
বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার, বসলেট 
জাতীয় শ াক বিিস ২০২১ উপেলে রচনা ও বচত্াাংকন প্রবতল াবগতার ফোফে 

 

গরু প- ক 

১. 

মুমতাহা আসবফ 
বপতা- প্রলফসর ড. সাইফুে 

ইসোম বসদ্দিকী 

মাতা- প্রলফসর ড.  বরফুলেছা 

মুন মুন 

জাোোিাি 

কযান্টনলমন্ট 

পািবেক সু্কে এন্ড 

কলেজ 

শ বণ- ৬ণ্ঠ 

০১৭১২২২০৩৩৫ ১ম 

২. 

দ্দজোতুন শনছা জাোত 

বপতা- এম.এ রবহম 

মাতা- সাহনাজ পারভীন 

শিওকেস বি-

পাবেক উচ্চ 

বিিযােয় ও কলেজ 

শেবণ- ৭ম 

০১৬৬০০২৫০০

৫ 

২য় 

৩. 

নিনীতা কর অপ পা 

বপতা- সম্রাট শ খর কর 

মাতা- সুষবমতা পাে 

পঞ্চখন্ড হরলগাবিন্দ 

সরকাবর উচ্চ 

বিিযােয়, 

বিয়ানীিাজার 

শেবণ-৭ম 

০১৮১৬২২৫৫৫

৬ 

২য় 

৪. 

অসফরা িত্ত 

বপতা- সুব্রত িত্ত 

মাতা- শুভ্রা রাণী িাস 

িডপার গাডপ পািবেক 

সু্কে এন্ড কলেজ 

শেবণ- ৬ষ্ঠ 

০১৮৭১৪০৭৪৭১ ৩য় 

৫. 

জহুালয়র আে  ামী 

বপতা- শসখ শসবেম 

মাতা- জলুয়েী খানম 

কাজী জাোে উদ্দিন 

িােক সরকাবর 

প্রাথবমক বিিযােয় 

শেবণ- পঞ্চম 

০১৭২১৮২১০২০ ৩য় 

 

গরু প- খ 

১. 

ফাবরিা িীয়া আহলমি 

বপতা- ফাুক আহলমি 

মাতা- রালহো তাসবনয়া 

ফাুক 

জাোোিাি 

কযান্টনলমন্ট সু্কে 

এন্ড কলেজ 

শেবণ- ১১  

০১৮৫৪৮১৫০৬০ ১ম 

২. 

ছােমা শিগম 

বপতা- আবিি আেী 

মাতা- রবহমা শিগম 

বসলেট সরকাবর 

মবহো কলেজ 

শেবণ- িাি  

০১৩০২২৮৪৪০৩ ২য় 

৩. 

অবভদ্দজৎ সাহা 

বপতা- অরবিন্দ সাহা 

মাতা- সবিতা সরকার 

বসলেট কযালডট 

কলেজ 

শম্রবণ--- 

০১৭১৬০০০৩১৮ ২য় 

৪. 

ফাহবমিা  াহনাজ প্রবম 

বপতা- শমাোঃ কমর আেী 

মাতা- শহনা শিগম 

বসলেট সরকাবর 

কলেজ 

শেবণ- িাি  

০১৭২৬৩৮৩৫৩

৩ 

৩য় 

৫. 

তাসবফয়া কালির বরফাত 

বপতা- আিিুে কাবির 

মাতা-  াহনাজ সুেতানা 

সরকাবর এম বস 

একালডমী 

শগাোপগঞ্জ, বসলেট 

০১৭২৩৩৩৭৫০৪ ৩য় 

 

গরু প- গ 

২. ফারজানা আক্তার বন ী 

বপতা- হাুনুর র ীি 

মাতা- শরহানা পারভীন 

মঈনউদ্দিন আি প 

মবহো কলেজ 

শেবণ- ইাংলরদ্দজ- 

সম্মান 

০১৭২৯৪৯৯৯৯৫ প্রথম 

৫. অবনদ্দন্দতা শচৌধুরী অপ পা 

বপতা- রলন  রঞ্জন 

শচৌধুরী 

মাতা- জলুয়েী শচৌধুরী 

এম.বস কলেজ 

বিএসবস(সম্মান) ২য় 

িষ প 

০১৭৫৭৫৪০৪৪৪ বিতীয় 

৩. সারওয়ান-ই-জাহান খান 

তন্ময় 

বপতা- শমাোঃ  াহজাহান 

বসলেট কৃবষ 

বিশ্ববিিযােয় 

শেবণ- স্নাতক- ২য় িষ প 

০১৭৭৭২৯৪৭৬৮ তৃতীয় 



খান 

মাতা- োভবে শিগম 

গরু প- ঘ 

১. 

বিেীপ চন্দ্র রায় 

বপতা- িীলরন্দ্র চন্দ্র রায় 

মাতা- সুনতী রায় 

প্রভাষক, গবণত 

বিভাগ, এম বস 

কলেজ, বসলেট 

০১৭১৬১১৪৬৩০ প্রথম 

২. 

ফালতমা শিগম 

বপতা- শমাহাম্মি বসরাজেু 

ইসোম 

মাতা- আশ্বািুলেছা খাতুন 

আহসান মদ্দঞ্জে, 

আখাবেয়া ঘাট 

বসলেট। 

০১৯১১৭৩২৬৮০ বিতীয়

-১ 

৩. 

শমাছাোঃ কাবরমা শিগম 

বপতা- আবিি আেী 

মাতা- রবহমা শিগম 

পাঠানটুো, বসলেট ০১৩০২২৮৪৪০৩ বিতীয়

-২ 

৪. 

