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বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী এর অধীনে বেিন্ধেভূক্ত পাঠাগানরর তাবিকা 

জেরায নাভ: যাোী 

 

ক্র.নং াঠাগারযয নাভ ও ঠিকানা প্রতিষ্ঠাকার জযতে: নং ফইরেয 

ংখ্যা 

দস্য 

ংখ্যা 

গ্রন্থাগাতযরকয নাভ ও  

জভাফা: 

বাতি/ম্পাদরকয 

নাভ, দতফ, জভাফা: 

 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

1.  দ্মা াধাযণ গ্রন্থাগায,িারাইভাযী, জা: 

কােরা, থানা: জফাোতরো,  জেরা: 

যাোী। 

১৯৭৭ যাোী-০১ ৪৯৫৪ ৭৭৯ জভা: াইদুয যভান 

০১৯১২-৮৯১৬০৯ 

জভা: াইদুয যভান 

০১৯১২-৮৯১৬০৯ 

 

2.  প্রতিবা াঠাগায, পুযা তভোাড়া, 

জফাোতরো, যাোী। 

২০০৭ যাোী-০২ ১০০১ ১০০ জভা: আতভনুয যভান 

০১৭১৫-০৮১৫৩৩ 

জভা: আতভনুয যভান 

০১৭১৫-০৮১৫৩৩ 

কাম যক্রভ 

ফন্ধ  

3.  জযরনা াঠাগায, ফা, নতুনাড়া, 

ামুখদুভ, যাোী। 

২০০৭ যাোী-০৩ ৫০১ ১৮০ জভা আযাপ াতফফ 

ততিকী 

০১৭২৭-০৫৭৪৯৭ 

জভা আযাপ াতফফ 

ততিকী 

০১৭২৭-০৫৭৪৯৭ 

কাম যক্রভ 

ফন্ধ 

4.  বাই বাই াধাযণ গ্রন্থাগায, িারাইভাযী, 

ভতিায, যাোী।  

১৯৯১ যাোী-০৪ ১০০৭ ৩৭ এ,এভ, াইদুয যভান 

০১৯১৩-৭২৪১৪১ 

আবু াইদ 

০১৯১৩-৭২৪১৪১ 

 

5.  যাোী াধাযণ গ্রন্থাগায,তভোাড়া, 

জঘাড়াভাযা, জফাোতরো, যাোী। 

১৯৮৪ যাোী -০৫ ৩৬৫৪৪ ১৮০ শুকুয জভাাম্মদ 

 ০১৭৩১৩৪০১৩৬ 

জভাাম্মদ আতযফুর ক 

কুভায 

০১৭২৬১৯২০০৩ 

 

6.  খাো স্মৃতি াঠাগায, জা: পুযা, 

জফাোতরো, যাোী। 

১৯৯৮ যাোী -০৬ ১০০০ ১০৫ জযোউর াান 

০১১৯৯১৮৮৭২৯ 

জযোউর াান 

০১১৯৯১৮৮৭২৯ 

 

7.  েননী গ্রন্থাগায  ও াংস্কৃতিক 

ংস্থা,জা: পুযা জফাোতরো ,যাোী। 

১৯৯৬ যাোী-০৭ ৪৮৮৫ ১২১ জভা: একযামুর ক 

০১৯১৬০৯৯১১৩ 

জভা: ইনোমুর ক 

০১৭৫৬২৬৫৪৮৪ 

 

8.  তকরায কুতড় জভরা 

াঠাগায,জানাতদঘীয াড়,যাোী। 

২০০৬ যাোী-০৮ ৮২০ ১২০ ------------- জভা: যেফ আরী  

০১৭১১৬২২৫৪৭ 

 

9.  াভসুতিন  জভরভাতযোর াঠাগায, ২০০৩ যাোী-০৯ ৩৫০০ ৬৩০ োীদ ইরাভ জখান্দকায নাীয উতিন  
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জভৌগাতি, জভানপুয, যাোী। ০১৮২৩৫৫০০২৬ ০১৭৫০৯৭৯৯৭৭ 

10.  জকন্দ্রীে তকরায াঠাগায,জিযখাতদো 

উত্তয াযা,যাোী। 

১৯৯৭ যাোী-১০ ৩২০০ ১২০ জভা: জাাগ আরী 

০১৭১৭০৮৯০৬০ 

 জভা: জাাগ আরী 

০১৭১৭০৮৯০৬০  

 

11.  মুতিযুদ্ধ 

াঠাগায,াগযাড়া,জফাোতরো,যাো

ী। 

২০০২ যাোী-১১ ১০০৩ ১৭৫ যতফউর জারন 

০১৭২৮০৫০৬৯৩ 

কাভরুজ্জাভান 

০১৭১১১০৯৬৩৪ 

 

