
একুশে দকপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ ও প্রতিষ্ঠান 

 

২০১৮ 

 নাভ ক্ষেত্র  

১ ভরহুভ আ. জা. ভ. িকীয়ুল্লাহ  বাষা আশন্দালন, ভরশ াত্তর 

২ অধ্যাক তভজজা ভাজহারুল ইসলাভ  বাষা আশন্দালন 

৩ ক্ষেখ সাদী খান  তেল্পকলা (সংগীি) 

৪ জনাফ সুশজয় শ্যাভ  তেল্পকলা (সংগীি) 

৫ জনাফ ইন্দ্র ক্ষভাহন রাজফংেী  তেল্পকলা (সংগীি) 

৬ জনাফ ক্ষভাোঃ খুরেীদ আলভ  তেল্পকলা (সংগীি) 

৭ জনাফ ভতিউল হক খান  তেল্পকলা (সংগীি)  

৮ ক্ষফগভ ভীনু হক (ভীনু তফল্লাহ) তেল্পকলা (নৃিয) 

৯ ভরহুভ হুভায়ূন পরীতদ (হুভায়ূন কাভরুল ইসলাভ)  তেল্পকলা (অতবনয়), ভরশ াত্তর  

১০ জনাফ তনতখল ক্ষসন (তনতখল কুভার ক্ষসনগুপ্ত)  তেল্পকলা (নাটক) 

১১ জনাফ কাতলদাস কভ জকার  তেল্পকলা (চারুকলা) 

১২ জনাফ ক্ষগালাভ মুস্তাপা  তেল্পকলা (আশলাকতচত্র) 

১৩ জনাফ রশ ে মভত্র  সাংফাতদকিা  

১৪ ভরহুভা বাষাসসতনক প্রশপসর জুশলখা হক  গশফষ া, ভরশ াত্তর  

১৫ ড. ভইনুল ইসলাভ  অর্ জনীতি  

১৬ জনাফ ইতলয়াস কাঞ্চন  সভাজশসফা  

১৭ মসয়দ ভনজুরুল ইসলাভ  বাষা ও সাতহিয  

১৮ জনাফ সাইফুল ইসলাভ খান (কতফ হায়াৎ সাইপ) বাষা ও সাতহিয 

১৯ জনাফ সুব্রি ফড়ুয়া  বাষা ও সাতহিয 

২০ জনাফ রতফউল হুসাইন  বাষা ও সাতহিয 

২১ ভরহুভ খাশলকদাদ ক্ষচৌধুরী  বাষা ও সাতহিয  

 



এ েশ পদক া  ধী  ও িত ান 

   ২০১৭ 

  নাম  
1.  ভাষাৈসিনক অ াপক ড. শিরফা খা ন ভাষা আে ালন 
2.  ষমা দাস িশ কলা (সংগীত) 
3.  লহাস উি ন আহেমদ িশ কলা (সংগীত) 
4.  ও াদ আিজ ল ইসলাম িশ কলা (সংগীত) 
5.  তানভীর মাকাে ল িশ কলা (চলি ) 
6.  সয়দ আ াহ খািলদ িশ কলা (ভা য) 
7.  সারা যােকর িশ কলা (নাটক) 
8.  আ ল মােমন সাংবািদকতা 
9.  সয়দ আকরম হােসন গেবষণা 
10.  েফসর ইেমিরটাস ড. আলমগীর মাহা দ িসরা ীন িশ া 
11.  ড. জািম র রজা চৗ রী িব ান ও ি  
12.  অ াপক ডাঃ মাহ দ হাসান সমাজেসবা 
13.  মর ম কিব ওমর আলী ভাষা ও সািহত  
14.  মার য়া ভাষা ও সািহত  
15.  েদশ রায় সাংবািদকতা 
16.  শামীম আরা নীপা িশ কলা ( ত ) 
17.  রহমতউ াহ আল মাহ দ সিলম িশ কলা (সংগীত) 

       



