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  তাররখঃ ১৩ সপ্টেম্বর ২০১৮ রি. 

প্রশ্নব্াাংক প্টত 2018 াপ্টর নবম সেরির বার িক পরীক্ষা গ্রপ্টির প্টক্ষে রনম্ন তারকাভূক্ত Contributor, 

Moderator এবাং Setter গপ্টির প্ররলক্ষি রনপ্টম্নাক্ত ময়সূচী অনুযায়ী বররলা রলক্ষাপ্টবাপ্টড ি অনুরিত প্টব। 

Contributor গপ্টির মধ্য প্টত Moderator ও Setter রনব িাচন করা প্টব।  উপ্টেখ্য প্ররলক্ষিার্থীপ্টেরপ্টক 

রনর্ িাররত তাররপ্টখ ছুটি প্রোপ্টনর জন্য প্রর্ান রলক্ষকগিপ্টক অনুপ্টরার্ করা প্টা। প্ররলক্ষপ্টি অাংলগ্রি বাধ্যতামূক। 

তাররখ       বার          সযক রবপ্টয়র প্ররলক্ষি    প্ররলক্ষিার্থীপ্টের র্রি 

১৮/০৯/২০১৮ মঙ্গবার বাাংা-১ম ও বাাংা-২য় পত্র  
   Contributor ১৯/০৯/২০১৮ বুর্বার ইাংপ্টরজী-১ম ও ইাংপ্টরজী-২য় পত্র 

২০/০৯/২০১৮ বৃস্পরতবার গরনত, ার্ারি রবজ্ঞান এবাং বাাংাপ্টেল ও রবশ্বপররচয় 

    

২৩/০৯/২০১৮ ররববার বাাংা-১ম ও বাাংা-২য় পত্র  
Moderator ২৪/০৯/২০১৮ সামবার ইাংপ্টরজী-১ম ও ইাংপ্টরজী-২য় পত্র 

২৫/০৯/২০১৮ মঙ্গবার গরনত, ার্ারি রবজ্ঞান এবাং বাাংাপ্টেল ও রবশ্বপররচয় 

    

26/09/2018 বুর্বার বাাংা-১ম ও বাাংা-২য় পত্র       
    Setter 27/09/2018 বৃস্পরতবার ইাংপ্টরজী-১ম ও ইাংপ্টরজী-২য় পত্র 

30/09/2018 ররববার গরনত ও  ার্ারি রবজ্ঞান 

01/10/2018 সামবার বাাংাপ্টেল ও রবশ্বপররচয় 

  

       Contributor গপ্টির জন্য করনীয়ঃ 

      (১) প্রশ্ন ব্াাংপ্টক রনবন্ধন করপ্টত প্টব; 

      (2) প্ররতিান প্রর্ান কর্তিক Subject  allot করাপ্টত প্টব; 

      (৩) ল্যাপটপ, মপ্টডম এবাং সপনড্রাইভ অবশ্যই রনপ্টয় আপ্টত প্টব (যরে র্থাপ্টক);  

      (৪) প্ররতিান প্রর্ান প্টত ছুটি রনপ্টয় আপ্টত প্টব। 

 

 

 ১৩/০৯/২০১৮ 
                             সচয়ারম্যান 

                     gva¨wgK I D”Pgva¨wgK wkÿv‡evW©,ewikvj 

                                 সমাবাইঃ০১৭১১-৫৪৬৯৫৩                                

                   B-‡gBj barisalboard@gmail.com 

                           

http://www.barisalboard.gov.bd/
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রবয় রভরিক Contributor গপ্টির bv‡gi ZvwjKv(সজেিতার রভরিপ্টত নয়) 

01| welq t evsjv 1g cÎ -101 

µwgK bs নাম ও c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

০১ Rbve ‡gvnv¤§` mvBdzj Bmjvg 

 mnKvwi wkÿK 

 

ewikvj wRjv ¯‹zj, ewikvj(১০০৭৪২) 
 

০২ Rbve cÖYe cÖmbœ wgkÖ 

mnKvwi wkÿK 

 

SvjKvVx miKvwi  D”P we`¨vjq, SvjKvVx 

 

০৩ Rbve wicb P› ª̀ bv_ 

mnKvwi wkÿK 

  

cUzqvLvjx miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

০৪ Rbve bvRbxb Av³vi 

mnKvwi wkÿK 

 

k¨vgcyi D”P we`¨vjq 

 

০৫ 

 

Rbve †gvt iwdKzj Bmjvg 

Aa¨ÿ 

 

cwðg evßv AvBwWqvj  ¯‹zj A¨vÛ K‡jR 

 

