
      

ারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.23.০০১.21-58                           

      এত ারা সংি  সকেলর অবগিতর জ  জানােনা 
িনয়িমত  এবং ৪থ, ৬  ও ৮ম পব অিনয়িমত বাড সমাপনী
 

সকাল ১০:০০ টা থেক 
পব িবষেয়র নাম ও  কাড  

৫ম Silvicultural System (2052) 

৭ম Biodiversity conservation(2071) 

৫ম Forest Engineering-2 (2051)

৭ম 
Rubber, Tea, Agar and medicinal plant 
Cultivation (2072) 

৫ম Forest Policy and Law-1 (2053)

৭ম Climate Change and Forestry (2073)

৫ম Wildlife Management (2055) 

৭ম Mangrove Ecology And Costal 
Plantation(2074) 

৫ম Forest Serveying-2 (2054) 

৭ম Forest Resources Economics(2075)

৫ম Protected Area Co-management and 
Eco-tourism (2056) 

৭ম GIS and Remote Sensing in Forestry (2076)

৫ম Tree Improvement and Biotechnology (2057)

৭ম Environmental Studies(2077) 
 

তািরখ 

19/11/২০২1ি ঃ হেত 29/1১/২০২1ি ঃ

১ম ও ৩য় 
িত ান ক ক অনলাইেন ১ম ও 

৩য় পেবর  িজ.িপ.এ রেণর 
তািরখ :

ক  ক ক অনলাইেন
ন র রেণর 
কিপ ি ে র 
পব)

06/12/2021 হেত  
09/12/2021 পয

২7/1১/২০২
০২/1২/২০২

 
 

 
 

বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড 
পরী া িনয় ক িবভাগ 

   ( িষ/ ট : শাখা) 
আগারগ ও, শের বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭। 

ওেয়ব সাইট : www.bteb.gov.bd 
 

                                                                              
 

পরী ার সময় িচ 
 
 

জানােনা যাে   য, ২০২০ সেনর িডে ামা ইন ফেরি  ( িবধান 2014) িশ া েমর
সমাপনী পরী া িনে া  সময় িচ অ যায়ী অ ি ত হেব।  

তািরখ ও বার িবকাল ০২:০০ টা 
পব িবষেয়র নাম

01/11/2021 
সামবার 

১ম Introduction to Forestry (2011)
৬  Forestry  Extension (2061)

02/11/2021 
ম লবার 

৩য় 
Soil conservation and Watershed Management 
(2032) 

৪থ General Silviculture-2 (2043)
03/11/2021 

ধবার 
১ম Botany (1711)
৬  Entrepreneurship(1461)

Rubber, Tea, Agar and medicinal plant 
04/11/2021 

হ িতবার 
৩য় General Silviculture-1 (2033)

৪থ Forest Based Rural Industries & Community 
Development (2046) 

07/11/2021 
রিববার 

১ম Mathematics-1(1712)
৬  Social Forestry (2062) 

(2073) 
08/11/2021 

সামবার 
৩য় Forest Mensuration (2031)
৪থ Forest Serveying-1 (2044)

09/11/2021 
ম লবার 

১ম Physics (1713) 
৬  Agroforestry(2066) 

10/11/2021 
ধবার 

৩য় Forest Utilization (2034)
৪থ Forest Engineering-1(2041)

11/11/2021 
হ িতবার 

১ম Bangla (1411) 
৬  Forest Management (20

Forest Resources Economics(2075) 
14/11/2021 

রিববার 
৩য় Forest Ecology (2036) 
৪থ Forest Protection (2042)

management and    15/11/2021 
সামবার 

১ম English-1 (1412) 
৬  Forest Accounts and Procedures (2065)

(2076) 
16/11/2021 

ম লবার 
Social Science -1 (1413)
Forest Policy and Law-2 (2063)

Improvement and Biotechnology (2057) 
17/11/2021 

ধবার 
  

18/11/2021 
হ িতবার 

বহািরক পরী ার সময় িচ 
পব 

ি ঃ পয   1ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পেবর  িনয়িমত
 

৩য় পেবর  িজ.িপ.এ এবং সকল পেবর PF রেণর তািরখ : 
অনলাইেন PF 
 তািরখ ও হাড 
 তািরখ (সকল 

িত ান/ ক  ক ক ১ম ও ৩য় পেবর  
িজ.িপ.এ এবং ক  ক ক PF এর হাড 
কিপসহ  ও হািজরা িসট  জমাদােনর তািরখ:

ক
েয়াজনীয়

মালামাল
করার

২০২1  হেত               
২০২1 পয

০5-1২-২০১২1 হেত  
০7-1২-২০২1পয

                     তািরখ: 05-1০-২০২1ি ঃ 

িশ া েমর ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৭ম পব 

 থেক 
নাম ও কাড  

Introduction to Forestry (2011) 
Extension (2061) 

Soil conservation and Watershed Management 

(2043) 

preneurship(1461) 
(2033) 

ed Rural Industries & Community 

 
(2031) 
(2044) 

Forest Utilization (2034) 
1(2041) 

Forest Management (2064) 
 

Forest Protection (2042) 

Forest Accounts and Procedures (2065) 
(1413) 

2 (2063) 

িনয়িমত/অিনয়িমত  পরী া 

ক  ক ক পরী া সং া  
েয়াজনীয়  উ রপ  ও অ া  

মালামাল বাড থেক হণ 
করার তািরখ:

িব ি র  ছক- 5 অ যায়ী



2/2 
 

 
 
উ রপে র সােথ কান িশেরানামপ  বা কান ত  সি েবিশত করা যােব না। মা  বাি ল লেভল বহার করেত হেব । কান অব ােতই এর িত ম 
বা নীয় নয়। িলেথা টপ (১ম অংশ) এর ােকেটর সােথ িবষেয়র  িশেরানামপ  ১ কিপ িভতের এবং এক কিপ উপের িদেত হেব ।  িবষয়  িভি ক  থক 

থক কের ব  এর িভতর  ােকট করেত হেব এবং উ রপ  িবষয় িভি ক থক থক কের ােকট করেত হেব । পের িলেথার ব  ও উ রপ  অব ই 
আলাদা কের এবং আলাদাভােব ােকট কের স জ কাপড় িদেয় সলাই ও িসল গালা কের সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ/ ট ঃ) বরাবর  বােড রণ  
করেত হেব। 
 
 

িবঃ ঃ TC ও PC এর 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 িডে ামা ইন ট টাইল/ িষ শাখার ৬  তলায় (৬০২) নং কে  জমা িদেত হেব। ২০১1 িবধােনর  ৫ম ও ৭ম পেবর িনয়িমত এবং 

৪থ, ৬  ও  ৮ম পব অিনয়িমত পরী া বাড িনধািরত কে / িত ােন অ ি ত হেব এবং ১ম হেত ৩য় পব িতত সকল উ রপ  বােড রণ করেত 
হেব। িনধািরত তািরেখর মে  সকল কাগজপ  জমা িদেত হেব। ি সংগত কারেন  িনধািরত তািরেখর মে  জমা িদেত থ হেল পরী া িনয় েকর 
অ মিত াি  ােপে  জমা দান করা যােব।   
     
                                                                                                                                                                                   া:/- 

 ( েকৗঃ মা: আব র রহমান  ) 
পরী া িনয় ক 

ফান : 0255006525 
 

 ারক নং ৫৭.১৭.০০০০.৩১3.23.০০১.19-58(15)                                                                                    তািরখ: 05-10-২০২1ি ঃ 
  
সদয় অবগিত ও যথাযথ ব া হেণর িনিমে  অ িলিপ িরত হল ( জ তার িভি েত নয়) : 

 

1. 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. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা। 
3. ধান বন সংর ক, বন অিধদ র, বন ভবন, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
4. সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/ পিরদশক/পিরচালক(িশ  ও িশ ণ সম য়), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
5. অ / ক  সিচব ....................................................................। 
6. জলা শাসক ...........................................................। 
7. উপ- ধান বন সংর ক(িশ া ও িশ ণ উইং), বন অিধদ র, বন ভবন, আগারগ ও, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
8. উপ-পরী া িনয় ক-( গাপনীয়),কাির লাম িবেশষ -( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।  
9. িসে ম এনািল , কি উটার সল, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা । 

(ওেয়ব সাইেট চার করার জ  অ েরাধ করা হেলা।  
10. পিরচালক, আ িলক অিফস, কািরগির িশ া অিধদ র, …..সকল িবভাগ।  
11. উপেজলা িনবাহী অিফসার...................................................................।  
12. সহকাির পরী া িনয় ক(িবতরণ), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 

(সংি  িশ া িত ােন উ রপ  ও অ া  সকল মালামাল সরবরাহ করার জ  অ েরাধ জানােনা হ’ল। 
13. সহকারী িহসাব র ণ অিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
14. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা,  বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা। 
15. অিফস নিথ। 

 
 

(ইি : মাসাঃ ছালমা আ ার) 
সহকারী পরী া িনয় ক( িষ ও ট টাইল) 

ফানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪ 