এ েশ পদক া  ধী  ও িত ান 
২০১৬         

 নাম   
1. িবচারপিত কাজী এবা ল হক  ভাষা আে ালন 
2. ডাঃ সাইদ হায়দার ভাষা আে ালন 
3. মর ম সয়দ গালাম িকবিরয়া ভাষা আে ালন 
4. ড. জসীম উি ন আহেমদ ভাষা আে ালন 
5. জাহানারা আহেমদ িশ কলা ( িভ ও চলি  অিভনয়) 
6. পি ত অমেরশ রায় চৗ রী  িশ কলা (শা ীয় সংগীত) 
7. শাহীন সামাদ  িশ কলা (সংগীত) 
8. জনাব আমা ল হক িশ কলা ( ত ) 
9. মর ম কাজী আেনায়ার হােসন িশ কলা (িচ কলা) 
10. জনাব মিফ ল হক ি  
11. জনাব তায়াব খান সাংবািদকতা 
12. অ াপক ডাঃ এ িব এম আ ল াহ গেবষণা 
13. মংেছন চীং মংিছ  গেবষণা 
14. জ ািত কাশ দ  ভাষা ও সািহত  
15. অ াপক ড. হায়াৎ মা দ ভাষা ও সািহত  
16. জনাব হাবী ল াহ িসরাজী ভাষা ও সািহত  

 
২০১৫         

 নাম   
1. মর ম িপয়ার  সরদার  ভাষা আে ালন 
2. অ াপক মাঃ মিজবর রহমান দবদাস ি  
3. অ াপক ি েজন শমা ভাষা ও সািহত  
4. জনাব হ দ র ল দা ভাষা ও সািহত  
5. মর ম আ র রহমান বয়ািত  িশ কলা 
6. জনাব এস.এ.আ ল হায়াত  িশ কলা 
7. জনাব এ. .এম. শাম ামান িশ কলা 
8. অ াপক ডাঃ এম.এ.মা ান  িশ া 
9. জনাব সনৎ মার সাহা িশ া  
10. জনাব আ ল কালাম মাহা দ যাকািরয়া গেবষণা 
11. জনাব কামাল লাহানী সাংবািদকতা 
12. জনাব ফির র রজা সাগর  গণমা ম 
13. ঝনা ধারা চৗ রী  সমাজেসবা 
১৪. মৎ সত ি য় মহােথর সমাজেসবা 
১৫. অ াপক ড. অ পরতন চৗ রী সমাজেসবা 
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এ েশ পদক া  ধী  ও িত ান 
 
২০১৪         
 নাম   
১.  জনাব শাম ল দা ভাষা আে ালন 
২.  মর ম ডা. বদ ল আলম ভাষা আে ালন 
৩.  জনাব সমরিজৎ রায় চৗ রী িশ কলা 
৪.  জনাব রামকানাই দাশ  িশ কলা 
৫.  মর ম এস এম সালায়মান িশ কলা 
৬.  জনাব গালাম সারওয়ার  সাংবািদকতা 
৭.  ড. এনা ল হক  গেবষণা 
৮.  ড. অ পম সন িশ া 
৯.  জনাব জািমল চৗ রী ভাষা ও সািহত  
১০.  জনাব বলাল চৗ রী ভাষা ও সািহত  
১১.  জনাব রশীদ হায়দার ভাষা ও সািহত  
১২.  জনাব িব দাশ বড়–য়া ভাষা ও সািহত  
১৩.  মর ম আব শ শা র ভাষা ও সািহত  
১৪.  জনাব করামত মওলা  িশ কলা 
১৫.  অ াপক ডাঃ িজ র রহমান সমাজেসবা 
 
২০১৩         
 নাম   
১.  মর ম এম. এ. ওয়া দ ভাষা আে ালন 
২.  য়াত অ াপক অিজত মার হ ভাষা আে ালন 
৩.  মর ম অ  মাঃ কাম ামান ভাষা আে ালন 
৪.  জনাব তাফা ল হােসন ভাষা আে ালন 
৫.  জনাব এনা ল হক মা ফা শহীদ ি  
৬.  মর ম রজাহান রিশদ সমাজেসবা 
৭.  য়াত ামসন এইচ চৗ রী সমাজেসবা 
৮.  জনাব রিফক আজাদ ভাষা ও সািহত  
৯.  জনাব আসাদ চৗ রী ভাষা ও সািহত  
১০.  জনাব কােদরী িকবিরয়া িশ কলা 
১১.  জনাব জামালউি ন হােসন িশ কলা 
১২.  য়াত িবজয়  অিধকারী (চারন কিব িবজয় সরকার) িশ কলা 
১৩.  বাংলােদশ উদীচী িশ ীেগা ী িশ কলা 
 
