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২০২০ সেনর  িডে ামা ইন লাইভ ক পরী ার সময় িচ 
 

এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা যােচছ য, িডে ামা ইন লাইভ ক িশ া েমর ২য়, ৪থ, ৬  পব িনয়িমত এবং ৫ম ও ৭ম পব 
অিনয়িমত ( িবধান ২০১৬) বাড সমাপনী পরী া িনে া  সময় িচ অ যায়ী অ ি ত হেব। 

 

বহািরক পরী ার সময় িচ 

১0/৩/২০২১ হেত  ১1/৩/২০২১ পয  (২য় পব) ১3/০৩/২০২১ হেত 14/০৩/২০২১ পয  (৪থ পব)
15/০৩/২০২১ হেত  16/৩/২০২১ পয  (৬  পব)

২য় পেবর GPA  এবং PF রেণর তািরখ 
িত ান ক ক অনলাইেন ২য় 

পেবর িজিপএ রেণর তািরখ  
ক  ক ক অনলাইেন PF  

ন র রেণর তািরখ  ও হাড 
কিপ উে ালন (সকল  পব) 

িত ান / ক  ক ক  সকল 
পেবর এবং ক  ক ক  PF  
এর হাড কিপসহ ও হািজরা 
িসট জমা দােনর  তািরখ : 

ক  ক ক পরী া সং া  েয়াজনীয়  
উ রপ  ও অ া  মালামাল বাড 

থেক হণ করার   তািরখ : 

18/03/2021 হেত  
27/3/2021 পয  

23/3/2021 হেত 
 31/3/2021 পয  

23/3/2021 হেত 
31/3/2021 পয  

07/02/২০২1 ি ঃ হেত  
10/02/2021 পয  
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Time: 10:00 to AM Date & time Time:  02:00 to PM  
Sem. Subject name & code Sem. Subject name & code

8th Field Attachment Training  
13-2-2021 to 

16-2-2021 
8th Field Attachment Training

4th Gross and Systemic Anatomy-2  (7241) 
23-2-2021 
Tuesday 

5th Parasitology-1 (7251)
2nd Bangla-2 (7221)

6th Parasitology-2 (7261)
24-2-2021 

Wednesday
7th Veterinary Surgery(7271)

4th General  and systemic Physiology-2 (7242)
25-2-2021 
Thursday 

5th Dairy Science-1( 7252)
2nd English-2  (7222)

6th Dairy Science-2 (7262) 28-2-2021 
Sunday

7th Thereogenology(7272)

4th Animal Science -2 (7243)
01-3-2021 
Monday

5th Poultry Science-1 (7253)
2nd Physics-2  (7223)

6th Poultry Science-2 (7263) 02-3-2021 
Tuesday

7th Pharmacology & Toxicology (7273)

4th Meat Science & Technology (7244)
03-3-2021 

Wednesday 5th 
Animal Gemetics,  Breeding & 
Artificial Insemination 7254)

2nd Chemistry-2  (7224)

6th Livestock Management (7264)
04-3-2021 
Thursday 7th Epidemiology & Surveillance (7274)

4th Zoo-and lab Animal Management (7245)
07-3-2021 

Sunday
5th 

Veteribary  Public  Health and Food 
Safety  (7255)

2nd Biology-2  (7225)

6th Animal & Animal Product Marketing (7265)
08-3-2021 
Monday

7th Clinical Medicine(7275)

4th Statistics (7246)
09-3-2021 
Tuesday

5th Pathology  (7256)

2nd Mathemetics  (7226)

6th Veterinary Medicine-1 (7266)
10-3-2021 

Wednesday
7th Veterinary Jurisprudence (7276)

4th 
Environmental Science and disaster 
Management (7247)

11-3-2021 
Thursday 5th Livestock Extension-1 (7257)

6th Livestock Extension-2 (7267)
14-3-2021 

Sunday
7th Agricultural Economics and 

Entrepreneurship Development (7277) 



  

 
 
 
িশেরানামপ  ও িলেথার টপপাট অব ই আলাদা ােকট কের খাতার উপর রেখ স জ রং এর কাপড় িদেয় ােকট কের/আলাদা ােকেট 
ডাকেযােগ রেণর ব া করেবন।  
 

িবঃ ঃ TC ও PCএর হাড কিপ িত ান ক ক ব ধাই কের এবং PF এর হাড কিপ ও হািজরা িসট পব অ যায়ী ও রাল নং এর মা সাের 
ব ধাই কের ক  ক ক বােডর িষ  শাখার ৬  তলায় (৬০২) নংকে  জমা িদেত হেব। ৪থ ও ৬  পেবর িনয়িমত এবং ৫ম ও ৭ম পব 
অিনয়িমত বাড িনধািরত কে  অ ি ত হেব এবং ২য় পব িতত সকল উ রপ  বােড িব ি  অ যায়ী  রণ করেত হেব। িনধািরত 
তািরেখর মে  সকল কাগজ প  জমা িদেত হেব। যিদ কান কারন বশতঃ িনধািরত তািরেখর মে  িদেত থ হেল পরী া িনয় েকর অ মিত 
িনেয় জমা িদেত হেব।  
                                                                                                                                                         া:/- 

( েকৗশলী মাঃ আব র রহমান) 
পরী া িনয় ক 

ফান: ০২-৫৫০০৬৫২৫ 
ারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১৩.৭১.০০২.২১-০৪(১৭)                                                         তািরখ: ১৭-০১-২০২১ি ঃ  

 

১।      সিচব,কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ,  িশ া ম ণালয়, গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
         ( ি  আকষণঃ অিতির  সিচব, কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়)       
2।      মহা-পিরচালক, ািণস দ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা। 
৩।      পিরচালক (গেবষণা ও িশ ন), ািণস দ অিধদ র, খামারবািড়,  ঢাকা । 
৪-6।   সিচব/পিরচালক(কাির লাম)/পিরচালক(িশ  ও িশ ণ সম য়)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
7-৮।   জলা শাসক, গাইবা া/ া ণবািড়য়া।  
৯-১০।  অ , ইনি উট অব লাইভ ক সােয়  এ  টকেনালিজ(আইএলএস ), গািব র, সদর, গাইবা া/নািসর নগর,  া ণবািড়য়া। । 
১১।     উপ-পরী া িনয় ক, গাপনীয়,কাির লাম িবেশষ  ( িষ) বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
১২।     িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
          ( ন  ওেয়ব সাইেট চােরর ব া করার জ  আপনােক অ েরাধ করা হ’ল) 
13।     স ােনজার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
১4।      সহকাির া ামার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
১5।      চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
১6।     অ  অিফেসর না শ বাড। 
১7।     দ র নিথ।           
 

      
(ইি : মাসাঃ ছালমা আ ার) 

সহকারী পরী া িনয় ক( িষ ও ট টাইল) 
ফানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪  

 


