
জেলা সরকারর গণগ্রন্থাগা নড়াইা কড়্তৃক ্ ড়লাকক্াক্তড়বেস ্াক ড়গণগ্রন্থাগা সমূহ 

জেলাাঃ নড়াইল               উপজেলাাঃ নড়াইল সদর 

ক্রাঃ 

নং 

পাঠাগাজরর নাম ও ঠিকানা প্ররিষ্ঠা 

কাল 

জররোঃ নং বইজের 

সংখ্যা 

সদস্য 

সংখ্যা/গড় 

উপরিরি 

গ্রন্থগাররজকর নাম ও 

জমাবাইল নং 

সভাপরি/সম্পাদজকর নাম, 

বদবী, জমাবাইল নং 

মন্তব্য 

১. াইা কড়বেকাড়পােকক্ড়কা ব্রেক নড়কিোাড়সই্নড়

াইা কড়সদ নড়াইা কড়। 

১৯৫৭ াইা কড়

সদ /০০১ 

১৭১২২ - জমাাঃ জমাস্তারিজুর 

রহমান  

০১৭২১৫৮৭৮৪৯  

জমাাঃ জমাস্তারিজুর রহমান  

০১৭২১৫৮৭৮৪৯ 

চলমান 

২. িা েপাইাড় উকায়াড়ভব্রেশচন্দ্রড়গণপাঠড়

কাব্র্লানড়িা েপাইানড়ডা্-িধ্যপল্লীনাইা কড়

সদ নাইা ক। 

১৯৮৮ াইা কড়

সদ /০০২ 

১২২৭ - জমাাঃরেোউল মৃধা জগৌিম সাহা 

০১৭২৬৬৫০৯৯১ 

চলমান 

৩. োলাড়কা ব্রেক ড়ওড়সিােড়্ল্যাণড়ব্ন্দ্রনড়সাাং-

দাক য়াপু নডা্-দাক য়াপু নড়াইা কড়সদ নড়

াইা ক। 

১৯৫৮ াইা কড়

সদ /০০৩ 

৩০৮৯ - জমাাঃ সাইদুর রহমান 

01768099382 

শরীি আশরাফুজ্জামান 

01715534809 

চলমান 

4. আঞ্চকক্ড়ো্ল্যাণড়গ্রন্থাগা নড়সাাং-ভোাীপু নড়

ডা্-দাক য়াপু নড়াইা কড়সদ নড়াইা ক। 

২০০৪ াইা কড়

সদ /০০৬ 

৩২০ - এস এম খাইরুল 

বাশার  

 শরীিতুকজরাল আমীন 

01724948974  

চলমান 

5. মীেজা আলাউদ্দীন স্মৃরি পাঠাগার, চারলিািলা, 

কুরুরলো, নড়াইল সদর, নড়াইল। 

২০১২ াইা কড়

সদ /০০৭ 

৭০০ -  মীেজা নেরুল ইসলাম মীেজা নেরুল ইসলাম 

০১৭১২৭১১৫৮২  

চলমান 



জেলাাঃ নড়াইল               উপজেলাাঃ জলাহাগড়া 

ক্রাঃ 

নং 

পাঠাগাজরর নাম ও ঠিকানা প্ররিষ্ঠা 

কাল 

জররোঃ নং বইজের 

সংখ্যা 

সদস্য 

সংখ্যা 

গ্রন্থগাররজকর নাম ও 

জমাবাইল নং 

সভাপরি/সম্পাদজকর নাম, 

বদবী, জমাবাইল নং 

মন্তব্য 

১.  ািাা ায়ণড়পােকক্ড়কা ব্রেক নড়বকাহাগইানড়

াইা ক। 

১৯০৭ জলাহাগড়া/০০১ ১২৩৯৭ - কােী জগালাম 

জমাস্তিা 

01711367946 

জমাাঃ আরনসুর রহমান 

কামাল 

০১৯১২২৮৩৩২০  

চলমান 

২.   লাাড়গণগ্রন্থাগা নড়সাাং- লাানডা্- লাানড়

বকাহাগইানড়াইা ক। 

 

