
সসসিউসিটি সিসটিং িিপ োপিশন উচ্চ সিদ্যোলয়, গোজী ুি 

িোসষিি সোসহত্য-সোিংসৃ্কসত্ি িসত্প োসগত্ো-২০১৯ 
িোছোই  িি  

ত্োসিখঃ ১১/০২/২০১৯ 
 

দ্পলি নোমঃ- প্লে গ্রু   

ইপেপটি নোমঃ- আিসৃি  ছড়ো-   

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ প্লমোঃ িোিোি সসসিিী িনি  প্লে  ০৬ 
২ আি ুিক্কি সসসিি িোিীমনু  প্লে  ০৭ 

৩ িোজী ইফপত্খোি মোহমদু্  প্লে  ০২ 

৪ অসেমনযু িসোদ্  োপে  প্লে  ০৯ 

৫ হোসসি হুমোয়ুন নোসিদ্  প্লে  ০৩ 

৬ ফোহসমদ্ো আক্তোি ফোইিো  প্লে  ১৮ 

৭ িোজী সোসমউল ইসলোম প্লে  ০৪ 

৮ উপে হোফসো  প্লে  ০১ 

৯ উপে হোসন ত্োসসনম প্লে  ০৫ 

১০ আি ুিিি সসসিি প্লসোয়োদ্ প্লে  ১৪ 

 

দ্পলি নোমঃ- জুুঁ ই 

ইপেপটি নোমঃ- আিসৃি- ছুটি (িিীন্দ্রনোথ ঠোকুি) 

 
 

 

দ্পলি নোমঃ- প্লিসল  

ইপেপটি নোমঃ- িসিত্ো আিসৃি- আমোি  ি (মদ্ন প্লমোহন ত্িি োলস্কোি) 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ এনোপয়তু্ি িহমোন ময়ুোজ  ৩য়  ২৭ 

২ ত্োশসিফ সিন প্লদ্পলোয়োি  ৩য়  ০১ 

৩ আিিোি মোহমদু্ সোসম  ৩য়  ০৪ 

৪ ত্োনসজল ত্োিওয়ো সনখোদ্  ৩য়  ০৫ 

৫ আহনোফ আসিফ  ৩য়  ০৭ 

৬ সোসিিো ত্োজসমন সসসিি  ৩য়  ০৮ 

৭ সোনোসজদ্ো ইয়োসসমন এিো ৩য়  ৫২ 

৮ নওসশন হি আফজো  ৩য়  ২০ 

৯ মমুত্োসহনো মনুত্োহো  ২য়  ০৩ 

১০ িোসদ্য়ো আনোন িোইসো ২য়  ০৫ 
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ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ ত্োওসহদ্লু ইসলোম  নোসিোসি  ৭৫ 

২ ত্োহসমদ্ আহপমদ্  নোসিোসি  ০৬ 

৩ হোফছো  নোসিোসি  ৫৪ 

৪ আসনশো  নোসিোসি  ০৪ 

৫ আসিসো নোসিোসি  ৭৪ 

৬ িিৃসত্মসন  নোসিোসি  ০৮ 

৭ আফসিনো জোন্নোত্  নোসিোসি  ১২ 

৮ ইফিো ও পিদ্ো নোিো  ১ম  ০২ 

৯ নসুিোত্ জোহোন সোসিিো  ১ম  ১৮ 

১০ িোসনজ ফোপত্মো িোশসফয়ো  ১ম  ০৮ 

১১ সিুোইয়ো আক্তোি  ১ম  ২৬ 

১২ মোসিয়ো প্লমহিোি  ১ম  ১৪ 

১৩ মোহসদ্ হোসোন িোনন  ১ম  ০৫ 
১৪ আব্দসু সোসম  ১ম  ২১ 
১৫ সোপিকুন নোহোি  ১ম  ৩৭ 
১৬ নোসজফো ত্োসসনম ১ম  ৪২ 
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দ্পলি নোমঃ- জইু  

ইপেপটি নোমঃ- সিিোত্ (সূিো আল ইখলোস) 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ ইফিো ওয়োিদ্ো ১ম  ০২ 

২ নসুিোত্ জোহোন সোসিিো ১ম  ১৮ 

৩ সোসময়ো ইসলোম  ১ম  ০২ 

৪ মোহসদ্ হোসোন  ১ম   

৫ সিপদ্োয়োন আহপমদ্  নোসিোিী  ৬২ 

৬ ফোিহোনলু আলম  ১ম  ১৫ 

৭ মমত্োজলু ইসলোম  ১ম  ০৬ 

৮ আব্দসু সোসম  ১ম  ২১ 

৯ সিপদ্োয়োন আিোফোত্  ১ম  ৫৭ 

১০ মোহমদু্িু িহমোন নোসিোিী  ০৩ 

১১ সদ্লশোদ্ আল মোমনু  নোসিোিী  ৪০ 

১২ ত্োহসমদ্ আহপমদ্  নোসিোিী  ০৬ 

১৩ আফসিনো জোন্নোত্ নোসিোিী  ২১ 

১৪ আসনসো আসত্িো সিসম নোসিোিী  ০৪ 

১৫ উপে িোইয়োন  নোসিোিী  ৪৬ 

১৬ সোইদ্ো ইসলোম  নোসিোিী  ৬৫ 

১৭ সমনহো আক্তোি আসনিো নোসিোিী  ০৬ 
 

দ্পলি নোমঃ- প্লিসল  

ইপেপটি নোমঃ- সিিোত্ (সূিো আল- নোস) 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ মমুত্োসহনো মনুত্োহো  ২য়  ০৩ 

