভ জএজ ৭০০/- 



১৪৩১ মুজিযুয়দ্ধয ইজতা রভচয যজপকুর ইরাভ জএজ ৭০০/- 

১৪৩২ এওাত্তয়যয জদনগুজর চাানাযা ইভাভ ৩০০/- 

১৪৩৩ ফাংরায়দয় সুজপফাদ ড. রভা. রকারাভ দস্তকীয ২০০/- 

১৪৩৪ এওাত্তয়যয জদনগুজর চাানাযা ইভাভ ৩০০/- 

১৪৩৫ ফঙ্গফন্ধুয়ও রমভন রদয়ঔজঙ রভচয রচনায়যর (অফ.) সুজফদ আরী ভূইো ১৫০/- 

১৪৩৬ মুজিযুয়দ্ধ নে ভা রভচয রচনায়যর (অফ.) সুজফদ আরী ভূইো ২২৫/- 

১৪৩৭ নাকজযওয়দয চানা বায়রা মুাম্মদ াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৪৩৮ Enjoy Your Life ড. রভাাম্মদ আব্দুয যভান ৪৪০/- 

১৪৩৯ Social History of the Muslim in bengal Abdul karim ৩৫০/- 

১৪৪০ রঔ মুজচফ  স্বাধীনতা ংগ্রাভ রভচয যজপকুর ইরাভ জএজ ৬০০/- 

১৪৪১ মুজিযুদ্ধ ৭১ রভা. াাদাত আরী ৫০০/- 

১৪৪২ ইরয়ভয যাষ্ট্র ব্যফস্থা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১৪৪৩ মাযা রবায এয়নজঙর আজনসুর ও ৫০০/- 

১৪৪৪ এওাত্তয়যয ডায়েজয সুজপো ওাভার ২৫০/- 

১৪৪৫ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৪৬ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৪৭ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৪৮ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৪৯ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫০ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫১ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫২ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫৩ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫৪ ইরাভ প্রঘাযও ঔান চাান (য.) রঔাদওায আরভজকয ১০০/-  

১৪৫৫ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৫৬ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৫৭ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৫৮ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৫৯ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬০ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬১ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬২ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬৩ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬৪ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৪৬৫ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩২০/- 

১৪৬৬ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩২০/- 

১৪৬৭ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩২০/- 

১৪৬৮ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩২০/- 

১৪৬৯ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩২০/- 

১৪৭০ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪৭১ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪৭২ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪৭৩ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 

১৪৭৪ ফাংরায়দয়য ইজতা ভাবুবুয যভান ৪০০/- 



১৪৭৫ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৭৬ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৭৭ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৭৮ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৭৯ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮০ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮১ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮২ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৩ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৪ াযস্য  ভধ্য এজোয মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৫ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৬ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৭ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৮ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৮৯ মুরভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৯০ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২২৫/- 

১৪৯১ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২২৫/- 

১৪৯২ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২২৫/- 

১৪৯৩ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২২৫/- 

১৪৯৪ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ভাবুবুয যভান ২২৫/- 

১৪৯৫ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৯৬ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৯৭ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৯৮ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৪৯৯ ফাংরায ইজতা ভাবুবুয যভান ৩৫০/- 

১৫০০ অয়োভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৬০/- 

১৫০১ অয়োভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৬০/- 

১৫০২ অয়োভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৬০/- 

১৫০৩ অয়োভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৬০/- 

১৫০৪ অয়োভানয়দয ইজতা ভাবুবুয যভান ২৬০/- 

১৫০৫ ফজযার রচরায াভাজচও াংস্কৃজতও ঐজতয পায়তভা রয়যন ৫০০/- 

১৫০৬ ফজযার রচরায াভাজচও াংস্কৃজতও ঐজতয পায়তভা রয়যন ৫০০/- 

১৫০৭ ফজযার রচরায াভাজচও াংস্কৃজতও ঐজতয পায়তভা রয়যন ৫০০/- 

১৫০৮ ফজযার রচরায াভাজচও াংস্কৃজতও ঐজতয পায়তভা রয়যন ৫০০/- 

১৫০৯ ফজযার রচরায াভাজচও াংস্কৃজতও ঐজতয পায়তভা রয়যন ৫০০/- 

১৫১০ বাযতীে উভায়দয় মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ৪০০/- 

১৫১১ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১২ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৩ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৪ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৫ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৬ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৭ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫১৮ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 



