
বেসরকারর গ্রন্থাগারসমূহের ডাটাহেজ  তৈররর গ্রন্থাগাহরর ৈারিকা- ছক 

 

বজিার নাম : রংপুর 

 

ক্রঃ 

নং 

পাঠাগাহরর নাম ও ঠিকানা প্ররৈষ্ঠাকাি বররজঃ 

নং 

েইহের 

সংখ্যা 

সদস্য 

সংখ্যা 

গ্রন্থাগাররহকর নাম ও 

বমাোইি নং 

সভাপরৈ/সম্পাদহকর নাম, পদেী ও 

বমাোইি নং 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ 

০১। উত্তরা সমাজ কল্যাণ সংসদ ও 

পাঠাগার, গ্রাম- ধাহপরোট (ভাো- 

পিাশোড়ী), পীরগঞ্জ, রংপুর 

০৫/৬/১৯৮৭ রং ০১ ১৪৫৩ ৭৫ বমাস্তারিজার রেমান 

০১৭১৯৮২৭৯৪৯ 

বমাঃ মােবুোর রেমান 

সাধারণ সম্পাদক 

০১৭৪০৯০২৪৮৪ 

 

০২। কারিরোট সাধারণ পাঠাগার ও 

পল্লী উন্নেন সংঘ, গ্রাম- 

কারেিাপাড়া, ডাক- কারিরোট, 

উপহজিা-পীরগঞ্জ, রংপুর 

১৯৬১ ররঃ রং- ০২ ৬৯৭ ৬৫            

      গ্রন্থাগাররক নাই 

বমাঃ নূরুি ইসিাম 

সাধারণ সম্পাদক 

০১৭১৯৫১৫৩৯১ 

 

০৩। বেগম বরাহকো স্মৃরৈ পাঠাগার 

পােরােি, রংপুর  

০৫/০২/১৯৮৫ রং- ০৩ ৩০০০ ৩৭৫ বমাছাঃ রেউটি আক্তার 

০১৯৮৮৭২৬২০২ 

 

 

ররিকুি ইসিাম দুিাি 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭২৪৬৭৫৮৪৮ 

 

০৪। লুৎির রেমান স্মৃরৈ পাঠাগার 

কারদরাোদ, পীরগঞ্জ, রংপুর 

১৯৯৯ ররঃ রং- ০৪ ২২৮০ ৩০০ বমাছাঃ ৈেরমনা বেগম 

বিান নাই 

সম্পাদক:-সাহজদুি ইসিাম রুমী 

সভাপরৈ:-বমা:শরিউি আিম 

০১৭১৮৭৪২৭৯১ 

 

০৫। ইসিারমো গণহকন্দ্র পাঠাগার 

গ্রাম- রেশ্বনাথ, ডাক- বটপামধুপুর 

উপহজিা- কাউরনো,হজিা-রংপুর 

৩০/০৩/২০০২ রং- ০৫ ১৯৮৪ ৪০১ বমাছাঃ বসরিনা আক্তার 

বিান নাই 

বমাঃ ররিকুি ইসিাম 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৯১৫৭৭৫৩৫২ 

 

০৬। ধুহমরকুঠি পােরিক িাইহেরর 

ডাক- ধুহমরকুঠি, উপহজিা- 

কাউরনো, বজিা- রংপুর 

১৯৪৮ রং- ০৬ ৩০০০ ১৫০ বমাঃ সাইফুি ইসিাম 

০১৭২৩৫৪৪৪৭১ 

বমাঃ আজোরুি ইসিাম 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭১৬০১১৬৭৩ 

 

০৭। রমজজাপুর সমাজ কল্যাণ পােরিক 

িাইহেরর, গ্রাম- রাজারাম, ডাক- 

বদউপাড়া, উপহজিা- রমঠাপুকুর, 

১৯৬২ ররঃ রং- ০৭ ১৬৫০ ২১৪ বমাঃ রনজু রমো 

বিান নাই 

বমাঃ আমজাদ বোহসন 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭৩৭১১২৯৬২ 

 



বজিা- রংপুর 

০৮। োহোজীৈ বরাস্তামী (রাঃ) পাঠাগার 

ও গ্রামীণ সমাজ কল্যাণ সরমরৈ, 

গজঘন্টা, গংগড়াচড়া, বজিা- 

রংপুর। 

০৩/০১/১৯৯৬ রং- ০৮ ৩২৫০ ১৮ বমাছাঃ িরৈিা আক্তার 

বিান নাই 

বমাঃ লুৎির রেমান 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোৎ ০১৭১২৩৯৫৪৪৫ 

 