12.  াতমুতিন জভান্ডর স্মৃতি াঠাগায,পুযা 

জফাোতরো,যাোী। 

২০০৮ যাোী -১২ ২০০৮ ১০২ জভা: আান াফীফ 

০১৭১৯১০৫৩০৯ 

জভা:তযফুর ইরাভ 

০১৭১২২০৫৩৯২ 

 

13.  সুররনা রাইরেতয ও আবৃতত্ত তযলদ,জা: 

তে.ত. ও ,যাোী। 

১০১১ যাোী-১৩ ৭০০ ১২৫ জেতভন (জভাফাইর) 

নাই 

সুেরা ইরাভ 

০১৯১৪৯৫৯২৩২ 

কাম যক্রভ 

ফন্ধ। 

14.  যতভফক্স স্মৃতি 

াঠাগায,পুযা,াভখদুভ, যাোী। 

২০০২ যাোী-১৪ ১৫০৭ ১৫০ তভোনুয যভান 

০১৯৪৫১৮০৯৫৪ 

জভা: তেোউর ক 

০১৭১৬২০১৪০৮ 

 

15.  জখ ভতনরুর ইরাভ আরভগীয ক্রীড়া 

াঠাগায ও ংগ্রারা, ৯৭/১, াভখদুভ 

আফাতক এরাকা, পুযা, যাোী। 

২০০৭ যাোী-১৫ ২৯৯৭ ১৫৫ আবু ারর জভাল্লা  

০১৬২৮৭১১৫৪৩ 

  

16.  চতিপুয গণাঠাগায, ফাঘা , যাোী। ২০০৯ ফাঘা-০১ ৫৭০ ৪০১ যাতকফ আরী 

০১৭০৪২৪১৬৮৩ 

জভা: নুরুজ্জাভান 

০১৭১৪৬০৪৩০৬ 

 

17.  রান যকায াঠাগায, ফউা, ফাঘা, 

যাোী। 

১৯৯০ ফাঘা-০২ ৬০০ নাই াতফবুয যভান 

০১৭৮৪৮৬৬৫২১ 

জভা: ােদায আরী 

০১৭১৯৫৩৩৭৫১ 

 

18.  আড়ানী গণরকন্দ্র াঠাগায, আড়ানী, 

ফাঘা, যাোী।  

২০০৩ ফাঘা-০৩ ১৭০৫ ৪২৬ জভাা: নাতগ য খাতুন 

০১৭৩৭০৫৬৪২৬ 

জভা: ভকবুর জারন 

০১৭১৪৯৪৪৫৬১ 

 

19.  ফাঘা উরেরা জকন্দ্রীে াঠাগায, ফাঘা 

,যাোী।  

১৯৮৮ ফাঘা-০৪ ২১৯৬ ১১৫ জভা: আ: ভতেদ যকায 

০১৯১২৫৯৫৪২৪ 

জভা: আ: ভতেদ যকায 

০১৯১২৫৯৫৪২৪ 

কাম যক্রভ 

ফন্ধ 

20.  জনারয আরী স্মৃতি াঠাগায,জফড়াফাড়ী, 

ফন্তরকদায, জভান পুয,যাোী। 

২০০৭ জভানপুয-০১ ৯৮৭ ২০০ জভাা: রুতফনা খাতুন 

০১৭৩৮৭৭৮৬৭০  

জভাা: সুতপো খাতুন 

০১৭৮৬৯৩৮৩৪৬ 

 

21.  ভাস্টায আব্দুর াতভদ গণগ্রন্থাগায,জভাাম্মদ 

পুয, ফারানগয, ফাগভাযা, যাোী। 

২০১০ ফাগভাযা-০১ ৭২০ ১৫০ জভা: আকযাভ জারন 

০১৭২০৩৫৭৫৭২ 

জভা: াজ্জাদুর ইরাভ 

০১৭১৫৭৩৪৪৪৯ 
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22.  ফাড়ীগ্রাভ াতিয বফন ও তক্ষাংঘ,ফাড়ীগ্রাভ, 

াটগাংরগাাড়া, ফাগভাযা, যাোী। 

১৯৮২ ফাগভাযা-০২ ৩১২৫ ৫০ জভা: াতরমুজ্জাভান 

০১৭১১৪১৭১৭৮ 

জভা: াতরমুজ্জাভান 

০১৭১১৪১৭১৭৮ 

 

