
Kvw`ivev` K¨v›Ub‡g›U m¨vcvi K‡jR 
AbjvBb gvwmK cixÿv-2021  

GKv`k †kÖwY 
mgq: mKvj 10.00 NwUKv 

mgqm~wP 
 

ZvwiL I evi 
cixÿvi welq 

শাখা weÁvb gvbweK e¨emvq wkÿv 

৩১/০৫/২০২১ 

স ামবার 

এ পদার্ থববজ্ঞান  

বাাংলা (মমাহাম্মদ আলী) 
তথ্য ও স াগাম াগ 

প্রযুবি (অ ীম) 
বব জীবববজ্ঞান  

ব  গবিত 

০১/০৬/২০২১ 

মঙ্গলবার 

এ গবিত 

মমনাববজ্ঞান (মমাতাব ম) ইাংমরবজ (জবলল) বব পদার্ থববজ্ঞান 

ব  জীবববজ্ঞান 

০২/০৬/২০২১ 

বুধবার 

এ জীবববজ্ঞান 

ভূমগাল  বহ াবববজ্ঞান বব ইাংমরবজ (তাজুল) 

ব  র ায়ন (আলমগীর) 

০৩/০৬/২০২১ 

বৃহস্পবতবার 

এ বাাংলা (ফারুক) 

অর্ থনীবত (স্বপন) অর্ থনীবত (স্বপন) বব তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (হা ান) 

ব  ইাংমরবজ (মুজাবহদ) 

০৬/০৬/২০২১ 

রবববার 

এ র ায়ন (আলমগীর) 

ইাংমরবজ (তাজুল) 
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও 

ববপিন 
বব গবিত  

ব  পদার্ থববজ্ঞান  

০৭/০৬/২০২১ 

স ামবার 

এ ইাংমরবজ (জবলল) 
তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি 

(অ ীম) 

ব্যব ায়  াংগঠন 

ব্যবস্থাপনা 
বব র ায়ন (আজম) 

ব  বাাংলা (মমাহাম্মদ আলী) 

০৮/০৬/২০২১ 

মঙ্গলবার 

এ তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (হা ান) 

যুবিববদ্যা পবর াংখ্যান বব বাাংলা (ফারুক) 

ব  তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (অ ীম) 

০৯/০৬/২০২১ 

বুধবার 

এ - 

 মাজকম থ 
বাাংলা  

(ফারুক) 
বব - 

ব  - 

১০/০৬/২০২১ 

বৃহস্পবতবার 

এ - 

সপৌরনীবত ও সুশা ন - বব - 

ব  - 
 

বনয়মাবলী: 

১।  প্রশ্নপমে উমেবখত বনধ থাবরত ব্যবিকাল অনু ায়ী পরীক্ষা হমব। 

২।   পরীক্ষা হমব বহুবনব থাচবন। সকবলমাে উত্তর বলখমত হমব। স মন: ১ (গ)/১ (ঘ) (i), (ii), (iii) 

  উত্তর স্পষ্ট অক্ষমর বলখমত হমব।  

৩।  পরীক্ষার রুটিমন উমেবখত বশক্ষমকর জুম আইবিমত পরীক্ষা হমব। প্রশ্নপমের বনমচ বশক্ষমকর ই-মমইল  অযামে  

এবাং সহায়াট অযামপর জন্য সমাবাইল নম্বর র্াকমব। 

৪।  পরীক্ষার্ীরা উত্তরপমের ছবব তুমল বশক্ষমকর ব্যবিগত ই-মমইল/মহায়াট  অযামপ/মমম ঞ্জামর পাঠামব। 

৫।   পরীক্ষা সশমে ৫ (পাঁচ) বমবনমটর মমে উত্তরপমের ছবব তুমল পাঠামত হমব। অন্যর্ায় তার উত্তরপে গ্রহিম াগ্য 

হমবনা। 

৬।   উত্তপমের প্রবতটি পাতায় উপমর সুস্পষ্টভামব বশক্ষার্ীর নাম, সরাল, শাখা ও স কশন বলখমত হমব। 

 

 
 

 (‡gv. †ZŠwn ỳj nK) 
Aa¨ÿ  

Kvw`ivev` K¨v›Ub‡g›U m¨vcvi K‡jR 
Kvw`ivev` ‡mbvwbevm, bv‡Uvi| 

 