২ িোসদ্য়ো আনোন িোইসো  ২য়  ০৫ 

৩ ত্োনসজম নোওয়োি প্লবোয়ো  ২য়  ২১ 

৪ মোসফ িহমোন  ৩য়  ১৫ 

৫ ত্োশসিফ সিন প্লদ্পলোয়োি ৩য়  ০১ 

৬ নওসশন হি আফজো  ৩য়  ৫২০ 

৭ সোসিিো ত্োজসমন সসসিি  ৩য়  ০৮ 

৮ আহনোফ আসিফ িহমোন  ৩য়  ০৭ 

৯ এনোপয়তু্ি িহমোন ময়ুোজ  ৩য়  ২৭ 

১০ সমফত্োহুল জোন্নোত্ ৩য়  ২১ 
 

দ্পলি নোমঃ- শো লো 
ইপেপটি নোমঃ- সূিো আল- ফোলোি 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি প্লিোল 

১ ইত্ফো নসুিোত্ ৪থি ১০ 

২ িওদ্োতু্ল জোন্নোত্ ৪থি ১২ 

৩ আল- মোইমনু ৪থি ৩৫ 

৪ সোসজদ্লু ইসলোম ৪থি ৪৯ 

৫ মনুত্োিোি নোওয়োি ৫ম ০৩ 

৬ মোসিয়ো সিনপত্ আসমন ৫ম ০১ 

৭ িখসত্য়োি িসিি ৫ম ১৩ 

 

দ্পলি নোমঃ- প্লগোলো   

ইপেপটি নোমঃ- সূিো আল-ফীল 
 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ জোন্নোতু্ল ওয়োসিদ্ো  ৬ষ্ঠ ি ১৩ 

২ ত্োিোসসমু সদ্য়ো  ৬ষ্ঠ ি ০৩ 
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৩ প্লমোছোঃ সমুোইয়ো  ৬ষ্ঠ খ ৯৬ 

৪ মপুনম ফুয়োদ্  ৬ষ্ঠ ি ০১ 

৫ হোসলমো আক্তোি  ৭ম খ ৩২ 

৬ আসফয়ো আহপমদ্  ৭ম খ ০৬ 

৭ সোসিি আহপমদ্  ৭ম ি ৮১ 

৮ হোসফজলু হি  ৭ম ি ০৩ 
 

দ্পলি নোমঃ- ডোসলয়ো  

ইপেপটি নোমঃ- সূিো আল- িদ্ি  

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ মসুোিিোত্ সিনপত্ আসমন  ১০ম সিজ্ঞোন ২৬ 

২ হোসসিলু আলম  ১০ম সিজ্ঞোন ০৫ 

৩ ইয়োসসি আঃ হোন্নোন  ১০ম সিজ্ঞোন  ২২ 

৪ িোইয়োন আব্দলু্লোহ  ১০ম িযিসোয় ০২ 

৫ আপয়শো ৮ম ি ৩১ 

৬ প্লমোঃ নোসসি উিীন  ৮ম খ ৪০ 

৭ মোিসদু্ এলোহী  ১০ম সিজ্ঞোন  ৬১ 

৮ আমোতু্ল্লোহ ত্োসনীম ৮ম খ ৩২ 
 

দ্পলি নোমঃ- প্লে গ্রু   

ইপেপটি নোমঃ- আিসৃি  ছড়ো-  

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ প্লমোঃ িোিিোি সসসিিী িনি  প্লে  ০৬ 
২ আি ুিক্কি সসসিি িোিীমনু  প্লে  ০৭ 

৩ িোজী ইফপত্খোি মোহমদু্  প্লে  ০২ 

৪ অসেমনযু িসোদ্  োপে  প্লে  ০৯ 

৫ হোসসি হুমোয়ুন নোসিদ্  প্লে  ০৩ 

৬ ফোহসমদ্ো আক্তোি ফোইিো  প্লে  ১৮ 

৭ িোজী সোসমউল ইসলোম প্লে  ০৪ 

৮ উপে হোফসো  প্লে  ০১ 

৯ উপে হোসন ত্োসসনম প্লে  ০৫ 

১০ আি ুিিি সসসিি প্লসোয়োদ্ প্লে  ১৪ 
 

দ্পলি নোমঃ- জুুঁ ই 

ইপেপটি নোমঃ- আিসৃি- ছুটি (িিীন্দ্রনোথ ঠোকুি) 
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ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ ত্োওসহদ্লু ইসলোম  নোসিোসি  ৭৫ 

