
 
 
 

 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©, h‡kvi 
WWW.jessoreboard.gov.bd 

 

¯§viK bs- cwb/wcG-419           ZvwiL : 06-03-2019 wLª. 

 

বিষয়:  প্রশ্ন ব্যাংকের আপডেট ভযর্ সন, প্রশ্ন ব্যাংে পি স-২ এ প্রশ্ন আপক যে ের্ সসূবিকে অাংশগ্রহY  

Dch©y³ wel‡q KZ©„c‡ÿi বনকদ সশক্রকর্ জযনযকনয যযকে ডয, যকশযর বশক্ষয ডিযকে সর প্রশ্ন e¨vsK আপডেট ভযর্ সন `প্রশ্ন ব্যাংে পি স-২’ 

এ পূর্ সকর্ট প্রশ্নপত্র আপক যে ের্ সসূবি ৮ র্যি স, শুক্রিযর র্েয  ৯-০০ টযয় বর্ এর্ এর্ আভয ডর্ন্টযর, স্ট্রযন্ট ডরযে, খু নযয় অনুবিে হকি। 

অনুিযকন wb‡¤œ D‡jøw_Z বশক্ষয প্রবেিযকনi g‡bvbxZ  ১০০ জন অবভজ্ঞ বশক্ষের্ন্ড ী অন যইকন পূর্ সকর্ট প্রশ্নপত্র আপক যে েরকিন। 

 

G অনুিযকন প্রধযন AwZw_ বহকর্কি উপবিে থযেযর র্দযয় র্ম্মবে জ্ঞযপন K‡i‡Qb জনযি ড যের্যন ডহযকর্ন বর্য়য, বিভযগীয় 

েবর্শনযর, খু নয। অনুিযকন র্ভযপবেত্ব েরকিন প্রকের্র ডর্যহযম্মযদ আব্দু  আ ীর্, ডিয়যরম্যযন, র্যধ্যবর্ে ও উচ্চ র্যধ্যবর্ে বশক্ষয ডিযে স, 

যকশযর।  

G ের্ সসূবিকে বনকে িবর্ সে েযব েযয় বশক্ষয প্রবেিযন প্রধযন ও বশক্ষেকদরকে বনধ সযবরে েযবরখ ও র্র্কয় উপবিবের জন্য অনুকরযধ 

েরয হ । 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aci cvZvq 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(cÖ‡dmi gvae P›`ª iæ`ª) 

cixÿv wbqš¿K 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© 

h‡kvi 

‡dvb: 0421-68666 
B-†gBj: controller@jessoreboard.gov.bd 

 

 

cÖvcK:  
ZvwjKvq ewY©Z cÖavb wkÿK I wkÿKMY 
 
 

http://www.jessoreboard.gov.bd/


 
 

cvZv-2 

µ. cÖwZóv‡bi bvg †Rjv wk¶‡Ki bvg c`ex / welq 
1.  খুলনা পাবললক কললজ  খুলনা  অধ্যক্ষ 

2.  ননৌবালিনী স্কুল এন্ড কললজ খুলনা  অধ্যক্ষ 

3.  Lyjbv wRjv ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

4.  
miKvwi K‡iv‡bkb gva¨wgK evwjKv 
we`¨vjq 

Lyjbv  cÖavb wk¶K 

5.  eW©vi MvW© cvewjK ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

6.  Lyjbv BwÄwbqvwis BDwbfvwm©wU ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

7.  dvwZgv D”P we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 
8.  Avkvïwb gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 
9.  we.†K. BDwbqb Bbw÷wUDU Lyjbv  cÖavb wk¶K 

10.  সেন্ট স োষেফ মোধ্যমমক মিদ্যোলয় Lyjbv  cÖavb wk¶K 

11.  Wv. MvRx wgRvbyi ingvb D”P we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 

12.  cবি g½j Av`k© D”P we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 

13.  wmwU evwjKv we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 

14.  wc. েবিউ. wW. D”P we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 

15.  wRqv D”P we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 
16.  d zjevwo AvBwWqvj ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

17.  cvBIwbqvi evwjKv we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 
18.  †ijI‡q e‡qR ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

19.  G. wc. wm. Mvj©m ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

20.  knx` wRqv Mvj©m ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 
21.  Lyjbv K‡jwR‡qU Mvj©m ¯‹zj Lyjbv  cÖavb wk¶K 

22.  Avkvïwb gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv  cÖavb wk¶K 
23.  েরকোমর স ৌলতপুর মহমেন উচ্চ মিদ্যোলয়  Lyjbv  cÖavb wk¶K 
24.  স ৌলতপুর মহমেন মোধ্যমমক িোমলকো মিদ্যোলয়  Lyjbv  cÖavb wk¶K 
25.  e½evwm gva¨wgK we`¨vjq, Lyjbv Lyjbv  cÖavb wk¶K 
26.  ‡ijI‡q Mvj©m nvB ¯‹zj, Lyjbv Lyjbv  cÖavb wkÿK 
27.  cjøx g½j w`ev gva¨wgK we`¨vjq, Lyjbv Lyjbv  cÖavb wkÿK 
28.  wkKvicyi gva¨wgK we`¨vjq, †Kkecyi h‡kvi  cÖavb wk¶K 