Kvw`ivev` K¨v›Ub‡g›U m¨vcvi K‡jR 
AbjvBb gvwmK cixÿv- 2021 

Øv`k †kÖwY 
mgq: mKvj ১১.০০ NwUKv 

mgqm~wP 
 

ZvwiL I evi 
cixÿvi welq 

শাখা weÁvb gvbweK e¨emvq wkÿv 

৩১/০৫/২০২১ 

স ামবার 

এ পদার্ থববজ্ঞান  

বাাংলা (মমাহাম্মদ আলী) 
তথ্য ও স াগাম াগ 

প্রযুবি (অ ীম) 
বব জীবববজ্ঞান  

ব  গবিত 

০১/০৬/২০২১ 

মঙ্গলবার 

এ গবিত 

মমনাববজ্ঞান (মমাতাব ম) ইাংমরবজ (মুজাবহদ) বব পদার্ থববজ্ঞান 

ব  জীবববজ্ঞান 

০২/০৬/২০২১ 

বুধবার 

এ জীবববজ্ঞান 

ভূমগাল  বহ াবববজ্ঞান বব ইাংমরবজ (তাজুল) 

ব  র ায়ন (আজম) 

০৩/০৬/২০২১ 

বৃহস্পবতবার 

এ বাাংলা (ফারুক) 

অর্ থনীবত (স্বপন) অর্ থনীবত (স্বপন) বব তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (হা ান) 

ব  ইাংমরবজ (মুজাবহদ) 

০৬/০৬/২০২১ 

রবববার 

এ র ায়ন (আজম) 

ইাংমরবজ (তাজুল) 
উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও 

ববপিন 
বব গবিত  

ব  পদার্ থববজ্ঞান  

০৭/০৬/২০২১ 

স ামবার 

এ ইাংমরবজ (জবলল) 
তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি 

(হা ান) 

ব্যব ায়  াংগঠন ও 

ব্যবস্থাপনা 
বব র ায়ন (আলমগীর) 

ব  বাাংলা (মমাহাম্মদ আলী) 

০৮/০৬/২০২১ 

মঙ্গলবার 

এ তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (হা ান) 

যুবিববদ্যা পবর াংখ্যান বব বাাংলা (ফারুক) 

ব  তথ্য ও স াগাম াগ প্রযুবি (অ ীম) 

০৯/০৬/২০২১ 

বুধবার 

এ - 

 মাজকম থ বাাংলা (ফারুক) বব - 

ব  - 

১০/০৬/২০২১ 

বৃহস্পবতবার 

এ - 

সপৌরনীবত ও সুশা ন - বব - 

ব  - 
 

বনয়মাবলী: 

১।  প্রশ্নপমে উমেবখত বনধ থাবরত ব্যবিকাল অনু ায়ী পরীক্ষা হমব। 

২।   পরীক্ষা হমব বহুবনব থাচবন। সকবলমাে উত্তর বলখমত হমব। স মন: ১ (গ)/১ (ঘ) (i), (ii), (iii) 

  উত্তর স্পষ্ট অক্ষমর বলখমত হমব।  

৩।  পরীক্ষার রুটিমন উমেবখত বশক্ষমকর জুম আইবিমত পরীক্ষা হমব। প্রশ্নপমের বনমচ বশক্ষমকর ই-মমইল  অযামে  

এবাং সহায়াট অযামপর জন্য সমাবাইল নম্বর র্াকমব। 

৪।  পরীক্ষার্ীরা উত্তরপমের ছবব তুমল বশক্ষমকর ব্যবিগত ই-মমইল/মহায়াট  অযামপ/মমম ঞ্জামর পাঠামব। 

৫।   পরীক্ষা সশমে ৫ (পাঁচ) বমবনমটর মমে উত্তরপমের ছবব তুমল পাঠামত হমব। অন্যর্ায় তার উত্তরপে গ্রহিম াগ্য 

হমবনা। 

৬।   উত্তপমের প্রবতটি পাতায় উপমর সুস্পষ্টভামব বশক্ষার্ীর নাম, সরাল, শাখা ও স কশন বলখমত হমব। 

 

 

 
 (‡gv. †ZŠwn ỳj nK) 

Aa¨ÿ  
Kvw`ivev` K¨v›Ub‡g›U m¨vcvi K‡jR 

Kvw`ivev` ‡mbvwbevm, bv‡Uvi| 



 


