
     বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা।        
             পরী া িনয় ণ িবভাগ- িষ শাখা 
        আগারগo, েশের বাংলা নগর-ঢাকা-2318                                           

   
ারক নং বাকািশেবা/প:িন:িব:/ িষ/3128/215                                                  তািরখঃ 19-19-3128ি ঃ 

 

পরী ার সময় িচ 
 

িডে ামা- iন- eি কালচার িশ া েমর ( িবধান-3122) 3য়পব র্  পির রক পরী ার সময় িচঃ 
 

তািরখ o বার সকাল 21:11 টা েথেক শুরু  
িবষেয়র নাম o িবষয় েকাড পব র্

28-1৯-3128  (রিববার) iংেরজী-3 (2632)                   3য়
29-1৯-3128  (েসামবার) মাঠ ফসেলর চাষাবাদ-2(3532)   3য়
2৯-1৯-3128   (ম লবার) রসায়ন-3 (2932)                  3য়
31-1৯-3128  ( ধবার) জীব িব ান-3 (2933)             3য়
32-1৯-3128  ( হ িতবার) পদাথ র্ িব ান-3 (2934)           3য়
35-1৯-3128  (রিববার) সবিজ চাষ (3533)                  3য়

 

িবঃ ঃ  (ক)  সময় িচেত বিণ র্ত uপ  তািরেখর ঘটনা েম েকান সাধারণ  েঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব। 
(L) 3য় পেব র্র পরী া সমাি র 26 িদেনর  মে  েবাড র্ ক র্ক দ  aনলাiেন ছা /ছা ীেদর  া   GPA  ে রন করেত 

হেব।   া   GPA 2 (eক)  হাড র্ কিপ েবােড র্ ে রন কের তা িন ত করেত হেব। 
                                                                                                        

      াঃ/- 
        ( েকৗশঃ শীল মার পাল) 

          পরী া িনয় ক 
          বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্,ঢাকা 

                                                                                                                    েফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 
                                                                                                                      ফ া ঃ 13-৯255317 
ারক নং বাকািশেবা/প:িন:িব:/ িষ/3128/215(222)                                                                      তািরখঃ 19-19-3128ি ঃ 

 

সদয় aবগিতর জ  a িলিপ ে রণ করা হলঃ 
 

2। সিচব, িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। মহা-পিরচালক, িষ স সারণ aিধদ র , খামারবািড়, ঢাকা। 
4।       মহা-পিরচালক, মৎস aিধদ র , মৎস ভবন,রননা, ঢাকা। 
4। পিরচালক ( িশ ণ uiং), িষ স সারণ aিধদ র , খামারবািড়, ঢাকা। 
5-7। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম) /পিরদশ র্ক/পিরচালক(িশ  o িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
8-51। েজলা শাসক (সংি  েজলা স হ) ।  
52-82। a /েক  সিচব---------------------------------------------------------। 
83।     uপ-পিরচালক ( িশ ণ uiং), িষ স সারণ aিধদ র , খামারবািড়, ঢাকা। 
84।     uপ-িনয় ক (েগাপনীয়),বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 85।     িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা । 
          (রু ন  oেয়ব সাiেট চােরর  জ  a েরাধ জানােনা হেলা) 
86-218। uপেজলা িনব র্াহী কম র্কতর্া--------------------------------------------------। 
219।    কাির লাম িবেশষ  ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
21৯।    েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া। 
221।    a  েনা শ েবাড র্  
222।    নিথ। 

                                     
(েমাঃ আবদুল কাiuম) 

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

েফানঃ 13-59221৯5৯ 

িতিদন  AšÍtZ  
eকবার আপনার 
িত ােনর i-েমiল 

oেপন করুন 

িতিদন  AšÍtZ  eকবার কািরগির 
িশ া েবােড র্র oেয়ব সাiট   
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