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১6 তিদম্বয ভান তফজয় তদফ 2022 উরদযে াঅদয়াতজত যচনা প্রততদমাতগতায তফজয়ীদদয তাতরকা 

 

গ্রু : ক (৫ভ-৮ভ) শ্রেতণ ম যন্ত । তফলয় : াঅভাদদয ভান তফজয় তদফ। ব্দীভা : ১০০০ 

 

ক্রমমক প্রমিযযোমগর মববরণ প্রমিযযোমগর ঠিকোনো ফোফ 

1.  নাভ: শ্রগৌতভ যকায  াতব  

ততা: গগৌিম কুমোর রকোর  

ভাতা: সুমনিো রোনী ভদ্র  

শ্রভাফা: 01715294757 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: পুঠিয়ো পযরল নোরোয়ন রকোমর উচ্চ মবদ্যোয়  

শ্রেতণ :  7ম  

াখা :        

শ্রযার: 04 

1ম  

2.  নাভ: জান্নাতুর ভাওয়া  

ততা: গমো: মোবুর রমোন 

ভাতা: গমোছো: মোমুদো মমিকো 

শ্রভাফা: 01710-769678 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রকোমর প্রথম নোথ বোমকো উচ্চ মবদ্যোয়, রোজলোী। 

শ্রেতণ :  অষ্টম  

াখা :        

শ্রযার:  

2য় 

3.  নাভ: সুভাাআয়া াঅপযীন  

ততা: মুো: আ: োমমদ 

ভাতা: ফোরজোনো মলরীন  

শ্রভাফা: 01919-622702 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোজলোী কযোন্টনযমন্ট পোবমক স্কুর ও কযক  

শ্রেতণ : অষ্টম 

াখা :  টগর      

শ্রযার: 03 

3য় 

 

 

গ্রু : খ (নফভ- দ্বাদ) শ্রেতণ ম যন্ত । তফলয় : মুতিযুদে নাযী ভাজ। ব্দীভা : ১২০০ 

 

ক্রমমক প্রমিযযোমগর মববরণ প্রমিযযোমগর ঠিকোনো ফোফ 

1.  নাভ: নাতপ াঅযাপাত  

ততা: গমোো: আব্দু মোমনক  

ভাতা: গরযবকো সুিোনো  

শ্রভাফা: 01712694496 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: উপযজো মোজযবো  অমফোর চোরঘোট, রোজলোী।  

শ্রেতণ :  দলম 

াখা :  ঝুমযকোিো  

শ্রযার: 321  

1ম 

2.  নাভ: গতফ যতা যকায ঐী  

ততা: গগৌিম কুমোর রকোর  

ভাতা: সুমমিো রোনী ভদ্র  

শ্রভাফা: 01715294757 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: পুঠিয়ো বোমকো উচ্চ মবদ্যোয়  

শ্রেতণ :  দলম  

াখা :        

শ্রযার: 04 

2য় 

3.  নাভ: াতভা সুরতানা  

ততা: মবশ্বো মোবুব -ই- গিৌমদ  

ভাতা: সুিোনো  জোমকয়ো  ক  

শ্রভাফা: 01718083317 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোজলোী কযোন্টনযমন্ট পোবমক স্কু ও কযজ  

শ্রেতণ :  10ম  

াখা : পোল  

শ্রযার: 04 

3য় 

 

 

 

 

 



                                                                        
গ্রু : গ (স্নাতক-স্নাতদকাত্তয) শ্রেতণ ম যন্ত । তফলয় : ফাাংরাদদদয মুতিযুে ও াঅন্তজযাততক ভথ যন। ব্দীভা : ১৫০০ 

ক্রমমক প্রমিযযোমগর মববরণ প্রমিযযোমগর ঠিকোনো ফোফ 

1.  নাভ: শ্রভাা: জান্নাতুন শ্রপযদদৌ শ্রাবা  

ততা: গমো: নূরুন নবী  

ভাতা: গমোো: ফমরদো ইয়োমমন 

(চোয়নো)  