০৬ 

 

Rbve ‡gvt mwdDjøvn 

mnKvwi wkÿK 

 

Avn‡g`cyi ¯‹zj A¨vÛ K‡jR, Pid¨vkb, †fvjv| 

 

০৭ Rbve `yjvjx  Bqvmgxb 

mnKvwi wkÿK 

ei¸bv m`i, ei¸bv| 

ei¸bv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

০৮ Rbve Aveyj Kvjvg AvRv` 

mnKvix  Aa¨vcK 

 

ewikvj K¨v‡WU K‡jR,বররলা 
 

০৯ Rbve gvneye Aviv jvKx 

mnKvwi wkÿK 

AvjwKinvU Avi G D”P we`¨vjq, wc‡ivRcyi| 

 

১০ রজ এম ফয়া 

mnKvwi wkÿK 

ewikvj wRjv ¯‹zj, ewikvj(১০০৭৪২) 
 

১১ নুরাত জাান 

mnKvwi wkÿK 

লীে আরজুমরন রকারর মা/রব, বররলা 

১২ চঞ্চ কুমার রমত্র 

mnKvwi wkÿK 

ঝাকাঠী রকারর রচন্দ্র রকারর বারকা মা/রব 

১৩ সমাঃ সরজাউ করবর 

mnKvwi wkÿK 

লীে আঃ রব সররনয়াবাে রকারর মা/রব 

১৪ ারবনা ইয়ারমন 

mnKvwi wkÿK 

বররলা miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

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


  01| welq t evsjv ২য় cÎ  -10২ 
µwgK bs নাম ও c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

০১ সমাঃ ারববুর রমান 

কারী রলক্ষক 

বররলা রজা স্কু(১০০৭৪২) 

০২ সজরমন নাার 

কারী রলক্ষক 

বররলা রকারর বারকা মাধ্যরমক রবদ্যায় 

০৩ সমাঃ আবু ারনফ 

কারী রলক্ষক 

পটুয়াখাী miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

০৪ মরনরা সুতানা 

কারী রলক্ষক 

বররলা রজা স্কু(১০০৭৪২) 

০৫ 

 

জ কারি সচৌধুরী 

কারী রলক্ষক 

বররলা উেয়ন মা/রব 

০৬ 

 

রেীপ কুমার সঘা 

(154748261418) 
কারী রলক্ষক 

চরপ্টমানাই ইউরনয়ন মাধ্যরমক রবদ্যায় (১০০৭৮৮) 

০৭ কাজী জরম উরিন 

কারী প্র/রল 

রব . র. রড মাধ্যরমক রবদ্যায়  (১০০৭১০) 

০৮ নাজমা আক্তার 

কারী রলক্ষক 

বররলা রকারর বারকা মাধ্যরমক রবদ্যায় 

০৯ †gv: Lvqi“ j Bmjvg 

কারী রলক্ষক 

 

†fvjv miKvwi D”P we`¨vjq, †fvjv| 

১০ wicb P› ª̀ bv_ 

mnKvwi wkÿK 

 

cUzqvLvjx miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq,cUzqvLvjx| 

১১ সমাঃ লা সমায়াপ্টেম সাপ্টন 

mnKvwi wkÿK 

বররলা রজা স্কু(১০০৭৪২) 

১২ সমাঃ আমগীর সাপ্টন ভূইয়া 

কারী প্রর্ান রলক্ষক 

াংরত পাইট মাধ্যরমক রবদ্যায়, রজা, বররলা 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

  

 



   02| welq t Bs‡iwR -1g পত্র 

µwgK bs নাম ও c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

০১ জনাব  রনজাম উরিন 

কারী অধ্যাপক 

বররলা কোপ্টডট কপ্টজ 

০২ Rbve iZœv mvnv 

mnKvix wkÿK 
ewikvj miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq,ewikvj 

 

০৩ Rbve Awn`yj Bmjvg 

mnKvix wkÿK 

cUzqvLvjx miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

০৪ Rbve ‡gvt Kvgvj †nv‡mb 

mnKvix wkÿK 

ewikvj wRjv ¯‹zj,ewikvj 

 

০৫ Rbve ‡gvnv¤§` gvmyg wejøvn 

mnKvix  Aa¨vcK 

 

ewikvj g‡Wj ¯‹zj GÛ K‡jজ,ewikvj 

 

