‘‘শিক্ষা শিয়ে গড়ব দেি
দিখ হাশিিার বাাংলায়েি”

e½eÜz †kL gywReyi ingvb K…wl wek¦we`¨vjq
MvRxcyi-1706
¯§viK bs: e‡kgyiK…we/cQvK/21/2012/296

ZvwiL: 15/03/2020 wLª.

িাংয়িাশিত কর্মসূশি
A`¨ 15/03/2020 Bs Zvwi‡L e‡kgyiK…weÕi RvZxq I Ab¨b¨ ¸iæZ¡c~Y© w`em D`hvcb KwgwUi GK Riæix mfvq K‡ivbv fvBiv‡mi Kvi‡b D™¢zZ
cwiw¯’wZ‡Z 17 gvP© RvwZi RbK e½eÜz †kL gywReyi ingv‡bi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`e‡mi c~e©‡NvwlZ Kg©m~Px AvswkK cwieZ©b K‡i
wb¤œwjwLZ Kg©m~wP M„nxZ nq :
mgq
mKvj 9:45 wg.
mKvj 9:55 wg.
`ycyi 1:15 wg.
16-18 gvP© 2020
17 gvP© ivZ 8:00 †_‡K

ZvwiL I mgq
cieZ©x‡Z Rvbv‡bv n‡e|

Abyôvb
kÖ×vN© Ac©b
wWwRUvj wWm‡cøi gva¨‡g Av‡jvKwPÎ cÖ`k©bx D‡Øvab
we‡kl †`vqv gvnwdj
Av‡jvKm¾v
AvZk evwR
wkï-wK‡kvi/wek¦we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx‡`i Rb¨ wewfbœ cÖwZ‡hvwMZv:
MÖæc
K
L
M
N

‡kÖwY
bvm©vix n‡Z 2q †kÖwY
3q †kÖwY n‡Z 5g †kÖwY
6ô †kÖwY n‡Z 10g †kÖwY
wek¦we`¨vj‡qi QvÎ-QvÎx

cÖwZ‡hvwMZvi welq
wPÎvsKb: RvZxq cZvKv
wPÎvsKb: RvZxq dzj
iPbv wjLb: e½eÜz I evsjv‡`k
e½eÜzi Amgvß AvZœRxebxi Dci
KzBR cÖwZ‡hvwMZv
we.`ª. cÖwZ‡hvwM‡K cÖ‡qvRbxq is †cwÝj, Kjg I †jLvi †evW© m‡½
Avb‡Z n‡e|
Av‡jvPbv mfv I cyi¯‹vi weZiY
e½eÜzi Rxebxi Dci cÖvgvb¨wPÎ

¯’vb
e½eÜzi cÖwZK…wZ
cÖkvmb feb PZ¡i I jvB‡eªix jvDÄ
‡Kw›`ªq Rv‡g gmwR`
cÖkvmb feb PZ¡i, njmg~n , wU Gm
wm feb I AwW‡Uvwiqvg
cÖkvmb feb PZ¡i

