
২০২২ 

১ভ ফব 
বফবাগগয 

ক্রবভক নম্বয 
বফবাগ 

প্রাগকয 
ক্রবভক নম্বয 

প্রাগকয নাভ /   
ভগনানীত ফযবি 

চবযত্র ধাযাফাবক চযাগনর 

১ সযা  অববগনতা 
১ বফশ্ববিৎ চক্রফতবী বগেশ্বয সভাদক বভঠাই বি ফাাংরা 
২ সটাটা যায়গচৌধযুী সযাবত শ্রীভয়ী স্টায িরা 

২ সযা  অববগনত্রী 
৩ আমবা ফযানাবিব রক্ষ্মী বপযবক বি ফাাংরা 
৪ রাফণী যকায সপরনা আারতা স্টায িরা 

৩ সযা বযফায 
৫ ভযাবিক সভাগভন্টস্ -  খড়কুগটা স্টায িরা 
৬ অযাক্রবর এন্টাযগভন্ট -  ভন পাগুন স্টায িরা 

৪ ফবাবধক িনবপ্রয় ধাযাফাবক ৭ বি এন্টাযগটইনগভন্ট -  বভঠাই বি ফাাংরা 

৫ সসরা সম্পাদক ৮ নীলাঞ্জন মণ্ডল - 
সাাঁঝের বাতত স্টায িরা 

তরমতল বি ফাাংরা 
মন ফাগুন স্টায িরা 

৬ সসরা শব্দগ্রাহক ৯ শমু্ভ দাস - বরণ স্টায িরা 

৭ সসরা সরাডাকশন তডজাইনার ১০ কৃঝেন্দু কাড়ার - 
রাণী রাসমতণ বি ফাাংরা 
কপালকুণ্ডলা স্টায িরা 
সফলনা স্টায িরা 

৮ সযা  অববগনতা 
১১ বফশ্ববিৎ চক্রফতবী বগেশ্বয সভাদক বভঠাই বি ফাাংরা 
১২ সটাটা যায়গচৌধযুী সযাবত শ্রীভয়ী স্টায িরা 

৯ সযা িবুট 

১৩ শ্রীিরা গু + 
ণ ফযানাবিব 

বপ্রয়দববনী 
ঋবলযাি 

ভন পাগুন স্টায িরা 
১৪ 

১৫ তৃণা াা + 
সকৌবক যায় 

সরাতবিনী /  গুনগুন 
সৌিন্য /  ফাফীন 

খড়কুগটা স্টায িরা 
১৬ 

১০ সযা ভা ১৭ সুবদ্রা ভখুাবিব সুবনতা চযাটাবিব গঙ্গাযাভ স্টায িরা 

১১ সযা বশু অববগনতা ১৮ সভঘন চক্রফতবী 
কাদবম্বনী প্রথভা কাদবম্বনী 

স্টায িরা 
সপরনা সপরনা 



 

- ২-  
বফবাগগয 

ক্রবভক নম্ফয  
বফবাগ 

প্রাগকয 
ক্রবভক নম্বয 

প্রাগকয নাভ /  
ভগনানীত ফযবি 

চবযত্র ধাযাফাবক চযাগনর 

১২ সসরা তশল্প তনঝদেশক ১৯ আনন্দ আঢয - তমঠাই বি ফাাংরা 

১৩ সযা বচত্রগ্রাক ২০ ভাধফ নস্কয - 
সভায স্টায িরা 
খড়কুগটা স্টায িরা 

১৪ সসরা সম্পাদক ( নন- তফকশন)  ২১ তবকাশ শরাফ - ডান্স বাাংলা ডান্স বি ফাাংরা 
১৫ সসরা পতরচালক ( নন- তফকশন)  ২২ অতভতজৎ সসন - সা সর গা মা পা ২০২০ বি ফাাংরা 

১৬ বফগল ুযস্কায 
২৩ ফযাচী সচৌধযুী াধক ফাভাক্ষ্যাা ভাীঠ তাযাীঠ স্টায িরা 
২৪ প্রীবত বফশ্বা বভবন ধগূরাকণা স্টায িরা 

১৭ অাধাযণ প্রতযাফর্তন ২৫ ঐবিরা ভবা িাহ্নফী চযাটাবিব বিয়নকাবঠ ান ফাাংরা 

১৮ সযা বযচারক ২৬ সৌগভন ারদায - 
বপযবক বি ফাাংরা 
বযভবর বি ফাাংরা 

ভন পাগুন স্টায িরা 
১৯ াদ প্রদীগয আগরায় ২৭ াবি সগাার ভখুাবিব - - - 
২০ আিীফন অফদাগনয িীকবৃত ২৮ কুিরা ফড়য়ুা - - - 
২১ ভযগণাত্তয বফগল কতৃী ম্মান ২৯ সৌবভত্র চগটাাধযায় - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



