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ms¯‹…wZ welqK gš¿Yvjq 

Abyôvb kvLv 

 

ংস্কৃতি তফলয়ও ভন্ত্রণারয়য়য আিাধীন দপ্তয/ংস্থায াংস্কৃতিও ঐতিয যক্ষণ  ফয়যণ্য ব্যতিফয়ক েয জন্ম ফাতল েওী উদ মান ওযায়রন্ডায 

 

µwgK ev¯ÍevqbKvix `ßi/ms¯’v myaxM‡Yi bvg †ckv/Dcvwa/Ae¯’v        ও ZvwiL           /                     

জানুয়াতয   

1.  ফাংরা এওায়েতভ 

ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

RvZxq MÖš’‡K›`ª 

জীভ উদ্দীন ল্লীওতফ         ,        

০১ জানুয়াতয ১৯০৩  

          ,        

 

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

 

2.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

বুরবুর চ ৌধুযী নৃিয ব্যতিত্ব ১ জানুয়াতয, ১৯১৯   

3.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi শওকত ওসমান চরঔও, াততিযও, ওতফ     ,        

০২ জানুয়াতয, ১৯১৭ 

 

 

 

 

4.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi  
evsjv GKv‡Wwg  

মাইককল মধুসূদন দত্ত ওতফ, নাট্যওায       ,       

২৫ জানুয়াতয, ১৮২৪ 

          ,       

 

 

3,00,০০০/- 

(      ) 

 

5.  ফাংরা এওায়েতভ  চভাাম্মদ ভনসুয উতদ্দন চপাওয়রায তফয়লজ্ঞ, চরঔও  

তক্ষাতফদ 

৩১ জানুয়াতয ১৯০৪   

চপব্রুয়াতয   

6.  evsjv GKv‡Wwg Aa¨vcK †Mvwe›`P›`ª †`e kwn` eyw×Rxex, e‡iY¨ wkÿvwe` I 
`vk©wbK 

1 †deªæqvwi 1907   

7.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi আবু জাপয ফায়দুল্লা ওতফ, প্রাফতিও      ,        

০৮ চপব্রুয়াতয, ১৯৩৪ 

 

 

 

 

8.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi ওি আরী ওথাাততিযও, াংফাতদও  তক্ষও      ,         

১২ চপব্রুয়াতয, ১৯৩৬ 

 

 

 

 

9.  evsjv GKv‡Wwg fvlvmsMÖvgx MvRxDj nK fvlvmsMÖvgx I wewkó AvBbRxex          ,      

13 †deªæqvwi 1929 
 
 

 
 

10.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

ওতফয়ার তফজয় যওায ংকীি ব্যতিত্ব ১৬ চপব্রুয়াতয ১৯০৩   

11.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

RvZxq MÖš’‡K›`ª 

ওতফ জীফনানন্দ দা রুী ফাংরায ওতফ        

১৭ চপব্রুয়াতয, ১৮৯৯ 

          ,        

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

12.  evsjv GKv‡Wwg Aa¨vcK Avwbmy¾vgvb wewkó wkÿvwe` I RvZxq Aa¨vcK 18 †deªæqvwi 1937   

13.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

মুকুন্দ দা ওতফ ২২ চপব্রুয়াতয ১৮৭৮   

14.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi ওায়য়ওাফাদ ভাওতফ       ,      

২৫ চপব্রুয়াযী/ ভা ে ১৮৫৭ 

 

 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AB%E0%A7%AD
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µwgK ev¯ÍevqbKvix `ßi/ms¯’v myaxM‡Yi bvg †ckv/Dcvwa/Ae¯’v        ও ZvwiL           /                     

ভা ে 

15.  প্রত্নিত্ত্ব অতধদপ্তয অধ্যাও ে. এভ ারুনুয 

যতদ 

প্রত্নিত্ত্বতফদ ১ ভা ে ১৯২৫ প্রত্নিত্ত্ব অতধদপ্তয ১,০০,০০০/- 

        

