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তািরখ : 02-03-২০21ি ঃ

িব ি
সংি সকেলর অবগিতর জ জানােনা যাে য, চয়ার ান মেহাদেয়র অ েমাদন েম বাংলােদশ কািরগির িশ া
বােডর আওতাধীন ৪ বৎসর ময়াদী িডে ামা-ইন- ট টাইল ইি িনয়ািরং এবং িডে ামা-ইন-এি কালচার/ িফসািরজ/
লাইভ ক/ ফেরি এবং িডে ামা-ইন-িফসািরজ(ইন সািভস), িডে ামা-ইন-এিনেমল হলথ (ইন সািভস মক-আপ
কা স) িশ া েমর আগামী 07 মাচ 2021 রাজ রিববার সময় িচেত ঘািষত সকল পেবর পরী া 2020 িজববষ ও
াধীনতার বণ জয় ীেত িশ া িত ােন 07 মাচ 2021 উ যাপেনর িবধােথ পরী া িগত ঘাষণা করা হেলা।
িগত ত পরী াস হ িনে া তািরেখ েবর সময় অ যায়ী হণ করা হেব ।
িমক
নং

টকেনালিজর নাম ও
িশ া ম

িডে ামা-ইন- ট টাইল
ইি িনয়ািরং

তাি ক পরী া
কািশত সময় িচেত
পিরবিতত তািরখ
তািরখ
বার ও সময়
বার ও সময়

07/3/২০২১
রিববার
(সকাল ও িবকাল)

13/3/২০২১
শিনবার
(সকাল ও িবকাল)

07/3/২০২১
রিববার
(সকাল ও িবকাল)

13/3/২০২১
শিনবার
(সকাল ও িবকাল)

িডে ামা-ইন-িফসািরজ
(ইন সািভস)

07/3/২০২১
রিববার
(সকাল ও িবকাল)
07/3/২০২১
রিববার (সকাল)

13/3/২০২১
শিনবার
(সকাল ও িবকাল)
10/3/২০২১
ধবার (সকাল)

িডে ামা-ইন-এিনেমল
হলথ (ইন সািভস মকআপ কাস)

07/3/২০২১
রিববার
(সকাল)

13/3/২০২১
শিনবার (সকাল)

িডে ামা-ইনএি কালচার
িডে ামা-ইন-িফসািরজ
িডে ামা-ইন-লাইভ ক

িডে ামা-ইন-ফেরি

উে
য, সময় িচর অ া িবষয়স েহর পরী া অপিরবিতত থাকেব । সংি
মাতােবক পরী া হেণর ব া িনি ত করেবন।

বহািরক পরী া
কািশত সময় িচেত
পিরবিতত তািরখ
তািরখ
বার ও সময়
বার ও সময়

13/3/2021 হেত
14/3/2021 পয
(৪থ পব)
১1/৩/২০২১ এবং
১3/৩/২০২১ পয
(২য় পব)
১3/৩/২০২১ হেত
১4/৩/২০২১ পয
(২য় পব)
১0/৩/২০২১ হেত
১1/৩/২০২১ পয
(২য় পব) এবং
১3/০৩/২০২১ হেত
14/০৩/২০২১ পয
(৪থ পব)

18/3/2021 হেত
20/3/2021 পয
(৪থ পব)
20/৩/২০২১ হেত
22/৩/২০২১ পয
(২য় পব)
22/৩/২০২১ হেত
23/৩/২০২১ পয
(২য় পব)
১8/৩/২০২১ হেত
20/৩/২০২১ পয
(২য় পব) এবং
2১/০৩/২০২১ হেত
22/০৩/২০২১ পয
(৪থ পব)।

কে র ভার া কমকতাগণ পিরবিতত সময় িচ
া:/-

( েকৗশলী মা. আব র রহমান)
পরী া িনয় ক
ফানঃ 025006525 (অিফস)
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সদয় অবগিত ও যথাযথ ব া হেণর িনিমে অ িলিপ

তািরখ :02-03-২০21ি ঃ
িরত হ’লঃ ( জ তার িভি েত নয়)

1. সিচব,কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, পিরবহন ল, সিচবালয় িলংক রাড, ঢাকা-১০০০।
[ ি আকষণ: অিতির সিচব (কািরগির), কািরগির ও মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়]
2. মহাপিরচালক, কািরগির িশ া অিধদ র, িশ া ভবন, ঢাকা।
3. মহাপিরচালক, িষ স সারণ অিধদ র, খামারবািড়, ঢাকা
4. মহাপিরচালক, ব অিধদ র, িব এমিস ভবন, ৭-৯ কাওরান বাজার, ঢাকা।
5. ধান বন সংর ক, বন অিধদ র, বন ভবন, আগারগ ও, ঢাকা।
6. মহা পিরচালক, মৎস অিধদ র, মৎস ভবন, রমনা, ঢাকা।
7. সিচব/পিরদশক/পিরচালক (কাির লাম)/পিরচালক (আই িস), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
8. অ / ক সিচব,……………….
9. উপ-পরী া িনয় ক-( গাপনীয়)/কাির লাম িবেশষ -( ট টাইল), বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
10. িসে ম এনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা । (িব ি ওেয়ব সাইেট কাশ করার জ অ েরাধ করা হেলা ।)
11. চয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া বাড, ঢাকা।
12. অিফস নিথ।

( ইি : মাসাঃ ছালমা আ ার)
সহকারী পরী া িনয় ক( িষ ও ট ঃ)
ফানঃ ০২-৫৫০০৬৫৪৪
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