২০১২ 
 নাম   
১.  মমতাজ বগম ভাষা আে ালন 
২.  মািব ল আিজম িশ কলা 
৩.  তােরক মা দ  িশ কলা 
৪.  ড. ইনা ল হক িশ কলা 
৫.  মা র রশীদ িশ কলা 
৬.  অ াপক ক ণাময় গা ামী িশ কলা 
৭.  এে তশাম হায়দার চৗ রী  সাংবািদকতা 
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৮.  আশফাক নীর (িম ক নীর)  সাংবািদকতা 
৯.  হািব র রহমান িমলন সাংবািদকতা 
১০.  অ াপক অজয় মার রায় িশ া 
১১.  ড. মন ল আলম খান  িশ া 
১২.  েফসর এ ক নাজ ল কিরম  িশ া 
১৩.  অ াপক বেরন চ বত  িব ান ও ি  
১৪.  মৎ ান  মহােথর সমাজেসবা 
১৫.  অ াপক মা ন আজাদ  ভাষা ও সািহত  
 
২০১১ 
 নাম   
১.  মর ম ভাষা সিনক শওকত আলী  ভাষা আে ালন 
২.  মর ম মাশােরফ উি ন আহমদ ভাষা আে ালন 
৩.  জনাব আমা ল হক ভাষা আে ালন 
৪.  বাউল কিরম শা   িশ কলা 
৫.  িমেসস জ াৎ া িব াস িশ কলা 
৬.  মর ম ও াদ আখতার সাদমানী িশ কলা 
৭.  িমেসস রজাহান বগম সাংবািদকতা 
৮.  আলহা  মাঃ আ ল হােশম সমাজেসবা 
৯.  মাঃ হােরস উি ন (পলান) সরকার সমাজেসবা 
১০.  জনাব মাহা দ দেলায়ার হােসন সমাজেসবা 
১১.  জনাব শহীদ কাদরী ভাষা ও সািহত  
১২.  মর ম আব ল হক ভাষা ও সািহত  
১৩.  জনাব আব ল হক চৗ রী গেবষণা 
 
 
২০১০ 
 নাম   
১.  ডাঃ গালাম মাওলা ভাষা সং াম 
২.  কিব মাহা দ রিফক সািহত  
৩.  জনাব সাঈদ আহমদ (মর ম) সািহত (না কার) 
৪.  িমেসস হেলনা খান  সািহত  
৫.  ড. নতাসীর উি ন খান মা ন ( নতাসীর মা ন) গেবষক 
৬.  জনাব এএসএইচেক সােদক (মর ম) সামািজক ি  
৭.  জনাব সংঘরাজ জ ািতঃপাল মহােথর সামািজক ি  
৮.  জনাব এ. ক. এম. হািনফ (হািনফ সংেকত) সামািজক ি  
৯.  জনাব পাথ িতম ম মদার িশ ী ( কািভনয়) 
১০.  জনাব নািসর উ ীন ইউ ফ িশ ী (না কলা) 
১১.  জনাব এেকএম আব র রউফ (মর ম) িশ ী (িচ িশ ী) 
১২.  জনাব ইমদাদ হােসন িশ ী (িচ িশ ী) 
১৩.  জনাব আহেমদ ইমিতয়াজ ল ল িশ ী ( রকার) 
১৪.  বগম লায়লা হাসান িশ ী ( ত ) 
১৫.  জনাব মাহা দ আলম   ফেটা সাংবািদক 
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২০০৯ 
 নাম   
১.  ড. বারহান উি ন খান জাহা ীর িশ া 
২.  অ াপক ড. সয়দ আেনায়ার হােসন গেবষণা 
৩.  মাহ ব উল আলম চৗ রী ভাষা আে ালন 
৪.  আশরাফ-উ -জামান খান সাংবািদকতা 
৫.  বগম িবলিকস নািসর উি ন সংগীত 
৬.  মািনক চ  সাহা সাংবািদকতা 
৭.  মা ন কবীর বা  সাংবািদকতা 
৮.  সিলনা হােসন সািহত  
৯.  জনাব শাম ামান খান গেবষণা 
১০.  ড. কাজী খলী মান আহমদ দাির  িবেমাচন 
১১.  ডাঃ মাহা দ রিফ খান  সমাজেসবা 
১২.  জনাব মন র উল কিরম চা কলা 
১৩.  জনাব রােম  ম মদার না কলা 
 
 
২০০৮ 
 নাম   
১.  ড. নাজমা চৗ রী গেবষণা 
২.  খা কার ল আলম স ীত 
৩.  মর ম ওয়ািহ ল হক স ীত 
৪.  য়াত াম র ব ব স ীত 
৫.  য়াত শফালী ঘাষ স ীত 
৬.  েফসর ড. মাজা ফর আহমদ িশ া 
৭.  মর ম খােলক নওয়াজ খান ভাষাৈসিনক 
৮.  মর মা অ াপক ডা. জাহরা বগম কাজী সমাজেসবা 
৯.  কিব িদলওয়ার খান সািহত  
 
