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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 
 

বাাংা নবব ষ ১৪২৮ উদযাপন উপক্ষে আক্ষ াজজত জচত্াাংকন প্রজতক্ষযাজগতার ফাফ 

 

গ্রুপ : ক (অনূর্ ষ - ৭ বছর) শ্রেজি পয ষন্ত । জব  : উন্ুক্ত  

 

µ.  cÖwZ‡hvwMi weeiY wkÿv cÖwZôv‡bi bvg I wVKvbv অবস্থান 

১. ইনা া াান ইকরা 

জপতা: শ্রমা: ইমাম াান আকারী 

মাতা: শ্রমাা: আজরফা পারভীন, শ্রমাবা: ০১৭৩৭-৬৯৪৪৪১ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম:                              , 

রাজলাী 

শ্রেজি :   , লাখা :  শ্ররা :  

১ম 

২. ইলরা শ্রমারক্ষলদ 

জপতা: শ্রমা: জন াজ শ্রমারক্ষলদ 

মাতা: আক্ষ লা জজিকা, শ্রমাবা: ০১৭১৬-৩৩৪০১৬ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: K¨v›Ub‡g›U cvewjK ¯‹zj I 

K‡jR, রাজলাী 

শ্রেজি : শ্রকজজ, লাখা :  শ্ররা :  

২  

৩. শ্রমাা: মাজরা জান্নাত 

জপতা: শ্রমা: মাজনক শ্রাক্ষন 

মাতা: শ্রমাা: রজজফা খাতুন, শ্রমাবা: ০১৬৭৩-২৭২২৬৯ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: প্তবি ষ আর্ ষ স্কু, রাজলাী 

শ্রেজি :       , লাখা :     শ্ররা :  ৩  

 

গ্রুপ : খ (অনূর্ ষ - ১২ বছর) । জব  : মঙ্গ শ্রলাভাযাত্া   

 

ক্র.  প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. জরফা তামান্না 

জপতা: শ্রমা: বাার উিীন মৃর্া 

মাতা: শ্রতাহুরা খানম,   শ্রমাবা: ০১৮১৮-৪০১৩৪৩ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী কযান্টনক্ষমন্ট পাবজক 

স্কু ও কক্ষজ, রাজলাী 

শ্রেজি: ৭ম, লাখা:  , শ্ররা:   

১ম 

২. শ্রমাা: আফারা জাান লীত 

জপতা: শ্রমা: মাজনক শ্রাক্ষন 

মাতা: শ্রমাা: রজজফা খাতুন,  শ্রমাবা: ০১৬৭৩-২৭২২৬৯ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী জব. জব. জন্দু 

একাক্ষেমী, রাজলাী 

শ্রেজি : ৬ষ্ঠ  , লাখা :    , শ্ররা :    
২  

৩. যারীন নাযাহ্ (অথৈ) 

জপতা: লা জাা খান,  

মাতা: নাজমা ক, শ্রমাবা: ০১৭১১-৪৮২৭১৮  

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রকাজর জপ. এন. বাজকা উচ্চ 

জবদ্যা , রাজলাী।  

শ্রেজি : ৬ষ্ঠ , লাখা : খ, শ্ররা :    

৩  

 

 

গ্রুপ : গ (জবক্ষল প্রজতবন্ধী) । জব  : উন্ুক্ত   

 

ক্র.  প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. শ্রমাা: ফাজরা আজবদা সুতানা 

জপতা: শ্রমাা: শ্রমা াক্ষেম শ্রাক্ষন 

মাতা: শ্রমাা: মাজব া শ্রবগম,  শ্রমাবা: ০১৭১১-৯৬০৬১১ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: জলমু শ্রমক্ষমাজর া নৈ ষ াউৈ 

স্কু, রাজলাী 

শ্রেজি :  ৯ম , লাখা : গ  , শ্ররা :    

১ম 
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বাাংা নবব ষ ১৪২৮ উদযাপন উপক্ষে আক্ষ াজজত রচনা প্রজতক্ষযাজগতার ফাফ 

 

গ্রুপ : ক (৫ম-৮ম) শ্রেজি পয ষন্ত । জব  : বাাংা নবব ষ। 

ক্র.  প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. নূজাত জাান আজফ 

জপতা: ে. শ্রমা: লুৎফর রমান 

মাতা: শ্রমাছা: নারীন পারভীন শ্ররলমা,  শ্রমাবা: ০১৩০৫-৬৫৭০২৭ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী জবশ্বজবদ্যা  স্কু, 

