
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 
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১৭ ভার্ চ জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয  যভান এয জন্তদফ ও জাতীয় তশু তদফ ২০২২ উরদে চিত্রাংকন  প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

গ্রু: ‘ক’ অনুর্ধ্চ তিতীয় শেতণ। তফলয়: উন্ুক্ত 

 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নরম: ওয়রফর তরহচিমর 

চিত: মমর: আবুল মরজন 

মরতর: নুরুন নুহরি। মমরবর: 01706-182269 

প্রচতষ্ঠরননি নরম: িরঠরনিরড়র স: প্রর: চবদ্যর: 

মেনী: ১ম ১ম 

2. 

নাভ: ভাাতথয শভাাম্মদ (মৃন্য়)  

ততা: রুবরব আহনমদ 

ভাতা: নূিজরহরন মবগম।শভাফা:01715-140240 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ,যাজাী। 

শেতণ : ২য় 

২য় 

3. 

নাভ: শভা: ইব্রাতভ াদাত 

ততা: শভা: আতজজুয যভান 

ভাতা: শভাা: নাজনীন আযা।শভাফা: 01740-277877 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ,যাজাী 

শেতণ : না চাযী 

৩য় 

4. 

নরম: ইশির মমরনশ েদ 

চিতর: মমর: চনয়রজ মমরনশ েদ 

মরতর: আনয়শর চসচিকর। মমরবর: 01716-334016 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: কযরন্টননমন্ট িরবচলক স্কুর এন্ড 

কদরজ,যাজাী। 

শেতণ : 1ভ 

৩য় 

 

 

গ্রু: ‘খ’ (তয়-৫ভ) শেতণ। তফলয়: ফঙ্গফন্ধু ও ফাাংরাদদ 

 
 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: কাজী মুভতাতনা মুাযযত 

ততা: করজী মরহমুদুি িহমরন 

ভাতা: সরিচমন সুলতরনর ।শভাফা: 01717-905019 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:শচহদ নজমুল হক, যাজাী। 

শেতণ : ৫ম ১ম 

2. 

নাভ: আনাপ আতদফ  

ততা:  

ভাতা:  । শভাফা: 01743-227566 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ,যাজাী 

শেতণ : 4থ ে 

২য় 

3. 

নাভ: াতদয়া আনজুভ 

ততা: মমর: শরখরওয়রত মহরনসন 

ভাতা:  মমরসর: চশিীন আক্তরি।শভাফা: 01745-999111  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ,যাজাী 

শেতণ : ৩য় 

৩য় 

4. 

নাভ: মুনতাতয ভামুদ 

ততা: মমর: িরচকব মরহমুদ 

ভাতা: মমরসর: মরহমুদর আখতরি।শভাফা: 01717-853430  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ,যাজাী 

শেতণ : ৫ম 

৩য় 

 

 

গ্রু: ‘গ’ (তফদল/প্রততফন্ধী অনুর্ধ্চ ১২ ফছয) শেতণ। তফলয়: উন্ুক্ত 

 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

1. 

কাওরিন হ াসেন 

রিতা: হ া: আবু হ াসেন রেরিকী 

 াতা: োরিয়া আফরিন,   হ াবা: ০১৫৫৮-৪২৩৩৬০ 

প্ররতষ্ঠাসনি না :  েরিদ র শন একাসে ী স্কুল এন্ড 

কসলি, িািশা ী 

হেরি: ২য়, শাখা: ক , হিাল:  ১৩,      (প্ররতবন্ধী) 

১ম 

 
 
 
 
 

 

স্বরক্ষচিত/28-03-2022 

মমর: মরসুদ িরনর 

সহকরিী িচিিরলক 

চবভরগীয় সিকরচি গণগ্রন্থরগরি, িরজশরহী 



১৭ ভার্ চ জাততয ততা ফঙ্গফন্ধু শখ মুতজবুয যভান এয জন্তদফ ও জাতীয় তশু তদফ ২০২২ উরদে যর্না প্রততদমাতগতায পরাপর  

 

গ্রু: ‘ক’ (৫ভ-৮ভ) শেতণ। তফলয়: ফঙ্গফন্ধুয তশুকার। 

 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: আরভা াতন 

ততা:  আতযপ শাদন 

ভাতা:আয়া ততিকা।    শভাফা:01770-300115 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তমুর শভদভাতযয়ার নথ চ াউথ স্কুর 

এন্ড কদরজ 

শেতণ : 7ভ  াখা :     , শযার: 

১ম 

2. 

নাভ: আফযায পাযান আদভদ  

ততা: শগারাভ কাদজভ আরী 

ভাতা: পাযানা ইয়াতভন।  শভাফা: 01712-111107 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কযান্টনদভন্ট াফতরক 

স্কুর ও কদরজ। 
শেতণ : 8ভ  াখা :     , শযার: 38 

২য় 

3. 