২০০৭ 
 নাম   
১.  িবচারপিত হা দ হািব র রহমান সািহত  
২.  জনাব মাহা দ মা জউ াহ সািহত  
৩.  মর ম আেনায়ার পারেভজ স ীত 
৪.  মর ম এম এ বগ চা কলা (আেলাকিচ ) 
৫.  ড. সিলম আল দীন নাটক 
 
২০০৬ 
 নাম   
১.  অ াপক জসীম উি ন আহমদ িশ া 
২.  ড. েকামল বড়–য়া িশ া 
৩.  অ াপক আেনায়ারা বগম িশ া 
৪.  অ াপক এম. আসা ামান  িশ া 
৫.  ড. আ ল কালাম মন র মারেশদ সািহত  
৬.  মর ম অ াপক মাঃ ল ইসলাম সািহত  (মরেণা র) 
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৭.  অ াপক হািম ামান খান ভা য 
৮.  বগম রওশন আরা ািফজ স ীত 
৯.  মর ম আেনায়ার উি ন খান স ীত 
১০.  বগম ফােতমা জেজাহরা স ীত 
১১.  জনাব গাজীউল হাসান খান সাংবািদকতা 
১২.  মর ম শাহাদত চৗ রী সাংবািদকতা (মরেণা র) 
১৩.  জনাব আফতাব আহেমদ আেলাকিচ  িশ  
 
 
২০০৫ 
 নাম   
১.  মা সাই র রহমান ভাষা সং াম 
২.  খা কার দেলায়ার হােসন ভাষা সং াম 
৩.  মর ম সয়দ জতবা আলী সািহত  (মরেণা র) 
৪.  অ াপক আব াহ আ  সায়ীদ িশ া 
৫.  অ াপক ইকবাল মাহ দ িশ া 
৬.  অ াপক বাইদা লশান আরা সািহত  
৭.  ায়ত মহাসংঘনায়ক মৎ িব ান  মহােথর সমাজেসবা (মরেণা র) 
৮.  মর ম অ াপক আসহাব উ ীন আহমদ সািহত  (মরেণা র) 
৯.  আ  সােলহ সািহত  
১০.  বিশর আহেমদ স ীত 
১১.   িচ র ন সাহা িশ া 
১২.  মাহা দ আব ল গ র ভাষা সং াম 
১৩.  আ  সা ার মাহা দ শাহ জামান আেপল মাহ দ স ীত 
১৪.  মাঃ মািশর হােসন সাংবািদকতা 
 
২০০৪ 
 নাম   
১.  অ াপক ড. মাহা দ মিন ামান িমঞা িশ া 
২.  অ াপক ড. ওয়ািকল আহমদ গেবষণা 
৩.  ফিরদা হােসন সািহত  
৪.  নী ফার ইয়াসমীন স ীত (মরেণা র) 
৫.  মিন ামান মিনর স ীত 
৬.  াফা মেনায়ার চা কলা 
৭.  নবাব ফয় ে ছা সমাজেসবা (মরেণা র) 
৮.  ডা. যাবায়দা হা ান সমাজেসবা 
৯.  এ. জড.এম এনােয় াহ সাংবািদকতা 
১০.  চাষী নজ ল ইসলাম চলি  
 
২০০৩ 
 নাম   
১.  অ াপক হ দ শামস-উল-হক িশ া 
২.  মর ম হা দ একরা ল হক  িশ া (মরেণা র) 
৩.  মর ম জ ে সা রহমান িশ া (মরেণা র) 
৪.  মর ম জােবদা খানম িশ া (মরেণা র) 
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৫.  জনাব আব ল মা ান সয়দ গেবষণা 
৬.  জনাব আল জািহদী সািহত  
৭.  বগম আন মান আরা বগম স ীত 
৮.  মর ম লাকমান হােসন ফিকর স ীত (মরেণা র) 
৯.  মর ম খান আতাউর রহমান চলি  (মরেণা র) 
১০.  জনাব আব ল হািমদ ( ীড়া) সাংবািদকতা 
১১.  জনাব মাহা দ নািজম উি ন মা ান সাংবািদকতা 
১২.  UNESCO বাংলা ভাষােক িবে র মােঝ যথােযা  মযাদায় েল ধরার জ  
 
