
 

ভাধ্যমভক  উচ্চভাধ্যমভক মক্ষাবফাড ড, ফমযার 

 

প্রশ্নব্াাংক তৈযী াংক্রান্ত মফজ্ঞমি 

 

অত্র বফাবড ডয আৈাধীন মনবেয ৈামরকাভুক্ত মফদ্যারয় মুবয প্রধান মক্ষকগণবক প্রশ্নব্াাংক তৈযী াংক্রান্ত 

কাম ডক্রবভ অাংগ্রবণয জন্য প্রমৈটি মফলবয়য বেমণমবমিক ন্যুনৈভ একজন কবয মক্ষবকয ৈথ্যাফরী 

অনরাইবন এমি কযায জন্য অন্যবযাধ কযা বরা। ৈবফ একই মফলবয় একামধক মক্ষক কভ ডযৈ থাকবর 

কবরই অনরাইবন ৈথ্য এমি কযবৈ াযবফ। একই াবথ বম কর মফদ্যারবয়য মক্ষকগণ  মফলয়মবমিক 

যীক্ষক এফাং প্রধান যীক্ষক বফ স্কুরবক এ কার্য্কক্রডবভয আৈায় আবৈ বফ। 

 

** উবেখ্য এ ৈামরকায ফাইবযয বকান প্রমৈষ্ঠান  ইবে কযবর উক্ত কাম ডক্রবভয াবথ যুক্ত বৈ াযবফ।       

** অনরাইবন ৈথ্যাফরী এমি কযায মনয়ভাফরী  ০৮ পৃষ্ঠা বথবক ১০ পৃষ্ঠা ম ডন্ত ফণ ডনা কযা বয়বে। 

 

 

 

 

  প্রবপয মু. মজয়াউর ক(7038) 

বেয়াযম্যান  

ভাধ্যমভক  উচ্চভাধ্যমভক মক্ষাবফাড ড, ফমযার 

বভাফাইর : 01711-546953 

ই-বভইর : barisalboard@gmail.com  

 

 



পৃষ্ঠা নং-০১ 

মফদ্যারয় মুবয ৈামরকা মনবে বেয়া বরাোঃ 

বজরায নাভ উবজরা 
ক্রমভক 

নাং 
মফদ্যারবয়য নাভ  ঠিকানা 

 

 

 

 

 

 

 

  ববারা 

 

 

ববারা েয 

 

 

 

০১ ববারা যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ববারা েয, ববারা 

০২ ববারা যকাময ভাধ্যমভক ফামরকা মফদ্যারয়, ববারা েয, ববারা 

০৩ আব্দুয যফ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ববারা েয, ববারা 

০৪ ববারা বৌয ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

০৫ ফাবয়দুর ক ফাবুর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

০৬ ফাবয়দুর ক ফাবুর বভাো ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

০৭ ফাাংরাফাজায পাবৈভা খানভ ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাাংরাফাজায, 

ববারা ০৮ ববারা টাউন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

০৯ ববারা টাউন কমভটি ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১০ েযবনায়াফাে মুমরভ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১১ ভাসুভাখানভ ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১২ কমফ বভাজাবের ক খযমক ইরামভয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

১৩ যানগঞ্জ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১৪ ভমনজা খাতুন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১৫ এডববাবকট ইউন্য মভয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১৬ নমরনীো ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ববারা েয 

১৭ ামরভা খাতুন ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ববারা েয, ববারা 

বেৌরৈখান 

 

১৮ বেৌরৈখান যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বেৌরৈখান, ববারা 

১৯ বেৌরৈখান যকাময ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বেৌরৈখান, ববারা 

২০ আজাায আরী ভাধ্যমভক মফদ্যারয় , বেৌরৈখান,ববারা 

বফাযানউমিন 

 

২১ বফাযানউমিন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বফাযানউমিন, ববারা 

২২ কুতুফা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বফাযানউমিন, ববারা 

 

রারবভান 

 

২৩ রারবভান ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, রারবভান, ববারা 

২৪ রারবভান ভাধ্যমভক ফামরকা মফদ্যারয়, রারবভান, ববারা 

২৫ গজামযয়া ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, গজামযয়া, রারবভান, ববারা 

ৈজুভমিন ২৬ োদঁপুয যকাময উচ্চ মফদ্যারয়, াটীগঞ্জ, ৈজুভমিন, ববারা 

 

েযপুান 

 

