
 
evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW© 

 cix¶v wbqš¿Y wefvM (†fv‡Kkbvj kvLv)  
AvMviMvuI, †k‡ievsjv bMi, XvKv-1207 
Website : www.bteb.gov.bd  

 

¯§viK bs-57.17.0000.303.31.002.18.82                   ZvwiL t 19 b‡f¤^i, 2019 wLª. 
 

২০২০ ননয এএস (ভবোনেনোর)  দোসির (ভবোনেনোর) যীক্ষোয ভয়সূসচ 

 

এতদ্বোযো ংসিষ্ট েনরয অফগসতয জন্য জোনোননো মোনে ভম, ২০২০ োনরয এএস (ভবোনেনোর)  দোসির (ভবোনেনোর) যীক্ষো সনননোক্ত 

ভয়সূসচ অনুমোয়ী অনুসিত নফ। সফনল প্রনয়োজনন ভফোর্ ড ের্তডক্ষ এ ভয়সূসচ সযফতডন েযনত োযনফন। 

                                                                                                                                         যীক্ষো আযম্ভ: েোর ১০ টো নত 

তোসযি  ফোয সফলয়  সফলয় ভেোর্ সক্ষোক্রভ 

০১/০২/২০২০সি. 

সনফোয 

ফোংরো-২ (১৯২১) (সৃজনীর) (নতুন সনরফো/পুযোতন সনরফো) এএস(ভবোে) 

ফোংরো-২ (১৭২১) সৃজনীর (নতুন সনরফো/পুযোতন সনরফো) দোসির (ভবোে) 

০৪/০২/২০২০সি. 

ভঙ্গরফোয 

ইংনযসজ-২ (১৯২২) (নতুন সনরফো/পুযোতন সনরফো) এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

০৬/০২/২০২০সি. 

বৃস্পসতফোয 

গসিত-২ (১৯২৩) (নতুন সনরফো/পুযোতন সনরফো) এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

০৮/০২/২০২০সি. 

সনফোয 

দোর্ ড সফজ্ঞোন-২ (১৯২৫) (সৃজনীর) এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

১০/০২/২০২০সি. 

ভোভফোয 

যোয়ন সফজ্ঞোন-২ (১৯২৬) (সৃজনীর) এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

১২/০২/২০২০সি. 

বুধফোয 

ফোংরোনদ  সফশ্ব সযচয়-২ (১৯২৪) (সৃজনীর) এএস(ভবোে) 

কুযআন ভোসজদ  তোজসফদ-২ (১৭২৭) (সৃজনীর)  দোসির (ভবোে) 

১৩/০২/২০২০সি. 

বৃস্পসতফোয 

ধভ ড  ননসতে সক্ষো-২ :  (ইরোভ-১২২১, সন্দু-১২২২, সিষ্ট-১২২৩ , ভফৌদ্ধ-১২২৪) (সৃজনীর) এএস(ভবোে) 

োদী যীপ  সপেোহ্-২ (১৭২৮) দোসির (ভবোে) 

১৫/০২/২০২০সি. 

সনফোয 

আত্মেভ ডংস্থোন  ব্যফোয় উনযোগ (১৯২৮) (সৃজনীর) (নতুন সনরফো/পুযোতন সনরফো) এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

১৬/০২/২০২০সি. 

যসফফোয 

আযফী-২ (১৭২৪)  

 

দোসির (ভবোে) 

১৮/০২/২০২০সি. 

ভঙ্গরফোয 

ভের্-১ (২য় ত্র ) : এনরোনফড্ পৄর্ (৬১২৩)/ভজনোনযর ইনরেেসনক্স (৬২২৩)/ অনটোনভোটিব 

(৬৩২৩)/সফসডং ভভইননটন্যোন্স (৬৪২৩)/উর্ য়োসেডং (৬৫২৩)/সসবর েন্সেোেন (৬৭২৩)/ 

েসিউটোয  তথ্য প্রযুসক্ত (৬৮২৩)/সসবর ড্রোপটিং উইর্ েযোর্ (৬৯২৩)/ভভেোসনেযোর ড্রোপটিং উইর্ 

েযোর্ (৭০২৩)/ভড্র ভভসেং (৭১২৩)/ র্োইং, সপ্রসটং অযোন্ড সপসনসং (৭২২৩)/ ইনরেসেেযোর 

ভভইননটন্যোন্স য়োেড (৭৩২৩)/ পোভ ড ভভসনোসয (৭৪২৩)/ সপ েোরচোয অযোন্ড সিসর্ং (৭৫২৩)/ পৄর্ 

প্রনসং অযোন্ড সপ্রজোনব ডন (৭৬২৩)/ভজনোনযর ভভেো সনক্স (৭৭২৩)/রোইবস্টে সযয়োসযং অযোন্ড পোসভ ডং 

(৭৮২৩)/ভভসন টুর অোনযন (৭৯২৩)/ ভোসি সযয়োসযং অযোন্ড পোসভ ডং (৮০২৩)/ভনট ভেয়োয 

ভটেসনে (৮৯২৩)/ ভজনোনযর ইনরেসেেযোর য়োেড (৯০২৩)/প্লোসবং অযোন্ড োই সপটিং 

(৯১২৩)/ভযসিজোনযন অযোন্ড এয়োযেসন্ডসনং  (৯২২৩)/ফ্রুট অযোন্ড ভবসজনটফর েোসিনবন 

(৯৪২৩)/উইসবং (৯৫২৩)/নয়সডং অযোন্ড ভপসিনেন (৯৬২৩)/ আসেডনটেচোযোর ড্রোপটিং উইর্ েযোর্ 

(৯৭২৩)/সনটিং (৯৮২৩)/ শ্রীি েোরচোয অযোন্ড সিসর্ং (৯৯২৩) 

এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

২০/০২/২০২০সি. 