16.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

তল্পী ওাইয়ুভ চ ৌধুযী  ারুতল্পী     , ৯ ভা ে ১৯৩২  

 

 

 

17.  evsjv GKv‡Wwg Avey †nbv †gv¯Ídv Kvgvj wkÿvwe`, Kwe I †jLK 13B gvP© 1936   

18.  evsjv GKv‡Wwg Kwe wmKvb&`vi Avey Rvdi e‡iY¨ Kwe, bvU¨Kvi, MYmsMxZ 
iPwqZv, mvwnwZ¨K I mvsevw`K 

    ,         

19‡k gvP© 1919 

          ,         

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

19.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয ভাস্টায দা সূম ে চন স্বাধীনিা ংগ্রাভী, তফপ্লফী চনিা ২২ ভা ে ১৮৯৪   

20.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয াততিযও য়িযন চন াততিযও        ,       

২৮ ভা ে, ১৯০৭ 

 

 

 

 

এতপ্রর   

21.  ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

যাঙ্গাভাটি 

সুয়যন্দ্র রার তিপুযা াংস্কৃতিও ব্যতিত্ব যাঙ্গাভাটি, ১ এতপ্রর 

১৯৩৮ 

ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

যাঙ্গাভাটি 

১,০০,০০০/- 

        

22.  ফাংরায়দ তল্পওরা 

এওায়েতভ 

সুত িা চন অতবয়নিী       

৬ এতপ্রর ১৯৩১ 

          ,       

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

23.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

তন্ডি যতফ ংওয ংকীি ব্যতিত্ব ০৭ এতপ্রর ১৯২০   

24.  ফাংরায়দ ওতযাইট অতপ যরার যায় ঙ্গীি তল্পী           

৮ এতপ্রর ১৯৩২ 

ফাংরায়দ ওতযাইট অতপ ১,০০,০০০/- 

(     ) 

25.  Kwe bRiæj Bbw÷wUDU ‡mvnive †nv‡mb bRiæj mvaK I wkíx 9 GwcÖj 1923   

26.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

স্তাদ আরী আওফয ঔাঁ ংকীি ব্যতিত্ব ১৪ এতপ্রর ১৯২২   

27.  evsjv GKv‡Wwg Aa¨vcK AwRZKzgvi ¸n wewkó wkÿvwe` I eyw×Rxex 15 GwcÖj 1914   

28.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

স্তাদ আয়য়ি আরী ঔাঁ ংকীি ব্যতিত্ব ২৬ এতপ্রর ১৯৮৪   

29.  Kwe bRiæj Bbw÷wUDU myaxb `vm msMxZ mvaK, ¯^iwjwcKvi I wkíx 30 GwcÖj 1930   

চভ  

30.  ফাংরায়দ তল্পওরা 

এওায়েতভ 

ফাংরা এওায়েতভ 

িযতজৎ যায়  রতিি তনভ োিা, ত িনাট্যওায এফং 

চরঔও 

         

০২ চভ, ১৯২১ 

 

 

 

 

31.  evsjv GKv‡Wwg 
ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

Rvnvbviv Bgvg kwn` Rbbx, wkÿvwe`          ,        

3 †g 1929 

 

 

 

 

32.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয প্রীতিরিা য়ায়দ্দদায স্বাধীনিা ংগ্রাভী, নাযী মুতিয়মাদ্ধা ৫ চভ, ১৯১১          /     ২,00,০০০/- 
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µwgK ev¯ÍevqbKvix `ßi/ms¯’v myaxM‡Yi bvg †ckv/Dcvwa/Ae¯’v        ও ZvwiL           /                     

     ,       (     ) 

33.  ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

ফান্দযফান 

ইউ চও ত ং ফীয তফক্রভ ফীয মুতিয়মাদ্ধা ৫ চভ ১৯৩২ ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