২৭ েযপুান টিমফ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েযপুান, ববারা    

২৯ ীভূলণ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ীভূলণ, েযপুান, ববারা 

৩০ দুরাযাট ভাধ্যমভক   মফদ্যারয়, দুরাযাট, েযপুান, ববারা 

৩১ েয আইো ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েযপুান, ববারা 

ভনপুযা 
৩২ ামজযাট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ামজযাট, ভনপুযা, ববারা 

৩৩ েবভেপুয ফাাংরাফাজায ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ভনপুযা,ববারা 

 

 



পৃষ্ঠা নাং-০২ 

বজরায নাভ উবজরা ক্রমভক 

নাং 

মফদ্যারবয়য নাভ  ঠিকানা 

 

 

 

 

ফযগুনা  

 

 

ফযগুনা েয 

 

০১ ফযগুনা মজরা স্কুর, ফযগুনা েয, ফযগুনা 

০২ ফযগুনা যকাময ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফযগুনা েয, ফযগুনা 

০৩ যীযখার ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফযগুনা েয, ফযগুনা 

০৪ কবরমজবয়ট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

০৫ ফযগুনা আে ড ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,,ফযগুনা েয 

০৬ ফযগুনা মড.বক.ম ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

০৭ নামভা ভমজফয ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

০৮ বযাডাড়া ীেস্মৃমৈ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

০৯ গগন বভবভামযয়ার ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

১০ পুমর রাইন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

১১ বানা খারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

১২ ফযগুনা ভাইঠা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফযগুনা েয 

১৩ পৄরঝুমড় ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফযগুনা েয, ফযগুনা 

 

আভৈরী 

১৪ আভৈরী এ বক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, আভৈরী, ফযগুনা 

১৫ ভমপজ উমিন ফামরকা মফদ্যারয়, আভৈরী, ফযগুনা 

১৬ চুনাখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,আভৈরী,ফযগুনা 

ৈারৈরী ১৭ ৈারৈরী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ৈারৈরী, ফযগুনা  

১৮ বোটফগী ম বক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ৈারৈরী,ফযগুনা 

ফাভনা 

 

১৯ যয়াযজান াইরট  ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাভনা, ফযগুনা 

২০ রৈা বডৌয়াৈরা ভফায় ফহুমুখী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাভনা, ফযগুনা 

বফৈাগী 

 

২১ বফৈাগী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বফৈাগী, ফযগুনা 

২২ কাউমনয়া এভোমেয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বফৈাগী, ফযগুনা 

২৩ কেবান্য বভবভাোঃ ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, োন্দখারী, বফৈাগী, ফযগুনা 

াথযঘাটা ২৪ াথযঘাটা বক.এভ. ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, াথযঘাটা, ফযগুনা 

২৫ কাকমেড়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কাকমেড়া, াথযঘাটা, ফযগুনা 

 

 

 



 

পৃষ্ঠা নাং-০৩ 

 

 

 

 

 

 

 

টুয়াখারী 

টুয়াখারী 

েয 

ক্রমভক নাং যকাময জুফরী উচ্চ মফদ্যারয়, টুয়াখারী েয, টুয়াখারী 

০১ যকাময ফামরকা উচ্চ মফদ্যারয়, টুয়াখারী 

০২ রমৈপ মভউমনমপ্যার বমভনাময, টুয়াখারী েয, টুয়াখারী 

০৩ বয-ই-ফাাংরা  ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, টুয়াখারী েয, টুয়াখারী 

০৪ আব্দুর াই মফদ্যামনবকৈন 

০৫ টুয়াখারী টাউন ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

০৬ টুয়াখারী আে ড ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

০৭ বডানাবান ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

০৮ বাকাঠী ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

০৯ রাউকাঠী ীেস্মৃমৈ মফদ্যামনবকৈন 

১০ খামরাখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

১১ ইটফামড়য়া ামযকখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

১২ ফেযপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, টুয়াখারী েয, টুয়াখারী 

দুভকী ১৩ দুভকী আতুবেো খাতুন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী 

 

 

ফাউপর 

১৪ ফাউপর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাউপর, টুয়াখারী 

১৫ কামরশুযী এ এ ইনমিটিউন, ফাউপর, টুয়াখারী 

১৬ ফগা ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফগা ফন্দয,ফাউপর, টুয়াখারী 

১৭ কারাইয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কারাইয়া, ফাউপর, টুয়াখারী 

