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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 

 

১৫ আগস্ট জাতীয় শাকদদফ ২০২১ উদমান উরক্ষে আক্ষয়াদজত দচত্াাংকন প্রদতক্ষমাদগতায পরাপর   

 

গ্রু : ক (অনূধ ধ - ৭ ফছয) । দফলয় : উন্ুক্ত । 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

ইযা শভাযক্ষদ 

দতা: শভা: দনয়াজ শভাযক্ষদ 

ভাতা: আক্ষয়া দদদিকা,  শভাফা: ০১৭১৬-৩৩৪০১৬ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কযান্টনক্ষভন্ট াফদরক স্কুর  

কক্ষরজ   ,যাজাী 

শেদণ : শক. দজ , াখা :   , শযার :    

১ম 

২. 

নাদভযা উযাত শচৌধুযী 

দতা: দ. এভ. রুভ 

ভাতা: শভাা: নাদযন আক্তায জাান, শভাফা: ০১৭১৭-

৭১৯১৫৫ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কযান্টনক্ষভন্ট াফদরক স্কুর  

কক্ষরজ   ,যাজাী 

শেদণ : ১ভ , াখা : টগয  , শযার : ৫০   
২য় 

৩. 

য়াপা তাদযভা 

দতা: শভা: আবুর ভাজন 

ভাতা: নুরুন নাায,  শভাফা: ০১৭০৬-১৮২২৬৯ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: প্রাক প্রাথদভক, যাজাী।  
শেদণ:    , াখা:   , শযার:   ৩য় 

  

 

গ্রু : খ (অনূধ ধ - ১২ ফছয) । দফলয় : স্বাধীনতায স্থদত ফঙ্গফন্ধু   

 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

ভাদদয়গত ভাদয়াহ্ 

দতা: শভা: আব্দু ারাভ   

ভাতা: ড. যদভন শপযক্ষদৌ শচৌধুযী , শভাফা: ০১৭১১-

১৮৭৩২২ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যকাদয দ. এন. ফাদরকা উচ্চ 

দফদ্যারয় ,যাজাী 

শেদণ : ৭ভ , াখা : ক  , শযার :    
১ম 

২. 

প্রাদিকা যানী 

দতা: ভক্ষনাজ কুভায ভন্ডর 

ভাতা: দখা যানী যকায, শভাফা: ০১৭১৬-৬৯৫৫৪১ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ীদ ভামুন ভামুদ পুদর রাইন্প স্বুর 

এযান্ড কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ : ৭ভ, াখা :    , শযার : ১০  

২য় 

৩. 

শভাা: আপাযা জাান ীতর 

দতা: শভা: ভাদনক শাক্ষন 

ভাতা: শভাা: যদজপা খাতুন,  শভাফা: ০১৬৭৩-২৭২২৬৯ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী দফ. দফ. দন্দু একাক্ষডভী, 

যাজাী 

শেদণ : ৬ষ্ঠ , াখা :   , শযার :    

৩য় 

 

 

গ্রু : (প্রদতফন্ধী);  দফলয় : উন্ুক্ত । 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

শভাা: আদনকা তানীভ 

দতা: শভা: এনামুর ক 

ভাতা: াদকরা াহ্,  শভাফা: ০১৭১০-৮৭৩৭১৭ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ীদ নজমুর ক ফাদরকা উচ্চ 

দফদ্যারয়, যাজাী 

শেদণ : ৭ভ  , াখা : খ , শযার : ৭২০৫২   

১ম 

২. 

কাদযন শাক্ষন 

দতা: শভা: আবু শাক্ষন দদিকী 

ভাতা: াদজয়া আপদযন,   শভাফা: ০১৫৫৮-৪২৩৩৬০ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ভদজদ দভন একাক্ষডভী স্কুর এন্ড 

কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ: ২য়, াখা: ক , শযার:  ১৩,      (প্রদতফন্ধী) 

২য় 
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গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সাংস্কৃতত তবষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অতিেপ্তর 

তবভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 

 

১৫ আগস্ট জাতীয় শাকদদফ ২০২১ উদমান উরক্ষে আক্ষয়াদজত যচনা প্রদতক্ষমাদগতায পরাপর  

 

গ্রু : ক (৫ভ-৮ভ) শেদণ ম ধি । দফলয় : শছাটক্ষদয দপ্রয় ফঙ্গফন্ধু । 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

ভাদদয়যাত ভাদয়াহ্ 

দতা:  শভা. আব্দু ারাভ 

ভাতা: ড. যদভন শপযক্ষদৌ শচৌধুযী, শভাফা: ০১৭১১-

১৮৭৩২২ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যকাদয দ. এন. ফাদরকা উচ্চ 

দফদ্যারয়, যাজাী 

শেদণ:  ৭ভ, াখা: ক , শযার:   
১ম 

২. 

াদফ দফন আব্দুল্লা 

দতা: আবু াঈদ শভাাম্মদ আব্দুল্লা আর ভামুদ 

ভাতা: শভাছা: াদরভা শফগভ,  শভাফা: ০১৬০৯-১৩৭৫১২ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: দমুর শভক্ষভাদযয়ার নথ ধ াউথ স্কুর 

এন্ড কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ : ৭ভ , াখা :ক  , শযার : ২০ 

২য় 

৩. 

