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বি এ এফ শাহীন কলেজ  
বশক্ষা কর্ মসূবি-২০১৩ (স্কুে শাখা) 

০১ জানুয়াবি ২০১৩ হলে ৩১ বিলেম্বি ২০১৩ পর্ মন্ত 
অর্ মিাবষ মকঃ  ০১ জানুয়াবি ২০১৩ (র্ঙ্গেিাি) হলে ৩০ জুন ২০১৩ (িবিিাি) 

 

ক্রবর্ক 

নং 

পিীক্ষা/অনুষ্ঠান/পি ম োবিখ ছুটিি 

বিন 

১ ২০১৩ বশক্ষািলষ মি নতুন িই বিেিণ র্ঙ্গে ০১ জানু ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকা এিং ১র্ হলে ৯র্ 

শ্রেবণি ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক)    

০০ 

২ ২০১৩ োলে স্কুে/কলেজ শ্রখাো  শ্রোর্ ০৭ জানু ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য)  

র্ঙ্গে ০৮ জানু ১৩ (ছাত্র-ছাত্রীলিি জন্য)  

০৪ 

৩ আলখিী িাহাি শ্রোম্বা বুর্ ০৯ জানু ১৩  ০১ 

৪ িাবষ মক ক্রীড়া ও োংস্কৃবেক প্রবেলর্াবিো এিং িাবষ মক 

পুিস্কাি বিেিণী অনুষ্ঠান-২০১৩ 

বৃহস্পবে ১০ জানু-বৃহস্পবে ৩১ জানু ১৩ ০০ 

৫ ঈি-ই-বর্োদুন্নিী (োঃ) শুক্র ২৫ জানু ১৩  ০০ 

৬ শাহীন কলেজ  র্লশালিি প্রবেষ্ঠা িাবষ মকী শবন ২৬ জানু ১৩  ০০ 

৭ শ্রী শ্রী েিস্বেী পূজা শুক্র ১৫ শ্রফব্রু ১৩  ০০ 

৮ শহীি োলজমন্ট জহুরুে হক বিিে উির্াপন ও বর্োি 

র্াহবফে (শাহীন কলেজ িট্টগ্রালর্ি জন্য প্রলর্াজয) 

শুক্র ১৫ শ্রফব্রু ১৩  ০০ 

৯ িাবষ মক িনল াজন (বশক্ষক-কর্ মিািীলিি জন্য) শবন ১৬ শ্রফব্রু ১৩ (স্ব স্ব কলেলজি বিলশষ প্রলয়াজলন 

পবিিেমনলর্াগ্য) 

০০ 

১০ শহীি বিিে ও আন্তজমাবেক র্াতৃ াষা বিিে  বৃহস্পবে ২১ শ্রফব্রু ১৩ (ক্লাে িন্ধ থাকলি েলি বশক্ষক-

বশবক্ষকা ও ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক)  

০০ 

১১ ফালেহা-ই-ইয়াজিাহর্ শুক্র ২২ শ্রফব্রু ১৩  ০০ 

১২ আন্তঃ শাহীন বক্রলকট প্রবেলর্াবিো-২০১৩ (িানঃ শাহীন 

কলেজ িট্টগ্রার্) 

িবি ২৪ শ্রফব্রু-বৃহস্পবে ২৮ শ্রফব্রু ১৩  ০০ 

১৩ র্াঘী পূবণ মর্া শ্রোর্ ২৫ শ্রফব্রু ১৩  ০১ 

১৪ শাহীন কলেজ ঢাকাি প্রবেষ্ঠা িাবষ মকী শুক্র ০১ র্াি ম ১৩  ০০ 

১৫ একািশ শ্রেবণি িাবষ মক পিীক্ষা শবন ০৯ র্াি ম-বৃহস্পবে ২৮ র্াি ম ১৩  ০০ 

১৬ শ্রী শ্রী বশিিাবত্র ব্রে িবি ১০ র্াি ম ১৩  ০১ 

১৭ জাবেি বপো িঙ্গিন্ধু শ্রশখ মুবজবুি িহর্ান-এি জন্ম 

বিিে   

িবি ১৭ র্াি ম ১৩ (ক্লাে িন্ধ থাকলি েলি বশক্ষক-

বশবক্ষকা ও ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক) 

