
গ্রন্থাগারে বই পড়ি 
আর াড়িত মানুষ গড়ি 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেিাে 
গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তে 

জজ া সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 
বারগেহাট। 

www.publiclibrary.bagerhat.gov.bd 
 

জাতীয় শ াক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে রচনা প্রদতক্ষ াদিতার ফলাফল 
 

গ্রুপ-ি (পঞ্চম-অষ্টম জেড়ন), ড়বষয়: জ ািা জেরি বঙ্গবনু্ধ 
ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১  াড়েন  াড়েয়া ড়তশা 
 

জমাহাম্মে আড়তয়াে েহমান 
নাসড়েন আক্তাে 

৮ম জেড়ন, বারগেহাট সেিাড়ে 
বাড় িা উচ্চ ড়বেযা য় 

৩৯ ১ম 

০২ অননযা ববেয এড়ন 
 

আনন্দ জমাহন ববেয 
সুপননা হা ো  

6ষ্ঠ জেড়ন, জাহানবাে উচ্চ বাড় িা 
ড়বেযা য়, বারগেহাট 

৩৭ ২য় 

০৩ তীর্থন ববোগী 
 

ড়বরবিানন্দ ববোগী 
প্রড়তমা মন্ড  

৬ষ্ঠ জেড়ন, বারগেহাট সড়ম্ম নী 
মািযড়মি ড়বেযা য় 

৩৬ ৩য় 

 

গ্রুপ- (নবম-দ্বােশ জেড়ন), ড়বষয়: বঙ্গবনু্ধ ও বাাং ারেশ 
ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১ তাহসীন নুসোত 
 

আবু  িা াম জশ  
োড়শো  ানম 

আড় ম ১ম বর্ষন, বারগেহাট িাড়ম  
মাদ্রাসা 

৪৩ ১ম 

০২ আড়  া নাসেীন সােী 
 

জমা: িাওছাে আ ী 
ড়শল্পী জবগম 

দ্বােশ জেড়ন, বারগেহাট িাড়ম  
মাদ্রাসা 

৪২ ২য় 

০৩ নাড়ব া ইস াম 
 

জমা: ড়েোরু  ইস াম 
জমাসা: মাজমুমা আক্তাে 

৯ম জেড়ন, মািবিাঠী আহমড়েয়া 
 াড়ি  মাদ্রাসা, িচুয়া, বারগেহাট 

৪১ ৩য় 

 

গ্রুপ-গ(স্নাতি/স্নাতরিাত্তে জেড়ন), ড়বষয়: বঙ্গবনু্ধে িাোগাে জীবন 
ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১ নাঈমা জান্নাত 
 

আছা ুে েহমান 
ড়ব ড়িস  ানম 

স্নাতি, ৩য় বর্ষন, সেিাড়ে 
ড়প.ড়স.ির জ, বারগেহাট 

৩৫ ১ম 

০২ জমা: শামীম হাও াোে 
 

হারুন অে েড়শে 
জাহানাো জবগম 

এম.এ (ইস ারমে ইড়তহাস), 
সেিাড়ে ড়প.ড়স.ির জ, বারগেহাট 

৩৪ ২য় 

 

গ্রুপ-ঘ(সবনসািােণ), ড়বষয়: ১৫ আগরেে জশািাবহ োত 
ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১ হাসনা জহনা 
 

আবু  জহারসন 
আয়সা জবগম 

সরুই, বারগেহাট। ৩৯ ১ম 

০২ প্রতযাপ চন্দ্র ববোগী 
 

আনন্দ জমাহন ববোগী 
জপা ােী োনী ববোগী 

বারগেহাট বহুমু ী ির ড়জরয়ট সু্ক  ৩৮ ২য় 

০৩ সাড়েয়া শােড়মন ড় নতা 
 

িাজী পােভীন সু তানা 
জশ  জসাহোব জহারসন 

েশানী, বারগেহাট ৩৭ ৩য় 

             
        তাড়ে : ২৬/০৮/২০১৯ 

          (জমাহাম্মে সাইেেু েহমান) 
             াইরেড়েয়ান 

           জ ান: 0468-62338 
 



গ্রন্থাগারে বই পড়ি 
আর াড়িত মানুষ গড়ি 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেিাে 
গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তে 

জজ া সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 
বারগেহাট। 

www.publiclibrary.bagerhat.gov.bd 
 

জাতীয় শ াক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে দচত্াাংকন প্রদতক্ষ াদিতার ফলাফল 
 

গ্রুপ-ি(অনূিন ০৭ বছে), ড়বষয়: উনু্মক্ত  

ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১ অড়ভড়জৎ মন্ড  
 

ড়চোনন্দ মন্ড  
মড়িিা মন্ড  

বারগেহাট বহুমু ী ির ড়জরয়ট সু্ক  ১৬ ১ম 

০২ জসৌড়ম ী হড়ে 
 

চন্দ্র জশ ে হড়ে 
সুড়প্রয়া হড়ে 

বারগেহাট সেিাড়ে বাড় িা উচ্চ 
ড়বেযা য় 

১৫ ২য় 

০৩ পাইি সাড়মউ  ইস াম 
 

পাইি হাড় জেু েহমান 
সা মা  ানম 

আইড়িয়া  ড়িন্ডাে গারটন ন, 
িাত্রাপুে, বারগেহাট। 

১৩.৫ ৩য় 

 

গ্রুপ- (অনূিন ১২ বছে), ড়বষয়: ড়শশুরেে ড়প্রয় বঙ্গবনু্ধ 
ক্রড়মি 
নাং 

নাম ও জ ান নম্বে 
 

ড়পতা ও মাতাে নাম ঠিিানা প্রাপ্ত 
নম্বে(৫০) 

মন্তবয 

০১ অননযা ববেয এড়ন 
 

আনন্দ জমাহন ববেয 
সুপণনা হা োে 

জাহানাবাে বাড় িা উচ্চ ড়বেযা য়, 
বারগেহাট। 

১৬ ১ম 

০২ সূচনা জচৌিূেী 
 

জ ািন জচৌিূেী 
ড়শ া োনী োস 

জাহানাবাে বাড় িা উচ্চ ড়বেযা য়, 
বারগেহাট। 

১৪ ২য় 

০৩ ড়ন য় ড়বশ্বাস 
 

নাোয়ণ ড়বশ্বাস 
মঞু্জেী ড়বশ্বাস 

বারগেহাট সেিাড়ে উচ্চ ড়বেযা য় ১৩ ৩য় 

 

         
                   তাড়ে : ২৬/০৮/২০১৯    
            (জমাহাম্মে সাইেেু েহমান) 

          াইরেড়েয়ান 
          জ ান: 0468-62338 

 


