
D:\PDF\Agri\Agri_Online_Routie_Center\1881.doc  

        
       বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্  
             পরী া িনয় ণ িবভাগ- িষ/েট ঃ শাখ 
              আগারগo, েশের বাংলা নগর,ঢাকা-2318 

 

 

ারক নং 68.28.1111.424.34.112.29-4৯                                                                              তািরখঃ 25/6/3129 ি ঃ 
 

 

3129 সেনর  িডে ামা-iন-eি কালচার পরী ার  সময়সূিচঃ 
     eত ারা সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যাে  েয, িডে ামা- iন-eি কালচার িশ া েমর aনুি ত  3য়, 5থ র্, 7  পব র্ িনয়িমত/aিনয়িমত 
eবং 6ম o 8ম পব র্ aিনয়িমত ( িবধান 3122) েবাড র্ সমাপনী পরী া িনে া  সময়সূিচ aনুযায়ী aনুি ত হেব।  
 
পব র্ 

সকাল 21:11 টা েথেক শুরু 
তািরখ o বার পব র্ 

িবকাল 13:11 টা েথেক শুরু
িবষেয়র নাম o িবষয় েকাড িবষেয়র নাম o িবষয় েকাড

7   িষ যাি কীকরণ-2 (3572) 35/17/3129
(রিববার ) 

8ম  খামার ব াপনা(3582) 

5থ র্  হপািলত পািখ পালন (3652)     36/17/3129  
(েসামবার) 

3য় পদাথ র্ িব ান-3 (2934)      
6ম িষ বনায়ন o জীব বিচ  (3562)

7   সমবায় o িষ িবপণন (3573)      37/17/3129
(ম লবার) 

8ম খা  ি য়াজাতকরণ-3 (3583)

5থ র্  ি কা িব ান-3 (3552)       
 

38/17/3129 
(বুধবার) 

3য় মাঠ ফসেলর চাষাবাদ-2(3532)   
6ম ফসেলর েরাগ ব াপনা (3563)

7   বীজ যুি  (3574)       39/17/3129
( হ িতবার) 

8ম বালাi ব াপনা-3 (3584)     

5থ র্  িষ স সারণ-2(3553)      
 

12/18/3129 
(রিববার) 

3য় রসায়ন-3 (2932)         
6ম পিরিমিত o পিরসং ান (2962)

7   িশ াদােনর মূলনীিত,প িত o মূ ায়ন(2672)             13/18/3129
(েসামবার) 

8ম েসচ o পািন ব াপনা (3588)

5থ র্  uি দ ি  o সার ব াপনা(3554)   14/18/3129 
(ম লবার) 

3য় জীব িব ান-3 (2933)       
6ম মৎ   হ াচাির ব াপনা (3762)

7   িষ aথ র্নীিত (2673)   15/18/3129
(বুধবার)

8ম িষ যাি কীকরণ-3 (3586)

5থ র্   বন o বনায়ন (3555)         
 

16/18/3129 
( হ িতবার)  

3য় iংেরজী-3 (2632)           
6ম িষ স সারণ-3 (3564) 

7   ল o  গােছর চাষাবাদ (3575)    19/18/3129 
(রিববার)

8ম আ -কম র্সং ান (uে া া u য়ন) (3585)

5থ র্  বালাi ব াপনা-2 (3556)        1৯/18/3129 
(েসামবার) 

3য়  সবিজ চাষ (3533)           
6ম ফল সং েহা র যুি  (3565)

7   খা  ি য়াজাতকরন-2(3576)  21/18/3129
(ম লবার)

8ম পিরেবশ o েয র্াগ ব াপনা (3587)

5থ র্ িবকাশমান জীবন o মেনািব ান (2652)  22/18/3129 
(বুধবার) 

8ম খা  o ি  ব াপনা (3589)
3য় শারীিরক িশ া (2732) ( বহািরক)

6ম মসলা জাতীয় ফসেলর চাষ- (3566) 23/18/3129
( হ িতবার) 

X 

 

বহািরক পরী ার সময়সূিচ
1৯/17/3129 হেত 21/17/3129 ch©šÍ (9ম পব র্ মাঠ সংযুি ) 25/18/3129 eবং 26/18/3129 ch©šÍ (3য় পব র্)

27/18/3129 হেত 28/18/3129 ch©šÍ (5থ র্ পব র্) 29/18/3129 হেত 2৯/18/3129 ch©šÍ (7  পব র্)

3য় পেব র্র িজ.িপ.e,  TC/ PC   eবং PF   নমবর ( সকল পেব র্র) aন লাiেন  ে রণঃ (িব ি র তািরখ aনুযায়ী) 
িত ান কতৃর্ক aনলাiেন TC eবং 

PC  নমবর ে রেণর তািরখঃ (সকল 
পব র্)   

েক  কতৃর্ক aনলাiেন PF নমবর 
ে রেণর তািরখ (সকল পব র্)   

