গুযত্বু ূণণ ভাভরায তালরকা

লফটিএভল’য ককার্ণওয়াযী গুযত্বু ূণণ ভাভরা লনষ্পলিয রক্ষ্যভাত্রা লনম্ন্নযূ:
ক্রভ

লফফযণ

ভাভরা ংখ্যা

1.

ভাভানয ুলিভ ককার্ণ, ঢাকা। (ক্রলভক -২ এ

২র্া। (িকৃ তবক্ষ্ ৭র্া)

৬টি ভাভরা একলত্রত বাবফ)
2. ভাভানয াইবকার্ণ, ঢাকা।

৮র্া।

3. লফজ্ঞ কেরা েে আদারত, ঢাকা।

৩র্া।
কভার্ =

১৩র্া। (িকৃ তবক্ষ্
১৮র্া)

লফিঃদ্রিঃ - গত ১৬-০৯-২০১৫ তালযবখ্ ভাভানয াইবকাবর্ণয ক্রলভক নং-৪ এফং ৫
এ ফলণণত ভাভরা দুইটি লফটিএভল’য বক্ষ্ লনষ্পলি য়। এয দ্বাযা
চট্টগ্রাভস্থ লদ এলয়াটিক কর্ন লভর এয লফযীবত কর ভাভরা
যকাবযয বক্ষ্ লনষ্পলি য়।

ভাভানয ুলিভ ককার্ণ, ঢাকা
লফটিএভল’য ককার্ণওয়াযী গুযত্বু ূণণ ভাভরা লনষ্পলিয রক্ষ্যভাত্রা লনম্ন্নযূ :
দপ্তয/ংস্থা/কফাবডণয নাভ
লফটিএভল

ক্রিঃ
নং

লফচাযধীন আদারবতয
নাভ ও ভাভরা b¤^i

1.

ভাভানয
ককাবর্ণয

ভাভরায ংলক্ষ্প্ত লফফযণ

ভাভরায ফতণ ভান
অফস্থা

ুলিভ কদাস্ত কর্ক্সর্াইর লভবরয যীর্ লটিন ভাভরা
আীর উদ্বৃি ১২.৮৭ একয েলভয যায়
যকাবযয
লতনটি প্লর্ কর্ন্ডাবযয লফবক্ষ্ আব। ুিীভ
লফবাগ, ঢাকা।
ললবর লটিন পয ভাধযবভ লফলক্র কযায ককাবর্ণ
স্থলগবতয
িলক্রয়ায়
ফালতরকৃ
ত
আবদ
দ্বাযা
যাবয়য
রীব র্ু আীরলতনেন
বফণ
া
চ্চ
দযদাতা
কামণ
ক
ালযতা
স্থলগত
২৮২৩/২০১৪
ফালতবরয
লফযু
ব
ে
ভাভানয
লফটিএভল ফনাভ
যবয়বে।
াই ককাবর্ণ যীর্ লটিনব্রাদাণ ফ্ল্যাওয়ায
ইন্ডালিে লরিঃ গং।

যফলতণ দবক্ষ্

১৪২৩/২০০৯

দাবয়য

েনাফ
ভাফুবফ
আরভ, লফজ্ঞ এযার্লনণ
কেনাবযর ভাভরাটি
লযচারনাকাযী
আইনেীফী লাবফ
তদাযলক
ুনানীয

কযবেন।
অবক্ষ্ায়

আবে।

কবয।
মায
যাবয়য
যকাবযয লফবক্ষ্ ওয়ায়
এয লফযুবে অত্র আলর
ভাভরা যুেু কযা বয়বে।

2.

ভাভানয
ককাবর্ণয

ুলিভ লফটিএভল’য ার্বখ্ারাস্থ ুনানীয অবক্ষ্ায়
আীর
ললবর
ম্পলিয ভানগয েলযবয যবয়বে।
লফবাগ, ঢাকা।
লটিন পয রীব র্ু
ললবর
আীর- কযকডণ ম্পলকণ ত আলর আীরভাভরা েলয অলধদপ্তয ৩২৬/২০১৩,
২৩৪/২০১৩
ললবর
আীর- কতৃণ ক তৃ তীয় ফায ুনানী ললবর লটিন পয
রীব র্ু আীর২৩৫/২০১৩
গ্রন
কযায
লফযুবে ৩৭২/২০১৩,
ললবর
আীরযকাবযয লফযুবে ভাভানয ললবর লটিন পয
২৩৬/২০১৩
ললবর
আীর- াই ককাবর্ণয ৬টি যীর্ রীব র্ু আীর৩৭২/২০১৩,
২৩৭/২০১৩
লটিন ভাভরায যায় ললবর লটিন পয
ললবর
আীর২৩৮/২০১৩
লফটিএভল’য
লফবক্ষ্ রীব র্ু আীর৩৭৪/২০১৩,
ললবর
আীরওয়ায় যাবয়য লফযুবে অত্র ললবর লটিন পয
২৩৯/২০১৩
ভাভরা  কভার্ ৬টি আলর রীব র্ু আীরলফটিএভল ফনাভ
৩৭৫/২০১৩,
আবভদ আবযলপন
ভাভরা দাবয়য কযা য়। মায ললবর লটিন পয
গং।
রীব র্ু আীরলফযুবে অত্র ৬টি ললবর ৩৭৬/২০১৩ বত
আলর ভাভরা।

