
 
 

 

 

গ্রন্থাগারে বই পড়ি 

আর াড়িত মানুষ গড়ি 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাং ারেশ সেিাে 

গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তে 

ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

োংপুে।  

৪৩.২৬.৫৫০০.০০১.২৩.০২৩.১৩.২৭.১/(৩৮)     তাড়েখ : ২১/০১/২০২০ ড়ি: 

 

বইপাঠ প্রড়তর াড়গতা 

 

 জাতীয় গ্রন্থাগাে ড়েবস(৫ ফেব্রুয়াড়ে)-২০২০ উপ রে গণগ্রন্থাগাে অড়িেপ্তরেে ড়িরে েশিা ফমাতারবি ড়বভাগীয় সেিাড়ে 

গণগ্রন্থাগাে োংপুে ির্তেি োংপুে ফজ াে ড়বড়ভন্ন স্কু /ির জ/ড়বশ্বড়বদ্যা রয়ে ছাত্র-ছাত্রীরেে জন্য বইপাঠ প্রড়তর াড়গতাে আরয়াজি িো 

হরয়রছ।  

 

(ি)  বইপাঠ প্রড়তর াড়গতা :  

 

ক্রঃ  পঠিত বইরয়ে িাম পেীোে তাড়েখ মন্তব্য 

১ িাোগারেে ফোজিামচা-ফশখ মুড়জবুে েহমাি  ০১-০২-২০২০ সকাল ১১.০০ টা। বিভাগীয় 

সরকাবর গণগ্রন্থাগার, রংপুর এর পাঠকক্ষে 

বলবিত পরীো অনুবিত হক্ষি। 

পঠিত িই গ্রন্থাগার 

থেক্ষক সংগ্রহ করক্ষত 

হক্ষি। 

২ অসমাপ্ত অত্নজীবিী- ফশখ মুড়জবুে েহমাি 

 

 

 

ড়ব.দ্র. ড়বস্তাড়েত জািরত ফ াগার াগ িরুি ০১৯২৪৫২৫৮০৭/০১৭১৯৪৭১৬৬৯ 

 

 

 

                                                                                    
 

  সহিােী পড়েচা ি  

  ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

  োংপুে।   

                                                                                                                থ ানঃ ০৫২১-৬৪২০৩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

মরহােয় আপিাে প্রড়তষ্ঠারিে ছাত্র-ছাত্রীরেেরি প্রড়তর াড়গতায় অাংশ গ্রহণ িোরিাে সেয় প্ররয়াজিীয় ব্যবস্থা ফিয়াে জন্য অনুরোি িো 

হর া। 

 

০১। ভাইস চযারে ে, ফবগম ফোরিয়া ড়বশ্বড়বদ্যা য়, োংপুে। 

০২। অধ্যে, িােমাইরি  ির জ, োংপুে। 

০৩। অধ্যে, ফবগম ফোরিয়া সেিােী ির জ, োংপুে। 

০৪। অধ্যে, োংপুে সেিাড়ে ির জ, োংপুে। 

০৫। অধ্যে, িযান্ট পাবড় ি স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৬। অধ্যে, ফেিড়িিযা  ির জ, োংপুে। 

০৭। অধ্যে, পুড় শ  াইি স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৮। অধ্যে, বর্ োে গার্ ে পাবড় ি স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

০৯। অধ্যে, িার ক্টেরেে স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১০। ড়প্রড়েপ্যা , ড়বয়াম ল্যাবরেেড়ে স্কু  (ইাংড় শ ভাস েি), িাপ  া কুঠি, োংপুে । 

১১। অধ্যে,  ায়ে স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১২। অধ্যে, আে,ড়সড়স স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৩। অধ্যে, িােমাইরি  ির ড়জরয়ে স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৪। অধ্যে, ড়সড়িি ফমরমাড়েয়া  স্কু  এন্ড ির জ, োংপুে। 

১৫। অধ্যে, মাহীগঞ্জ ির জ, োংপুে। 

১৬। অধ্যে,  avc,mvZMvov Kvwgj gv`ªvmv, iscyi| 

17|       Aa¨ÿ, dvBqvR ¯‹zj GÛ K‡jR, থেওক্ষ ািা, িাবনয়া পাড়া, iscyi| 

18| wkíKjv GKv‡Wgx, iscyi| 

19| wkï GKv‡Wgx, iscyi| 

20|       Aa¨ÿ,  †nbv †g‡gvwiqvj K‡jR, wgVvcyKzi, iscyi| 

21। প্রিাি ড়শেি, োংপুে ড়জ া স্কু , োংপুে। 

22। প্রিাি ড়শড়েিা, োংপুে সেিাড়ে উচ্চ বাড় িা ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

23। প্রিাি ড়শেি, োংপুে উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২4। প্রিাি ড়শেি, বীে উত্তম শহীে সামাে উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২5। প্রিাি ড়শড়েিা, মড়েয়ম ফিছা উচ্চ বাড় িা ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২6। প্রিাি ড়শেি, ফিোমড়তয়া উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২7। প্রিাি ড়শেি, আোি উল্লাহ উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২8। প্রিাি ড়শেি, ফবগম ফোরিয়া উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

২9। প্রিাি ড়শেি, কি াশ েঞ্জি উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

30। প্রিাি ড়শেি, ড়শশু ড়িরিতি উচ্চ ড়বদ্যা য়, োংপুে। 

31|  cÖavb wkÿK, gywÝcvov evwjKv miKvwi cÖv_wgK we`¨vjq, iscyi| 

32| cÖavb wkÿK, mgvR Kj¨vY cÖv_wgK we`¨vjq, iscyi| 

33|  mfvcwZ, Ávbv‡jvK MÖš’vMvi, eveycvov, AvjgbMi iscyi| 

34|       cwiPvjK, ïKZviv  AvU© GÛ KvYPvivj GKv‡Wwg, Lwjdv cvov, iscyi| 

35|      cwiPvjK,Ávbv‡jvK cvVvMvi, eveycvov, Av jgbMi, iscyi| 

36|      cÖavb wkÿK, Avj‡niv Bbw÷wUDU, Ry¤§vcvov, iscyi| 

 ৩৭।      -------------------------------------------------------------  iscyi । 

 

 

                                                                                                     

            (†gv: Av‡e` †nv‡mb) 

                                                                                                                   সহিােী পড়েচা ি 

                                                                               ড়বভাগীয় সেিাড়ে গণগ্রন্থাগাে 

                                                                        োংপুে। 
                                                                                   ‡dvb bs-0521-64203 

 


