
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সহকারী �ক� পিরচালেকর কায �ালয় 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় 
      িহ� ধম�য় ক�াণ �া�,ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

মি�কপাড়া,ওয়াড নং-৭,�হাি� নং-৯০৭ 
(কিব নজ�ল িশ�া মি�েলর সামেন) 

�জলা কায �ালয়,�মেহর�র। 
 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় এর িনব �াচনী পির�ার  সমি�ত �া� ন�র 
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নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 

িলিখত  পির�ায় 
�া� ন�র  

�মৗিখক  পির�ায় 
�া� গড় ন�র 

সব �েমাট �া� ন�র  
 

ম�ব� 

০১ 
� স�য় �খাজ� 
িপতা-নারায়ণ চ� �খাজ�,�াম-মা�ারবািডয়া,ডাক-শাফদার�র, 
উপেজলা-�কাট �চ�দ�র, �জলা- িঝনাইদহ। 

বামনপাড়া সাব �জনীন �গ �া মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। 

১৮.5 ১০ ২৮.৫  

০২ 
�েদব �মার 
িপতা-� অিনল �মার দাস,�াম-বামনপাড়া,ডাক-�মেহর�র, 
উপেজলা-�মেহর�রসদর, �জলা- �মেহর�র । 

বামনপাড়া সাব �জনীন �গ �া মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। ১৮ ১২ ৩০ ২য়  

০৩ 
নয়ন �মার 
িপতা- �গৗউর চ�,�াম-বামনপাড়া,ডাক-�মেহর�র,উপেজলা-
�মেহর�রসদর, �জলা- �মেহর�র । 

বামনপাড়া সাব �জনীন �গ �া মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। ২৫ ০৯ ৩৪ ১ম  

০৪ 
�মন দাস 
িপতা- �কামল দাস,�াম-বামনপাড়া,ডাক-�মেহর�র,উপেজলা-
�মেহর�রসদর, �জলা- �মেহর�র । 

বামনপাড়া সাব �জনীন �গ �া মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। ১৯ ৮ ২৭  

০১ 
কাকলী রাণী 
�ামী-উ�ল �মার দাস,�াম-দািরয়া�র,ডাক-দািরয়া�র, 
উপেজলা-�িজবনগর,�জলা- �মেহর�র  

দািরয়া�র সাব �জনীন �জা মি�র, 
�িজবনগর,�মেহর�র। ২০ ১০ ৩০ ১ম 

০২ 
নারায়ণ �মার 
িপতা-জয়েদব �মার�াম-দািরয়া�র,ডাক-দািরয়া�র,উপেজলা-
�িজবনগর,�জলা- �মেহর�র । 

দািরয়া�র সাব �জনীন �জা মি�র, 
�িজবনগর,�মেহর�র। ২১.৫ ৭ ২৮.৫ ২য়  

০১ 
� �ামল �মার 
িপতা-� �স� �মার,�াম-সহড়াবাড়ীয়া,ডাক-মািনকিদয়া, 
উপেজলা-গাংনী,�জলা- �মেহর�র । 

�ভালাডা�া সাব �জনীন কালী মি�র, 
গাংনী,�মেহর�র। 

অ�পি�ত  - - - 
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�জলা কায �ালয়,�মেহর�র। 
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নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 
িলিখত  পির�ায় 

�া� ন�র  
�মৗিখক  পির�ায় 

�া� গড় ন�র 
সব �েমাট �া� ন�র  

 
ম�ব� 

০১ 
� িশপন দাস 
িপতা-� িনরাপদ দাস 
�াম-চ�দ�র,ডাক-চ�দ�র,উপেজলা-গাংনী,�জলা- �মেহর�র । 

চ�দ�র দাসপাড়া কালী মি�র, 
গাংনী,�মেহর�র। 

১১ ০৮ ১৯ ২য়  

০২ 
রিবন �মার দাস 
িপতা- রি�ত দাস,�াম-�ভারাডা�া,ডাক-�ভালাডা�া,উপেজলা-
গাংনী,�জলা- �মেহর�র 

চ�দ�র দাসপাড়া কালী মি�র, 
গাংনী,�মেহর�র। 

১৪ ১০ ২৪ ১ম  

০১ 
� িমটন �মার দাস 
িপতা-� িজেতন �মার দাস,�াম-�বতবাড়ীয়া,ডাক-
�বতবাড়ীয়া,উপেজলা-গাংনী, �জলা-�মেহর�র। 

