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িডে ামা-iন-ফেরি  িশ া েমর 2ম, 4য়, 5থ, 6ম  o 8মপব (5 বছর েময়াদী) িনয়িমত/aিনয়িমত eবং 7  পব (4 বছর েময়াদী) aিনয়িমত 
েবাড সমাপনী পরী া 3129 ি ঃ  eর সময়সূিচ : 

সকাল 21.11টা েথেক রু তািরখ o বার র 3.11টা েথেক রু 
পব িবষেয়র নাম o েকাড পব িবষেয়র নাম o েকাড
2ম Introduction to Forestry (2011) 12/15/3129 

রিববার 5থ General Silviculture-2(2043) 6ম Silvicultural System (2052) 
4য় Forest Mensuration(2031) 13/15/3129

েসামবার 5থ Forest Engineering-1(2041) 8ম Biodiversity conservation(2071) 
2ম Botany (1711) 14/15/3129 

ম লবার 5থ Forest Serveying-1(2044) 
6ম Forest Engineering-2 (2051) 
4য় Soil conservation and Watershed 

Management (2032) 15/15/3129 
ধবার 5থ Forest Baed Rural Industries & 

Community Development(2046) 8ম Rubber, Tea, Agar and medicinal 
plant Cultivation(2072) 

2ম Mathematics-1(1712) 16/15/3129 
হ িতবার 7  Forest Memagment( 643 ) (4 বছর েময়াদী) 

( িবধান-2৯৯6) 6ম Forest Policy and Law-1 (2053) 
4য় Genarel Silviculture-1(2033) 19/15/3129

রিববার 7  Agroforestry( 634) (4 বছর েময়াদী) 
( িবধান-2৯৯6) 8ম Climate Change and Foresty(2073) 

2ম Physices (1713) 1৯/15/3129 
েসামবার ×  6ম Wildlife Management (2055) 

4য় Forest Utilization (2034) 21/15/3129 
ম লবার ×    8ম Mangrove Ecology And Costal 

Plantaion(2074) 
2ম Bangla (1411) 22/15/3129 

ধবার ×  6ম Forest Serveying-2 (2054) 
4য় Forest Ecology (2036) 23/15/3129

হ িতবার ×  8ম Forest Resources Economics(2075) 
2ম English-1 (1412) 26/15/3129 

রিববার ×  6ম Protected Area-Co-management and 
Eco-tourism (2056) 

2ম Social Science  (1413) 27/15/3129 
েসামবার ×  8ম GIS and Remote Sensing in 

Forest(2076) 
6ম Tree Improvement and 

Biotechnology (2057) 28/15/3129 
ম লবার ×  

8ম Environmental Studies(2077) 
িবঃ ঃ   
 (ক)  সময়সূিচেত বিণত তািরেখর েকান েম  েকান সাধারণ  েঘািষত হেলo পরী া যথারীিত চলেব।  
 (খ)  2ম o 4য় পব  িনয়িমত  পরী া  সমাি র 14 িদন পর বহািরক িবষেয়র পরী া আর  করেত হেব ।   
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 (গ)  2ম o 4য়  পব পরী া সমাি র পর িব ি র ছেকর তািরখ a যায়ী  On Line  মা েম ছা /ছা ীেদর া   GPA ন র     
       ে রণ করেত হেব eবং হাড কিপ a  েবােডর িষ শাখায় জমা িদেত হেব। 
 (ঘ)  পরী া রু হoয়ার 41 িমিনট েবi পরী াথ েদর েকে  েবশ করেত হেব।  
 (ঙ)  পরী া রুর 41 িমিনেটর েব েকানভােবi িসলগালা ত পে র ােকট েখালা যােব না। 
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                    (ড. শীল মার পাল) 
                        পরী া িনয় ক 

                      বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড 
                       েফানঃ 13-৯224394 (aিফস) 

ারক নং 68.28.1111.426.29.125.28-33(26)                                                         তািরখঃ 22-14-3129ি ঃ          
  সদয় aবগিতর জ  a িলিপ ে রণ করা হ’লঃ 
    2। ধান বন সং ক, বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
    3। uপ- ধান বন সং ক(িশ া o িশ ণ uiং), বন aিধদ র, বন ভবন, আগারগo, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 
 4-7। সিচব/ পিরচালক (কাির লাম)/ পিরচালক(িশ  o িশ ণ স য়)/পিরদশক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
    8। পিরচালক, ফের  সােয়  e  েটকেনালজী i uট, ব নািছরাবাদ, চ াম। 
   9।       েজলা শাসক. চ াম। 
   ৯। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়)/ বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
  22। িসে ম eনািল , কি uটার েসল, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা । 
 (রু ন  oেয়ব সাiেট চােরর  জ  a েরাধ জানােনা হেলা) 
 23 ।      ে া ামার-4, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা । 
 24।      ড েমে শন aিফসার, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
 25।       েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা । 
 26।        নিথ।   

 
  

     

 

 (েমাহা দ আব ল কাiuম)
সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ) 
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