23.  জডরকা াঠাগায, ভাধাইমুতড়,ফাগভাযা, 

যাোী। 

২০০১ ফাগভাযা-০৩ ৭৯৫ ১৩ এ এভ আযাফুজ্জাভান 

০১৭১৬০৮৩১৪৬ 

এ এভ আযাফুজ্জাভান 

০১৭১৬০৮৩১৪৬ 

কাম যক্রভ 

ফন্ধ 

24.  তফপুয আদ য চালী ক্লাফ 

াঠাগায,তফপুয,পুঠিো ,যাোী। 

১৯৪০ পুঠিো -০১ ৮১১ ১০৫ জভা: আ: েব্বায 

০১৭২৮০০৭১৩২ 

জভা: আ: েব্বায 

০১৭২৮০০৭১৩২ 

 কাম যক্রভ 

ফন্ধ 

25.  াধাযণ াঠাগায, উরেরা তযলদ 

কযাম্পা,পুঠিো ,যাোী। 

১৯৪০ পুঠিো-০২ ৩৫০০ ১২০ জভা: োতদুর ইরাভ 

০১৭২৩৩০৫৮৮৯ 

জভা: োতদুর ইরাভ 

০১৭২৩৩০৫৮৮৯ 

 

26.  াধনপুয াধাযণ াঠাগায, 

াধনপুয,পুঠিো, যাোী। 

১৯৯৫ পুঠিো-০৩ ১৩৬২ ৮৫ জগারাভ জভাস্তপা 

০১৭৪৪৮১৩২৮০ 

জভা: আ: াভাদ 

০১৭১৬৭৩১৮২৭  

 

27.  াতিয ধাযা ীদ াোান 

গ্রন্থাগায,বারটাাড়া,জগাদাগাতড়, 

যাোী। 

১৯৯২ জগাদাগাতড়-০১ ১৪৭৭ ১২৩ জভা: াীন আরভ 

০১৭৩৭৯১৮৯৬৮ 

জুরতপকায ােদায 

০১৭৪৫৫৫৯৬৯৯ 

 

28.  উোনাড়া গণরকন্দ্র 

াঠাগায,জগাদাগাতড়,যাোী। 

২০০০ জগাদাগাতড়-০২ ১৬০৯ ৩৫৮ জভাা: তপরযাো খতুন 

০১৭৬৪৩৯৫০৪০ 

জভা: আবুর  জারন 

০১৭১১৫৭৮২৪৭ 

 

29.  াতনায াফতরক রাইরেতয, াতনায 

,জগাদাগাতড়, যাোী। 

১৯৪৫ জগাদাগাগড়-০৩ ৭৩১৫ ৬৫ জভাোরজ্জভ জারন 

০১৭৪০৬৪৪৭৩২ 

ভঞ্জুয আভদ 

০১৭১৮৮২৩৪১২ 

 

30.  জগাদাগাড়ী াফতরক রাইরেতয এি ক্লাফ, 

ীভান্তপুয ,জগাদাগাতড়, যাোী। 

১৯৬২ জগাদাগাতড়-০৪ ৩৬৭৮ ১৩ জভা: যতকবুর ইরাভ 

০১৭১৬৩৭২০২২ 

জভা: যতকবুর ইরাভ 

০১৭১৬৩৭২০২২ 

 

31.  ীদ মুতিরমাদ্ধা আবুর কারাভ আোদ 

াঠাগায, ফা, যাোী। 

১৯৯৭ ফা-০১ ১৫১১ ১০৩ জভা: আতেজুর ক 

০১৭১৬৫০৮২৪৭ 

নােমুর জাাইন 

০১৯১৪৩৬৯৫০৪ 

 

32.  আতেমুিীন জখস্মৃতি াঠাগায, 

াাপুয ,দারুাফাোয, ফা,যাোী।  

২০১০ ফা-০২ ১০০২ ১০০ আ: রতিপ  

০১৭১৭২৯০১৬০ 

জভা: ভরনাোযা 

ইোতভন 

০১৭১৩১৯৫৪৬৫ 

 

33.  জভাাম্মদ ারিভ পাউরিন 

াঠাগায,ভতলফাথান,যাোী জকাট য, 

যাোড়া,যাোী। 

২০১২ যাোী-৩২ ৩০০০ ১০৫ ----- বাতি: জভাপাখখায 

জারন 

০১৭৮৫৩২৭৬৮৩ 
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34.  জফরগাতি রাইরেতয, জফরগাতি, ধুযইর, 

জভানপুয,যাোী। 

২০১৪ যাোী-৩৩ ৫৬০ ----  বাতি: জভা: আবুর 

ফাায 

০১৭৬৭৫৮২৪৮৯ 

 

