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gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW©, h‡kvi  

 
¯§viK bs cwb/ cÖkœe¨vsK-02/454                                                                                       তারিখ : 07-05-2019 wLª.     

      

h‡kvi †ev‡W©i Online cÖkœ e¨vs‡Ki cÖkœc‡Î অর্ধ-বারষধক ও প্রাক-রিবধাচরি পিীক্ষা MÖn‡Yi সময়সূরচ 
 
এতদ্বািা সংরিষ্ট সকলকক রিকদধশক্রকম জািাকিা যাকে যয, প্রশ্ন ব্াংককি প্রশ্নপকে ২০১9 সাকলি ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও িবম যেরিি অর্ধ-বারষধক এবং দশম যেরিি প্রাক-রিবধাচরি পিীক্ষা রিকনাক্ত 
সময়সূরচ অিুযায়ী অিুরষ্ঠত হকব। রবকশষ প্রকয়াজকি যবার্ধ কতত ধপক্ষ এ সময়সূরচ পরিবতধি কিকত পািকব।  
 

mg‡qi e¨vwß : mKvj 10:00 Uv †_‡K ïiæ n‡q welqwfwËK wba©vwiZ mgq ch©šÍ 

ZvwiL evi 
6ô †kÖwY 7g †kÖwY 8g †kÖwY 9g †kÖwY 10g †kÖwY 

welq I †KvW welq I †KvW welq I †KvW welq I †KvW welq I †KvW 
22-06-2019 kwbevi -- -- evsjv - 101 evsjv 1g cÎ- 101 Bs‡iwR 1g cÎ-107 
23-06-2019 iweevi weÁvb-127 -- -- evsjv 2q cÎ - 102 Bs‡iwR 2q cÎ 108 
24-06-2019 †mvgevi 

-- -- Bs‡iwR - 107 
Bmjvg I ˆbwZK wkÿv-111 
wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv-112 

evsjv 1g cÎ-101 

25-06-2019 g½jevi 
-  

Z_¨ I †hvMv‡hvM 
cÖhyw³- 154 

-- Bs‡iwR 1g cÎ - 107 evsjv 2q cÎ-102 

26-06-2019 eyaevi 
-- -- 

evsjv‡`k I wek̂ cwiPq- 
150 

Bs‡iwR 2q cÎ - 108 
Rxe weÁvb-138 

‡cŠibxwZ I bvMwiKZv-140 
27-06-2019 e„n¯úwZevi 

Bs‡iwR 1g cÎ -107 weÁvb- 127 
Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³- 

154 
-- -- 

29-06-2019 kwbevi 
Bs‡iwR 2q cÎ - 108 -- -- 

c`v_© weÁvb-136 
wnmve weÁvb-146 

fy‡Mvj I cwi‡ek-110 
MwYZ-109 

30-06-2019 iweevi 

-- MwYZ- 109 -- 

imvqb -137 
wdb¨vÝ I e¨vswKs  -152 
evsjv‡`‡ki BwZnvm I 

wek̂mf¨Zv -153 

Bmjvg I ˆbwZK wkÿv-111 
wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv-112 

01-07-2019 †mvgevi 

MwYZ - 109 -- MwYZ- 109 -- 

imvqb -137 
wdb¨vÝ I e¨vswKs  -152 

evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek̂mf¨Zv 
- 153 

02-07-2019 g½jevi 

-  Bs‡iwR 1g cÎ- 107 

Bmjvg© I ˆbwZK wkÿv-
111 

wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv-
112 

MwYZ- 109 -- 

03-07-2019 eyaevi 
-- Bs‡iwR 2q cÎ- 108 -- Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³- 154 

c`v_© weÁvb- 136 
wnmve weÁvb-146 

f~‡Mvj I cwi‡ek- 110 
04-07-2019 e„n¯úwZevi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³- 154 -- -- D”PZi MwYZ- 126 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³- 154 
06-07-2019 kwbevi 

-- -- weÁvb - 127 
evsjv‡`k I wek̂ cwiPq- 150 

weÁvb - 127 
evsjv‡`k I wek̂ cwiPq- 150 

weÁvb - 127 
07-07-2019 iweevi 

-- -- -- 
RxeweÁvb- 138 

‡cŠibxwZ I bvMwiKZv- 140 
D”PZi MwYZ- 126 

 

