পাঠভবন পুনিমর্লন উত্সব ২০১৫
অনু ষ্ঠান উপসিমিতর সভায় িনধর্ািরত কাযর্সূিচ
৫ই েপৗষ, ১৪২২ (২২েশ িডেসমব্র, ২০১৫) মঙ্গলবার
িবকাল ০৩.৩০-০৫.১৫

:

নাম নিথভুক্তকরণ । চা-চকৰ্ (পাঠভবন অিফস)

(নাম িনবন্ধীকরণ এবং টাকা জমা েদওয়ার উপযু ক্ত পৰ্মাণ সেঙ্গ আনেত হেব)

িবকাল ০৫.৩০-০৬.১৫

:

আেলাকসজ্জা । ৈবতািলক (আশৰ্ম এলাকা)

সন্ধয্া ০৬.৩০-০৭.৩০

:

পাঠভবেনর ছাতৰ্ছাতৰ্ীেদর অনু ষ্ঠান

রািতৰ্ ০৮.০০

:

ৈনশাহার (পাঠভবন িকেচন)

৬ই েপৗষ, ১৪২২ (২৩েশ িডেসমব্র, ২০১৫) বুধবার
সকাল ০৬.৩০-০৭.০০

:

চা (পাঠভবন িকেচন)

সকাল ০৭.১৫

:

উপাসনা (উপাসনাগৃহ)

সকাল ০৮.০০-০৮.৩০

:

আশৰ্ম পিরষ্কার

সকাল ০৮.৪৫

:

পৰ্াতরাশ

েবলা ১০.০০-১০.৪৫

:

পৰ্াক্তনী ও বতর্মান িশক্ষক িশিক্ষকােদর আলাপচািরতা
(উপনন্দ কুিটর)

েবলা ১১.১৫-১২.০০

:

ভিবষয্ত্ পিরকল্পনা িবষেয় আেলাচনা (উপনন্দ কুিটর)

দুপুর ১২.০০

:

মধয্াহ্ন েভাজন (পাঠভবন িকেচন)

দুপুর ০১.৩০-০২.৩০

:

িবরিত (ইনেডার েগমস) (ছাতৰ্াবাস পাঠকক্ষ)

দুপুর ০২.৩০-০৩.১৫

:

পাঠভবন সংকৰ্ান্ত তথয্িচতৰ্* (উপনন্দ কুিটর)

িবকাল ০৩.৩০-০৪.৩০

:

েখলা (আশৰ্ম মাঠ)

িবকাল ০৪.৪৫

:

জলখাবার (পাঠভবন িকেচন)

িবকাল ০৫.৩০

:

উপাসনা (শৰ্ীমতী কুিটর পৰ্াঙ্গণ)

সন্ধয্া ০৫.৪৫-০৮.৩০

:

পৰ্াক্তনীেদর অনু ষ্ঠান (েগৗর পৰ্াঙ্গণ)

রািতৰ্ ০৯.০০

:

ৈবতািলক

রািতৰ্ ০৯.৩০

:

ৈনশাহার (পাঠভবন িকেচন)

*পাঠভবন সংকৰ্ান্ত েকােনা তথয্িচতৰ্ যিদ কারও কােছ েথেক থােক তাহেল েসিট অবশয্ই পাঠভবন অধয্ক্ষ মহাশয়া
(০৯৪৩৪৬৩৪৪০৯) / শৰ্ীযু ক্ত অভীক েঘাষ মহাশয় (০৯৪৭৪৮৩২৩৩০) / রাজদীপ েঘােষর (০৯৪৭৪১৯০৫৪৮) কােছ
জমা েদওয়ার জনয্ অনু েরাধ জানােনা হেচ্ছ।

পাঠভবন পুনর্মিলন ২০১৫ উপলক্ষ্যে যে স্মরর্িকা প্রকার্িত হক্ষ্ব তার জনে প্রাক্তনীক্ষ্ের কাক্ষ্ে যলখা আহ্বান করা হক্ষ্ে।
প্রকািনা উপসর্মর্তর েু গ্ম আহ্বায়ক মহঃ যমাজহারুল হার্মে এবং শ্রী তর্িৎ রায়ক্ষ্ ৌধু রীক্ষ্ক অথবা অধেয, পাঠভবক্ষ্নর
কাক্ষ্ে যলখা জমা যেওয়া োক্ষ্ব। জমা যেওয়ার যিষ তার্রখ ২০যি নক্ষ্ভম্বর, ২০১৫। যলখার আয়তন যোক্ষ্ া হওয়া
বাঞ্ছনীয়। সব যলখা প্রকাি করা সম্ভব নাও হক্ষ্ত পাক্ষ্র।
ক. mozharul@gmail.com
খ. paramita2806@gmail.com
গ. poripath@gmail.com
পাঠভবন পুনর্মিলন ২০১৫ উপলক্ষ্যে প্রেিিনীর জনে প্রাক্তনীক্ষ্ের কাক্ষ্ে পুক্ষ্রাক্ষ্না আক্ষ্লাকর্ ত্র আহ্বান করা হক্ষ্ে। েক্ষ্লর
ের্ব হক্ষ্ল যবর্ি ভাক্ষ্লা। র্নম্নর্লর্খত র্ঠকানায় পর্র য়সহ ের্ব পাঠাক্ষ্নার অনু ক্ষ্রাধ করা হক্ষ্ে—
ক. nanda151061@gmail.com
খ. manishankar.d@gmail.com
গ. rajdeepghosh11@yahoo.com (০৯৪৭৪১৯০৫৪৮)
পাঠভবন পুনর্মিলন ২০১৫।
আহােি উপসর্মর্তর র্সদ্ধান্ত, প্রাক্তনীক্ষ্ের সক্ষ্ে অর্তর্থ যকউ এক্ষ্ল তার আহােি বাবে াাঁো র্েক্ষ্ত হক্ষ্ব ৪০০/- াকা প্রর্ত
জন।
পাঠভবন পুনর্মিলন ২০১৫।
প্রাক্তনীক্ষ্ের অনু ষ্ঠাক্ষ্ন যোগোক্ষ্ন আগ্রহী সকলক্ষ্ক জানাক্ষ্না হক্ষ্ে ২৫যি নক্ষ্ভম্বর, ২০১৫, বুধবার সক্ষ্যে ৫.৩০ যথক্ষ্ক
র্িশুর্বভাগ প্রােক্ষ্ি মহলায় আসার জনে।

