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                       বাংলােদশ িফ# আক#াইভ 
                       ত" ও  স"চার ম"ণালয় 

কািরগরী শাখা (অপােরশন)  
আগারগ%ও !শাসিনক এলাকা 

ঢাকা-১২০৭।  
 

 বাংলােদশ িফ# আক#াইেভর িফ# িডিজটাইেজশন !ােব িফ# !"ানার !মিশন !ারা িফ# !থেক 
িডিজটাল ফর#ােট !পা$িরত  চলি$% /ত"িচ% /!ামা$িচ' / সংবাদিচ(/িনউজিরেলর তািলকাঃ 
 

!িমক নং িডিজটাল'ত আইেটেমর ধরন  সং#া 

০১ !ণ #ৈদঘ #' চলি$%/!"ৈদঘ &' চলি$% ৮২    

০২ ত"িচ% / !ামা$িচ'/ সংবাদিচ(  ১৯৩     

০৩ িনউজিরল (OOV)  ৪৬০  

                                                   সব #েমাট              ৭৩৫   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

************************************************

আপেডট:  ০৭ /১১ /২০২১  
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বাংলােদশ িফ# আক#াইেভর িফ# িডিজটাইেজশন !ােব িফ# !"ানার !মিশন !ারা িফ# 
!থেক িডিজটাল ফর#ােট !পা$িরত চলি$ে&র তািলকাঃ  

!মাট-৮২    
!িমক 
নং 

চলি$ে&র নাম পিরচালক !ি#র সন !াি$ 

1.  আিসয়া ফেত$ !লাহানী ১৯৬০ ০২ ঘ"া ১৪িম. ২২!স.  
2.  !তরাং !ভাষ দ" ১৯৬৪ ০২ ঘ"া ০৮িম. ১৯!স.  
3.  এখেনা অেনক রাত খান আতাউর রহমান ১৯৯৭ ০২ ঘ"া ৩৩িম.  
4.  !খ ও !েখাশ আ"ল জ"ার খান ১৯৫৬ ০১ ঘ"া ৩২িম. 
5.  অব #েনাদেয়র অি#সা&ী !ভাষ দ" ১৯৭২ ০১ ঘ"া ৫৭িম.  
6.  !ি# !সয়দ সালাউি&ন জািক ১৯৮০ ০২ ঘ"া ২৫িম. ১৫!স.  
7.  একজন !ি#েযা'া িব এম সালাউি&ন - ০১ ঘ"া ৫৯িম. ৪৯!স.  
8.  !"ব (আংিশক) কাজী নজ!ল ইসলাম 

সে#$নাথ !দ 
১৯৩৪ ০৯িম. ৫৮!স.  

9.  আেলার িমিছল নারায়ন !ঘাষ িমতা ১৯৭৪ ০২ ঘ"া ১৮িম. ৫১!স.  
10.  আমার জ"#িম আলমগীর !ম!ম ১৯৭৩ ০২ ঘ"া ৪৪িম.  
11.  আ"েনর পরশমিন !মা$ন আহেমদ ১৯৯৫ ০২ ঘ"া ০৪িম. 
12.  িকি#র !ালা !র !মাহা%দ মিন ২০১৪ ০২ ঘ"া ৩৫িম. ৩৮!স.  
13.  জীবন !থেক !নয়া জিহর রায়হান ১৯৭০ ০২ ঘ"া ০৩িম. 
14.  নবাব িসরাজউে(ৗলা খান আতাউর রহমান ১৯৬৭ ০২ ঘ"া ৫২িম.  
15.  ওরা ১১ জন চাষী নজ!ল ইসলাম ১৯৭২ ০২ ঘ"া ০১িম.  
16.  !দবদাস (ভারত) !মেথস ব"য়া ১৯৩৫ ০১ ঘ"া ৩২িম. 
17.  আবার !তারা মা#ষ হ খান আতাউর রহমান ১৯৭৩ ০২ ঘ"া ১৪িম. ১৭!স.  
18.  !রিলিপ নজ!ল ইসলাম ১৯৭২ ০১ ঘ"া ৪৯িম. ৪৭!স.  
19.  সং#াম চাষী নজ!ল ইসলাম ১৯৭৪ ০২ ঘ"া ০৬িম. ৪২!স.  
20.  এ !দশ !তামার আমার এ" েতশাম ১৯৫৯ ০২ ঘ"া ০৬িম. ৫৩!স.  
21.  অ"ঝ মন কাজী জিহর ১৯৭২ ০২ ঘ"া ৫২িম. ০১!স.  
22.  দপ #$ন # নজ!ল ইসলাম ১৯৭০ ০২ ঘ"া ১৬িম. ৩৮!স.  
23.  তালাক (আংিশক) আজহা!ল ইসলাম খান ১৯৮৩ ৪৪িম. ৩৫!স. 
24.  তীর ভাঙা !ঢউ  সফদার আলী !ইঁয়া ১৯৭৫ ০১ ঘ"া ৫৭িম. ৩৩!স.  
25.  বালা (আংিশক) িশবলী সািদক ও !সয়দ 

আউয়াল 
১৯৬৭ ২৮িম. ৫২!স. 

26.  সােরং বউ আব#!াহ আল মা#ন ১৯৭৮ ০২ ঘ"া ৩৪িম. ৩৮!স.  
27.  দায়ী !ক কাজী হায়াৎ ১৯৮৭  
28.  ধীের বেহ !মঘনা 

(আংিশক+অিডও !নই) 
আলমগীর কবীর ১৯৭৩ ০১ ঘ"া ৩৮িম. ১৪!স.  

29.  সা# শয়তান !মাহা%দ সাঈদ ১৯৭৫ ০২ ঘ"া ০৮িম.  
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30.  উজালা কামাল আহেমদ ১৯৬৬ ০১ ঘ"া ৩২িম.  
31.  এখনই সময় আব#!াহ আল মা#ন ১৯৮০ ০২ ঘ"া ১৭িম.  
32.  অমর !"ম আিজ$র রহমান ১৯৭৭ ০২ ঘ"া ২১িম.  
33.  লালন ফিকর হাসান ইমাম ১৯৭২ ০২ ঘ"া ০২িম.  
34.  জীবন !নৗকা মা#দ পারেভজ ১৯৮১ ০২ ঘ"া ৩০িম.  
35.  !ফান !মইল এম.এ মােলক ১৯৮৬ ০২ ঘ"া ৩৩িম.  
36.  নদীর নাম ম"মিত তানভীর !মাকাে&ল ১৯৯৬ ০১ ঘ"া ৫৮িম. 
37.  নীল আকােশর িনেচ 

(আংিশক) 
নারায়ন !ঘাষ িমতা ১৯৬৯ ৩৫িম. ২৮!স.  

38.  !লট !দয়ার িব লাইট 
(আংিশক) 

জিহর রায়হান ১৯৭০(!"#ং) ৪৫ িমিনট 

39.  ডা# মন#র ইবেন িমজান ১৯৭৪ ০২ ঘ"া ১৯িম.  
40.  !জন সখী !েমাদকার ১৯৭৪ ০২ ঘ"া ০৪িম. 
41.  অপবাদ বা#ল !চৗ$রী ১৯৭৩ ০২ ঘ"া ১০িম.  
42.  ক"র  নাজ$ল মাশেরক ১৯৮৮ ০২ ঘ"া ২৫িম.  
43.  Incident at Owl 

Creek Bridge 
Ambrose Bierce  ১৮৯০ ২৭ িম. ৫০!স. 

44.  ক"েচর !দয়াল জিহর রায়হান ১৯৬৭ ০১ ঘ"া ৩০িম.  
45.  কলমীলতা শিহ$ল হক খান ১৯৮১ ০১ ঘ"া ৪৯িম. ৪৬!স.  
46.  নদী ও নারী সােদক খান ১৯৬৫ ০১ ঘ"া ২০িম. ৩৭!স.  
47.  সওদাগর এফ.কবীর !চৗ$রী ১৯৮২ ০২ ঘ"া ২৭িম. ৪৫!স.  
48.  প"াবতী এফ.কবীর !চৗ$রী ১৯৮৪ ০২ ঘ"া ২১িম. ০৪!স.  
49.  !ব#লা জিহর রায়হান ১৯৬৬ ০১ ঘ"া ৫৮িম. ৩১!স.  
50.  !ফান অেশাক !ঘাষ ১৯৭৮ ০২ ঘ"া ২৯িম.  
51.  রাজক%া এফ.কবীর !চৗ$রী  ১৯৮০ ০২ ঘ"া ৩৫িম. 
52.  !য # দীঘল বািড় মিসহ উি#ন শােকর   

!শখ !নয়ামত আলী   
১৯৭৯ ০২ ঘ"া ১৪িম.  

53.  !ই পয়সার আলতা আমজাদ !হােসন  ১৯৮২ ০২ ঘ"া ১৫িম.  
54.  !নালক িশবিল সািদক  ১৯৭৮ ০২ ঘ"া ১৭িম.  
55.  !ভদা চাষী নজ!ল ইসলাম ১৯৮৬ ০২ ঘ"া ২৪িম. ৪৬!স.  
56.  পাল$ রােজন তরফদার  ১৯৭৬  ০১ ঘ"া ৫৫িম. ১১!স.  
57.  লাল স"েজর পালা  !সয়দ হাসান ইমাম  ১৯৮১  ০২ ঘ"া ০৬িম. ০২!স.  
58.  লা#য়াল  নারায়ন !ষাষ িমতা ১৯৭৫ ০২ ঘ"া ১২িম. ৫০!স.  
59.  !পবান সালা$ উি#ন  ১৯৬৫ ০২ ঘ"া ১৭িম. ৫৭!স.  
60.  একজন !ি#েযা'া 

(!"ৈদঘ &' চলি+,) 
িদলদার !হােসন - ০১ ঘ"া ৪৯িম. ৪৬!স.  

61.  এক# !জ#  
(!"ৈদঘ &' চলি+,) 

িদলদার !হােসন - ১৭িম. ৩১!স. 
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62.  একা$েরর যী# নািসর উ"ীন ইউ#ফ ১৯৯৩  ০১ ঘ"া ৩৬িম. ১২!স.  
63.  আগামী (!"ৈদঘ &' চলি+,) !মারেশ'ল ইসলাম ১৯৮৪  ২৪িম. ৪৯!স. 
64.  একা$েরর িমিছল 

(!"ৈদঘ &' চলি+,) 
কবরী সােরায়ার  - ৩২িম. ৪০!স. 