ফান্দযফান 

১,০০,০০০/- 

         

34.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

গুরু দয় দত্ত াততিযও ১০ চভ ১৮৮২   

35.  যাজাী তফবাকীয় ক্ষুদ্র নৃ-

চকাষ্ঠীয ওার াযার 

এওায়েতভ 

াকযাভ ভাতঝ ভাজ চফও ১৭ চভ ১৯০১ যাজাী তফবাকীয় ক্ষুদ্র নৃ-

চকাষ্ঠীয ওার াযার 

এওায়েতভ 

১,০০,০০০/-  

        

36.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

যাধাযভন দত্ত ংকীি ব্যতিত্ব ২৪ চভ ১৮৩৪   

37.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

অভয়রন্দু তফশ্বা অতবয়নিা ২৯ চভ ১৯২২৫   

জুন  

38.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi স্যায তরমুল্লা নফাফ ০৭ জুন, ১৮৭১   

39.  evsjv GKv‡Wwg 
 

†eMg mywdqv Kvgvj e‡iŸ  Kwe, †jLK I bvix Av‡›̀ vj‡bi cy‡ivav          ,        

20‡k Ryb 1911 

          ,        

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

40.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

ওাভার চরাানী াংস্কৃতিও ব্যতিত্ব Djøvcvov, wmivRMÄ 

২৬ জুন ১৯৩৪ 

          , wmivRMÄ ২,00,০০০/- 

(     ) 

41.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

অতজি যায় ংকীি ব্যতিত্ব      

২৯ জুন ১৯৩৮ 

          , KzwoMÖvg ২,00,০০০/- 

(     ) 

জুরাই   

42.  ফাংরা এওায়েতভ আবুর পজর াততিযও ০১ জুরাই, ১৯০৩   

43.  evsjv GKv‡Wwg W. gyn¤§` knx ỳjøvn& eûfvlvwè , M‡elK I evsjv GKv‡Wwgi ̄ ^cœ ª̀óv           , 

       

10B RyjvB 1855 

 
 

 
 

44.  ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ওার াযার 

এওায়েতভ, তফতযততয, 

চনিয়ওাণা 

এেয়বায়ওট প্রয়ভাদ 

ভানতওন 

                 ,          

১৮ জুরাই ১৯৩৯ 

ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ওার াযার 

এওায়েতভ, তফতযততয, 

চনিয়ওাণা 

১,০০,০০০/- 

(     ) 

 

45.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

তিয়জন্দ্ররার যায় ংকীি ব্যতিত্ব       , 

     ,       

১৯ জুরাই ১৮৬৩ 

 

 

 

 

46.  ফাংরায়দ তল্পওরা 

এওায়েতভ 

ওফযী ায়যায়ায অতবয়নিী          

১৯ জুরাই ১৯৫০ 

          ,          ২,00,০০০/- 

(     ) 

47.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

যজনী ওান্ত চন ংকীি ব্যতিত্ব       

২৬ জুরাই ১৮৬৫ 

 

 

 

 

48.  ফাংরায়দ তল্পওরা আব্দুর আরীভ তফতষ্ট ঙ্গীি তল্পী          ,          

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%AD_%E0%A6%9C%E0%A7%81%E0%A6%A8


d:\                                         .docx 4 
 

 

µwgK ev¯ÍevqbKvix `ßi/ms¯’v myaxM‡Yi bvg †ckv/Dcvwa/Ae¯’v        ও ZvwiL           /                     

এওায়েতভ ২৭ জুরাই ১৯৩১   

49.  Kwe bRiæj Bbw÷wUDU wd‡ivRv †eMg ¯^iwjwcKvi I wkíx 28 RyjvB 1930   

50.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয যাজনীতিতফদ ওভয়যে ভতণ তং যাজনীতিতফদ ২৮ জুরাই ১৯০১   

