
াকিফ খান এয ২০৬ কি কননভায তাকরিাাঃ 

১। অনন্ত বানরাফাা (ইকযন জাভান) 

২। ফাইনতা ুখী নত মায় (িাকযভা শখ) 

৩। দুজন দুজনায (ক) 

৪। আজনিয দাি (ূকণিভা) 

৫। জাননয জান (ভুনভুন) 

৬। শ ারাভ (াফনূয) 

৭। দুু (ক) 

৮। া রা ফাফা (ভুনভুন) 

৯। ডািু যানী (ক) 

১০। ফন্ধু মখন ত্রু (ূকণিভা) 

১১। ারিা াভরা (ভয়ূযী) 

১২। শেভ ংঘাত (াফনূয) 

১৩। কফনল বযা নাক ন (ভুনভুন) 

১৪। ওযা াী (ক) 

১৫। শরাায কির (ভয়ূযী) 

১৬। দুই নাক ন (ভুনভুন) 

১৭। পুর শননফ না অশ্রু শননফ (াফনূয) 

১৮। ওযা দারার (যচনা ফুানাকজি) 

১৯। শডঞ্জায (িাকযভা শখ) 

২০। ভযণ কনান (ভয়ূযী) 

২১। কফলাক্ত নাক ন (ভুনভুন) 

২২। াী ভানলু চাই (শিয়া) 



২৩। ফায উনয শেভ (াফনূয) 

২৪। নানিয গুরু (ভুনভুন) 

২৫। ক্ষভতায দাি (ক) 

২৬। রুনখ দাড়াও (াাযা) 

২৭। ফড় ভাকরি (ভুনভুন) 

২৮। কম্মত (তাভান্না) 

২৯। বয়ংিয কযণাভ (ক) 

৩০। ফুাড ন (বফাখী) 

৩১। দুধিলি (াকিফা) 

৩২। ভানয়য ভমিাদা (াফনূয) 

৩৩। রারু িাই (াাযা) 

৩৪। আন্ডায ওয়ার্ল্ি (শিয়া) 

৩৫। জুয়াকড় (ক) 

৩৬। রাস্ট িান িি (িাকযভা শখ) 

৩৭। িভ ফাংরায ভাকি (ভয়ূযী) 

৩৮। শেিাও ভাস্তান (কভরা) 

৩৯। ফাাদুয ন্তান (এিা, ভয়ূযী) 

৪০। ভানয়য শজাদ (ূকণিভা) 

৪১। বণ্ড ওঝা (ভুনভুন) 

৪২। হুভকিয ভুনখ (এিা) 

৪৩। কনস্পা িনয়দী (কভরা) 

৪৪। অাকন্তয আগুন (তাভান্না) 

৪৫। কযা চুকন ান্না (ক) 

৪৬। শফাফা খুকন (ভুনভুন) 



৪৭। জুান্ত রা (শিয়া) 

৪৮। ধয য়তান (াাযা) 

৪৯। জাত ত্রু (কর) 

৫০। কননখাোঁজ ংফাদ (বফাখী) 

৫১। শিাকি িািায িাকফন (অু) 

৫২। কতায আন (অু, কনুণ) 

৫৩। ভানয়য ানত শফননস্তয চাকফ (অু) 

৫৪। দাদীভা (অু) 

৫৫। নষ্ট (শিয়া) 

৫৬। কভয়া ফাকড়য চািয (অু) 

৫৭। দুই নাম্বায (শনা) 

৫৮। মকদ ফউ ানজা শ া (অু) 

৫৯। ও কেয়া তুকভ শিাথায় (াফনূয) 

৬০। নযনা শচানখয রি (যত্না) 

৬১। ি রাইন (যত্না) 

৬২। স্বনেয ফায (াফনূয) 

৬৩। ফকস্তয যানী ুকযয়া (ক) 

৬৪। যাজধানীয যাজা (শিয়া) 

৬৫। জন্ম (জনা, াফনূয) 

৬৬। হৃদয় শুধু শতাভায জনু (াফনূয) 

৬৭। ভনন োনণ আনছা তুকভ (অু) 

৬৮। বাড়ানি খুকন (াাযা) 

৬৯। কংা েকতকংা (যত্না) 

৭০। মুনে মানফা (ভুনভুন) 



৭১। কংায তন (ূকণিভা) 

৭২। নষ্ট ছাত্র (াাযা) 

৭৩। খর নাকয়িা (ভুনভুন) 

৭৪। িার (াফনূয) 