১৫১৯ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫২০ ইরায়ভয দ থন  ধভীে ম্প্রদায়েয ক্রয়ভান্নজত ড. আবু রনাভান রভা. আাদুল্লা ৪৪০/- 

১৫২১ ইউয়যা  আয়ভজযওায ইজতা অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ২৫০/- 

১৫২২ ইউয়যা  আয়ভজযওায ইজতা অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ২৫০/- 

১৫২৩ ইউয়যা  আয়ভজযওায ইজতা অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ২৫০/- 

১৫২৪ ইউয়যা  আয়ভজযওায ইজতা অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ২৫০/- 

১৫২৫ ইউয়যা  আয়ভজযওায ইজতা অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ২৫০/- 

১৫২৬ আযফ চাজতয ইজতা  স্যায সেদ আজভয আরী ৩৫০/- 

১৫২৭ আযফ চাজতয ইজতা  স্যায সেদ আজভয আরী ৩৫০/- 

১৫২৮ আযফ চাজতয ইজতা  স্যায সেদ আজভয আরী ৩৫০/- 

১৫২৯ আযফ চাজতয ইজতা  স্যায সেদ আজভয আরী ৩৫০/- 

১৫৩০ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৫৩১ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৫৩২ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৫৩৩ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৫৩৪ ভধ্যযুয়কয মুজরভ ইজতা আযাপ উদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৫৩৫ ভধ্যযুয়কয মুজরভ বযতা  ংস্কৃজত মুা আনাযী ২৫০/- 

১৫৩৬ ভধ্যযুয়কয মুজরভ বযতা  ংস্কৃজত মুা আনাযী ২৫০/- 

১৫৩৭ বাযতীে উভায়দয় মুরীভ ায়নয ইজতা ড. রভাাম্মদ রকারাভ যসুর ৫০০/- 

১৫৩৮ বাযতীে উভায়দয় মুরীভ ায়নয ইজতা ড. রভাাম্মদ রকারাভ যসুর ৫০০/- 

১৫৩৯ ইজতা ঘঘ থা  কয়ফলণা দ্ধজত ড. রভা. আব্দুর কুদ্দু জওদায ৪০০/- 

১৫৪০ ইজতা ঘঘ থা  কয়ফলণা দ্ধজত ড. রভা. আব্দুর কুদ্দু জওদায ৪০০/- 

১৫৪১ ফাগরায ইজতা যাঔারদাঁ ফয়দাধ্যাে ৪০০/ 

১৫৪২ ফাগরায ইজতা যাঔারদাঁ ফয়দাধ্যাে ৪০০/ 

১৫৪৩ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ৩০০/- 

১৫৪৪ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ৩০০/- 

১৫৪৫ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ৩০০/- 

১৫৪৬ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ৩০০/- 

১৫৪৭ তুযয়েয ইজতা আব্দুর ওায়দয ৩০০/- 

১৫৪৮ আপকানস্থান অতীত  ফতথভান ড. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৫০/- 

১৫৪৯ আপকানস্থান অতীত  ফতথভান ড. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৫০/- 

১৫৫০ আপকানস্থান অতীত  ফতথভান ড. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৫০/- 

১৫৫১ আপকানস্থান অতীত  ফতথভান ড. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৫০/- 

