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১৬ তিদসম্বর মহান তবজয় তেবস-২০২০ উপলদে ‘রচনা ও তচত্াাংকন’ প্রততদ াতগতার ফলাফল 

 

*রচনা    গ্রুপঃ ‘ক’  “আমাদের তবজয় আমাদের আনন্দ” 

জমিাক্রম প্রততদ াগীর নাম জেণী স্কুল/ঠিকানা মন্তব্য 

১ম স্থান তশপন আহদমে  ষষ্ঠ  মুতলয়া মাধ্যতমক তবদ্যালয়, নড়াইল ০১৯১৩১৮৬৯৫৭  

২য় স্থান মাতনক তবশ্বাস       অষ্টম  জগাবরা পার্ব্বতী তবদ্যাপীঠ ০১৯১৯৬৩৭৯৪৭  

৩য় স্থান নূসরাত খাতুন  পঞ্চম  জপৌর মাধ্যতমক তবদ্যালয়  ০১৯১২৯৬৯৬১৯  

 

রচনা    গ্রুপঃ ‘খ’  “বঙ্গবন্ধু ও বাাংলাদেশ” 

জমিাক্রম প্রততদ াগীর নাম জেণী স্কুল/কদলজ মন্তব্য 

১ম স্থান পলক তবশ্বাস  নবম  নড়াইল সরকাতর উচ্চ তবদ্যালয়  ০১৯১৯৩৪৯৯৪৭ 

২য় স্থান উতম ব রাণী ভদ্র  একােশ   নড়াইল সরকাতর তভদটাতরয়া কদলজ ০১৭১৯৫৬৪২৫৫ 

৩য় স্থান     জসৌরভ পাল নবম  গুয়াদখালা মাধ্যতমক তবদ্যালয়   ০১৭৩৬৯২৬৭৮০ 

 

রচনা    গ্রুপঃ ‘গ’  “মুতজব শতবদষ ব তবজয় তেবস” 

জমিাক্রম প্রততদ াগীর নাম স্কুল/কদলজ মন্তব্য 

১ম স্থান উৎস কুমার ভদ্র নড়াইল সরকাতর তভদটাতরয়া কদলজ ০১৭৮৩৪৪৪৬৫৭  

২য় স্থান হাতস আরা নড়াইল সরকাতর মতহলা কদলজ   ০১৯২৬৭৩২৮৮৬ 

৩য় স্থান জমাঃ এনাদয়তুল্লাহ বরাশুলা ফাতজল মাদ্রাসা  ০১৭৪৫৪৩৯৩১২ 

 

রচনা    গ্রুপঃ ‘ঘ’  “তবজয় তেবদসর জপ্রোপট ও তাৎপ ব”  

জমিাক্রম প্রততদ াগীর নাম ঠিকানা মন্তব্য 

১ম স্থান তরক্তা রানী োশ  মতহষদখালা, নড়াইল সের, নড়াইল ০১৭১৬০৭৮২০৬  

২য় স্থান আতমনূল ইসলাম কাইয়ূম  কামাল প্রতাপ-জমাদ্দার বাতড়, নড়াইল  ০১৯১৬০৫৫৯৯৮ 

৩য় স্থান শরীফ মতনরুজ্জামান  বরাশুলা, নড়াইল সের, নড়াইল  ০১৭৪৫৪৩৯৩১২ 

 

 

 ‘তচত্াাংকন’ প্রততদ াতগতার ফলাফল   

গ্রুপ জমিাক্রম প্রততদ াগীর নাম বয়স স্কুল/ঠিকানা জ াগাদ াগ  

 

‘ক’ 

১ম স্থান জশখ হাতসবুল ইসলাম  ০৭ বছর  তচদেন ভদয়স স্কুল নড়াইল  ০১৯২২৬৩৬০৩৫  

২য় স্থান আরাধ্যা চক্রবতী     ০৫ বছর  পুতলশ লাইনস স্কুল, নড়াইল ০১৯৩৩৬৪১৭৪২ 

৩য় স্থান আব্দুল কােীর    ০৭ বছর  কামাল প্রতাপ সরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয় ০১৯১৬০৫৫৯৯৮  

 

‘খ’ 

১ম স্থান তাতহয়া আল-মাশরী  ০৮ বছর  নড়াইল মদিল সরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয়  ০১৭১১৩৬৭৯৮৭  

২য় স্থান আতরশা তবনদত 

আতজজ (আতনকা )    

১০ বছর  ৮৫ নাং সাতঘতরয়া সরকাতর প্রাথতমক 

তবদ্যালয়  

০১৭১৪৮৪৭৩২১  

৩য় স্থান সপ্তমী ভট্টাচার্য্ব     ১০ বছর  ভওয়াখালী সরকাতর প্রাথতমক তবদ্যালয়  ০১৯৩৩৬৪১৭৪২ 

 

 

মমাোঃ তাজমুল ইসলাম 

লাইব্রেরিয়ান 

মজলা সিকারি গণগ্রন্থাগাি, নড়াইল 

মেরলব্র ানোঃ ০৪৮১-৬৩১০৮ মমাবাোঃ ০১৭২১৪৭৫৪৭৯ 

গ্রন্থাগাব্রি বই পরড় 

আব্রলারকত মানুষ গরড় 