২০০২ 
 নাম   
১.  মর ম মওলানা আব ল হািমদ খান ভাসানী ভাষা সং াম (মরেণা র) 
২.  মর ম ড. হ দ শহী াহ সািহত  ও ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
৩.  অ াপক ড. িফয়া আহেমদ সাং িতক িবকাশ ও ভাষা সং াম 
৪.  ায়ত কিবয়াল রেমশ শীল গণস ীত (মরেণা র) 
৫.  জনাব িসরা র রহমান সাংবািদকতা 
৬.  জনাব সােদক খান ভাষা আে ালন ও চলি  
৭.  জনাব গাজী মাজহা ল আেনায়ার স ীত 
৮.  মর ম ডা. ম র হােসন ভাষা সং াম (মরেণা র) 
৯.  এ াডেভােকট কাজী গালাম মাহ ব ভাষা সং াম 
১০.  অ াপক শরীফ হােসন িশ া 
১১.  মর ম অ াপক ড. আ ল কালাম আজাদ িশ া (মরেণা র) 
১২.  মর ম আব ল জ ার খান চলি  (মরেণা র) 
১৩.  মর ম আহমদ ছফা সািহত  (মরেণা র) 
১৪.  জনাব িতফা ৎ ি  িশ া 
 
২০০১ 
 নাম   
১.  জনাব আব ল মিতন ভাষা সং াম 
২.  The Mother Language Lovers of the World এ েশ ফ য়ািরেক 
আ জািতক মা ভাষা িদবস ঘাষণায় অন  অবদােনর ী িত প 
৩.  অ াপক মাঃ রিফ ল ইসলাম িশ া 
৪.  বগম ামলী নাসরীন চৗ রী িশ া 
৫.  জনাব মহােদব সাহা সািহত  
৬.  জনাব িজয়া হায়দার  সািহত  
৭.  জনাব িনমেল  ণ সািহত  
৮.  জনাব গালাম মা ফা চলি  
৯.  জনাব আতাউর রহমান নাটক 
১০.  কিবয়াল ফণী বড়–য়া স ীত 
১১.  শাহ আব ল কিরম লাকস ীত 
১২.  জনাব িবনয় ব শী জলদাস  য স ীত 
 
 
২০০০ 
 নাম   
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১.  শহীদ আ ল বরকত ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
২.  শহীদ আব ল জ ার ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
৩.  শহীদ আব স সালাম ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
৪.  শহীদ রিফকউি ন আহমদ ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
৫.  শহীদ শিফউর রহমান ভাষা আে ালন (মরেণা র) 
৬.  জনাব আ  নছর মাঃ গাজীউল হক ভাষা আে ালন 
৭.  মর ম মিহউি ন আহেমদ সমাজ ও রাজনীিত (মরেণা র) 
৮.  ড. নীিলমা ই াহীম িশ া 
৯.  অ াপক জামাল নজ ল ইসলাম িব ান ও ি  
১০.  জনাব এ লাসউি ন আ দ সািহত  
১১.  মর ম জািহ র রিহম স ীত (মরেণা র) 
১২.  জনাব খািলদ হােসন স ীত 
১৩.  সয়দ আব ল হাদী স ীত 
১৪.  জনাব আব াহ আল মা ন নাটক 
১৫.  জনাব শামীম িসকদার ভা য 
 
১৯৯৯ 
 নাম   
১.  জনাব হাসান আিজ ল হক  সািহত  
২.  সয়দ হাসান ইমাম চলি  
৩.  জনাব ভাষ দ  চলি  
৪.  জনাব আলী যােকর নাটক 
৫.  জনাব মিন ল ইসলাম চা কলা 
৬.  বগম সনা বা  খানম স ীত 
৭.  জনাব ফিকর আলমগীর স ীত 
৮.  জনাব এ.িব.এম. সা সাংবািদকতা 
৯.  জনাব ক.িজ. াফা সাংবািদকতা 
১০.  মর ম আলতামাস আহেমদ ত  (মরেণা র) 
 
  
 
১৯৯৮ 
 নাম   
১.  য়াত রেণশ দাশ  সািহত  (মরেণা র) 
২.  মর ম আখতা ামান ইিলয়াস সািহত  (মরেণা র 
৩.  রাক ামান খান (দাদাভাই) সাংবািদকতা 
৪.  মর ম আ ল কােসম স ীপ সাংবািদকতা (মরেণা র) 
৫.  বগম ফরেদৗসী ম মদার নাটক 
৬.  বগম মাহ বা রহমান স ীত 
 