65.  !েখর ঘের !েখর আ"ন !লজার  ১৯৯৭ ০২ ঘ"া ৪৪িম.  
66.  কখেনা আেসিন জিহর রায়হান ১৯৬১ ০২ ঘ"া ২১িম. ২৬!স.  
67.  অিশিৰত আিজ$র রহমান ১৯৭৮ ০২ ঘ"া ১৯িম. ৪৯!স.  
68.  অ"ন ব"ন িকরনমালা  খান আতাউর রহমান ১৯৬৮ ০২ ঘ"া ০২িম. ৫৩!স.  
69.  রংবাজ জিহ!ল হক  ১৯৭৩ ০২ ঘ"া ৩৭িম. ২৯!স.  
70.  নয়নমিণ আমজাদ !হােসন ১৯৭৬ ০২ ঘ"া ৩৫িম. ৬৮ !স  
71.  সাত ভাই চ"া িদলীপ !সাম ১৯৬৮ ০২ ঘ"া ০৩িম. ৩২ !স 
72.  আিবভ%াব !ভাষ দ" ১৯৬৮ ০২ ঘ"া ০৭িম. ১২ !স 
73.  অেনক িদেনর !চনা  খান আতাউর রহমান ১৯৬৪ ০২ ঘ"া ০৭িম. ১২ !স 
74.  !"র ঘ"া  আিজ$র রহমান  ১৯৮০ ০২ ঘ"া ৩২ িম. ০৮ 

!স 
75.  আেনায়ারা জিহর রায়হান ১৯৬৭ ০১ ঘ"া ২১িম. ০২ !স 
76.  !ই িদগ$ ওবােয়দ উল হক ১৯৬৪ ০২ ঘ"া ১০িম. ৪৮ !স 
77.  ধারাপাত  সালাহ উি#ন  ১৯৬৩  ০১ ঘ"া ০৬িম. ৫৭ !স 
78.  !য #$ান সালাহ উি#ন ১৯৬২ ০১ ঘ"া ৫৮ িম. ৫৭ !স 
79.  ক খ গ  ঘ ঙ নারায়ন !ঘাষ িমতা  ১৯৭০ ০১ ঘ"া ৫০ িম. ৪৮ !স 
80.  ১৩ নং !ফ# ও"াগার !লন বশীর %হােসন  ১৯৬৬  ০১ ঘ"া ০৮ িম. ১১ !স 
81.  সংসার  আমজাদ &হােসন  ১৯৬৮  ০২ ঘ"া ০৪ িম.০১ !স 
82.  মেনর মত &বৗ (আংিশক)  রিহম নাওয়াজ  ১৯৬৯  ০১ ঘ"া ১৩ িম.৩৩ !স 
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িফ# !থেক িডিজটাল ফরেমেট !পা$িরত !ামা$িচ'/ত"িচে&র/অ"া" আইেটেমর তািলকা 
(৩৫ িম.িম. িফ#-চলি$% ও !কাশনা অিধদ%র (িডএফিপ) !থেক !া#) 

জািতর িপতা ব"ব# !শখ !িজ$র রহমান ও !ি#$% সংি"# আইেটেমর তািলকা: (G-1) 

!মাট - ৪১   

!িমক নং                          !ামা$িচ'/ত"িচে&র নাম !াি$ 
1.  ব"ব#’র ০৭ই মােচ %র ভাষণ ১১ িম.-৪৭!স. 

2.  !াধীন বাংলায় িফের এেলন ব"ব# ২১ িম.-০৮!স. 

3.  ব"ব#’র জাপান সফর-১ ১২ িম.-৫০!স. 

4.  ব"ব#’র জািতসংেঘ ভাষন ২১ িম.-২০!স. 

5.  িচর$ীব ব"ব# ৩৪ িম.-৫৯!স. 

6.  A State is Born ২০ িম.-৫৬!স. 

7.  Stop Genocide ২০ িম.-০০!স. 

8.  িব# সভায় বাংলােদশ ১০ িম.-৫৫!স. 

9.  এেসা !দশ গিড় ১১ িম.-০০!স. 

10.  !িজবনগর সরকার ১০ িম.-৪৯!স. 

11.  !ি#েযা'ােদর অ" সমপ $ন ২১ িম.-৫৩!স. 

12.  !িত একা$র ১ ঘ.-৪৯!স. 

13.  ব"ব#’র িদিলর সফর (১০/০১/১৯৭২) ০৯ িম.-২৫!স. 

14.  ব"ব#’র !কালকাতা সফর ০৯ িম.-০৪!স. 

15.  ব"ব#’র ২৬!শ মাচ $ ১৯৭২ এর ভাষন ০৮ িম.-১৪!স. 

16.  ব"ব#’র টা!াইল সফর-১ ১০ িম.-২০!স. 

17.  ব"ব# ও বাংলােদশ ১২ িম.-২০!স. 

18.  !তামারই !হাক জয় ০৯ িম.-২৫!স. 

19.  !াধীনতা আমার !াধীনতা  ১৬ িম.-০৩!স. 

20.  জাতীয় চার !নতা ১০ িম.-০৮!স. 

21.  ব"ব# !শখ !িজ$র রহমােনর  ১৯৭৫ সােলর ২৬ মােচ %র ভাষন  ০৭ িম.-৪১!স. 

22.  !"#$য়ী চার !নতা  ২৪ িম.-১৩!স. 

23.  A Man of Peace ০৯ িম.-০৬!স. 
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24.  গানঃ !সিদন আকােশ !াবেনর !মঘ িছল....ব"ব#’র !" িচ#ায়ন ০৪ িম.-৩৮!স. 

25.  ব"ব#’র িপতা মাতার সা!াৎকার  ২২ িম.-২০!স. 

26.  ব"ব#’র জাপান সফর-২ ১৮ িম.-১৮!স. 

27.  ব"ব#’র টা#াইল সফর-২ ০৫ িম.-০৭!স. 

28.  !ি#$%িভি'ক ত"িচ%  ১৯ িম.-০০স. 

29.  ২১ !ফ!য়াির ১৯৭১ ০৯িম.-১০!স 

30.  !ি#$% িনেয় গান ০৫িম.-০৫!স 

31.  ইেনােস& িমিলয়ন ০৫িম.-১৮!স 

32.  আলেজিরয়ায় অ"ি$ত !াম সে#লেন ব"ব#  ৩১ িম.-৫০!স 

33.  ঢাকায় এশীয় শাি$ সে#লন (!িলও !িড়) ০৫িম.-৫২!স 

34.  !ি#$%িভি'ক ত"িচ%  ১০িম-৩৭!স.  

35.  !ি#$ে&র শরনাথ&েদর উপর িনিম $ত !ামা$িচ'  ১০িম.-০৪!স.  

36.  !ি#$%-ইি#রা গা#ী’র ভাষণ  ০৫িম.-৫০!স. 

37.  ২৬ মাচ $ ১৯৭৫  ৭িম.-৩৪!স. 

38.  !িতময় !ি#!" (গান) ৪ িম.-৪৭ !স.  

39.  নীল নেদর 'দেশ ব*ব+   ১২ িম.-০৩!স.	

40.  শরনাথ& ও ইি*রা গা,ী  ০৮ িম.-০৮!স.	

41.  A Voyage of Peace ( ব"ব#র %&ােয়িশয়া সফর- রি#ন 
!েটজ) 
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মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা সংিশৱ& ৩৫  িম. িম.  !থেক িডিজটাল'ত আইেটেমর তািলকা 
: 

(G-2) ৮৩   
 

!িমক 
নং 

                    !ামা$িচ'/ত"িচে$র নাম !াি$ 

1.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার !বলিজয়াম সফর-১৯৯৯ ০৮িম.-৩৭!স. 
2.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা জাম $ানীেত অ"ি$ত বয়# িশ!া সে#লেন 

!যাগদান-১৯৯৭ 
১০িম.-২৪!স. 

3.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার জাপান সফর-১৯৯৭ ১০িম.-৫৬!স. 
4.  জািতসংেঘর ৬৪তম অিধেবশেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা ১২িম.-১৫!স. 
5.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার !"রাজ& সফর-১৯৯৯ ১০িম.-৩০!স. 
6.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা িমশের অ"ি$ত !াম শীষ $ সে#লেন 

!যাগদান-২০০৯ 
০৯িম.-৫৫!স. 

7.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা !ইজার&াে( অ"ি$ত িব# জলবা% 
সে#লেন !যাগদান-২০০৯ 

১০িম.-২৩!স. 

8.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার !"রা% সফর-২০০০ ১৫িম.-০৫!স. 
9.  এশীয় সাংসদেদর শাি$ আে#ালন এএিপিপ সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী 

!শখ হািসনা -২০০১ 
১৪িম.-১৭!স. 

10.  িব# সমােজ মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -১৯৯৬ ১৭িম.-১২!স. 
11.  িবল ি"নটেনর িনম$েন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -২০০০ ১১িম.-০১!স. 
12.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার ইতািল সফর -২০০৯ ১০িম.-১৮!স. 
13.  জািতসংেঘ মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -২০০০ ১০িম.-১৬!স. 
14.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার !েয়ত সফর -২০০০ ০৯িম.-০৮!স. 
15.  ি"িনদােদ অ"ি$ত কমনওেয়লথ সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -

২০০৯ 
০৬িম.-১৩!স. 

16.  !রে$ অ"ি$ত !থম িড-৮ সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -
১৯৯৭ 

০৯িম.-২০!স. 

17.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার ইে#ােনিশয়া ও িফিলপাইন সফর-১৯৯৭ ১০িম.-২৭!স. 
18.  !"রাে& অ"ি$ত িব# !!ঋন সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -

১৯৯৭ 
১০িম.-৫৮!স. 

19.  জািতসংেঘ মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -১৯৯৯ ১০িম.-৫৮!স. 
20.  জনতার িবজয়-১৯৯০ ১১িম.-০২!স. 
21.  জাতীয় িনব $াচন-২০০৮ ১৪িম.-২২!স. 
22.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার জািতর উে#ে$ ভাষণ-১৯৯৯ ০৮িম.-১২!স. 
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23.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার !টান সফর ০৯িম.-৫২!স. 
24.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার ইতািলর !রােম অ"ি$ত খা# সে#লেন 

!যাগদান 
১২িম.-২০!স. 

25.  মাননীয় !ধানম%ী !শখ হািসনার !সৗিদ আরব সফর ১২িম.-১৪!স. 
26.  !ে"র !স#-ব"ব# !স# ১৬িম.-০৮!স. 
27.  ঢাকায় অ"ি$ত িড-৮ সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -১৯৯৯  ২৬িম.-৫৬!স. 
28.  শাি$র !ত !শখ হািসনা (ইউেনে%া শাি$ !র#ার !হণ-১৯৯৯)  ০৮িম.-৩৭!স. 
29.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস-১৯৯৮ ১০িম.-৪৭!স. 

30.  অমর এ"েশ-২০০৯ ০৯িম.-০২!স. 
31.  অমর এ"েশ-১৯৯৭ ০৭িম.-৪৭!স. 
32.  আিম বাংলার আিম িবে$র  ২৮িম.-১২!স. 
33.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা কমনওেয়লথ সে#লেন !যাগদান-১৯৯৮ ১০িম.-৪৯!স. 
34.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার সােথ ইয়ািসর আরাফােতর সা!াৎ ও 

অ"া" 
১০িম.-৩৪!স. 