১৮ কনকমেয়া এএ ভাধ্যমভক মফদ্যারয় এন্ড কবরজ, ফাউপর, টুয়াখারী 

১৯ নভারা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাউপর, টুয়াখারী 

২০ বকফপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বকফপুয, ফাউপর, টুয়াখারী 

েমভনা ২১ েমভনা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েমভনা, টুয়াখারী 

মভজডাগঞ্জ 

 

২২ সুমফেখারী য.ই াইরট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মভজডাগঞ্জ, টুয়াখারী 

২৩ কাঠারৈরী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মভজডাগঞ্জ, টুয়াখারী 

 

গরামো 

 

২৪ গরামো ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, গরামো, টুয়াখারী 

২৫ গরামো ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, গরামো, টুয়াখারী 

২৬ েয কাজর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েযকাজর, টুয়াখারী 

২৭ উরামনয়াাট স্কুর এন্ড কবরজ, উরামনয়াাট, গরামো, টুয়াখারী 

২৮ খামযজ্জভা ইাক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, গরামো, টুয়াখারী 

যাঙ্গাফারী ২৯ যাাংগাফামর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, যাাংগাফামর, টুয়াখারী 

করাাড়া 

 

৩০ বখপুাড়া  ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বখপুাড়া, টুয়াখারী 

৩১ বখপুাড়া ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বখপুাড়া, টুয়াখারী 

৩২ ভমপুয বকা- অাবযটিব ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, করাাড়া, টুয়াখারী 

৩৩ কুয়াকাটা ফঙ্গফন্ধু ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,করাাড়া, টুয়াখারী 

 

 



 

পৃষ্ঠা নাং-০৪ 

 

 

 

 

মবযাজপুয 

 

মবযাজপুয 

েয 

 

ক্রমভক নাং মবযাজপুয যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মবযাজপুয েয 

০১ মবযাজপুয যকাময ফামরকা উচ্চ মফদ্যারয়, মবযাজপুয েয 

০২ মবযাজপুয টাউন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মবযাজপুয েয 

০৩ মবযাজপুয আে ড ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মবযাজপুয েয 

০৪ মকয়াভ উমিন ভাধ্যমভক মফদ্যাল্য়,  মবযাজপুয েয 

০৫ কমযমুবেো ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মবযাজপুয েয 

০৬ এ এ টি একাবডভী, মবযাজপুয েয 

০৭ মজোৈ আরী বভবভামযয়ার ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,মবযাজপুয েয,মবযাজপুয 

কাউখারী ০৮ যকাময বক মজ ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কাউখারী, মবযাজপুয  

 

বান্ডামযয়া 

 

০৯ বান্ডামযয়া  মফাযী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বান্ডামযয়া, মবযাজপুয 

১০  বান্ডামযয়া ফন্দয যকাময ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বান্ডামযয়া, 

মবযাজপুয ১১ ইকমড় ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ইকমড়, বান্ডামযয়া, মবযাজপুয 

 

ভঠফামড়য়া 

 

১২ বক এভ রমৈপ ইনমিটিউন, ভঠফামড়য়া, মবযাজপুয 

১৩ তুলখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ভঠফামড়য়া, মবযাজপুয 

১৪ মভরুখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ভঠফামড়য়া, মবযাজপুয 

১৫ াবরজা ভবডর াইস্কুর, ময়ারগঞ্জ, ভাঠফামড়য়া, মবযাজপুয 

মজয়ানগয ১৬ ইন্দুযকানী ভমউমিন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ইন্দুযকানী, মজয়ানগয, 

মবযাজপুয 
 

নামজযপুয 

১৭ নামজযপুয মযাজুর ক যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, নামজযপুয, 

মবযাজপুয ১৮ নামজযপুয ফামরকা  ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, নামজযপুয, মবযাজপুয 

১৯ ামজ আব্দুর গমন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ভাটিবাাংগা, নামজযপুয, মবযাজপুয 

২০ গাখারী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, গাখারী, নামজযপুয, মবযাজপুয 

 

বনোযাফাে 

 

২১  াইরট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বনোযাফাে, মবযাজপুয 

২২ কবরমজবয়ট একাবডমভ, বাাগের, নামজযপুয, মবযাজপুয 

২৩ সুটিয়াকাঠি ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বকৌমযখাড়া, 

বনোযাফাে,মবযাজপুয    ২৪ ীে স্মৃমৈ ফামরকা ভাধ্যমভক বনোযাফাে, মবযাজপুয    

২৫ এগায গ্রাভ মেরনী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বনোযাফাে,মবযাজপুয 