৭৫। যাঙা ভাস্তান (শিয়া) 

৭৬। কিাকয (ূকণিভা) 

৭৭। খুকন কিদায (নদী) 

৭৮। ফা শফকিয মুে (ক) 

৭৯। াল্টা আক্রভণ (শিয়া) 

৮০। ভানজয ত্রু (উভা) 

৮১। শভজাজ  যভ (ূকণিভা) 

৮২। আজনিয িুাডায (ভয়ূযী) 

৮৩।  ণ দুভন (ক) 

৮৪। নাচননওয়াকর (াফনূয) 

৮৫। গুরু শদফ (ভুনভুন) 

৮৬। দুভন দযদী (ূকণিভা) 

৮৭। ভুনখাধাযী (তাভান্না) 

৮৮। উনেকজত (কভরা) 

৮৯। স্ত্রীয ভমিাদা (ভুনভুন) 

৯০। ভানয়য ানতয ফারা (নদী) 

৯১। োনণয ভানলু (াফনূয) 

৯২। শেভ ভানন না ফাোঁধা (অু) 

৯৩। কফশ্ব ফািায (ক) 

৯৪। বানরাফাায দুভন (াফনূয) 



৯৫। ফাোঁধা (ূকণিভা) 

৯৬। ককি শিযয (বফাখী) 

৯৭। আভানদয শছাি ানফ (অু, াাযা) 

৯৮। ি করডায (শনা) 

৯৯। নয়ন বযা জর (াফনূয) 

১০০। ডাক্তায ফাকড় (জনা) 

১০১। নগ্ন াভরা (নদী) 

১০২। িকেন াকস্ত (তাভান্না) 

১০৩। ও াথী শয (অু) 

১০৪। কফনয় ফাকড় (শযাভানা) 

১০৫। আভায স্বে তুকভ (াফনূয) 

১০৬। কংস্র ভানফ 

১০৭। িথা দাও াথী নফ (অু) 

১০৮। াত খুন ভাপ (নদী) 

১০৯। ঢািাইয়া শারা ফকযানরয ভাইয়া (াফনূয) 

১১০। তুই মকদ আভায ইকত শয (শভৌুভী) 

১১১। চাচ্চ ু(অু) 

১১২। ন্তান আভায অংিায (যত্না, অু) 

১১৩। জভজ (ক) 

১১৪। যকিন ভাকধ (াফনূয) 

১১৫। শুবা (ূকণিভা) 

১১৬। যকিন যনয ফাইদাকন (াফনূয) 

১১৭। তুকভ আভায শেভ ( অু) 

১১৮। এি ফুি জ্বারা (শুনবচ্ছা) 



১১৯। তুকভ স্বে তুকভ াধনা (অু) 

১২০। এি িািায ফউ (াফনূয, শযাভানা) 

১২১। আভায জান আভায োণ (অু, শযক) 

১২২। দানফ ন্তান (ক) 

১২৩। কেয়া আভায কেয়া (াাযা) 

১২৪। জান আভায জান (অু) 

১২৫। শচাযা (শযক) 

১২৬। কফনয়য েস্তাফ (ূকণিভা) 

১২৭। শেনভ নড়কছ (শযাভানা, অু) 

১২৮। কি কি ফৃকষ্ট (াফনূয) 

১২৯। শেভ িনয়দী (াাযা) 

১৩০। ফরনফা িথা ফায ঘনয (াফনূয, াাযা) 

১৩১। স্বাভীয ংায (অু) 

১৩২। হৃদয় আভায নাভ (ইকযন জাভান) 

১৩৩। িাকফন নাভা (অু) 

১৩৪। আজনিয ভাজ (ূকণিভা) 

১৩৫। শতাভায জনু ভযনত াকয (অু) 

১৩৬। স্বাভী স্ত্রীয ওয়াদা (াফনূয, শযাভানা) 

১৩৭। জন্ম শতাভায জনু (অু) 

১৩৮। আভায োনণয স্বাভী (াফনূয, কনুণ) 

১৩৯। বানরাফাায রার শ ারা (অু, ূকণিভা) 

১৪০। শতাভানি ফউ ফানানফা (াফনূয) 

১৪১। ফায উনয তুকভ (স্বকস্তিা) 

১৪২। আভায োনণয কেয়া (ভীভ) 



১৪৩। আভায ফুনিয ভকধুখানন (অু, শযক) 

১৪৪। ভন শমখানন হৃদয় শখানন (অু, যত্না) 

