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বাাংলা নববর্ ষ-1429 উপদে আদয়াতজত রচনা প্রততদযাতগতার চূড়ান্ত ফাফ 

 

গ্রুপ: ক (পঞ্চম-অষ্টম) । তবয় : বাঙাতর প্রাদণর উৎব বাাংা নবব ষ । লব্দীমা: 1000 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

নাম: আ আতরফ তবন রাতকব 

তপতা: মহা: রাকিবুল ইসলাম 

মাতা: মমাছা: মাহাফুজ আরা। মমাবা:01712413005 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজশাহী িললকজলেট স্কুল 

মেতণ : ৬ষ্ঠ  ।  লাখা :  

 

১ম 

 

২. 

নাম: আতফয়া হুমায়রা অনন্যা 

তপতা:  

মাতা: । মমাবা: 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: কশমুল মমলমাকরোল নর্ ষ সাউর্ স্কুল এন্ড 

িললজ, মেতণ : ৮ম  লাখা :জুঁই   , মরা: 02 

 

২ে 

 

৩. 

নাম: ফাততমা ফারজানা 

তপতা: মমা: রকিকুল ইসলাম 

মাতা:মমাছা: মিরল ৌসী খাতুন। মমাবা:01303228450 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজশাহী িযান্টনলমন্ট স্কুল এন্ড িললজ 

মেতণ : ৭ম  ।  লাখা :  

 

৩ে 

 

গ্রুপ: খ (নবম- দ্বােল) । তবয় : বাঙাত াংস্কৃততর তবকাদল বাাংা নববদ ষর প্রভাব । লব্দীমা: 1200 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

নাম: এ ,এম, মরদুয়ান জুনাদয়ে 

তপতা: এস, এম, লুৎির রহমান 

মাতা:িারহানা মবগম ।  মমাবা:01320774878  

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজশাহী িললজ, রাজশাহী। 

মেতণ : এিা শ   লাখা :  

 

১ম 

 

২. 

নাম: তনলাত াাতব ফাতরা 

তপতা: মমা: শকরফুল ইসলাম 

মাতা:সুলতানা মিরল ৌসী খানম।  মমাবা: 01716136959 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: কনউ গভ: কিকি িললজ, রাজশাহী। 

মেতণ : এিা শ।  লাখা : ি 

 

২ে 

 

৩. 

মমাছা: আতফয়াতু জান্নাত 

তপতা: মৃত বজলুর রমান 

মাতা: াতনা রমান,  মমাবা: ০১৭৩৬-৭৫২২৭৪ 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: লীে মামুন মামুে পুতল াইন্স স্কু 

অযান্ড কদজ, রাজলাী। মেতণ : 9ম , মরা : 12 

 

৩ে 

 

গ্রুপ: গ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তর) । তবয় : বাঙাতর অাম্প্রোতয়ক মচতনা ও নবব ষ। লব্দীমা: 1500 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

নাম: পারদভজ কতবর 

তপতা:আব্দুস সামা  

মাতা:মরালিো মবগম। মমাবা: 01782432438 

তনউ গভ: তিগ্রী কদজ,রাজলাী 

মেতণ :  অনা ষ 3য় ব ষ 

 

১ম 

 

২. 

নাম: জুুঁই রানী বম ষন 

তপতা: মজযাৎস্না চন্দ্র বম ষন 

মাতা: জেন্তী রানী বম ষন ।  মমাবা:01732-526397 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজশাহী কবশ্বকবদ্যালে 

মেতণ : অনাস ষ ৪র্ ষ বর্ ষ (বাাংা) 

 

২ে 

 

৩. 

নাম: সুমাইয়া মাদন তমম  

তপতা: মমা: এমারত মাদন মখাকা 

মাতা: তলউী আক্তার।  মমাবা: 01788-198242 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজলাী কদজ,রাজলাী 

মেতণ :  অনা ষ ১ম বর্ ষ (বাাংলা) 

 

 

৩ে 

 

গ্রুপ: ঘ (ব ষািারন) । তবয় : জাতীয় জীবদন বাাংা নববদ ষর প্রভাব। লব্দীমা: 1800 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম/ঠিকানা অবস্থান 

 

১. 

নাম: মমাা: আব্দু মাতনক 

তপতা:মমা: মমামতাজ উদ্দীন 

মাতা: মমাসা: মমাসললমা মবগম।মমাবা:01712694496  

প্রততষ্ঠাদনর নাম: উপলজলা সমাজলসবা অকিসার, 

চারঘাট, রাজশাহী। 

 

১ম 

 

২. 

নাম: সুলতানা মিরল ৌসী খানম 

কপতা: আলহাজ্ব খান ইসহাি আলী 

মাতা: মমাসা: খাইরুন নাহার।মমাবা: 01716136959 

প্রভার্ি, ব্যবস্থাপনা কবভাগ, মহানগর মহাকবদ্যালে, 

নও াপাড়া, রাজশাহী। 

 

২ে 

 

৩. 