০৯। তককুড়ী যুে সংেরৈ পাঠাগার ও 

ক্লাে, গ্রাম- তককুড়ী, ডাক- 

মরৈনপুর, উপহজিা- পীরগাছা, 

বজিা-রংপুর। 

১৯৮৭ রং- ০৯ ৫৫৭ ২৩ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ বসািােমান রমো 

সাংগঠরনক সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৯২৪৫৩৪৬৩৪ 

 

১০। ৈারাগঞ্জ থানা পােরিক িাইহেরর 

গ্রাম- ঘরনরামপুর, ডাক + উপ- 

ৈারাগঞ্জ, বজিা- রংপুর 

১৯৯৫ রং- ১০ ৯৪২ ১৮০ গ্রন্থাগাররক নাই রশরশন চন্দ্র সরকার 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭১৮৭৮৩৯৫৪, 

০১৯৩০৭০৪৩৪৯ 

 

১১। বদেী বচৌধুরানী পাঠাগার ও ক্লাে 

গ্রাম ও ডাক- বচৌধুরানী, 

উপহজিা- পীরগাছা, বজিা- রংপুর 

১৯৮০ রং- ১১ ২০০০ ৭৫ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ আঃ কুদ্দুছ রমো 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭১৯৫৪৪৪৩০ 

 

১২। রংপুর পােরিক িাইহেরর 

পােরিক িাইহেরী চত্বর, টাউন 

েি, রংপুর। 

১৮৫৪ রং- ১২ ৩০০০ -- গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ আরজজুি ইসিাম 

সেকারী িাইহেররোন 

বমাোঃ ০১৭৪০০৮৭৪২৩ 

 

১৩। রচথিী পূে জপাড়া একৈা যুে উন্নেন 

ক্লাে ও গ্রন্থাগার 

গ্রাম- রচথিী পূে জপাড়া, ডাক- 

রগরাই, উপ- রমঠাপুকুর, বজিা- 

রংপুর। 

০১/১২/২০১০ রং- ১৩ ৫১২ ২১ বমাঃ রিটন রমো 

০১৭৭০৮০৪৩৭৯ 

 

বমাঃ মাহে আিম 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৭৪০৯৯৭৩৮৭ 

 

১৪। বমানজাৈ উদ্দীন স্মৃরৈ পাঠাগার, 

সাৈমাথা শেীদ রমনার চত্বর 

মারেগঞ্জ, রংপুর। 

১৯৯৫ রং- ১৪ ৫০৬ ৮০ রেপ্লে সরকার 

০১৭১৭০৩৭০৮৫ 

 

বমা: রসরাজুি ইসিাম রসরাজ: সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৭১৬২৯৮১৬১ 

 

১৫। নীিকণ্ঠ গণগ্রন্থাগার ও ৈথ্যহসো 

বকন্দ্র, নীিকণ্ঠ বসাটাপীরপাড়া, 

ওোড জ নং-১৯,রংপুর রসটি 

কহপ জাহরশন, রংপুর 

০২/১১/২০১৩ রং- ১৫ ৭০০ ১৫০ বমাঃ জারেনুর ইসিাম 

বমাোঃ ০১৭৩৪৯৩৫৬২৮ 

আকের বোহসন 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১১৯০৩৩১৬১৪ 

 



         

১৬। অগ্রদূৈ গ্রন্থাগার 

গ্রাম- োোর কামাি কাছনা, বপাঃ 

নতুন সাহেেগঞ্জ, ওোড জ-৯, 

উপহজিা- সদর, বজিা-রংপুর। 

০৩/১২/২০১৩ রং- ১৬ ১৬০০ ৩৫ গ্রন্থাগাররক নাই 

 

বমাঃ বরজাউি ইসিাম বরজা, সভাপরৈ, 

বমাোঃ ০১৭১৯৫১৬৪৪৭ 

 

১৭। রমৈািী গ্রন্থাগার 

গ্রাম- মুরিপাড়া, রংপুর 

২১/২/২০১১ রং- ১৭ ৫১৫ ১০৫ গ্রন্থাগাররক নাই কারনজ আিররন কনা 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৬৭২৫৮৮৫১৬ 

 

১৮। গঙ্গাচড়া পােরিক িাইহেরর 

গ্রাম,ডাক ও উপ- গঙ্গাচড়া, বজিা- 

রংপুর। 

০৬/০৯/২০১২ রং- ১৮ ৬০০ ৩৩ রজোদ োসান 

বিান নাই 

বমাঃ শারকি আকের 

সভাপরৈ 

বমাোঃ০১৭১০৪৮৮৯৩১ 

 

