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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

সংস্কৃতি তিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অতিদপ্তর  

বফবাগীয় যকাবয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 
 

  

ভান বফজয় বদফ ২০২১  উদমান উরদে আদয়াবজত যচনা প্রবতদমাবগতায পরাপর 

 

 

গ্রু : ক (৫ভ-৮ভ) শ্রেবণ ম যন্ত । বফলয় : ফীযদেষ্ঠদদয কথা । 
 

ক্র.  প্রবতদমাগীয বফফযণ বো প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

১. 

আবতক তাবভদ ওব 

বতা: শ্রভা: আযাদ আরী 

ভাতা: উদে ারভা,  শ্রভাফা: ০১৭১৬-৪০৮০৫৫ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: গব: ল্যাফদযটযী াই স্কুর,  

যাজাী 

শ্রেবণ : ৮ভ , াখা :  , শ্রযার :   

  

১ম 

২. 

শ্রভা: আযাভ যভান 

বতা: শ্রভা: আযাফুয যভান 

ভাতা: শ্রভাছা: শ্রপৌবজয়া আকতায ােী, শ্রভাফা: ০১৭১৮-

৯৩৩৮২৩ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ:  বমুর শ্রভদভাবযয়ার নথ য াউথ 

স্কুর এন্ড কদরজ,  যাজাী 

শ্রেবণ : ৬ষ্ঠ , াখা :  , শ্রযার :   
২য় 

৩. 

নূজাত জাান আবরপ 

বতা: ড. প্রদপয শ্রভা. লুৎপয যভান 

ভাতা: শ্রভাছা: নাযীন াযবীন শ্রযভা, শ্রভাফা : ০১৩০৫-

৬৫৭০২৭ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী বফশ্ববফদ্যারয় স্কুর,  

যাজাী 

শ্রেবণ : ৭ভ , াখা : ক , শ্রযার :   
৩য় 

 

 

গ্রু : খ (৯ম- দ্বাদশ) শ্রেবণ ম যন্ত । বফলয় : বফজদয়য ভানায়ক ফঙ্গফন্ধু 

 

ক্র. প্রবতদমাগীয বফফযণ বো প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

৪. 

শ্রভানা আক্তায ভীভ 

বতা:  শ্রভা: ভয আরী 

ভাতা: শ্রভাছা: ভদনায়াযা শ্রফগভ বফউটি 

  শ্রভাফা: ০১৮৮২-৭৩১৪৬২ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কযান্টনদভন্ট শ্রফাড য স্কুর এন্ড 

কদরজ, যাজাী 

শ্রেবণ : দ্বাদশ , াখা :  , শ্রযার :   
১ম 

৫. 

বদযাতুর মুনতাা 

বতা: শ্রভা: বাবুয যভান 

ভাতা: শ্রভাছা: ভামুদা ববিকা  শ্রভাফা: ০১৭১০-৭৬৯৬৭৮ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যকাবয তি. এন. ফাবরকা উচ্চ 

বফদ্যারয় , যাজাী। 

শ্রেবণ : ১০ভ , াখা :  ,  শ্রযার :   

২য় 

৬. 

শ্রভাা: উদে কুরসুভ কানন 

বতা: শ্রভা: কাভরুজ্জাভান 

ভাতা: শ্রভাা: শ্রযদনা শ্রফগভ, শ্রভাফা: ০১৭৭৪-৪৯৪৯২১ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: াদদৌরা যকাবয কদরজ, ফাঘা , 

যাজাী 

শ্রেবণ : একাদ , াখা :  খ  , শ্রযার :১৮   

৩য় 

৭. 

জান্নাতুর শ্রপযদদৌ কবর 

বতা: আবু াইভ ইফদন আবভন 

ভাতা: শ্রভাছা: আদয়া বিীকা ,শ্রভাফা: ০১৭৭২-৮২৪২৭৯ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী যকাবয ভবরা কদরজ, 

যাজাী 

শ্রেবণ : একাদ , াখা :     , শ্রযার : ২০২০১৩৭২  

৪র্ থ  
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গ্রু : গ (স্নািক-স্নািককাত্তর) শ্রেবণ ম যন্ত । বফলয় : কবফতা ও গাদন বফজয় ও জাবতয বতা 

 

ক্র.  প্রবতদমাগীয বফফযণ বো প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

৮. 

নাবপজা ইরাভ বনবথ 

বতা: নূয শ্রভাােদ 

ভাতা: াবনা শ্রফগভ,  শ্রভাফা: ০১৭২২-৭২৮২৯৪ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

শ্রেবণ : অন যা তয় ফল য , াখা :  , শ্রযার :   ১ম 

৯. 