শভাছা: আদপয়াতুর জান্নাত 

দতা: মৃত ফজলুয যভান 

ভাতা: শভাছা: াদনা খাতুন,  শভাফা: ০১৭৩৬-৭৫২২৭৪ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ীদ ভামুন ভামুদ পুদর রাইন্প 

স্কুর অযান্ড কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ : ৮ভ , াখা : ক, শযার : ৯ 

৩য় 

 

  

 

গ্রু : খ (নফভ-দ্বাদ) শেদণ ম ধি । দফলয় : স্বাধীনতায স্থদত ফঙ্গফন্ধু  

 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

নূযাত জাান ভীভ 

দতা: ড. শভা: লুৎপয যভান 

ভাতা: শভাছা: নাযীন াযবীন শযভা,শভাফা: ০১৩০৫-

৬৫৭০২৭ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী দফশ্বদফদ্যারয় স্কুর, যাজাী 

শেদণ : ১০ভ, াখা : খ  , শযার : ১১ 
১ম 

২. 

হুভায়যা দদিকা 

দতা: শভা: আব্দুর খাক্ষরক 

ভাতা: পাদভা শফগভ,  শভাফা: ০১৭৯১-৭১১৪৯০ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ: একাদ, াখা:   , শযার :৭৩   ২য় 

৩. 

দনাত ারাদফর পাদযা 

দতা: শভা: দযফুর ইরাভ 

ভাতা: সুরতানা শপযক্ষদৌী খানভ,  শভাফা: ০১৭১৬-

১৩৬৯৫৯ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কযান্টনক্ষভন্ট াফদরক স্কুর 

 কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ: ১০ভ, াখা:  দমুর , শযার : ১০  
৩য় 
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গ্রু : গ (স্নাতক-স্নাতক্ষকাত্তয) শেদণ ম ধি । দফলয় : ফঙ্গফন্ধু  ফাঙ্গারী াংস্কৃদত, ঐদতয। 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

শভাা: তাদরভা খাতুন 

দতা: তাজউদিন আভাদ 

ভাতা: শভাা: কতাযা শফগভ,  শভাফা: ০১৭৬৩-

০০৭৩৮১ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ : ন্ান ২য় ফল ধ , দফবাগ : গদনত , শযার :   
১ম 

২. 

রুদফনা আকতায 

দতা: শভা: কদরভউদিন শভাল্লা 

ভাতা: লুৎপন নাায,  শভাফা: ০১৭৭৪-৪১৮৩৬৮ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী দফশ্বদফদ্যারয়, যাজাী 

শেদণ : স্নাতক্ষকাত্তয , দফবাগ : দযাংখ্যান , শযার :   ২য় 

৩. 

শভাা: জান্নাতুর শপযক্ষদৌ 

দতা: শভা: আব্দুর াই 

ভাতা: শভাা: ভাসুদা সুরতানা,  শভাফা: ০১৭৬৭-

৮১৬৭৯৪ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: যাজাী কক্ষরজ, যাজাী 

শেদণ : ন্ান ৩য় ফল ধ , দফবাগ :  , শযার :   
৩য় 

 

 

গ্রু : ঘ (ফ ধাধাযণ) শেদণ ম ধি । দফলয় : ১৫ আগস্ট ইদতাক্ষয দফলাদভয় অধ্যায় । 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. 

জয়া যানী যকায 

দতা: সুকভর চন্দ্র যকায 

ভাতা: ভাধুযী যানী যকায,  শভাফা: ০১৭৫৭-৯৩৬৩৭৭ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: কুভাযাড়া, শঘাড়াভাযা, যাজাী 

  

১ম 

২. 

শভা: ইভাভ াান আকাযী 

দতা: শভা: লুৎপয যভান 

ভাতা: শভাা: নূযভর শফগভ,  শভাফা: ০১৭১২-৪১৩১৫৫ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: াাজী াড়া, যাজাী 

  ২য় 

৩. 

সুরতানা শপযক্ষদৌী খানভ 

দতা: আরাজ খান ইাাক আরী   

ভাতা: দভক্ষ খায়রুন নাায,  শভাফা: ০১৭১৬-১৩৬৯৫৯ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ভানগয ভাদফদ্যারয়, যাজাী 

  ৩য় 

 

 

গ্রু : ঙ {দফক্ষল (প্রদতফন্ধী)} শেদণ ম ধি । দফলয় : ফঙ্গফন্ধু শথক্ষক জাদতয দতা। 
 

ক্র. নাং প্রদতক্ষমাগীয দফফযণ দো প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ অফস্থান 

১. শভাা: আদনকা তানীভ 

দতা: শভা: এনামুর ক 

ভাতা: াদকরা াহ্,  শভাফা: ০১৭১০-৮৭৩৭১৭ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনয নাভ: ীদ নজমুর ক ফাদরকা উচ্চ 

দফদ্যারয় , যাজাী 

শেদণ : ৭ভ , াখা : খ, শযার :   

১ম 

 
 
 
 
  

০4-০৯-২০২১ 

(মম োঃ ম সুদ র ন ) 

সহক রী পররচ লক 

রিভ গীয় সরক রর গণগ্রন্থ গ র, র জ শ হী 

ম  নোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 