 
১৯৯৭ 
 নাম   
১.  জনাব আ  ইসহাক সািহত  
২.  বগম নেভরা আহেমদ ভা য 
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৩.  জনাব িন ন   ভা য 
৪.  য়াত দ  ভ াচা  স ীত (মরেণা র) 
৫.  য়াত  িভ াস ত  (মরেণা র) 
৬.  ড. রািজয়া খান িশ া 
৭.  ড. িসরা ল হক  িশ া 
৮.  জনাব শবনম শতারী স ীত 
৯.  জনাব সে াষ  সাংবািদকতা 
১০.  মর ম মানাজাত উি ন সাংবািদকতা (মরেণা র) 
১১.  জনাব মমতাজউদদীন আহমদ নাটক 
 
 
১৯৯৬ 
 নাম   
১.  জনাব হাসনাত আব ল হাই সািহত  
২.  জনাব রাহাত খান সািহত  
৩.  মর ম এ. ক.এম. িফেরাজ আলম (িফেরাজ স ই) স ীত (মরেণা র) 
৪.  মর ম অ াপক হ দ আব ল হাই িশ া (মরেণা র) 
৫.  অ াপক িসরা ল ইসলাম চৗ রী িশ া 
৬.  জনাব মাহা দ কাম ামান সাংবািদকতা 
৭.  অ াপক ড. মাহা দ শাহজাহান িশ া 
 
  
 
১৯৯৫ 
 নাম   
১.  জনাব আহমদ রিফক সািহত  
২.  বগম রওশন জািমল ত কলা 
৩.  জনাব মা ফা জামান আ াসী স ীত 
৪.  জনাব রথী নাথ রায় স ীত 
৫.  ড. আব ল কিরম িশ া 
৬.  ড. ইয়াজউি ন আহেমদ িশ া 
৭.  শহীদ িনজা ি ন আহেমদ সাংবািদকতা (মরেণা র) 
৮.  জনাব শাইখ িসরাজ সাংবািদকতা 
 
১৯৯৪ 
 নাম   
১.  মর ম সরদার জেয়নউ ীন সািহত  (মরেণা র) 
২.  জনাব মা ন আহেমদ সািহত  
৩.  জনাব আিল মন র না কলা 
৪.  জনাব আ  তােহর চা কলা 
৫.  বগম নীনা হািমদ ক স ীত 
৬.  জনাব শাহাদাত হােসন খান য স ীত 
৭.  েফসর মাহা দ নামান িশ া 
৮.  জনাব হাসানউ ামান খান সাংবািদকতা 
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১৯৯৩ 
 নাম   
১.  মর ম মিনরউ ীন ইউ ফ সািহত  (মরেণা র) 
২.  বগম রােবয়া খা ন সািহত  
৩.  শহীদ মাফা ল হায়দার চৗ রী িশ া 
৪.  জনাব িরয়াজ উি ন আহেমদ সাংবািদকতা 
৫.  জনাব মাহা দ আসাফউে ালাহ স ীত 
৬.  ও াদ ফজ ল হক  স ীত 
৭.  বগম িদলারা জামান না ািভনয় 
৮.  জনাব রিফ ন নবী চা কলা 
৯.  জনাব েয়ল আইচ যা িশ  
 
  
 
১৯৯২ 
 নাম   
১.  অ াপক দওয়ান মাহা দ আজরফ সািহত  
২.  অ াপক মাবাে র আলী সািহত  
৩.  অ াপক এমাজউ ীন আহমদ িশ া 
৪.  জনাব খান মাহা দ সােলক িশ া 
৫.  জনাব িগয়াস কামাল চৗ রী সাংবািদকতা 
৬.  জনাব আতাউস সামাদ সাংবািদকতা 
৭.  বগম শাহনাজ রহমতউ াহ স ীত 
৮.  জনাব আমজাদ হােসন নাটক 
৯.  জনাব হােশম খান চা কলা 
 
১৯৯১ 
 নাম   
১.  ড. আহমদ শরীফ সািহত  
২.  েফসর কবীর চৗ রী সািহত  
৩.  অ াপক সালাহউ ীন আহমদ িশ া 
৪.  অ াপক এ. এম. হা ন-অর-রশীদ িশ া 
৫.  জনাব ফেয়জ আহমদ সাংবািদকতা 
৬.  ড. সানজীদা খা ন স ীত 
৭.  জনাব মাহা দ আিম ল হক না কলা 
৮.  কাজী আব ল বােসত চা কলা  
 
