
  

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

                                                               
 

ারক নং 68.28.1111.425.83.112.29-52                                                                                তািরখঃ 25/6/3129 ি ঃ 
3129 সেনর  িডে ামা -iন- লাiভ ক পরী ার  সময়সূিচ 

eত ারা সংি  সকেলর aবগিতর জ  জানােনা যােচছ েয, িডে ামা iন লাiভ ক িশ া েমর (3127 িবধােনর ) 3য় o 5থ র্পব র্ িনয়িমত 
েবাড র্ সমাপনী  পরী া িনে া  সময়সূিচ aনুযায়ী  aনুি ত হেব।  
 িলিখত পরী ার সময় সূিচঃ 

তািরখ o বার সময় িবষেয়র নাম o েকাড পব র্

35/17/3129 
রিববার 

সকাল 21 টা 
হেত  

Bangla-2(7221) 3য়
 Gross and Systemic Anatomy-2  (7241) 5থ র্

36/17/3129 
েসামবার 

ঐ  English-2 (7222) 3য়
General  and systemic Pathology-2 (7242) 5থ র্

37/17/3129 
ম লবার 

ঐ Physics-2 (7223) 3য়
Animal Science -2 (7243) 5থ র্

38/17/3129 
ধবার 

ঐ Chemistry-2 (7224) 3য়
Meat Science & Technology(7244) 5থ র্

39/17/3129 
হঃবার 

ঐ Biology-2(7225) 3য়
Zoo-and Aquatic Animal Management(7245) 5থ র্

12/18/3129 
রিববার 

ঐ Mathemetics (7226) 3য়
Statistics Management (7246) 5থ র্

13/18/3129 
েসামবার 

ঐ Environmental Science and disaster Management (7247) 5থ র্

 
 

বহািরক পরী ার সময়সূিচ
14/18/3129 ি ঃ (3য় পব র্) 15/18/3129 ি ঃ (5থ র্ 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 

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

32/18/3129 ি ঃ
হেত 

3৯/18/3129 ি ঃ ch©šÍ 

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

 

িবেশষ িনেদ র্শাবলীঃ 
(ক) পরী া  হoয়ার 41 িমিনট পূেব র্i পরী াথ েদর েকে  েবশ করেত হেব।  
(খ)  পরী া র 41 িমিনেটর পূেব র্ েকানভােবi িসলগালাকৃত 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।  
 (ঘ)  3য়  o 5থ র্ সমাপনী  েবাড র্ সমাপনী  পরী া  সমাি র পর uে িখত তািরেখ বহািরক িবষেয়র পরী া আর   করেত হেব eবং 36( িচশ)/41(ি শ) জেনর 

প িভি ক তির কের স  করেত হেব । (িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  GPA, TC/PC o PF  eর   ন র On Line -েদoয়ার পর  iহার  
হাড র্ কিপ uে াল  করেত হেব।  িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  কৃিষ শাখার জমা েদoয়ার েরিজ াের  াি র া র  থাকেত  হেব। 

(ঙ)  পরী ার  িদন পরী া সমাি র সােথ সােথ  5থ র্ পেব র্র েবাড র্ সমাপনী িনয়িমত/aিনয়িমত পরী াথ েদর  u রপ সমূহ  পব র্/িবষয়      
     িভি ক তািলকা  তরী কের আলাদা আলাদা ােকট কের eক ােকেট সহকারী পরী া  িনয় ক(কৃিষ)(7 তলা) বরাবর  েবােড র্ ে রণ করেত   
হেব।( ােকেটর েমাড়েকর  কাপড় aব i স জ রে র হেত হেব) েকান u রপ  পরী ার  পেরর িদন  ে রণ  করা  যােব  না। সকল েবাড র্  সমাপনী  
পরী ার খাতা িলেথা টপ (2ম aংশ) eর সােথ িবষেয়র  িশেরানামপ  aব i িদেত হেব।  

  u রপ  eর ােকট eবং িলেথা টপ (2ম aংশ) eর ােকট আলাদা ােকট কের eক ােকেট aথবা  আলাদা ােকট কের সহকারী পরী া 
িনয় ক(কৃিষ) (7 তলা) বরাবর  েবােড র্ ে রণ করেত হেব।                                                                       
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(P) 3য় পেব র্র পরী া সমাি র পর িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  On Line  মা েম ছা /ছা ীেদর া   GPA  ন র o  (ফলাফেলর) হাড র্ কিপ  uে াল  

