
MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

gw›`i wfwËK wkï I MYwk¶v Kvh©µg 

wn›`yagx©q Kj¨vY Uªv÷ 
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welqt gw›`iwfwËK wkï I MYwk¶v Kvh©µg kxl©K cÖK‡íi wkÿv‡K›`ªmg~‡ni 2018 wkÿve‡l©i QzwUi ZvwjKv 

 

b¤^i c‡e©i bvg ZvwiL (Bs‡iRx) evi ZvwiL (evsjv) w`‡bi msL¨v 

1. kÖx cÂgx(kÖx kÖx সর¯^Zx c~Rv) 22 Rvbyqvix ‡mvgevi 09 gvN/1424 01 w`b 

2. kÖx kÖx wkeivwÎ eªZ 14 †deªæqvix eyaevi 02 dvêyb/1424 01 w`b 

3. knx` w`em I AvšÍR©vwZK gvZ…fvlv w`em 21 †deªæqvix eyaevi 09 dvêyb/1424 01 w`b 

৪. শুভ দ োলযোত্রো ও শ্রী শ্রী চৈতন্য মহোপ্রভুর আর্বিভোব র্তর্ি ১ মোৈি  বৃহস্পর্তবোর ১৭ ফোল্গুন্/১৪২৪ ০১ র্ ন্ 

৫ শ্রীশ্রী হর্রিঁৈো  ঠোকুররর আর্বিভোব র্তর্ি ১৫ মোৈি  বৃহস্পর্তবোর ০১ চৈত্র/১৪২৪ ০১ র্ ন্ 

৬ RvwZi wcZv e½eÜz †kL gywReyi ingvb Gi Rb¥ w`em ১৭ মোৈি  শর্ন্বোর ৩ চৈত্র/১৪২৪ ০১ র্ ন্ 

৭ মহোন্ স্বোধীন্তো ও জোতীয় র্ বস এবং শ্রী শ্রী বোসন্তী পুজো ২৬মোৈি  দসোমবোর ১২ চৈত্র/১৪২৪ ০১ র্ ন্ 

৯. চৈত্র সংক্রোর্ন্ত ও বোংলো ন্ববর্ি ১৩-১৪ এর্প্রল শুক্র ও শর্ন্বোর ৩০চৈত্র/১৪২৪ ও ০১ চবশোখ/১৪২৫ ০২ র্ ন্ 

১০. বুদ্ধ পূর্ন্িমো (চবশোখী পুর্ন্িমো) ২৯ এর্প্রল রর্ববোর ১৬ চবশোখ/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

১১. মহোন্ দম র্ বস ০১ দম মঙ্গলবোর ১৮ চবশোখ/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

১৩. পর্বত্র শব-ই-বরোত ০২ দম বুধবোর ১৯ চবশোখ/১৪২৫  ০১ র্ ন্ 

১৪. গ্রীষ্মকোলীন্ অবকোশ ২৪দম-৪জুন্ বৃহঃ-দসোমবোর ১০ চজষ্ঠ-২১ চজষ্ঠ/১৪২৫ ১২ র্ ন্ 

১৫. পর্বত্র রমজোন্, জুমোতুল র্ব ো,শব-ই-ক র, ঈ -ঊল-র্ফতর ১০জুন্-১৮ জুন্ রর্ববোর-দসোমবোর ২৭ চজষ্ঠ- ৪ আর্োঢ়/১৪২৫ ৯ র্ ন্ 

১৬ শ্রী শ্রী মন্সো দ বীর অষ্টন্োগ পূজো পর্িকো মরত -- ---- ০১ র্ ন্ 

১৭.  শ্রীশ্রী জগন্নোির রবর রিযোত্রো ১৪ জুলোা্ই শর্ন্বোর ৩০ আর্োঢ়/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

১৮. জোতীয় দশোক র্ বস ১৫ আগস্ট বুধবোর ৩১ শ্রোবন্/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

১৯. শ্রী শ্রী কৃরের ঝুলন্যোত্রো পর্িকো মরত -- ---- ০১ র্ ন্ 

২০. শ্রীশ্রী র্বশ্বকমিো পূজো পর্িকো মরত -- ---- ০১ র্ ন্ 

২১. পর্বত্র ঈ -উল-আযহো ২১-২৩ আগস্ট মঙ্গল-বৃহস্পর্তবোর ০৬-০৮ ভোদ্র/১৪২৫ ০৩ র্ ন্ 

২২. শুভ জন্মোষ্টমী ০২ দসরেম্বর রর্ববোর ১৮ ভোদ্র/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

২৩. শুভ মহোলয়ো ০৮ অরটোবর দসোমবোর ২৩ আর্শ্বন্/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

২৪. শ্রীশ্রী দুগিোপুজো (র্বজয়ো  শমী), শ্রীশ্রী লক্ষ্মী পুজো ১২-২৬অরটোবর শুক্রবোর-শুক্রবোর ২৭ আর্শ্বন্-১১কোর্তি ক/১৪২৫ ১৫ র্ ন্ 

২৫. ভ্রোতৃ র্িতীয়ো পর্িকো মরত -- ---- ০১ র্ ন্ 

২৬. শ্রীশ্রী শযোমো পুজো ০৬ ন্রভম্বর মঙ্গলবোর ২২ কোর্তি ক/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

২৭. পর্বত্র ঈ -ঈ-র্মলোদুন্নবী (সোঃ) ২১ ন্রভম্বর বুধবোর ০৭ অগ্রহোয়ন্/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

২৮. র্বজয় র্ বস ১৬ র্িরসম্বর রর্ববোর ০২ দপৌর্/১৪২৫ ০১ র্ ন্ 

২৯. শীতকোলীন্ অবকোশ ও র্যশু র্িরস্টর জন্মর্ ন্ (বড়র্ ন্) ২১-২৮ র্িরসম্বর শুক্রবোর-শুক্রবোর ০৭-১৪ দপৌর্/১৪২৫ ০৮ র্ ন্ 

৩০. র্শক্ষোরকরে র্শক্ষকর র হোরত সংরর্ক্ষত -- ---- -- ০৩ র্ ন্ 

 সবিরমোট    ৭৩ র্ ন্ 
 

সমাপনী পরীক্ষার সময়সূচি : ০৪-১২ চিসসম্বর তাচরসের মসযে শেষ করসত হসে । 

 

 

 

 

(রর্িত কুমোর  োস) 

সর্ৈব, র্হনু্দধমীয় কলযোণ ট্রোস্ট, 

ও প্রকল্প পর্রৈোলক, মর্ন্দরর্ভর্তক র্শশু ও গণর্শক্ষো কোযিক্রম 

১/আই , পর্রবোগ, শোহবোগ, ঢোকো 

 