শ্রভাফা: 01753920808 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোজলোী কযজ  

শ্রেতণ :  অনো স 3য় ব স  

াখা :    প্রোমণমবদ্যো  

শ্রযার: 231099                                                              

১ম 

2.  নাভ: নাতপজা াআরাভ তনতথ 

ততা: নূর গমোোম্মদ  

ভাতা: োমনো গবগম 

শ্রভাফা: 01722728294 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: মন্নুজোন , রোজলোী মবশ্বমবদ্যোয় 

শ্রেতণ :  অনো স 4থ স ব স 

াখা :        

শ্রযার:  

২য় 

3.  নাভ: শ্রভাা: জাতভয়া াযবীন নুপুয  

ততা: গমো: নমজবুর রমোন 

ভাতা: গমোো: মমজসনো খোতুন 

শ্রভাফা: 01307-938564 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: বঙ্গবন্ধু কযজ রোজলোী 

শ্রেতণ :  স্নোিক (ম্মোন) 

াখা : গ 

শ্রযার: 1702155 

৩য় 

4.  নাভ: শ্রভাাাঃ পাযানা খাতুন কনা  

ততা: গমোোঃ মফযরোজ আী  

ভাতা: গমোোোঃ ফমরদো গবগম 

শ্রভাফা: 01538301684 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: মনউ গভোঃ মিমি কযজ, রোজলোী ।  

শ্রেতণ : অনো স চতুথ স ব স 

াখা :       

শ্রযার:  

৩য় 

 

গ্রু : ঘ (ফ যাধাযণ)ম যন্ত । তফলয় : মবজযয়র 50 ও বছর  বোাংোযদযলর উত্থোন ।ব্দীভা : 1800 

ক্রমমক প্রমিযযোমগর মববরণ প্রমিযযোমগর মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো ফোফ 

১. নাভ: শ্রতাহুযা খানভ 

ততা: গমো: ইোোক আী খোন 

ভাতা: গবগম খোয়রুন নোোর 

শ্রভাফা: 01818401343 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রকোমর টিচো স গেমনাং কযজ, রোজলোী। 

শ্রেতণ :   

াখা :        

শ্রযার:  

1ম 

২. নাভ: ি. সুরতানা জাতকয়া ক  

ততা: গমো: গমোজোযম্ম ক  

ভাতা: লোমদো গবগম 

শ্রভাফা: 01718083317 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: রোণীনগর, িোক: গঘোড়োমোরো-6100, গবোয়োময়ো, 

রোজলোী 

শ্রেতণ :   

াখা :       

শ্রযার:  

১ম 

৩. নাভ: তযিা দা  

ততা: রমণী গমোন দোল  

ভাতা: মবিো রোনী দোল  

শ্রভাফা: 01755-168699 

 

ঠিকানা: গ্রাভ: তফদনাদপুয, থানা: ভততায, শ্রজরা: যাজাী  

শ্রেতণ :   

াখা :   

শ্রযার:  

2য় 

৪. নাভ: শ্রভাা: াঅব্দুর ভাতনক  

ততা: গমো: গমোমিোজ উিীন  

ভাতা: গমোো: গমোযমো গবগম 

শ্রভাফা: 01712694496 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ: উপযজো মোজযবো অমফোর 

চোরঘোট,রোজলোী। 

শ্রেতণ :   

াখা :        

শ্রযার:  

3য় 

5.  নাভ: জয়া যানী যকায  

ততা: সুকম চন্দ্র রকোর  

ভাতা: মোধুবী রোনী রকোর 

শ্রভাফা: 01757936377 

স্থায়ী ঠিকানা: কুভায াড়া, শ্রঘাড়াভাযা, শ্রফায়াতরয়া যাজাী  

শ্রেতণ :   

াখা :        

শ্রযার:  

