
wem&wgjøvwni ivn&gvwbi ivwng 

AvB. B. Gm. D”Pgva¨wgK we`¨vjq 
      EIIN: 108570, ‡m±i # 5, †ivW # 6/G, DËiv, XvKv-1230| †dvb t 58951184, †mj t 01309108570 

 

cÖwZôvKvj: 1982Bs, ¯‹zj †KvW # 1390, K‡jR †KvW # 1069, _vbv †KvW # 114, †Rjv †KvW # 10 
   

 

EIIN: 108570 

বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূর্ি – ২০২২ 

তার্রখ ও বার পরীক্ষার সময়ঃ সকাল ১০:০০- ১২:০০ টা পরীক্ষার সময়ঃ সকাল ১০:০০- ১২:৩০ টা 
 প্লে নাসিারী প্রথম র্িতীয় তৃতীয় িতুথি পঞ্চম 

২৮/১১/২২ 
প্লসামবার 

বংলা ইংররর্ি ইংররর্ি ইংররর্ি ইংররর্ি ইংররর্ি ইংররর্ি 

৩০/১১/২২ 
বুধবার 

ইংররর্ি বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা বাংলা 

৪/১২/২২ 
রর্ববার 

গর্িত গর্িত গর্িত গর্িত গর্িত গর্িত গর্িত 

৬/১২/২২ 
মঙ্গলবার 

X X X X র্বজ্ঞান র্বজ্ঞান র্বজ্ঞান 

৮/১২/২২ 
বৃহস্পর্তবার 

X X X X ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা 

১১/১২/২২ 
রর্ববার 

X X X X বাংলারেি ও র্বশ্ব পর্রিয় বাংলারেি ও র্বশ্ব পর্রিয় বাংলারেি ও র্বশ্ব পর্রিয় 

• আগামী ২০/১১/২০২২ ইং তার্ররখর মরধে র্িরসম্বর-২০২২ পর্িন্ত প্লবতন ও পরীক্ষার র্ি (রে-পঞ্চমঃ ৭০০ /-) টাকা সহ সকল বরকয়া (র্র্ে থারক) পর্ররিাধ করর 
প্লের্ি র্িক্ষরকর র্নকট র্রর্সট প্রেিিন করর ২১/১১/২০২২ প্লথরক ২৪/১১/২২ তার্ররখর মরধে প্ররবিপত্র সংগ্রহ কররত হরব। 

• অর্নবার্ি কারনবিতঃ পরীক্ষার সময়সূর্ি পর্রবতিন হরত পারর। 
• িলািল প্রকািঃ ৩১/১২/২০২২ ির্নবার। 

 

 

অধেক্ষ 
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EIIN: 108570 

বার্ষিক পরীক্ষার সময়সূর্ি – ২০২২ 
তার্রখ ও বার পরীক্ষার সময়ঃ বার্লকা িাখা- সকাল ১০:০০- েুপুর ১:০০টা, বালক িাখা- সকাল ১০.৩০-েুপুর ১.৩০টা 

 ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম নবম 
২৮/১১/২২ (রসামবার) ইংররর্ি ১ম পত্র ইংররর্ি ১ম পত্র ইংররর্ি ইংররর্ি ১ম পত্র 
২৯/১১/২২ (মঙ্গলবার) ইংররর্ি ২য় পত্র ইংররর্ি ২য় পত্র - ইংররর্ি ২য় পত্র 
৩০/১১/২২ (বুধবার) বাংলা ১ম পত্র বাংলা ১ম পত্র বাংলা বাংলা ১ম পত্র 

১/১২/২২ (বৃহস্পর্তবার) বাংলা ২য় পত্র বাংলা ২য় পত্র - বাংলা ২য় পত্র 
৪/১২/২২ (রর্ববার) গর্িত গর্িত গর্িত গর্িত 
৫/১২/২২ (রসামবার) র্বজ্ঞান র্বজ্ঞান র্বজ্ঞান র্বজ্ঞান/ বাংলারেি ও র্বশ্ব পর্রিয় 
৬/১২/২২ (মঙ্গলবার) বাংলারেি ও র্বশ্বপর্রিয় বাংলারেি ও র্বশ্বপর্রিয় বাংলারেি ও র্বশ্বপর্রিয় িীবর্বজ্ঞান/বোবসায় উরেোগ/বাংলারেরির ইর্তহাস ও র্বশ্বসভ্েতা 
৭/১২/২২ (বুধবার) - - - র্হসাব র্বজ্ঞান/পোথি র্বজ্ঞান/ ভু্রগাল ও পর্ররবি 

৮/১২/২২ (বৃহস্পর্তবার) ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা রসায়ন র্বজ্ঞান/ র্িনোন্স ও বোংর্কং/রপৌরনীর্ত ও নাগর্রকতা 
১১/১২/২২ (রর্ববার) আই.র্স.র্ট (বহুর্নবিািনী) আই.র্স.র্ট (বহুর্নবিািনী) আই.র্স.র্ট (বহুর্নবিািনী) গাহিস্থ্ে র্বজ্ঞান/ কৃর্ষ র্িক্ষা/ উচ্চতর গর্িত 
১২/১২/২২ (রসামবার) - - - ইসলাম ও ননর্তক র্িক্ষা 
১৩/১২/২২ (মঙ্গলবার) - - - আই.র্স.র্ট (বহুর্নবিািনী ও বেবহার্রক) 

 
❖ বেবহার্রক (নবম প্লের্ি) বার্লকা িাখা: ১৪/১২/২২ সকাল ৯.০০টা প্লথরক ১০.০০ টা পর্িন্ত গাহিস্থ্ে র্বজ্ঞান/উচ্চতর গর্িত। সকাল ১০.০০টা প্লথরক ১১.৩০ পর্িন্ত িীবর্বজ্ঞান। ১৫/১২/২২ তার্রখ সকাল 

৯.০০টা প্লথরক ১০.০০টা পর্িন্ত রসায়ন। সকাল ১০.০০টা প্লথরক ১১.৩০ পর্িন্ত পোথির্বজ্ঞান। 
❖ বালক িাখা: ১৪/১২/২২ েুপুর ১২.০০টা প্লথরক ১.০০ টা পর্িন্ত কৃর্ষর্িক্ষা/উচ্চতর গর্িত। েুপুর ১.০০টা প্লথরক ২.৩০ পর্িন্ত িীবর্বজ্ঞান। ১৫/১২/২২ তার্রখ েুপুর ১২.০০টা প্লথরক ১.০০টা পর্িন্ত 

রসায়ন। েুপুর ১.০০টা প্লথরক ২.৩০ পর্িন্ত পোথির্বজ্ঞান। 
• আগামী ২০/১১/২০২২ ইং তার্ররখর মরধে র্িরসম্বর-২০২২ পর্িন্ত প্লবতন ও পরীক্ষার র্ি (ষষ্ঠ প্লথরক নবম: ৮০০ /-) টাকা সহ সকল বরকয়া (র্র্ে থারক) পর্ররিাধ করর প্লের্ি র্িক্ষরকর র্নকট র্রর্সট 

প্রেিিন করর ২১/১১/২০২২ প্লথরক ২৪/১১/২২ তার্ররখর মরধে প্ররবিপত্র সংগ্রহ কররত হরব। 
• অর্নবার্ি কারনবিতঃ পরীক্ষার সময়সূর্ি পর্রবতিন হরত পারর। 
• িলািল প্রকািঃ ৩১/১২/২০২২ ির্নবার। 

 
অধেক্ষ 


