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NAZRUL, Q-BANK- 64 

¯§viK bs : cwb/cÖkœe¨vsK-02/582        ZvwiL : 08-11-2021 wLª. 
 

বািষক পরী া ও াক-িনবাচিন পরী া ২০২১-এর সময় িচ 
 

GZÏ¦viv mswkøó mKj‡K wb‡ ©̀kµ‡g Rvbv‡bv hv‡”Q †h, cÖkœ e¨vs‡Ki cÖkœc‡Î 2021 mv‡j lô, mßg, Aóg, beg †kÖwYi evwl©K I `kg †kÖwYi 
cÖvK-wbe©vPwb 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| 

 
পরী া হেণর 

তািরখ  
পরী া হেণর 

িদন 
সকাল ১০ টা থেক ১১ টা ৩০ িমিনট পয  র ১২ টা থেক ১ টা ৩০ িমিনট পয  

৬  িণ ৮ম িণ ১০ম িণ ৭ম িণ ৯ম িণ 
২৪/১১/২০২১ ধবার - বাংলা  গিণত ইংেরিজ  গিণত 
২৫/১১/২০২১ হ িতবার গিণত - - বাংলা বাংলা 
২৭/১১/২০২১ শিনবার - ইংেরিজ  বাংলা - - 
২৯/১১/২০২১ সামবার ইংেরিজ গিণত - - - 
৩০/১১/২০২১ ম লবার বাংলা - ইংেরিজ গিণত ইংেরিজ 

 
we‡kl wb‡ ©̀kvewj: 

১.  অব ই যথাযথ া িবিধ মেন বািষক পরী া ও াক-িনবাচিন পরী া ুভােব স  করেত হেব; 
২.  পরী াথ েদর জ  ‘Z’-আ িতেত আসনিব াস করেত হেব; 
৩.  ২০২১ িশ াবেষ এ পরী া তীত অ  কােনা পরী া নওয়া যােব না; 
৪.  ২৮/১১/২০২১ ি . তািরেখ যেশার বােডর আওতায় িবিভ  অ েল ইউিনয়ন পিরষদ িনবাচেনর কারেণ পরী া িগত রাখা হেয়েছ  
5.   cÖ_‡g CQ cixÿv Ges cieZx©‡Z MCQ cixÿv AbywôZ n‡e 
6.  myôzfv‡e cixÿv MÖn‡Yi Rb¨ AvMvgx 11-11-2021 ZvwiL n‡Z 13-11-2021 ZvwiL ch©šÍ cixÿg~jK bgybv cÖkœ WvDb‡jvW Ki‡Z n‡e 
7.  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 
8.  অনলাইেন দ  প  Download-এর জন  েয়াজনেবােধ পা বতী িত ােনর/ ক  িবদ ালেয়র সহায়তা নয়া যােব 

9.  ি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 
10.  য কান ai‡bi সমস া দখা িদেল 01911-460313, 01715-671169, 01715-671602, 01711988112, 01717-254933 মাবাইল  

ন ের যাগােযাগ করার জন  বলা n‡jv 
11.  G eQi †KvwfW-19 AwZgvixi Kvi‡Y cÖkœ e¨vs‡Ki gva¨‡g cixÿvi Rb¨ ‡ev‡W© †Kvb wdm w`‡Z n‡e bv 
 
 

 

 

 

 
 অনুিলিপ  ( জ তার মানুসাের নয়) :                                                                               
                                                
১। 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 

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

 


