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ক্র.নং পাঠাগারেে নাম ও ঠিকানা প্রতিষ্ঠাকা

ল 

রেতি: নং বইরেে 

সংখ্যা 

সদস্য 

সংখ্যা 

গ্রন্থাগাতেরকে নাম ও  রমাবা: সভাপতি/সম্পাদরকে নাম, 

পদতব, রমাবা: 

    

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

১ পদ্মা সাধােণ গ্রন্থাগাে, িালাইমােী, রপা: কািলা, থানা: 

রবাোতলো,  রিলা: োিশাহী। 

১৯৭৭ োিশাহী-০১ ৪৯৫৪ ৭৭৯ রমা: সাইদুে েহমান 

০১৯১২-৮৯১৬০৯ 

রমা: সাইদুে েহমান 

০১৯১২-৮৯১৬০৯ 

 

২ প্রতিভা পাঠাগাে, সপুো তমোপাড়া, রবাোতলো, োিশাহী। ২০০৭ োিশাহী-০২ ১০০১ ১০০ রমা: আতমনুে েহমান 

০১৭১৫-০৮১৫৩৩ 

রমা: আতমনুে েহমান 

০১৭১৫-০৮১৫৩৩ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ  

৩ রেরনসা পাঠাগাে, পবা, নতুনপাড়া, শাহমুখদুম, োিশাহী। ২০০৭ োিশাহী-০৩ ৫০১ ১৮০ রমা আশোফ হাতবব তসতিকী 

০১৭২৭-০৫৭৪৯৭ 

রমা আশোফ হাতবব 

তসতিকী০১৭২৭-০৫৭৪৯৭ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ 

৪ ভাই ভাই সাধােণ গ্রন্থাগাে, িালাইমােী, মতিহাে, 

োিশাহী।  

১৯৯১ োিশাহী-০৪ ১০০৭ ৩৭ এস,এম, সাইদুে েহমান 

০১৯১৩-৭২৪১৪১ 

আবু সাইদ 

০১৯১৩-৭২৪১৪১ 

 

৫ োিশাহী সাধােণ গ্রন্থাগাে, তমোপাড়া, র াড়ামাো, 

রবাোতলো, োিশাহী। 

১৯৮৪ োিশাহী -০৫ ৩৬৫৪৪ ১৮০ শুকুে রমাহাম্মদ 

 ০১৭৩১-৩৪০১৩৬ 

রমাহাম্মদ িাজুল ইসলাম 

০১৭২৬-১৯২০০৩ 

 

৬ খািা স্মৃতি পাঠাগাে, রপা: সপুো, রবাোতলো, োিশাহী। ১৯৯৮ োিশাহী -০৬ ১০০০ ১০৫ রেিাউল হাসান 

০১১৯৯-১৮৮৭২৯ 

রেিাউল হাসান 

০১১৯৯-১৮৮৭২৯ 

 

৭ িননী গ্রন্থাগাে  ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, রপা: সপুো 

রবাোতলো, োিশাহী। 

১৯৯৬ োিশাহী-০৭ ৪৮৮৫ ১২১ রমা: একোমুল হক 

০১৯১৬-০৯৯১১৩ 

রমা: ইনিামুল হক 

০১৭৫৬-২৬৫৪৮৪ 

 

৮ তকরশাে কুতড় রমলা পাঠাগাে, রসানাতদ ীে পাড়, 

োিশাহী। 

২০০৬ োিশাহী-০৮ ৮২০ ১২০ ------------- রমা: েিব আলী  

০১৭১১-৬২২৫৪৭ 

 

৯ সামসুতিন  রমরমাতেোল পাঠাগাে, রমৌগাতি, রমাহনপুে, 

োিশাহী। 

২০০৩ োিশাহী-০৯ ৩৫০০ ৬৩০ িাহীদ ইসলাম 

০১৮২৩-৫৫০০২৬ 

রখান্দকাে নাসীে উতিন 

০১৭৫০-৯৭৯৯৭৭ 

 

১০ রকন্দ্রীে তকরশাে পাঠাগাে, রিেখাতদো উত্তে পাো, 

োিশাহী। 

১৯৯৭ োিশাহী-১০ ৩২০০ ১২০ রমা: রসাহাগ আলী 

০১৭১৭-০৮৯০৬০ 

 রমা: রসাহাগ আলী 

০১৭১৭-০৮৯০৬০  

 

১১ মুতিযুদ্ধ পাঠাগাে,সাগেপাড়া,রবাোতলো,োিশাহী। ২০০২ োিশাহী-১১ ১০০৩ ১৭৫ েতবউল রহারসন 

০১৭২৮-০৫০৬৯৩ 

কামরুজ্জামান 

০১৭১১-১০৯৬৩৪ 

 