১৫৫২ আপকানস্থান অতীত  ফতথভান ড. রকারাভ জওফজযো ভূইো ১৫০/- 

১৫৫৩ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ড. এভযান চাান ৩৭৫/- 

১৫৫৪ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ড. এভযান চাান ৩৭৫/- 

১৫৫৫ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ড. এভযান চাান ৩৭৫/- 

১৫৫৬ আধুজনও ইউয়যায়য ইজতা ড. এভযান চাান ৩৭৫/- 

১৫৫৭ ইউযয়য ইজতায়য রুয়যঔা শ্রী প্রবাতাংশু ভাইজত ৩৩০/-

১৫৫৮ ইউযয়য ইজতায়য রুয়যঔা শ্রী প্রবাতাংশু ভাইজত ৩৩০/-

১৫৫৯ ইউযয়য ইজতায়য রুয়যঔা শ্রী প্রবাতাংশু ভাইজত ৩৩০/-

১৫৬০ ইউযয়য ইজতায়য রুয়যঔা শ্রী প্রবাতাংশু ভাইজত ৩৩০/-

১৫৬১ ইউযয়য ইজতায়য রুয়যঔা শ্রী প্রবাতাংশু ভাইজত ৩৩০/-

১৫৬২ ক্রাজিওায়র মুজরভ জফশ্ব  জফশ্ব যাচনীজত ঔান জযপৄজ্জাভান ২০৫/- 



১৫৬৩ ক্রাজিওায়র মুজরভ জফশ্ব  জফশ্ব যাচনীজত ঔান জযপৄজ্জাভান ২০৫/- 

১৫৬৪ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যীদুর আরভ ৪৩০/- 

১৫৬৫ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যীদুর আরভ ৪৩০/- 

১৫৬৬ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যীদুর আরভ ৪৩০/- 

১৫৬৭ মুজরভ দ থয়নয ভূজভওা ড. যীদুর আরভ ৪৩০/- 

১৫৬৮ ফাংরায়দয়য ইজতায়য রুয়যঔা ড. আপাও রায়ন ৩৫০/- 

১৫৬৯ ফাংরায়দয়য ইজতায়য রুয়যঔা ড. আপাও রায়ন ৩৫০/- 

১৫৭০ দজক্ষণ এজোয মুরভানয়দয ইজতা রভাাম্মদ পঔরুর ইরাভ ৩০০/- 

১৫৭১ দজক্ষণ এজোয মুরভানয়দয ইজতা রভাাম্মদ পঔরুর ইরাভ ৩০০/- 

১৫৭২ দজক্ষণ এজোয মুরভানয়দয ইজতা রভাাম্মদ পঔরুর ইরাভ ৩০০/- 

১৫৭৩ দজক্ষণ এজোয মুরভানয়দয ইজতা রভাাম্মদ পঔরুর ইরাভ ৩০০/- 

১৫৭৪ দজক্ষণ এজোয মুরভানয়দয ইজতা রভাাম্মদ পঔরুর ইরাভ ৩০০/- 

১৫৭৫ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৬০০/- 

১৫৭৬ ফাংরায ইজতা সুঔভে মুয়ঔাধ্যাে ৬০০/- 

১৫৭৭ ইউয়যায়য ইজতা  অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ৩০০/- 

১৫৭৮ ইউয়যায়য ইজতা  অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ৩০০/- 

১৫৭৯ ইউয়যায়য ইজতা  অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ৩০০/- 

১৫৮০ ইউয়যায়য ইজতা  অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ৩০০/- 

১৫৮১ ইউয়যায়য ইজতা  অধ্যাও নাচমুর ওজযভ ৩০০/- 

১৫৮২ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযণ ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১৫০/- 

১৫৮৩ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযণ ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১৫০/- 

১৫৮৪ আধুজনও ইউয়যা ড. জওযণ ঘন্দ্র রঘৌধুযী ১৫০/- 

১৫৮৫ আযফ ফি তায়যও াভসুয যভান ২৫০/- 

১৫৮৬ আযফ ফি তায়যও াভসুয যভান ২৫০/- 

১৫৮৭ ফাংরায়দ ইজতা জযক্রভা রও এভ যইঙউদ্দীন ৫০০/- 

১৫৮৮ ফাংরায়দ ইজতা জযক্রভা রও এভ যইঙউদ্দীন ৫০০/- 

১৫৮৯ ফাংরায়দ ইজতা জযক্রভা রও এভ যইঙউদ্দীন ৫০০/- 

১৫৯০ ফাংরায়দ ইজতা জযক্রভা রও এভ যইঙউদ্দীন ৫০০/- 

১৫৯১ ফাংরায়দ ইজতা জযক্রভা রও এভ যইঙউদ্দীন ৫০০/- 

১৫৯২ বাযতীে উভাায়দয় মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ৪০০/- 

১৫৯৩ বাযতীে উভাায়দয় মুজরভ ান আব্দুর ওজযভ ৪০০/- 

১৫৯৪ দজক্ষণ এজোয ইজতা ড. এ রও এভ ায়নোচ ৪০০/- 

১৫৯৫ দজক্ষণ এজোয ইজতা ড. এ রও এভ ায়নোচ ৪০০/- 

১৫৯৬ ইরায়ভয যাচননজতও  াংস্কৃজতও ইজতা রভা. াজপজুয যভান ২৮০/- 

১৫৯৭ ইরায়ভয যাচননজতও  াংস্কৃজতও ইজতা রভা. াজপজুয যভান ২৮০/- 

১৫৯৮ ইরায়ভয যাচননজতও  াংস্কৃজতও ইজতা রভা. াজপজুয যভান ২৮০/- 

১৫৯৯ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাাম্মদ এনাইয়েত রায়ন ৩০০/- 

