
                                                                                                                                                                      

গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার 

সাংস্কৃতত তফষয়ক ভন্ত্রণালয়, গণগ্রন্থাগার অতধদপ্তর 

তফবাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 

 

লহদ হদব ও আন্তর্জাহিক মাতৃভাা হদব ২০২২ উপক্ষে আক্ষ াহর্ি রচনা প্রহিক্ষযাহগিার চূড়ান্ত ফাফ 

 

গ্রুপ : ক (৫ম-৮ম) শ্রেহি পয জন্ত । হব  : আন্তর্জাহিক মাতৃভাা হদব  । লব্দীমা : ১০০০ 

 

ক্র. নং প্রহিক্ষযাগীর হববরি হলো প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম অবস্থান 

১. 

নাম: শ্রমা: নাহফ আক্ষমদ।  

হপিা: মভা: আততকুল ইসলাভ 

মািা: তফতফ ভতরয়ভ। মভাফা:01717-138289  

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী কযান্টনদভন্ট াফতলক স্কুল ও 

কদলজ। 

শ্রেহি : 8ভ  শাখা :       মরাল: ৫7 

১ম 

২. 

নাম: ারাক্ষবা লাহ্ 

হপিা: ড: শাহ্  আজভ 

মািা: ড: নাসরীন লুফনা।  মভাফা:01788-814482  

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম:প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী কযান্টনদভন্ট 

াফতলক স্কুল ও কদলজ।  

শ্রেহি : 5ভ  শাখা :     ,          মরাল: ৪৫ 

২য় 

৩. 

নাম: াহফন হকবহর া 

হপিা: মভা: মগালাভ তকফতরয়া 

মািা: মুক্তা ারবীন।  মভাফা: 01712-532799  

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: গব: ল্যাফদরটতর হাই স্কুল, রাজশাহী। 

শ্রেহি : 8ভ  শাখা :     ,           মরাল: 03 ৩য় 

৪. 

নাম: শ্রমা: নাহফউর রমান 

হপিা: মভা: ভামুনুর রহভান 

মািা: মভাসা: অঞ্জনা রহভান।  মভাফা: 01534-143723  

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী কযান্টনদভন্ট 

াফতলক স্কুল ও কদলজ । 

শ্রেহি : 8ভ  শাখা :     ,           মরাল: ২3 

৩য়  

 

 

গ্রুপ : খ (নবম- দ্বাদল) শ্রেহি পয জন্ত । হব  : ব জস্তক্ষর মাতৃভাার প্রচন  । লব্দীমা : ১2০০ 
 

ক্র. নং প্রতিয োগীর তিিরণ তিক্ষো প্রতিষ্ঠোযনর নোম অিস্থোন 

১. 

নাভ: হুভায়রা তসতিকা  

হপিা: শ্রমা: আব্দু খাক্ষক 

মািা: ফাহমা শ্রবগম।  শ্রমাবা: ০১৭91-711490 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী কক্ষর্, রার্লাী 

শ্রেহি : দ্বাদল ,  লাখা :  ,  শ্ররা :073 ১ম 

২. 

নাম: হদরাতু মুনিাা 

হপিা:  মভা: তসহাবুর রহভান 

মািা: মভাছা: ভাহমুদা তসতিকা। মভাফা: 01710-769678 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: সরকাতর ত.এন. ফাতলকা উচ্চ তফদ্যালয়। 

শ্রেহি : 10ভ লাখা :      , মরাল: 11 ২য় 

৩. 

নাম:  নূরাি র্াান মীম 

হপিা: ড. মভা: লুৎপর রহভান 

মািা: মভাছা: নাসরীন ারবীন মরশভা।  

মভাফা:01305-657027  

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী তফশ্বতফদ্যালয় স্কুল, রাজশাহী 

শ্রেহি : 10ভ  শাখা :     ,        মরাল: ১১ 
৩য় 

৪. 

নাম: শ্রমা: শ্রাান শ্রাক্ষন   

হপিা: মভা: আবুল হাসান 

মািা: মভাসা: নাতজরা খাতুন ।  মভাফা: 01628-899134 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: শহীদ বুতিজীফী সরকাতর কদলজ, 

রাজশাহী। 

শ্রেহি: দ্বাদশ,  শাখা :     , মরাল: 1২17 

৩য়  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                      
 

গ্রুপ : গ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তর) শ্রেহি পয জন্ত । হব  : অনুফাদ সাতহদতয ফাাংলা বাষা  । লব্দীমা : ১5০০ 

 

ক্র. নং প্রতিয োগীর তিিরণ তিক্ষো প্রতিষ্ঠোযনর নোম অিস্থোন 

১. 