০৬ Rbve mwn ỳjøvn Lvb 

কারী রলক্ষক 

লীে আঃ রব সররনয়াবাে রকারর মা/রব 

০৭ সমাঃ লীদু ইাম 

প্রর্ান রলক্ষক 

পটুয়াখাী টাউন স্কু,পটুয়াখাী 

০৮ Rbve Gm, Gg gvnwdRyi ingvb 

mnKvix wkÿK 

 

ewikvj miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq, ewikvj 

 

০৯ Rbve ‡gvt eyjeyj MvRx 

cÖfvlK 

 

ewikvj K¨v‡WU K‡jR,ewikvj 

 

১০ সানাী কম িকার 

কারী প্র/রল 

কড়াপুর পপুার মা/রব, বররলা 

11 সমাঃ সুতান আপ্টমে সমাো 

কারী রলক্ষক 

সমৌককরি মাধ্যরমক রবদ্যায়,দুমকী, পটুয়াখাী  

12 সমাঃ আবু কাাম আজাে 

কারী রলক্ষক 

পটুয়াখাী রকারর জুরবী মা/রব 

 

   02| welq t Bs‡iwR  -2q পত্র 
 

µwgK bs নাম ও c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

০১ MONJURUL AHSAN LATIF MUNICIPAL SEMINARY 

০২ MD.HANIF MIA MIRZAGANJ UNION DARGAH SHARIF SECONDARY 

০৩ KAZI FEROJ AHOMED ABDUR RASHID SARDAR SECONDARY SCHOOL  

০৪ MD.SHADAD ISLAM PATUAKHALI GOVT. JUBILEE HIGH SCHOOL 

০৫ MD SAYFUL ISLAM SHAHEED SOHRAWARDI SECONDARY SCHOOL 

০৬ MD.ABDUL WOHAB C. H. M. S. RAHMAN MEMORIAL SECONDARY SChool 

০৭ MOHAMMAD MASUM BILLAH BARISAL MODEL SCHOOL AND COLLEGE 

০৮ TAHMINA AKTER BARISAL GOVT. GIRLS' HIGH SCHOOL 

০৯ SURESH CHANDRA BARIK MITHAKHALI P. G. S. ADARSHA SECONDARY,SCHOOL 

১০ ASHIM KUMAR SAHA NALINIDAS GIRLS' SECONDARY SCHOOL 

11 DELERA BEGUM CHARFASHION SECONDARY GIRLS' SCHOOL 

12 MD. BASHIR ULLAH DAULATKHAN GOVT. SECONDARY GIRLS' SCHOOL 

 

 



03| welq t MwYZ (109) m„Rbkxj 

 

 
 
 

 

  

µwgK bs bvg, c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

০১ Rbve †gvt ûgvqyb Kwei 

mnKvix wkÿK 

 

ewikvj wRjv ¯‹zj(১০০৭৪২) 

 

০২ Rbve cv_© mvi_x wgw¯¿ 

mnKvix wkÿK 

 

¯îƒcKvVx K‡jwR‡qU GKv‡Wgx ¯îƒcKvVx, wc‡ivRcyi 

 

    ০৩ Rbve GBPGg gvmy`yi ingvb 

mnKvix wkÿK 

ewikvj wRjv ¯‹zj,ewikvj 

 

০৪ Rbve weRq K…ò †Nvl 

mnKvix wkÿK 

RMØxk mvi¯̂Z evwjKv gva¨wgK we`¨vjq 

 

০৫ Rbve mybxj eiY nvj`vi 

mnKvix cÖavb wkÿK 

A·‡dvW© wgkb D”P we`¨vjq,ewikvj m`i,ewikvj| 

 

০৬ Rbve ‡gvmvt mvwebv Bqvmwgb 

mnKvix wkÿK 

 

we Gg ¯‹zj, ewikvj| 

 

০৭ Rbve †gvt byiæj Bmjvg 

mnKvix wkÿK 

 

‡K, Gg, jwZd Bbw÷wUDkb,gVevoxqv, wc‡ivRcyi 

০৮ Rbve Avfv bvmixb 

mnKvix wkÿK 

ewikvj miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

০৯ পুরন রকার 

mnKvix wkÿK 

বররলা মপ্টড স্কু এন্ড কপ্টজ 

10  এ এম জারদুোমান 

কারী রলক্ষক 

পটুয়াখাী miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 

11  এইচ এম খরলুর রমান 

কারী রলক্ষক 

 বরগুনা রজা স্কু 

12  অরনমা রানী ো 

 কারী রলক্ষক 

বররলা miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

 



   06| welq t weÁvb (127) m„Rbkxj 

 

µwgK bs নাম ও c`we  প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

01 Rbve RvwKi †nv‡mb 

mnKvix wkÿK 

ei¸bv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq, ei¸bv 

 