১৯। জ্ঞাহনর আহিা পাঠাগার 

গ্রাম- জািারদপুর, ডাক- 

িরকরোট, উপহজিা- রমঠাপুকুর, 

বজিা- রংপুর। 

২৬/০৯/২০১৫ রং- ১৯ ৬০০ ১০০ বমাঃ নাছরুি ইসিাম 

০১৭৮৮১৮৮০৮২ 

বমাঃ োরিজুর রেমান 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ 

০১৭৫০৮৪৮১৮৯/০১৭৩৭৫৭৭৪৬৯ 

 

২০। চাাঁহদর োট পাঠাগার 

গ্রাম- রামনাহথর পাড়া, ডাকঘর- 

নানকর, উপহজিা- রমঠাপুকুর, 

বজিা- রংপুর। 

২৯/১১/২০১৩ রং- ২০ ৫১৫ ১২০ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ োসানুজ্জামান (োসু) 

সভাপরৈ   বমাো:০১৭১৮৭৮৭৬০৭ 

বমা: আরশকুজ্জামান (নেন)সাধারণ 

সম্পাদক  

 

 

২১। রামকৃষ্ণ রাে গণগ্রন্থাগার 

গ্রাম- অনন্তপুর, ডাক- 

তেদ্যনাথপুর, উপ- ৈারাগঞ্জ, 

বজিা- রংপুর। 

০৫/২/২০১৪ রং- ২১    ৬২৫ ১০৫ গ্রন্থাগাররক নাই অরনি কুমার রাে 

সভাপরৈ 

বমাোঃ০১৭৭৩০১৯৮৬৫ 

 

২২। েকরসহসতু আশরাফুি েক স্মৃরৈ 

পাঠাগার, 

গ্রাম- েকরস, ডাক- মারেগঞ্জ, 

থানা- সদর, বজিা- রংপুর। 

০৫/১২/২০১৪ রং- ২২ ৫৩০ ১০৫ গ্রন্থাগাররক নাই আেহমদ মওদুদ 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭০৫৯৫৭৩৮৩ 

 

২৩। ররেমাপুর জেোংিা গণগ্রন্থাগার 

গ্রাম- উত্তর ররেমাপুর, ডাক- 

তেদ্যনাথপুর, উপ- ৈারাগঞ্জ, 

০৩/০৫/২০১৫ রং- ২৩ ৫৩৫ ১০৫ গ্রন্থাগাররক নাই আিোজ্ব আব্দুি মান্নান শাে 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৭১৯৫৪৬৫৬৫ 

 



বজিা- রংপুর। 

         

২৪। আহিারকৈ পাঠাগার 

গ্রাম- চরিপুর োিাপাড়া (মসরজদ 

সংিগ্ন) ডাক- মীরোগ, উপ- 

কাউরনো, বজিা- রংপুর 

০১/০৫/২০১৪ রং- ২৪ ৪৫০ ১৪ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ বমহেদী োসান 

সাধারণ সম্পাদক 

বমাোঃ ০১৭৬৬৬৫০৪৪৮ 

 

২৫। োহজরা বেগম স্মৃরৈ গ্রন্থাগার, 

রজ, এি, রাে বরাড, ১/৫ কামাি 

কাছনা, উপ- সদক, 

বজিা- রংপুর। 

০৭/০৭/২০১৪ রং- ২৫ ৩৭৭ ১১১ গ্রন্থাগাররক নাই এডহভাহকট বোসহন আরা লুৎিা ডারিো 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৭১৮০৫৬১৬০ 

 

২৬। জ্ঞানাহিাক গ্রন্থাগার 

গ্রাম- োবুপাড়া, ডাক- আিমনগর, 

২৭নং ওোড জ, রংপুর। 

০৭/০৭/২০১৩ রং- ২৬ ৫০০ ৩০ বমাছা: ইসরাৈ পারভীন 

০১৭৫৯৩৮৭৩১৩ 

নারসম আেহমদ 

সভাপরৈ, 

বমাোঃ ০১৭১৬৯৮০০৮০ 

 

২৭। জাির পাড়া গণগ্রন্থাগার 

গ্রাম+ডাক- জািরপাড়া, উপ- 

পীরগঞ্জ, বজিা- রংপুর। 

০১/০১/১৯৯৮ রং- ২৭ ৬০০ ৯ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ রদদারুি আিম োেলু 

সভাপরৈ 

বমাোঃ ০১৭১৯৫০৮৪৩৬ 

 

২৮। পাকুরড়ো গণহকন্দ্র পাঠাগার 

গ্রাম- পাকুরড়ো, ডাক- বভিাোড়ী, 

উপহজিা- পীরগঞ্জ, বজিা- 

রংপুর। 

১৩/০৬/২০১৫ রং- ২৮ ৫১৭ ১০৪ গ্রন্থাগাররক নাই বমাঃ কাওছার আকি  :-সভাপরৈ 

বমাঃ সুমন আকি  :-সম্পাদক 
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