উদ্ভুত।

ভাভরা ৬টি একবত্র
ুনানীয
দ্বাযা
লযচালরত
বয়
আবে। ইবতাূবফণয
কর মণাবয় ৬টি
ভাভরা লফটিএভল
বত একলত্রত কবয
ুনানী কযা য়
ফবর একটি করাবভ
কদয়া বরা। েনাফ
ভাফুবফ আরভ,
লফজ্ঞ
এযার্লনণ
কেনাবযর
এফং
ফযালযস্টায
ফদযুবদাো, ফাযএর্-র
কক
লযচারনাকাযী
আইনেীফী লাবফ
লনবয়াগ
কদয়া
বয়বে।
দদলনক
কামণয তালরকায়
আা
াববক্ষ্
ুনানী অনুলিত
বফ।

ভাভানয াই ককার্ণ, ঢাকা :
দপ্তয/ংস্থা/কফাবডণয নাভ
লফটিএভল

ক্রিঃ
নং

3.

লফচাযধীন আদারবতয
নাভ ও ভাভরা b¤^i
ভাভানয াই ককার্ণ,
ঢাকা।
যীর্ লটিন৯৮৮০/২০১০
খ্ুরনা-ওলযবয়ন্ট ফনাভ
লফটিএভল গং।

ভাভরায ংলক্ষ্প্ত লফফযণ

5.

যফলতণ দবক্ষ্

অফস্থা
খ্ুরনা কর্ক্সর্াইর লভর এফং
ওলযবয়ন্ট কর্ক্সর্াইর লভবরয
ভুদয় কয়ায ও ম্পলি
দুইটি স্তান্তয দলরবরয
ভাধযবভ
১৯৭১ াবর
আদভলে এন্ড ন্স বত
েননক ভাভুদ আরী ভৃধা
এয লতা ক্রয় ূবত্র ভালরক।
এই দাফীবত েননক ভাভুদ
আরী
ভৃধা
ভাভানয
াইবকাবর্ণ অত্র যীর্ লটিন
দাবয়য কবযন। তবফ, অত্র
ভাভরায় যাষ্ট্রলত আবদ-২৭

4.

ভাভরায ফতণ ভান
ভাভরাটি
দীর্ণ
ুনানী কবল যাবয়য
েনয
লনধণাযলত
থাকাফস্থায়
কফঞ্চ

েনাফ
ইউুপ
কাবন ু ভায়ুন এফং
লফজ্ঞ
এযার্লনণ
কেনাবযর
াবফ
অত্র
ভাভরায়

কববে মায়। ুনযায়
ুনানী
আযম্ভ লনবয়ালেত যবয়বেন।
একালধকফায
বয়বে। ফতণ ভাবন ুনানীয য যাবয়য
আংলকশ্রুত লাবফ েনয লনধণালযত লদবন
আবে
এফং কফঞ্চ কববে মাওয়ায়
মণায়ক্রবভ ুনানী ুনিঃুনানীয
চরভান আবে।
অবক্ষ্ায় আবে।

চযাবরজ্ঞ কযা বয়বে।
কভািঃ
ভাভানয াই ককার্ণ, এলয়াটিক কর্ন লভবরয কলভটিয কামণক্রবভয েনাফ
লফলবয় কযনীয় লনধণাযবন ফস্ত্র উয লনবলধাজ্ঞায ফদযুবদাো, ফাযঢাকা।
ও ার্ ভন্ত্রনারয় কতৃণ ক
এর্-র অত্র ভাভরায়
যীর্
লটিন- গঠিত কলভটিয কামণক্রবভয আবদ যবয়বে।
ুনানী চারাবেন।
লফযুবে আব্দুর ালপে
৭৪২৩/২০১১
লঘ্রই যায় াওয়া
ারাওয়াত
অত্র
ভাভরা
যু
ে
ু
আব্দুর ালপে
মাবফ ভবভণ আা
ারাওয়াত বক্ষ্ লদ
কবয।
এলয়াটিক কর্ন লভর
কযা মায়।
ফনাভ লফটিএভল গং।
ভাভানয
াই লদ এলয়াটিক কর্ন লভর লভবরয
উয েনাফ
কভািঃ
যকায
কতৃণ ক
কর্ক লস্থতাফস্থায আবদ ফদযুবদাো, ফাযককার্ণ,ঢাকা।
ফযাক(ুনিঃ
অলধগ্রন) যবয়বে।
এর্-র অত্র ভাভরায়
যীর্
লটিনচযাবরজ্ঞ দাবয়য কযা ভাভরা।
ুনানী চারাবেন।
৩৪৬২/০৮
আব্দুর
ালপে
লঘ্রই যায় াওয়া
মাবফ ভবভণ আা
ারাওয়াত (এলয়াটিক
কর্ন লভর লরিঃ) ফনাভ
কযা মায়।
লফ.টি.এভ.ল।
ফযলযস্টায
কভািঃ
ফদযুবদাো।