35.  দু:স্থ ভানফ কল্যাণ াঠাগায, যােিান 

ফড়রা, কাতরগঞ্জাট,িারনায, 

যাোী। 

২০১৮ যাোী-৩৬ ৫০০ ২১  ম্পাদক: জভা: আাদুয 

যভান 

০১৭৩৬৩৩৪৯৭৭ 

 

36.  ান্না ও ইভাইর স্মৃতি  াংস্কৃতিক 

াঠাগায, ফাকতভইর , 

জভানপুয,যাোী। 

২০০০ োগ্ররক/০০৭৯ ৩৪০০ ---- জভািা: তযপা খাতুন 

০১৭২৫০১৮৯৬৮ 

  

37.  াঠকরপাযাভ গ্রন্থাগায ,চকমুিাযপুয , 

চাযঘাট, যাোী। 

২০১১ চাযঘাট-০৩ ৫০৫ ৭৫ জভা: জভাস্তাতকভ  

০১৭৩৭৫৮৪০০২ 

  

38.  ফঙ্গফন্ধু গ্রন্থাগায, ইউসুপ পুয, চাযঘাট, 

যাোী।  

২০১৩ চাযঘাট-০৪ ৮২১ ১০১ জভা: াভীভ জারন 

০১৭৭৪০৯০১০৩ 

  

39.  আব্দুর ভতেদ স্মৃতি াঠাগায, যাভচন্দ্রপুয 

(াধুযরভাড়) জঘাড়াভাযা,জফাোতরো,যাোী। 

২০১৬ োগ্ররক/০১৮২ ৬০০ ২০০ সেদ আভদ খান 

০১৭১৩৩৩৭৭১৫ 

  

40.  দযগা ডাঙ্গা গণাঠাগায,  
ডাক: চন্দন জকাঠা, িারনায, যাোী। 

১৯৯৯ িারনায- ০১ ১৩৫৩ ৪৫৩ জভািা: ভঞ্জুআযা জফগভ 

তফউটি 

 জভা: মুতেবুয যভান  

41.  ডাকযা াধাযণ াঠাগায ও ভাে কল্যাণ 

তভতি, গ্রাভ: ডাকযা, চাযঘাট, যাোী। 

১৯৮৪ চাযঘাট- ০১ ৫০১ ৬৫ আব্দু াত্তায আরিাফ জারন 

০১৭২৫৬২১৫০৭ 

 

42.  কাভায গাঁ গণরকন্দ্র াঠাগায 

 জা: কাভায গাঁ, িারনায, যাোী। 

২০০২ িারনায -১৬ ১৩৫০ ৪০০ জাতনো যদায জাতনো যদায 

০১৮১২০০৭৪৮০ 

 

43.  তফল্লী গণরকন্দ্র াঠাগায, 

 জা: সচয সখয, িারনায, যাোী। 

২০০৪ িারনায -১০ ১০৫০ ৫৮০ জভাা: তোযা খাতুন জভা: োতভলুয যভান 

০১৭৪৩৯০৬০২৭ 

 

44.  গ্রাভ পাউরিন রাইরেতয  

গ্রাভ: মুিায পুয, চাযঘাট, যাোী। 

২০১০ চাযঘাট-০২ ৫১২ ১০০ জভা: যাতকফ জারন  জভা: জভাোরজ্জভ জারন 

০১৭৩৯৬১০২৭২ 

 

45.  ভারফান্ধা গণরকন্দ্র াঠাগায 

জা: চন্দন জকাঠা, িারনায, যাোী। 

২০০২ িারনায -০২ ৮৭৪ ৩২৮ জভাা: যাতেো জভাা: যাতেো  
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46.  জৌয ভরডর গণরকন্দ্র াঠাগায 

 িারনায, যাোী। 

২০০৮ িারনায- ১৩ ৯৭৭ ৪৫০ জভাা: জুররখা খাতুন জভাা: জুররখা খাতুন  

47.  ফরযন্দ্র গ্রন্থাগায, িারনায উরেরা তযলদ 

কভরেক্স, িারনায, যাোী। 

২০০২ িারনায-১৫ ৫০০০ ৮০  কােী তেোউর ফারি 

০১৭১৫১৮৬৫৬২ 

 

 
 

 

 

 

 

স্বাক্ষরিত/০১-০৯-২০২১ 

 (মমাোঃ মাসুদ িানা) 

সহকািী পরিচালক 

রিভাগীয় সিকারি গণগ্রন্থাগাি, িাজাশাহী 

ম ানোঃ ০৭২১-৭৭২৬৩৪ 

rajshahidpl@gmail.com 


