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                                            । 
 

ক্রমম
ক নং 

মামা নম্বর ও    
(    /      ) 

            ও 
              

      

     
আইনজীবীর 

নাম ও         
   

            মামার র্বশল                 
    

          
) 

       
           

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
১। রীট মমটলন নং-৮৩২৩ অব 

২০১৩ 
ও 
বাদীীঃ জনাব মমাীঃ আব্দু 
ামমদ মময়া, াশবক মিমিা 
াশয়মিমপক অমপার, 
বাশরগিই, রাজলাী। 
মববাদীীঃ বাংাশদল রকার 

মামানয াইশকার্ট 
মবভাগ, ঢাকা। 
       
১৯/০৮/২০১৩ 

বযামরষ্টার জনাব 
মমাীঃ 
         ,  
০১৭১২-
০৮০৬৯৯ 

জনাব মমাীঃ আব্দু ামমদ মময়া িকৃত 
মুমিশযাদ্ধা না শয় ৫৭ বছর বয় 
পূমির র িকৃত মুমিশযাদ্ধাশদর িদত্ত 
সুশযাগ-সুমবধা মভাগ করায় মন্ত্রণায় 
শত            জাময়ামতর মামা 
দাশয়র অমতমরি চাকুরীকাীন 
মশয় গৃীত অর্থ আদাশয়র জনয 
মরচাক, বাশরগিই’মক মনশেলনা 
িদান করা য়।          জনাব 
মমাীঃ আব্দু ামমদ মময়া মন্ত্রণাশয়র 
উি মনশেলনার       মামানয 
াইশকার্ট মবভাশগ রীট মমটলন নং-
৮৩২৩ অব ২০১৩ দাশয়র কশরন। 
 

মামানয াইশকার্ট মবভাশগ 
মনশয়াগিাপ্ত বযামরষ্টাশরর মাধযশম 
       রীট মমটলশনর জবাব 
ইশতামশধয দামি করা শয়শছ।  
মামামট শুনা  র     
             । 

-              
           

     
          

          
         

          
            

         
     

২।                -৩০৭২ 
   ২০১৫ 
ও 
বাদীীঃ বাংাশদল রকার 
মববাদীীঃ জনাব মমাীঃ মাসুদ 
ইকবা, াইশেমরয়ান, 
বাশরগিই, রাজলাী। 
 

              
    ,     । 
       
০৯/১১/২০১৫   

ঐ                           
                       
                           
                           
                          
                          
         । 

                      
                   
             । 

- - 

৩। ২১১/২০১৫         
ও 
বাদীীঃ বাংাশদল রকার 

        জজ     , 
রাজলাী। 
       

এ্যাডভশকট      
এ্.এ্ম. মীন, 
০১৭৩২-

জনাব মমাীঃ াইদুর রমান, 
ইশকমিমলয়ান শদ ৩৭০-৭৪৫/- 

টাকা মবতনশেশ মনশয়াগ মশয়     

                       
                    
                       

-         
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ক্রমম
ক নং 

মামা নম্বর ও    
(    /      ) 

            ও 
              

      

     
আইনজীবীর 

নাম ও         
   

            মামার র্বশল                 
    

          
) 

       
           

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
  বাদীীঃ জনাব মমাীঃ াইদুর 
রমান, ইশমিমলয়ান, 
বাশরগিই, রাজলাী। 
 

০৯/১১/২০১৫   ৬৮৮৭৩৪ ১৬     চাকুরী করার র 
ইশকমিমলয়ান শদর     

মবতনশে ৩০০-৫৪০/- (মন মে) 
     পুণীঃ মনর্ধারণ করায় জনাব মমাীঃ 
াইদুর রমান বাদী শয় বাংাশদল 
রকার তথা মরচাক এ্র       
২৫১/২০০৮ (    )       দাশয়র 

কশরন।                    
                           

                           
      । 

 
 

              

৪। রীট মমটলন নং-৮৪৪০ অব 
২০১৩ 
ও 
বাদীীঃ জনাব মমাাীঃ      
   , মমনয়র মরার্চ 
অমপার, বাশরগিই, 
রাজলাী। 
মববাদীীঃ বাংাশদল রকার 

মামানয াইশকার্ট 
মবভাগ, ঢাকা। 
তামরিীঃ 
২৭/০৮/২০১৩ 

বযামরষ্টার জনাব 
মমাীঃ 
         ,  
০১৭১২-
০৮০৬৯৯ 

জনাব মমাাীঃ মুনসুর আী এ্র 
মমনয়র মরার্চ অমপার শদর 
শদান্নমত মবমধ-ম্মত না ওয়ায় 
মন্ত্রণাশয়র মনশেলনা অনুযায়ী উি 
শদান্নমতর আশদল বামত করা য়। 
জনাব মমাাীঃ মুনসুর আী মমনয়র 
মরার্চ অমপার শদর শদান্নমত 
বা রািার জনয বাদী শয় 
বাংাশদল রকার তথা মরচাক, 
বাশরগিই এ্র       মামানয 
াইশকার্ট মবভাশগ রীট মমটলন নং-
৮৪৪০ অব ২০১৩       কশরন। 

                           
           এ      
০১/০৭/২০১৫          
                ।  

        
        

           
             

        
           
         । 

             
       

       
           
            

         
         

            
           
          
         । 

 
৫। রীট মমটলন নং-৮৪৪৪ অব 

২০১৩ 
ও 

মামানয াইশকার্ট 
মবভাগ, ঢাকা। 
তামরিীঃ 

ঐ জনাব কামনালী দা এ্র মমনয়র 
মরার্চ অমপার শদর শদান্নমত 
মবমধ-ম্মত না ওয়ায় মন্ত্রণাশয়র 

                           
           এ      
০১/০৭/২০১৫          

        
        
           

- 
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ক্রমম
ক নং 

মামা নম্বর ও    
(    /      ) 

            ও 
              

      

     
আইনজীবীর 

নাম ও         
   

            মামার র্বশল                 
    

          
) 

       
           

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 
বাদীীঃ জনাব কামনালী দা, 
মমনয়র মরার্চ অমপার, 
বাশরগিই, রাজলাী। 
মববাদীীঃ বাংাশদল রকার 

২৭/০৮/২০১৩ মনশেলনা অনুযায়ী উি শদান্নমতর 
আশদল বামত করা য়। জনাব 
কামনালী দা মমনয়র মরার্চ 
অমপার শদর শদান্নমত বা 
রািার জনয বাদী শয় বাংাশদল 
রকার তথা মরচাক, বাশরগিই 
এ্র       মামানয াইশকার্ট 
মবভাশগ রীট মমটলন নং-৮৪৪৪ অব 
২০১৩       কশরন। 

                     
                ।          
          এ  ও   ও   
                     এ 
                    

             
        
           
         । 

 
 
 

       - 
 

                    
   -      
        

                  