51.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

ওভর দা গুপ্ত ংকীি ব্যতিত্ব ২৮ জুরাই ১৯১২   

52.  evsjv GKv‡Wwg Aa¨vcK KvRx †gvZvnvi 
†nv‡mb 

wewkó wkÿvwe`, mvwnwZ¨K I weÁvbx         ,       

30‡k RyjvB 1897 
 
 

 
 

আকস্ট   

53.  evsjv GKv‡Wwg AvPvh© cÖdyjøP›`ª ivq e‡iY¨ wkÿvwe`, weÁvbx, `vk©wbK I 
Kwe 

     

2iv AvM÷ 1861 
 
 

 
 

54.  ফাংরায়দ তল্পওরা 

এওায়েতভ 

ীযা রার চন  রতি্ িওায         

২ আকস্ট ১৮৬৬ 

          ,         ২,00,০০০/- 

(     ) 

55.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

এ এভ সুরিান  ারুতল্পী       

১০ আকস্ট ১৯২৩ 

          ,       ২,00,০০০/- 

(     ) 

56.  evsjv GKv‡Wwg K_vmvwnwZ̈K •mq̀  IqvjxDjøvn& e‡iY¨ K_vmvwnwZ¨K I Dcb¨vwmK 15B AvM÷ 1922   

57.  RvZxq MÖš’‡K›`ª সুওান্ত বট্টা াম ে প্রকতিীর চ িনায অতধওাযী িরুণ 

ওতফ। 

চওাটারীাড়া, 

চকাারকঞ্জ 

১৫ আকস্ট ১৯২৬  

          ,          ২,00,০০০/- 

(     ) 

58.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

ঔন্দওায নুরুর আরভ ংকীি ব্যতিত্ব ১৭ আকস্ট ১৯৩৯   

59.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi জতয যায়ান  রতিি তয ারও, ন্যাতও, এফং 

কল্পওায 

    , ১৯ আকস্ট ১৯৩৫           ,      ২,00,০০০/- 

(     ) 

চয়েম্বয   

60.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

যতফন চখাল ংকীি ব্যতিত্ব ১৩ চয়েম্বয ১৯৩৯   

61.  কণগ্রন্থাকায অতধদপ্তয  

ফাংরা এওায়েতভ 

W. gyn¤§` Gbvgyj nK e‡iY¨ M‡elK, wkÿvwe` I mvwnwZ¨K       ,       

20‡k †m‡Þ¤^i 1902 
 
 

 
 

62.  প্রত্নিত্ত্ব অতধদপ্তয অধ্যাও এ. এপ 

ারাহ উদ্দীন আভদ 

প্রত্নিত্ত্বতফদ ২১ চয়েম্বয ১৯২০ প্রত্নিত্ত্ব অতধদপ্তয ১,০০,০০০/- 

        

63.  ফাংরা এওায়েতভ চরঔও চঔ াতনা যাজনীতিতফদ, কণপ্রজািন্ত্রী ফাংরায়দ 

যওায়যয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী 

২৮চ চয়েম্বয ১৯৪৭                     

অয়টাফয   

64.  ওতফ নজরুর ইনতস্টটিউট  ীনয়দফ ফভ েণ ঙ্গীি তয ারও, সুযওায, কায়ও  চরাও ঙ্গীি তল্পী ০১ অয়টাফয, ১৯০৬   

65.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

স্তাদ আরাউতদ্দন ঔাঁ ংকীি ব্যতিত্ব       ,            

৮ অয়টাফয ১৮৬২ 

 

 

 

 

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AF_%E0%A6%86%E0%A6%97%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%9F
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66.  evsjv GKv‡Wwg Avè yj Kwig mvwnZ̈ wekvì  cyw_msMÖvnK I msiÿK     ,       

11 A‡±vei 1871 

          ,       

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

67.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi ওতফ ওাতভনী যায় 
ওতফ, ভাজওভী, নাযীফাদী চরতঔওা 