বিশেষ বিশদেোিলী : 
সুষু্ঠভাকব পিীক্ষা গ্রহকিি জি্ Download এি সফলতা যাচাইকয়ি লকক্ষ্ সকল প্ররতষ্ঠাি প্রর্ািকক আগামী 15 জুি, ২০১9 রি. সকাল ৯-০০ টা যেকক দুপুি ১২-০০ টাি মকর্্ শুরু্মাে 
৮ম যেরিি গরিত ( ১০৯) রবষকয়ি CQ ও MCQ িমুিা প্রশ্নপে অবশ্ই Download কিকত হকব। Download এি সময় যয যকাি র্িকিি সমস্া যদখা রদকল 01712-969271, ০১৭১২-
৪৪৮৫৬৭, ০১৭১৬-৫৭০৫৭৬, ০১৭১৭-৮১২৭৯৩, ০১৭১৫-৩০৬৬৩১, ০১৭১২-৫২৪৭৪৭, ০১৭২০-৫৮৯৫৩৫ ম ািাইল িম্বশে ম াগাশ াগ কোে জিয িলা হ’ল।  
 সময়সূরচকত উবিবিত রবষয়সমূকহি পিীক্ষা যবার্ধ যেকক সিবিাহকত ত প্রশ্নপকে পিীক্ষা গ্রহি কিকত হকব। এ পিীক্ষায় যবার্ধ কতত ধক রির্ধারিত রবষয়সমূকহি পিীক্ষা অি্ যকাি প্রশ্নপকে 
গ্রহি কিা যাকবিা। 
অিলাইকি প্রদত্ত প্রশ্নপে Download এি জি্ প্রকয়াজিকবাকর্ পার্শ্ধবতধী প্ররতষ্ঠাকিি/মকন্দ্র বিদযালশেে সহােতা মিো  াশি।  
প্ররতষ্ঠাি প্রর্াি সংরিষ্ট উপকজলা মার্্রমক রশক্ষা অরফসাকিি মার্্কম রবদু্ৎ রবভাকগি সরহত যযাগাকযাগ ককি রবদু্ৎ সিবিাহ রিরিত কিাি উকদ্াগ গ্রহি কিকবি। 
প্রশ্নপে Download কিাি সময় : সকাল ১০-০০ টাি পিীক্ষাি জি্ পিীক্ষা অিুষ্ঠাকিি রদি সকাল ৭-০০ টা হকত সকাল ৯-৩০ টাি মকর্্ প্রশ্নপে Download ককি পিীক্ষা গ্রহি কিকত হকব। 

পিীক্ষাি রফস বাবদ শুরু্মাে ৮ম, ৯ম ও ১০ম যেরিি পিীক্ষােধী প্ররত ১০/- টাকা হাকি যসািালী যসবাি মার্্কম ‡RGmwm cixÿvi dig c~i‡Yi wd Rgv 

`v‡bi mgq Avjv`v Avjv`v Lv‡Z wdm জমা রদকত হকব (৬ষ্ঠ এবং ৭ম যেরিি পিীক্ষােধীকদি যকাি রফস জমা যদয়াি প্রকয়াজি িাই)।  
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(cÖ‡dmi gvae P›`ª iæ`ª) 
cixÿv wbqš¿K 

gva¨wgK I D”P gva¨wgK wk¶v †evW© 
h‡kvi 

‡dvb : 0421-68666 
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অনুলিলি  জ্ যেষ্ঠতার  মারনুারয  ন)   :  

                                                                                                                              
১। সরচব, মার্্রমক ও উচ্চ রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রিালয়, গিপ্রজাতন্ত্রী বাংলাকদশ সিকাি, বাংলাকদশ সরচবালয়, ঢাকা 
২। মহাপরিচালক, মার্্রমক ও উচ্চ রশক্ষা অরর্দপ্তি, রশক্ষা ভবি, ঢাকা 
৩। পরিচালক, মার্্রমক ও উচ্চ রশক্ষা অরর্দপ্তি, খুলিা অঞ্চল, খুলিা 
৪। যজলা প্রশাসক, খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চুয়ার্াঙ্গা/কমকহিপুি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা 
৫। যজলা রশক্ষা অরফসাি, খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চুয়ার্াঙ্গা/কমকহিপুি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা। প্ররতষ্ঠািসমূকহ প্রশ্নপে Download ও পিীক্ষা গ্রহকিি 

রবষকয় তদািরক ও প্রকয়াজিীয় সহকযারগতা কিাি জি্ অিুকিার্ কিা হল 
৬। খুলনা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চুয়ার্াঙ্গা/কমকহিপুি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা যজলাি সকল উপকজলা রিবধাহী অরফসািগি 
7|  খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চুয়ার্াঙ্গা/কমকহিপুি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা যজলাি সকল Dc‡Rjv gva¨wgK রশক্ষা অরফসািMY প্ররতষ্ঠািসমূকহ প্রশ্নপে  
 Download ও পিীক্ষা গ্রহকিি রবষকয় তদািরক ও প্রকয়াজিীয় সহকযারগতা কিাি জি্ অিুকিার্ কিা হল 
 

 
 
 
 
 
 

প্রাপক 
প্রর্াি রশক্ষক/ অর্্ক্ষ 
অে যবাকর্ধি আওতার্ীি সকল রিন মার্্রমক/মার্্রমক/উচ্চ মার্্রমক রবদ্ালয় 