১৯৯০ 
 নাম   
১.  জনাব শওকত আলী সািহত  
২.  মর ম আব ল গিণ হাজারী সাংবািদকতা 
৩.  মর ম েফসর ৎ ল হায়দার চৗ রী িশ া 
৪.  জনাব দবদাস চ বত  চা িশ  
৫.  বগম রািজয়া খানম( ) িশ কলা 
৬.  মর ম খাদা বকস স ই ক সংগীত 
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১৯৮৯ 
 নাম   
১.  জনাব শােহদ আলী সািহত  
২.  বগম রািজয়া মিজদ সািহত  
৩.  ড. মাহ দ শা  কােরশী িশ া 
৪.  মর ম হা দ আসফ-উদ- দৗলা রজা সাংবািদকতা 
৫.  মর ম এ. ক. এম. শহী ল হক সাংবািদকতা 
৬.  জনাব আ র রা াক চা িশ  
৭.  য়াত অমেল  িব াস না িভনয় 
 
 
১৯৮৮ 
 নাম   
১.  মর ম বে  আলী িময়া সািহত  
২.  ড. আশরাফ িসি কী সািহত  
৩.  জনাব ফজল শাহ ীন সািহত  
৪.  জনাব আেনায়ার হােসন নাটক 
৫.  জনাব ধীন দাশ সংগীত 
 
 
১৯৮৭ 
 নাম   
১.  ড. মাহা দ মিন ামান সািহত  
২.  ড. আ  হনা মা ফা কামাল  সািহত  
৩.  মর ম আিনস িসি কী সািহত  
৪.  জনাব জাহানারা আর  সািহত  
৫.  ড. আহমদ শাম ল আসলাম িশ া 
৬.  েফসর এম. এ. নােসর িশ া 
৭.  অ  মাহা দ আ ল কােশম িশ া 
৮.  মর ম ল ইসলাম পােটায়ারী  সাংবািদকতা 
৯.  জনাব এস. এম. আহেমদ মা ন সাংবািদকতা 
১০.  য়াত কানাইলাল শীল য  সংগীত 
১১.  বগম ফিরদা পারভীন সংগীত 
১২.  সয়দ মঈ ল হােসন িশ কলা 
 
  
১৯৮৬ 
 নাম   
১.  ড. আলাউি ন আল আজাদ সািহত  
২.  জনাব আল মাহ দ সািহত  
৩.  য়াত সেত ন সন সািহত  
৪.  জনাব আসকার ইবেন শাইখ সািহত  
৫.  মর ম ও াদ ী রইসউ ীন সািহত  
৬.  জনাব মাবারক হােসন খান সংগীত 
৭.  মর ম ধীর আলী িময়া সংগীত 
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১৯৮৫ 
 নাম   
১.  আ  জাফর ওবায় াহ খান  সািহত  
২.  জনাব গাজী শাম র রহমান সািহত  
৩.  ড. আব াহ আল- তী-শর ি ন িশ া 
৪.  য়াত ড. গািব  চ  দব িশ া 
৫.  জনাব মাহা দ আব ল জ ার িশ া 
৬.  জনাব কিলম শরাফী সংগীত 
৭.  ও াদ আেবদ হােসন খান সংগীত 
৮.  সয়দ জাহা ীর চা কলা 
 
 
১৯৮৪ 
 নাম   
১.  ড. আিন ামান  িশ া 
২.  মর ম অ াপক হািব র রহমান িশ া 
৩.  মর ম সয়দ ওয়ালীউ াহ  সািহত  
৪.  মর ম হাসান হািফ র রহমান সািহত  
৫.  সয়দ শাম ল হক সািহত  
৬.  জনাব রশীদ করীম সািহত  
৭.  মর ম িসকা ার আ  জাফর সাংবািদকতা 
৮.  মর ম ও াদ মীর কােশম খান সংগীত 
৯.  জনাব সািবনা ইয়াসিমন সংগীত 
১০.  জনাব এ. . এ, আব ল কাই ম চৗ রী চা িশ  
 
  
 
১৯৮৩ 
 নাম   
 জনাব শওকত ওসমান সািহত  
 জনাব সানাউল হক সািহত  
 জনাব আব ল গা ফার চৗ রী সািহত  
 জনাব এম. এ. স িশ া 
 মর ম শহী া কায়সার সাংবািদকতা 
 মর ম সয়দ ীন সাংবািদকতা 
 জনাব আ  জাফর শাম ীন সাংবািদকতা 
 জনাব মাহা দ িকবিরয়া  িচ িশ  
 জনাব বারীণ ম মদার সংগীত 
 