       

১২ অয়টাফয, ১৮৬৪ 

 

 

 

 

68.  ফাংরায়দ তল্পওরা 

এওায়েতভ 

 

dwKi jvjb kvn&& evDj m¤ªvU       

17 A‡±vei 1772 

          ,       

                   

     ১২,০০,০০০/-      

                    

২,00,০০০/- 

(     ) 

69.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

অতুর প্রাদ চন ংকীি ব্যতিত্ব ২০ অয়টাফয ১৮৭১   

70.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi Kwe kvgmyi ivngvb e‡iY¨ Kwe I mvsevw`K       ,         

23 A‡±vei 1929 

          ,         ২,00,০০০/- 

(     ) 

71.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 
ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

আব্বা উতদ্দন ংকীি ব্যতিত্ব        

২৭ অয়টাফয ১৯০১ 

          ,      

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

 

নয়বম্বয   

72.  evsjv GKv‡Wwg kwn` ax‡i›`ªbv_ `Ë fvlvmsMÖvgx I kwn` eyw×Rxex 2iv b‡f¤̂i 1886   

73.  ফাংরা এওায়েতভ  দীয়ন  ন্দ্র চন াততিযও ভাতনওকঞ্জ 

৩ নয়বম্বয ১৮৬৬ 

 

 

 

 

74.  evsjv GKv‡Wwg Kwe gvneye Dj Avjg 
†P․ayix 

wewkó Kwe, mvsevw`K I fvlv‣mwbK 7B b‡f¤̂i 1927   

75.  evsjv GKv‡Wwg gxi gkviid †nv‡mb e‡iY¨ Jcb¨vwmK , bvU¨Kvi I 
cÖvewÜK 

        ,       

13B b‡f¤̂i 1847 

          ,       ২,00,০০০/- 

(     ) 

76.  evsjv GKv‡Wwg ûgvq~b Avn‡g` K_vmvwnwZ¨K, wkÿvwe`, Pjw”PÎ 
cwiPvjK I cÖ‡hvRK 

     ,          

13B b‡f¤̂i 1948 

          ,          ২,00,০০০/- 

(     ) 

77.  ফাংরা এওায়েতভ fvlvweÁvbx gyn¤§` 
Ave`yj nvB 

Aa¨vcK I fvlvweÁvbx 26‡k b‡f¤̂i 1919   

78.  ভতণপুয রতরিওরা 

এওায়েতভ, চভৌরবীফাজায 

চকাকুরানন্দ কীতিস্বাভী  াযণ ওতফ ২৬ নয়বম্বয ১৮৯৬ ভতণপুয রতরিওরা 

এওায়েতভ, চভৌরবীফাজায 

১,০০,০০০/- 

        

79.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

  মুনীয চ ৌধুযী তক্ষাতফদ ভাতনওকঞ্জ 

২৭ নয়বম্বয ১৯২৫ 

 

 

 

 

80.  evsjv GKv‡Wwg weÁvbx RM`xkP› ª̀ emy weÁvbx I wewkó wkÿvwe`     ,       

30 b‡f¤̂i 1858 

          ,       ২,00,০০০/- 

(     ) 

তেয়ম্বয  

81.  evsjv GKv‡Wwg   ে. কুদযৎ-ই-খুদা তফজ্ঞানী ১ তেয়ম্বয ১৯০০   

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%85%E0%A6%95%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A7%8B%E0%A6%AC%E0%A6%B0_%E0%A7%A7%E0%A7%A8
https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A7%A7%E0%A7%AE%E0%A7%AC%E0%A7%AA
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82.  ফাংরায়দ জািীয় জাদুখয 

evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

টুয়া ওাভরুর াান  ারুতল্পী ২ তেয়ম্বয, ১৯২১   

83.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

চকৌযীপ্রন্ন ভজুভদায ওতফ  কীতিওায ৫ তেয়ম্বয ১৯২৫   

84.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

িায়যও ভাসুদ  রতিি     ,        

৬ তেয়ম্বয ১৯৫৬ 

 