২য় ফব 

বফবাগগয 
ক্রবভক নম্বয 

বফবাগ 
প্রাগকয ক্রবভক 

নম্বয 
প্রাগকয নাভ /   
ভগনানীত ফযবি 

চবযত্র ধাযাফাবক চযাগনর 

১ সযা অববগনতা -   খর চবযত্র ১ সদফগিযাবত যায়গচৌধযুী কাাবরক কারকুণ্ডরা স্টায িরা 
২ সযা অববগনত্রী -   খর চবযত্র ২ ঊলী চক্রফতবী িনু শ্রীভয়ী স্টায িরা 

৩ সযা  অববগনত্রী 
৩ আমবা ফযানাবিব রক্ষ্মী বপযবক বি ফাাংরা 
৪ রাফণী যকায সপরনা আারতা স্টায িরা 

৪ সযা সকৌতুক অববগনতা 
৫ অম্বযী বটাচামব কভগরশ্বয /  টকা খড়কুগটা স্টায িরা 
৬ অীভ যায়গচৌধযুী ফবহ্ন /  িযাঠস্ মভনুা ঢাবক বি ফাাংরা 

৫ সযা সকৌতুক অববগনত্রী ৭ অগেলা ািযা ঊবভব এই থ মবদ না সল য়  বি ফাাংরা 

৬ সযা ফয়স্ক িবুট 
৮ দুরার রাবড়ী 

যত্না সঘালার 
বগেশ্বয ভখুাবিব 

খড়কুগটা স্টায িরা 
৯ ননীফারা ভখুাবিব 

৭ ফগচগয় অনুগপ্রযণাভরূক চবযত্র 
১০ সারাবি যায় কাদবম্বনী প্রথভা কাদবম্বনী স্টায িরা 
১১ ইিাণী ারদায শ্রীভয়ী শ্রীভয়ী স্টায িরা 
১২ সশ্বতা বটাচামব মভনুা মভনুা ঢাবক বি ফাাংরা 

৮ সসরা কাতহনীকার ১৩ রীনা গগঙ্গাাধযায় - খড়কুঝ া স্টায িরা 

৯ সযা প্রসমািক ১৪ সোব চক্রফতবী – বু্লজ্ -  -  -  

১০ 
সসরা তচত্রনা যকার ও সাংলাপ 

রচতিতা 
১৫ শাশ্বতী সঘাষ - তমঠাই বি ফাাংরা 

১১ সসরা সপাশাক পতরকল্পনাকারী ১৬ সন্দীপ জিসওিাল - অতিতশখা ান ফাাংরা 

১২ সসরা সকশতবন্যাস তশল্পী 
১৭ শতমেষ্ঠা মাতে - 

এবার জমঝব মজা স্টায িরা 
ডান্স ডান্স জুতনির স্টায িরা 
ডান্স বাাংলা ডান্স বি ফাাংরা 

১৮ জিশ্রী দাস - সমাহর স্টায িরা 



 

- ২-  
বফবাগগয 

ক্রবভক নম্বয 
বফবাগ 

প্রাগকয ক্রবভক 
নম্বয 

প্রাগকয নাভ /  
ভগনানীত ফযবি 

চবযত্র ধাযাফাবক চযাগনর 

১৩ সসরা রূপসজ্জা তশল্পী 
১৯ 

পাতপিা চন্দ 
(নন-তফকশন)  

- 

দাদাতগতর বি ফাাংরা 
সা সর গা মা পা বি ফাাংরা 
ডান্স বাাংলা ডান্স বি ফাাংরা 

পতরবার অযাওিাডেস স্টায িরা 
সসানার সাংসার বি ফাাংরা 

২০ রবীর বযানাতজে (তফকশন) - 
সবঝদর সমঝি সজাৎস্না ান ফাাংরা 

ফি বফরা সভ ফাবড় কারাব ফাাংরা 
১৪ সসরা গঝবষক ২১ তশবাতশস বঝন্দযাপাধ্যাি - - - 
১৫ সসরা বব এপ এক্স ২২ রজত দলুই (৪তড) - - - 
১৬ সসরা সঞ্চালক ( নন- তফকশন)  ২৩ সসৌরভ গাঙ্গতুল - দাদাতগতর বি ফাাংরা 

 


