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মাস/সন  কায েমর িববরণ 
(তািরখ o a ান)  র িববরণ 

িদবেসর সং া
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িদবস 

 
বার 

a া  
 

েমাট 
িদবস 

আগ /3127 27 আগ : 2ম, 4য়, 6ম o 8ম পেবর (3127-28 েসশন) াস  36 আগ , ভ জ া মী। 24 13 12 27

েসে র/3127  12-41 েসে র: সকল পেবর াস a াহত। * 1৯-28 েসে র, পিব  ঈদ-uল-আযহা ।  29 16 18 41
aে াবর/3127 12-42 aে াবর:  সকল পেবর  াস a াহত 

28 aে াবর: াস a াহত েরেখ 3য় পেবর পির রক পরী া   
*14 aে াবর, িহজির নববষ (2549 িহঃ)। 

1    9-26 aে াবর, [(22 aে াবর    গা জা) 
(*23 aে াবর, পিব  আ রা)] 

*26 aে াবর,   ল ী জা। 
* 3৯ aে াবর,   ামা জা। 

28 15 21 42

নেভ র/3127  12-41 নেভ র:  সকল পেবর াস a াহত *41 নেভ র, আেখরী চাহার েসা া। 36 15 12 41

িডেস র/3127 12-31 িডেস র: সকল পেবর  াস a াহত 
 

*23 িডেস র, ঈদ-i-িমলা বী (সাঃ)।
 27 িডেস র, মহান িবজয় িদবস। 
*36 িডেস র, যী  ি ে র জ িদন। 

35 16 13 42

জা য়াির/3128 12-37 জা য়াির: 2ম, 4য়, 6ম, o 8ম পেবর িনয়িমত eবং 
                  5থ, o 7  পেবর aিনয়িমত পব সমাপনী পরী া  

*22 জা য়াির, ফােতহা-i-iয়াজদাহম।
  23-42 জা য়াির, শীতকালীন ।  

21 15 28 42

েফ য়াির/3128 12-14 েফ য়াির:  2ম, 4য়, পেবর ফলাফল িত, কাশ o 4 িদেনর    
          মে  েবােড ফলাফল ে রণ eবং পরবত  পেবর ােসর িত।     
15 েফ য়াির:  3য়, 5থ, 7  পেবর াস o a াহত eবং  
                 9ম পেবর মাঠ সং ি   

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

33
 
 

15 13 39

মাচ/3128 12-42 মাচ: সকল পেবর াস a াহত eবং 9ম পেবর মাঠ সং ি    
          a াহত 
2৯ মাচ: াস a াহত েরেখ 2ম o 4য় পেবর পির রক পরী া  

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

35 16 13 42

eি ল/3128 12-41 eি ল:  সকল পেবর াস a াহত eবং 9ম পেবর মাঠ সং ি  
          a াহত 
 

13  eি ল, i ার সানেড।
25  eি ল, বাংলা নববষ। 
*35 eি ল, শব-i-িমরাজ।  

35 15 13 41

েম/3128 12-42 েম: সকল পেবর াস a াহত eবং  
          9ম পেবর মাঠ সং ি  a াহত 
15 েম:  9ম পেবর মাঠ সং ি  সমা  
18 েম:  9ম পব িত ােন িশ ণ   

 12 েম, েম িদবস। 
*23 েম, শব-i-বরাত। 

37 15 12 42

ন/3128 12-18 ন:  সকল পেবর াস a াহত eবং 9ম পব িত ােন িশ ণ 
               a াহত 
19-23 ন:  9ম পেবর বহািরক পব সমাপনী পরী া হণ o ায়ন 
24-31 ন:  9ম পেবর পরী ার ায়ন ত ন র িত ান ক ক েবােড ে রণ 
24 ন:  3য়, 5থ o 7  পেবর িনয়িমত eবং  
           6ম o 8ম পেবর aিনয়িমত পব সমাপনী পরী া                 

17 ন,  িণমা।
 

36 16 12 41

লাi/3128 12-31 লাi: পরী া a াহত  
38-42 লাi: 3য় পেবর ফলাফল িত, কাশ o 4 িদেনর     
          মে  েবােড ফলাফল ে রণ eবং পরবত  পেবর ােসর িত।     

7-37 লাi, ী কালীন । 1৯ 15 29 42

আগ /3128 12 আগ : 2ম, 4য়, 6ম o 8ম পেবর (3128-29 েসশন) াস 26 আগ , জাতীয় েশাক িদবস। 23 13 12 26
 িত ান ধােনর সংরি ত  -14 - +14 11
েমাট 376 63 5৯ 477

3127 eবং 3128 সােলর সরকার ক ক েঘািষত র সােথ সম য় েযা । 
িবঃ ঃ  জাতীয়ভােব ণ িদবস  যথা: 32 েফ য়াির(শহীদ িদবস o আম জািতক মা ভাষা িদবস),  28 মাচ(জািতর জনক ব ব  েশখ িজ র রহমান-eর জ িদবস  o জাতীয় িশ  
িদবস),  37 মাচ( াধীনতা o জাতীয় িদবস),  25 eি ল(বাংলা নববষ), 26 আগ (জাতীয় েশাক িদবস) o 27 িডেস র(মহান িবজয় িদবস) াশ ব  থাকেব িক  সংি  িদবস uপলে  িবিভ  
a ােনর আেয়াজন কের িশ া িত ােন িদবস  uদযাপন করেত হেব।                
িশ া িত ান ধােনর সংরি ত  14(িতন) িদন ।  
সকল কািরগির িশ া িত ােন িতিদন িবিধ েমাতােবক জাতীয় পতাকা uে ালন করেত হেব। 
 

         া িরত/- 
  (েমাঃ আ ারu ামান)

পিরচালক (কাির লাম) 
বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
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সদয় aবগিত o েয়াজনীয় ব া হেণর জ  a িলিপ ে িরত হেলা।  
 

2। সিচব, িশ া ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
3। মহা পিরচালক, মৎ  aিধদ র, মৎ  ভবন, রমনা, ঢাকা। 
4। মহা পিরচালক, ািণস দ aিধদ র, ঢাকা। 
5। পিরচালক, িশ ণ uiং, িষ স সারণ aিধদ র, খামারবাড়ী, ঢাকা।  
6। সিচব, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
7। পরী া িনয় ক, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (uপির uি িখত িশ া বষপি  a যায়ী পরী া সং াম  কাজ স  করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
8। uপ-পরী া িনয় ক (েগাপনীয়), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
9। uপ-সিচব (েরিজে শন), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
৯। িসে ম eনািল , বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। (uি িখত িশ া বষপি  oেবসাiেট কাশ করার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
21। সহকারী পরী া িনয় ক ( িষ), বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
22-319।   a ................................................................................ (uপেরাি িখত িশ া বষপি  েমাতােবক িশ া ম পিরচালনার জ  a েরাধ করা হেলা)। 
31৯। েচয়ার ান মেহাদেয়র ি গত কমকতা, বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
 
 
 

 ( িষিবদ েমাঃ †gv Í̄dv কামাল)
কাির লাম িবেশষ  ( িষ) 

বাংলােদশ কািরগির িশ া েবাড, ঢাকা। 
 


