িব এ এফ শাহীন কেলজ কুিমেটালা
ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬

২০১৫ সােলর এস.এস.িস পরী াথীেদর জন প ােকজ মেডল ট ও ে ম সলিভং ােসর
ি য় িশ াথীবৃ ,
আস এসএসিস পরী া-২০১৫ এর সািবক ফলাফল উ য়েনর লে
করা হেয়েছ।

া াম

িন েপ তামােদর জ য প ােকজ মেডল ট ও ে ম সলিভং ােসর আেয়াজন

১। বাড পরী ার িনয়ম অনুযায়ী আগামী ১৫-১১-১৪ ি ঃ থেক ১৪-০১-১৫ পয ২ মাস েলম সলিভং াস ও মেডল ট অনুি ত হেব।
২। ২িট মেডল ট অনুি ত হেব। িতিট াস ও মেডল ট এ িনবািচত (িনয়িমত-অিনয়িমত) েত ক ছা -ছা ীর অংশ হণ বাধ তামূলক।
৩। য সকল ছা -ছা ী ােস িবনা কারেণ অনুপি ত থাকেব/পলায়ন করেব এবং মেডল ট এ অংশ হণ করেব না তােদর িব ে কতৃপ যথাযথ
শাি মুলক ব ব া হণ করেবন। যা ঐ ছা -ছা ী ও তার অিভভাবকগণ মেন িনেত বাধ থাকেব।
৪। মেডল ট -সমূহ বাড এর িসেলবাস ও মান ব ন অনুযায়ী হেব।
৫। ১ম মেডল ট -এর মূল ায়ণকৃত খাতা আগামী ১২ ও ১৩ িডেস র’ ১৪ ি ঃ তািরেখ দখােনা হেব। খাতা মূল ায়ণকারী িশ ক খাতা দিখেয়
িশ াথীর সমস ার সমাধান িদেবন।
৬। েত ক ছা -ছা ী মেডল ট -এর মূল ায়ণকৃত খাতা সং হ কের অিভভাবেকর া র সহ সংি িশ েকর িনকট জমা িদেব।
৭। আগামী ১৪ ও ১৫ িডেস র’ ১৪ ি ঃ তািরেখ িনবাচনী পরী ার উ র পে র ভুল সংেশাধেনর আেলাচনা এবং সােজশন দান করা হ ব।
৮। আমােদর অিভ িশ ক-িশি কাগন যাঁরা অেনেকই ঢাকা বােডর পরী ক/ ধান পরী ক তাঁেদর অিভ তার আেলােক াস নেবন, ট পপারস
ও বাড বইেয়র
েলার সমাধান িদেবন।
৯। েত ক ছা -ছা ীেক ােস ডাইরী আনেত হেব এবং িতিট ােস িশ ক তার উপি িত িনি ত কের তােত ম ব সহ া র িদেবন।
১০। েত ক অিভভাবকেক িশ াথীর উপি িত িনি ত করেত িশ াথীর ডাইরী চক কের তােত া র দান করেবন। এ ছাড়াও জ রী খাঁজ খবর
নওয়ার জন েলম সলিভং ােসর ধান সম য়কারী/সহকারী সম য়কারীর মাবাইেল অথবা সশরীের যাগােযাগ করার জন অনুেরাধ করা হেলা।
স ািনত অিভভাবক,
আপনােদর স ান িকংবা পাষ যারা ২০১৫ সােল এস এস িস পরী াথী তােদর সাফেল র েচ ােক সচল ও গিতশীল করার লে প ােকজ মেডল ট ও ে ম
সলিভং াস হেণর ব ব া করা হেয়েছ। আমােদর এ কায ম আরও সাফল মি ত কের তালার জন আগামী ১৫-১১-১৪ শিনবার সকাল ১০.০০ ঘিটকায় িশ ক ও
অিভভাবকেদর সােথ কেলেজর ২য় তলায় লাইে রী কে এক
পূণ মতিবিনময় সভা অনুি ত হেব।
উ সভায় আপনার উপি িত ও মূল বান মতামত একা ভােব কাম ।

সম য়কারীঃ জনাব সােহল রজাঃ ০১৯১৪৮৭৮৪৩২
সহকারী সম য়কারীঃ জনাব আিম ল ইসলামঃ ০১৯৬৫২৬৬৮৬৭, ০১৭১৬৩১১৪৩৩
ধন বাদাে ,
এম মাইন উি ন পাঠান
উইং কমাঃ (অবঃ)
অধ