০০ 

১৮ শাহীন কলেজেমূলহি একািশ ও দ্বািশ শ্রেবণি পুস্তক 

োবেকা প্রণয়ন ও পাঠ্যক্রর্ ের্ন্বয় ে া (িানঃ শাহীন 

কলেজ ঢাকা) 

র্ঙ্গে ১৯ র্াি ম-বৃহস্পবে ২১ র্াি ম ১৩ ০০ 

১৯ স্বার্ীনো ও জােীয় বিিে র্ঙ্গে ২৬ র্াি ম ১৩ (ক্লাে িন্ধ থাকলি েলি বশক্ষক-

বশবক্ষকা ও ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক) 

০০ 

২০ শু  শ্রিাের্াত্রা বুর্ ২৭ র্াি ম ১৩  ০১ 

২১ হবে স্যাটািলি ও ইস্টাি োনলি  শবন ৩০ র্াি ম-িবি ৩১ র্াি ম ১৩  ০২ 

২২ বফল্ড বিপ  কলেলজি বনজস্ব ব্যিিাপনায় ০০ 

২৩ চিত্র েংক্রাবন্ত ও িাংো নিিষ ম শবন ১৩ এবপ্রে-িবি ১৪ এবপ্রে ১৩  ০২ 

২৪ আন্তজমাবেক েবর্ক বিিে (লর্ বিিে) বুর্ ০১ শ্রর্ ১৩  ০১ 
২৫ একািশ শ্রেবণি িাবষ মক পিীক্ষাি ফোফে প্রকাশ শবন ০৪ শ্রর্ ১৩  ০০ 
২৬ অর্ মিাবষ মক/প্রাক বনি মািবন পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র জর্ািালনি 

শ্রশষ োবিখ 

শবন ০৪ শ্রর্ ১৩  ০০ 

২৭ আন্তঃ শাহীন িবণে, বিেকম ও কুইজ প্রবেলর্াবিো  

(িানঃ শাহীন ইংবেশ বর্বিয়ার্ স্কুে)  

শ্রোর্ ১৩ শ্রর্-বৃহস্পবে ১৬ শ্রর্ ১৩ ০০ 

২৮ বশক্ষক-অব  ািক র্ে বিবনর্য় ে া (লকবজ-৫র্ শ্রেবণ) শবন ১৮ শ্রর্ ১৩  ০০ 
২৯    দ্ধপূবণ মর্া, শি-ই-শ্রর্িাজ ও গ্রীষ্মকােীন অিকাশ   বৃহস্পবে ২৩ শ্রর্ - শুক্র ০৭ জুন ১৩  ১৩ 
৩০ অর্ মিাবষ মক/প্রাক বনি মািবন পিীক্ষাি প্রস্ত্তবেমূেক ক্লাে 

বিিবে (৩য়-১০র্ শ্রেবণ) 

শবন ০৮ জুন ১৩ ০০ 

৩১ ৩য়, ৪থ ম, ৬ষ্ঠ, ৭র্ ও ৯র্  শ্রেবণি অর্ মিাবষ মক/৫র্, ৮র্ ও 

১০র্ শ্রেবণি প্রাক বনি মািবন পিীক্ষা 

িবি ০৯ জুন-শ্রোর্ ২৪ জুন ১৩ ০০ 

৩২ শ্রিৌদ্ধপূবণ মর্া, শি-ই-শ্রর্িাজ ও গ্রীষ্মকােীন অিকালশি পি 

স্কুে ও কলেজ শ্রখাো   

শবন ০৮ জুন ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য) 
িবি ০৯ জুন ১৩ (ছাত্র-ছাত্রীলিি জন্য)  

০০ 

৩৩ শি-ই-িিাে ও শ্রর্য়ািালন্তি অিকাশ র্ঙ্গে ২৫ জুন - িবি ৩০ জুন ১৩  ০৫ 

শ্রর্াট ছুটি ৩১ 

বিন 
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িাবষ মকঃ  ০১ জুোই ২০১৩ (লোর্িাি) হলে ৩১ বিলেম্বি ২০১৩ (র্ঙ্গেিাি) 

 

ক্রবর্ক 

নং 

পিীক্ষা/অনুষ্ঠান/পি ম োবিখ ছুটিি 

বিন 

৩৪ অর্ মিাবষ মক/প্রাক বনি মািবন পিীক্ষাি ফোফে প্রকাশ িবি ০৭ জুোই ১৩  ০০ 

৩৫ পলহো ির্জান     বুর্ ১০ জুোই ১৩  ০১ 

৩৬ বশক্ষক-অব  ািক র্ে বিবনর্য় ে া (৬ষ্ঠ-১০র্ 

শ্রেণী) 