 
১৯৮২ 
 নাম   
১.  অ াপক সয়দ আলী আহসান সািহত  
২.  মর ম কিব আ ল হাসান সািহত  
৩.  কিব তািলম হােসন  সািহত  
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৪.  জনাব আব ল হািকম (খান বাহা র) িশ া 
৫.  ও াদ ল মাহা দ সংগীত 
৬.  জনাব এস. এম. লতান চা িশ  
৭.  জনাব িজ.এ মা ান ত  
৮.  জনাব সানাউ াহ রী সাংবািদকতা 
 
১৯৮১ 
 নাম   
১.  জনাব আ  শদ মিতন উি ন সািহত  
২.  জনাব আিম ল ইসলাম চা িশ  
৩.  জনাব আব ল হািলম চৗ রী  সংগীত 
৪.  জনাব মমতাজ আলী খান সংগীত 
৫.  মর ম গওহর জািমল  ত 
৬.  জনাব মাহা দ জাকািরয়া না িশ  
৭.  মর ম জ র হােসন চৗ রী সাংবািদকতা 
৮.  জনাব ওবােয়দ-উল হক সাংবািদকতা 
৯.  ড. াফা রউল ইসলাম  িশ া 
 
 ১৯৮০ 
 নাম   
১.  জনাব আ ল হােসন সািহত  
২.  জনাব বদার উি ন আহমদ সংগীত 
৩.  জনাব মাহা দ আব ল জ ার সংগীত 
৪.  জনাব হািম র রাহমান িশ  
৫.  জনাব তজা বশীর িশ  
৬.  জনাব রেণন শারী না িশ  
৭.  জনাব জী র রহমান খ  সাংবািদকতা 
৮.  জনাব মাহা দ ফরদাউস খান িশ া 
 
১৯৭৯ 
 নাম   
১.  মর ম কিব আিজ র রহমান সািহত  
২.  কিব ব-নজীর আহমদ সািহত  
৩.  জনাব আব ল লিতফ  সংগীত 
৪.  শখ লৎফর রহমান সংগীত 
৫.  জনাব আব ল ওয়াহাব  সাংবািদকতা 
৬.  জনাব মাহা দ মাদাে র সাংবািদকতা 
৭.  ড. হ দ এনা ল হক িশ া 
 
১৯৭৮ 
 নাম   
১.  খান হা দ মঈ ীন সািহত  
২.  কিব আহসান হাবীব সািহত  
৩.  ফী লিফকার হায়দার সািহত  
৪.  জনাব মাহ ব-উল-আলম সািহত  
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৫.  জনাব ল হােসন সািহত  
৬.  মর মা বগম আভা আলম সংগীত 
৭.  জনাব সিফউি ন আহ দ িশ  
৮.  শহীদ িসরা ীন সাংবািদকতা 
৯.  ড. সয়দ মায়াে ম হােসন িশ  
 
১৯৭৭ 
 নাম   
১.  জনাব মাহা দ নািসরউি ন সািহত  
২.  ও াদ ল মাহা দ খান সংগীত 
৩.  অ  ই াহীম খ  িশ া 
৪.  মর ম কিব ফর খ আহমদ  সািহত  
৫.  কিব মাহ দা খা ন িসি কা সািহত  
৬.  খ কার আব ল হািমদ  সাংবািদকতা 
৭.  ড. এ. ক. এম. আই ব আলী িশ া 
৮.  কিব শাম র রাহমান সািহত  
৯.  মর ম জিহর রায়হান না িশ  
১০.  জনাব রিশদ চৗ রী চা িশ  
১১.  মর ম আব ল আলীম সংগীত 
১২.  .মর ম আলতাফ মাহ দ  সংগীত 
১৩.  . বগম ফরেদৗসী রহমান সংগীত 
 
১৯৭৬ 
 নাম   
১.  কিব কাজী নজ ল ইসলাম সািহত  
২.  ড. হা দ দরাত-এ- দা িশ া 
৩.  কিব জসীম উ ীন সািহত  
৪.  বগম িফয়া কামাল সািহত  
৫.  কিব আব ল কািদর  সািহত  
৬.  েফসর হ দ মন র উি ন িশ া 
৭.  মর ম তফা ল হােসন (মািনক িময়া) সাংবািদকতা 
৮.  জনাব আ ল কালাম শাম ীন সাংবািদকতা 
৯.  জনাব আব স সালাম সাংবািদকতা 
 
 