১৬০০ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাাম্মদ এনাইয়েত রায়ন ৩০০/- 

১৬০১ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাাম্মদ এনাইয়েত রায়ন ৩০০/- 

১৬০২ আধুজনও জিভ এজোয ইজতা রভাাম্মদ এনাইয়েত রায়ন ৩০০/- 

১৬০৩ জিভ এজোয ইজতা (১৫৬০-১৯১৪) ড. রভা. াচাান ৩০০/- 

১৬০৪ জিভ এজোয ইজতা (১৫৬০-১৯১৪) ড. রভা. াচাান ৩০০/- 

১৬০৫ জিভ এজোয ইজতা (১৫৬০-১৯১৪) ড. রভা. াচাান ৩০০/- 

১৬০৬ জিভ এজোয ইজতা (১৫৬০-১৯১৪) ড. রভা. াচাান ৩০০/- 



১৬০৭ বাযয়ত মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. এনামুর ও ৪৫০/- 

১৬০৮ বাযয়ত মুজরভ ায়নয ইজতা ড. রভা. এনামুর ও ৪৫০/- 

১৬০৯ ইরায়ভয যাচননজতও  াংস্কৃজতও ইজতা রভা. াজপজুয যভান ২৮০- 

১৬১০ ইরায়ভয যাচননজতও  াংস্কৃজতও ইজতা রভা. াজপজুয যভান ২৮০- 

১৬১১ দজক্ষণ এজোয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৬১২ দজক্ষণ এজোয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৬১৩ দজক্ষণ এজোয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৬১৪ দজক্ষণ এজোয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৬১৫ দজক্ষণ এজোয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৬১৬ ফাংরায ইজতা মুখর আভর আব্দুর ওজযভ ৪৫০/- 

১৬১৭ ফাংরায ইজতা মুখর আভর আব্দুর ওজযভ ৪৫০/- 

১৬১৮ বাযয়ত মুজরভ ান ব্যাফস্থায ইজতা এ রও এভ আব্দুর আরীভ ২৫০/- 

১৬১৯ আযফ চাজতয ইজতা  জপজর রও জজি ৩৫০/- 

১৬২০ বাযতীে উভায়দয় মুজরভ ান ড. রভাাম্মদ রকারাভ যসুর ৫০০/- 

১৬২১ ইরায়ভয যাষ্ট্র ব্যাফস্থা মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪৫০/- 

১৬২২ জফজ্ঞায়ন মুরভানয়দয অফদান মুাম্মদ নুরুর আভীন ৩০০/- 

১৬২৩ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৪ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৫ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৬ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৭ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৮ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬২৯ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬৩০ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬৩১ ফাংরায়দয়য যাচননজতও ইজতা ১৯৭১ রথয়ও ড. রভা. াজফবুয যভান ৩৩০/- 

১৬৩২ রেয়ন মুরভানয়দয ইজতা পজওয পারুও আয়ভদ ২৫০/- 

১৬৩৩ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৪ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৫ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৬ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৭ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৮ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৩৯ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৪০ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৪১ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৪২ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৬৪৩ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৪ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৫ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৬ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৭ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৮ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৪৯ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৫০ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 



১৬৫১ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৫২ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন যজপ-ভূধয আিারুজ্জাভান ৪১৩/- 

১৬৫৩ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন প্রয়পয ইোজভন আয়ভদ যাজঔ ফভ থণ ৪০০/- 

১৬৫৪ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন প্রয়পয ইোজভন আয়ভদ যাজঔ ফভ থণ ৪০০/- 

১৬৫৫ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন প্রয়পয ইোজভন আয়ভদ যাজঔ ফভ থণ ৪০০/- 

১৬৫৬ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন প্রয়পয ইোজভন আয়ভদ যাজঔ ফভ থণ ৪০০/- 

১৬৫৭ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন প্রয়পয ইোজভন আয়ভদ যাজঔ ফভ থণ ৪০০/- 

১৬৫৮ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৫৯ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬০ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬১ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬২ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৩ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৪ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৫ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৬ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৭ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. মুাম্মদ নুরুর ইরাভ ৪২৫/- 

