
 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্ 
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ারক নং-68.28.1111.312.39.112.28-7522 তািরখ: 26 াবণ, 2535 ব া
41 লাi, 3128 ি া

 
 
 
 
 

মাস o 
সন কায র্ েমর িববরণ (তািরখ o aনু ান) িটর িববরণ (তািরখ o uপল ) 

িদবস সং া
কায র্ 
িদবস 

িটর িদবস েমাট বার a া

আগ  
3128 

2 আগ , 2ম পব র্ (েসশন 3128-3129), 4য়, 6ম o 8ম 
পেব র্র াস  eবং 9ম পেব র্র i াি য়াল ে িনং ।   

25 আগ , ভ জ া মী।
26 আগ , জাতীয় েশাক িদবস। 
39-42 আগ , পিব  ঈদ-uল-আযহা। 

32 15 17 42

েসে র 
3128 

৯-39 েসে র, সকল পেব র্র াস a াহত। 
৯ েসে র, াস a াহত েরেখ 3য় পব র্ পির রক পরী া 
। 

2-8 েসে র, পিব  ঈদ-uল-আযহা, ম  িণ র্মা।  
2৯ েসে র, ভ মহালয়া 
3৯-41 েসে র, গ র্া জা 

28 16 19 41

aে াবর 
3128 

8-42 aে াবর, সকল পেব র্র াস a াহত। 
8-23 aে াবর, 2ম o 4য় পেব র্র পব র্ ম  পরী া হণ। 

2-6 aে াবর [*2 aে াবর, আ রা, *5 aে াবর, 
বারণা িণ র্মা, 6 aে াবর,   ল ী জা] 

2৯ aে াবর,   ামা জা। 

32 15 17 42

নেভ র 
3128 

2-41 নেভ র, সকল পেব র্র াস a াহত eবং 38-41 
নেভ র, 2ম o 4য় পেব র্র বহািরক পরী া হণ। 

*26 নেভ র, আেখরী চাহার েসা া। 36 15 12 41

িডেস র 
3128 

3-5 িডেস র, সকল পেব র্র াস a াহত eবং 2ম o 4য় 
পেব র্র বহািরক পরী া হণ। 
6 িডেস র, 2ম পব র্, 4য়, 6ম, 8ম পেব র্র পব র্ সমাপনী 
পরী া  eবং পরী া a াহত। 

*2 িডেস র, ঈদ-i-িমলা বী (সাঃ)। 
27 িডেস র, িবজয় িদবস, 
28-42 িডেস র, শীতকালীন িট।[ 36 িডেস র, 
যী  ি ে র জ িদন,*41 িডেস র, ফােতহা-i-
iয়াজদাহম] 

23 16 25 42

জানুয়াির 
3129 

2-26 জানুয়াির, 2ম পব র্, 4য়, 6ম, 7  o 9ম পেব র্র পব র্ 
সমাপনী পরী া a াহত।  
27-2৯ জানুয়াির, 2ম o 4য় পেব র্র ফলাফল িত o 
কাশ eবং পরবত  ােশর িত। 

31 জানুয়াির, 3য়, 5থ র্, 7 , পেব র্র াস , 9ম পেব র্র 
i াি য়াল ে িনং । 

2-2৯ জানুয়াির, শীতকালীন িট। 
 

22 15 27 42

েফ য়া
ির 

3129 

3-39 েফ য়াির, সকল পেব র্র াস a াহত। 
 

**12 েফ য়াির,   সর তী জা। 
**21 েফ য়াির, মাঘী িণ র্মা।  
32 েফ য়াির, শহীদ িদবস o আম জর্ািতক 
মা ভাষা িদবস। 
**35 েফ য়াির, িশবরাি ।  

33 
 
 

15 13 39

মাচ র্ 
3129 

2 মাচ র্, সকল পেব র্র াস a াহত েরেখ 2ম o 4য় পেব র্র 
পির রক পরী া । 
35-3৯ মাচ র্, সকল পেব র্র াস a াহত েরেখ 3য় o 5থ র্ 
পেব র্র পব র্ ম  পরী া হণ। 

**23 মাচ র্, ভ েদালযা া ।
28 মাচ র্, জািতর জনক ব ব  েশখ িজ র রহমান-
eর জ িদবস  o জাতীয় িশ  িদবস। 
37 মাচ র্, াধীনতা o জাতীয় িদবস। 

34 16 14 42

eি ল 
3129 

2-41 eি ল, সকল পেব র্র াস a াহত। 25 eি ল, বাংলা নববষ র্।
**25 eি ল, শব-i-িমরাজ। 
**26 eি ল, i ার সানেড। 

35 15 13 41

েম 
3129 

14-42 েম, সকল পেব র্র াস a াহত। 
23-28 েম, 3য় পেব র্র বহািরক পরী া হণ। 
35 েম, 3য়, 5থ র্, 7 , পেব র্র সমাপনী পরী া  eবং 
a াহত। 