বৃস্পসতফোয 

ভের্-২ (২য় ত্র): এনরোনফড্ পৄর্ (৬১২৪)/ভজনোনযর ইনরেেসনক্স (৬২২৪)/ অনটোনভোটিব 

(৬৩২৪)/সফসডং ভভইননটন্যোন্স (৬৪২৪)/উর্ য়োসেডং (৬৫২৪)/সসবর েন্সেোেন (৬৭২৪)/ েসিউটোয 

 তথ্য প্রযুসক্ত (৬৮২৪)/সসবর ড্রোপটিং উইর্ েযোর্ (৬৯২৪)/ভভেোসনেযোর ড্রোপটিং উইর্ েযোর্ 

(৭০২৪)/ভড্র ভভসেং (৭১২৪)/ র্োইং, সপ্রসটং অযোন্ড সপসনসং (৭২২৪)/ ইনরেসেেযোর ভভইননটন্যোন্স 

য়োেড (৭৩২৪)/ পোভ ড ভভসনোসয (৭৪২৪)/ সপ েোরচোয অযোন্ড সিসর্ং (৭৫২৪)/ পৄর্ প্রনসং অযোন্ড 

সপ্রজোনব ডন (৭৬২৪)/ভজনোনযর ভভেোসনক্স (৭৭২৪)/রোইবস্টে সযয়োসযং অযোন্ড পোসভ ডং  (৭৮২৪)/ভভসন 

টুর অোনযন (৭৯২৪)/ ভোসি সযয়োসযং অযোন্ড পোসভ ডং (৮০২৪)/ ভনট ভেয়োয ভটেসনে (৮৯২৪)/ 

ভজনোনযর ইনরেসেেযোর য়োেড (৯০২৪)/প্লোসবং অযোন্ড োই সপটিং (৯১২৪)/ভযসিজোনযন অযোন্ড 

এয়োযেসন্ডসনং (৯২২৪)/ফ্রুট অযোন্ড ভবসজনটফর েোসিনবন (৯৪২৪)/উইসবং (৯৫২৪)/নয়সডং অযোন্ড 

ভপসিনেন (৯৬২৪)/ আসেডনটেচোযোর ড্রোপটিং উইর্ েযোর্ (৯৭২৪)/সনটিং (৯৮২৪)/ শ্রীি েোরচোয 

অযোন্ড সিসর্ং (৯৯২৪) 

এএস(ভবোে) 

 দোসির (ভবোে) 

২২/০২/২০২০সি. 

সনফোয 

ঐসেে সফলয় (ভম ভেোন এেটি) : উচ্চতয গসিত-২ (১৩২১)/ সোফসফজ্ঞোন-২ (১৩২২) (সৃজনীর)/ 

ভূনগোর  সযনফ-২ (১৩২৩) (সৃজনীর) /কৃসল সক্ষো-২ (১৩২৪) (সৃজনীর) 

এএস(ভবোে) 

ঐসেে সফলয় (ভম ভেোন এেটি): উচ্চতয গসিত-২ (১৩২১)/ কৃসল সক্ষো-২ (১৩২৪) (সৃজনীর) / 

ইরোনভয ইসতো-২ (১৩২৫) (সৃজনীর)/ ফোংরোনদ  সফশ্ব সযচয়-২ (১৩২৬) (সৃজনীর) 

দোসির (ভবোে) 

Ae¨vnZ...... 
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ব্যফোসযে যীক্ষোাঃ 

২৩/০২/২০২০ সি. তোসযি  নত ২৭/০২/২০২০ সি. তোসযি ম ডন্ত ভনয় ব্যফোসযে যীক্ষো রি েযনত নফ এফং ০২/০৩/২০২০ সি. তোসযনিয ভনে  

অন-রোইনন নবয ভফোনর্ ড ভপ্রযি েযনত নফ।  

ফোস্তফ প্রসক্ষিাঃ 

২৯/০২/২০২০ সি. নত ০৯/০৪/২০২০ সি. ম ডন্ত ফোস্তফ প্রসক্ষি চরনফ এফং ১৩/০৪/২০২০ সি. তোসযনিয ভনে ফোস্তফ প্রসক্ষননয নবয ভের্ সবসিে 

অন-রোইননয ভোেনভ ভফোনর্ ড ভপ্রযি েযনত নফ।  

 

সফনল সননদ ডোফসর: 