িত ান/েক  কতৃর্ক 3য় পেব র্র  িজ.িপ.e 
eবং েক  কতৃর্ক PF o হািজরা িসট  জমা 
দােনর তািরখঃ 

েক  কতৃর্ক পরী া msµvšÍ 
েয়াজনীয়  u রপ  o a া  
মালামাল েবাড র্ েথেক হণ করার 
তািরখঃ 

14/16/3129 ি ঃ হেত 
21/16/3129 ি ঃ ch©šÍ 

32/18/29 ি ঃ হেত 
3৯/18/29 ি ঃ ch©šÍ 

12/19/3129 ি ঃ  হেত
1৯/19/3129 ি ঃ ch©šÍ 

16/17/3129 হেত
18/17/3129 ি ঃ ch©šÍ 

  িবেশষ িনেদ র্শনাবলীঃ 
    (ক) পরী া শুরু হoয়ার 41 িমিনট েব র্i পরী াথ েদর েকে  েবশ করেত হেব।  
    (খ)  পরী া শুরুর 41 িমিনেটর েব র্ েকানভােবi িসলগালা ত পে র ােকট েখালা যােব না। 

      (গ)  uি িখত পরী ার িদেন েকান কারণবশতঃ সাধারণ ছুিট েঘািষত হেল ঐ িদেনর পরী া িগত থাকেব eবং পরবিতর্েত নতুন সময়সূিচ aনুযায়ী পরী া 
aনুি ত হেব।  

‘‘ িতিদন eকবার হেলo আপনার 
িত ােনর i-েমiল eবং বাকািশেবা eর 

oেয়ব সাiট িভিজট করুণ’’ 
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(ঘ) 5থ র্, 7 , 6ম o 8ম পেব র্র  িনয়িমত/aিনয়িমত েবাড র্ সমাপনী পরী াথ েদর   িলেথা খাতায়  পরী া িনেত হেব ( u রপ  েবাড র্  মূ ায়ন করেব) । পরী া  সমাি র সােথ 
সােথ u রপে র িলেথার (2ম aংশ) িবষয় িভি ক  পৃথক পৃথক কের ব  eর িভতর  ােকট করেত হেব eবং u রপ  িবষয়  িভি ক  পৃথক পৃথক কের ােকট 
করেত হেব । পের িলেথার ব  o u রপ  eকটা ােকেট কের সবুজ কাপড় িদেয় েসলাi o সীল গালা কের সহকারী  পরী া িনয় ক  ( িষ)  বরাবর  েবােড র্ ে রণ  
করেত  হেব। ( িলেথার (2ম aংশ) আলাদা ােকেট ে রন করার েয়াজন েনi)  িনধ র্ািরত তািরেখর সকােলর পরী ার u রপ  o িলেথা (2ম aংশ) ঐ   িদনi   
ডাকেযােগ পাঠােত হেব। েয সকল িত ান  সকােলর পরী ার u রপ  o িলেথা (2ম aংশ) ঐ িদনi  ডাকেযােগ  পাঠােত থ র্  হেব  পরবত েত েস সকল  েক  বািতল 
করা হেব   (েকান প   ছাড়াi)।  u রপ  o িলেথা   (2ম  aংশ) পরী ার  পেরর িদন  ে রণ  করা যােব  না। িবঃ ঃ 3য়পব র্ সাধারণ খাতায় পরী া িনেত হেব (u রপ  
িত ান মূ ায়ন করেব) । পরী ার   িব ি র ছক-5 aনুসরণ করেত  হেব।   িত িদেনর পরী ার িবষয় িভি ক aনুপি ত পরী াথ র েরাল ন র aনলাiেন পরী ার 
েশেষ ে রন করেত হেব।  

 (ঙ)  3য়, 5থ র্, 6ম, 7   o 8ম পেব র্র  িনয়িমত/aিনয়িমত তাি ক সমাপনী  পরী া  সমাি র পেরর িদন েথেক বহািরক িবষেয়র পরী া আর   করেত  হেব (36/41 জেনর 
প িভি ক বহািরক পরী া স  করেত হেব )।  

  (চ)   িডে ামা iন eি কালচার েবাড র্ সমাপনী পরী ার িব ি র িবিভ  ধারা o ছক গুিলর aনুসরণকের পরী ার mg¯Í কায র্ািদ স   করার জ    িনেদ র্শ   
        দান করা হল। (েবােড র্র oেয়ব সাiট েচক করেত হেব) (u রপ  o িলেথা (2ম aংশ) ােকেটর েমাড়েকর  কাপড় aব i  সবুজ রে র হেত হেব)।    
 (ছ)  3য় পেব র্র ( িবধান-22) পরী া সমাি র পর িব ি র ছেকর সময় aনুযায়ী  On Line  eর মা েম ছা /ছা ীেদর া  েমাট   GPA ে রন  কের    
       (হাড র্  কিপ েবােড র্ জমা িদেয়) তা িনি ত করেত হেব।  
(জ)  বহািরক  সমাপনী পরী া সমাি র 8 (সাত) িদেনর  মে   PF হাড র্ কিপ, হািজরািসট( েরাল ন র মসাের), িশেরানামপ   পব র্  oয়াির আলাদা ভােব     
       aব i বাধাi কের ে রন করেত । েয সকল িত ান িনধ র্ািরত তািরেখ PF হাড র্ কিপ, হািজরািসট, িশেরানামপ   েবােড র্  জমা িদেত থ র্ হেব তােদর        
       সমাপনী পরী ার ফলাফল িগত রাখা হেব। (বাধাi করা ছাড়া হািজরািসট হণ করা হেবনা )  

