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রিএআ’য রযচারক রনফবাচন- ২০১৩ 

অজ ( জনু ১০,  ২০১৩ ঢাকা ষ্টক এক্সচচচেয রযচারনা লবচদয ৪রি নূ্য রযচারক 
চদ রনফবাচন ম্পন্ন য়।োথবী এফং প্রবািায দস্যচদয স্বতঃসু্ফতব উরিরতচত প্রবাি 
গ্রণ কার ১০ িায় রিএআ‘য কামবারচয় শুরু চয় রফযরতীনবাচফ যাত ৮িা মবন্ত 
নুরি^ত য়।  প্রবাি গণনা প্রচল রনফবাচন করভচনয প্রচয়াযভযান ধযাক ি. অফুর 
াচভ পরাপর প্রঘালণা কচযন।এ ভয় রনফবাচন করভচনয য দুজন দস্য ি.  
প্রভাঃ রুহুর অরভন যকায ও জনাফ এভ কাভারউরিন উরিত রিচরন।রযচারক চদ 
অগাভী রতন ফিচযয জন্য রনফবারচত চাযজন রযচারক চরন- প্রভাঃরদুল্লা  
ররকউরযরিজ ররঃ এয ফযফিানা রযচারক জনাফ যীপ অচনায়ায প্রাচন,  রফ এন্ি 
রফ এন্িাযোআজ ররঃ এয প্রচয়াযভযান জনাফ প্রভাঃ অরজজরু ক, ভিানব ররকউরযরিজ ররঃ 
এয ফযফিানা রযচারক রভচ খুরজস্তা- নযূ- আ- নাযীন ও াচদ ররকউরযরিজ ররঃ 
এয ফযফিানা রযচারক জনাফ াচদ অব্দরু খাচরক।জনাফ যীপ অচনায়ায প্রাচন 
১৪৬ প্রবাি, জনাফ প্রভাঃ অরজজরু ক ১৪৪ প্রবাি, রভচ খুরজস্তা- নযূ- আ- নাযীন ১২৯ 
এফং জনাফ াচদ অব্দরু খাচরক ১০২ প্রবাি এফং প্রবাি প্রচয় রযচারক রনফবারচত 
ন।এ ফিয  রিএআ‘য ৪রি রযচারক চদয রফযীচত প্রভাি অিজন োথবী েরতদ্বন্দীতা 
কচযন।  য ৪ ( চায)  জন োথবী রিচরন প্রিা ররকউরযরিজ ররঃ এয েধান রনফবাী 
কভবকতবা জনাফ প্রভাাম্মদ াভীভ অপজার, ররতপ ররকউরযরিজ ররঃ এয ফযফিানা 
রযচারক জনাফ প্রভাাম্মদ রৎুপয যভান, এভ এন্ি প্রজি ররকউরযরিজ ররঃ এয 
ফযফিানা রযচারক জনাফ ভেযু উরিন অচভদ, অরদর ররকউরযরিজ ররঃ এয 
ফযফিানা রযচারক জনাফ  দাস্তগীয প্রভাঃ অরদর।  

এ ফিয  ২৪০ জন প্রবািাচযয ভচধয ২০০ জন প্রবািারধকায েচয়াগ কচযন।ংঘরফরধ 
নুমায়ী রিএআ‘য রযচারনা লবচদয ২৪ জন রযচারচকয ভচধয ১২ জন যারয 
রিএআ‘য দস্যচদয প্রবাচি রনফবারচত ন  এফং ফারক ১২ জন রফরবন্ন আনরিরিউন 



প্রথচক ভচনানীত ন। রনফবারচত রযচারকচদয ভচধয এ ফিয  ফয গ্রণ কচযন-  
রভিওচয় ররকউরযরিজ ররঃ এয ফযফিানা রযচারক জনাফ প্রভাঃ যরকফুয যভান,  
খাজা আকুআরিজ ররঃ এয ফযফিানা রযচারক জনাফ খাজা প্রগারাভ যরূ, ায 
ররকউরযরিজ ররঃ এয ফযফিানা রযচারক যীপ অতাউয যভান এফং অচভদ 
আকফার াান ররকউরযরিজ ররঃ এয েধান রনফবাী কভবকতবা জনাফ অচভদ আকফার 
াান।                                    


