
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
উপেজলা িনবাহী অিফসােরর কাযালয় 

পাইকগাছা, খলুনা।
http://paikgasa.khulna.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৬২.০০৭.১৯.৭২৭ তািরখ: 
১৪ আগ  ২০১৯

৩০ াবণ ১৪২৬

িবষয়: জািতরজািতর  িপতািপতা  ব ব ুব ব ু  শখশখ  মিুজবরুমিুজবরু  রহমােনররহমােনর  ৪৪তম৪৪তম  শাহাদতশাহাদত  বািষকীেতবািষকীেত  জাতীয়জাতীয়  শাকশাক  িদবসিদবস
২০১৯২০১৯  উপলেউপলে   রচনারচনা  িতেযািগতারিতেযািগতার  ফলাফলফলাফল  রণরণ  সেসে ।।

       উপযু  িবষেয়র ি েত জানােনা যাে  য, াধীনতার মহান াপিত জািতর িপতা ব ব  ু শখ মিুজবরু
রহমান এঁর-৪৪ তম শাহাদত বািষকী ও জাতীয় শাক িদবস -২০১৯ উপলে  রচনা িতেযািগতা অ ি ত
হেয়েছ। উ  িতেযািগতার ফলাফল িন প।

রচনারচনা ( (কক  পপ))
৬৬ --৮ম৮ম  নীনী

ম নাম িত ােনর নাম ণী রাল ফলাফল
০১ মাইয়া ইসলাম পাইকগাছা 

সরকাির বািলকা 
উ  িবদ ালয়

৭ম ০৭ থম

০২ ি েবনী কিপলমিুন 
সহচরী 
িবদ াম ীর লু 
এ ড কেলজ

৮ম ০১ ি তীয়

০৩ অ পম ঘাষ পাইকগাছা 
সরকাির উ  
িবদ ালয়

৭ম ০২ ততৃীয়

রচনারচনা ( (কক  পপ))
৯ম৯ম- - াদশাদশ  নীনী

ম নাম িত ােনর নাম ণী রাল ফলাফল
০১ য় ঘাষ শহীদ কাম ল 

মেমািরয়াল 
মাধ িমক 
িবদ ালয়

দশম ৮৪ থম

০২ কিবতা সরকার পাইকগাছা 
সরকাির কেলজ

একাদশ ৫০১ ি তীয়

০৩ মাঃ আলািমন 
গাজী

আর, ক, িব, ক 
হির  
কিলিজেয়ট 
ই ি িটউট

দশম ৩৬ ততৃীয়

              উ  িতেযািগতার পুর ার আগামী ১৫/০৮/১৯ তািরখ সকাল ০৯.০০ ঘিটকায় পাইকগাছা উপেজলা

১



পিরষদ িমলনায়তেন দান করা হেব। িত ান ধানগণেক পুর ার া  িতেযািগেদর উপি ত িনি ত করার
জ  অ েরাধ করা হেলা।  

১৪-৮-২০১৯

িবতরণ :
১) অধ , পাইকগাছা সরকাির কেলজ, পাইকগাছা, 
খুলনা
২) অধ , কিপলমিুন সহচরী িবদ ামি র লু এ ড 
কেলজ
৩) অধ , আর, ক,িব, ক হিরশচ  কেলিজেয়ট 
ই ি িটউট
৪) ধান িশ ক, পাইকগাছা সরকাির বািলকা উ  
িবদ ালয়
৫) ধান িশ ক, পাইকগাছা সরকাির  উ  িবদ ালয়
৬) ধান িশ ক, শহীদ কাম ল মেমািরয়াল 
মাধ িমক িবদ ালয়, পাইকগাছা, খুলনা

জিুলয়া কায়না
উপেজলা িনবাহী অিফসার

ফান: ০৪০২৭৫৬০০১
ইেমইল: unopaikgacha@mopa.gov.bd

ারক ন র: ০৫.৪৪.৪৭৬৪.০০০.৬২.০০৭.১৯.৭২৭/১ তািরখ: ৩০ াবণ ১৪২৬
১৪ আগ  ২০১৯

সদয় অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসার, পাইকগাছা, খলুনা

১৪-৮-২০১৯

জুিলয়া কায়না 
উপেজলা িনবাহী অিফসার

২