১৯৯৩ জলাহাগড়া/০০২ ৪৩৩৫ - জমাাঃ আমীর জহাজসন 

০১৭১৬৫৮৫৭৫৬  

িকা াড়পা ভীাড় 

০১৭২২৭৭১৬৪৭  

চলমান 

৩. কাহুকইয়াড়পােকক্ড়কা ব্রেক ড়ওড়সিােড়্ল্যাণড়

ব্ন্দ্রনসাাং-কাহুকইয়ানডা্-কাহুকইয়াড়োো নড়

বকাহাগইানড়াইা ক।ড় 

২০০৭ জলাহাগড়া/০০৪ ১০২৮  - জমাাঃ মাহফুজুর 

রহমান 

 

জমাাঃ িররদুজ্জামান 

০১৯১২৫৩৩৭০৫  

চলমান 

৪. গন্ডেড়পােকক্ড়কা ব্রেক ড়ওড়সিােব্রসোড়

সাংঘনসাাং-গন্ডেনডা্-িক চপাশানড়বকাহাগইানড়

াইা ক। 

২০০৮ জলাহাগড়া/০০৫ ৫১৪ - জমাাঃ সা ফুকড় সকািড়  জমাাঃ কবীর জহাজসন  

০১৭১৪৬৬১৪৬২ 

চলমান 

৫.   ডক্টর ওোরহদ পাঠাগার, ৭৪/২ জলাহাগড়া, 

কজলে পাড়া জলাহাগড়া, নড়াইল।  

২০০৫ জলাহাগড়া/০০৬ ১০০০  জমাাঃ ওোরহদুর 

রহমান  

জমাাঃ ওোরহদুর রহমান 

০১৭২০৯৫৮৮৫৫  

চলমান 

জেলাাঃ নড়াইল               উপজেলাাঃ কারলো  

ক্রাঃ 

নং 

পাঠাগাজরর নাম ও ঠিকানা প্ররিষ্ঠা 

কাল 

জররোঃ নং বইজের 

সংখ্যা 

সদস্য 

সংখ্যা 

গ্রন্থগাররজকর নাম ও 

জমাবাইল নং 

সভাপরি/সম্পাদজকর নাম, 

বদবী, জমাবাইল নং 

মন্তব্য 

১. ্াককয়াড়পােকক্ড়কা ব্রেক নড়্াককয়ানড়াইা ক। ১৯৮৪ কারলো/০০১ ২৮৭৫ - -ড় জশখ বরসর আহজমদ 

০১৯১৩৯১৮১৫১  

চলমান 

২. আরিোর রহমান স্মৃরি গণগ্রন্থাগার, গ্রাম-

রমেজাপুর, ডাকঘর-কারলো, কারলো, নড়াইল।   

২০০৮  কারলো/০০২  ৫২৫ - রারেো সুলিানা 

০১৭১৫৬৭০০৫২  

শাহানারা পারভীন  

০১৭১২৬৫৯২৪৭ 

চলমান 

৩. কােী আবুল জহাজসন জহাজসন স্মৃরি সংসদ ও 

পাঠাগার, গ্রাম-জদব্দুন, ডাকঘর-েেগ্রাম, থানা-

নড়াগািী, কারলো, নড়াইল।  

২০০৮ কারলো/০০৩ ৫১৫ - কােী খুরশীদ আলম  কােী খুরশীদ আলম(রদদার) 

০১৭১৭৭১৪৫৯৬  

চলমান 

৪. শাহাবুকিাড়স্মৃকলড়পাঠাগা নড়সাাং-্াঠাদু ানড়ডা্-

িহাোনড়্াককয়ানড়াইা ক। 

১৯৯৮ নড়াইল-২৯৪/০৭ 

সমাে জসবা 

অরধাঃ  

 - জমাাঃ হারুন অর ররশদ  জমাাঃ হারুন অর ররশদ 

০১৭৭০৩৩৮২৩৩ 

চলমান 

 