তাজ উি-িীন আহলমি 

বপতা- শমাোঃ রবফক আেী 

মাতা- ছায়া শিগম 

বিশ্বনালথর গাও, 

বিশ্বনাথ, বসলেট। 

০১৭১৪৭২৮৮৬৩ তৃতীয়-

১ 

৫. 

তালর  কাবি তােুকিার 

বপতা- তরনী কাি 

তােুকিার 

মাতা- উপাবিনী িাো িাস 

শমাহনা বি-৬৯, কলরর 

পাড়া, 

বস বস ক, বসলেট 

01721283210 তৃতীয়-

২ 

 

গ্রপ-ঙ 

১. জয়তী িাস 

বপতা- বিপ্লি চন্দ্র িাস 

মাতা- ব উেী সমাজপবত 

িডপার গাডপ পািবেক 

সু্কে এন্ড কলেজ, 

বসলেট 

শেবণ- ৮ম 

০১৭১২৬৩৯০৪৯ 

০১৭১৬২৭০০৩০ 
১ম 

২. অমতপয  িাস তীথ প 

বপতা- চন্দ্র শ খর িাস 

মাতা- বমনা রানী পাে 

ওসমানী শমবডকযাে 

উচ্চ বিিযােয়, বসলেট 

শেবণ- ৮ম 

০১৭১৬১৪৬২৩৯ ২য় 

 

জাতীয় শ াক বিিস ২০২১ উপেলে বচত্াাংকন  প্রবতল াবগতা 

 

গরু প- ক 

১. 

ইনায়াত  াইরা মানহা 

বপতা- মকিুে শহালসন 

মাতা- শরাকসানা আক্তার 

িরেু-িাডপ সু্কে এন্ড 

কলেজ 

শেবণ- ১ম 

০১৭৫৮২২৮৮৭৭ ১ম 

২. 

বসয়াম আহমি তাকওয়া 

বপতা- ামীম আহমি 

মাত-ইয়াসবমন সুেতানা 

তােুকিার 

িরেু-িাডপ সু্কে এন্ড 

কলেজ 

শেবণ- ১ম 

০১৭১০৭০৬৫৫৮ 

০১৭১১০১২৫৫২ 
২য় 

৩. 

ধবরত্ী িা  

বপতা- ধীমান রঞ্জন িা  

মাতা- ব ল্পী সমাজপবত 

স্কোস প শহাম সু্কে এন্ড 

কলেজ 

শেবণ- শপ্ল- ২ 

০১৬৮০০০৩৭৩৭ 

৩য় 

 

গরু প- খ 

১. 

পাথ প প্রবতম তােুকিার 

বপতা- শিিাাংশু তােুকিার 

মাতা- োকী রানী িত্ত 

িুিাগ সু্কে এন্ড 

কলেজ, বিয়ানী িাজার 

শেবণ- ৬ষ্ঠ 

০১৭৫৭৯৮৩১৯৭ ১ম 

২. 

অপরাদ্দজতা রায় অপন পা 

বপতা- আ ীষ কুমার রায় 

মাতা- বতথী রাণী রায় 

সরকাবর অগ্রগামী 

িাবেকা উচ্চ বিিযােয় 

ও কলেজ 

শেবণ- ৫ম 

০১৭১১৩৭৭৮৩৯ 

২য় 



৩. 

িবয়তা তােুকিার 

বপতা- চয়ন তােুকিার 

মাতা- শসবিকা রানী িাস 

সরকাবর অগ্রগামী 

িাবেকা উচ্চ বিিযােয় 

ও কলেজ 

শেবণ- ৬ষ্ঠ 

০১৭১২৫৮০৩৬৭ 

৩য়- ১ 

৪. 

অবনলমষ শিি তুষ্ট 

বপতা- অমলর  চন্দ্র শিি 

মাতা-ব ল্পী রানী িত্ত 

শতরািে-১ সরকাবর 

প্রাথবমক বিিযােয় 

শেবণ-৪থ প 

০১৭১১৯১১১৬৬ 

৩য়-২ 

 

গরু প- গ (বিল ষ) 

১. 

অগ্রজ িা   ীষ প 

বপতা- সুিীপ িা  

মাতা- োভেী িা  

িাক ও েভণ 

প্রবতিন্ধী সু্কে 

শেবণ- িাি  

০১৭২২২৯২৩৩০ ১ম 

২. 

জয়তী িাস 

বপতা- বিপ্লি চন্দ্র িাস 

মাতা-ব উবে সমাজপবত 

িডপার গাডপ পািবেক 

সু্কে এন্ড কলেজ 

শেবণ- ২য় 

০১৭১২৬৩৯০৪৯ 

০১৭১৬২৭০০৩০ 
২য় 

৩. 

অমতপয িাস তীথ প 

বপতা- চন্দ্র শ খর িাস 

মাতা-বমনা রানী পাে 

ওসমানী শমবডকযাে 

উচ্চ বিিযাে  

শেবণ- ৮ম 

০১৭১৬১৪৬২৩

৯ 
৩য়- ১ 

৪. 

শমাহাম্মি উল্লাহ চয়ন 

বপতা- শমাোঃ ইমাম উদ্দিন 

মাতা- হাবমিা শিগম 

ঈিগাহ িাজার উচ্চ 

বিিযােয় 

শেবণ- ৮ম 

০১৭২২১৮৯০৩৪ ৩য়-২ 

  

                  ১৮.০৯.২০২১ 

(বিেীপ কুমার সাহা) 

বপ্রদ্দিপাে োইলব্রবরয়ান-কাম-উপপবরচােক 

বিভাগীয় সরকাবর গণগ্রন্থাগার 

বসলেট। 

 
 