 

 

 

 



পৃষ্ঠা নাং-০৫ 

বজরা উবজরা ক্রমভক নাং মফদ্যারবয়য নাভ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফমযার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফমযার 

েয 

 

০১ ফমযার মজরা স্কুর, েয, ফমযার 

০২ ফমযার যকাময ফামরকা উচ্চ মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

০৩ ফমযার ভবডর স্কুর অুান্ড কবরজ, েয, ফমযার 

০৪ ামরভা খাতুন ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

০৫ উেয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

০৬ এ য়াবে ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

০৭ ব্রজবভান স্কুর, েয, ফমযার 

০৮ অক্সবপাড ডমভন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

০৯ রূাৈরী জাগুয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

১০ জগদ্বী স্বাযস্বৈ ফামরকা ভাধ্যমভক,ফমযার েয 

১১ আেভৈ আরী খান(এ.বক)ইনমিটিউন,ফমযার েয 

১২ ভথুযানাথ াফমরক একাবডভী,ফমযার েয 

১৩ ন্যমযয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

১৪ ব্মিি মভন ফারক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

১৫ ব্মিি মভন ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

১৬ বভাপাবজ্জর বাবন খান ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

১৭ মাংবযকাঠি ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

১৮ বয-ই-ফাাংরা ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যাল্ য়,ফমযার েয 

১৯ এ ম মজ এভ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

২০ আরাজ্ব েমরর উমিন ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

২১ েযবভানাই ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ফমযার 

২২ ৈালুকোযাট স্কুর এন্ড কবরজ, ৈালুকোযাট, ফমযার 

২৩ ীে আরৈাপ স্মৃমৈ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

২৪ কাীপূয গার ড স্কুর এন্ড কবরজ  

২৫ কামপুয াই স্কুর অুান্ড কবরজ, কামপুয, েয, ফমযার েয 

২৬ এ আয এ ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

২৭ আবরকান্দা ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয  

২৮ াবফযা খাতুন ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয  

২৯ ামন উেয়ন বফাড ড ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফমযার েয 

৩০ ভভৈাজ ভমজদুবেো ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

৩১ যমো বভাাবযপ(আয এভ)একাবডভী 

৩২ ফমযার তন ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

৩৩ বয-ই-ফাাংরা মেফা তন ভাধ্যমভক মফদ্যারয় 

 

ফাবুগঞ্জ 

 

৩৪ ফাবুগঞ্জ াইরট উচ্চ মফদ্যারয়, ফাবুগঞ্জ , ফমযার 

৩৫ যাবে খান বভনন ভবডর উচ্চ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাবুগঞ্জ , ফমযার 

৩৬ ফমযার কুাবডট কবরজ, যভৈপুয, ফাবুগঞ্জ, ফমযার 

৩৭ আগযপুয আরৈাপ বভবভামযয়ার ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফাবুগঞ্জ, ফমযার 

৩৮ ভধ্যভূবৈযমেয়া  ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাবুগঞ্জ, ফমযার 

৩৯ ভাধফাা েন্দ্রদ্বী াইস্কুর এন্ড কবরজ, ফাবুগঞ্জ, ফমযার 

                                                                                                                                                   



           পৃষ্ঠা নাং-০৬ 

 

 

 

 

 

  ফমযার 

 

উমজযপুয 

৪০ ডমফৱউ মফ ইউমনয়ন ইনমিটিউন, উমজযপুয, ফমযার 

৪১ ধামুযা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ধামুযা, উমজযপুয, ফমযার 

৪২ ামফফপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বকফকাঠী, উমজযপুয, ফমযার 

৪৩ াযৈা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, াযৈা, উমজযপুয, ফমযার 

৪৪ নাযায়ণপুয রৱী ইউমনয়ন ইনমিটিউন, উমজযপুয, ফমযার 

৪৫ ফড়াবকাঠা ইউমনয়ন ইনমিটিউন, বেৌধুযীযাট, উমজযপুয, ফমযার 

আগগরঝাড়া ৪৬ আগগরঝাড়া মফএইেম একাবডমভ, আগগরঝাড়া, ফমযার 

৪৭ আগগরঝাড়া শ্রীভমৈ ভাতৃভঙ্গর ফামরকা ভাধ্যমভক, আগগরঝাড়া, ফমযার  

৪৮ তগরা ভবডর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, আগগরঝাড়া, ফমযার  

৪৯ ফাগধা এ ই এ মডম ভবডর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, আগগরঝাড়া, ফমযার 