১৬৬৮ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৬৯ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭০ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭১ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭২ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৩ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৪ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৫ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৬ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৭ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন ড. রভা. াভীভ রযচা, ইউনুঙ আরী ৩৮০/- 

১৬৭৮ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন সেদ নুরুর ও ২৭৫/- 

১৬৭৯ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন সেদ নুরুর ও ২৭৫/- 

১৬৮০ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন সেদ নুরুর ও ২৭৫/- 

১৬৮১ ফাংরায়দয়য যাচননজতও  াংজফধাজনও উন্নেন সেদ নুরুর ও ২৭৫/- 

১৬৮২ জছনাইদ রচরায ইজতা জযক্রভা অধ্যক্ষ ওাচী আয়নাোরুর ইরাভ ৬০০/- 

১৬৮৩ জছনাইদ রচরায ইজতা জযক্রভা অধ্যক্ষ ওাচী আয়নাোরুর ইরাভ ৬০০/- 

১৬৮৪ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৬০০/- 

১৬৮৫ ময়ায খুরনায ইজতা তী ঘন্দ্র জভত্র ৬০০/- 

১৬৮৬ জফদ্যাফাজণয়চযয যাচননজতও অথ থনীজত আজভরুর আরভ ঔান ৩৫০/- 

১৬৮৭ জফদ্যাফাজণয়চযয যাচননজতও অথ থনীজত আজভরুর আরভ ঔান ৩৫০/- 

১৬৮৮ ভানুল এফং ভানজফও  মূল্যয়ফাধ ড. জযয়তাল দা ৩০০/- 

১৬৮৯ জশুয ভানজও জফওায় অজববাফয়ওয তাজেে  যায়ষ্ট্রয দাে ড. জযয়তাল দা ৩০০/- 

১৬৯০ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯১ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯২ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৩ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৪ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 



১৬৯৫ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৬ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৭ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৮ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৬৯৯ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৭০০ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৭০১ ইরায়ভয ইজতা  ংস্কৃজত অধ্যাও আবুর ফাায ২৭০/- 

১৭০২ বৃত্তয ময়ায জডয়যক্টজয ময়ায ইন্সটিউে ১০০০/- 

১৭০৩ বৃত্তয ময়ায জডয়যক্টজয ময়ায ইন্সটিউে ১০০০/- 

১৭০৪ বৃত্তয ময়ায জডয়যক্টজয ময়ায ইন্সটিউে ১০০০/- 

১৭০৫ বৃত্তয ময়ায জডয়যক্টজয ময়ায ইন্সটিউে ১০০০/- 

১৭০৬ এনাইয়লাজজডো অফ দ্যা োর্ল্ ৮০০/- 

১৭০৭ ভজচয়দয ইজতা অধ্যাও সেদ ভামুদুর াান ৩০০/- 

১৭০৮ মুজরভ মুদ্রা  স্তজরঔন জল্প ড. এ রও এভ ইোকুফ আরী ৪০০/- 

১৭০৯ ফাংরায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ৩০০/-

১৭১০ ফাংরায ইজতা ড. সেদ ভামুদুর াান ৩০০/-

১৭১১ ফাংরায়দয়য ররাওচ ংস্কৃজত গ্রন্থভারা (ময়ায) ৩১০/- 

১৭১২ ভাভজেও জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুল্মানয়দয ইজতা অধ্যাও রভা. াভছুর আরভ ১৫০/- 

১৭১৩ ভাভজেও জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুল্মানয়দয ইজতা অধ্যাও রভা. াভছুর আরভ ১৫০/- 

১৭১৪ ভাভজেও জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুল্মানয়দয ইজতা অধ্যাও রভা. াভছুর আরভ ১৫০/- 

১৭১৫ ভাভজেও জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুল্মানয়দয ইজতা অধ্যাও রভা. াভছুর আরভ ১৫০/- 

১৭১৬ ভাভজেও জফয়শ্ব ংখ্যারঘু মুল্মানয়দয ইজতা অধ্যাও রভা. াভছুর আরভ ১৫০/- 

১৭১৭ আব্বাীে জঔরাপত  আঞ্চজরও যাচফংমূ ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭১৮ আব্বাীে জঔরাপত  আঞ্চজরও যাচফংমূ ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭১৯ আব্বাীে জঔরাপত  আঞ্চজরও যাচফংমূ ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২০ আব্বাীে জঔরাপত  আঞ্চজরও যাচফংমূ ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২১ আব্বাীে জঔরাপত  আঞ্চজরও যাচফংমূ ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২২ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২৩ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২৪ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২৫ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২৬ ফাংরায াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ২৫০/- 

