
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী। 
 

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

 

গ্রু : ক (৫ভ-৮ভ) শেতণ ম যন্ত । তফলয় :  ফঙ্গফন্ধুর স্বপ্নের ফাাংলাপ্নদশ। ব্দীভা : ১০০০ 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  অফস্থান 

১. 

াতপন তকফতযয়া 

ততা: শভা: শগারাভ তকফতযয়া 

ভাতা: মুক্তা াযবীন,  শভাফা: ০১৭১২-৫৩২৭৯৯ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: গব: ল্যাফদযটযী াইস্কুর, 

যাজাী 

শেতণ : ৮ভ , াখা :  , শযার :   

১ভ 

২. 

নাভ: প্রান্তিকা রানী 

ন্ততা: ভপ্ননাজ কুভার ভন্ডল 

ভাতা: ন্তশখা রানী সরকার। মভাফা: 0171৬-৬৯৫৫৪১ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ীদ ভামুন ভামুদ পুতর রাইন্স 

স্কুর এন্ড কদরজ, যাজাী 

শেতণ : ৮ভ , াখা :  , শযার :    

২য় 

৩. 

নাভ: আল আন্তকফ ন্তফন রান্তকফ 

ন্ততা: মভা: রান্তকবুল ইসলাভ 

ভাতা: মভাছা: ভাহাফুজ আরা। মভাফা: 0171২-৪১৩০০৫ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী কদরতজদয়ট স্কুর, 

যাজাী 

শেতণ : ৫ভ , াখা : খ, শযার :  ১৯ 

৩য় 

৪. 

নাভ: মভা: ওভাপ্নয়র মহাপ্নসন 

ন্ততা: মৃত: এভরান মহাপ্নসন 

ভাতা: মভাসা: ভাসহুদা মপরপ্নদৌস। মভাফা: 017১৮-০৭০১৩৭ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: তদযাইর যকাতয উচ্চ তফদ্যারয়, 

যাজাী 

শেতণ : ৭ভ , াখা : খ , শযার :  ২৫ 

৩য় 

 

গ্রু : খ (নফভ-দ্বাদ) শেতণ ম যন্ত । তফলয় : মফগভ পন্তজলাতুপ্নেছা মুন্তজফ। ব্দীভা : ১২০০ 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  অফস্থান 

১. 

নাভ: রহভাতুল্লাহ আল আরাফী 

ন্ততা: এ এভ নূরুল্লাহ 

ভাতা: আকন্তলভা আকতার। মভাফা: 01833-069122 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ন্তসপ্নরাইল সরকান্তর উচ্চ 

ন্তফদ্যালয়,রাজশাহী। 

শেতণ : এ.এ.ত 

১ভ 

২. 

নাভ:পান্তরয়া তাহন্তসন 

ন্ততা: মভা: জুলন্তপকার আলী 

ভাতা: কান্তনজ আপ্নয়শা ন্তদলরুফা।মভাফা: 01711-0176403 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যকাতয ত. এন. ফাতরকা উচ্চ 

তফদ্যারয়, যাজাী 

শেতণ : এ.এ.ত 

২য় 

৩. 

নাভ: সাউন্তদয়া 

ন্ততা: মভা: ভকপ্নলছুর রহভান 

ভাতা: মভাছা: ন্তদলরুফা নান্তগ িস। মভাফা: 01736-844391 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: নওহাটা উচ্চ ফান্তলকা ন্তফদ্যালয়, 

রাজশাহী। 

মেণী: ১০ভ, মরাল: ০১  

৩য় 

 

 

গ্রু : গ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তয) শেতণ ম যন্ত । তফলয় : ১৫ আগস্ট: মশাক মথপ্নক শন্তি । ব্দীভা : ১৫০০ 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ  অফস্থান 

১. 

নাভ: আব্দুল হান্তকভ 

ন্ততা: মৃত মভা: তন্তরকুল ইসলাভ 

ভাতা: মভাসা: মসন্তলনা মফগভ। মভাফা:01770-786550 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী তফশ্বতফদ্যারয়, যাজাী 

শেতণ : স্নাতক ৪থ য ফল য , তফবাগ : মবপ্নটনান্তর এন্ড এন্তনপ্নভল 

সাপ্নয়প্নেস , শযার :   

১ভ 

২. 