 (ঝ)  িত ান ধানগণ েয়াজন aনুযায়ী েজলা/uপেজলা সদর aবি ত িষ িডে ামা িশ া িত ান হেত িশ ক/ িষ স সারণ/eর কম র্কতর্ােদর    
        Abvf¨šÍixY পরী ক িহেসেব িনেয়াগ কের বহািরক পরী া স াদন  করেবন। িনেয়াগ পে র aনুিলিপ পরী া  িনয় েকর বরাবের  ে রণ করেত   
         হেব। Abvf¨šÍixY I Af¨šÍixY পরী ক েযৗথ ভােব eবং ন র পে  া র করেবন।  

   
                                                                                                                                                                            াঃ/- 
                                                                                                                                                                 (ড.  শীল মার পাল) 

    পরী া িনয় ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

ারক নং 68.28.1111.424.34.112.29-4৯(468)                                                        তািরখঃ 25/6/3129 ি ঃ 
 
   সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর িনিমে  aনুিলিপ ে িরত হ’লঃ 
2।  সিচব,কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ,  িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
     [ ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়]  
3।    সিচব, িষ ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
4।    মহা পিরচালক, িষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা। 
5।     মহা পিরচালক (িফসারীজ), মৎ  aিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
6।    পিরচালক ( িশ ণ uiং), িষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা।  

7-৯।   সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/পিরদশ র্ক/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
21-297। a /পরী া েকে র ভার া  কম র্কতর্া/েক  সিচব ........................................................। 

       পরী ার সময়সূিচ aনুযায়ী িনিদ র্  তািরখ o uে িখত সমেয় ে জারী হiেত প  রি ত খাম/খামসমূহ আনয়ন কের পরী ার  কে   
        িনধ র্ািরত সমেয় পরী াথ েদর মে  িবতরেণর ব া হেনর aনুেরাধ জানান হল । ে জারী হেত প  হণ o পরী ার কে   
        িবতরেণর  ব র্ তর্ পয র্ম  প  সমূেহর েহফাজত o েগাপনীয়তা র ার দািয়   পরী া েকে র ভার া  কম র্কতর্ার থাকেব ।  
       পরী া হণ -স কে  েজলা শাসক/ uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্ার সােথ েযাগােযাগ o েয়াজেন সব র্া ক সহায়তা দােনর জ   
       আপনােক aনুেরাধ জানান হল ।  
       কাশ থােক েয, েয়াজনীয় iনিভিজেলটরেদর মে  িতন চতুথ র্াংশ সংি  i িটিটuট হেত eবং eক চতুথ র্াংশ পা র্বত   িত ান 
         হেত (সরকারী িনেদ র্েশর ে ি েত) িনেয়াগ করেত হেব ।  
298।  ক  পিরচালক (িফসারীজ িডে ামা বাস বায়ন ক ), মৎ  aিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 

299-351। েজলা সাশক, a /পরী া েকে র ভার া  কম র্কতর্া/েক  সিচব েদরেক সব র্া ক সহায়তা দােনর জ   
         আপনােক aনুেরাধ জানান হল। 

352-3৯1। িলশ পার  .........................................................................। 
3৯2।  uপ-পিরচালক ( িশ ণ), িষ স সারণ aিধদ র , খামারবাড়ী, ঢাকা। 

3৯3-3৯4। uপ-পরী া িনয় ক-(েগাপনীয়), কাির লাম িবেশষ -( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।  
3৯5। িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
        (িব ি  o রুিটনিট oেয়ব সাiেট চার / তািরখ aনুযায়ী o aন-লাiেন  ডাটা, TC/PC/PF  o GPA ন েরর দােনর েয়াজনীয় ব া  হেণর     জ  aনুেরাধ 

জানােনা হেলা ।  (19-16-3129 ি ঃ তািরেখ  েবশপ  ি  কের  িষ  শাখােক aবিহত কর ন)। 
3৯6-466। uপেজলা িনব র্াহী aিফসার...................................................................। 

467।  েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
468।  aিফস নিথ।                                                                              
                                                                                                                       

 
(েমাহা দ আব ল কাiuম) 

 সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) 
  বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 
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