
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 
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“১৮ অক্টোবর শেখ রোক্েল দদবে-2022 উরদে “ উতিত ছড়া লরখা” প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

গ্রু: ক (প্রথভ- চতুথ থ) লেতণ,। তফলয় : আভাদদয লদ ফাাংরাদদ। 

 

 ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফিান 

 

১. 

নাভ: লভাা: জাতযন ইরাভ 

ততা: জোদিদুল ইেলোম 

ভাতা: শমোছো: মদজিনো খোতুন।লভাফা: 01747-107784 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:  

শেনী: , েোখো:  

 

১ম 

 

২. 

নোম: ঐেী েরকোর 

দিতো: সুরোজ দোে 

মোতো: দেল্পী েরকোর। শমোবো: 01712-278163 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:  

শেনী: ১ম, েোখো: শরোল: 2 

 

২য় 

 

৩. 

নাভ: লভাা: ভাতফা যভান অতযন 

ততা: শমো: মোিবুবোর রিমোন 

ভাতা:শমোেো: ফোদরয়ো রিমোন।লভাফা: 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: সৃদি শেন্ট্রোল স্কুল এন্ড কক্লজ, 

রোজেোিী। 

শেনী:4থ ি , েোখো:  

 

৩য় 

 

গ্রু: খ (ঞ্চভ-অষ্টভ) লেতণ , তফলয় : লখ যাদর । 

 

ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফিান 

 

১. 

নাভ: যাকান আতয়ান (জাওয়াদ)  

ততা: শমো: নুরুন্নবী 

ভাতা:শমোেো:শরোকেোন আফক্রোজ।লভাফা:01716456757 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোজেোিী কক্লদজক্য়ট স্কুল। 

শেনী:5ম , েোখো:  

 

১ম 

 

২. 

নোম: আদে ি শ ৌধূরী তোিী 

দিতো: েমুদ্র শ ৌধুরী শেোক্িল 

মোতো: নোদিদ আক্তোর তোদনয়ো। শমোবো:01705-001204 

প্রদতষ্ঠোক্নর নোম: প্রদতজ্ঞো আট ি স্কুল।  

২য় 

 

৩. 

নোম: আল আদরব দবন রোদকব 

দিতো: শমোিো: রোদকবুল ইেলোম 

মোতো: শমোছো: মোিোফুজ আরো।শমোবো:01712-413005 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোজেোিী কক্লদজক্য়ট স্কুল। 

শেনী: , েোখো:  

 

৩য় 
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গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াংস্কৃতত তফলয়ক ভন্ত্রণারয়, গণগ্রন্থাগায অতধদপ্তয 

তফবাগীয় যকাতয গণগ্রন্থাগায, যাজাী 

publiclibrary.rajshahidiv.gov.bd 

 

“১৮ অক্টোবর শেখ রোক্েল দদবে-2022 উরদে “ তচত্াাংকন” প্রততদমাতগতায পরাপর 

 

 

গ্রু: ক , অনূধ থ- ৭ ফছয । তফলয় : উন্মূক্ত। 

 

 ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফিান 

 

১. 

নোম: শমোছো: হুমোইরো কদবর 

দিতো: শমো:হুমোয়ূন কদবর 

মোতো: শমোছো: লোভলী আক্তোর। শমোবো: 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: প্রদতজ্ঞো আট ি স্কুল। 

শেনী: , েোখো:  

 

১ম 

 

২. 

নোম: েোনোয়ো জোমোন 

দিতো: শমো: মদনরুজ্জোমোন 

মোতো: েোদদয়ো আফদরন। শমোবো:  

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:  

শেনী: , েোখো: শরোল:  

 

২য় 

 

৩. 

নাভ: লভাা: জাতযন ইরাভ 

ততা: জোদিদুল ইেলোম 

ভাতা: শমোছো: মদজিনো খোতুন।লভাফা: 01747-107784 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:  

শেনী: , েোখো:  

 

৩য় 

 

গ্রু: খ , 8-12 ফছয । তফলয় : উন্মূক্ত/লখ যাদর  

 

ক্র.  প্রততদমাগীয তফফযণ তো প্রততষ্ঠাদনয নাভ অফিান 

 

১. 

নাভ: অনা যকায  

ততা: েজল  ন্দ্র েরকোর 

ভাতা: পূদণ িমো বদনক।লভাফা:01724-042901 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: েরকোদর প্রমথনোথ বোদলকো উচ্চ 

দবদ্যোলয়। 

শেনী:৫ম , েোখো:  

 

১ম 

 

২. 

নাভ: লভাা: ভাতফা যভান অতযন 

ততা: শমো: মোিবুবোর রিমোন 

ভাতা:শমোেো: ফোদরয়ো রিমোন।লভাফা: 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: সৃদি শেন্ট্রোল স্কুল এন্ড কক্লজ, 

রোজেোিী। 

শেনী:4থ ি , েোখো:  

 

২য় 

 

৩. 

নাভ: নয়তনকা লঘাল লাভা 

ততা: সুক্দব কুমোর শ োষ শনিোল 

ভাতা:কোমনো রোনী শ োষ।লভাফা: 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ:  

শেনী: , শরোল: ,েোখো:  

 

৩য় 
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