নাভ: ভধু সুধন চন্দ্র ফভ িণ 

ন্ততা: ন্তিপ্নগন চন্দ্র ফভ িণ 

ভাতা: সুন্তভত্রা রানী। মভাফা: 01708-956098 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: যাজাী ন্তফশ্বন্তফদ্যালয়,যাজাী 

শেতণ :  অনা য (ফাাংলা) ৩য় 

ন্তফষয়: ইনপরপ্নভশন সাপ্নয়ে এন্ড লাইপ্নেরী ম্যাপ্ননজপ্নভন্ট। 

২য় 

৩. 

নাভ: মভাসা: জান্তভয়া ারবীন নুপুর 

ন্ততা: মভা: নন্তজবুর রহভান 

ভাতা: মভাসা: ভন্তজিনা খাতুন। মভাফা: ০১৩০৭-৯৩৮৫৬৪ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ফঙ্গফন্ধু কপ্নলজ, রাজশাহী 

শেতণ: স্নাতক (ন্মান), শযার: ১৭০২১৫৫ ২য় 

৪. 

নাভ: মভাসা: শাহান্তরন আকতার 

ন্ততা: মভাহা: ভন্তজবুর রহভান 

ভাতা: মভাসা: শান্তহদা মফগভ। মভাফা: ০১৭০৪-২৮৫৯৪১ 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রাজশাহী ন্তসটি কপ্নলজ, রাজশাহী 

শেতণ: অনা য ২য় ফল য  (গতনত) ৩য় 

 

 

 

 

 



গ্রু : ঘ (ফ যাধাযণ) শেতণ ম যন্ত । তফলয় : ফঙ্গফন্ধুর অথ িননন্ততক উেয়ন বাফনা । ব্দীভা : ১৮০০ 

ক্র. নাং প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফস্থান 

১. 

শভা: তপউন নফী শচৌধুযী 

ততা: শভা: নূরুন নফী শচৌধুযী 

ভাতা:  হুসপ্নন আরা মচৌধুরী ।  শভাফা: 01706-699727 

মঘাড়াভারা,মফায়ান্তলয়া, রাজশাহী 

১ভ 

২. 

নাভ: মভাছা: হান্তফফা খাতুন 

ন্ততা: মভা: আশরাফুল ইসলাভ 

ভাতা: মভাছা: মনৌফাহার মফগভ। মভাফা: 01714-510709 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রাজশাহী কপ্নলজ, রাজশাহী 

শেতণ :  অনাস ি ৪থ ি ফষ ি 

মরাল:  

২য় 

৩. 

নাভ: মভাহা: আব্দুল ভান্তনক 

ন্ততা: মভা: মভাভতাজ উদ্দীন 

ভাতা: মভাসা: মভাসপ্নলভা মফগভ। মভাফা: ০১৭১২-৬৯৪৪৯৬ 

উপ্নজলা সভাজপ্নসফা অন্তপসার, চারঘাট, রাজশাহী 

৩য় 

 
 

১৫ আগস্ট জাতীয় শলাকদদফ ২০২২ উদযান উক্ষে আক্ষয়াদজত দিত্াাংকন প্রদতক্ষযাদগতার চূড়ান্ত পাপ 

 

গ্রু : ক (অনূধ ধ - ৭ ফছর) । দফয় : উন্ুক্ত  

ক্র.  প্রদতক্ষযাগীর দফফরণ দলো প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম  অফস্থান 

১. 

নাম: াপায়াত আজমাইন নাদপ 

দতা: শমা: শগাাম দকফদরয়া দফপ্লফ 

মাতা: পারজানা ইয়াদমন দমদি শমাফা: ০১৭১৮-৩১৯৯৬৫ 

দলো প্রদতষ্ঠান : দলমু শমক্ষমাদরয়া নথ ধ াউথ স্কু এন্ড 

কক্ষজ, রাজলাী।  
শেদণ:  কেজি   , লাখা:   , শরা:  ১ 

১ম 

২. 