১৪৫। িকেন শেভ (াফনূয) 

১৪৬। ি কনযা (অু) 

১৪৭। িািায শচনয় শেভ ফড় (অু) 

১৪৮। ফর না িফুর (অু) 

১৪৯। বানরানফন ভযনত াকয (াাযা) 

১৫০। ফর না তুকভ আভায (খ) 

১৫১। ভা আভায স্ব ি (ূকণিভা) 

১৫২। নাম্বায ওয়ান াকিফ খান (অু) 

১৫৩। ানয নানভ শ ারাভ (াাযা) 

১৫৪। কিং খান (অু, কভনভা) 

১৫৫। বানরাফানরই ঘয ফাোঁধা মায় না (অু, শযাভানা) 

১৫৬। বানরাফাা কদকফ কিনা ফর (অু) 

১৫৭। ভনন ফড় িষ্ট (অু) 

১৫৮। জীফন ভযনণয াথী (অু) 

১৫৯। কনাঃশ্বা আভায তুকভ (অু) 

১৬০। শেকভি ুরুল (অু, শযাভানা) 

১৬১। ভননয জ্বারা (অু) 

১৬২। ায় শেভ ায় বানরাফাা (অু) 

১৬৩। চাচ্চ ুআভায চাচ্চ ু(অু) 

১৬৪। তুকভ আভায ভননয ভানুল (অু) 

১৬৫। জনভ জননভয শেভ (অু) 

১৬৬। যাণ মায় জ্বকরয়ানয (ূকণিভা, নদী, শযাভানা) 



১৬৭। িাই ায নাম্বায ওয়ান (াাযা, কনুণ) 

১৬৮। শিাকি িািায শেভ (অু) 

১৬৯। এিফায ফর বানরাফাক (অু, তভা ভীজিা) 

১৭০। কেয়া আভায জান (অু) 

১৭১। শতায িাযনণ শফোঁনচ আকছ (অু) 

১৭২। জান শিাযফান (অু) 

১৭৩। ফ নাম্বায ওয়ান (াাযা, কনুণ) 

১৭৪। ভননয ঘনয ফত িনয (অু) 

১৭৫। আদনযয জাভাই (অু, কনুণ) 

১৭৬। ভাকিয কেিানা (ূকণিভা, াকিফা) 

১৭৭। অন্তনয আনছা তুকভ (অু) 

১৭৮। আভায চুানরঞ্জ (াাযা) 

১৭৯। আই রাব ইউ (ূকণিভা) 

১৮০। এি িািায শদননভায (অু) 

১৮১। ন্তাননয ভনতা ন্তান (াাযা) 

১৮২। এি ভন এি োণ (অু, তভা ভীজিা) 

১৮৩। ভাই শনভ ইজ ুরতান (াাযা) 

১৮৪। শ আভায ভন শিনড়নছ (কতকন্ন) 

১৮৫। শখাদায নয ভা (াাযা) 

১৮৬। দুধিলি শেকভি (অু) 

১৮৭। ডন নাম্বায ওয়ান (াাযা) 

১৮৮। ঢািায কিং (অু, কনুণ) 

১৮৯। কজকি ভাভা (অু, শযাভানা) 

১৯০। ফুি পানি শতা ভুখ শপানি না (অু, শযাভানা) 



১৯১। শজায িনয বানরাফাা য় না (াাযা, ভুকক্ত) 

১৯২। শদফদা (অু, শভৌুভী) 

১৯৩। জজ ফুাকযস্টায ুকর িকভনায (ূকণিভা) 

১৯৪। কনস্পা ভুন্না (াাযা) 

১৯৫। ঢািা ি ুশফানম্ব (াাযা) 

১৯৬। ভাই শনভ ইজ খান (অু) 

১৯৭। বানরাফাা আজিার (ভাক) 

১৯৮। শেকভি নাম্বায ওয়ান (অু, কনুণ) 

১৯৯। ূণিদদঘিু শেভ িাকনী (জয়া, কভনভা) 

২০০। পুর অুান্ড পাইনার (ফকফ) 

২০১। যাজত্ব (ফকফ) 

২০২। শডয়াকযং রাবায (অু) 

২০৩। রাটু্ট িাই (ভুনভুন) 

২০৪। বানরাফাা এক্সনে (অু, ভীভ শচৌধুযী) 

২০৫। পাোঁদ (আোঁচর) 

২০৬। কনযা দুা ুাযস্টায (অু, ফকফ) 

 

আযও জাননত কবকজি িরুনাঃ 
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