35.  অ"গিতর ০৫ বছর (১৯৯৬-২০০০) ১০িম.-৫২!স 

36.  শাি$র !বাতাস (পাব $ত& শাি$ !ি#) ১৫িম.-১১!স 

37.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস -১৯৯৯ ০৬িম.-৫৬!স 

38.  আ"জ$ািতক মা#ভাষা িদবস-২০০০ ১১িম.-২০!স 

39.  কিব নজ!ল শত বেষ $ শত আেয়াজেন  ০৮িম.-৫৮!স 

40.  অমর !শাকগ&থা-২০০৯  ১১িম.-০৬!স 

41.  অমর এ"েশ-১৯৯৮  ১০িম.-৪৯!স 

42.  অমর এ"েশ-১৯৯৯ ১০িম.-৪৪!স 

43.  অ"গিতর ০১ বছর -১৯৯৭ ০৯িম.-৪০!স 

44.  আিম বাংলার আিম িবে$র  (ত"িচ%) ১১িম.-২৬!স 

45.  ভারেত অ"ি$ত আ":সংসদীয় সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা  ০৭িম.-১৯!স 

46.  িবজয় িদবস-২০০০ ১০িম -৪৪!স 

47.  জাম $ানীেত বয়# িশ#া সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা-১৯৯৭  ১০িম.-১৮!স 

48.  ঈদ উল িফতর উপলে% !ধানম&ীর ভাষণ-২০০০ ১০িম.-১৩!স 
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49.  িব# !সিলেমর িমলনেমলায় !ধানম&ী !শখ হািসনা, পািক%ান-১৯৯৭ ০৯িম.-০৬!স 

50.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার মালেয়িশয়া সফর-২০০০ ১০িম.-০৬!স 

51.  সাক$ শীষ $ সে#লেন মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -১৯৯৭ ০৯িম.-৪৮!স 

52.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস-১৯৯৭ ১০িম.-৩১!স 

53.  ১০ম সাক$ সািমট, !ল#া-১৯৯৮ ১০িম.-২৩!স 

54.  িবজয় িদবস-১৯৯৬ ১৭িম.-৫২!স 

55.  ২১ !ফ!য়াির-১৯৯৭ ০৭িম.-৫৫!স 

56.  ২১ !ফ!য়াির -১৯৯৯ ১০িম.-৪৭!স 

57.  িবজয় িদবস-১৯৯৭ ১১িম.-০৬!স 

58.  িবজয় িদবস-১৯৯৮ ০৮িম.-৪৩!স 

59.  িবজয় িদবস-১৯৯৯ ১০িম.-৪০!স 

60.  িবজয় িদবস-২০০০ ১০িম.-৪৭!স 

61.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস -১৯৯৮ ১০িম.-৫৩!স 

62.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস -১৯৯৯ ৬িম.-৫৭!স 

63.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার -!ম ১৯৯৭ সােলর িবিভ$ উ"য়ন%লক 
কাজ ও অ"া" (ব"ড়া !ব !িশ!ণ !ক# উে#াধন, মিহলা পিরষেদর 
সে#লেন !যাগদান, !ি# সে#লন, ইিপেজড, ঢাকার জলাব%তা িনরশন 
!ক#, শাহা$ি&েনর িচ#কম & )  

১১িম.-১৩!স 

64.  মাননীয় !ধানম%ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (!ম ১ম - অংশ-২১ - ৯৬/৯৭) 
(সংবাদ িচ#) 

১০িম.-২৬!স	

65.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (!ফ#য়াির ২য়  - অংশ-১৬ - 
৯৭ /৯৮) (সংবাদ িচ#) 

১০িম.-৫৮ !স	

66.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (মাচ $ ১ম - অংশ-১৭ - 
৯৭/৯৮)(সংবাদ িচ#)  

১০িম.-২২ !স	

67.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (িডেস%র ২য় - অংশ-১২ - 
৯৭/৯৮) (সংবাদ িচ#)  

১০িম.-৪০ !স	

68.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (আগ# ১ম — অংশ-০৩ - 
৯৭/৯৮) (সংবাদ িচ#)  

১০িম.-৩২ !স	

69.  মাননীয় !ধানম%ী !শখ হািসনার সংবাদ িচ# (!ন ২য়- অংশ-২৪ -৯৭/৯৮) ১০িম.-৫৪ !স	
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70.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনা -িবজয়  িদবস ২০১০  ০৮িম.-০৪ !স	

71.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার  িমশের অ"ি$ত !াম সে#লেন 
অংশ$হণ - ২০০৯  
 

০৯ িম.-৫৮ !স	

72.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া" ( িডএফিপ সংবাদিচ.ঃ অে1াবর ২য় অংশ - নং ৮ (১৯৯৮-১৯৯৯)   

১০িম.-৪৪ !স	

73.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া" ( িডএফিপ সংবাদিচ.ঃ জা1য়াির ১ম অংশ - নং ১৩ (১৯৯৮-
১৯৯৯)   

১০িম.-৫৬ !স	

74.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া" ( িডএফিপ সংবাদিচ.ঃ 0ফ1য়াির ১ম অংশ - নং ১৫ (১৯৯৮-
১৯৯৯)   

১০িম.-৫৫ !স	

75.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া" ( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ .ফ/য়াির ২য় অংশ - নং ১৬ (২০০৯-
২০১০)   

১১িম.-১১ !স	

76.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া" ( িডএফিপ সংবাদিচ.ঃ 0ম ১ম অংশ - নং ২১  (১৯৯৮-১৯৯৯)   

১০িম.-৩৩ !স	

77.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ .লাই ২য়  অংশ - নং ২ (১৯৯৮-১৯৯৯)   

০৯ িম.-১৪ !স 

78.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ .ম ২য় অংশ - নং ২২ (১৯৯৬-১৯৯৭)   

১০িম.-৫৪ !স	

79.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ .সে01র ১ম অংশ - নং ৫ (২০০৯-২০১০)   

০৮ িম.-২২ !স	

80.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ&ঃ নেভ+র ১ম অংশ - নং ৯ (২০০৯-২০১০)   

০৯ িম.-৩৪ !স	

81.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ জা/য়াির ১ম অংশ - নং ১৩ (১৯৯৬-১৯৯৭)   

১০িম.-৫০ !স	

82.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম #জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ িডেস/র  ২য় অংশ - নং ১২ (২০০৯-২০১০)   

১৩ িম.-০৩ !স	

83.  মাননীয় !ধানম&ী !শখ হািসনার িবিভ% উ%য়ন)লক কাজ / কম /জীবন ও 
অ"া"  
( িডএফিপ সংবাদিচ,ঃ .ফ/য়াির ১ম অংশ - নং ১৫ (১৯৯৯-২০০০)   

০৮ িম.-৩৭ !স	
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িডিজটাল'ত অ"া" ত"িচ%/!ামা!িচে%র তািলকা:  (G-3) ৬৯    

!িমক নং                     !ামা$িচ'/ত"িচে&র নাম !াি$ 
1.  সং#ামী  জনেনতা ভাসানী ০৭িম.-৪৭!স. 
2.  !িত$% ৩২িম.-০৫!স. 
3.  িশ#াচায '  জয়#ল ২৭িম.-০২!স. 
4.  !ি#$ে&র সব #ািধনায়ক (ওসমানী) ১৪িম.-৪৬!স. 
5.  !শের বাংলা (এ !ক ফজ#ল হক) ২২িম.-০৩!স. 
6.  বাংলার কিব জিসম উ"ীন ২৮িম.-৩৩!স. 
7.  মজ#ম জনেনতা ভাসানী ২১িম.-৫৬!স. 
8.  বীরে%& !"ল আিমন ১০িম.-০০!স. 
9.  বীরে%& মিতউর রহমান  ০৮িম.-৫০!স. 
10.  বীরে%& !মা$ফা কামাল  ০৯িম.-১৮!স. 
11.  বীরে%& মিহউি%ন জাহা$ীর ১০িম.-১৩!স. 
12.  বীরে%& হািম%র রহমান  ১০িম.-৫৪!স. 
13.  BFA Animation Film  ০৩িম.-৪৩!স. 
14.  িবজয় িদবস-২০০৮ ১০িম.-০৪!স. 
15.  !াধীনতার !িচশ বছর  ১০িম.-৩৮!স. 
16.  অমর এ"েশ-১৯৯৪ ০৯িম.-৫৪!স. 
17.  িফ# এওয়াড &-১৯৭৫ ১৯িম.-৫৭!স. 
18.  নদীর কা#া ১০িম.-৩৮!স 

19.  The Wailing River  ১০িম.-৫৫!স 

20.  Leningred   ২৯িম.-৩৬!স 

21.  মাওলানা ভাসানীর !"# ১০িম.-২৫!স 
22.  !াধীনতা িদবস-১৯৭৬ ১০িম.-২০!স 
23.  ভিব$ৎ িশ#ী ০৯িম.-৩০!স 
24.  বীরে%! !র !মাহা%দ -!সিদেনর !সই !ছেল% ১০িম.-৪৭!স 
25.  গােনর পিখ আ"াস উ"ীন ২৮িম.-৪৩!স 
26.  শহীদ !ি#জীবী িদবস-১৯৯০ ০৮িম.-২১!স 
27.  ব"া-১৯৮৪ ৯িম.-৩১!স 
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28.  !হিভেটট ৯িম.-১৬!স 
29.  !িল নাই !তামােদর ১০িম.-২৪!স 
30.  রা#পিত িনব $াচন !"িত-১৯৭৮ ০৩িম.-৫৭!স 
31.  সংসদ িনব $াচন !"িত-১৯৮১ ০৩িম.-৫০!স 
32.  সংসদ িনব $াচন !"িত-১৯৯১ ১০িম. 
33.  সংসদ িনব $াচন !"িত-১৯৯৬ ০৬িম.-৫৮!স 
34.  বীরে%! !"ী আ"র রউফ ০৮িম.-১৭!স 
35.  িবজয় িদবস ১৯৭৬ ১০ িম.-২১!স. 

36.  গনেভাট ১৯৮৫  ১০ িম.-১০!স. 

37.  সামিরক বািহনীর ছিব  ১৯৮৫  ১৮ িম.-৪৩!স. 

38.  কিব নজ!ল  ৩০ িমিনট  

39.  কিব রবী$নাথ  ১৯ িম.-৫৩!স.  

40.  ব"া-১৯৮৪ (ইংেরজী) ৮ িম.-৪৫!স. 

41.  এরশােদর সামিরক আইন !ত#াহার ৯ িম.-৪৫!স. 

42.  সাক$ সািমট !"িত ঢাকা ১৯৮৫ ১৯ িম.-০৬!স. 

43.  এরশােদর হ" পালন  ১৫ িম.-৩৭!স. 

44.  ৩য় সাক$ সে#লন !নপাল ১৯৮৭ ১৫ িম.-৩৪!স. 

45.  িশ#ীর িশ# ০৯ িম.-৩৪!স 

46.  !ক#র !ধানম&ী !র#ত ওজাল এর বাংলােদশ সফর-১৯৮৬ ১০ িম.-৪৭!স 

47.  ব"ব# ব"#খী !স# ৩১ িম.-২১!স 

48.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (ঈেদর জামায়াত ও উ"য়ন 
কাজ) 

১২ িম.-৩৪!স 

49.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (!ভাটার তািলকা, !াসিফ& ও 
অ"া" খবর) 

১০ িম.-৫২!স 

50.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (!". আই#ব খােনর !ব # 
পািক%ান সফর, উ"য়ন কাজ ও অ"া!) 

০৯ িম.-৫৮!স 

51.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (!". আই#ব খােনর িনব $াচনী 
জনসভা ও উ"য়ন কাজ)  

০৪ িম.-১৫!স 
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52.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (রা#পিত িনব $াচন-১৯৬৫) ০৯ িম.-৪৯!স 

53.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (!ভাটার তািলকা হালনাগাদ ও 
অ"া" খবর)  

০৯ িম.-৩৭!স 

54.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (ইয়ািহয়ার !ব # পািক%ান সফর 
ও অ"া" খবর) 

০৭ িম.-১৯!স 

55.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (১৯৬৫ সাল পরবত% !ব # 
পািক%ােনর !াভািবক কায $%ম)    

১০ িম.-০৫!স 

56.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (জাতীয় !চার সে#লেন 
!".আই#ব ও অ"া" খবর)   

০৯ িম.-৫৩!স 

57.  !গিতর পেথ পািক%ান (!হ,!া#$ ও !সবার উ"য়ন !িবধা 
সং#া%)    

১০ িম.-২৯!স 

58.  িচে$ !ব # পািক%ােনর খবর (!".আই#ব এর !"রা% সফর)   ০৯ িম.-৩৮!স 

59.  !ব # পািক%ােনর িশ#ায়ন ০৯ িম.-৫৩!স 

60.  ক"ােনর প!থ ০৯ িম.-২১!স 

61.  আশা ও িব#াস ১১ িম.-৫৬!স 

62.  !নৗ ও িবমান বািহনীর কম #কাে&র উপর িনিম $ত ২১ িম.-৪০!স. 

63.  !াধীনতার রজত জয়#ী  ২১ িম.-১০!স. 

64.  িবজয় ৯০  ৩১ িম.-১৪ !স.	