নাম: ানায়া জামান 

দতা: শমা: মদনরুজ্জামান  

মাতা: াদদয়া আপদরন,  শমাফা: ০১৭৩৭-৭২৪৬২৪ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: াইদুর রমান স্কু এন্ড কক্ষজ, রাজলাী।  
শেদণ:  নার্ সারী   , লাখা:   , শরা:  ১৩ ২য় 

৩. 

নাম: তাদনমা মাফুজ 

দতা: মাফুজু ক 

মাতা: শমাছা: নাদগ ধ খাতুন,  শমাফা: ০১৭২২-০৪৭০৩৫ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: প্যারামাউন্ট স্কু এন্ড কক্ষজ, রাজলাী।  
শেদণ:  জর্জনয়র কে   , লাখা:   , শরা:  ১৫ ৩য় 

  
 

গ্রু : খ (অনূধ ধ - ১২ ফছর) । দফয় : শলাকাফ আগস্ট  । 
ক্র.  প্রদতক্ষযাগীর দফফরণ দলো প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম  অফস্থান 

১. 

নাম: শমাা: মাদফা রমান অদরন 

দতা: শমা: মাাবুফার রমান   

মাতা: শমাা: পাদরয়া রমান , শমাফা: ০১৭৩১-২৮০৮৬৩ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: সৃদি শন্ট্র স্কু এন্ড কক্ষজ ,রাজলাী 

শেদণ :   , লাখা :    , শরা :    ১ম 

২. 

নাম: কাজী মুমতাদনা মুলাররত 

দতা: কাজী মামুদুর রমান 

মাতা: লারদমন সুতানা শজায়ার্দ্ধার,  শমাফা: ০১৭১৭-৯০৫০১৯ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: লীদ নজমু ক ফাদকা উচ্চ 

দফদ্যায়,রাজলাী 

শেদণ : ৫ম , লাখা :    , শরা :৩৫    

২য় 

৩. 

নাম: জান্নাতু শপরক্ষদৌ শেয়া 

দতা: শমা: লাীন 

মাতা: দলউী,  শমাফা: ০১৭০৫-০০১২০৪ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: প্রতীজ্ঞা আর্ ধ স্কু ,রাজলাী 

শেদণ :২য় , লাখা :   , শরা : ৩  ২য় 

৪. 

নাম: তদনমা াদপজ শমধা 

দতা: শমা: াদপজুর রমান 

মাতা: শমাছা: শাদনয়া খাতুন,  শমাফা: ০১৭২৫-৭৬৭০৬৫ 

প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম: রকাদর প্রমথনাথ ফাদকা উচ্চ দফদ্যায় , 

রাজলাী 

শেদণ : ৪থ ধ , লাখা :   , শরা : ৪৯   

৩য় 

 

গ্রু : (প্রদতফন্ধী) । দফয় : উন্ুক্ত । 
ক্র.  প্রদতক্ষযাগীর দফফরণ দলো প্রদতষ্ঠাক্ষনর নাম অফস্থান 

১. 

নাম: শভাা: পান্তরহা আন্তফদা সুলতানা  

ততা: মভাহা: মভায়াপ্নেভ মহাপ্নসন 

ভাতা: মভাসা: ভান্তফয়া মফগভ।   শভাফা: 01711-960611 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: ন্তশমুল মভপ্নভান্তরয়াল নথ ি সাউথ স্কুল এন্ড 

কপ্নলজ,রাজশাহী 

শেতণ : 9ভ         াখা :     শযার : 

১ম 

 

 

২৭-০৮-২০২২ 

(মভা: ভাসুদ রানা) 

সহকারী ন্তরচালক 

ন্তফবাগীয় সরকান্তর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 

পুরস্কার ও সনদত্র ন্তফতরণ অনুষ্ঠান 

তান্তরখ : ৩১ আগস্ট ২০২২ 

সভয় : ন্তফপ্নকল ৩.৩০ ন্তভন্তনট 

স্থান : ন্তফবাগীয় সরকান্তর গণগ্রন্থাগার, রাজশাহী 