মুবপযাত বফনদত ানাত 

বতা: শ্রভাহা: আবুল হাসনাি 

ভাতা: শ্রভাা: আভা ববিকা,  শ্রভাফা: ০১৯৬৩-০৫৪৩৮০ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী শ্রকাট য ভাবফদ্যারয় , 

যাজাী 

শ্রেবণ : অন যা ১ভ ফল য , াখা :  , শ্রযার :   

২য় 

১০. 

বিতা ভন্ডর ভবনলা 

বতা: মৃত বফাণী কুভায ভন্ডর 

ভাতা: তৃবি যানী দা,  শ্রভাফা: ০১৭৪৯-৩১৯৮১০ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কদরজ , যাজাী 

শ্রেবণ : ভাস্টা য শ্রল ফল য , াখা :    , শ্রযার :   ৩য় 

১১. 

শ্রভাা: তাবযনা খানভ ডাবরয়া 

বতা: শ্রভাােদ যবপক 

ভাতা: শ্রভাা: তাজদকযা বফবফ,  শ্রভাফা: ০১৭৪৩-৮৩৬৫০৭ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী যকাবয ভবরা কদরজ , 

যাজাী 

শ্রেবণ :    , াখা :  , শ্রযার :   

৪র্ থ 

 

  

গ্রু : ঘ (ফ যাধাযণ)।  বফলয় : মুবজফ জন্তফাবল যকী ও আভাদদয বফজদয়য শ্রচতনা  

 

ক্র. নাং প্রবতদমাগীয বফফযণ বো প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

১২. 

বযক্তা দা 

বতা: যভনী শ্রভান দা 

ভাতা: বফতা যানী দা,  শ্রভাফা: ০১৭৫৫-১৬৮৬৯৯ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: তিকনাদপুর, ভবতায,  যাজাী 

  

১ম 

১৩. 

শ্রভা: ইভাভ াান আকাযী 

বতা: শ্রভা: লুৎপয যভান 

ভাতা: শ্রভাা: নূযভর শ্রফগভ,  শ্রভাফা: ০১৭১২-৪১৩১৫৫ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: াাজী াড়া, যাজাী 

  ২য় 

১৪. 

শ্রতাহুযা খানভ 

বতা: শ্রভা: ইাাক আরী  খান 

ভাতা: শ্রফগভ খায়রুন নাায,  শ্রভাফা: ০১৮১৮-৪০১৩৪৩ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যকাবয টিচা য শ্রেবনাং কদরজ, 

যাজাী 

  

৩য় 

 

 

গ্রু : ঙ {বফদল (প্রবতফন্ধী) শ্রেবণ ম যন্ত । বফলয় : ফাাংরাদদদয মুবক্তযুদ্ধ। 

 

ক্র. নাং প্রবতদমাগীয বফফযণ বো প্রবতষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

১৫. 

শ্রভাা: পাবযা আবফদা সুরতানা 

বতা: শ্রভাা: শ্রভায়াদজ্জভ শ্রাদন 

ভাতা: শ্রভাা: ভাবফয়া শ্রফগভ,  শ্রভাফা: ০১৭১১-৯৬০৬১১ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: বমুর শ্রভদভাবযয়ান নথ য াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ, যাজাী 

শ্রেবণ : ৯ভ , াখা :  , শ্রযার :   

১ম 

১৬. 

শ্রভাা: আবনকা তানীভ 

বতা: শ্রভা: এনামুর ক 

ভাতা: াবকরা াহ্,  শ্রভাফা: ০১৭১০-৮৭৩৭১৭ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: ীদ নজমুর ক ফাবরকা উচ্চ 

বফদ্যারয় , যাজাী 

শ্রেবণ : ৮ভ , াখা : খ, শ্রযার :   

২য় 

১৭. 

আবভয শ্রাদন 

বতা: শ্রখ শ্রভা: আকতায শ্রাদন ীদ 

ভাতা: বনলুপা আকতায, শ্রভাফা: ০১৮৭১-৫৬৯৪৪৬ 

প্রবতষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী বফশ্ববফদ্যারয় , যাজাী 

শ্রেবণ : তিএসতস, এবজ (অনা য) , াখা :    , শ্রযার :   ৩য় 

 

 

 

 

 

স্বাক্ষতরি/১৮-১২-২০২১ 

মমা: মাসুদ রানা 

সহকারী িতরচালক 

তিভাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 