দপ্তয/ংস্থা/কফাবডণয নাভ
লফটিএভল

ক্রিঃ
নং

6.

7.

8.

9.

লফচাযধীন আদারবতয
নাভ ও ভাভরা b¤^i

ভাভরায ংলক্ষ্প্ত লফফযণ

ভাভরায ফতণ ভান

যফলতণ দবক্ষ্

অফস্থা

ভাভানয াই ককার্ণ, লচিযজ্ঞন কর্ন লভবরয
েলভবত ভাননীয় িধানভন্ত্রীয
ঢাকা।
অনুবভালদত কর্ক্সর্াইর ল্লী
যীর্
লটিন- স্থাবনয িকবেয ুকুয
বযার্ কযায আফযকতা
৫৭৩৯/২০১৩
এফং তা বযাবর্য উবদযাগ
লযবফফাদী
গ্রন কযবর ুকুয বযাবর্য
আইনেীফী
লযবফফাদী
ংগঠন(কফরা) ফনাভ লফযুবে
আইনেীফী ংগঠন (কফরা)
লফটিএভল গং।
অত্র ভাভরা দাবয়য কবয।
ভাভানয াই ককার্ণ, লফটিএভল’য
ওয়াযী
কভৌোয
ার্বখ্ারাস্থ
ম্পলিয
ঢাকা।
অনফধ দখ্রদায উবেবদয
যীর্
লটিন- েনয কেরা িাক, ঢাকা
৯৮৬৮/২০১০
কতৃণ ক
িদি
উবেদ
াবযায়ায কাবন গং কনাটিবয লফযুবে দাবয়যকৃ ত
ফনাভ লফটিএভল গং। যীর্ ভাভরা।

ুকুয বযাবর্য ভাভরাটি
উয লনবলধাজ্ঞা

ভাভানয াই ককার্ণ, ার্বখ্ারা ম্পলিয অনফধ
দখ্রদায কতৃণ ক কেরা
ঢাকা।
িাক, ঢাকা এয উবেদ
যীর্
লটিন- কনাটিবয লফযুবে যীর্১০১৭২/২০১৩
১০৯৬৩/২০১২ যুেু কবয
এভ এ ািায ফনাভ মায যায় যকাবযয বক্ষ্
লফটিএভল গং।
আব। যাবয়য লবলিবত

কর্ন্ডায িলক্রয়া যীর্ফবেয আবদ য় ১০৯৬৩/২০১২ এয
এফং কস্টর্াবকা

যবয়বে।

ুনানীয

অবক্ষ্ায় যবয়বে।
দদলনক
কামণতালরকায় আা
াববক্ষ্
ুনানী
অনুলিত বফ।

উবেদ না কযায ভাভরাটি
েনয
আবদ
যবয়বে।

ুনানীয

অবক্ষ্ায় যবয়বে।
দদলনক
কামণতালরকায় আা
াববক্ষ্
ুনানী
অনুলিত বফ।

আবদ য়।

যাবয়য
িকালত
বর অত্র ভাভরা
লনষ্পলি
ভাভরাটি

বফ।
ুনানীয

লফটিএভল কতৃণ ক উক্ত েলভ
লফলক্রয উবদাগ গ্রন কযবর
তা ফবেয েনয একই ফযলক্ত
ুনযায় অত্র ভাভরা দাবয়র

অবক্ষ্ায় যবয়বে।
দদলনক
কামণতালরকায় আা
াববক্ষ্
ুনানী

কবযন।

অনুলিত বফ।

ভাভানয াই ককার্ণ, লফটিএভল’য
ওয়াযী উবেদ না কযায
আবদ
কভৌোয ার্বখ্ারাস্থ ম্পলিয েনয
ঢাকা।
অনফধ দখ্রদায কেরা যবয়বে।
যীর্ লটিন - িাক, ঢাকা এয উবেদ
৪১১৯/২০১৩
কনাটিবয লফযুবে দাবয়যকৃ ত
কভািঃ ু ভায়ুন কলফয
যীর্ ভাভরা।
ফনাভ লফটিএভল গং।