১২ হাতসমুতিন রমান্ডল স্মৃতি পাঠাগাে,সপুো ২০০৮ োিশাহী -১২ ২০০৮ ১০২ রমা: আহসান হাবীব রমা:শতেফুল ইসলাম  
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রবাোতলো,োিশাহী। ০১৭১৯-১০৫৩০৯ ০১৭১২-২০৫৩৯২ 

১৩ সুললনা লাইরেতে ও আবৃতত্ত পতেষদ,রপা: তি.তপ. ও 

,োিশাহী। 

১০১১ োিশাহী-১৩ ৭০০ ১২৫ রিসতমন (রমাবাইল) 

নাই 

সুিলা ইসলাম 

০১৯১৪-৯৫৯২৩২ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ। 

১৪ েতহমবক্স স্মৃতি পাঠাগাে,সপুো,শাহমখদুম, োিশাহী। ২০০২ োিশাহী-১৪ ১৫০৭ ১৫০ তমিানুে েহমান 

০১৯৪৫-১৮০৯৫৪ 

রমা: তিোউল হক 

০১৭১৬-২০১৪০৮ 

 

১৫ রশখ মতনরুল ইসলাম আলমগীে ক্রীড়া পাঠাগাে ও 

সংগ্রহশালা, ৯৭/১, শাহমখদুম আবাতসক এলাকা, সপুো, 

োিশাহী। 

২০০৭ োিশাহী-১৫ ২৯৯৭ ১৫৫ আবু সারলহ রমাল্লা  

০১৬২৮-৭১১৫৪৩ 

  

১৬ চতিপুে গণপাঠাগাে, বা া , োিশাহী। ২০০৯ বা া-০১ ৫৭০ ৪০১ োতকব আলী 

০১৭০৪-২৪১৬৮৩ 

রমা: নুরুজ্জামান 

০১৭১৪-৬০৪৩০৬ 

 

১৭ পলান সেকাে পাঠাগাে, বউসা, বা া, োিশাহী। ১৯৯০ বা া-০২ ৬০০ নাই হাতববুে েহমান 

০১৭৮৪-৮৬৬৫২১ 

রমা: হােদাে আলী 

০১৭১৯-৫৩৩৭৫১ 

 

১৮ আড়ানী গণরকন্দ্র পাঠাগাে, আড়ানী, বা া, োিশাহী।  ২০০৩ বা া-০৩ ১৭০৫ ৪২৬ রমাসা: নাতগ যস খাতুন 

০১৭৩৭-০৫৬৪২৬ 

রমা: মকবুল রহারসন 

০১৭১৪-৯৪৪৫৬১ 

 

১৯ বা া উপরিলা রকন্দ্রীে পাঠাগাে, বা া ,োিশাহী।  ১৯৮৮ বা া-০৪ ২১৯৬ ১১৫ রমা: আ: মতিদ সেকাে 

০১৯১২-৫৯৫৪২৪ 

রমা: আ: মতিদ সেকাে 

০১৯১২-৫৯৫৪২৪ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ 

২০ রনারশে আলী স্মৃতি পাঠাগাে,রবড়াবাড়ী, বসন্তরকদাে, 

রমাহন পুে,োিশাহী। 

২০০৭ রমাহনপুে-০১ ৯৮৭ ২০০ রমাসা: রুতবনা খাতুন 

০১৭৩৮-৭৭৮৬৭০  

রমাসা: সুতফো খাতুন 

০১৭৮৬-৯৩৮৩৪৬ 

 

২১ মাস্টাে আব্দুল হাতমদ গণগ্রন্থাগাে,রমাহাম্মদ পুে, 

বালানগে, বাগমাো, োিশাহী। 

২০১০ বাগমাো-০১ ৭২০ ১৫০ রমা: আকোম রহারসন 

০১৭২০-৩৫৭৫৭২ 

রমা: সাজ্জাদুল ইসলাম 

০১৭১৫-৭৩৪৪৪৯ 

 

২২ বাড়ীগ্রাম সাতহিয ভবন ও তশক্ষাসং ,বাড়ীগ্রাম, 

হাটগাংরগাপাড়া, বাগমাো, োিশাহী। 

১৯৮২ বাগমাো-০২ ৩১২৫ ৫০ রমা: হাতলমুজ্জামান 

০১৭১১-৪১৭১৭৮ 

রমা: হাতলমুজ্জামান 

০১৭১১-৪১৭১৭৮ 

 

২৩ রসডরকা পাঠাগাে, মাধাইমুতড়,বাগমাো, োিশাহী। ২০০১ বাগমাো-০৩ ৭৯৫ ১৩ এস এম আশোফুজ্জামান 