�বতবাড়ীয়া দাসপাড়া কালী মি�র, 
গাংনী,�মেহর�র। 

০৬ ১২ ১৮ ১ম  

০২ 
� পিরেতাষ �মার দাস 
িপতা-� িজেতন �মার দাস,�াম-�বতবাড়ীয়া,ডাক-
�বতবাড়ীয়া,উপেজলা-গাংনী, �জলা-�মেহর�র। 

�বতবাড়ীয়া দাসপাড়া কালী মি�র, 
গাংনী,�মেহর�র। অ�পি�ত  - - - 

০১ 
অন�া বালা 
�ামী-উ�ল কম �কার 
�খাজ� পাড়া, �মেহর�র।  

�া� িসে��রী কালী         মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। ১৬.৫ ০৭ ২৩.৫  

০২ 
ি�য়াংকা রাণী িব�াস 
�ামী-দীপ�র �ামািনক 
�মেহর�র �বড়পাড়া, �মেহর�র । 

�া� িসে��রী কালী         মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। ২৪.৫ ০৮ ৩২.৫  ২য়  

০৩ 
ব�া অিধকারী 
�ামী-িব��ৎ অিধকারী 
�মেহর�র বড়বাজার, �মেহর�র । 

�া� িসে��রী কালী         মি�র, 
�মেহর�র সদর,�মেহর�র। 

২২ ১২  ৩৪ ১ম  
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মি�কপাড়া,ওয়াড নং-৭,�হাি� নং-৯০৭ 
(কিব নজ�ল িশ�া মি�েলর সামেন) 

�জলা কায �ালয়,�মেহর�র। 
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নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 
িলিখত  পির�ায় 

�া� ন�র  
�মৗিখক  পির�ায় 

�া� গড় ন�র 
সব �েমাট �া� ন�র  

 
ম�ব� 

০১ 
�ই� রাণী দ� 
�ামী- পলাশ �পা�ার 
০২নং ওয়াড �, �মেহর�র । 

হিরবাসর মি�র,�মেহর�র সদর, 
�মেহর�র। 

২১.৫ ৯ ৩০.৫   

০২ 
লাবনী �দ 
িপতা-রতন �দ 
�কশবপাড়া, �মেহর�র । 

হিরবাসর মি�র,�মেহর�র সদর, 
�মেহর�র। ২৪ ১৩ ৩৭ ১ম 

০৩ 
�মৗ�িম রায় 
িপতা- �ত জয়েবদ রায় 
গাল �স �লপাড়া, �মেহর�র 

হিরবাসর মি�র,�মেহর�র সদর, 
�মেহর�র। ২৬.৫ ১০ ৩৬.৫  ২য়  



  
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 

সহকারী  �ক� পিরচালেকর কায �ালয় 
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শাহিরয়া টাওয়ার(চ�থ � তলা),�চীড়হাস(��িডয়ােমর সামেন) 

�জলা কায �ালয়,�ি�য়া। 
 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় এর িনব �াচনী পির�ার  সমি�ত �া� ন�র 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                          �মৗিখক:     ন�র, িলিখত :    ন�র = সব �েমাটঃ     ন�র।  

 
নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 

িলিখত  পির�ায় 
�া� ন�র  

�মৗিখক  পির�ায় 
�া� গড় ন�র 

সব �েমাট �া� ন�র  
 

ম�ব� 

০১ 
সাধনা রানী 
�ামী-িনিখল �মার ম�ল,�াম-চরিবহািড়য়া,ডাক-একতার�র 
হাট,উপেজলা-�খাকসা, �জলা-�ি�য়া। 

চরিবহািড়য়া দি�ণপাড়া �গ �া মি�র, 
একতার�র,�খাকসা,�ি�য়া।  

    

০২ 
�ি� �পা�ার 
িপতা-�ত মিনেমাহন �পা�র,�াম-চরিবহািড়য়া,ডাক-একতার�র 
হাট,উপেজলা-�খাকসা, �জলা-�ি�য়া। 

চরিবহািড়য়া দি�ণপাড়া �গ �া মি�র, 
একতার�র,�খাকসা,�ি�য়া।  

    