65.  !ি#র গান  ৭৯ িম.-৩৬ !স.	

66.  িবজেয়র ২৫ বছর  ১৪ িম.-৫২ !স.	

67.  বাংলােদশ পিরিচিত (Meet Bangladesh)   ১৮ িম.-১৮ !স.	

68.  !াধীনতা ও জাতীয় িদবস - ২০০৪  ০৯ িম.-৩১ !স. 

69.  গ"ীরা (&াধীনতা, িরল-২ )-১৯৭৩  ১২ িম.-১৫  !স. 
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জািতর িপতা ব"ব# !শখ !িজ$র রহমােনর জীবন ও  কেম $র উপর  ধারন%ত িফ# !থেক 
িডিজটাল ফর#ােট !পা$িরত সংবাদিচে)র তািলকা:  (G-4) !মাট-৪৪৫     

(১৬  িম. িম. িফ#-বাংলােদশ !টিলিভশন ( িব#িভ)  !থেক !া#)  
*!চার তািরখ :  িব#িভ’র  দিললািদ  !মাতােবক* 

!িমক 
নং 

সংবাদ িচে$র নাম !াি$ !চার তািরখ 

1.  বাংলােদেশর িব!বী সরকার গঠন  ১৬িম.-২৬!স. - 

2.  পািক%ান কারাগার !থেক !ি#র পর িদ!ী আগমন  ও !দেশ 
!ত#াবত&ন 

১১িম.-০৯!স. ১০/০১/১৯৭২ 

3.  ঢাকা !"িডয়ােম !ি#েফৗেজর অ" সমপ $ন ১৭িম.-৪৮!স. জা#য়াির/১৯৭২ 

4.  ভারত সফর ২৫িম.-১৭!স. ০৯/০২/১৯৭২ 

5.  ২১!শ !ফ#$য়ারী উ" যাপন/১৯৭২ ৩ িম.-০১!স. ২১/০২/১৯৭২ 

6.  রািশয়া সফর ২৬িম.-৫৪!স. ০৮/০৩/১৯৭২ 

7.  জ"িদন পালন ০২িম.-৪৩!স. ১৭/০৩/১৯৭২ 

8.  বাংলােদেশর !থম সংসদীয় !বঠক ০৩িম.-৪২!স. ১০/০৪/১৯৭২ 

9.  লােহাের (পািক%ান) ইসলামী শীষ $ সে#লেন !যাগদান ১৭িম.-০৪!স. ১৯৭২ 

10.  !থম িবজয় িদবস উ" যাপন ১০িম.-১৩!স. ১৬/১২/১৯৭২ 

11.  জাতীয় সংসেদর !থম সাধারন িনব $াচন ১১িম.-১০!স. ০৭/০৩/১৯৭৩ 

12.  আলেজিরয়া সফর (!জাট িনরেপ! সে#লেন !যাগদান) !াম 
(অিডও আেছ) 

৩১িম.-৪৬!স. ০৮/০৯/১৯৭৩ 

13.  বািল %ন !ব উৎসব /১৯৭৩ ২৫িম.-২২!স. ১৩/০৮/১৯৭৩ 

14.  !ভরব !স#র !নঃ উে#াধন (পািক%ািন !স# ক"#ক !িত$%) ৩িম.-৪১!স. ২৭/০৯/১৯৭৩ 

15.  জাপান সফর-১ ১৯িম.-৪৭!স. ২১/১০/১৯৭৩ 

16.  জাপান সফর-২ ১৮িম.-১০!স. ২১/১০/১৯৭৩ 

17.  কায়েরা সফর ২৫িম.-৫৫!স. ১৯৭৩ 

18.  িবজয় িদবস উ" যাপন/১৯৭৩ ২১িম.-২০!স. ১৬/১২/১৯৭৩ 

19.  !"রাজ& ও ইরাক সফর ০৫িম.-২০!স. - 
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20.  ইরাক সফর ১৫িম.-৫৪!স. ২৩/০৯/১৯৭৪ 

21.  জািতসংেঘর ২৯৩ম সে#লেন ভাষণ ১৫িম.-৫৪!স. ২৫/০৯/১৯৭৪ 

22.  !"রা% ও জািতসংঘ সফর ১৪িম.-৫৩!স. !সে$%র/১৯৭৪ 

23.  !েয়ত সফর ০৮িম.-৪০!স. ১৫/১১/১৯৭৪ 

24.  আ"ধাবী সফর ১৩িম.-০৮!স. ২১/১২/১৯৭৪ 

25.  কমনওেয়লথ সে#লেন !যাগদান (িকং$ন) ১৭িম.-২৫!স. ১২/০৫/১৯৭৫ 

26.  এ"েশ !ফ!য়ারী - ১৯৭৪ ০২িম.-০৭!স. - 

27.  !েদশ !ত#াবত&ন ১১িম.-৪৫!স. - 

28.  িবজয় িদবস পালন-১৯৭৫ (এিগেয় চলার পেথ বাংলােদশ) ০৬িম.-২২!স. ২৬/০৩/১৯৭৫ 

29.  !টােনর রাজার বাংলােদশ সফর !বঠক ও অ"া" সফর ০৩িম.-৩৮!স.  

30.  !বলে%ড সফর মাশ $াল !েটার সােথ আেলাচনা ও অ"া" 
কায $াবলী 

১১িম.-৩৯!স. - 

31.  !দশী-িবেদশী সাংবািদকেদর সােথ আেলাচনা ০২িম.-২১!স. - 

32.  !িলশ স"ােহর !চকাওয়াজ পিরদশ &ন ০৩িম.-৫৭!স. - 

33.  জাতীয় পিরষেদর িনব $াচনী !চারনা / !শখ !িজব ০২িম.-০৬!স. ১৯৭৩ 

34.  িবেদশী !িতিনিধেদর সােথ !শখ !িজব ০১িম.-৩৩!স. - 

35.  !শখ !িজেবর আওয়ামী-লীেগর জাতীয় অিধেবশেন ভাষণ ০৬িম.-১৪!স. - 

36.  !েগা!ািভয়া, অেটায়া (কানাডা) সফর কমনওেয়লথ সে#লেন 
!যাগদান 

২১িম.-২৩!স. আগ#/১৯৭৩ 

37.  পািক!ান কারাগার !থেক !ি#র পর ঢাকা িবমানব&ের 
গণঅভ%থ 'না / িমিছল  

০৯িম.-৪৮!স. ১০/০১/১৯৭২ 

38.  ন"ন সরকােরর ম"ী পিরষদ গঠন / !ধান ম"ী িহেসেব শপথ ০৯িম.-০৮!স.  

39.  !ন# িব#$ এলাকা পিরদশ &ন  ০২িম.-৪২!স.  

40.  জনসভা-১৯৭০ ০১িম.-৫৪!স.  

41.  িনব $াচন-১৯৭০ ০৮িম.-০৭!স.  

42.  এ"েশ !ফ!য়ারী উদযাপন - !াধীনতার !েব $ ০১িম.-৫৩!স.  
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43.  ছা#লীেগর ২৩ তম !িত$া বািষ %কীেত !শখ !িজ$র রহমােনর 
ভাষণ 

০৫িম.-৩০!স. - 

44.  ব"ব#’র বাবা-মােয়র সা#াৎকার (অিডও আেছ) ২২িম.-১৫!স. - 

45.  !নৗ-বািহনীর !চকাওয়াজ পিরদশ &ন ০২িম.-০৮!স. - 

46.  !ষক-!িমকেদর  সােথ !বঠক ০১িম.-১৯!স. - 

47.  িশ# হাসপাতাল  ৫৪ !স. - 

48.  রবী$ জয়#ী ও সংবাদ সে#লন ০৬িম.-১১!স. - 

49.  ব"ব#’র সােথ এক#  !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫৪ !স. - 

50.  ব"ব#’র সােথ ছা#ীেদর সা#াৎ ৪৬!স.  

51.  জািতসংেঘ সফর ও িম#ং ১৬িম.-৩৪!স. - 

52.  !ে#ার বাংলােদশ সফর  ০১িম.-২০!স. ১৯৭৩ 

53.  ম"ী পিরষেদর !থম ঘেরায়া !বঠেক সভাপিত' ০১িম.-০৮!স. - 

54.  !ধান ম"ী িহেসেব শপথ !হণ ও ১২ সদে$র ন"ন ম"ী 
পিরষেদর শপথ অ"#ান পিরচালনা 

০১িম.-২৮!স. - 

55.  ম"ী পিরষেদর !থম !বঠেক সভাপিত' ০১িম.-৩১!স. - 

56.  দলীয় !বঠেক সভাপিত' ও স"ধ $না ০২িম.-৫৯!স.  

57.  জগিজৎ িসং অেরারা- ভারতীয় !সনাপিতর সা#াৎকার ৩৫ !স. - 

58.  আহত !ি#েযা'ােদর হাসপাতাল পিরদশ &ন ০১িম.-০১!স. - 

59.  দলীয় !বঠক  ০১িম.-১৮!স.  

60.  পাক !"ব$ীেদর পিরদশ &ন ০১িম.-১৪!স. - 

61.  !ি#$ে& িনহত !সনাবািহনীর সদ#েদর পিরবােরর সােথ সা#াৎ ৪৯ !স. - 

62.  িব# শাি$ পিরষেদর !িতিনিধেদর সা#াৎ ৪৯!স. - 

63.  িব. িপ. ধর- ভারতীয় িবেশষ !ত: সা#াৎ ৫২!স. - 

64.  টা#াইল জন সভায় ভাষণ ও স"ধ $না ০৪িম.-০৯!স. - 

65.  !ি#েফৗজ ক"#ক অ" সমপ $ন ০৩িম.-০২!স. - 
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66.  সরকারী ও !বসরকারী কম #কত#ােদর সােথ !বঠক ০১িম.-৩৮!স. - 

67.  জগিজৎ িসং অেরারা !ি#$ে& অংশ$হণকারী ভারতীয় !সনা 
নায়েকর সা#াৎকার 

২৯ !স. - 

68.  !কেনডী, এডওয়াড &- মািক%ন িসেনটর; সা#াৎকার ০১িম.-১৮!স. - 

69.  সােজ%& জ"ব $ল হেকর মাজাের !" !বক অপ #ন ০১িম.-৪৪!স. - 

70.  রামগিত সফর ০১িম.-০৫!স. - 

71.  !ভালা সফর ০১িম.-৩০!স. - 

72.  !শখ জামােলর িবেয় ০১িম.-৪১!স.  

73.  !"ীপাড়া সফর ০২িম.-৩২!স. - 

74.  পািক%ােন আটক বা#ালীেদর পিরবােরর সদ#েদর সা#াৎ ৪৬!স. - 

75.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ীর সােথ !সাহরাওয়াদ) উ"ােন 
জনতার উে#ে$ ভাষণ 

০৮িম.-২৬!স. - 

76.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ীর ি"পাি%ক আেলাচনা ৪৪!স. - 

77.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ী িবমান ব"ের অভ#থ %না ০৩িম.-৫৬!স. - 

78.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ীর ঢাকায় নাগিরক স"ধ $না ০২িম.-২৬!স. - 

79.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ীর স"ানােথ ' ঢাকায় !ভাজসভা ০৩িম.-৩১!স. - 

80.  ইি#রা গা#ীর সােথ বাংলােদশ-ভারত !ম#ী !ি# সা#াৎ ০১িম.-২১!স. - 

81.  ইি#রা গা#ীর স"ােন রা#পিত আ" সাঈদ !চৗ$রীর !ভাজসভায় 
অংশ !হণ 

০১িম.-৩২!স. - 

82.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধান ম"ী ঢাকা িবমান ব"ের িবদায়ী 
স"ধ $না 

০২িম.-২৫!স. - 

83.  !থম !াধীনতা বািষ %কী উ" যাপেণ সশ# বািহনীর !চকাওয়ােজ 
সালাম !হণ 

০২িম.-০৬!স. - 

84.  আইনজীিব সিমিতর সমােবেশ ভাষণ ০১িম.-০৯!স. - 

85.  চ"#াম জনসভায় ভাষণ (!াধীনতার পর !থম) ০২িম.-৩৯!স. - 

86.  আওয়ামী-লীগ মিহলা শাখার সদ#েদর সােথ আেলাচনা ৪৯!স. - 

87.  !লনা সফর (!াধীনতার পর !থম) ০৩িম.-১০!স. - 
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88.  মিহলা !ন#ী%ে'র সা#াৎ ৫৮!স.  