০১৭১৬-০৮৩১৪৬ 

এস এম আশোফুজ্জামান 

০১৭১৬-০৮৩১৪৬ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ 

২৪ তশবপুে আদশ য চাষী ক্লাব পাঠাগাে, তশবপুে, পুঠিো, 

োিশাহী। 

১৯৪০ পুঠিো -০১ ৮১১ ১০৫ রমা: আ: িব্বাে 

০১৭২৮-০০৭১৩২ 

রমা: আ: িব্বাে 

০১৭২৮-০০৭১৩২ 

কার্ যক্রম 

বন্ধ 

২৫ সাধােণ পাঠাগাে, উপরিলা পতেষদ কযাম্পাস,পুঠিো 

,োিশাহী। 

১৯৪০ পুঠিো-০২ ৩৫০০ ১২০ রমা: িাতহদুল ইসলাম 

০১৭২৩-৩০৫৮৮৯ 

রমা: িাতহদুল ইসলাম 

০১৭২৩-৩০৫৮৮৯ 

 

২৬ সাধনপুে সাধােণ পাঠাগাে, সাধনপুে,পুঠিো, োিশাহী। ১৯৯৫ পুঠিো-০৩ ১৩৬২ ৮৫ রগালাম রমাস্তফা 

০১৭৪৪-৮১৩২৮০ 

রমা: আ: সামাদ 

০১৭১৬-৭৩১৮২৭  

 

 

২৭ সাতহিয ধাো শহীদ শাহিাহান 

গ্রন্থাগাে,ভারটাপাড়া,রগাদাগাতড়, োিশাহী। 

১৯৯২ রগাদাগাতড়-০১ ১৪৭৭ ১২৩ রমা: শাহীন আলম 

০১৭৩৭-৯১৮৯৬৮ 

জুলতফকাে হােদাে 

০১৭৪৫-৫৫৯৬৯৯ 

 

২৮ উিানপাড়া গণরকন্দ্র পাঠাগাে,রগাদাগাতড়,োিশাহী। ২০০০ রগাদাগাতড়-০২ ১৬০৯ ৩৫৮ রমাসা: তফরোিা খতুন রমা: আবুল  রহারসন  
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০১৭৬৪-৩৯৫০৪০ ০১৭১১-৫৭৮২৪৭ 

২৯ পাতনহাে পাবতলক লাইরেতে, পাতনহাে ,রগাদাগাতড়, 

োিশাহী। 

১৯৪৫ রগাদাগাগড়-০৩ ৭৩১৫ ৬৫ রমাোরজ্জম রহারসন 

০১৭৪০-৬৪৪৭৩২ 

মঞ্জুে আহমদ 

০১৭১৮-৮২৩৪১২ 

 

৩০ রগাদাগাড়ী পাবতলক লাইরেতে এি ক্লাব, শীমান্তপুে 

,রগাদাগাতড়, োিশাহী। 

১৯৬২ রগাদাগাতড়-০৪ ৩৬৭৮ ১৩ রমা: েতকবুল ইসলাম 

০১৭১৬-৩৭২০২২ 

রমা: েতকবুল ইসলাম 

০১৭১৬-৩৭২০২২ 

 

৩১ শহীদ মুতিরর্াদ্ধা আবুল কালাম আিাদ পাঠাগাে, পবা, 

োিশাহী। 

১৯৯৭ পবা-০১ ১৫১১ ১০৩ নাতিো রবগম 

০১৯১৪৩৬৯৫০৪ 

হাতসনুে েহমান 

০১৭০৩৬৯০৬৮০ 

 

৩২ আতিমুিীন রশখস্মৃতি পাঠাগাে, সাহাপুে, দারুশাবািাে, 

পবা,োিশাহী।  

২০১০ পবা-০২ ১০০২ ১০০ আ: লতিফ  

০১৭১৭-২৯০১৬০ 

রমাস: মরনাোো ইোসতমন 

০১৭১৩-১৯৫৪৬৫ 

 

৩৩ রমাহাম্মদ হারিম ফাউরিশন 

পাঠাগাে,মতহষবাথান,োিশাহী রকাট য, োিপাড়া,োিশাহী। 

২০১২ োিশাহী-৩২ ৩০০০ ১০৫ ----- সভাপতি: রমাফাখখাে 

রহারসন 

০১৭৮৫-৩২৭৬৮৩ 

 

৩৪ রবলগাতি লাইরেতে, রবলগাতি, ধুেইল, 

রমাহনপুে,োিশাহী। 

২০১৪ োিশাহী-৩৩ ৫৬০ ----  সভাপতি: রমা: আবুল 

বাসাে 

০১৭৬৭-৫৮২৪৮৯ 

 

