


  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার  

৩ মার্ চ, ২০২৩ খ্রি. শুক্রবার                    

 

বে া প্রদান প্রমিশ্রুমি ও িথ্য অমিকার আইন ২০০৯, প্রশ্নব্াাংশক মনর্ভ ডল ও মানেম্মি প্রশ্নপত্র প্রামির জন্য সৃজনিীল প্রশ্ন প্রণয়ন, 

প্রশ্ন আপশলার্ ও মর্াশরিন, জাতীয় খ্রিক্ষাক্রম খ্রবস্তরণ ২০২২ এর উপর প্রখ্রতষ্ঠানপ্রধান ও ম ষয়মিমিক মিক্ষক প্রমিক্ষশণর 

জন্য মন ডামিি মিক্ষকবৃশের প্রখ্রিক্ষণণ অংিগ্রহণণর তাখ্রিকা :- 

ভেন্যু- যণিার কাণিক্টণরট স্কুি 

অখ্রিণটাখ্ররয়াম, যণিার 

 

ক্রখ্রমক মন ডামিি প্রমিষ্ঠান প্রধান ও খ্রিক্ষকবৃণের  নাম উপণজিা ও ভজিা 

1.  অধ্যক্ষ, যণিার খ্রিক্ষা ভবাি চ সরকাখ্রর মণিি স্কুি এন্ড কণিজ যণিার সদর 

2.  অধ্যক্ষ, ভকিবপুর সরকাখ্রর পাইিট উচ্চ মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয়, ভকিবপুর, যণিার ভকিবপুর, যণিার 

3.  প্রধান খ্রিক্ষক যণিার খ্রবজ্ঞান ও প্রযুখ্রি খ্রবশ্বখ্রবদ্যািয় (যখ্রবপ্রখ্রব) স্কুি অুান্ড কণিজ  যণিার সদর 

4.  প্রধান খ্রিক্ষক, িংকরপুর মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয়, যণিার সদর যণিার সদর 

5.  প্রধান খ্রিক্ষক ,পাঁর্বাড়ীয়া মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

6.  খ্রমউখ্রনখ্রসপ্যাি খ্রপ্রপাণরটরী উচ্চ খ্রবদ্যািয়, যণিার যণিার সদর 

7.  প্রধান খ্রিক্ষক, ছাখ্রতয়ানতিা-চুড়ামনকাটি মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

8.  প্রধান খ্রিক্ষক, বুরুজবাগান মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় িাি চা, যণিার 

9.  প্রধান খ্রিক্ষক, ভকরািখািী পাখ্রড়য়ারণ াপ মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় িাি চা, যণিার 

10.  প্রধান খ্রিক্ষক, বাগআঁর্ড়া ইউনাইণটি মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় িাি চা, যণিার 

11.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্রিকরগাছা সরকারী এম.এি. মণিি হাইস্কুি  খ্রিকরগাছা, যণিার 

12.  প্রধান খ্রিক্ষক, রুপখ্রদয়া ওণয়ি ভেয়ার একাণিখ্রম যণিার সদর 

13.  প্রধান খ্রিক্ষক, কখ্রপিমুখ্রন ভমণহরুণেছা বাখ্রিকা উচ্চ খ্রবদ্যািয় পাইকগাছা খুিনা 

14.  প্রধান খ্রিক্ষক, কুয়াদা মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় মখ্রনরামপুর যণিার 

15.  অধ্যক্ষ, ভগাপািপুর স্কুি এন্ড কণিজ মখ্রনরামপুর যণিার 

16.  প্রধান খ্রিক্ষক, ভরিওণয় মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় খুিনা সদর 

17.  প্রধান খ্রিক্ষক, বি চার গাি চ পাবখ্রিক স্কুি  যণিার সদর 

18.  প্রধান খ্রিক্ষক, ভপৌর মণিি স্কুি এন্ড কণিজ খ্রিনাইদহ সদর 

19.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্রনউ টাউন বাখ্রিকা উচ্চ খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

20.  প্রধান খ্রিক্ষক, সখ্রখনা বাখ্রিকা উচ্চ খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

21.  প্রধান খ্রিক্ষক, খিসী বাজার মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় ভর্ৌগাছা, যণিার 

22.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্রস,এম,খ্রব, ইউখ্রনয়ন মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয়, বাগুিাঙ্গা কাখ্রিয়া, নড়াইি 

23.  প্রধান খ্রিক্ষক, ভিখ েখ্রজিাতুণেছা মুখ্রজব বাখ্রিকা উচ্চ খ্রবদ্যািয় কাখ্রিয়া, নড়াইি 

24.  প্রধান খ্রিক্ষক, মাখ্রহখ্রদয়া মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

25.  অধ্যক্ষ, যণিার কাণিক্টণরট স্কুি যণিার সদর 

26.  প্রধান খ্রিক্ষক, আয়িা আদি চ মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

27.  প্রধান খ্রিক্ষক, বাঙ্গাবাসী মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় খাখ্রিিপুর, খুিনা 

28.  অধ্যক্ষ, ফুিতিা খ্রর ইউখ্রনয়ন স্কুি এন্ড কণিজ ফুিতিা, খুিনা 

29.  প্রধান খ্রিক্ষক, িাি চা মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় িাি চা, যণিার 