89.  আওয়ামী-লীগ কাউি%ল অিধেবশেন ভাষণ ০২িম.-৩৪!স. - 

90.  আওয়ামী-লীগ কাউি%ল !শষ অিধেবশেন সভাপিত' ০১িম.-১১!স. - 

91.  গণ সা#াৎকার ৫৭!স. - 

92.  ওয়ালদাইম, !ট-জািতসংেঘর মহাসিচব !বঠক ৩৮!স. - 

93.  িবেদশী !িতিনধীেদর সা#াৎ ৪৪!স.  

94.  !িলশ অিফসারেদর িশ#া সমাপনী অিভবাদন !হণ ০২িম.-৪৬!স. - 

95.  ওয়ালদাইম, !ট-জািতসংেঘর মহাসিচব সা#াৎকার ৪৪!স. - 

96.  শরনাথ& (ভারত !থেক আগত বাংলােদশী) সমােবেশ ভাষণ ০১িম.-১৯!স. ১৬/০১/১৯৭২ 

97.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪০!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

98.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-০৪!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

99.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

100.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-১১!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

101.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৫!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

102.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৪!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

103.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৭!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

104.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৬!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

105.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৭!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

106.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৮!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

107.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪২!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

108.  আ"ল মােলক উিকল সংসেদর ি"কার িনব $ািচত হওয়ার শপথ ৩৭!স. ২৮/০১/১৯৭৪ 

109.  আ"ল মােলক উিকল সংসেদর ি"কার িনব $ািচত হওয়ায় 
অিভন%ন 

০১িম.-৫৪!স. ২৮/০১/১৯৭৪ 
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110.  এেলন-অে#লীয় রা#$ত: সা#াৎকার ৩৮!স. ২৯/০১/১৯৭২ 

111.  িশ# !িতিনিধ দেলর সা#াৎ ৫৪!স. ২৯/০১/১৯৭২ 

112.   !শখ ফিজলা&ে(সা !িজেবর সােথ সা#াৎ ০১িম.-০৭!স. জা#য়ারী ১৯৭২ 

113.  ইি#রা গা#ী ০১িম.-১৩!স. - 

114.  িহগািফ, এম-জাপানী কনসাল ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৩৯!স. ১০/০২/১৯৭২ 

115.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫৫!স.  

116.  প"জা নাই$ ভারতীয় !রড$স !ধােনর ব"ব#’র সা#াৎ ৪৫!স. ২৮/০৩/১৯৭২ 

117.  দলীয় িম#ং ৪৩!স.  

118.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৭!স.  

119.  িবজয় িদবস-১৯৭৪ ০৪িম.-০৩!স. ১৬/১২/১৯৭৪ 

120.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৬!স.  

121.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স.  

122.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-০৪!স.  

123.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-২৭!স.  

124.  !িমক সে#লেনর উে#াধন ০১িম.-৪৯!স. ০৩/০৪/১৯৭২ 

125.  !িমকলীেগর জনসভায় ভাষন ০১িম.-৫৬!স. ০৫/০৪/১৯৭২ 

126.  অ"ত বাজার ও !গা$র পি#কার স"াদেকর সােথ !বঠক ০১িম.-০৭!স. ০৬/০৪/১৯৭২ 

127.  সংবাদপ' ও বাত$া স"াদকেদর সােথ !বঠক ৪৮!স. ০৬/০৪/১৯৭২ 

128.  রেমশচ&, ডঃ-িব#শাি& পিরষেদর সিচব: সা#াৎকার ০১িম.-৫৩!স. ১৩/০৪/১৯৭২ 

129.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স.  

130.  !টােনর পররা$ম&ীর সা#াৎ ০২িম.-৪১!স.  

131.  !ইেডেনর রা#$েতর সা#াৎ ০১িম.-৩৯!স. ১৮/০৪/১৯৭২ 

132.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স. এি#ল ১৯৭২ 
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133.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৫!স. এি#ল ১৯৭২ 

134.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫৮!স. এি#ল ১৯৭২ 

135.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৮!স. এি#ল ১৯৭২ 

136.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩২!স. এি#ল ১৯৭২ 

137.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-১২!স. এি#ল ১৯৭২ 

138.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩২!স. এি#ল ১৯৭২ 

139.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩১!স. এি#ল ১৯৭২ 

140.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩০!স. এি#ল ১৯৭২ 

141.  ব"ব#’র সােথ !ল ছা#ীেদর সা#াৎ ৩৪!স. ২৬/০৪/১৯৭২ 

142.  িসরাত মজিলেস ভাষন ০১িম.-২৬!স. ২৭/০৪/১৯৭২ 

143.  !শের বাংলার মাজাের !" অপ #ন ০১িম.-০৭!স. ২৭/০৪/১৯৭২ 

144.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৫!স. এি#ল ১৯৭২ 

145.  !শের বাংলার উপর আেলাচনা ০১িম.-২৯!স. ২৮/০৪/১৯৭২ 

146.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৫!স.  !ম ১৯৭২ 

147.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-২৪!স. !ম ১৯৭২ 

148.  !িমকলীেগর জনসভা ০৩িম.-০৪!স. !ম ১৯৭২ 

149.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫৯!স. !ম ১৯৭২ 

150.  ড"ািনস রা#$েতর ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ০১িম.-২৮!স. !ম ১৯৭২ 

151.  সিচবালয় কম #চারীেদর অ"#ান ০১িম.-১৫!স. !ম ১৯৭২ 

152.  পি#ম জাম $ান অ"াপক - ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৪৫!স. ০৪/০৫/১৯৭২ 

153.  ব"ড়া জনসভায় ভাষণ ০১িম.-১২!স. ০৯/০৫/১৯৭২ 

154.  রং#র সফর-িবদায় স"ধ $ণা ০১িম.-২৭!স. ১২/০৫/১৯৭২ 
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155.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৯!স. !ম ১৯৭২ 

156.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স. !ম ১৯৭২ 

157.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৬!স. !ম ১৯৭২ 

158.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৪!স. !ম ১৯৭২ 

159.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৮!স. !ম ১৯৭২ 

160.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪২!স. !ম ১৯৭২ 

161.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৬!স. !ম ১৯৭২ 

162.  !াশনাল আওয়ামী পা# $র সে#লেন ভাষন ০৩িম.-০২!স. ১৯/০৫/১৯৭২ 

163.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স. !ম ১৯৭২ 

164.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স. !ম ১৯৭২ 

165.  ব!ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স. !ম ১৯৭২ 

166.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৬!স. !ম ১৯৭২ 

167.  ছা# সমােবেশ ভাষন ০১িম.-১১!স. ২৩/০৫/১৯৭২ 

168.  ঢাকা িব#িব$ালেয়র ছা# সংসেদর সদ#েদর ব"ব#’র সােথ 
সা#াৎ 

০১িম.-১৬!স. ২৪/০৫/১৯৭২ 

169.  িব#ানী ও !েকৗশলী সমােবেশ ভাষণ ০১িম.-০২!স. ২৫/০৫/১৯৭২ 

170.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৮!স.  

171.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৯!স.  

172.  !তাফা%ল !হােসন মািনক িময়ার !"# বািষ %কীেত আেলাচনা অ"#ােন 
ভাষণ 

০১িম.-০৩!স. ০২/০৬/১৯৭২ 

173.  !িমকলীেগর !িতিনিধদেলর ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৫৯!স. ০২/০৬/১৯৭২ 

174.  কাজী নজ!ল ইসলাম- জাতীয় কিবর সােথ সা#াৎ ০১িম.-২২!স. ২৪/০৫/১৯৭২ 

175.  লাল বািহনীর অিভবাদন !হণ ০৩িম.-৩৭!স. ০৭/০৬/১৯৭২ 

176.  িস#াথ & শংকর রায়- পি#ম বে#র !"ম$ী: সা#াৎ ০৪িম.-০৯!স. ১০/০৬/১৯৭২ 
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177.  আদমজী নগের জনসভায় ভাষণ ০২িম.-২২!স. ১৮/০৭/১৯৭২ 

178.  বাসজ ভি#, !জড-!পালীশ রা#$ত: সা#াৎ  ০১িম.-০৯!স. ১৯/০৭/১৯৭২ 

179.  িচিকৎসার জ" ল"ন গমন ০১িম.-২৩!স. ০১/০৮/১৯৭২ 

180.  !ভাটার তািলকায় !া#র !দান ৪৫!স. ০১/১০/১৯৭২ 

181.  সাংবািদকেদর সােথ ঘেরায়া !বঠক ৫০!স. ০১/১০/১৯৭২ 

182.  !ব #ল হাসান, অ"াপক- ভারতীয় িশ!ম"ী: সা#াৎ ০১িম.-২৭!স. ০১/১০/১৯৭২ 

183.  করেতা, !পন$- ইটালীয় রা#$ত: সা#াৎ ০১িম. -০৫!স. ০৬/১০/১৯৭২ 

184.  মিহলা সিমিত !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স. ০৭/১০/১৯৭২ 

185.  রাজশাহী িব#িব$ালয় ছা# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৯!স. ০৭/১০/১৯৭২ 

186.  !ক#ীয় র" পিরস%ালন িবভাগ উে#াধন ০১িম.-৩৩!স.  

187.  !হম$ !েখাপা!ায়- ভারতীয় সংগীত িশ#ীর সা#াৎ ২৭!স. ০৮/১০/১৯৭২ 

188.  গণপিরষেদর অিধেবশেন খসড়া সংিবধান উপ#াপন উপলে% 
ভাষণ 

০২িম.-২৫!স. ১২/১০/১৯৭২ 

189.  আওয়ামী-লীগ সংসদীয় দেলর অিধেবশেন ভাষণ ০১িম.-১৩!স. ১৭/১০/১৯৭২ 

190.  ঢাকা !মিডেকল কেলেজর ছা# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫০!স. ২১/১০/১৯৭২ 

191.  ঈ"ল িফতেরর নামাজ আদায় ০২িম.-৩৩!স. ০৮/১১/১৯৭২ 

192.  র"ী বািহনীর িশ!া সমাপনী অ"#ােন সালাম !হন ০২িম.-৩৬!স. ০৬/১২/১৯৭২ 

193.  সংিবধােনর পা#িলিপ !দশ $ন ৪৪!স. ১৩/১২/১৯৭২ 

194.  সংিবধােন সংসদ সদ#েদর !া!র দান অ"#ােন উপি$িত ০১িম.-৪৯!স. ১৫/১২/১৯৭২ 

195.  ম"ী পিরষেদর !বঠেক সভাপিতত ০১িম.-১২!স. ১৫/১২/১৯৭২ 

196.  !িজববাদ !" উপহার িহসােব !হণ  ৪৯!স. ১৫/১২/১৯৭২ 

197.  আ"জ$ািতক পিরকি%ত পিরবার !ফডােরশেনর সভাপিতর সা#াৎ ০৮িম.-৩১!স. ০৭/১২/১৯৭২ 

198.  !ধানম&ী িহসােব ন"ন সংিবধান অ"#ােন শপথ !হণ (ম"ী সভার 
অ"া" সদ#রাও শপথ !হণ কেরন) 

০৮িম.-২০!স. ১৭/১২/১৯৭২ 
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199.  !"ীম !কাট % উে#াধনী অ"#ােন উপি$ত ০১িম.-৪৪!স. ১৮/১২/১৯৭২ 

200.  মিজব নগর কম #চারী সিমিতর স"ধ $না অ"#ােন !যাগদান  ০২িম.-৪১!স. ১৯/১২/১৯৭২ 

201.  ভারতীয় িশ#ীেদর সা#াৎ ৫৪!স. ১৯/১২/১৯৭২ 

202.  যেশার জনসমােবেশ ভাষণ ০২িম.-৪৬!স. ২৫/১২/১৯৭২ 

203.  আনসার ক"#ক স"াননা !দান ০১িম.-৪৭!স.  