29.  Kvwkcyi gva¨wgK we`¨vjq bovBj  cÖavb wk¶K 

30.  bovBj miKvwi  evwjKv we`¨vjq bovBj  cÖavb wk¶K 

31.  ev‡MinvU eûg~Lx ¯‹zj GÛ K‡jR ev‡MinvU  cÖavb wk¶K 

32.  miKvwi  Iqv‡R` g‡Wj †g‡gvwiqvj gv/ we`¨vjq ev‡MinvU  cÖavb wk¶K 
33.  kiY‡Lvjv AvBwWqvj Bbw÷wUDU  ev‡MinvU  cÖavb wk¶K 
34.  মি.এে.মে. মোধ্যমমক মিদ্যোলয় ev‡MinvU  cÖavb wk¶K 
35.  সেোনোিোমিয়ো মোধ্যমমক মিদ্যোলয়  mvZ¶xiv  cÖavb wk¶K 

36.  cveŸ©Zx we`¨vcxV নিোইল A‡jvK iÁb cvj mnKvix wk¶K(MwYZ) 

37.  mvZ¶xiv miKvwi D”P we`¨vjq mvZ¶xiv gwZqvi ingvb mnKvix wk¶K (MwYZ) 
38.  g‡nk¦icvkv gva¨wgK evwjKv we`¨vjq Lyjbv সেয়  ওয়োষেদুল Kwig mnKvix wk¶K (MwYZ) 
39.  েোতক্ষীরো েরকোমর িোলক মিদ্যোলয় েোতক্ষীরো সমোোঃ মমতয়োর রহমোন mnKvix wk¶K(MwYZ) 
40.  Lyjbv wRjv ¯‹zj, Lyjbv Lyjbv mÄq Kzgvi †`e mnKvwi wk¶K (D”PZi MwYZ) 
41.  mw¤§jbx Bbw÷wUDkb h‡kvi মিপ্লি Kzgvi `vm mnKvix wk¶K(weÁvb) 
42.  my›`i‡NvYv ga¨wgK we`¨vjq ev‡MinvU mv‡n`v cvifxb mnKvix wk¶K (weÁvb) 
43.  dvwZgv D”P we`¨vjq Lyjbv g‡bv‡Zvl wek¦vm mnKvix wk¶K (Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³) 
44.  gnwmb evwjKv we`¨vjq Lyjbv jwZdv LvZzb mnKvix wk¶K (Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³) 
45.  †e‡ZMv ইউনোইষেড মোধ্যমমক we`¨vjq ev‡MinvU †gvt bvRgyj û`v mnKvix wk¶K (Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³) 
 

 



 
 

cvZv-3 
 

µ. cÖwZóv‡bi bvg †Rjv wk¶‡Ki bvg c`ex / welq 

44 †gveviKMÄ wPwbKj gva¨wgK we`¨vjq wSbvB`n †gvt েোমকরুল Bmjvg 
mnKvix wk¶K 

(evsjv‡`সের BwZnvm I wek¦mf¨Zv) 

45 wcVv‡fvM wW. wR. wm. gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv cwi‡Zvl Kzgvi wek¦vm 
mn. cÖavb wk¶K 

(evsjv‡`সের BwZnvm I wek¦mf¨Zv) 

46 Lyjbv BwÄwbqvwis BDwbfvwm©wU gva¨wgK we`¨vjq Lyjbv ‡`ecÖmv` gÛj 
mn. cÖavb wk¶K 

(evsjv) 

47 wmsMvox g‡Wj gva¨wgK we`¨vjq h‡kvi মিপ্লি চন্দ্র ˆeivMx 
mnKvix wk¶K 

(fz‡Mvj I cwi‡ek) 

48 আ ে শ মোধ্যমমক িোমলকো মিদ্যোলয়, সকেিপুর  ষেোর  প্রম প কুমোর স িনোথ 
mnKvix wk¶K 

(fz‡Mvj I cwi‡ek) 
49 mvZ¶xiv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq mvZ¶xiv myivBqv Bmjvg mnKvix wk¶K (evsjv) 
50 েোতক্ষীরো েরকোমর িোলক মিদ্যোলয় েোতক্ষীরো গোেী সমোমমন উদ্দীন  mnKvix wk¶K (evsjv) 
51 েোতক্ষীরো miKvwi D”P we`¨vjq েোতক্ষীরো w`‡e› ª̀ miKvi mnKvix wk¶K(c`v_© weÁvb) 
52 mvZ¶xiv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq mvZ¶xiv ম পো মেন্ধু mnKvix wk¶K (মহেোি মিজ্ঞোন) 

 

 

   

 

 

 

 

 

(cÖ‡dmi gvae P›`ª iæ`ª) 

cixÿv wbqš¿K 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wkÿv †evW© 

h‡kvi 

‡dvb: 0421-68666 
B-†gBj: controller@jessoreboard.gov.bd 

 

 