০৩ 
অপ �ণা িশকদার 
�ামী-দীপক িব�াস,�াম-চরিবহািড়য়া,ডাক-একতার�র হাট, 
উপেজলা-�খাকসা, �জলা-�ি�য়া 

চরিবহািড়য়া দি�ণপাড়া �গ �া মি�র, 
একতার�র,�খাকসা,�ি�য়া।  

    

০১ 
� মিত �িমলা রানী 
�ামী-� �ামল িব�াস,�াম-উিদবাড়ী,ডাক-জগিত, উপেজলা-
�ি�য়া সদর, �জলা- �ি�য়া । 

উিদবাড়ী হালদারপাড়া সাব �জনীন �জা 
মি�র,�ি�য়া।     

০২ 
কামনা  রানী িব�াস 
�ামী-� �শা� �মার রাজবংশী,�াম-উিদবাড়ী,ডাক-জগিত, 
উপেজলা-�ি�য়া সদর, �জলা- �ি�য়া । 

উিদবাড়ী হালদারপাড়া সাব �জনীন �জা 
মি�র,�ি�য়া।     

০৩ 
িমতা িব�াস 
�ামী-সনিজত িব�াস,�াম-উিদবাড়ী,ডাক-জগিত, উপেজলা-
�ি�য়া সদর, �জলা- �ি�য়া । 

উিদবাড়ী হালদারপাড়া সাব �জনীন �জা 
মি�র,�ি�য়া।     

০১ 
�গৗতম  �মার 
িপতা-গেনশ �চৗ�রী,�াম+ডাক-িচথিলয়া,,উপেজলা-িমর�র, 
�জলা-�ি�য়া । 

িচথিলয়া  কালী মি�র,িমর�র, �ি�য়া।     
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শাহিরয়া টাওয়ার(চ�থ � তলা),�চীড়হাস(��িডয়ােমর সামেন) 
�জলা কায �ালয়,�ি�য়া। 
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নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 
িলিখত  পির�ায় 

�া� ন�র  
�মৗিখক  পির�ায় 

�া� গড় ন�র 
সব �েমাট �া� ন�র  

 
ম�ব� 

০১ 
�ভাশীষ সাহা �খাকন 
িপতা-�ত রাধারমন সাহা,�াম-৬১/১ মসিজদ,ডাক-�মািহনী 
িমলস, উপেজলা-�ি�য়া সদর, �জলা- �ি�য়া । 

� � �গাপীনাথ িজউর মি�র,�ি�য়া। 
 

    

০১ 
অ�িল রায় 
�ামী-�সৗরভ রায়,�াম-মা�ারপাড়া,,ডাক-জািন�র, উপেজলা-
�খাকসা, �জলা- �ি�য়া । 

�খাকসা কালী মি�র,�খাকসা, �ি�য়া।     

০২ 
�াবনী দাস ির� 
িপতা-ম��দন দাস,�াম-�খাকসা,ডাক-জািন�র, উপেজলা-
�খাকসা, �জলা- �ি�য়া । 

�খাকসা কালী মি�র,�খাকসা, �ি�য়া।     

০৩ 
আকাশ ন�ী 
িপতা-রােজ�নাথ ন�ী,�াম-কািল বাড়ী পাড়া,ডাক-জািন�র, 
উপেজলা-�খাকসা, �জলা- �ি�য়া । 

�খাকসা কালী মি�র,�খাকসা, �ি�য়া। 
    

০৪ 
িরনা সাহা 
�ামীর-�পন সাহা,�াম-�খাকসা,ডাক-জািন�র, উপেজলা-
�খাকসা, �জলা- �ি�য়া । 

�খাকসা কালী মি�র,�খাকসা, �ি�য়া। 
    



 
গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সহকারী �ক� পিরচালেকর কায �ালয় 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় 
িহ� ধম�য় ক�াণ �া�,ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

(ই��া� হাসপাতােলর পি�ম পাে��) 
�জলা কায �ালয়,�য়াডা�া। 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় এর িনব �াচনী পির�ার  সমি�ত �া� ন�র 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                          �মৗিখক: ২৫ ন�র, িলিখত : ৫০ ন�র = সব �েমাটঃ ৭৫ ন�র।  

 
 
 
 
 

 

নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 
�মৗিখক  পির�ায় 

�া� গড় ন�র 
িলিখত  পির�ায় 
�া� ন�র (৫০) 