02 Rbve gvndzRv Avqkv 

mnKvix wkÿক 
knx` AviRygwb miKvwi D”P we`¨vjq 

 

03 Rbve ‡gvt kvgmywÏb 

mnKvix wkÿK 

 

cwðg †mvnvM`j knx` ¯§„wZ D”P we`¨vjq,wc‡ivRcyi| 

 

 04 Rbve ‡gvt gvmyg wejøvn 

mnKvix wkÿK 

 

mviIqviRvb cvBjU gva¨wgK we`¨vjq evgbv, ei¸bv| 

 

 ০৫ Rbve iæwebv Av³vi 

mnKvix wkÿK 

KvDwbqv evwjKv gva¨wgK we`¨vjq,ewikvj 

 

০৬ Rbve cweÎ gÐj 

mnKvix wkÿK 

 

wm GBP †gv‡k©` evwjKv gva¨wgK wবদ্যায়, ewikvj 

 

০৭ Rbve ‡gvt Av³vi †nv‡mb 

cÖavb wkÿক 

beMÖvg g‡Wj D”P we`¨vjq SvjKvVx m`i, SvjKvVx 

 

০৮ Rbve K…òv nvj`vi  

mnKvix wkÿK 

 

Gm wm wR Gg gva¨wgK we`¨vjq,বররলা 
 

09 সমাঃ ফারুক আম 

mnKvix wkÿK 

বররলা রজা স্কু(১০০৭৪২) 

10 সমাঃ সগাাম প্টরায়ার 

mnKvix wkÿK 

গগা মপ্টড মাধ্যরমক রবদ্যায়,আগগঝাড়া, বররলা 

11 েীপক চন্দ্র ো 

mnKvix wkÿK 

এ আর এ বারকা মাধ্যরমক রবদ্যায় 

12 রমা রানী নার্থ 

mnKvix wkÿK 

ঝাকাঠী সপৌরভা আেল ি মাধ্যরমক রবদ্যায় 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



07| welq t evsvjv‡`k I wek¦ cwiPq (150) m„Rbkxj  

µwgK bs bvg, c`we প্ররতিাপ্টনর  নাম ও EIIN 

     01 Rbve ‡invbv †eMg 

mnKvix wkÿK 

বররলা রজা স্কু (১০০৭৪২) 

02 Rbve ‡ivwRbv ggZvR 

mnKvix wkÿK 

RMØxk mvi¯̂Z evwjKv gva¨wgK we`¨vjq,ewikvj 

 

03 Rbve gywk©`v ivqnvb 

mnKvix wkÿK 

cUzqvLvwj miKvwi evwjKv we`¨vjq, cUzqvখাী 

04 Rbve †gvt Avwgbyi ingvb 

mnKvix wkÿK 

ei¸bv K‡jwR‡qU gva¨wgK we`¨vjq,ei¸bv 

05 Rbve ‡gv¯Ídv Kvgvj jvKPz 

mnKvix wkÿK 

SvjKvwV miKvwi D”P we`¨vjq, SvjKvwV 

 

05 Rbve ‡gvt †Mvjvg nvmvbvZ Lvb 

mnKvix wkÿK 

 

wc‡ivRcyi miKvwi D”P we`¨vjq, wc‡ivRcyi 

07 Rbve ‡gvt BDbyQ wgqv 

mnKvix  wkÿK 

cUzqvLvjx miKvwi Rywejx D”P we`¨vjq,cUzqvLvjx 

 

০8 Rbve mZ¨wRr `Ë 

mn‡hvMx Aa¨vcK 

ewikvj K¨v‡WU K‡jR, ewikvj 

 

০৯ Rbve ‡gvt BKevj †nv‡mb f~uBqv 

mnKvix wkÿK 

ewikvj wRjv ¯‹zj, ewikvj 

 

১০ এ টি এম খরলুর রমান 

mnKvix wkÿK 

সভাা রকারর মাধ্যরমক রবদ্যায়  

১১ রদু আম  

mnKvix wkÿK 

ারজখাী মাধ্যরমক রবদ্যায় 

১২ সমাঃ লামীম আান 
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াপ্টতমপূর মাধ্যরমক রবদ্যায় 

 

 

 

 

 প্রপ্টয়াজপ্টন সযাগাপ্টযাগঃ  

 প্রনব াোর, সচয়ারম্যান মপ্টােপ্টয়র একাি রচব ০১৭১০-৮২৪২৩৪ 

 সমাঃ মাছুম রময়া, সকলন অরফার-০১৭১২-৯৮৬৬২৪  
 

 


