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2q পর্ ব (সেশন: ২০21-২2) সেণী ও কুইজ ও পর্ ব মধ্য পরীক্ষার নম্বরপত্র (অনুষ্ঠিতব্য: নভেম্বর ২০২২) 

ষ্ঠর্ষভের নাম:       ষ্ঠর্ষে স াড:  পূন বমান:  পাশ নম্বর: 

ক্রষ্ঠম  সরাল নাম কুইজ নম্বর সেনী নম্বর পর্ ব মধ্য নম্বর উপষ্ঠহিষ্ঠতর নম্বর ের্ বভমাট নম্বর 

1 253804 সমাোঃ রাষ্ঠিম      

২ 253806 প্রতী  মজুমদার      

3 253807 তাইেীরুল ইেলাম আলেী      

4 253808 েীমান্ত েট্টাচার্য্ব      

5 253809 সমভিদী িাোন শান্ত      

6 253810 মারুফ িাোন ষ্ঠজিাদ      

7 253811 আোদুল ি  সমাোঃ ইমাদ সিাভেন      

8 253812 সমািাম্মদ ফেোল      

9 253813 সমাোঃ ফষ্ঠরদ সিাভেন      

10 253814 সমািাম্মদ রােিান সচৌধুরী      

11 253815 সমাোঃ ইরফান       

12 253816 সমাোঃ শাষ্ঠ ল আলম      

13 253817 সমাোঃ ষ্ঠনোমুল ইেলাম শাভিদ      

14 253818 সমাোঃ মািফুজুর রিমান মারুফ      

15 253819 ইমন আষ্ঠল       

16 253820 সমাোঃ আর্দুল্লাি      

17 253821 সমাোঃ োঈদ খান      

18 253822 আবু োঈদ সমাোঃ ষ্ঠজো      

19 253823 রাষ্ঠ বুর রিমান      

20 253824 সমাোঃ আল তা ষ্ঠরম সিাভেন ইপতু      

21 253825 ষ্ঠমরাজ সিাভেন      

22 253826 নুর জামাল      

23 253827 সমাছাম্মৎ োভর্কুন নািার সুর্াইতা      

24 253830 মুষ্ঠিবুু্ল্লাি      

25 253831 নাষ্ঠিদা সুলতানা ষ্ঠমম      

26 253832 সমাোঃ ষ্ঠরপন সিাভেন সমারোষ্ঠলন      

27 253833 নুেরাত জািান উষ্ঠম ব      

28 253834 সমাোঃ শািাদাত সিাভেন নেন      

29 253835 অষ্ঠেষ্ঠজৎ র্াগচী      



ক্রষ্ঠম  সরাল নাম কুইজ নম্বর সেনী নম্বর পর্ ব মধ্য নম্বর উপষ্ঠহিষ্ঠতর নম্বর ের্ বভমাট নম্বর 

30 253836 সমাোঃ ষ্ঠমনিাজ উষ্ঠিন সরািান      

৩1 253837 সমাোঃ ষ্ঠরফাত      

৩২ 253839 রািাদ আল ফাভেত      

৩৩ 253840 সমাোঃ নুর সিাভেন       

৩৪ 253841 আব্দুর রষ্ঠিম      

৩৫ 253842 ষ্ঠদ. সজার্াইর সচৌধুরী      

৩৬ 253843 সমাোঃ োগর সশখ      

৩৭ 253844 সমাোঃ জষ্ঠিরুল ইেলাম      

৩৮ 253845 ষ্ঠরদুওোন সিাোইন ষ্ঠনলে      

৩৯ 253846 আিাভম্মদ-আল-োষ্ঠ র্      

৪০ 253848 মামুনুর রষ্ঠশদ      

৪১ 253849 শািষ্ঠরো সিাভেন েবুজ      

৪২ 253850 সমািাম্মদ ষ্ঠরফাত      

৪৩ 253851 সমাোঃ রাষ্ঠ র্      

৪৪ 253852 রাইিানা ষ্ঠর্নভত রাভশদ      

৪৫ 253853 তাষ্ঠেফ আল সজার্াভের     
 

৪৬ 253855 সমাোঃ সনামান      

৪৭ 253856 আশরাফুল ি  র্াবু      

৪৮ 253858 তাভর  পাটওোরী      

৪৯ 253859 সমাোঃ ফাষ্ঠিম সশখ      

৫০ 253860 খন্দ ার আষ্ঠশ  আষ্ঠিদী      

৫১ 253861 সশােন সদর্নাথ      

৫২ 253862 সমাোঃ আষ্ঠমনুল ইেলাম      

৫৩ 253863 সমাোঃ নাষ্ঠিদুল ইেলাম      

৫৪ 253864 সিদাোত উল্লাি      

৫৫ 253865 সমাোঃ জাষ্ঠিদ িাোন      

৫৬ 253866 ষ্ঠনপা রানী ের ার      

৫৭ 254166 সমাোঃ শাষ্ঠ ল আিভমদ ডােমন      

৫৮ 253867 োদমান োষ্ঠ র্      

৫৯ 253868 নাষ্ঠপজ ই র্াল      

৬০ 253869 সমািাম্মদ তাভর       

৬১ 253870 সুষ্ঠম আক্তার ষ্ঠপ্রো      

৬২ 253872 সমাোঃ রাফোন সিাভেন সরািান      

৬৩ 253873 ষ্ঠজম াদুল ইেলাম রুদ্র      



ক্রষ্ঠম  সরাল নাম কুইজ নম্বর সেনী নম্বর পর্ ব মধ্য নম্বর উপষ্ঠহিষ্ঠতর নম্বর ের্ বভমাট নম্বর 