MÖ¨vRy‡qU ÷vwWR Abyl` K¬vm iæg

‡eMg mywdqv Kvgvj AwW‡Uvwiqvg

‡eMg mywdqv Kvgvj AwW‡Uvwiqvg
‡eMg mywdqv Kvgvj AwW‡Uvwiqvg

e½eÜzÕi Rb¥kZevwl©Kx I RvZxq wkï w`em Dcj‡ÿ Av‡qvwRZ Dc‡iv³ Abyôvbm~wP mdj Kivi Rb¨ wek¦we`¨vj‡qi mKj QvÎ-QvÎx, wkÿK,
Kg©KZ©v I Kg©Pvix‡K Dcw¯’Z _vKvi Rb¨ mswkøó wefvM/kvLv cÖav‡bi gva¨‡g we‡klfv‡e Aby‡iva Kiv n‡jv|
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পশরিালক (ছাত্র-কল্যাণ) ও িেস্য-িশিব,জাতীে ও অন্যান্য গুরুত্বপূণ ম শেবি উেযাপি/পালি কশর্টি
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দেজারার, বয়িমুরকৃশব।
ডীি (গ্রযাজুয়েট স্টাশডজ/কৃশি/শেিাশরজ/দভয়টশরিাশর দর্শডশিি এন্ড অযাশিম্যাল িায়েন্স/কৃশি অর্ মিীশত ও গ্রার্ীণ উন্নেি), অনুিে, বয়িমুরকৃশব।
শবভাগীে প্রিাি (কৃশিতত্ত্ব/কীটতত্ত্ব/দকৌশলতত্ত্ব ও উশিে প্রজিি/উশিে দরাগতত্ত্ব/উদ্যািতত্ত্ব/কৃশি িম্প্রিারণ ও গ্রার্ীণ উন্নেি/কশিউটার িায়েন্স এন্ড
ইিেরয়র্িি দটকয়িালশজ/েিল উশিেশবদ্যা/মৃশিকা শবজ্ঞাি/কৃশি প্রয়কৌিল/বায়োয়কশর্শি এন্ড র্শলকুলার বায়োলশজ/এয়গ্রাপ্রয়িশিাং/এিভাইরিয়র্ন্টাল িায়েন্স/কৃশিবিােি ও পশরয়বি শবভাগ/িীড িায়েন্স এন্ড দটকয়িালশজ ইউশিট/শেিাশরজ বায়োলশজ এন্ড এযায়কােযাটিক
এিভাইরিয়র্ন্ট/দজয়িটিক্স এন্ড শেি শিশডাং/শেিাশরজ দটকয়িালশজ/শেিাশরজ ম্যায়িজয়র্ন্ট/এযায়কােযাকালিার শবভাগ/ অযািাটশর্ এন্ড
শহয়স্টালশজ/শেশজওলশজ এন্ড োর্মায়কালশজ/র্াইয়রাবায়োলশজ এন্ড পাবশলক দহলর্/প্যার্বায়োলশজ/দর্শডশিি/িাজমাশর এন্ড
দরশডওলশজ/গাইশিয়কালশজ, অবয়স্টশেক্স এন্ড শরয়প্রাপডাশিভ দহলর্/অযাশিম্যাল িায়েন্স এন্ড শিউশেিি/দডইশর এন্ড দপাশি িায়েন্স/অযাশিম্যাল শিশডাং
এন্ড দজয়িটিক্ি শবভাগ/কৃশি অর্ মিীশত/কৃশি অর্ মিাংস্থাি ও ির্বাে/এশগ্র-শবজয়িি/পশরিাংখ্যাি/গ্রার্ীণ উন্নেি শবভাগ), বয়িমুরকৃশব।
পশরিালক
(গয়বিণা/বশহরাঙ্গি
কায মরর্/ছাত্র-কল্যাণ/পশরকল্পিা
ও
উন্নেি/যািবাহি/
দকশিে
গয়বিণাগার/আন্তজমাশতক
শবিেক/আইশকউএশি/আইশবশজই/শভটিএইি/গ্রন্থাগার প্রিাি), বয়িমুরকৃশব।
প্রিাি (প্লান্ট বায়োয়টকয়িালশজ/শেিাশরজ বায়োয়টকয়িালশজ/দভয়টশরিাশর এন্ড অযাশিম্যাল বায়োয়টকয়িালশজ/র্াইয়রাশবোল এন্ড ইিডাশিোল
বায়োয়টকয়িালশজ/শডশিশপ্লি/আইশবশজই), বয়িমুরকৃশব।
প্রির, বয়িমুরকৃশব।
প্রয়ভাস্ট (িহীে তাজউশিি আহর্ে/িহীে আহিািউল্লাহ র্াস্টার/ইলা শর্ত্র/বঙ্গর্াতা দিখ েশজলাতুয়ন্নছা মুশজব/অস্থােী ছাত্রী) হল, বয়িমুরকৃশব।
িহয়যাগী পশরিালক (দকশিে গয়বিণাগার/ছাত্র-কল্যাণ/প্রকল্প গয়বিণা/প্রকািিা/বশহরাঙ্গি কায মরর্/শভটিএইি/আইশকউএশি), বয়িমুরকৃশব।
ইিিাজম, লাইভস্টক এন্ড দপাশি োর্ম, বয়িমুরকৃশব।
প্রিাি প্রয়কৌিলী, প্রয়কৌিল িাখা, বয়িমুরকৃশব।
উপ-পরীক্ষা শিেন্ত্রক, পরীক্ষা িাখা, বয়িমুরকৃশব।
উপ-দরশজিার, ভাইি-িযায়ন্সলর েপ্তর, বয়িমুরকৃশব।
উপ-পশরিালক (অর্ ম ও শহিাব/জিিাংয়যাগ/অশডট/বায়জট/িারীশরক শিক্ষা িাখা), দডপুটি িীে দর্শডকযাল অশেিার, শিশিের খার্ার ব্যবস্থাপক,
বয়িমুরকৃশব।
কশিউটার দপ্রাগ্রার্ার, আইশিটি দিল, বয়িমুরকৃশব।
িহকারী দরশজিার, দরশজিার েপ্তর, বয়িমুরকৃশব।
প্রিাি শিক্ষক (প্রার্শর্ক ও র্াধ্যশর্ক িাখা), বয়িমুরকৃশব।
ছাত্র-ছাত্রী হল ও িকল দিাটিি দবাড ম, বয়িমুরকৃশব।
অশেি িশর্/র্াস্টার িশর্।