নাভ: তযপা তাভান্না  

ততা:শভা: ফাায উিীন মৃধা 

ভাতা: শতাহুযা খানভ। শভাফা: 01818-401343  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কযান্টনদভন্ট াফতরক 

স্কুর ও কদরজ। 
শেতণ : 8ভ  াখা :     , শযার: ৫6 

৩য় 

 
 

গ্রু: ‘খ’ (৯ভ-িাদ) শেতণ। তফলয়: ফঙ্গফন্ধুয যাজননততক জীফন। 

 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: আততক তাতভদ ওত 

ততা: শভা: আযাদ আরী 

ভাতা: উদম্ম ারভা। শভাফা: 01775-587914 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: গব: ল্যাফদযটযী াই 

স্কুর,যাজাী। 
শেতণ: 9ভ  

১ম 

2. 

শভাা: ফরচিহর আচবদর সুলতরনর  

ততা: মমরহর: মমরয়রনেম মহরনসন 

ভাতা: মমরসর: মরচবয়র মবগম।   শভাফা: 01711-960611 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: চশমুল মমনমরচিয়রল নথ ে সরউথ 

স্কুল এন্ড কনলজ,িরজশরহী 

শেতণ : ১০ম াখা :    শযার : 

২য় 

3. 

শভাছা: আতপয়াতুর জান্নাত 

ততা: মৃত ফজলুয যভান 

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

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ীদ ভামুন ভামুদ পুতর 

রাইন্প স্কুর অযান্ড কদরজ, যাজাী। শেতণ : 9ভ 

, শযার : 12 

৩য় 

 
গ্রু: ‘গ’ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তয) শেতণ। তফলয়: ফঙ্গফন্ধুয যাজননততক জীফন। 

 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: তিতা ভন্ডর ভতনলা 

ততা: মৃত. বফানী কুভায ভন্ডর 

ভাতা: তৃতপ্ত যানী দা।      শভাফা: 01749-319810  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কদরজ, 

যাজাী।শেতণ: ভাস্টা চ শল ফল চ          তফবাগ: 

অথ চনীতত ,শযার : 422153 

১ম 

2. 

শভাছা: াতদয়া আপতযন 

ততা:  শভা: আতভরুর ইসলরম 

ভাতা:শভাছা: াতনা খাতুন। শভাফা: 01749-252770 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কদরজ,যাজাী 

শেতণ :  অনা চ 3য় ফল চ (প্রাতণতফদ্যা ) 

শযার: 231091 

২য় 

3. 

নাভ: সুভাইয়া শাদন তভভ  

ততা: শভা: এভাযত শাদন শখাকা 

ভাতা: তউরী আক্তায।  শভাফা: 01788-918242 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কদরজ,যাজাী 

শেতণ :  অনা চ  

 

৩য় 

4. 

নাভ: নাতপজা ইরাভ তনতথ 

ততা:  নূয শভাাম্মদ 

ভাতা: াতনা শফগভ।  শভাফা: 01722-728294 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী তফশ্বতফদ্যারয় 

শেতণ : অনা চ ৩য় ফল চ 

াখা :                  , শযার:  

৩য় 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

স্বরক্ষচিত/28-03-2022 

মমর: মরসুদ িরনর 

সহকরিী িচিিরলক 

চবভরগীয় সিকরচি গণগ্রন্থরগরি, িরজশরহী 



২৬ ভার্ চ স্বাধীনতা ও জাতীয় তদফ ২০২২  উরদে আদয়াতজত িিনর প্রততদমাতগতায পরাপর  

 

গ্রু: ‘ক’ (৫ভ-৮ভ) শেতণ। তফলয়: ফীযদেষ্ঠদদয কথা। 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: নুযাত জাান 

ততা:সরচহদুল আলম 

ভাতা: মিনহনর িরিভীন। মমরবর:01749-707102  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: চশমুল মমনমরচিয়রল নথ ে সরউথস স্কুল 

এন্ড কনলজ 

শেতণ : 7ম  শরখা :     , মিরল:  

১ম 

2. 

নাভ: পাততভা পাযজানা 

ততা: মমর: িচফকুল ইসলরম 

ভাতা: মমরছর: মফিনদৌসী খরতুন। মমরবর: 01303-228450 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: িরজশরহী কযরন্টননমন্ট িরবচলক স্কুল 

ও কনলজ। 

শেতণ : 7ম  শরখা :     , মিরল:  

২য় 

3. 

নাভ: জান্নাতুর ভাওয়া 

ততা:মমর: চসহরবুি িহমরন 

ভাতা: মমরছর: মরহমুদর চসচিকর।  মমরবর: 01710-769678 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যকাতয ত. এন. ফাতরকা উচ্চ 

তফদ্যারয়, যাজাী। 

শেতণ : 8ম  শরখা :     মিরল:  

২য় 

৪. 