৬৪ 253877 আষ্ঠরফ উষ্ঠিন      

৬৫ 253879 সমভিদী িাোন ষ্ঠেোম      

৬৬ 253880 সমািাম্মদ আর্ছার উিীন      

৬৭ 253881 সেৌরে চন্দ্র স াষ      

৬৮ 253882 সমাোঃ মঞ্জুরুল ইেলাম      

৬৯ 253883 োইফুল ইেলাম      

৭০ 253884 সুদীপ্ত সদ      

৭১ 253885 রওশন তার্ােসুম      

৭২ 253886 সমভিদী িাোন      

৭৩ 253887 েঞ্জে দাশ      

৭৪ 253888 সমাোঃ শািষ্ঠরোর দাউদ      

৭৫ 253889 সমাোঃ আরফান উল্লাি      

৭৬ 253890 সমাোঃ োনষ্ঠেরাজ সিাোইন      

৭৭ 253891 নুেরাত জািান নুর      

৭৮ 253893 সমাোঃ শষ্ঠফউল আোফ রাতুল      

৭৯ 253894 সমাোঃ পল্লর্ সচৌধুরী      

৮০ 253896 আবু োষ্ঠজদ মুিাম্মদ তােনীম      

৮১ 253897 সমাোঃ আর্দুল্যাি      

৮২ 253899 সমাোঃ ওর্ােদুল িাোন োষ্ঠ র্      

৮৩ 253900 ইব্রািীম খষ্ঠলল 
 

 

    

৮৪ 253902 রাভর্ো সর্গম      

৮৫ 253903 শারষ্ঠমন আক্তার      

৮৬ 253904 োজ্জাত সিাভেন      

৮৭ 253905 সমাোঃ ফারু  ইেলাম      

৮৮ 253906 োষ্ঠজর্ ভ ূঁইো      

৮৯ 253907 জািানারা সর্গম      

৯০ 253908 সমাোঃ জাষ্ঠর্বুর রিমান      

৯১ 253910 আষ্ঠজজুল গাফফার জাভিদ      

৯২ 253911 আল তামীম      

৯৩ 253912 অষ্ঠশ র্ড়ুো      

৯৪ 253913 নাঈমুর রিমান সচৌধুরী      

৯৫ 253914 সমাোঃ শাওন আলম      

৯৬ 253915 সমািাম্মদ সতৌষ্ঠিদুল ইেলাম      



ক্রষ্ঠম  সরাল নাম কুইজ নম্বর সেনী নম্বর পর্ ব মধ্য নম্বর উপষ্ঠহিষ্ঠতর নম্বর ের্ বভমাট নম্বর 

৯৭ 253916 সমাোঃ জ ষ্ঠরো      

৯৮ 253917 উদে িাোন জে      

৯৯ 253918 ফারজানা আক্তার নাঈমা      

১০০ 253919 ষ্ঠনগার সুলতানা      

১০১ 253920 সমাোঃ নুর আলম      

১০২ 253921 আর্দুল্লাি সমাোঃ তানজীদ      

১০৩ 253922 নাজনীন      

১০৪ 253923 সমািাম্মদ ফেোল      

১০৫ 253924 ষ্ঠেদরাতুল মুনতািা মীম      

১০৬ 253925 আেশা আভনাোর      

১০৭ 253926 সমাোঃ োখাওোত সিাভেন হৃদে      

১০৮ 253927 সমাোঃ রষ্ঠফকুল ইেলাম      

১০৯ 253928 শাহ্ জালাল সিাভেন ভ ূঁইো      

১১০ 253929 সমািাম্মদ শষ্ঠফ উল্লাি      

১১১ 253930 সু ান্ত কুমার সদ      

১১২ 253931 তােষ্ঠনমুল িাোন ফািাদ      

১১৩ 253932 োইমা আক্তার      

১১৪ 253933 িাষ্ঠের্ আল মািষ্ঠদন      

১১৫ 253935 সমাোোঃ আেশা আক্তার মুক্তা      

১১৬ 253936 সমাোঃ আরমান সিাভেন      

১১৭ 253937 ফাওষ্ঠজো তার্ােসুম ঐষ্ঠি      

১১৮ 253938 সমাোঃ নাষ্ঠফজ সিাোইন      

১১9 253939 োইফুর রিমান      

১২০ 253940 সমাোঃ জুনাভেদ িাোন      

১২১ 253941 সমাোঃ মাসুদ রানা ষ্ঠমথুন       

১২২ 253942 ষ্ঠরমা আক্তার      

১২৩ 253943 সমািাম্মদ জুর্াভের িােদার সচৌধুরী      

১২৪ 253944 তাজষ্ঠমনুল মািজাদ ষ্ঠমষ্ঠির      

১২৫ 253945 ফাষ্ঠিম সিাভেন      

১২৬ ২৫০৩৬৩ ইেরাষ্ঠফল িাছান স্বাধীন      
 

ষ্ঠর্:দ্র: সফলকৃত ষ্ঠশক্ষাথীভদর নম্বর অর্শ্যই লাল  াষ্ঠল ষ্ঠদভে আন্ডারলাইন  ভর ষ্ঠদভর্ন। 

 

শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর 