১৭২৭ ইরাভ যাষ্ট্র  ভাচ ড. রঔ মুাম্মদ লুৎপয যভান ২৫০/- 

১৭২৮ ইরাভ যাষ্ট্র  ভাচ ড. রঔ মুাম্মদ লুৎপয যভান ২৫০/- 

১৭২৯ ইরাভ যাষ্ট্র  ভাচ ড. রঔ মুাম্মদ লুৎপয যভান ২৫০/- 

১৭৩০ ইরাভ যাষ্ট্র  ভাচ ড. রঔ মুাম্মদ লুৎপয যভান ২৫০/- 

১৭৩১ ইরাভ যাষ্ট্র  ভাচ ড. রঔ মুাম্মদ লুৎপয যভান ২৫০/- 

১৭৩২ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৭৩৩ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৭৩৪ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৭৩৫ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৭৩৬ উত্তয আজিওায আযফ যাষ্ট্রমূয়য যাচননজত ইজতা রভা. হুভােন ওফীয রঘৌধুযী ২০০/- 

১৭৩৭ পযােচী আয়দারয়নয ইজতা ড. মুঈনুদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৭৩৮ পযােচী আয়দারয়নয ইজতা ড. মুঈনুদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 



১৭৩৯ পযােচী আয়দারয়নয ইজতা ড. মুঈনুদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৭৪০ পযােচী আয়দারয়নয ইজতা ড. মুঈনুদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৭৪১ পযােচী আয়দারয়নয ইজতা ড. মুঈনুদ্দীন আয়ভদ ২৫০/- 

১৭৪২ বাযতীে মুরাভানয়দয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৭৪৩ বাযতীে মুরাভানয়দয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৭৪৪ বাযতীে মুরাভানয়দয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৭৪৫ বাযতীে মুরাভানয়দয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৭৪৬ বাযতীে মুরাভানয়দয ইজতা রভা. যভচান আরী আওদ ৪০০/- 

১৭৪৭ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৪৮ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৪৯ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫০ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫১ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫২ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৩ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৪ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৫ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৬ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৭ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৮ ফাংরায ইজতা রভা. চহুরুর ও ৩০০/- 

১৭৫৯ যাচননজতও ইরাভ ধভ থ  াম্রাচযফাদ ধয়ভ থয ভাচতত্ত্ব াদাত উল্লা ঔান ২০০/- 

১৭৬০ াজিওন্যা ভারারা ইউসুপচাই ২০০/- 

১৭৬১ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬২ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৩ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৪ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৫ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৬ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৭ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৮ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৬৯ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৭০ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৭১ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৭২ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৯৭২-২০১৪) ড. এভযান চাান, ড. জজদ্দকুয যভান ঔান ৪৫০/- 

১৭৭৩ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৪ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৫ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৬ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৭ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৮ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৭৯ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৮০ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৮১ মুজরভ বাযয়তয াভাজচও াংস্কৃজতও  অথ থননজতও ইজতা ভাবুবুয যভান ৪৬০/- 

১৭৮২ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 



১৭৮৩ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৪ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৫ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৬ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৭ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৮ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৮৯ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৯০ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৯১ ইরায়ভয ধভীে মূরনীজত অনুান াজতয  জফজ্ঞায়নয রক্রাভজফওা প্রয়পয ড. রভা. আজতোয যভান ৫০০/- 

১৭৯২ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৩ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৪ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৫ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৬ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৭ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৮ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৭৯৯ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৮০০ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৮০১ আব্বাীে যুয়কয আঞ্চজরও যাচফংমূয়য ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ৩৫০/- 