 

 

 

85.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

উদয় ংওয নৃিয ব্যতিত্ব ৮ তেয়ম্বয ১৯০০   

86.  evsjv GKv‡Wwg 

জািীয় গ্রন্থয়ওন্দ্র 

†iv‡Kqv mvLvIqvZ †nv‡mb  নাযী তক্ষায অগ্রদূি, াততিযও        ,      

৯ তেয়ম্বয ১৮৮০ 

চজরা প্রাও, যংপুয 

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

87.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

ভয দা ংকীি ব্যতিত্ব ১০ তেয়ম্বয ১৯২৯   

88.  ফাংরায়দ ওতযাইট অতপ ান যাজা ভযভী ওতফ       ,       

২১ তেয়ম্বয ১৮৫৪ 

          ,       ২,00,০০০/- 

(     ) 

89.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

িয াা ংকীি ব্যতিত্ব ২৫ তেয়ম্বয ১৯৩৪   

90.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

আরভকীয ওতফয াংস্কৃতিও ব্যতিত্ব ২৫ তেয়ম্বয ১৯৩৮   

91.  evsjv GKv‡Wwg •mq` kvgmyj nK me¨mvPx †jLK        

27 wW‡m¤̂i 1935 

          ,        ২,00,০০০/- 

(     ) 

92.  evsjv‡`k wkíKjv GKv‡Wwg, 
ফাংরা এওায়েতভ, ফাংরায়দ 

চরাও  ওারুতল্প পাউয়ন্ডন, 

চানাযকাঁ 

জয়নুর আয়ফতদন তল্পা াম ে          

২৯ তেয়ম্বয ১৯১৪ 

          ,          

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

 

93.  ফাংরা এওায়েতভ াংফাতদও িপাজ্জর 

চায়ন ভাতনও তভয়া 

াংফাতদও বান্ডাতযয়া, তয়যাজপুয  

১৯১১  

মৃতুয ১ জুন ১৯৬৯ 

 

 

 

 

94.  ফাংরা এওায়েতভ অিী দীঙ্কয তফতষ্ট তক্ষাতফদ  তফজ্ঞানী জন্ম ৯৮০, মৃতুয ১০৫৪   

95.  ফাংরা এওায়েতভ  ন্দ্রাফিী ওতফ                    ,          

 

২,00,০০০/- 

(     ) 

96.  ফাংরা এওায়েতভ ওতফ আরার ভাওতফ  তিি    

97.  evsjv GKv‡Wwg 

MYMÖš’vMvi Awa`ßi 
weÁvbx †gvnv¤§` Ave`yj 

ReŸvi 
†R¨vwZ©weÁvbx 1৯15, াফনা জন্ম 

২০ জুরাই ১৯৯৩ মৃতুয 

 

 

 

 

98.  MYMÖš’vMvi Awa`ßi মহাকবি কায়ককািাদ 

মহাকবি 

      ,     , 25 

চপব্রুয়াতয / ২৫ ভা ে 

1857 
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99.  evsjv‡`k wkíKjv 
GKv‡Wwg 

আব্দুর রতিপ ংকীি ব্যতিত্ব ১৯২৫ জন্ম, মৃতুয ২০০৫   

100.  ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

ঔাকড়াছতড় 

অয়াও কুভায চদয়ান ভাজ চফও  চরঔও ৯ এতপ্রর (অনুষ্ঠান 

আয়য়াজয়নয িাতযঔ) 

জন্মার: ১৯২৬ 

ক্ষুদ্র নৃ-চকাষ্ঠীয ইনতস্টটিউট, 

ঔাকড়াছতড় 

 

১,০০,০০০/- 

(     ) 

 

 