রাজলাী 

শ্রেজি : ৭ম , লাখা :ক  , শ্ররা : ৬ 

১ম 

২. জরফা তামান্না 

জপতা: শ্রমা: বাার উিীন মৃর্া 

মাতা: শ্রতাহুরা খানম,   শ্রমাবা: ০১৮১৮-৪০১৩৪৩ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী কযান্টনক্ষমন্ট 

পাবজক স্কু ও কক্ষজ, রাজলাী 

শ্রেজি: ৭ম, লাখা:  , শ্ররা:   

২  

৩. াজবা সুমাই া 

জপতা: শ্রমা: শ্ররজাউর রমান 

মাতা: জরপা রমান,  শ্রমাবা: ০১৩১৩-৭৮২৮৪৩ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: জলমু শ্রমক্ষমাজর া নৈ ষ 

াউৈ স্কু, রাজলাী 

শ্রেজি :  ৫ম , লাখা :   , শ্ররা :    

৩  

  

গ্রুপ : খ (নবম-দ্বাদল) শ্রেজি পয ষন্ত । জব  : জাতী  জীবক্ষন নববক্ষ ষর গুরুত্ব। 

ক্র.  প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. াউজদ া  

জপতা: শ্রমা: মকক্ষছুর রমান 

মাতা: শ্রমাছা: জদরুবা নাজগ ষ,  শ্রমাবা: ০১৭৫৬-৩০৮২২৮ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: নওার্া উচ্চ বাজকা 

জবদ্যা , নওার্া, রাজলাী 

শ্রেজি: ১০ম, লাখা:   , শ্ররা :   

১ম 

২. হুমা রা জজিকা 

জপতা: শ্রমা: আব্দু খাক্ষক 

মাতা: ফাজমা শ্রবগম,  শ্রমাবা: ০১৭৯১-৭১১৪৯০ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী কক্ষজ, রাজলাী 

শ্রেজি: একাদল, লাখা:   , শ্ররা :   ২  

৩. নূরাত জাান মীম 

জপতা: ে. শ্রমা: লুৎফর রমান 

মাতা: শ্রমাছা: নাজরন পারভীন ,  শ্রমাবা: ০১৩০৫-৬৫৭০২৭ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজলাী জবশ্বজবদ্যা  স্কু, 

রাজলাী 

শ্রেজি: ১০ম, লাখা:   , শ্ররা : ১১  

৩  

 

গ্রুপ : ঘ (ব ষার্ারি) শ্রেজি পয ষন্ত । জব  : বাাংা াংস্কৃজতর জবকাক্ষল নবব ষ । 

ক্র.  প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. শ্রমা: ইমাম াান আকারী 

জপতা: শ্রমা: লুৎফর রমান 

মাতা: শ্রমাা: নূরম শ্রবগম,  শ্রমাবা: ০১৭১২-৪১৩১৫৫ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: লাাজীপাড়া,  রাজলাী 

  ১ম 

২. জ া রানী রকার 

জপতা: সুকম চন্দ্র রকার 

মাতা: মাধুরী রানী রকার,  শ্রমাবা: ০১৭৫৭-৯৩৬৩৭৭ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: কুমারপাড়া, শ্রঘাড়ামারা, 

রাজলাী 

  

২  

৩. জবজক শ্রবগম 

জপতা: শ্রমাক্ষক. এম. লামসুর রমান 

মাতা: জলজরনা বানু,  শ্রমাবা: ০১৭২৪-৩৩৯৩২৩ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: ৩১৩/কাজী ার্া,  রাজলাী 

  ৩  

 

 

গ্রুপ : ঙ জবক্ষল (প্রজতবন্ধী) শ্রেজি পয ষন্ত । জব  : ববলাখী শ্রমা । 

ক্র. নাং প্রজতক্ষযাগীর জববরি জলো প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. শ্রমাা: ফাজরা আজবদা সুতানা 

জপতা: শ্রমাা: শ্রমা াক্ষেম শ্রাক্ষন 

মাতা: শ্রমাা: মাজব া শ্রবগম,  শ্রমাবা: ০১৭১১-৯৬০৬১১ 

প্রজতষ্ঠাক্ষনর নাম: জলমু শ্রমক্ষমাজর া নৈ ষ াউৈ 

স্কু, রাজলাী 

শ্রেজি :  ৯ম , লাখা : গ  , শ্ররা :    

১ম 

 

 

২০-০৫-২০২১ 

(শ্রমাোঃ মাসুদ রানা) 

কারী পজরচাক 

জবভাগী  রকাজর গিগ্রন্থাগার, রাজালাী 

শ্রফানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 