204.  !গােথল.এইচ.আর- ভারতীয় িবচার ম"ী: সা#াৎ ০২িম.-২৪!স. ২৯/১২/১৯৭২ 

205.  !নতাজী !ভাষ চ" ব"র অ"#ােন ০৭িম.-০৯!স.  

206.  !াধীন বাংলা !বতার কম# সমােবেশ ভাষণ ০২িম.-১৭!স. ২৪/১২/১৯৭২ 

207.  জাপানী জিরপা&েলর !িতিনিধ দেলর সা#াৎ  ৫১!স. ২৪/১২/১৯৭২ 

208.  ঈ"ল আজহার নামাজ আদায় ০৪িম.-০৯!স. ১৬/০১/১৯৭৩ 

209.  অথ #ৈনিতক উ"য়ন সে#লেন !যাগদানকারী !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫১!স. ১২/০১/১৯৭৩ 

210.  !সাের িপটার- !"শ সংসদ সদ#: সা#াৎকার ৫৪!স. ১২/০১/১৯৭৩ 

211.  পাট সে#লেন !যাগদানকারী !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-১৯!স. ১৯/০১/১৯৭৩ 

212.  আওয়ামী-লীগ !িতিনিধেদর সােথ !বঠক ৫৬!স. ২০/০১/১৯৭৩ 

213.  !জসার, ডঃ ওয়ালটার- জাম $ান অথ #ৈনিতক !িতিনিধদেলর !নতা: 
সা#াৎ 

২১!স. ২২/০১/১৯৭৩ 

214.  !"শ সংসদীয় !িতিনিধদেলর সা#াৎ  ০১িম.-৩৮!স. ০৫/০২/১৯৭৩ 

215.  আওয়ামী-লীগ কম#েদর সা#াৎ ৫৪!স. ০৫/০২/১৯৭৩ 

216.  হিবগ% জনসভায় ভাষণ ০১িম.-৫১!স. ১৭/০২/১৯৭৩ 

217.  !নামগ& জনসভায় ভাষণ ০২িম.-১৭!স. ১৭/০২/১৯৭৩ 

218.  মাওলানা ভাষানীর সােথ িপিজ হাসপাতােল সা#াৎ ৫২!স. ০৫/০৩/১৯৭৩ 

219.  আওয়ামী-লীগ িনব $াচনী কিম$র সা#াৎ ৪৬!স. ০৯/০৩/১৯৭৩ 
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220.  !গাল%াজ বািহনীর সা#াৎ ০১িম.-০২!স.  

221.  রা#পিত আ" সাঈদ !চৗ$রী (িবচারপিত) এর সােথ সা#াৎ ৫১!স.  

222.  সংসেদ িনব $ািচত আওয়ামী-লীগ সদ#েদর সে#লেন ভাষণ ০১িম.-১০!স. ১২/০৩/১৯৭৩ 

223.  িনব $াচন সাফে% জনসাধারেণর অিভন%ন !াপন ০১িম.-২৫!স. ১৪/০৩/১৯৭৩ 

224.  !ধানম&ী িহেসেব শপথ !হণ ০৪িম.-০৩!স. ১৬/০৩/১৯৭৩ 

225.  !াক চালক সিমিতর সদ#েদর সা#াৎ ৫৬!স. ২১/০৩/১৯৭৩ 

226.  !পািলশ অথ #ৈনিতক !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫০!স. ২১/০৩/১৯৭৩ 

227.  ছা#লীেগর !জলা সভাপিত/সাধারন স"াদকেদর সা#াৎ ৫১!স. ২৯/০৩/১৯৭৩ 

228.  মা#াসা িশ!ক সিমিতর সমােবেশ ভাষণ ০২িম.-৩৩!স. ৩০/০৩/১৯৭৩ 

229.  আ" সাঈদ !চৗ$রী (িবচারপিত) রা#পিত িনব $ািচত হওয়ায় 
অিভন%ন 

০১িম.-০৭!স. ০৮/০৪/১৯৭৩ 

230.  !ফািমন, !সািভেয়ত রা#$ত: সা#াৎকার ৪৪!স. ০৯/০৪/১৯৭৩ 

231.  ইিতহাস সে#লেন ভাষণ ০১িম. ১৪/০৫/১৯৭৩ 

232.  ভারত-বাংলােদশ !ম#ী সিমিতর !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-২২!স. ১৬/০৫/১৯৭৩ 

233.  রেমশ চ"- িব# শাি$ পিরষেদর মহাসিচব: সা#াৎকার ০৩িম.-২৮!স. ২২/০৫/১৯৭৩ 

234.  রেমশ চ"- িব# শাি$ পিরষেদর মহাসিচেবর সা#াৎকার ৪৬!স. ২৩/০৫/১৯৭৩ 

235.  নজ!ল জয়#ীেত কিবেক !দখার জ" কিব ভবেন গমণ ০৫িম.-১৩!স. ২৫/০৫/১৯৭৩ 

236.  ব"ব#’র পিরবারবগ '  (!শখ হািসনা) ৩৯!স. - 

237.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৫!স. ২৬/০৫/১৯৭৩ 

238.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৩৪!স. ২৬/০৫/১৯৭৩ 

239.  !িড়$াম-ব"া উপ#$ত এলাকা পিরদশ &ন ০২িম.-০৮!স. ৩০/০৬/১৯৭৩ 

240.  ছা#লীেগর জাতীয় সে#লেন ভাষণ ০৫িম.-০৭!স. ১৯/০৮/১৯৭৩ 
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241.  ছা#লীেগর িনব $ািচত কম #কত#ােদর সা#াৎ ০১িম. ২৩/০৮/১৯৭৩ 

242.  ব"ব#’র সােথ জাং িড- সােবক !ল#াজ !ধানম%ী সা#াৎ ০১িম.-৩২!স. ০১/০৯/১৯৭৩ 

243.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স. ০১/০৯/১৯৭৩ 

244.  জাতীয় রাজৈনিতক দল#িলর সমিথ %ত !বঠেক সভাপিত' ৫০!স. ০৩/০৯/১৯৭৩ 

245.  আওয়ামী-লীেগর সাংগঠিনক !বঠেক সভাপিত'  ৫৮!স. ১৩/০৯/১৯৭৩ 

246.  !তন !"ার !সট !হন  ০১িম.-০৩!স. ১৩/০৯/১৯৭৩ 

247.  ছা#লীেগর ইেডন কেলজ শাখার ছা#ীেদর সা#াৎ ৪৩!স. ২০/০৯/১৯৭৩ 

248.  বজী এ লােজাস- হাে$রীয় রা#$েতর সা#াৎকার ০১িম.-৩৭!স. ২৫/০৯/১৯৭৩ 

249.  !চৗ ভ"ান িবেয়ন- িভেয়তনামী রা#$েতর সা#াৎকার ৪০!স. ২৯/০৯/১৯৭৩ 

250.  ি"-দলীয় ঐক#েজােটর !ন#$ে"র সা#াৎ ০১িম. ১০/১০/১৯৭৩ 

251.  !হাপ%ান, !ক- পি#ম জাম $ান সংসদ সদে$র সা#াৎকার ৫৫!স. ১১/১০/১৯৭৩ 

252.  সদরউি&ন আগাখান (ি"#) জািতসংেঘর উ"া$ সং#া% হাই-
কিমশনার 

০১িম.-৩৯!স. ০৭/১১/১৯৭৩ 

253.  !টির, লািমম- িগিমর বািনজ& ম"ীর সা#াৎকার ৫৯!স. ০৮/১১/১৯৭৩ 

254.  ছা! ইউিনয়েনর জাতীয় সে#লেন ভাষণ ০৫িম.-০৬!স. ১১/১১/১৯৭৩ 

255.  ব" !দেশর (ছয়#) !িতিনিধেদর সা#াৎ ০১িম.-২৯!স. ১০/১২/১৯৭৩ 

256.  !িন $ঝড় উপ#$ত এলাকা পিরদশ &ন ০৫িম.-৪৩!স. ১৩/১২/১৯৭৩ 

257.  শপথ !হণ ৫০!স. ১৯৭৩ 

258.  !সািভেয়ত ব"া িনয়$ন িবেশষ&েদর সা#াৎ ০১িম.-০৩!স. ২২/১২/১৯৭৩ 

259.  কাক#, নর#ান- িনউিজ%াে(র !ধানম&ীর সা#াৎ ০২িম.-০৩!স. ০২/০১/১৯৭৪ 

260.  কাক#, নর#ান- িনউিজ%াে(র !ধানম&ীর !নশেভাজ ০২িম.-৩৬!স. ৪/১/১৯৭৪ 

261.  কাক#, নর#ান- িনউিজ%াে(র !ধানম&ীর িবদায় ০২িম.-৫১!স. ৪/১/১৯৭৪ 
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262.  আওয়ামী লীেগর জাতীয় কংে$স-১৯৭৪ ০১িম.-২২!স. ১৯৭৪ 

263.  !লন, !ডিভড- !"শম%ীর সাৰাৎকার ০১িম.-১৬!স. ১১/০১/১৯৭৪ 

264.  আওয়ামী-লীগ সংসদীয় দেলর !বঠেক সভাপিত' ৫৯!স. ১৪/০১/১৯৭৪ 

265.  আওয়ামী !বলীগ !িতিনিধেদর সা#াৎ ০১িম.-০১!স. ১৬/০১/১৯৭৪ 

266.  আওয়ামী-লীেগর কাউি%ল অিধেবশেন ভাষণ ০৬িম.-২৩!স. ১৮/০১/১৯৭৪ 

267.  আওয়ামী-লীগ কাউি%ল অিধেবশেন !যাগদানকারী িমশরীয় ও 
ইরাকী !িতিনিধদেলর সা#াৎকার 

০১িম.-১৩!স. ২২/০১/১৯৭৪ 

268.  !বনােপাল সীমা% পিরদশ #ন  ০৩িম.-০৮!স. ২৩/০১/১৯৭৪ 

269.  আওয়ামী-লীগ !িতিনিধদল (!েটন !থেক আগত): সা#াৎ  ৫১!স. ২৩/০১/১৯৭৪ 

270.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-২২!স. ২৩/০১/১৯৭৪ 

271.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫২!স. ২৩/০১/১৯৭৪ 

272.  আ"ল মােলক উিকল, সংসেদর !ীকার িনব $ািচত হওয়ায় 
অিভ$ন !াপন  

০৩িম.-২৪!স. ২৮/০১/১৯৭৪ 

273.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা!াভ !"িসেড% সংসেদ ভাষণ দােনর 
সময় উপি$ত  

০৫িম.-০৩!স. ৩১/০১/১৯৭৪ 

274.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা!াভ !"িসেড' নাগিরক স"ধ $না ০৩িম.-০৩!স. ৩১/০১/১৯৭৪ 

275.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা!াভ !"িসেড' এর স"ােন !ভাজ সভা ০২িম.-৫২!স. ৩১/০১/১৯৭৪ 