নাম: খাতেজাতু মকাবরা 

তপতা: মমা: মসালাইমান আলী 

মাতা: জান্নাতী মবগম ।  মমাবা: 01740073412 

পূব ষ/32/কি রাজশাহী কবশ্বকবদ্যালে মিাোট ষার, রাজশাহী 

কবশ্বকবদ্যালে, রাজশাহী। 

 

৩ে 

 

 



 

বাাংলা নববর্ ষ-1429 উপদে আদয়াতজত তচত্াাংকন প্রততদযাতগতার চূড়ান্ত ফাফ 

 

গ্রুপ: ক , অনূি ষ- ৭ বছর । রচনা প্রততদযাতগতার তবয় : ববলাখী মমা । 

 ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

নাম: সািাোত আজমাইন নাকি 

কপতা: মমা: মগালাম কিবকরো কবপ্লব 

মাতা:িারজানা ইোসকমন কমকি । মমাবা:01718319965  

প্রততষ্ঠাদনর নাম: কশমুল মমলমাকরোল নর্ ষ সাউর্ স্কুল 

এন্ড িললজ। মেকি: মিকজ, শাখা:  

 

১ম 

 

২. 

নাম: জান্নাতুল মাওো 

কপতা: মমা: শাহ আলম 

মাতা: মরলহনা পারভীন। মমাবা:  

প্রততষ্ঠাদনর নাম: পদ্মা স্কুল এন্ড িললজ। 

মেকি: ১ম, শাখা: মরাল: 2 

 

২ে 

 

৩. 

নাম: মমা: মানাফ আব্দুল্লা 

তপতা: মমা: মমলহ ী হাসান 

মাতা: মমাসা: রুমানা পারভীন।মমাবা:  

প্রততষ্ঠাদনর নাম: কশমুল মমলমাকরোল নর্ ষ সাউর্ স্কুল 

এন্ড িললজ। 

মেকি: , শাখা:  

 

৩ে 

 

গ্রুপ: খ , 8-12 বছর । রচনা প্রততদযাতগতার তবয় : মলাভাযাত্া । 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

নাম: রাকান আতয়ান (জাওয়াে)  

তপতা: মমা: নুরুন্নবী 

মাতা: মমাসা: মরািসান আিলরাজ। মমাবা:01716456757 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: রাজশাহী িললকজলেট স্কুল। 

মেকি:5ম , শাখা:  

 

১ম 

 

২. 

নাম: অনা রকার  

তপতা: সজল চন্দ্র সরিার 

মাতা: পূকি ষমা বকনি। মমাবা:01724-042901 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: সরিাকর প্রমর্নার্ বাকলিা উচ্চ 

কবদ্যালে। 

মেকি: ৫ম , শাখা:  

 

২ে 

 

৩. 

নাম: তাবাসুম আক্তার নাতবয়া 

তপতা: মমা: কসিাত উদ্দীন বাকি 

মাতা: মমাসা: তাহাকমনা আক্তার কনশী ।মমাবা: 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: পদ্মা স্কুল এন্ড িললজ। 

মেকি:5ম , মরাল: ০২,শাখা:  

 

৩ে 

 

গ্রুপ: গ, তবদল (প্রততবতি)। রচনা প্রততদযাতগতার তবয় :  ববলাখী মমা । 

ক্র. নাং প্রততদযাগীর তববরণ তলো প্রততষ্ঠাদনর নাম অবস্থান 

 

১. 

মমাা: িাকরহা আকব া সুলতানা  

তপতা: মমাহা: মমাোলেম মহালসন 

মাতা: মমাসা: মাকবো মবগম।   মমাবা: 01711-960611 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: কশমুল মমলমাকরোল নর্ ষ সাউর্ স্কুল 

এন্ড িললজ, রাজশাহী। মেতণ : ১০ম  

 

১ম 

 

২. 

নাম: মমাা: আতনকা তানীম 

তপতা: মমা: এনামুল হি 

মাতা: শাকিলা শাহ ।মমাবা: 01710-873717 

প্রততষ্ঠাদনর নাম: শহী  নজমুল হি 

মেতণ : 8ম 

 

২ে 

 

৩. 

নাম: কাউতরন মাদন 

তপতা: মমা: আবু মহালসন কসকদ্দিী 

মাতা: সাকজো আিকরন ।মমাবা:01558-423360 

প্রততষ্ঠাদনর নাম:  

মেতণ :  

 

৩ে 

 

 

স্বাক্ষকরত/১২-০৫-২০২২ 

(মমা: মাসু  রানা) 

সহিারী পকরচালি 

কবভাগীে সরিাকর গিিন্থাগার, রাজশাহী 

মটকললিান: 02588857634 

rajshahidpl@gmail.com 

 

 

 

পুরস্কার ও সন পত্র কবতরলির তাকরখ ও সমে  প্রলতযি কবজেীলি মমাবাইলল িল িলর সমেমলতা জাকনলে ম ো হলব 


