
                                        বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্                   
পরী া িনয় ন িবভাগ - িষ শাখা 
আগারগ o, েশের বাংলা নগর 

 ঢাকা 2318 
 

ারক নং 68.1111.425.84.112.29-59                                                       তািরখঃ 42-16-3129 ি ঃ 
 

 

িডে ামা-iন-ফেরি  (iন সািভ র্স) িশ া েমর 3য় o 5থ র্ পব র্  িনয়িমত/aিনয়িমত েবাড র্  সমাপনী পরী ার সময়সূিচ  3129  
তািরখ o বার সকাল 21.11টা েথেক শু পব র্

িবষেয়র নাম o েকাড
16/18/3129 ( হ িতবার) 

 
বন েকৗশলী - 2 (eফ িড- 336) 3য় 
চাষাবােদর সিহত বনায়ন (eফিড- 555) 5থ র্ 

 
19/18/3129 (রিববার) 

বন চাষ প িত (eফিড- 323) 3য় 
বন িহসাব o প িত (eফিড - 526) 5থ র্

1৯/18/3129 (েসামবার) 
 

বন বহার িব া-2 (eফিড - 383) 3য় 
সমাজ িব ান - 3 (eফিড - 535) 5থ র্ 

21/18/3129 (ম লবার) 
 

বন uি দ িব া - 3 (eফিড- 354) 3য় 
কি uটার eি েকশন e  ডাটােবজ ােনজেম  িসে ম (eফিড- 563) 5থ র্ 

22/18/3129 ( ধবার) 
জিরপ িব ান - 3 (eফিড - 377) 3য় 
সামািজক বনায়ন o প ী u য়ন (eফিড- 545) 5থ র্ 

23/18/3129 ( হ িতবার) 
 

বন বা  িব া (eফিড - 364) 3য় 
শরীর চচ র্া o েখলা লা (eফিড - 572) ( িত ােনর িনজ  ে  হেব।) 5থ র্ 

26/18/3129 ((রিববার) 
বন নীিত o আiন - 3 (eফিড - 343) 3য়
সািব র্ক েমৗিখক পরী া  ( িত ােনর িনজ  ে  হেব।)
িশ া সফর (eফিড - 563) ( িত ােনর িবধা মত) 

5থ র্ 

িবঃ ঃ      
   (ক) পরী া শু  হoয়ার 41 িমিনট েব র্i পরী াথ েদর েকে  েবশ করেত হেব।  
   (খ) পরী া শু র 41 িমিনেটর েব র্ েকানভােবi িসলগালা ত পে র ােকট েখালা যােব না। 
   (গ) তাি ক পরী া েশষ হoয়ার 4 (িতন) িদেনর মে  বহািরক পরী া েশষ করেত হেব। 
   (ঘ) সময়সূিচেত বিণ র্ত uপেরা   তািরেখর েয েকান িতন সাধারণ  েঘািষত হেল o পরী া যথারীিত চলেব। 
                                                                                                                                 াঃ/-                                                                                                 

      (ড. শীল মার পাল)
        পরী া িনয় ক 

       বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
      েফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 

ারক নং 68.1111.425.84.112.29-59(26)                                             তািরখঃ 42-16-3129 ি ঃ 
 

      সদয় aবগিতর জ  aনুিলিপ ে রণ করা হ’লঃ 
2। ধান বন সংর ক, বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
3। uপ- ধান বন সংর ক(িশ া o িশ ণ uiং), বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
4-7। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8-9। a /েক  সিচব, ফেরি  সােয়  e  েটকেনালজী  iনি uট, িসেলট/রাজশাহী। 
৯-21।    েজলা শাসক. িসেলট/রাজশাহী। 
22-23। uপ-িনয় ক (েগাপনীয়)/কাির লাম িবেশষ -( িষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24। িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
           ( ন   oেয়ব সাiেট চােরর  জ  aনুেরাধ জানােনা হেলা) 
25।      েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া। 
26।      নিথ                                                                           

 

 

 (েমাহা দ আব ল কাiuম)
কাির লাম িবেশষ  (েট টাiল) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
েফান-13 59221৯5৯ 