নাম: জুঁই রানী বম জন 

হপিা:  মজযাৎস্না রানী ফভ মন 

মািা:জয়ন্তী রানী ফভ মন ।  মভাফা:01732-526397 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী তফশ্বতফদ্যালয় 

শ্রেহি : অনাস ম ৪থ ম ফষ ম 

বাংা 

১ম 

২. 

নাম: র্ান্নাতু শ্রফরক্ষদৌ 

হপিা:  মভা: আব্দুল হাই 

মািা:মভাসা: ভাসুদা সুলতানা।  মভাফা: 01767-

816794 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী কদলজ,রাজশাহী 

শ্রেহি : সম্মান তৃতীয় ফষ ম 

লাখা :                  , মরাল:  
২য় 

৩. 

নাম: মুহফরাি হবনক্ষি ানাি 

হপিা: মভাহা: আবুল হাসনাত 

মািা: মভাসা: আসভা তসতিকা।  শ্রমাবা:01963-

054380 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: রাজশাহী মকট ম ভহাতফদ্যালয়, 

শ্রেহি : অনাস ম 1ভ ফষ ম 

শ্ররা : 
৩য় 

 

 

গ্রুপ : ঘ (সফ মসাধারন) শ্রেহি পয জন্ত । হব  : ফাাংলা বাষা প্রততষ্ঠায় বাষা শতহদদদর অফদান  । লব্দীমা : ১৮০০ 

 

ক্র. নং প্রতিয োগীর তিিরণ তিক্ষো প্রতিষ্ঠোযনর নোম অিস্থোন 

১. 

নাম: শ্রিাহুরা খানম 

হপিা: মভা: ইসাহাক আলী খান 

মািা: মফগভ খায়রুন নাহার।  শ্রমাবা: 01818-401343 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: সরকাতর টিচাস ম মেতনাং কদলজ 

 

 

১ম 

২. 

নাম: হবহক শ্রবগম 

হপিা: মক. এভ. শাভসুর রহভান 

মািা: তশতরনা ফানু।        শ্রমাবা: 01724-339323 

ঠিকানা: 313, কাজীহাটা, রাজশাহী 

২য় 

৩. 

নাম: হরক্তা দাল 

হপিা:  রভনী মভাহন দাশ 

মািা: সতফতা রানী দাস।   শ্রমাবা: 01755-168699 

গ্রাভ: তফদনাদপুর 

থানা: ভততহার , রাজশাহী ৩য় 

 

 

গ্রুপ : ঙ (তফদশষ (প্রততফতি))। হব  : ফাাংলা বাষা প্রততষ্ঠায় জাততর ততার অফদান  । লব্দীমা : ১0০০ 

 

ক্র. নং প্রতিয োগীর তিিরণ তিক্ষো প্রতিষ্ঠোযনর নোম অিস্থোন 

১. নাম: নাহরন পারভীন 

হপিা: মভা: আব্দুর রাজ্জাক 

মািা: তাহতভনা খাতুন।  মভাফা:01790-057807  

হড়গ্রাভ, রাজাড়া, রাজশাহী 

১ম 

২. শ্রমাা: আতনকা তাসনীভ  

হপিা: মভা: এনামুল হক 

মািা: শাতকলা শাহ। শ্রমাবা: ০১৭১0-8৭৩৭১৭ 

প্রহিষ্ঠাক্ষনর নাম: লীদ নর্মু ক বাহকা উচ্চ 

হবদ্যা , রার্লাী 

শ্রেহি : ৮ম ,             লাখা : সুরমা ,      শ্ররা : ৯ 

২য় 

                                                                                                              

স্বাক্ষতরত/২০-০২-২০২২ 

(মভা: ভাসুদ রানা) 

সহকারী তরচালক 

তফবাগীয় সরকাতর গণগ্রন্থাগার 

রাজশাহী। 

মপান (0721)772634 

rajshahidpl@gmail.com 

 