ভাভরাটি

ুনানীয

অবক্ষ্ায় যবয়বে।
দদলনক
কামণতালরকায় আা
াববক্ষ্
ুনানী
অনুলিত বফ।

দপ্তয/ংস্থা/কফাবডণয নাভ
লফটিএভল

ক্রিঃ
নং

লফচাযধীন আদারবতয
নাভ ও ভাভরা b¤^i

ভাভরায ংলক্ষ্প্ত লফফযণ

ভাভরায ফতণ ভান

যফলতণ দবক্ষ্

অফস্থা

10. ভাভানয াই ককার্ণ, লফটিএভল’য ওয়াযী কভৌোয উবেদ না কযায ভাভরাটি ুনানীয
ার্বখ্ারাস্থ ম্পলিয অনফধ েনয

ঢাকা।
দখ্রদায কেরা িাক, ঢাকা যবয়বে।
যীর্ লটিন - এয উবেদ কনাটিবয লফযুবে
১২৯৩১/২০১২
দাবয়যকৃ ত যীর্ ভাভরা।
াইদ াইপু ল্লা ফনাভ
লফটিএভল গং।

আবদ

অবক্ষ্ায় যবয়বে।
দদলনক
কামণতালরকায় আা
াববক্ষ্
ুনানী
অনুলিত বফ।

লফজ্ঞ কেরা েে আদারত, ঢাকা :
দপ্তয/ংস্থা/কফাবডণয নাভ
লফটিএভল

ক্রিঃ
নং

লফচাযধীন আদারবতয নাভ ও

ভাভরায ংলক্ষ্প্ত

ভাভরায ফতণ ভান

ভাভরা b¤^i

লফফযণ

অফস্থা

11. ২য় মুগ্ম কেরা েে আদারত, লফটিএভল’য
ঢাকা।
কদওয়ানী কভািঃ-৩২৩/২০১০
(ূফফণ লতণ ভাভরা নং কদওয়ানী
কভািঃ-২৩৫/১৯৯২)
লভব নালযন ুরতানা (ভৃত
কভািঃ আব্দুর ভুালিয) ফনাভ
লফটিএভল গং।

যফলতণ দবক্ষ্

ভাভরাটি লফবল ভাভরাটি
গুযত্বু ূণণ ককননা
অত্র
ভাভরায লফচাযাধীন।
েলভটি
কর্র্ার
লযবয়র
এবস্টর্
নাভীয় কডববরাায
লনভণান
কাে

ার্বখ্ারাস্থ ম্পলিবত
অনফধ
দখ্রদায
কতৃণ ক দাবয়যকৃ ত
র্াইবর্র
ভাভরায়
কবয
মাওয়ায়
ভাভানয াই ককাবর্ণ
আলর
কবয কযবে।
ুনলফচাবযয েনয
লনম্ন
আদারবত
াঠাবনা য় মা
ফতণ ভান
b¤^‡i
লযচালরত বে।

ভাভরাটি গুযত্বু ূণণ ভাভরাটি
অলতিঃ লফটিএভল’য
ার্বখ্ারাস্থ ম্পলিবত ।
লফচাযাধীন।
আদারত ঢাকা।
অনফধ
বাবফ
কদওয়ানী কভাকদভা b¤^i- ফফাযত কর
১০/১৯৯৮। েনাফ আব্দুর দখ্রদাযগণ
লিলরত বাবফ অত্র
েলরর ফনাভ লফটিএভল।
র্াইবর্র ুযর্ ভাভরা
দাবয়য কবয মাবত
তাযা অত্র ম্পলি
যকাযী ভূবরয খ্লযদ

12. মুগ্ম

কেরা

েে

13. ৮ভ অলতিঃ কেরা েে
আদারত, ঢাকা।
ললবর লযলবন নং১৮৫/২০০৬। লফটিএভল
ফনাভ এভ, এ, েলরর গং।

কযবত চান।
কদওয়ানী কভাকদভা১০/১৯৯৮
এয
ফদরী
আবদ
নাভজ্ঞুয ওয়ায় অত্র
ভাভরা যুেু কবয

ভাভরাটি গুযত্বু ূণণ ভাভরা লনষ্পলিবত
ককননা এয কাযবণ লফরম্ব
কযাই
ভূর
ভাভরায িকাযাবন্ত ফাদীবদয
লনষ্পলি
লফরম্ব
উবদয।
মাবত
বে।
তাযা
ফফা
কযবত াবয। তাই
দ্রুত লনষ্পলিয কচষ্টা
কযা বে।