(ে) প্রশ্ননত্র উসিসিত ভয় অনুমোয়ী যীক্ষো অনুসিত নফ।   

(ি) ব্যফোসযে সফলনয়য অর্ফো তোসিে অংন ভযপোর্ ড র্োেনর তোসিে  ব্যফোসযে উবয় অংন যীক্ষো সদনত নফ এফং পৃর্েবোনফ ো েযনত 

নফ। 

(গ) যীক্ষোর্ীনদযনে যীক্ষো শুরুয ৩০ সভসনট পূনফ ড যীক্ষো ভেনে প্রনফ েযনত নফ। 

(ঘ) যীক্ষোর্ীগি যীক্ষোয় োধোযি োইসটসপে েযোরকুনরটয ব্যফোয েযনত োযনফ। 

(ঙ) ভেে সচফ ব্যতীত অন্য ভেউ যীক্ষো ভেনেে ভভোফোইর ভপোন ব্যফোয েযনত োযনফন নো। ভই ভক্ষনত্র ভেে সচফ েযোনভযো সফীন ো ধোযি 

ভভোফোইর ব্যফোয েযনত োযনফন। 

(চ) যীক্ষোর্ীয তিীয়  ব্যফোসযে যীক্ষোয় উসস্থসতয জন্য এেই োসজযো সট ব্যফোয েযনত নফ। 

(ছ) ব্যফোসযে যীক্ষো স্ব স্ব ভেনে অনুসিত নফ। 

(জ) টিস, সস, আইএ  সএপ নবয ভয়ভনতো অন-রোইননয ভোেনভ ভপ্রযি েযনত নফ। 

(ঝ) ভেোনবোনফই যীক্ষো শুরুয ৩০ সভসনট পূনফ ড প্রশ্ননত্রয প্যোনেট ভিোরো মোনফ নো। 

(ঞ) যীক্ষোয পর প্রেোনয ০৭ (োত) সদননয ভনে ভটসরটনেয ভোেনভ পূনাঃসনযীক্ষনিয আনফদন েযো মোনফ। 

                 
 

 
                               

(W. cÖ‡KŠt mykxj Kzgvi cvj) 
cix¶v wbqš¿K 

evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv 
†dvb t 55006525 (Awdm)  

 

¯§viK bs-57.17.0000.303.31.002.18.82                   ZvwiL t 19 b‡f¤^i, 2019 wLª. 
 
Abywjwc, m`q AeMwZ I h_vh_ Kvh©v‡_© †cÖiY Kiv nj (†R¨ôZvi wfwË‡Z b‡n) t 
 

1|   mwPe, KvwiMwi I gv ª̀vmv wkÿv wefvM, wk¶v gš¿Yvjq, XvKv| 
2|   gnv-cwiPvjK, KvwiMwi wk¶v Awa`ßi,Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 
3|   gnv-cwiPvjK, Rbkw³, Kg©ms¯’vb I cÖwk¶Y e ÿ‡iv, KvKivBj, XvKv| 
4|   gnv-cwiPvjK, ga¨wgK I D”P wk¶v Awa`ßi, wk¶v feb, 16 Ave`yj Mwb moK, XvKv| 
5|   gnv-cwiPvjK, e ¿̄ `ßi, e ¿̄ feb (6ô Zjv), 7-9, KviIqvb evRvi, XvKv| 
6|   cwiPvjK (†fv‡Kkbvj), KvwiMwi wk¶v Awa`ßi, Gd- 4/we, AvMviMuvI cÖkvmwbK GjvKv, XvKv| 
7|   cwiPvjK (cÖwk¶Y), Rbkw³, Kg©ms ’̄vb I cÖwk¶Y e¨y‡iv, cÖwk¶Y feb, KvKivBj, XvKv| 
8|   wefvMxq cÖavb (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
9|   †Rjv cÖkvmK, (mKj †Rjv)| 
10|  Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi, (mKj Dc‡Rjv)| 
11|  Aa¨¶/mycvwib‡Ub‡W›U/cÖavb wk¶K (mKj cÖwZôvb) 
12|  Dc-cix¶v wbqš¿K (mKj), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
13|  Dc-mwPe (cÖt)/ Dc-mwPe (†iwRt), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
14|  Dc-cwiPvjK (wnmve I wbix¶v), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
15|  Dc-cwi`k©K (†fvK), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
16|  wm‡÷g Gbvwj÷, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv (I‡qe mvB‡U cÖ`v‡bi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv)| 
17|  KvwiKzjvg we‡klÁ, GmGmwm (†fvK)/ `vwLj (†fvK), evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv|  
18|  WKz‡g‡›Ukb Awdmvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 
19|  †cÖm g¨v‡bRvi, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
20|  Z_¨ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
21|  wbivcËv Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv| 
22|  †Pqvig¨vb g‡nv`‡qi e¨w³MZ Kg©KZ©v, evsjv‡`k KvwiMwi wk¶v †evW©, XvKv | 
23|  msi¶Y bw_ | 
  
 

 
 

(†gvt b~i-G-Bjvnx) 
Dc-cix¶v wbqš¿K (†fvK) 

                                                                                                                    †dvb t 55006527 (Awdm) 
 