 

বগৌযনেী 

৫০ বগৌযনেী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বগৌযনেী, ফমযার 

৫১ মযকর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বগৌযনেী, ফমযার 

৫২ ফাথী ৈাঁযা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাথী, ফমযার 

৫৩ ারযেী ভবডর ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বগৌযনেী, ফমযার 

৫৪ ভামরাড়া এ এন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বগৌযনেী, ফমযার 

 

ফাবকযগঞ্জ 

 

৫৫ ফাবকযগঞ্জ বজ এ ইউ উচ্চ মফদ্যারয়, াবফগঞ্জ, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৫৬ ফাবকযগঞ্জ উচ্চ মফদ্যারয়, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৫৭ করকাঠী মফএভ একাবডভী, করকাঠী, ফমযার 

৫৮ কাকযধা এবকএভ ইনমিটিউন, কাকযধা, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৫৯ ভবপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৬০ গাফ ডমড়য়া, ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৬১ েযাভমি ডমফৱউ বক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাবকযগঞ্জ, ফমযার 

৬২ কাভাযখারী বকএইউ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কাভাযখারী, ফাবকযগঞ্জ, 

ফমযার ৬৩ পজলুরক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ফাবকযগঞ্জ,ফমযার 

মজরা 

 

৬৪ মফমমড ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফড়জামরয়া, মজরা, ফমযার 

৬৫ কাউমযয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মজরা, ফমযার 

ফানাযীাড়া ৬৬ ফানাযীাড়া ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফানাযীাড়া, ফমযার 

৬৭ োখায এপ এইে ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, োখায, ফানাযীাড়া, ফমযার 

৬৮ ফাইাযী ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ফাইাযী, ফানাযীাড়া, ফমযার 

 

    

বভবমন্দগঞ্জ 

 

৬৯ াৈাযাট মুমরভ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বভবমন্দগঞ্জ, ফমযার 

৭০ উরামনয়া কবযাবনন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, উরামনয়া, বভবমন্দগঞ্জ, ফমযার 

৭১ উেয়পুয মুমরভ আখন্দ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, শ্যাবভযাট, বভবমন্দগঞ্জ, 

ফমযার ৭২ বরাংগুটিয়া মুমরভ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, বভবমন্দগঞ্জ, ফমযার 

৭৩ াৈাযাট ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, াৈাযাট, বভবমন্দগঞ্জ, ফমযার 

 

মুরােী 

 

৭৪ মুরােী ভামুেজান ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মুরােী, ফমযার 

৭৫ মপপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মুরােী, ফমযার 

৭৬ কাজীযেয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কাজীযেয, মুরােী, ফমযার 

৭৭ েযকাবরখান আইমডয়ার ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মুরােী, ফমযার 

৭৮ নামজযপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মুরােী, ফমযার 

৭৯ রক্ষ্মীপুয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, মুরােী, ফমযার 

 

 

 



পৃষ্ঠা নাং-০৭ 

বজরা উবজরা ক্রমভক নাং মফদ্যারবয়য নাভ 

                                 

 

ঝারকাঠী 

 

ঝারকঠী েয 

০১ ঝারকাঠি যেন্দ্র যকাময ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ঝারকাঠি 

০২ মফ.মজ. ইউমনয়ন একাবডমভ, েয, ঝারকাঠি 

০৩ ফাউকাঠী মফ.মফ. ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ঝারকাঠি েয 

 ০৪ সুগমিয়া মুমরভ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ঝারকাঠি 

০৫ পজলুর ক ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ববখযাট, েয, ঝারকাঠি 

০৬ উবদ্বাধন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, েয, ঝারকাঠি 

০৭ সুগিা ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, ঝারকাঠী েয  

০৮ বৌযবা আে ড ফামরকা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়,ঝারকাঠী েয 

নরমেটি 

 

০৯ নরমেটি ভাবে ডন্টস্ ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, নরমেটি, ঝারকাঠি 

১০ বজড. এ ভূবটা ভাধ্যমভক ফামরকা মফদ্যারয়, কাটাখারী, নরমেটি, ঝারকাঠি 

১১ বপ্রভায ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, লাইট ামকয়া, নরমেটি, ঝারকাঠি 

১২ বযৈকাঠী মজ আয ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, নরমেটি, ঝারকাঠি 

 

যাজাপুয 

 

১৩ যাজাপুয াইরট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, যাজাপুয, ঝারকাঠি 