3য় 

6.  নাভ: শ্রভা: তপউন নফী শ্রচৌধুযী  

ততা: গমো: নূরুন নবী গচৌধুরী  

ভাতা: হুযন আরো গচৌধুরী  

শ্রভাফা: 01706699727 

প্রততষ্ঠাদনয নাভ/ঠিকোনো: ফুদকী পোড়ো, গঘোড়োমোরো , রোজলোী।  

শ্রেতণ :   

াখা :        

শ্রযার:  

3য় 

 



                                                                        
 

গ্রু : ঙ তফদল / প্রমিবন্ধীযদর জন্য। তফলয় : ফাাংরাদদদয মুতিযুে ও াঅন্তজযাততক াংগঠন। ব্দীভা : ১000 

 

ক্রমমক প্রমিযযোমগর মববরণ প্রমিযযোমগর ঠিকোনো ফোফ 

অত্র গ্রুযপ গকোন রচনো জমো পযড়মন 

 

১6 তিদম্বয ভান তফজয় তদফ 2022 উরদযে াঅদয়াতজত ফাআাঠ প্রততদমাতগতায তফজয়ীদদয তাতরকা 

 

 

 

 

 

 

 

ক্র. প্রমিযযোগীর মববরণ মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো ফোফ 

1.  নোম: গমো: হুমোয়ন কমবর 

মপিো: গমো: বজলুর রমোন 

মোিো: গমোছো: োমনো খোতুন 

গমোবো: ০১৩০৩২৯২৮৯৬ 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: রোজলোী কযজ 

গেমণ/িোম:  

লোখো/থোনো: 

গরো/গজো: 

১ম 

2.  নোম: োমমো সুিোনো 

মপিো: মবশ্বো মোবুব-ই-গিৌমদ 

মোিো: সুিোনো জোমকয়ো ক 

গমোবো: 01718083317 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: রোজলোী কযোন্টনযমন্ট পোবমক স্কু ও 

কযজ 

গেমণ/িোম:  

লোখো/থোনো: 

গরো/গজো: 

২য় 

3.  নোম: মরক্তো দোল 

মপিো: রমণী গমোন দোল 

মোিো: মবিো রোণী দোল 

গমোবো: 01755168699 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: মবযনোদপুর 

গেমণ/িোম: মবযনোদপুর 

লোখো/থোনো: মমিোর 

গরো/গজো: রোজলোী 

২য় 

4.  নোম: োয়োন মবনযি মমিকী 

মপিো: গক. এম. নূযর আম মমিকী 

মোিো: গমোছো: মোগযফরোতুন গনছো 

গমোবো: 01717672984 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: রোজলোী কযোন্টনযমন্ট পোবমক স্কু ও 

কযজ 

গেমণ/িোম:  

লোখো/থোনো: 

গরো/গজো: রোজলোী 

৩য় 

5.  নোম: োমফন মকবময়ো 

মপিো: গমো: গগোোম মকবমরয়ো 

মোিো: মুক্তো পোরভীন 

গমোবো: ০১৭১২৫৩২৭৯৯ 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: গভ: ল্যোবযরটরী োই স্কু, রোজলোী 

গেমণ/িোম:  

লোখো/থোনো: 

গরো/গজো: রোজলোী 

৩য় 

6.  নোম: আমফয়োতু জোন্নোি 

মপিো: মৃি. বজলুর রমোন 

মোিো: োমনো খোতুন 

গমোবো: ০১৭৩৬৭৫২২৭৪ 

মলক্ষো প্রমিষ্ঠোন/ঠিকোনো: লীদ মোমুন মোমুদ পুমল োইন স্কু এন্ড 

কযজ 

গেমণ/িোম:  

লোখো/থোনো: 

গরো/গজো: 

৩য় 

 

 

 18-01-2023 

(গমো: মোসুদ রোনো) 

কোরী পমরচোক 

মবভোগীয় রকোমর গণিন্থোগোর, রোজলোী 

গফোন: ০২৫৮৮৮৫৭৬৩৪ 

ইযমই: rajshahidpl@gmail.com 

 

 