১৮০২ রাক্ষাদ্বী জযভ্রভণ ড. জযয়তাল দা ৩৫০/- 

১৮০৩ রাক্ষাদ্বী জযভ্রভণ ড. জযয়তাল দা ৩৫০/- 

১৮০৪ রাক্ষাদ্বী জযভ্রভণ ড. জযয়তাল দা ৩৫০/- 

১৮০৫ ফঙ্গফন্ধু তযায যাে আনু ভামুদ ৮০০/-  

১৮০৬ ফঙ্গফন্ধু তযায যাে আনু ভামুদ ৮০০/-  

১৮০৭ ফঙ্গফন্ধু তযায যাে আনু ভামুদ ৮০০/-  

১৮০৮ ওাযাকায়যয রযাচনাভঘা রঔ মুজচবুয যভান ৪০০/- 

১৮০৯ ওাযাকায়যয রযাচনাভঘা রঔ মুজচবুয যভান ৪০০/- 

১৮১০ ওাযাকায়যয রযাচনাভঘা রঔ মুজচবুয যভান ৪০০/- 

১৮১১ ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভায়ঘ থয বালণ সফজশ্বও প্রাভান্য ঐজতয ১০০০/- 

১৮১২ ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভায়ঘ থয বালণ সফজশ্বও প্রাভান্য ঐজতয ১০০০/- 

১৮১৩ ফঙ্গফন্ধুয ৭ ভায়ঘ থয বালণ সফজশ্বও প্রাভান্য ঐজতয ১০০০/- 

১৮১৪ ফঙ্গফন্ধুয বালণ আনু ভামুদ ৫০০/- 

১৮১৫ ফঙ্গফন্ধুয বালণ আনু ভামুদ ৫০০/- 

১৮১৬ ফঙ্গফন্ধুয বালণ আনু ভামুদ ৫০০/- 

১৮১৭ কণজযলদ  ংয়দয ফঙ্গফন্ধু আনু ভামুদ ৫০০/-

১৮১৮ কণজযলদ  ংয়দয ফঙ্গফন্ধু আনু ভামুদ ৫০০/-

১৮১৯ কণজযলদ  ংয়দয ফঙ্গফন্ধু আনু ভামুদ ৫০০/-

১৮২০ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২১ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২২ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২৩ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২৪ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২৫ অভাপ্ত আত্মচীফনী রঔ মুজচবুয যভান ৫০০/- 

১৮২৬ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 



১৮২৭ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮২৮ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮২৯ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩০ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩১ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩২ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩৩ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩৪ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩৫ মুজরভ স্থাতয  প্রত্মতে জযজঘজত ড. রভা. আব্দুর াফ জভো ২৫০/- 

১৮৩৬ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৭০৪-১৯৭১) াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা জযাজুর ইরাভ ৩০০০/- 

১৮৩৭ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৭০৪-১৯৭১) াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা জযাজুর ইরাভ ৩০০০/- 

১৮৩৮ ফাংরায়দয়য ইজতা (১৭০৪-১৯৭১) াভাজচও  াংস্কৃজতও ইজতা জযাজুর ইরাভ ৩০০০/- 

১৮৩৯ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪০ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪১ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪২ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৩ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৪ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৫ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৬ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৭ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৮ আোভীরীয়কয বাফাদজ থও জফওা (১৯৪৯-১৯৭২) ড. রভাা. ঙাজেদা আিায ৬০০/- 

১৮৪৯ বাযয়ত তুথজকচ ফজনওয়দয ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ২৭০/- 

১৮৫০ বাযয়ত তুথজকচ ফজনওয়দয ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ২৭০/- 

১৮৫১ বাযয়ত তুথজকচ ফজনওয়দয ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ২৭০/- 

১৮৫২ বাযয়ত তুথজকচ ফজনওয়দয ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ২৭০/- 

১৮৫৩ বাযয়ত তুথজকচ ফজনওয়দয ইজতা ড. এভ এভ জযপৄর ফাযী ২৭০/- 

১৮৫৪ মুজিযুয়দ্ধ ময়ায যকুনউয়দ্দৌরা ৫৫০/- 

১৮৫৫ মুজিযুয়দ্ধ ময়ায যকুনউয়দ্দৌরা ৫৫০/- 

১৮৫৬ মুজিযুয়দ্ধ ময়ায যকুনউয়দ্দৌরা ৫৫০/- 

১৮৫৭ মুজিযুয়দ্ধ ময়ায যকুনউয়দ্দৌরা ৫৫০/- 

১৮৫৮ মুজিযুয়দ্ধ ময়ায যকুনউয়দ্দৌরা ৫৫০/- 

১৮৫৯ চজঙ্গফাদ (সফজশ্বও ংওে  প্রজতওায) ভাবুফ ৫০০/- 









































































































 



 





 





 



 







 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 





 





 





































 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 







 

















 