276.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা!াভ !"িসেডে'র !নৗ-িবহার  ০৪িম.-৩৯!স. ০১/০২/১৯৭৪ 

277.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা!াভ !"িসেড': িফরিত !ভাজ সভা ০৩িম.-৩৬!স. ০১/০২/১৯৭৪ 

278.  !েটা, জেসফ !জ- !েগা%াভ !"িসেডে'র িবদায় স"ধ $না ০৩িম.-৩৯!স. ০২/০২/১৯৭৪ 

279.  খ"কার !মা$াক আহেমেদর কাছ !থেক !যৗথ নদী কিমশেনর 
িরেপাট ' !হণ  

০১িম.-০১!স. ০২/০২/১৯৭৪ 

280.  আওয়ামী-!বলীেগর জাতীয় কংে$েসর উে#াধন ০৭িম.-৫০!স. ০৪/০২/১৯৭৪ 

281.  !বলীগ কম #কত#ােদর সা#াৎ  ০১িম.-৩৬!স. ০৯/০২/১৯৭৪ 



	 27 

282.   হ"িশ% !দশ $নীর উে#াধন ০২িম.-০৪!স. ০৯/০২/১৯৭৪ 

283.  আদম$মারী (!থম) তািলকা&ি' ও উে#াধন  ০১িম.-০৩!স. ১০/০২/১৯৭৪ 

284.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৮!স. ১০/০২/১৯৭৪ 

285.  কিচ ক"চা !মলার সদ#েদর অিভবাদন !হন ০১িম.-০২!স. ১০/০২/১৯৭৪ 

286.  সরণ িসং- ভারতীয় পররা$ ম"ীর !বঠক ০৩িম.-৩৪!স. ১৩/০২/১৯৭৪ 

287.  !বলীগ ক"#ক পািক%ােনর !ী#িতেত মা# !িষত ০১িম.-১৩!স. ২২/০২/১৯৭৪ 

288.  পািক%ােন বাংলােদশেক !ী#িত দােনর পর সাংবািদক সে#লন ৫২!স. ২২/০২/১৯৭৪ 

289.  !কারীয় বািনজ& !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৪!স. ২২/০২/১৯৭৪ 

290.  !শখ সাবহ খান আহমদ আল জােবর- ইসলামীক সে#লেনর 
িবেশষ !েতর !বঠক 

০৩িম.-১৭!স. ২২/০২/১৯৭৪ 

291.  ইসলামী সে#লেন !যাগদােনর জ" ঢাকা ত"াগ ০২িম.-২৩!স. ২৩/০২/১৯৭৪ 

292.  ভারত সফর !শেষ !দেশ !ত#াবত&ন ০৫িম.-৫৮!স. ১৬/০৫/১৯৭৪ 

293.  িমশর সফর (কায়েরা িবমান ব"ের স"ধ $না / িমশর যাবার পেথ 
বাহরাইেন যা#া িবরিত/ !েয়ত িবমান ব"ের স"ধ $না / িমশর 
সফেরর সিচ$ !িতেবদন ও স"ধ $না / িমশেরর রা#পিত সাদােতর 
!বঠক / সাংবািদক সে#লন / কায়েরা ত"াগ/ িমশর !াচীন 
সভ#তার িনদশ %ন পিরদশ &ন / !শখ সাবাহ !েয়েতর আমীেরর 
সা#াৎ) 

২০িম.-২২!স. ০৫-১২/১১/১৯৭৪ 

294.  আওয়মী-লীগ সংসদীয় দেলর !বঠেক সভাপিত' ৫১!স. ১৭/১১/১৯৭৪ 

295.  িস#ার !ান- !ব # জাম $ানীর !ধানম&ীর !বঠক, !ভাজসভা ও 
িবদায় 

০৮িম.-৪৩!স. ২৬-২৯/১১/১৯৭৪ 

296.  !টং$ আ"র রহমান !মায়াে&ম শাহ- মালেয়শীয়ার রাজার 
িবমান ব"ের স"ধ $না, শীষ $ !বঠক !টং$  

০৬িম.-০৯!স./ ১০িম. -১৩ 
!স. 

০৩-০৪/১২/১৯৭৪ 

297.  আ"র রহমান !মায়াে&ম শাহ- মালেয়শীয়ার রাজার স"ােন 
!ভাজ সভা  

০৪িম.-১১!স. ১২/১৯৭৪ 

298.  !সাহরাওয়াদ)’র কবের !"াপ %ণ ০১িম.-১০!স. ১২/১৯৭৪ 

299.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪১!স. ১২/১৯৭৪ 
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300.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৩!স. ১২/১৯৭৪ 

301.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ০১িম.-০৯!স. ১২/১৯৭৪ 

302.  চ"#ােম উ" পয #ােয়র !বঠক ৪০!স. ১১/১২/১৯৭৪ 

303.  !টােনর রাজার সােথ শীষ $ !বঠক ০৩িম.-৪৮!স. ২৯/১২/১৯৭৪ 

304.  !িলশ বািহনীর !চকাওয়ােচ অিভবাদন !হণ ০২িম.-২৪!স. ১২/১৯৭৪ 

305.  চ"ােলন বাগ $, ডি#উ- অি#য়ার রা#$েতর পিরচয় প" !হন ৪৭!স. ২২/০৪/১৯৭৫ 

306.  কমনওেয়লথ সে#লেন !যাগদােনর জ" িকংে%ান জামাইকার 
উে#ে$ ঢাকা ত"াগ 

০২িম.-০৮!স. ২৬/০৪/১৯৭৫ 

307.  কমনওেয়লথ সে#লেন !যাগদােনর উে#ে$ জামাইকায় যাবার 
পেথ নয়ািদ!ীেত যা#া িবরিত 

৫১!স. ২৭/০৪/১৯৭৫ 

308.  ইি#রা গা#ী ভারেতর !ধানম&ীর সােথ সা#াৎ ৩১!স. ২৭/০৪/১৯৭৫ 

309.  ফখ"ি"ন আলী আহ#দ ভারেতর রা#পিতর সােথ সা#াৎ ৪৪!স. ২৭/০৪/১৯৭৫ 

310.  !শখ !ৎফর রহমােনর (ব"ব#র িপতা) !চহলাম অ"#ােন 
!যাগদান 

০৩িম.-৫৩!স. ১০/০৫/১৯৭৫ 

311.  ‘‘জন সং#া নীিত’’ !সিমনাের অংশ$হণকারীেদর সােথ সা#াৎ ০১িম.-০৬!স. ২০/০৫/১৯৭৫ 

312.  !টিলিভশন ভবন পিরদশ &ন ০১িম.-৫৬!স. ১৮/০৫/১৯৭৫ 

313.  এনদভ, !"ােজন !েগা!াভ !িতিনিধদেলর !নতার সােথ !বঠক ৩৯!স. ২৩/০৫/১৯৭৫ 

314.  !টােপজ, !জািস- িকউবার রা#$েতর পিরচয় প" !হণ ০১িম.-০১!স. ২৭/০৫/১৯৭৫ 

315.  সংবাদপ' ও সংবাদ সং#ার সদ#েদর বাকশাল সদ# লােভর 
আেবদন প" !হণ 

৫৪!স. ০২/০৬/১৯৭৫ 

316.  জাতীয় ছা#লীেগর সদ#েদর উে#ে$ ভাষণ ০২িম.-০৬!স. ১০/০৬/১৯৭৫ 

317.  িডেপা, বাবাকার- !সেনগােলর রা#$েতর পিরচয় প" !হণ ০১িম.-০২!স. ১০/০৬/১৯৭৫ 

318.  জাতীয় !ষকলীগ কিম$র সদ#$ে&র সিহত সা#াৎ ০১িম.-০৬!স. ১১/০৬/১৯৭৫ 
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319.  !পনেজার, লয়েছদা সানিজ- !টােনর রা#$েতর পিরচয় প" !হণ ৫৪!স. ১১/০৬/১৯৭৫ 

320.  বাকশােলর কায $িনব $াহী কিম$র সােথ !বঠক ৪৫!স. ১২/০৬/১৯৭৫ 

321.  !বত$িনয়া !-উপ#হ !কে$র উে#াধন ০৬িম.-১৯!স. ১৪/০৬/১৯৭৫ 

322.  কা#াই সফর ০৬িম.-১৪!স. ১৫/০৬/১৯৭৫ 

323.  বাকশাল !ক#ীয় কিম$র সংেগ !বঠক ০১িম.-৪৭!স. ১৯/০৬/১৯৭৫ 

324.  আল ও তাইবা (ইউ.এ.ই)- এর ম"ীর সােথ সা#াৎ ৪২!স. ১৯/০৬/১৯৭৫ 

325.  আইক$ান, কিলম ক"াফােবল (ড:) িনউিজ%াে(র হাই-
কিমশনােরর পিরচয় প" !হণ 

৫১!স. ১৯/০৬/১৯৭৫ 

326.  বাকশাল পাল $ােম'ারী কিম$েত ভাষণ ০৬িম.-৪১!স. ২২/০৬/১৯৭৫ 

327.  িব#িব$ালয় কম #কত#ােদর বাকশাল সদ# পেদর আেবদন প" 
!হণ 

০১িম.-৪৬!স. ২৫/০৬/১৯৭৫ 

328.  িস#, িমির ইয়াব িচ- বাম $ার রা#$েতর পিরচয় প" !হণ ৪৯!স. ৩০/০৬/১৯৭৫ 

329.  আওয়ামী-লীেগর !স#ােসবী বািহনীর সােথ সা#াৎ ০১িম.-১১!স. ০২/০৭/১৯৭৫ 

330.  বাকশাল কায $িনব $াহী কিম$র !বঠেক সভাপিত' ০১িম.-১০!স. ০৯/০৭/১৯৭৫ 

331.  পািন ও িব#$ৎ উ"য়ন !বােড &র !েকৗশলী/কম #কত#ােদর সে#লন 
উে#াধন 

০৫িম. ১০/০৭/১৯৭৫ 

332.  !শখ কামােলর (ব"ব#র !ছেল) িববােহর অ"#ােন ব"ব# ০২িম.-১১!স. ১৫/০৭/১৯৭৫ 

333.  িবগিনউ- !পা$াে&র রা#$েতর িবদায়ী সা#াৎ ৩৮!স. ২৮/০৭/১৯৭৫ 

334.  রবাট %, !াকলািরন, ডিবৱউর (কানাডার হাই-কিমশনার) িবদায়ী 
সা#াৎ 

৩৪!স. ২৯/০৭/১৯৭৫ 

335.  !জলা !শাসকেদর !িশৰণ !কােস &র উে#াধন ০২িম.-৩৯!স. ২১/০৭/১৯৭৫ 

336.  !ি#$ে&র !েটজ ৯  িম.-৩১!স. ১৯৭১ 

(৩৫  িম. িম. িফ#-  িডএফিপ !থেক !া!) 

337.  ব"ব#’র িপতার !"# ০৪িম.-   !স. - 
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338.  িমশেরর !"িসেডে'র ঢাকায় আগমন ০৮িম.-  ৫২!স. - 

339.  ব"ব#’র ভাষণ ০৭ !ন ১৯৭২ ০৪িম.- ৪৩!স.  

340.  !াধীনতা িদবস-১৯৭৩  ০৮িম.-  ৩৯!স.  

341.  ব"ব# কাজী নজ!ল ইসলামেক !দখেত যাওয়া   ০১িম.-  ১৯!স.  

342.  ছা# ইউিনয়েনর ব"ব#’র সােথ সাৰাৎ  ০১িম.-  ২০!স.  

343.  ব"ব#-জানাজায় অংশ$হণ  ০১ম.-  ০৬!স.  

344.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৫৯!স.  

