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১৫ আগস্ট জাতীয় শাকতদফ ২০২২ উদমান উরদে আদয়াতজত তিত্াাংকন প্রততদমাতগতায চূড়ান্ত  পরাপর 

গ্রু : ক (অনূর্ধ্ব - ৭ ফছয) । তফলয় : উন্ুক্ত  

ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  অফস্থান 

১. 

নাভ: াপায়াত আজভাইন নাতপ 

ততা: শভা: শগারাভ তকফতযয়া তফপ্লফ 

ভাতা: পাযজানা ইয়াতভন তভতি, শভা: ০১৭১৮-৩১৯৯৬৫ 

তো প্রততষ্ঠান : তমুর শভদভাতযয়ার নথ ব াউথ স্কুর এন্ড 

কদরজ, যাজাী।  
শেতণ:  কেজি   , াখা:   , শযার:  ১ 

১ম 

২. 

নাভ: ানায়া জাভান 

ততা: শভা: ভতনরুজ্জাভান  

ভাতা: াতদয়া আপতযন,  শভাফা: ০১৭৩৭-৭২৪৬২৪ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: াইদুয যভান স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাী।  
শেতণ:  নার্ সারী   , াখা:   , শযার:  ১৩ ২য় 

৩. 

নাভ: তাতনভা ভাফুজ 

ততা: ভাফুজুর ক 

ভাতা: শভাছা: নাতগ ব খাতুন,  শভাফা: ০১৭২২-০৪৭০৩৫ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: প্যাযাভাউন্ট স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাী।  
শেতণ:  জর্জনয়র কে   , াখা:   , শযার:  ১৫ ৩য় 

৪. 

নাম: ইশরা কমারশশদ 

জিতা: কমা: জনয়াি কমারশশদ 

মাতা: আশয়শা জর্জিো, কমা: ০১৭১৬-৩৩৪০১৬ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কযান্টনদভন্ট াফতরক স্কুর এন্ড 

কদরজ 

শেতণ:  প্রথম   , াখা:   , শযার:  ২৩ 

৩য় 

  

গ্রু : খ (অনূর্ধ্ব- ১২ ফছয) । তফলয় : শাকাফ আগস্ট   

ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  অফস্থান 

১. 

নাভ: শভাা: ভাতফা যভান অতযন 

ততা: শভা: ভাাবুফায যভান   

ভাতা: শভাা: পাতযয়া যভান , শভাফা: ০১৭৩১-২৮০৮৬৩ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: সৃতি শন্ট্রার স্কুর এন্ড কদরজ, 

যাজাী 

শেতণ :   , াখা :    , শযার :    

১ম 

২. 

নাভ: কাজী মুভতাতনা মুাযযত 

ততা: কাজী ভামুদুয যভান 

ভাতা: াযতভন সুরতানা শজায়ার্দ্বায,  শভাফা: ০১৭১৭-৯০৫০১৯ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ীদ নজমুর ক ফাতরকা উচ্চ 

তফদ্যারয়,যাজাী 

শেতণ : ৫ভ , াখা :    , শযার :৩৫    

২য় 

৩. 

নাভ: জান্নাতুর শপযদদৌ শেয়া 

ততা: শভা: াীন 

ভাতা: তউরী,  শভাফা: ০১৭০৫-০০১২০৪ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: প্রতীজ্ঞা আর্ ব স্কুর ,যাজাী 

শেতণ :২য় , াখা :   , শযার : ৩  ২য় 

৪. 

নাভ: ততনভা াতপজ শভধা 

ততা: শভা: াতপজুয যভান 

ভাতা: শভাছা: শাতনয়া খাতুন, শভা: ০১৭২৫-৭৬৭০৬৫ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যকাতয প্রভথনাথ ফাতরকা উচ্চ 

তফদ্যারয়, যাজাী 

শেতণ : ৪থ ব , াখা :   , শযার : ৪৯   

৩য় 

 

গ্রু : (প্রততফন্ধী) । তফলয় : উন্ুক্ত । 
ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

১. 

নাভ: ম োসো: ফারিহা আরিদা সুলতানা  

পিতো: ম াহা: ম ায়াজ্জে  মহাজ্জেন 

 োতো: ম াো:  ারিয়া মিগ ।   ম োবো: 01711-960611 

প্রপতষ্ঠোনের েো : রিমুল ম জ্জ ারিয়াল নর্ থ োউর্ স্কুল এন্ড 

কজ্জলজ, িাজিাহী 

মেপি : 9          শোখো :     মরোল : 

১ম 

 

 

১৪-০৮-২০২২ 

(শভা: ভাসুদ যানা) 

কাযী তযিারক 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

        ইদভইর:rajshahidpl@gmail.com 