শবন ১৩ জুোই ১৩  ০০ 

৩৭ শাহীন কলেজ বপলকবপি প্রবেষ্ঠা িাবষ মকী  শ্রোর্ ১৫ জুোই ১৩  ০০ 

৩৮ পবিত্র ির্জান, জুর্াতুে বিিা, শি-ই-কিি ও ঈি-

উে-বফেি 

শবন ২০ জুোই-র্ঙ্গে ১৩ আিস্ট ১৩ ২২ 

৩৯ পবিত্র ির্জান, জুর্াতুে বিিা, শি-ই-কিি ও ঈি-

উে-বফেি ছুটিি পি স্কুে ও কলেজ শ্রখাো  

বুর্ ১৪ আিষ্ট ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য) 

 

০০ 

৪০ জােীয় শ্রশাক বিিে বৃহস্পবে ১৫ আিস্ট ১৩ (ক্লাে িন্ধ থাকলি েলি বশক্ষক-

বশবক্ষকা ও ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক) 

০০ 

৪১ ৫র্ ও ৮র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র 

জর্ািালনি শ্রশষ োবিখ 

শবন ১৭ আিস্ট ১৩  ০০ 

৪২ বশক্ষক-অব  ািক র্ে বিবনর্য় ে া (একািশ-

দ্বািশ শ্রেবণ) 

কলেজ শাখাি পিিেী ে ায় বনর্ মাবিে হলি  ০০ 

৪৩ শহীি ফ্াঃ শ্রেঃ র্বেউি িহর্ান বিিে উির্াপন ও 

িাবষ মক বর্োি র্াহবফে (শাহীন কলেজ র্লশালিি 

জন্য প্রলর্াজয) 

র্ঙ্গে ২০ আিস্ট ১৩  ০০ 

৪৪ শু  জন্মাষ্টর্ী বুর্ ২৮ আিস্ট ১৩  ০১ 

৪৫ এ ব  এর্ িাশাি বিিে উির্াপন ও িাবষ মক বর্োি 

র্াহবফে  

(শাহীন কলেজ ঢাকা ও কুবর্ মলটাোি জন্য প্রলর্াজয) 

িবি ০১ শ্রেলে ১৩  ০০ 

৪৬ ওয়াকমশপ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য) (িানঃ 

শাহীন কলেজ কুবর্ মলটাো) 

িবি ০১ শ্রেলে-বৃহস্পবে ০৫ শ্রেলে ১৩ ০০ 

৪৭ শাহীন কলেজ শর্লেি নিি-এি প্রবেষ্ঠা িাবষ মকী  র্ঙ্গে ০৩ শ্রেলে ১৩  ০০ 

 ৪৮ ৫র্ ও ৮র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি প্রস্ত্তবে মূেক 

ক্লাে বিিবে 

বৃহস্পবে ১৯ শ্রেলে ১৩  ০০ 

৪৯ ৫র্ ও ৮র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষা শবন ২১ শ্রেলে-বুর্ ০২ অলটািি ১৩  ০০ 

৫০ ১০র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র জর্ািালনি 

শ্রশষ োবিখ 

শবন ২১ শ্রেলেম্বি ১৩  ০০ 

৫১ আন্তঃ শাহীন কলেজ ফুটিে প্রবেলর্াবিো  

(িানঃ শাহীন কলেজ র্লশাি) 

শ্রোর্ ২৩ শ্রেলে-বৃহস্পবে ২৬ শ্রেলে ১৩ ০০ 

৫২ দ্বািশ শ্রেবণি প্রা ন বনি মািবন পিীক্ষা  কলেজ শাখাি পিিেী ে ায় বনর্ মাবিে হলি  ০০ 

৫৩ ৫র্ ও ৮র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি ফোফে 

প্রকাশ 

র্ঙ্গে ০৮ অলটা ১৩ ০০ 

৫৪ পবিত্র ঈি-উে-আর্হা, শ্রী শ্রী দুি মা পূজা, শ্রী শ্রী েক্ষ্মী 

পূজা ও প্রিিণা পূবণ মর্া   

বুর্ ০৯ অলটা-শবন ১৯ অলটা ১৩ ০৯ 

৫৫ িাবষ মক পিীক্ষাি প্রশ্নপত্র জর্ািালনি শ্রশষ োবিখ িবি ২০ অলটা ১৩ ০০ 

৫৬ পবিত্র ঈি-উে-আর্হা, শ্রী শ্রী দুি মা পূজা, শ্রী শ্রী েক্ষ্মী 

পূজা ও প্রিিণা পূবণ মর্া ছুটিি পি স্কুে ও কলেজ 

শ্রখাো   

িবি ২০ অলটা ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য)  