করেত হেব। িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  GPA হাড র্ কিপ কৃিষ শাখার জমা েদoয়ার েরিজ াের  াি র া র  o েমাবাiল ন র  থাকেত  হেব। 
(Q) তাি ক eবং বহািরক সমাপনী পরী া সমাি র িতন িদেনর মে  হািজরা সীট, েডসপাচ ফরম পব র্ oয়াির আলাদা ভােব aব i ব ধাi  কের  ে রণ করেত 
হেব। িব ি র ছেকর তািরখ aনুযায়ী  কৃিষ শাখার জমা েদoয়ার েরিজ াের  াি র া র o েমাবাiল ন র থাকেত  হেব। (ব ধাi করা ছাড়া হািজরা িসট 
হণ করা হেবনা। )  

 হািজরা িসেটর সকল কলাম পূরণ করা বা নীয় eবং uহা পাঠােনা িনি ম  করেত হেব aথবা হােত হােত পাঠােত হেব eবং েয়াজেন হািজরা িসেটর 
ফেটাকিপ েকে / িত ােন রাখেত হেব। পিরপূরক িবষয় পরী ার জ  আলাদা হািজরা িসট বহার করার েয়াজন েনi। 
aনুপি ত পরী াথ র জ  মূল পেব র্র eকিট মা  হািজরািসট বহার করেত হেব eবং পরী ার তািরখ aনুযায়ী িবষয় o aনুপি ত িলেখ হল পিরদশ র্েকর 
া র করেত হেব। 

(R)  িত ান ধানগণ েয়াজন aনুযায়ী েজলা/uপেজলা সদর aবি ত কৃিষ িডে ামা িশ া িত ান হেত িশ ক/ কৃিষ স সারণ/মৎ  o ািণ    
স দ aিধদ র eর কম র্কতর্ােদর Abvf¨šÍixY পরী ক িহেসেব িনেয়াগ কের বহািরক পরী া স াদন  করেত হেব eবং িনেয়াগ পে র aনুিলিপ পরী া 
িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, আগারগo, েশেরবাংলা নগর, ঢাকা-2318, বরাবর ে রণ করেত হেব। Abvf¨šÍixY I Avf¨šÍixY পরী ক েযৗথ 
ভােব ন র পে  া র করেবন।                                                                                              

 
 
                                                                                                                                                       াঃ/- 
                                                                                                                                  (ড. শীল মার পাল) 

                          পরী া িনয় ক  
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা 

              েফানঃ ৯224394 (aিফস) 
ারক নং 68.28.1111.425.83.112.29-52(2৯)                                                          তািরখঃ 25/6/3129 ি  

   
 সদয় aবগিত o যথাযথ ব া হেণর িনিমে  aনুিলিপ ে িরত হলঃ 
 
2।        মহা-পিরচালক, ািণস দ aিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা। 
3।       পিরচালক (গেবষণা o িশ ন), ািণস দ aিধদ র, খামারবািড়,  ঢাকা । 
4-6।    সিচব/পিরচালক(কাির লাম)/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়)/পিরদশ র্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
7-9।    েজলা শাসক,  গাiবা া। 
৯  ।     a , iনি িটuট aব লাiভ ক সােয়  e  েটকেনালিজ(আieলeসিট), েগািব র, সদর, গাiবা া। 
21।      uপ-পরী া িনয় ক, েগাপনীয়,কাির লাম িবেশষ  (কৃিষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
22         িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
           ( টনিট oেয়ব সাiেট চােরর ব া করার জ  আপনােক aনুেরাধ করা হ’ল) 
23।      ে স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
24।     েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
25।     a  aিফেসর েনািটশ েবাড র্। 
26।      দ র নিথ।                                                                                                                                                                                         

  

 
     (েমাহা দ আব ল কাiuম) 

                 সহকারী পরী া িনয় ক (কৃিষ) 
                                                                                                                                    বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা      
                                                                                                                                          েফান-13  59221৯5৯ (aিফস) 
 
 
 
 
 