১৪ যাজাপুয াইরট ফামরকা উচ্চ  মফদ্যারয়, যাজাপুয, ঝারকাঠি 

১৫ ফড়াইয়া ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, যাজাপুয, ঝারকাঠি 

১৬ গালুয়া  ইউমনয়ন ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, যাজাপুয, ঝারকাঠি 

কাঠামরয়া 

 

১৭ কাঠামরয়া াইরট ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, কাঠামরয়া, ঝারকাঠি 

১৮ আমুয়া ফন্দয আমভয বভারৱা ভাধ্যমভক মফদ্যারয়, আমুয়া, ঝারকাঠি 

১৯ কাঠামরয়া গার ড স্কুর অুান্ড কবরজ, কাঠামরয়া, ঝারকাঠি 

 ফ ডবভাট-২১৪ টি 

 

 

 

 

   



পৃষ্ঠা নং-০8 

তথ্য এন্ট্রি করার ন্ট্রনয়মঃ 

১ভ ধাোঃ http://bb.stivl.com ঠিকানায় প্রবফ করুন। মডবেবৈ আমন মনবেয 01 নাং মেত্রটি 

বেখবৈ াবফন। 

০১ নং ন্ট্রিত্রঃ 

         

মেবত্রয ENTER  Button এ মিক করুন। নীবেয ০২ নাং মেত্রটি বেখবৈ াবফন। 

 

২ নাং মেত্রোঃ(প্রমৈষ্ঠান প্রধাবনয রগ ইন বইজ) 

 
 



পৃষ্ঠা নং-০9 

২য় ধাোঃমেবত্রয User ID বৈ আনায প্রমৈষ্ঠাবনয EIIN নম্বয এমি করুন  এফাং  Password 

মববফ ঐ EIIN নম্বযটিই  এমি করুন। শুধু প্রমৈষ্ঠান প্রধান login কযবফন। 

 

                            প্রমৈষ্ঠান প্রধাবনয জন্য মনবেয ০৩ নাং মেবত্রয ডুা বফাড ডটি াবফন।               

( প্রমৈষ্ঠান প্রধান এই বইজ বথবক কর কাজ ম্পে কযবৈ াযবফন ) 

 

০৩ নং ন্ট্রিত্র 

 

 

(প্রন্ট্রতষ্ঠান প্রধান বাম ন্ট্রিককর ম্যেনু ব্যবহার ককর সকল কাজ সম্পন্ন করকবন) 

 

৩য় ধাোঃ (মক্ষক এমি কযায অন)  

ফাভ মেবকয Manage Teacher  অবনয মবৈয Add Teacher  বপ্র করুন। মনবেয 

০৪ নাং মেত্রটি াবফন। 

 
 



পৃষ্ঠা নং-10 

০৪ নং ন্ট্রিত্র 

 

Add ফাটন মিক কবয প্রমৈষ্ঠান প্রধান নতুন মক্ষক এমি কযবৈ াযবফন। প্রবৈুক মক্ষবকয জন্য পাঁকা ঘবযয ৈথ্যমু পুযণ 

কযায য submit ফাটন বপ্র কযবৈ বফ। submit কযায য াংমিি ঐ মক্ষবকয বভাফাইর বপাবন User ID  pass 

word  একটি বভবজ মাবফ।  

েতুথ ড ধাোঃ বভাফাইর বপাবন ায়া User ID  Pass word ব্ফায কবয login কবয প্রবৈুক মক্ষক ৈায মনবজয 

মাফৈীয় ৈথ্যাফরী অনরাইবন জভা কযবৈ াযবফন। 

ডাটা এমি কযায বল ভয়োঃ 15-03-2017 মি. 

প্রশ্নব্াাংক তৈযী াংক্রান্ত কাম ডক্রবভয যফৈী কযনীয় মু ধাব ধাব প্রকা কযা বফ। এ াংক্রান্ত বনাটি/মফজ্ঞমি মু ববৈ 

ফমযার বফাবড ডয অমপময়ার বয়ফাইট (www.barisalboard.gov.bd) এ বোখ যাখুন। 

প্রবয়াজবন বমাগাবমাগ করুনোঃ  

বভাোঃ জাভার উমিন 

উ-মফদ্যারয় মযে ডক 

বভাফাইরোঃ০১৭১১৯৬৯৫৫৩ 

বটমরবপানোঃ০৪৩১-৬১৪৯৭ 

http://www.barisalboard.gov.bd/