সব �েমাট �া� ন�র 
(৭৫) 

ম�ব� 

০১ 
�মিক রানী িব�াস 
�ামী-িব��ৎ �মার  িব�াস,�াম+ডাক-তালতলা, উপেজলা-
�য়াডা�া সদর, �জলা- �য়াডা�া । 

তালতলা সাঃ�জা মি�র, �য়াডা�া 
�পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০২ 
িশখা রানী 
িপতা-বাদল শম �া,�াম+ডাক-তালতলা, উপেজলা-�য়াডা�া সদর, 
�জলা- �য়াডা�া । 

তালতলা সাঃ�জা মি�র, �য়াডা�া 
�পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০৩ 
িলিপ সাহা 
�ামী-চ�ল সাহা,�াম+ডাক-তালতলা, উপেজলা-�য়াডা�া সদর, 
�জলা- �য়াডা�া । 

তালতলা সাঃ�জা মি�র, �য়াডা�া 
�পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০৪ 
িশলা সাহা 
�ামী-িব�িজৎ সাহা,�াম+ডাক-তালতলা, উপেজলা-�য়াডা�া 
সদর, �জলা- �য়াডা�া । 

তালতলা সাঃ�জা মি�র, �য়াডা�া 
�পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০১ 
�মারী ��া �দবী 
িপতা-�ত � র�ন �মার দাস,�াম-�লশানপাড়া,ডাক-
�য়াডা�া,উপেজলা-�য়াডা�া সদর, �জলা- �য়াডা�া । 

�বলগাছী সাব �জিনন �জা মি�র 
    

০২ 
িসমা দাস 
�ামী-টা� দাস,�াম-�বলগািছ,ডাক-�য়াডা�া উপেজলা-�য়াডা�া 
সদর, �জলা- �য়াডা�া। 

�বলগাছী সাব �জিনন �জা মি�র, 
�য়াডা�া �পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০৩ 
��া  দাস 
�ামী-�মন দাস,�াম-ইসলাম পাড়া,ডাক-�য়াডা�া উপেজলা-
�য়াডা�া সদর, �জলা- �য়াডা�া। 

�বলগাছী সাব �জিনন �জা মি�র, 
�য়াডা�া �পৗরসভা,�ডাডা�া।     

০৪ 
িসমা  দাস 
�ামী-বনমালী দাস,�াম-�বলগািছ, উপেজলা-�য়াডা�া সদর, 
�জলা- �য়াডা�া 

�বলগাছী সাব �জিনন �জা মি�র, 
�য়াডা�া �পৗরসভা,�ডাডা�া।     



   গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সহকারী �ক� পিরচালেকর কায �ালয় 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় 
িহ� ধম�য় ক�াণ �া�,ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

(ই��া� হাসপাতােলর পি�ম পাে��) 
�জলা কায �ালয়,�য়াডা�া। 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় এর িনব �াচনী পির�ার  সমি�ত �া� ন�র 

                                                                                                                                                
                                                                                                                                          �মৗিখক: ২৫ ন�র, িলিখত : ৫০ ন�র = সব �েমাটঃ ৭৫ ন�র।  

    
  

নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 
�মৗিখক  পির�ায় 

�া� গড় ন�র 
িলিখত  পির�ায় 
�া� ন�র (৫০) 

সব �েমাট �া� ন�র 
(৭৫) 

ম�ব� 

০১ 
অ�ন �মার সাহা 
িপতা-বাব� �মার সাহা,�াম+ডাক-খাসকররা, উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া 

খাসকররা � � �গ �া মি�র,উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া     

০২ 
সজল �মার 
িপতা-�হম� সাহা,�াম+ডাক-খাসকররা, উপেজলা-
আলমডা�া সদর, �জলা- �য়াডা�া 

খাসকররা � � �গ �া মি�র,উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া     

০৩ 
কাজল �মার সাহা 
িপতা-মদন �মার সাহা,�াম+ডাক-খাসকররা, উপেজলা-
আলমডা�া সদর, �জলা- �য়াডা�া 

খাসকররা � � �গ �া মি�র,উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া     

০১ 
িমতালী পাল 
�ামী-� �বাস চ� পাল,�াম-মেনাহর�র,ডাক-খেয়র�দা, 
উপেজলা-জীবননগর, �জলা- �য়াডা�া 

