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প্ররতষ্ঠাি প্রর্াি সংরিষ্ট উপকজলা মার্্রমক রশক্ষা অরফসাকিি মার্্কম রবদু ্ৎ রবভাকগি সরহত যযাগাকযাগ ককি রবদু ্ৎ সিবিাহ রিরিত কিাি উকদ্াগ গ্রহি কিকবি।
প্রশ্নপে Download কিাি সময় : সকাল ১০-০০ টাি পিীক্ষাি জি্ পিীক্ষা অিু ষ্ঠাকিি রদি সকাল ৭-০০ টা হকত সকাল ৯-৩০ টাি মকর্্ প্রশ্নপে Download ককি পিীক্ষা গ্রহি কিকত হকব।

পিীক্ষাি রফস বাবদ শুর্ু মাে 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)।

Aci cvZvq-2
NAZRUL, Q-BANK- 1

(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

cvZv-2

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

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
পরিচালক, মার্্রমক ও উচ্চ রশক্ষা অরর্দপ্তি, খুলিা অঞ্চল, খুলিা

৩।
৪।
৫।

যজলা প্রশাসক, খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চু য়ার্াঙ্গা/কমকহিপু ি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা
যজলা রশক্ষা অরফসাি, খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চু য়ার্াঙ্গা/কমকহিপু ি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা। প্ররতষ্ঠািসমূ কহ প্রশ্নপে Download ও পিীক্ষা গ্রহকিি
রবষকয় তদািরক ও প্রকয়াজিীয় সহকযারগতা কিাি জি্ অিু কিার্ কিা হল

৬।
7|

খুলনা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চু য়ার্াঙ্গা/কমকহিপু ি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা যজলাি সকল উপকজলা রিবধাহী অরফসািগি
খুলিা/বাকগিহাট/সাতক্ষীিা/কুরষ্টয়া/চু য়ার্াঙ্গা/কমকহিপু ি/যকশাি/িড়াইল/রিিাইদহ ও মাগুিা যজলাি সকল Dc‡Rjv gva¨wgK রশক্ষা অরফসািMY প্ররতষ্ঠািসমূ কহ প্রশ্নপে
Download ও পিীক্ষা গ্রহকিি রবষকয় তদািরক ও প্রকয়াজিীয় সহকযারগতা কিাি জি্ অিু কিার্ কিা হল

NAZRUL, Q-BANK- 2