নাভ: াতপন তকফতযয়া 

ততা: মমর: মগরলরম চকবচিয়র 

ভাতা: মুক্তর িরিভীন।  মমরবর: 01712-532799  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: গভ: ল্যরবনিটচি হরই স্কুল, 

িরজশরহী। 

শেতণ : 8ম  শরখা :     ,    মিরল: 03 

৩য় 

৫. 

নাভ: াযাদফরা াহ্ 

ততা: ড: শরহ্  আজম 

ভাতা: ড: নরসিীন লুবনর।  মমরবর:01788-814482  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:প্রততষ্ঠাদনয নাভ: িরজশরহী 

কযরন্টননমন্ট িরবচলক স্কুল এন্ড কনলজ। শেতণ : 5ম  

শরখা : ,  মিরল: ৪৫ 

৩য় 

 

গ্রু: ‘খ’ (৯ভ-িাদ) শেতণ। তফলয়: স্বাধীনতায সুফণ চজয়ন্তী ও ফঙ্গফন্ধু। 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ:  তাভান্না শপযদদৌ ইভা 

ততা: মমর: করনজম আলী 

ভাতা: মমরছর: চিচজয়র খরতুন।  মমরবর: 01964-235458 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: িরজশরহী কদরজ, যাজাী 

শেতণ : 12 ১ম 

2. 

নাভ: শভা: ইভযানুর ইরাভ ইাদ 

ততা: আবু বকি চসচিক 

ভাতা: ইির খরতুন । মমরবর: 01737-542378  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: চনউ গভ: চডচগ্র কনলজ। 

শেতণ : 12,  শরখা :     ,            ২য় 

3. 

শভাা: ফরচিহর আচবদর সুলতরনর  

ততা: মমরহর: মমরয়রনেম মহরনসন 

ভাতা: মমরসর: মরচবয়র মবগম।   শভাফা: 01711-960611 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: চশমুল মমনমরচিয়রল নথ ে সরউথ স্কুল 

এন্ড কনলজ,িরজশরহী 

শেতণ : ১০ম াখা :    শযার : 

৩য় 

 

গ্রু: ‘গ’ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তয) শেতণ। তফলয়: শানায ফাাংরা তফতনভ চাদণ ফঙ্গফন্ধুয স্বপ্ন  

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: জুুঁই যানী ফভ চন 

ততা:  মজযরৎস্নর িন্দ্র বম েন 

ভাতা:জয়ন্তী িরনী বম েন ।  মমরবর:01732-526397 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: িরজশরহী চবশ্বচবদ্যরলয় 

শেতণ : অনরস ে ৪থ ে বর্ ে 

ফাাংরা 

১ম 

2. 

নাভ: শভা: মুযাদ াান  

ততা: মমর: জরমরত ইসলরম 

ভাতা: খরনলদর আক্তরি। মমরবর: 01819-267123  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: িরজশরহী কনলজ,িরজশরহী 

শেতণ :  অনরস ে  

মিরল:  

২য় 

3. 

নরম: জরচহদ হরসরন 

চিতর: চলয়রকত আলী 

মরতর: মজরনরকী মবগম। মমরবর: 01791-358206 

প্রচতষ্ঠরননি নরম: বনিন্দ্র চবশ্বচবদ্যরলয়, িরজশরহী। 

মেণী: অনরস ে ৪ থ ে বর্ ে ৩য় 

 

গ্রু: ‘ঘ’ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তয) শেতণ। তফলয়: স্বাধীনতায সুফন চজয়ন্তীদত নতুন প্রজদন্য বাফনা  

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

 

1. 

নাভ: তযক্তা দা 

ততা:  িমনী মমরহন দরশ 

ভাতা: সচবতর িরনী দরশ।   শভাফা: 01755-168699 

গ্ররম: চবননরদপুি 

থরনর: মচতহরি , িরজশরহী ১ম 

2. 

নাভ: নাতযন াযবীন 

ততা:মমর: আব্দুি িরেরক 

ভাতা: তরহচমনর খরতুন।  মমরবর:01790-057807  

হড়গ্ররম, িরজিরড়র, িরজশরহী 

২য় 

3. 

শভা: তপউন নফী শর্ৌধুযী 

ততা: শভা: নূরুন নফী শর্ৌধুযী 

ভাতা:  হুসনন আির মিৌধুিী ।  শভাফা: 01706-699727 

ফুদকীিরড়র, মঘরড়রমরির 

মবরয়রচলয়র, িরজশরহী। ৩য় 

 
স্বরক্ষচিত/28-03-2022 

মমর: মরসুদ িরনর 

সহকরিী িচিিরলক 

চবভরগীয় সিকরচি গণগ্রন্থরগরি, িরজশরহী 


