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

 

¯§viK bs : cwb/cÖkœe¨vsK-02/490        ZvwiL : 05-11-2019 wLª. 
 

2019 mv‡ji evwl©K cixÿvi mgqm~wP  
 
GZÏ¦viv mswkøó mKj‡K wb‡`©kµ‡g Rvbv‡bv hv‡”Q †h, cÖkœ e¨vs‡Ki cÖkœc‡Î 2019 mv‡ji lô, mßg I beg †kÖwYi evwl©K cixÿv wb‡¤œv³ 
mgqm~wP Abyhvqx AbywôZ n‡e| we‡kl cÖ‡qvR‡b †evW© KZ©„cÿ G mgqm~wP cwieZ©b Ki‡Z cvi‡e| 
 

cixÿv MÖn‡Yi ZvwiL I evi 
mgq : mKvj 10 Uv n‡Z ïiæ 

lô †kÖwY mßg †kÖwY beg †kÖwY 
welq I welq †KvW welq I welq †KvW welq I welq †KvW 

27/11/2019 eyaevi Bs‡iwR 1g cÎ (107) -- evsjv 1g cÎ (101) 
28/11/2019 e„n¯úwZevi Bs‡iwR 2q cÎ (108) -- evsjv 2q cÎ (102) 
30/11/2019 kwbevi -- Bs‡iwR 1g cÎ (107) MwYZ (109) 
01/12/2019 iweevi -- Bs‡iwR 2q cÎ (108) Bs‡iwR 1g cÎ (107) 
02/12/2019 †mvgevi Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ (154) -- Bs‡iwR 2q cÎ (108) 
03/12/2019 g½jevi  weÁvb (127) Bmjvg I ˆbwZK wkÿv (111)/ 

wn›`yag© I ˆbwZK wkÿv (112) 
04/12/2019 eyaevi MwYZ (109) -- Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ (154) 
05/12/2019 e„n¯úwZevi -- Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ (154) evsjv‡`k I wek¦cwiPq (150)/ 

weÁvb (127) 
07/12/2019 kwbevi -- MwYZ (109) c`v_©weÁvb (136)/wnmveweÁvb (146)/ 

f~‡Mvj I cwi‡ek (110) 
08/12/2019 iweevi weÁvb (127) -- RxeweÁvb (138) 
10/12/2019 g½jevi -- -- imvqb (137)/wdb¨vÝ I e¨vswKs (152)/ 

evsjv‡`‡ki BwZnvm I wek¦mf¨Zv (153) 
11/12/2019 eyaevi -- -- D”PZi MwYZ (126)/ 

‡cŠibxwZ I bvMwiKZv (140) 
 
we‡kl wb‡ ©̀kvewj: 

evwl©K cixÿv-2019 উি িখত সময়সূিচ অনুযায়ী যেশার িশ া বােডর ব াংক থেক অনলাইেন প  সরবরাহ কের বিণত 29িট িবষেয়র পরী া হণ করা হেব।  

সু ু ভােব পরী া হেণর জন  Download-এর সফলতা যাচাইেয়র লে  সকল িত ান ধানেক আগামী 24 b‡f¤^i, ২০১৯ ি . সকাল 9Uv †_‡K `ycyi 12Uv পয  beg িণর 

গিণত (১০৯) িবষেয়র (CQ ও MCQ) নমুনা প  অবশ ই Download করেত হেব। Download-এর সময় য কান ai‡bi সমস া দখা িদেল 01720-589535, 01745-

388375, 01718-445559, 01872-690661, 01718-405138 মাবাইল ন ের যাগােযাগ করার জন  বলা n‡jv।  
 সময়সূিচেত উি িখত িবষয়সমূেহর পরী া বাড থেক সরবরাহকৃত পে  পরী া হণ করেত হেব। এ পরী ায় বাড কতৃক িনধািরত িবষয়সমূেহর পরী া অন  ‡Kv‡bv 

পে  হণ করা যােব না। 

অনলাইেন দ  প  Download-এর জন  েয়াজনেবােধ পা বতী িত ােনর/ ক  িবদ ালেয়র সহায়তা নয়া যােব।  
িত ান cÖavbMY সংি  উপেজলা মাধ িমক িশ া অিফসােরর মাধ েম িবদু ৎ িবভােগর সােথ যাগােযাগ কের িবদু ৎ সরবরাহ িনি ত করার উেদ াগ হণ করেবন। 

পরী ার িফস বাবদ beg িণর িনবি ত QvÎ-QvÎx িত ১০/- UvKv nv‡i †mvbvjx ‡mevi gva¨‡g Rgv w`‡Z n‡e| 

 

 

 

 

 
অনুিলিপ  ( জ তার মানুসাের নয়) :                                                                                     
                                          
১। wmwbqi সিচব, মাধ িমক I উ  িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, ঢাকা 

২। gnvcwiPvjK, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi, wkÿv feb, XvKv 
৩। cwiPvjK, Lyjbv AÂj, gva¨wgK I D”P wkÿv Awa`ßi 
৪। জলা শাসক, খুলনা/বােগরহাট/সাত ীরা/কুি য়া/ /চুয়াডা া মেহরপুর/যেশার/িঝনাইদহ/নড়াইল/ মা রা  

৫। জলা িশ া অিফসার , খুলনা/বােগরহাট/সাত ীরা/কুি য়া/ /চুয়াডা া মেহরপুর/যেশার/িঝনাইদহ/নড়াইল/মা রা িশ া িত ানসমূেহ প  download ও পরী া হেণর  

িবষেয় তদারিক ও েয়াজনীয় সহেযািগতা করার জন  অনুেরাধ করা n‡jv 
৬। খুলনা/বােগরহাট/সাত ীরা/কুি য়া/ /চুয়াডা া মেহরপুর/যেশার/িঝনাইদহ/নড়াইল/মা রা †Rjvi mKj Dc‡Rjv wbe©vnx Awdmvi ।  
 

 

(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 

cÖvcK : 
cÖavb wkÿK/Aa¨ÿ 
G †ev‡W©i AvIZvaxb mKj wb¤œgva¨wgK/gva¨wgK/D”P gva¨wgK we`¨vjq 

 


