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িব ি
েচয়ার ান মেহাদেয়র a েমাদন েম আগামী 25 িডেস র 3128 শহীদ বুি জীিব িদবস uপলে
িত ানসমূেহ িবেশষ আেলাচনা a ানসহ িবিভ
কমর্ িচ পালেনর জ eবং আগামী 32 িডেস র 3128 তািরেখ রং র িস কেপর্ােরশন িনব র্াচেনর কারেণ চলমান িডে ামা iন iি িনয়ািরং
িশ া েমর 2ম, 4য়, 6ম, 8ম, 9ম পব র্ িনয়িমত eবং 5থ র্, 7 পব র্ a তকায র্ িবষেয়র eবং 9ম পব র্ aিনয়িমত েবাডর্ সমাপনী পরী া-3128 eর
uি িখত তািরখ সমূেহর পরী ার সময় িচ িনমণ পভােব পিরবতর্ন করা হেলা।
ত ীয় পরী াঃ
িমক নং
কািশত সময় িচেত তািরখ, সময় o বার
পিরবিতর্ত তািরখ, সময় o বার
gšÍe¨
1.
25 িডেস র 3128
21 জা য়ারী 3129
হ িতবার, সকাল - 21:11
বুধবার, সকাল - 21:11
2.
25 িডেস র 3128
21 জা য়ারী 3129
হ িতবার, িবকাল - 13:11
বুধবার, িবকাল - 13:11
3.
32 িডেস র 3128
22 জা য়ারী 3129
হ িতবার, সকাল - 21:11
হ িতবার, সকাল - 21:11
4.
32 িডেস র 3128
22 জা য়ারী 3129
হ িতবার, িবকাল - 13:11
হ িতবার, িবকাল - 13:11
তাছাড়া, uপেরা পরী ার তািরখ পিরবতর্ন করার ফেল সকল ত ীয় পরী া 22-12-3129 তািরখ েশষ হেব, িবধায় বহািরক পরী ার সময় িচেতo
িনমণ প পিরবতর্ন করা হেলা।
বহািরক o i াি য়াল ে িনং মূ ায়ন পরী াঃ
কািশত সময় িচেত তািরখ
পিরবিতর্ত তািরখ
েটকেনালিজ
5থ র্, 6ম, 7 8ম, 9ম পব র্ঃ 21-12-3129 হেত
5থ র্, 6ম, 7 8ম, 9ম পব র্ঃ 24-12-3129 হেত
সকল
27-12-3129 ( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের)
29-12-3129 ( েয়াজেন কম-েবশী হেত পাের)
েটকেনালিজ।
uে

, কািশত সময় িচর a া িবষয়াবলীর তািরখ o সময় aপিরবিতর্ত থাকেব।

ারক নং- 48.28.1111.412.42.112.28.293(24)
a িলিপ সদয় aবগিত o েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ঃ
1. সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহণ ল ভবন, সিচবালয় িলংক েরাড, ঢাকা-2111।
[ ি আকষ র্ণঃ aিতির সিচব (কািরগির)]
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, আগারগ o, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।
3. সিচব/পিরচালক (কািরকুলাম)/পিরচালক (আi িস)/পিরদশর্ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
4. েজলা শাসক, সংি সকল েজলা।
5. েকে র ভার া কমর্কতর্া, সংি েক সমূহ।
6. Aa¨¶, পিরচালক, সংি
িত ানসমূহ।
7. uপেজলা িনব র্াহী কমর্কতর্া, সংি সকল uপেজলা।
8. uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
9. িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা (িব ি oেয়বসাiেট কােশর a েরাধসহ)।
10. ে া ামার (িডে ামা iন iি িনয়ািরং পরী ার দািয় া ), বাকািশেবা, ঢাকা।]
11. ডকুেমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
12. েচয়ার ান মেহাদেয়র পােস র্ানাল aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।
13. নিথ।

া িরত/(ড. সুশীল কুমার পাল)
পরী া িনয় ক
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(েমাহা দ আবুল শািহন কাoছার সরকার)
uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা)
েফানঃ 13-৯229887
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