30.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্রিশুতিা অসীম কুমার মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় ভর্ৌগাছা, যণিার 

31.  প্রধান খ্রিক্ষক, ভর্ৌগাছা মণিি মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় ভর্ৌগাছা, যণিার 

32.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্রিনাইদহ ওয়াখ্রজর আিী স্কুি এন্ড কণিজ খ্রিনাইদহ সদর 

33.  প্রধান খ্রিক্ষক, বীর প্রতীক ইসহাক মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় বা ারপাড়া, যণিার 

34.  প্রধান খ্রিক্ষক, পার-মথুরাপুর মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় হখ্ররণাকুন্ড, খ্রিনাইদহ 

35.  প্রধান খ্রিক্ষক, বনশ্রী খ্রিক্ষা খ্রনণকতন মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় সাতক্ষীরা, শ্যামনগর 

36.  প্রধান খ্রিক্ষক, খ্ররিখািী মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় হখ্ররণাকুন্ড, খ্রিনাইদহ 

37.  প্রধান খ্রিক্ষক, নওয়াপাড়া, বহরমপুর, খিিী সখ্রিখ্রিত বহুমুখী মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় বা ারপাড়া, যণিার 

38.  প্রধান খ্রিক্ষক, আমদাবাদ মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় যণিার সদর 

39.  প্রধান খ্রিক্ষক, বাশুয়াড়ী মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় অেয়নগর 

40.  প্রধান খ্রিক্ষক, নখ্রকপুর পাইিট মাধ্যখ্রমক বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয়  

 
শ্যামনগর, সাতক্ষীরা 



  

মাধ্যমমক ও উচ্চ মাধ্যমমক মিক্ষা ব ার্ ড, যশিার  

৩ মার্ চ, ২০২৩ খ্রি. শুক্রবার                    

 

বে া প্রদান প্রমিশ্রুমি ও িথ্য অমিকার আইন ২০০৯, প্রশ্নব্াাংশক মনর্ভ ডল ও মানেম্মি প্রশ্নপত্র প্রামির জন্য সৃজনিীল প্রশ্ন প্রণয়ন, 

প্রশ্ন আপশলার্ ও মর্াশরিন, জাতীয় খ্রিক্ষাক্রম খ্রবস্তরণ ২০২২ এর উপর প্রখ্রতষ্ঠানপ্রধান ও ম ষয়মিমিক মিক্ষক প্রমিক্ষশণর 

জন্য মন ডামিি মিক্ষকবৃশের প্রখ্রিক্ষণণ অংিগ্রহণণর তাখ্রিকা :- 

ভেন্যু- যণিার কাণিক্টণরট স্কুি 

অখ্রিণটাখ্ররয়াম, যণিার 

 

41.  জনাব সঞ্জয় কুমার মখ্রিক, সহকারী খ্রিক্ষক (আইখ্রসটি)  

আব্দুস সামাদ ভমণমাখ্ররয়াি একাণিমী 
যভিার সদর 

42.  জনাব ভমাছাাঃ ভজসখ্রমনা খাতুন, সহকারী খ্রিক্ষক 

িাহবাজপুর মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় 
যণিার সদর 

43.  জনাব সুব্রত কুমার খ্রবশ্বাস, সহকারী খ্রিক্ষক (গখ্রণত) 

ধিগ্রাম মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয়,  
বা ারপাড়া, যণিার 

44.  জনাব ভমাাঃ জাখ্রকরুি ইসিাম, সহকারী খ্রিক্ষক ( াাংলাশদশির ইমিহাে ও ম শ্বেিযিা) 

ভমাবারকগঞ্জ খ্রর্খ্রনকি মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় 
কািীগঞ্জ, খ্রিনাইদহ   

45.  জনাব িাহানাজ পারেীন, সহকারী খ্রিক্ষক (সমাখ্রজক খ্রবজ্ঞান)  

আণয়িা খাতুন বাখ্রিকা খ্রবদ্যািয় 

কািীগঞ্জ, খ্রিনাইদহ   

 

46.  জনাব ভমাাঃ ভমাতাহার ভহাণসন, প্রধান খ্রিক্ষক (রসায়ন) 

খ্রিকারপুর মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় 
ভকিবপুর, যণিার 

47.  জনাব খ্রকণিার কুমার বকিী, সহকারী খ্রিক্ষক (খ্রহসাবখ্রবজ্ঞান) 

এস ও এস হারম্যান ভমইনার স্কুি  
খুিনা সদর 

48.  জনাব সুব্রত কুমার কম চকার, সহকারী প্রধান খ্রিক্ষক (জী ম জ্ঞান) 

টিণকরখ্রবিা মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় 
শ্রীপুর, মাগুরা 

49.  জনাব স্বপন কুমার সরকার, সহকারী খ্রিক্ষক (মহন্দুিম ড ও ননমিক মিক্ষা) 

ছাখ্রতয়ানতিা মাধ্যখ্রমক খ্রবদ্যািয় 
বা ারপাড়া, যণিার 

50.  জনাব তরেদার তাজখ্ররয়ান িায়িা, সহকারী খ্রিক্ষক (তথ্য ও ভযাগাণযাগ প্রযুখ্রি) 

যণিার কাণিক্টণরট স্কুি 
যণিার সদর 

 


























































