
 

 

 

 

 

 

২০১৭ শিক্ষাবর্ষের ছশুির তাশিকা ও শিক্ষাপশি 

 

ক্রশিক নং পর্বের নাি তাশরখ ও বার শিন সংখযা 

১ * ফার্তহা-ই-ইয়াজিাহি ১০ জানুয়াশর, িঙ্গিবার ০১ শিন 

২ শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা ০১ ফফব্রুয়াশর, বুধবার ০১ শিন 

৩  িহীি শিবস ও আন্তজোশতক িাতৃভাষা শিবস ২১ ফফব্রুয়াশর, িঙ্গিবার ০১ শিন 

৪ জাশতর জনক বঙ্গবন্ধু ফিখ িশুজবুর রহিান এর 

জন্ম শিবস 

১৭ িার্ে, শুক্রবার ০০ শিন 

৫ স্বাধীনতা ও জাতীয় শিবস ২৬ িার্ে, রশববার ০১ শিন 

৬ বাংিা নববষে ১৪ এশিি, শুক্রবার ০০ শিন 

৭ * িব -ই- শিরাজ ২৫ এশিি, িঙ্গিবার ০১ শিন 

৮  ফি শিবস ০১ ফি, ফসািবার ০১ শিন 

৯ গ্রীষ্মকািীন অবকাি,  * বুদ্ধ পূশণেিা (ববিাখী 

পূশণেিা ১০ ফি)  ও  * িব -ই- বরাত (১২ ফি) 

০২ ফি, িঙ্গিবার  হর্ত ১৩ ফি, িশনবার পর্েন্ত ০৭ শিন 

১০ * পশবত্র রিজান, জিুাতুি-শবিা (২৩ জনু), িব-

ই-ক্বির (২৩ জনু) ও * ঈদুি শফতর (২৬ জনু) 

২৮ ফি রশববার  হর্ত ২৮ জনু বুধবার পর্েন্ত ২৪ শিন 

১১ শুভ জন্মাষ্টিী  ১৪ আগষ্ট, ফসািবার ০১ শিন 

১২ জাতীয় ফিাক শিবস  ১৫ আগস্ট, িঙ্গিবার   ০১ শিন 

১৩ * পশবত্র ঈি-উি-আর্হা  ৩০ আগষ্ট বুধবার, হর্ত ০৯ ফসর্েম্বর, িশনবার পর্েন্ত ০৭ শিন 

১৪ * শহর্রী নববষে  ২২ ফসর্েম্বর, শুক্রবার ০০ শিন 

১৫ দুগো পূজা (শবজয়া িিিী, ৩০ ফসর্েম্বর) ও   

* আশুরা (১ অর্টাবর) 

২৭ ফসর্েম্বর, বুধবার ফের্ক ০৪ অর্টাবর, বুধবার 

পর্েন্ত 

০৬ শিন 

১৬ * আর্খরী র্াহার ফসাম্বা ১৫ নর্ভস্বর, বুধবার ০১ শিন 

১৭ ঈি-ই-শিিাদুন্নবী (সাাঃ) ০১ শির্সম্বর, শুক্রবার ০০ শিন 

১৮ শবজয় শিবস  ১৬ শির্সম্বর, িশনবার ০১ শিন 

১৯ িীতকািীন অবকাি, র্ীশু খ্রীর্ষ্টর জন্মশিন (২৫ 

শির্সম্বর) ও * ফার্তহা-ই-ইয়াজিাহি (৩০ 

শির্সম্বর) 

২৩ শির্সম্বর, িশনবার হর্ত ২৭ শির্সম্বর, বুধবার পর্েন্ত  ০৫ শিন 

২০ িধান শিক্ষর্কর সংরশক্ষত ছশুি  ০৩ শিন 

  তাশরখ ও বার ৬২ শিন 

* চ াঁদ দদখ র উপর নির্ভরশীল 

 

পরীক্ষার সিয়সরূ্ী - ২০১৭ শখ্রাঃ 

পরীক্ষার নাি তাশরখ ফিাফি িকাি 

ফশ্রশণ পরীক্ষা- ০১ ০১ িার্ে হর্ত ১৯ িার্ে পর্েন্ত ৫ িার্ে হর্ত ২৫ িার্ে 

ফশ্রশণ পরীক্ষা- ০২ ১৭ এশিি হর্ত ১৭ ফি পর্েন্ত ২২ এশিি ২৪ ফি 

অধে বাশষেক /িাক-শনবোর্নী ০৫ জিুাই হর্ত ২৩ জিুাই পর্েন্ত ৫ আগষ্ট 

ফশ্রশণ পরীক্ষা- ০৩ ১০ ফসর্েম্বর হর্ত ২৬ ফসর্েম্বর পর্েন্ত ১৬ ফসর্েম্বর হর্ত ৮ অর্টাবর 

৮ি ফশ্রশণ শনবোর্নী পরীক্ষা ২৩ ফসর্েম্বর হর্ত ১৮ অর্টাবর পর্েন্ত ২৫ অর্টাবর 

১০ি ফশ্রশণ শনবোর্নী পরীক্ষা ১০ অর্টাবর হর্ত ২৯ অর্টাবর পর্েন্ত ০৫ নর্ভম্বর 

ফশ্রশণ পরীক্ষা- ০৪ ২৮ অর্টাবর হর্ত ১৮ নর্ভম্বর পর্েন্ত ১ নর্ভম্বর হর্ত ২৫ নর্ভম্বর 

৫ি ফশ্রশণ শনবোর্নী পরীক্ষা ২৮ অর্টাবর হর্ত ০৭ নর্ভম্বর পর্েন্ত ১২ নর্ভম্বর 

বাশষেক পরীক্ষা ২২ নর্ভম্বর হর্ত ১০ শির্সম্বর পর্েন্ত ২০ শির্সম্বর 

 

ইঞ্জিঞ্জিয়াঞ্জ িং ইউঞ্জিভ়া ঞ্জিঞ্জি গ়ার্লি স্করু্ এন্ড কলর্জ  
বুলযি কয়াম্প়াি, পর়্াঞ্জি, ঢ়াক়া- ১০০০। 