৩৫ দু:স্থ মানব কল্যাণ পাঠাগাে, োেিান বড়রশা, 

কাতলগঞ্জহাট,িারনাে, োিশাহী। 

২০১৮ োিশাহী-৩৬ ৫০০ ২১  সম্পাদক: রমা: আসাদুে 

েহমান ০১৭৩৬-৩৩৪৯৭৭ 

 

৩৬ পান্না ও ইসমাইল স্মৃতি  সাংস্কৃতিক পাঠাগাে, বাকতশমইল 

, রমাহনপুে,োিশাহী। 

২০০০ িাগ্ররক/০০৭৯ ৩৪০০ ---- রমা:তসহাব আহরম্মদ 

০১৭৭৬১৫৪৩৭৬ 

  

৩৭ পাঠকরফাোম গ্রন্থাগাে ,চকমুিােপুে , চাে াট, োিশাহী। ২০১১ চাে াট-০৩ ৫০৫ ৭৫ রমা: রমাস্তাতকম  

০১৭৩৭-৫৮৪০০২ 

  

৩৮ বঙ্গবন্ধু গ্রন্থাগাে, ইউসুফ পুে, চাে াট, োিশাহী।  ২০১৩ চাে াট-০৪ ৮২১ ১০১ রমা: শামীম রহারসন 

০১৭৭৪-০৯০১০৩ 

  

৩৯ আব্দুল মতিদ স্মৃতি পাঠাগাে, োমচন্দ্রপুে (সাধুেরমাড়) 

র াড়ামাো,রবাোতলো,োিশাহী। 

২০১৬ িাগ্ররক/০১৮২ ৬০০ ২০০ সসেদ আহমদ খান 

০১৭১৩-৩৩৭৭১৫ 

  

40 দেগা ডাঙ্গা গণপাঠাগাে,  

ডাক: চন্দন রকাঠা, িারনাে, োিশাহী। 

১৯৯৯ িারনাে- ০১ ১৩৫৩ ৪৫৩ রমািা: মঞ্জুআো রবগম তবউটি  রমা: মুতিবুে েহমান  

৪১ ডাকো সাধােণ পাঠাগাে ও সমাি কল্যাণ সতমতি, গ্রাম: 

ডাকো, চাে াট, োিশাহী। 

১৯৮৪ চাে াট- ০১ ৫০১ ৬৫ আব্দুস সাত্তাে আলিাব রহারসন 

০১৭২৫-৬২১৫০৭ 

 

 

৪২ কামােগাঁ রকন্দ্রীে গ্রন্থাগাে 

রপা: কামােগাঁ, িারনাে, োিশাহী। 

২০০২ িারনাে -১৬ ১৩৫০ ৪০০          

০১৭৩৮৭০৬২৪৯ 

      -             

০১৭১৫১৯৯০৭৬ 

 

৪৩ তবল্লী গণরকন্দ্র পাঠাগাে, 

রপা: সচে সখে, িারনাে, োিশাহী। 

২০০৪ িারনাে -১০ ১০৫০ ৫৮০ রমাসা: তপোো খাতুন রমা: িাতমলুে েহমান 

০১৭৪৩-৯০৬০২৭ 
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৪৪ গ্রাম ফাউরিশন লাইরেতে  

গ্রাম: মুিাে পুে, চাে াট, োিশাহী। 

২০১০ চাে াট-০২ ৫১২ ১০০ রমা: োতকব রহারসন  রমা: রমাোরজ্জম রহারসন 

০১৭৩৯-৬১০২৭২ 

 

৪৫ মালবান্ধা গণরকন্দ্র পাঠাগাে 

রপা: চন্দন রকাঠা, িারনাে, োিশাহী। 

২০০২ িারনাে -০২ ৮৭৪ ৩২৮ রমাসা: োতিো রমাসা: োতিো  

৪৬ রপৌে মরডল গণরকন্দ্র পাঠাগাে 

 িারনাে, োিশাহী। 

২০০৮ িারনাে- ১৩ ৯৭৭ ৪৫০ রমাসা: জুরলখা খাতুন রমাসা: জুরলখা খাতুন  

৪৭ বরেন্দ্র গ্রন্থাগাে, িারনাে উপরিলা পতেষদ কমরেক্স, 

িারনাে, োিশাহী। 

২০০২ িারনাে-১৫ ৫০০০ ৮০  কািী তিোউল বারসি 

০১৭১৫-১৮৬৫৬২ 

 

৪৮                                     ২০১৭        -৩৭ ৫০০ ১০০                                         

০১৭৪০-৪৮৩৪০৭ 

 

৪৯                                               

             

২০১৫        -৩৮ ৫০০ ১০০                       

০১৭৩৭-১৬৩৭৭৪ 

 

 
 

 

        / ০৬.০২.২০২২ 
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