মেডল টে র িটন
পরী ার সময়ঃ সকাল ১০ টা থেক পুর ০১ টা
থম মেডল ট (সময়ঃ সকাল ১০ টা থেক পুর ১টা)
তািরখ ও বার
িবষয়
িসেলবাস
১৯-১১-১৪ বুধবার
ইংেরিজ ১ম

চুড়া মেডল ট (সময়ঃ সকাল ১০ টা থেক পুর ১টা)
তািরখ ও বার
িবষয়
িসেলবাস
২৯-১২-১৪ সামবার
বাংলা ১ম

২০-১১-১৪ বৃহঃবার

ইংেরিজ ২য়

বা

৩০-১২-১৪ ম লবার

বাংলা ২য়

বা

২২-১১-১৪ শিনবার

বাংলা ১ম

ড

০১-০১-১৫ বৃহঃবার

ইংেরিজ ১ম

ড

২৯-১১-১৪ শিনবার

সাধারণ গিণত

িস

০৩-০১-১৫ শিনবার

ইংেরিজ ২য়

িস

০১-১২-১৪ সামবার

বাংলা ২য়

ল

০৫-০১-১৫ সামবার

সাধারণ গিণত

ল

০২-১২-১৪ ম লবার

সাধা:িব/বাংিবপ

বা

০৬-০১-১৫ ম লবার

ধম

বা

০৩-১২-১৪ বুধবার

ইসলাম ও নিতক িশ া

স

০৮-০১-১৫ বৃহঃবার

উগ/িহিব

স

০৪-১২-১৪ বৃহঃবার

পদাথ/ইিতহাস/ব বঃ পিরিচিত

অ

১০-০১-১৫ শিনবার

পদাথ/ইিতহাস/ব বঃ পিরিচিত

অ

০৬-১২-১৪ শিনবার

রসাঃ/অথ/ পৗরঃ

নু

১২-০১-১৫ সামবার

রসাঃ/অথ/ পৗরঃ

নু

০৮-১২-১৪ সামবার

জীব/অথ ও ব াংিকং/ভূেগাল

যা

১৩-০১-১৫ ম লবার

জীব/অথ ও ব াংিকং/ভূেগাল

যা

১০-১২-১৪ বুধবার

উ তর গিণত/িহসাব িব ান

য়ী

১৪-০১-১৫ বুধবার

শারীিরক িশ া

য়ী

১১-১২-১৪ বৃহ:বার

কৃিষ/গাহ /কি ঃ

১৫-০১-১৫ বৃহঃবার

সাধাঃ িব ান/বালােদশ ও িব পিরঃ

িবঃ ঃ অিনবায কারেণ পরী ার সময় সূিচ পিরবতন হেত পাের। পিরবতন হেল তা সথাসমেয় জািনেয় দওয়া হেব।

িব এ এফ শাহীন কেলজ কুিমেটালা
ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা-১২০৬

২০১৫ সােলর এস.এস.িস পরী াথীেদর জন
তািরখ
ও বার
১৫.১১.১৪
শিনবার

১৬.১১.১৪
রিববার

১৭.১১.১৪
সামবার

১৩.১২.১৪
শিনবার

১৪.১২.১৪
রিববার

িপিরয়ড

ে ম সলিভং

াস িটন

িব ান-ক
(িশউলী)

িব ান-খ
(শাপলা)

িব ান-গ
(িশমূল)

ব . িশ া-ক
(শতদল)

ব . িশ া-খ
(শালুক)

মানিবক-ক
(সুরভী)