345.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৯!স.  

346.  ব"ব#েক !েলল !েভ$া !দান  ০১িম.-  ১৯!স.  

347.  ব"ব#-সমােবেশ অংশ$হণ  ০৫িম.- ২৪!স.  

348.  ব"ব#’র সােথ এক# !িতিনিধদেলর সা#াৎ ৪৫!স.  

349.  ব"ব#-সফর  ০১িম.-  ০৫!স.  

350.  ব"ব#-হাসপাতাল পিরদশ &ন  ০১িম.-  ০৯!স.  

351.  ব"ব#-শপথ !হণ  ০১িম.- ০২!স.  

352.  ব"ব#-রাজশাহী সফর  ০১িম.-  ৩৩!স.  

353.  ব"ব#-আেলাচনা সভা  ০১িম.-  ১৫!স.  

354.  ব"ব#-ইি#রা গা#ী !বঠক ৭ িম .-  ৩৯!স   

355.  ব"ব#-সমােবশ  ০৩িম.-  ৪৩!স.  

356.  এ িপপল ইন আর#স  ০৩িম.-  ০২!স. ১৯৭১ 

357.  বাংলােদশ সংবাদ  ০৩িম.-  ২১!স. ১৭/০৪/১৯৭১ 

358.  বাংলােদশ সংবাদ  ০৩িম.-  ১৯!স. ২৩/০৪/১৯৭১ 

359.  এনাটিম অব !র#েলাশন  ০৩িম.-  ১৯!স. ১৯৭১ 
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360.  ব"ব# !েয়ত সফর  ৮ িম  ৪৩ !স.  

361.  ব"ব# বাহরাইন সফর ৫ িম  ৩৩ !স.   

362.  ব"ব# -জন সমােবেশ ভাষণ  (িনউজিরল) ১২িম-৪০!স.  

363.  ব"ব# -!"রা% ও জািতসংেঘ ভাষণ (িনউজিরল) ১১িম-০৬!স.  

364.  ব"ব# -!"ােয়িশয়া সফর  (িনউজিরল) ১০িম-০১!স.  

365.  জাতীয় িদবস-১৯৭৩  (িনউজিরল) ০৯িম-০৮!স.  

366.  ছা#লীেগর ২৬তম !িত$াবািষ (কী  (িনউজিরল) ৪িম-৪৫!স.  

367.  ব"ব# -!িলশ স"াহ-১৯৭৫  (িনউজিরল) ২িম-৫৮!স.  

368.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৪১!স.  

369.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৫৭!স.  

370.  ব"ব# িম#ং এ অংশ$হণ  (িনউজিরল) ১িম-৪২!স.  

371.  ব"ব# ও ইি#রা গা#ী  (িনউজিরল) ১িম-৩৭!স.  

372.  ব"ব#-সােজ%& জ!"ল হেকর কবের !"াপ %ন (িনউজিরল) ১িম-৪৭!স.  

373.  !ি#েযা'ােদর অ" জমা  (িনউজিরল) ০২িম-০১!স.  

374.  ব"ব#’র সােথ  ছা#ীেদর সা#াৎ (িনউজিরল) ৫০!স.  

375.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৫০!স.  

376.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৫৮!স.  

377.  ব"ব# ক"বাজার সফর (িনউজিরল)  ৮িম-৫১!স.  

378.  িমশেরর রা#$ধােনর বাংলােদেশ আগমন (িনউজিরল) ০৪িম-২১!স.    

379.  বাংলােদশ !মিডক&াল এেসািসেয়শেনর সে#লেন ব"ব" 
(িনউজিরল) 

৪৪  !স.  

380.  আলেজিরয়ার রা#$ধােনর বাংলােদেশ আগমন (িনউজিরল) ৩ িম. ১৫ !স.  
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381.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৪২ !স.  

382.  !শখ রােসেলর হািতেত চড়া (িনউজিরল) ৪৭ !স.  

383.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৫১ !স.  

384.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ৫৫ !স.   

385.  !ি#$ে&র অ" জমা (িনউজিরল) ২ িম. ১৭ !স.  

386.  ব"ব#’র টা#াইল সফর (িনউজিরল) ৪ িম. ৯ !স.  

387.  ব"ব#’র !লনা সফর (িনউজিরল) ৩িম. ১২ !স.  

388.  !মাহা%দ আলী িজ#া% !রেণ (কােয়দী আজম) (িনউজিরল) ২৩ িমম. ২৯ !স.  

389.  ব"ব#’র সােথ সা!াৎ (িনউজিরল) ৭ িম. ৫!স.  

390.  িবিভ$ মা#েষর !দেশ !ত#াবত&ন (িনউজিরল) ১১িম. ৪৮ !স.  

391.  ব"ব#েক !েভ$া !দান  িনউজিরল) ১িম .২৪!স.  

392.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ (িনউজিরল) ১িম. ৪৬!স.  

393.  ঢাকা িবভােগর !াক ইউিনয়ন !িতিনিধেদর সা#াৎ (িনউজিরল) ৫৫ !স.  

394.  ব"ব#র ৫৫তম  জ" জয়#ী পালন (িনউজিরল) ৮িম. ৮!স.  

395.  !ি#$ে&র পের !দেশর অব#া (িনউজিরল) ৬ িম. ৫৭ !স.  

396.  ব"ব#’র ৩রা মােচ %র ভাষণ ১৯৭২ (িনউজিরল) ২১ িম. ৮ !স.  

397.  !ি#$ে&র !েটজ আগ# ১৯৭১ (িনউজিরল) ৯িম. ৭ !স.  

398.  ব"ব# িমিলটাির একােডিম (িনউজিরল) ১২ িম. ১৯ !স.   

399.  ব"মাতা ও !শখ কামাল  ১৪ িম. ৩৪!স.  

400.  িবজয় িদবস ১৯৭৪ ৬িম. ২৭ !স  

401.  জনসভা ০২িম. ২৯ !স  

402.  ০৩ মাচ $ ১৯৭২ সােলর ভাষণ ১১িম. ৫৮!স.  
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403.  জােগােসলিভয়ার !"িসেড' !" এর বাংলােদশ সফর ১০িম. ৫৭ !স.  

404.  টা#াইল সফর ৩িম. ৩২ !স.  

405.  !লনা সফর ৩িম. ১২ !স.  

406.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৩৯ !স.  

407.  ব"ব#’র সােথ মিহলা !িতিনিধেদর সা#াৎ ৪৯ !স.  

408.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ০১িম. ০৩ !স.  

409.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৪৬ !স.  

410.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ৪৮ !স.  

411.  !টান রাজার বাংলােদশ সফর ৪িম.  

412.  ব"ব!’র সােথ সা#াৎ ৩৯ !স.  

413.  ব"ব# ইিতহাস সে#লেন !যাগদান ১িম. ০৬ !স.  

414.  ব"ব#’ সােথ সা#াৎ ০১িম ৪৩ !স.  

415.  ব"ব#’র সােথ সা#াৎ ১িম. ২৮ !স.  

416.  ব"ব#’র সােথ মিহলােদর সা#াৎ ৫১ !স.  

417.  ব"ব#’র পিরদশ &ন ০১িম ০১!স.  

418.  ব"ব# আহত !লাকেদর !দখেত যাওয়া ০১িম. ০৬!স.  

419.  ব"ব#’ শপথ !হন ৫৮!স.  

420.  ব"ব#’র কম# সভায় অংশ$হন ০১িম. ১৬!স.  

421.  ব"ব#’র সফর ০১িম. ২৪ !স.  

422.  ব"ব#’র িম#ং এর অংশ$হন ০১িম. ১৫!স.  

423.  !ি#$ে&র অ"জমা ১িম. ১৯!স.  

424.  ব"ব#’র সােথ ইি#রা গা#ীর সা#াৎ ০২িম. ০৫িস.  
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িবিভ$ উৎস (থেক ,া.  

425.  ব"ব#-১৫ আগ# ১৯৭৫  ০ িম. ৪০ !স.  

426.  পািক%ান !সনাবািহনীর আ"সমপ &েনর দিলেল সা#র (রি#ন) ০২িম. ০০!স.  

427.  !ি#$ে&র !েটজ (রি#ন) ০৮িম. ০৪!স.  

428.  !ে#ার জনসভা (রি#ন) ০১িম. ০২!স.  

429.  তৎকালীন !ব # পািক!ােনর !"!াপট ০১িম. ১০!স.  

430.  !"েশেষ !ি#েযা'ােদর ঘের !ফরা  ০১িম. ৩৪!স.  

431.  ইয়ািহয়ার !া#াৎকার ০২িম. ১৭!স.  

432.  গনহত%া-১৯৭১ (রি#ন) ০২িম. ৩৭!স.  

433.  িমিডয়ায় ব"ব#’র সা!াৎকার (রি#ন)  ০৪ িম. ৪৭ !স.  

(১৬  িম. িম. িফ#-  িব#িভ !থেক !া#ত)  

434.  Intellectual Killing -March 1971     

435.  ব"ব#-২১ !"#য়াির-1972   

436.  ব"ব#'র ব%া আ(া) এলাকা পিরদশ 1ন -১৯৭৪ (িনউজিরল)      

437.  ১ম জাতীয় িনব $াচন - ১৯৭৩ (িনউজিরল)   

438.  ব"ব#র সােথ িজয়া ও অ.া.েদর সা0াৎ    

439.  ব"ব#র সােথ )িতিনিধেদর সা$াৎ   

440.  !থম সংসদ অিধেবশন    

441.  !িমক িদবেস ১৯৭২ এ ব#ব$    

442.  য"না %স' িনম *াণ িবষেয় জাপানী +িতিনিধদেলর ব1ব2র সােথ 
সা#াৎ  

  

443.  ব"ব#'র %বঠক    
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444.  ব"ব#'র %বঠক   

445.  ব"ব#র সােথ এক+ ,িতিনিধদেলর  সা#াৎ   
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িডিজটাল'ত অ"া! িনউজিরল/ িভিডও !েটেজর তািলকা:  (G-5) ১৫  

!.  নং                     !ামা$িচ'/ত"িচে&র নাম !াি$  

1.  হািড %& ি"জ উে#াধন  ৮িম-৩৫!স.  
2.  কিব !িফয়া কামাল ৪িম-৩৩!স.  
3.  কিব নজ!ল ঢাকায় আগমন  ২িম-১২!স.  

4.  ওসমানী-কিব নজ!ল  ০িম-৫৮!স.  

5.  কিব নজ!ল সািহত& সে#লন  ১িম-১৪!স.  

6.  !াধীনতার !েব $ বাংলােদশ, পািক%ান ও ইি#য়ার কনফাের'  ৯িম-৫৪!স.  

7.  সাইে%ান-নেভ$র-১৯৭৪    

8.  ভারতীয় িফ) *ারেদর বাংলােদেশ আগমন   

9.  কিব নজ&লেক স*াননা ,দান    

10.  কিব নজ&ল এর জ*িদন পালন    

11.  জয় বাংলা - িবেদেশ &ি"েযা&ােদর িচিকৎসা    

12.  য"না %স' িনম *ান িবষেয় জাপানী 2িতিনিধদেলর %যাগােযাগ ম"ী 
এম মন$র আলীর সােথ -বঠক  

  

13.  !সািভেয়ত অথ +ৈনিতক সাহা0কারী 3িতিনিধ দেলর !যাগােযাগ 
ম"ী এম মন&র আলীর সােথ .বঠক  

  

14.  কানাডার অথ (ৈনিতক  ,িতিনিধ দেলর !যাগােযাগ ম"ী এম মন$র 
আলীর সােথ )বঠক  

  

15.  !যাগােযাগ ম"ী এম মন&র আলীর *ফনীর *রল *স- উে0াধন     

	

	

	