শ্রোর্ ২১ অলটা ১৩ (ছাত্র-ছাত্রীলিি জন্য)  

০০ 

৫৭ ১০র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি প্রস্ত্তবেমূেক ক্লাে 

বিিবে 

িবি ২০ অলটা ১৩  ০০ 

৫৮ ১০র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষা  শ্রোর্ ২১ অলটা-বৃহস্পবে ০৭ নল  ১৩  ০০ 

৫৯ শ্রী শ্রী কােী পূজা/ শ্রী শ্রী শ্যার্া পূজা শবন ০২ নল  ১৩  ০১ 

৬০ বহজিী নিিষ ম (০১ র্হিির্ ১৪৩৫ বহজিী) র্ঙ্গে ০৫ নল  ১৩  ০১ 

৬১ ১০র্ শ্রেবণি বনি মািবন পিীক্ষাি ফোফে প্রকাশ বুর্ ১৩ নল  ১৩ ০০ 

৬২ আশুিা (১০ র্হিির্ ১৪৩৫ বহজিী)  বৃহস্পবে ১৪ নল  ১৩ ০১ 

৬৩ শাহীন কলেজেমূলহি স্কুে শাখাি জন্য পুস্তক 

োবেকা প্রণয়ন ও পাঠ্যক্রর্ ের্ন্বয় ে া (িানঃ 

শাহীন কলেজ ঢাকা) 

িবি ১৭ নল -র্ঙ্গে ১৯ নল  ১৩ ০০ 

৬৪ িাবষ মক পিীক্ষাি প্রস্ত্তবেমূেক ক্লাে বিিবে (৩য়, 

৪থ ম, ৬ষ্ঠ, ৭র্ ও ৯র্ শ্রেবণ) 

বুর্ ২০ নল  ১৩ ০০ 

৬৫ েশস্ত্র িাবহনী বিিে  বৃহস্পবে ২১ নল  ১৩ ০১ 

Pro
fe

ss
or

 M
d 

Sha
h 

Ja
m

al 
| h

ttp
://

eb
d2

4.
co

m

http://ebd24.com

http://ebd24.com
http://ebd24.com
http://ebd24.com
http://ebd24.com
http://ebd24.com


P a g e 3  

 

৬৬ ৩য়, ৪থ ম,৬ষ্ঠ,৭র্ ও ৯র্ শ্রেবণি িাবষ মক পিীক্ষা শবন ২৩ নল -িবি ০৮ বিলে ১৩ ০০ 

৬৭ বশক্ষক-অব  ািক র্ে বিবনর্য় ে া (একািশ-

দ্বািশ শ্রেবণ) 

কলেজ শাখাি পিিেী ে ায় বনর্ মাবিে হলি  ০০ 

৬৮ দ্বািশ শ্রেবণি প্রা ন বনি মািনী পিীক্ষাি ফোফে 

প্রকাশ 

কলেজ শাখাি পিিেী ে ায় বনর্ মাবিে হলি ০০ 

৬৯ র্াধ্যবর্ক পিীক্ষাথীলিি প্রস্ত্তবে র্ািাই পিীক্ষাি 

ফোফে প্রকাশ ও বিিায় েম্বর্ মনা 

শবন ১৪ বিলে-১৩ (লিালি মি বেদ্ধান্ত অনুর্ায়ী 

পবিিেমনলর্াগ্য)   