১ম/৮.২৫

বাংলা-লুৎফা

রসায়ন-তাজিমনুর

পদাথ-শিহ ল

গিণত-মামুন

গিণত-তািরকুল

বাংলা-শািহনুর

২য়/৯.১৫

পদাথ-মাহবুব

বাংলা-আবু হােসন

রসায়ন-আেবদা

শািশ-আিজজ

শািশ-কাম ল

শািশ-জুলিফকার

৩য়/১০.০০

গিণত- মাশাররফ

গিণত-হািনফ

উগ-সালাউি ন

িহিব-মাহবুব

িহিব-নাজনীন

সািব-লায়লা

৪থ/১০.৪৫

শািশ-জুলিফকার

ইংেরজী-বারী

শািশ-আিজজ

সািব-

সািব-লায়লা

ইিত-শািহদা

৫ম/১১.১৫

উগ-তািরকুল

উগ- মাশাররফ

বাংলা-আবু হােসন

ইিশ- দা

ইিশ-আিজজুর

গিণত-হািনফ

১ম/৮.২৫

ইংেরজী-

প

জীব- রােকয়া

রসায়ন-তাজিমনুর

গিণত-মামুন

গিণত-হািনফ

বাংলা-শািহনুর

২য়/৯.১৫

বাংলা-লুৎফা

উগ- মাশাররফ

সািব-

িহিব-নাজনীন

অথ- জসিমন

৩য়/১০.০০

গিণত-তািরকুল

রসায়ন-তাজিমনুর

গিণত-হািনফ

বাংলা-শািহনুর

ইংেরজী-বারী

ইংেরজী-বি ম

৪থ/১০.৪৫

ইিশ-এরশাদ

ইংেরজী-ইয়াজদানী

বাংিবপ-নািসমা

িহিব-ময়নুল

ব প-ময়নুল

গিণত-মামুন

৫ম/১১.১৫

রসায়ন-আেবদা

পদাথ-শিহ ল

জীব-লুৎফুন

ইংেরজী-বারী

বাংলা-লুৎফা

ভূেগাল-তাইমুন

১ম/৮.২৫

উগ-সালাউি ন

শািশ-জুলিফকার

গিণত-হািনফ

গিণত-মামুন

ইংেরজী-

গিণত-তািরকুল

২য়/৯.১৫

ইংেরজী-ইয়াজদানী

গিণত- মাশাররফ

পদাথ-শিহ ল

ইংেরজী-বারী

গিণত-তািরকুল

ইংেরজী-ইয়াজদানী

৩য়/১০.০০

গিণত-হািনফ

বাংিবপ- ামািনক

ইংেরজী-বি ম

ইিশ-আিজজুর

ব াংিকং-তিরকুল

পৗর-হািমদা

৪থ/১০.৪৫

বাংিবপ-নািসমা

ইিশ- দা

ইিশ-এরশাদ

ল

ব প-মাহবুব

ভূেগাল-তাইমুন

৫ম/১১.১৫

জীব- রােকয়া

পদাথ-মাহবুব

বাংলা-আবু হােসন

ব প-মাহবুব

িহিব-ময়নুল

ইিশ-এরশাদ

১ম/৮.২৫

ইংেরজী-বি ম

বাংলা-শািহনুর

বাংিবপ-এমরাতুন

ইংেরজী-ইয়াজদানী

সািব-লায়লা

গিণত-মামুন

২য়/৯.১৫

রসায়ন-আেবদা

উগ- মাশাররফ

রসায়ন-তাজিমনুর

গিণত-মামুন

গিণত- মাশারফ

বাংলা-লুৎফা

৩য়/১০.০০

উগ-তািরকুল

জীব-লুৎফুন

উগ-সালাউি ন

িহিব-মাহবুব

বাংলা-লুৎফা

ইংেরজী-বি ম

৪থ/১০.৪৫

বাংলা-আবু হােসন

রসায়ন-আেবদা

ইংেরজী-বি ম

বাংলা-শািহনুর

ইং-ইয়াজদানী

অথনীিত- জসিমন

৫ম/১১.১৫

বাংিবপ-এমরাতুন

ইংেরজী-

বাংলা-লুৎফা

১ম/৮.২৫

জীব-লুৎফুন

ইিশ- দা

জীব- রােকয়া

২য়/৯.১৫

ইংেরজী-ইয়াজদানী

গিণত- মাশাররফ

ইংেরজী-বারী

ইংেরজী-

৩য়/১০.০০

গিণত-তািরকুল

জীব-লুৎফুন

ইিশ-আিজজুর

৪থ/১০.৪৫

রসায়ন-আেবদা

ইংেরজী-বি ম

পদাথ-মাহবুব

৫ম/১১.১৫

ইিশ-এরশাদ

উগ- মাশাররফ

উগ-তািরকুল

প

ইংেরজী-

প

সািব-

ল

ল

প

কি -ইকবাল/ গাহ -ওয়ািজফা/ কৃিষ-আ ার
ব াংিকং-তিরকুল

সািব-লায়লা

ইংৈরজী-বি ম

গিণত-মামুন

ইিতহাস-শািহদা

ইিশ-এরশাদ

বাংলা-আবু হােসন

পৗর- হািমদা

গিণত-মামুন

ইংেরজী-ইয়াজদানী

গিণত-হািনফ

প

কি -ইকবাল/ গাহ -ওয়ািজফা/ কৃিষ-আ ার

সম য়কারীঃ জনাব সােহল রজাঃ ০১৯১৪৮৭৮৪৩২
সহকারী সম য়কারীঃ জনাব আিম ল ইসলামঃ ০১৯৬৫২৬৬৮৬৭, ০১৭১৬৩১১৪৩৩

