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ন োটিশ 

 

 এতদ্বোরো অত্র টিদ্যোলয়ের সকয়লর অিগটতর জ য জো োয় ো যোয়ে নয, ট ম্নটলটিত তোটরি অ ুযোেী িোটষিক সোাংস্কটৃতক ও িোটষিক টিলোদ্ 

 প্রটতয়যোটগতোর িোছোই ও চূড়োন্তপিি অ ুটিত হয়ি :  

 

ক্রটিক নেটি টিষে তোটরি ও িোর কক্ষ  াং 

১ ১ি আিৃটি  
২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
১২০ 

২ ২ে আিৃটি:  আিোর নদ্শ 
২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
১১৮ 

৩ ৩ে আিৃটি :  (তোলগোছ) ও ছড়োগো  
২৪/০১/২০২২ 

নসোিিোর 
১০৮ 

৪ ৪র্ি নদ্শোত্নয়িোধক গো  ও একক অটি ে 
২৫/০১/২০২২ 

িঙ্গলিোর 
২১৭ 

৫ ৫ি নদ্শোত্নয়িোধক গো  ও একক অটি ে 
২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
২০৫ 

৬ ৬ি 

১। আিৃটি: আসিোট  

২।  জরুল/রিীন্দ্র সঙ্গীত 

৩। নদ্শোত্নয়িোধক গো  

২৫/০১/২০২২ 

িঙ্গলিোর 
২০৬ 

৭ ৭ি 

১। ধোরোিোটহক গল্প িলো 

২। একক অটি ে 

৩।  জরুল/রিীন্দ্র সঙ্গীত 

২৪/০১/২০২২ 

নসোিিোর 
২০৭ 

৮ ৮ি 

১। আিৃটত: দুই টিঘো জটি ( শুধ…ু…িুিহী  ) 

২।  জরুল/রিীন্দ্র সঙ্গীত 

৩। একক অটি ে 

২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
২০৮ 

৯ ৯ি 

১। ট ধিোটরত িক্ততো ( িোাংলো ) 

২। নলোক সঙ্গীত 

৩।  জরুল/রিীন্দ্র সঙ্গীত  

টিষে: আিরো যতিো সঙ্কয়ি তোর নচয়ে নিটশ সাংকীিিতোে 

২৬/০১/২০২২ 

িুধিোর 
২০৯ 

১০ ১০ি 

১। আিৃটি: পোয়েরী 

২। নদ্শোত্নয়িোধক গো / জরুল/রিীন্দ্রসঙ্গীত 

৩। উপটিত িক্তৃতো ( ইাংয়রটজ) 

 

২৪/০১/২০২২ 

নসোিিোর 

১০৮ 

১১ দ্বোদ্শ 

১। আিৃটি: পোয়েরী 

২। নদ্শোত্নয়িোধক গো / জরুল/রিীন্দ্রসঙ্গীত 

৩। উপটিত িক্তৃতো ( িোাংলো ) 

টিষে: আিরো যতিো সঙ্কয়ি তোর নচয়ে নিটশ সাংকীিিতোে 

 

২৬/০১/২০২২ 

িুধিোর 

 

১২ 
এসএসটস-

২২ 

১। আিৃটি: স্বোধী তো শব্দটি….হয়লো 

২। নদ্শোত্নয়িোধক গো / জরুল/রিীন্দ্রসঙ্গীত 
 ১০৮ 

 

         

                               

    -১০০০ 

 

      : ১৭-০১-২০২২     
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 িোটষিক টিলোদ্ িোহটিল-২০২২ 

প্রিোটত/টদ্িো শোিো 

ক্রটিক নেটি প্রটতয়যোটগতোর টিষে তোটরি ও িোর িন্তিয 

১ ১ি 
১। কুরআ  টতলেোত: সূরো ইিলোস 

২। কটিতো আিটৃি 

২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 

কটিতো, নে   ও টশক্ষক  

ন োটিয়শ নিোয়ডি নদ্েো আয়ছ 

২ ২ে 
১। কুরআ  টতলেোত: সূরো কোউসোর 

২।  োয়ত রোসূল ( স: ) 

২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
 

৩ ৩ে 
১। কুরআ  টতলেোত: সূরো কোউসোর 

২।  োয়ত রোসূল (স:) 

২৪/০১/২০২২ 

নসোিিোর 
 

৪ ৪র্ি 
১। কুরআ  টতলেোত: সূরো কুরোইস 

২। আযো     ৩।  োয়ত রোসূল (স:) 

২৫/০১/২০২২ 

িঙ্গলিোর 
 

৫ ৫ি 
১। কুরআ  টতলেোত: সূরো কুরোইস 

২। আযো     ৩।  োয়ত রোসূল (স:) 

২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 
 

৬ ৬ি 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো  সর 

২।  োয়ত রোসূল ( স: )   

৩। কটিতো আিটৃি 

২৫/০১/২০২২ 

িঙ্গলিোর 

কটিতো, নে   ও টশক্ষক  

ন োটিয়শ নিোয়ডি নদ্েো আয়ছ 

৭ ৭ি 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো  সর 

২।  োয়ত রোসূল ( স: )   

৩। কটিতো আিটৃি 

২৪/০১/২০২২ 

নসোিিোর 
 

৮ ৮ি 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো টিল 

২। উপটিত িক্তৃতো  ৩। রচ ো- 

সিোজ সাংস্কোরক টহয়সয়ি িহো িী (স:) 

 

২৩/০১/২০২২ 

রটিিোর 

 

৯ ৯ি 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো টিল 

২। উপটিত িক্তৃতো  ৩। রচ ো- 

সিোজ সাংস্কোরক টহয়সয়ি িহো িী (স:) 

 

২৬/০১/২০২২ 

িুধিোর 

 

১০ ১০ি 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো টিল 

২। উপটিত িক্তৃতো  ৩। রচ ো- 

সিোজ সাংস্কোরক টহয়সয়ি িহো িী (স:) 

২৭/০১/২০২২ 

িৃহ:িোর 
 

১১ দ্বোদ্শ 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো িোউ  

২। উপটিত িক্তৃতো  ৩। রচ ো-  

িো ি নসিোে িহো িী (স:) এর িূটিকো 

২৬/০১/২০২২ 

িুধিোর 
 

১২ 
এসএসটস-

২২ 

১। কুরআ  টতলেোত: সূরো িোউ  

২। উপটিত িক্তৃতো  ৩। রচ ো-  

িো ি নসিোে িহো িী (স:) এর িূটিকো 

২৬/০১/২০২২ 

িুধিোর 
 

 

         

                               

    -১০০০ 