০০ 

৭০ এে.এে.বে. পিীক্ষাথীলিি ফির্ পূিণ শ্রিালি মি বনলি মশ অনুর্ায়ী ০০ 

৭১ একািশ শ্রেণীি অর্ ম িাবষ মক ও দ্বািশ শ্রেবণি 

বনি মািনী পিীক্ষা 

কলেজ শাখাি পিিেী ে ায় বনর্ মাবিে হলি  ০০ 

৭২ বশশু শ্রথলক ৪থ,র্৬ষ্ঠ,৭র্ ও ৯র্  শ্রেবণি িাবষ মক 

পিীক্ষাি ফোফে প্রকাশ এিং পুিস্কাি বিেিণ 

িবি ১৫ বিলে ১৩  ০০ 

৭৩ বিজয় বিিে, বর্শু বিলষ্টি জন্মবিন (িড় বিন ) ও 

শীেকােীন অিকাশ 

শ্রোর্ ১৬ বিলে-শ্রোর্ ৩০ বিলে ১৩ ১৩ 

৭৪ র্াধ্যবর্ক পিীক্ষা আিম্ভ শ্রিালি মি বনলি মশ অনুর্ায়ী ০০ 

৭৫ বিজয় বিিে, বর্শু বিলষ্টি জন্মবিন (িড় বিন ) ও 

শীেকােীন অিকাশ-এি পি স্কুে/কলেজ শ্রখাো  

র্ঙ্গে ৩১ বিলে ১৩ (বশক্ষক-বশবক্ষকালিি জন্য) 

বুর্ ০১ জানু ১৪ (ছাত্র-ছাত্রীলিি জন্য)  

০০ 

৭৬ ২০১৪ বশক্ষা িলষ মি নতুন িই বিেিণ বুর্ ০১ জানু ১৪ (বশক্ষক-বশবক্ষকা এিং ১র্ হলে ৯র্ 

শ্রেবণি ছাত্র-ছাত্রীলিি উপবিবে িাধ্যোমূেক) 

০০ 

 শ্রর্াট ছুটি ৫০ বিন 

২০১৩ োলে েি মলর্াট ছুটি ৮১ বিন 

২০১৩ োলেি শ্রর্াট বিিলেি বহোি (স্কুে শাখা) 
 

শ্রর্য়াি 

 

শ্রর্াট বিিে পিীক্ষাি 

বিিে 

োপ্তাবহক 

ছুটি 

েিকািী/ 

অন্যান্য ছুটি 

কার্ ম বিিে 

অর্ ম িাবষ মকঃ ০১ জানুয়াবি ২০১৩ (র্ঙ্গেিাি) হলে ৩০ জুন 

২০১৩ (িবিিাি) 

১৮১ ১৪ ২৬ ৩১ ১১০ 

িাবষ মকঃ ০১ জুোই ২০১৩ (শ্রোর্িাি) হলে ৩১ বিলেম্বি ২০১৩ 

(র্ঙ্গেিাি) 

 

১৮৪ ১৪ ২৬ ৫০ ৯৪ 

শ্রর্াট ৩৬৫ ২৮ ৫২ ৮১ ২০৪ 
 

 

কবেপয় গুরুত্বপূণ ম  বেদ্ধান্ত 
 

১ ।  বশক্ষা বি ািীয় েিকািী বনলি মশ িা বির্ান িাবহনী েিি িপ্তি এি বনলি মলশ শ্রর্ শ্রকান কর্ মসূবি েংলশার্ন কিা র্ালি । 

২ । বিে/১১০১০/বশক্ষা োং ১৫ শ্রর্ ৯৩ শ্রর্াোলিক েংবিষ্ট শাহীন কলেজ র্থাক্রলর্ এ ব  এর্ খালিমুে িাশাি,বিইউ,টিবিটি, 

শহীি ফ্াঃ শ্রেঃ র্বেউি িহর্ান, িীিলেষ্ঠ ও শহীি োলজমন্ট জহুরুে হক এি মৃতুয িাবষ মকী পােন কিলি।  উক্ত বিিেগুলোলে 

েিকাবি ছুটি থাকলে ো র্থার্থ র্র্ মািায় পােন কিাি জন্য িানীয় ালি োবিখ পবিিেমন কিা শ্রর্লে পালি। 

৩ । শ্রর্ েকে র্র্ীয় অনুষ্ঠান িাঁি শ্রিখাি উপি বন মি কলি, শ্রে েকে অনুষ্ঠান উপেলক্ষ ছুটি প্রলয়াজনলিালর্ এ কযালেন্ডালি 

প্রিবশ মে োবিলখি পূলি ম িা পলি িানান্তি কিা র্ালি । 

৪ । এ কর্ মসূবি েকে বি এ এফ শাহীন কলেলজি জন্য প্রলর্াজয হলি । 
[বিঃ দ্রঃ োপ্তাবহক ছুটি েিকাবি ছুটিি র্লধ্য ছুটি বহলেলি িণ্য নয় ।] 
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