মেনাহর�র � � রাধা �গািব� মি�র, 
জীবননগর, �য়াডা�া। 
 

    

০২ 
�ীিতকনা সরকার 
িপতা-িনিখল র�ন সরকার,�াম-মেনাহর�র,ডাক-
খেয়র�দা, উপেজলা-জীবননগর, �জলা- �য়াডা�া 

মেনাহর�র � � রাধা �গািব� মি�র, 
জীবননগর, �য়াডা�া। 
 

    

০১ 
পাথ � কম �কার 
িপতা-�শা� কম �কার,�াম+ডাক-িব��র,উপেজলা-
দা�ড়�দা, �জলা- �য়াডা�া। 

িব��র সাঃ�গ �া মি�র,দা�ড়�দা,�য়াডা�া। 
    

০২ 
বা�েদব �মার 
িপতা-পেরশ �মার ,�াম+ডাক-িব��র,উপেজলা-
দা�ড়�দা,�জলা �য়াডা�া। 

িব��র সাঃ�গ �া মি�র,দা�ড়�দা,�য়াডা�া। 
    



গণ�জাত�ী বাংলােদশ সরকার 
সহকারী �ক� পিরচালেকর কায �ালয় 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় 
িহ� ধম�য় ক�াণ �া�,ধম � িবষয়ক ম�ণালয় 

(ই��া� হাসপাতােলর পি�ম পাে��) 
�জলা কায �ালয়,�য়াডা�া। 

মি�র িভি�ক িশ� ও গণিশ�া কা���ম-৫ম পয �ায় এর িনব �াচনী পির�ার  সমি�ত �া� ন�র 
                                                                                                                                          �মৗিখক: ২৫ ন�র, িলিখত : ৫০ ন�র = সব �েমাটঃ ৭৫ ন�র।  

 
 নং পরী�াথ�র নাম ও �কানা মি�েরর নাম 

�মৗিখক  পির�ায় 
�া� গড় ন�র 

িলিখত  পির�ায় 
�া� ন�র (৫০) 

সব �েমাট �া� ন�র 
(৭৫) 

ম�ব� 

০১ 
জিন �মার সরকার 
িপতা-িদ� �মার সরকার,�াম-বড়বাজার পাড়া, 
ডাক+উপেজলা+ �জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০২ 
তাপস �মার িম� 
িপতা-িনম �ল �মার িম�,�াম-বড়বাজার পাড়া,ডাক+উপেজলা+ 
�জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০৩ 
উ�ল চ�ব�� 
িপতা-মহােদব চ�ব��,�াম-বড়বাজার পাড়া,ডাক+উপেজলা+ 
�জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০৪ 
অ�র �মার �ঘাষ 
িপতা-সমর চ� �ঘাষ,�াম-�ি�পাড়া,উপেজলা+�জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০৫ 
ছায়া রানী রায় 
�ামী-অরিব� �মার সরকার,�াম-বড়বাজারপাড়া, 
ডাক+উপেজলা+ �জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০৬ 
� িমলন �মার চ�ব�� 
িপতা-� িশ� চ�ব��,�াম-বড়বাজারপাড়া, ডাক+উপেজলা+ 
�জলা- �য়াডা�া 

�য়াডা�া বড় বাজার সাঃ�জা মি�র 
    

০১ 
��া িব�াস 
�ামী-িবজয় �মার িব�াস,�াম-�সানাপি�,ডাক+উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া 

ক�ােনলপাড়া সাঃ�গ �া মি�র,আলমডা�া, 
�জলা- �য়াডা�া     

০২ 
অঘ � �মার িব�াস 
িপতা-অেশাক �মার িব�াস,�াম-�সানাপি�,ডাক+উপেজলা-
আলমডা�া, �জলা- �য়াডা�া 

ক�ােনলপাড়া সাঃ�গ �া মি�র,আলমডা�া, 
�জলা- �য়াডা�া     

০৩ 
র�া রানী দাস 
�ামী-আিশষ িব�াস,�াম-�সানাপি�,ডাক+উপেজলা-আলমডা�া, 
�জলা- �য়াডা�া 

ক�ােনলপাড়া সাঃ�গ �া মি�র,আলমডা�া, 
�জলা- �য়াডা�া     