২ ত্োহসমদ্ আহপমদ্  নোসিোসি  ০৬ 

৩ হোফছো  নোসিোসি  ৫৪ 

৪ আসনশো  নোসিোসি  ০৪ 

৫ আসিসো নোসিোসি  ৭৪ 

৬ িিৃসত্মসন  নোসিোসি  ০৮ 

৭ আফসিনো জোন্নোত্  নোসিোসি  ১২ 

৮ ইফ্রো ও পিদ্ো নোিো  ১ম  ০২ 

৯ নসু্রোত্ জোহোন সোসিিো  ১ম  ১৮ 

১০ িোসনজ ফোপত্মো িোশসফয়ো  ১ম  ০৮ 

১১ সিুোইয়ো আক্তোি  ১ম  ২৬ 

১২ মোসিয়ো প্লমহিোি  ১ম  ১৪ 

১৩ মোহসদ্ হোসোন িোনন  ১ম  ০৫ 
১৪ আব্দসু সোসম  ১ম  ২১ 
১৫ সোপিকুন নোহোি  ১ম  ৩৭ 
১৬ নোসজফো ত্োসসনম ১ম  ৪২ 
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দ্পলি নোমঃ- প্লিসল  

ইপেপটি নোমঃ- িসিত্ো আিসৃি- আমোি  ি (মদ্ন প্লমোহন ত্িি োলস্কোি) 
 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ এনোপয়তু্ি িহমোন ময়ুোজ  ৩য়  ২৭ 

২ ত্োশসিফ সিন প্লদ্পলোয়োি  ৩য়  ০১ 

৩ আিিোি মোহমদু্ সোসম  ৩য়  ০৪ 

৪ ত্োনসজল ত্োিওয়ো সনখোদ্  ৩য়  ০৫ 

৫ আহনোফ আসিফ  ৩য়  ০৭ 

৬ সোসিিো ত্োজসমন সসসিি  ৩য়  ০৮ 

৭ সোনোসজদ্ো ইয়োসসমন এিো ৩য়  ৫২ 

৮ নওসশন হি আফজো  ৩য়  ২০ 

৯ মমুত্োসহনো মনুত্োহো  ২য়  ০৩ 

১০ িোসদ্য়ো আনোন িোইসো ২য়  ০৫ 

 

দ্পলি নোমঃ- জইু  

ইপেপটি নোমঃ- সিিোত্ (সূিো আল ইখলোস) 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ ইফিো ওয়োিদ্ো ১ম  ০২ 

২ নসুিোত্ জোহোন সোসিিো ১ম  ১৮ 

৩ সোসময়ো ইসলোম  ১ম  ০২ 

৪ মোহসদ্ হোসোন  ১ম   

৫ সিপদ্োয়োন আহপমদ্  নোসিোিী  ৬২ 

৬ ফোিহোনলু আলম  ১ম  ১৫ 

৭ মমত্োজলু ইসলোম  ১ম  ০৬ 

৮ আব্দসু সোসম  ১ম  ২১ 

৯ সিপদ্োয়োন আিোফোত্  ১ম  ৫৭ 

১০ মোহমদু্িু িহমোন নোসিোিী  ০৩ 

১১ সদ্লশোদ্ আল মোমনু  নোসিোিী  ৪০ 

১২ ত্োহসমদ্ আহপমদ্  নোসিোিী  ০৬ 

১৩ আফসিনো জোন্নোত্ নোসিোিী  ২১ 

১৪ আসনসো আসত্িো সিসম নোসিোিী  ০৪ 

১৫ উপে িোইয়োন  নোসিোিী  ৪৬ 

১৬ সোইদ্ো ইসলোম  নোসিোিী  ৬৫ 

১৭ সমনহো আক্তোি আসনিো নোসিোিী  ০৬ 
 

দ্পলি নোমঃ- প্লিসল  

ইপেপটি নোমঃ- সিিোত্ (সূিো আল- নোস) 

 

ক্রসমি 

নিং 
নোম প্লেসি শোখো প্লিোল 

১ মমুত্োসহনো মনুত্োহো  ২য়  ০৩ 

২ িোসদ্য়ো আনোন িোইসো  ২য়  ০৫ 

৩ ত্োনসজম নোওয়োি প্লবোয়ো  ২য়  ২১ 

৪ মোসফ িহমোন  ৩য়  ১৫ 

৫ ত্োশসিফ সিন প্লদ্পলোয়োি ৩য়  ০১ 

৬ নওসশন হি আফজো  ৩য়  ৫২০ 

৭ সোসিিো ত্োজসমন সসসিি  ৩য়  ০৮ 

৮ আহনোফ আসিফ িহমোন  ৩য়  ০৭ 

৯ এনোপয়তু্ি িহমোন ময়ুোজ  ৩য়  ২৭ 

১০ সমফত্োহুল জোন্নোত্ ৩য়  ২১ 
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