2 েম, েম িদবস। 
**3 েম, শব-i-বরাত। 
**21 েম,  িণ র্মা। 

35 15 14 42

ন 
3129 

2-41 ন, 3য়, 5থ র্, 7  eবং 9ম পেব র্র সমাপনী পরী া 
a াহত। 

9 ন, মা ল িবদা।
*22 ন, শব-i-কদর।  
*23-32 ন, ঈদ-uল-িফতর। 

27 16 1৯ 41

লাi 
3129 

2-26 লাi, পরী া a াহত।  
27-2৯ লাi, 3য় পেব র্র ফলাফল িত o কাশ eবং 
পরবত  ােশর িত। 
32 লাi, 2ম পব র্ (েসশন 3129-312৯), 4য়, 6ম o 8ম 
পেব র্র াস । 

2-2৯ লাi, ী কালীন িট। 21 15 28 42

িশ া িত ান ধােনর সংরি ত িট 14(িতন) িদন ।  -14 11 +14 11
েমাট  337 63 98 476

* চ দ েদখার uপর িনভ র্রশীল। ** পরবিতর্েত 3129 সেনর সরকার েঘািষত ক ােল ােরর সােথ সম য় হেব। 
 

সারসংে প: 
 

কায র্ ম তািরখ
2ম পব র্ (েসশন 3128-3129), 4য়, 6ম o 7  পেব র্র াস eবং 9ম পেব র্র i াি য়াল ে িনং   2 আগ , 3128 
3য় পব র্ পির রক পরী া   ৯ েসে র, 3128 
2ম পব র্, 4য়, 6ম o 8ম পেব র্র পব র্ সমাপনী পরী া 6 িডেস র,  3128 
3য়, 5থ র্, 7  পেব র্র াস  eবং 9ম পেব র্র i াি য়াল ে িনং 31 জানুয়াির, 3129
2ম o 4য় পেব র্র পির রক পরী া 2 মাচ র্, 3129 
3য়, 5থ র্, 7  o 8ম পেব র্র সমাপনী পরী া  35 েম, 3129  
2ম পব র্ (েসশন 3129-312৯), 4য়, 6ম o 8ম পেব র্র াস 32 লাi, 3129 

 
চলমান.......... 

িশ া িনেয় গড়ব েদশ
েশখ হািসনার বাংলােদশ 
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 3128 eবং 3129 সােলর সরকার ক র্ক েঘািষত িটর সােথ সম য় েযা । 
িবঃ ঃ  জাতীয়ভােব ণ র্ িদবস  যথা: 32 েফ য়াির (শহীদ িদবস o আম জর্ািতক মা ভাষা িদবস), 28 মাচ র্ (জািতর জনক ব ব  েশখ 
িজ র রহমান-eর জ িদবস  o জাতীয় িশ  িদবস),  37 মাচ র্( াধীনতা o জাতীয় িদবস),  25 eি ল(বাংলা নববষ র্), 26 আগ  (জাতীয় েশাক 
িদবস) o 27 িডেস র (মহান িবজয় িদবস) াশ ব  থাকেব িক  সংি  িদবস uপলে  িবিভ  aনু ােনর আেয়াজন কের িশ া িত ােন 
িদবসিট uদযাপন করেত হেব।                
িশ া িত ান ধােনর সংরি ত িট 14(িতন) িদন ।  
সকল কািরগির িশ া িত ােন িতিদন িবিধ েমাতােবক জাতীয় পতাকা uে ালণ করেত হেব। 
ত/-সসসসসসমমমমম 

 
ািরত/- 

      া িরত/-                   
(েমা: আ ারu ামান) 
পিরচালক (কাির লাম) 

 
ারক নং-68.28.1111.312.39.112.28-7522(612) তািরখঃ 41/18/3128 ি ঃ

 

সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর জ  aনুিলিপ ে িরত হেলা।  

2। সিচব, কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা।  
 ( ি  আকষ র্ণঃ aিতির  সিচব (কািরগির), কািরগির o মা াসা িশ া িবভাগ, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবলায়, ঢাকা। 
3। মহাপিরচালক, কািরগির িশ া aিধদ র, ঢাকা।  
4। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
5। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 ( কািশত িশ া বষ র্পি  aনুযায়ী পরী  সং াম  কাজ স  করার জ  aনুেরাধ করা হেলা।)   
6-611। a ..............................................................................................................................................। 
 ( কািশত িশ া বষ র্পি  েমাতােবক িশ া ম পিরচালনার জ  aনুেরাধ করা হেলা।) 
612। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
613। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
614। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
615। uপ-পরী া িনয় ক (িডে ামা), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
616। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কম র্কতর্া, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড র্, ঢাকা। 
 
 

 
 
 
 

(েমাঃ †gv¯ÍvwdRyi রহমান খান) 
কাির লাম িবেশষ  (িডে ামা) 

 েফান : 13-৯236476 
  
  


