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সূচ ীঃ
১। ফই বফতযণ উৎফ (Book Distribution)
ি ক্র ড়া প্রবতযমাগ তা (Annual Sports)
২। ফাবলক
৩। বালা বদফ (Language Day)
৪। স্বাধ নতা বদফ (Independence Day)
৫। বফজ বদফ (Victory Day)
৬। আইটি ফপস্ট (IT Festival)
1. https://www.youtube.com/watch?v=tft437w_HHw
2. https://www.youtube.com/watch?v=_iNR-YZotTo

ফই বফতযণ (Book Distribution)

ফই বফতযণ উৎফ ১রা জানুাবয, ২০১৭।
ফই বফতযণ উৎযফ উবিত বিযরন স্কুর
বযচারনা ল িদ এয ম্মাবনত বাবত
বিযগবিায ফজনাযযর ভবজবুয যভান,
বএব এফং ম্মাবনত অধ্যক্ষ ফরীঃ
কযন ির ভনজুয ফভাযযদ, বএব । এই
উৎযফ বক্ষক, বক্ষাথী এফং
অবববাফকগণ উবিত বিযরন। নতুন ফই
ফয বক্ষাথীযা খুফই আনবিত বির।
নতুন ফিযযয দৃঢ় প্রতয বনয াভযন
এবগয চরায প্রবতজ্ঞাফদ্ধ ।

New books always inspire
students. The book distribution
program-2017 of our school was
performed on 1st January, 2017.
The honorable Chairman of school
Managing committee Brig. Gen.
Mujibur Rahman, PSC and the
respectable Principal of school
were present in the program. The
program got festive look with the
presence of students, teachers and
guardians. Getting new books, the
students were highly delighted.
They promised to go ahead with
the spirit of New Year.
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ি ক্র ড়া প্রবতযমাগ তা
ফাবল ক
ফাবল িক ক্র ড়া প্রবতযমাগ তা
২৮ফ জানুাবয, ২০১৭। ফাবল িক
ক্র ড়া প্রবতযমাগ তা অনুষ্ঠাযন
প্রধান অবতবথ বিযরন, স্কুর
বযচারনা ল িদ এয ম্মাবনত
বাবত বিযগবিায ফজনাযযর
আবুর মুনসুয ফভাীঃ আযাপ
খান,
বএব।
ক্র ড়া
প্রবতযমাগ তা
বক্ষাথীযা
প্যাযযি  বফববন্ন ফখরা
অং ফনন। যয বফজ যদয
ভাযে পুযস্কায বফতযন কযযন
বফযল অবতবথ।

(Annual Sports)

Annual Sports competition
of our school was performed on 28th January,
2017. The honorable
Chairman of school managing committee, Brig.
Gen. Abul Mansur Md.
Ashraf Khan, PSC, was the
Chief Guest on the final
day. Beside different sport
events, the outstanding parade display performed by
the students of the four
houses of our school made
the program more special.
Then the special guest distributed prizes among the
winners and the houses.

1. https://www.youtube.com/watch?v=89kAqI38s_I
2. https://www.youtube.com/watch?v=pn1v7mqntjg
3. https://www.youtube.com/watch?v=ilG7cFTMKys

বালা বদফ (Language Day)
আন্তজিাবতক ভাতৃবালা বদফ ২১ফ
ফপব্রুাবয। প্রধান অবতবথ স্কুর
বযচারনা ল িদ এয াযফক
ম্মাবনত বাবত ফভজয ফজনাযযর
ববিকুয যভান, বএব। উক্ত
অনুষ্ঠাযন বক্ষাথীযা বচত্াংকন
প্রবতযমাগ তা অংগ্রন কযযন।
বক্ষাথীযদয ভাযে পুযস্কায বফতযণ
কযযন বফযল অবতবথ ও বফদ্যারযয
অধ্যক্ষ ফরীঃ কযন ির ভনজুয ফভাযযদ

Language is the most common and
effective communication way of
human being. 21st February is now
the International Mother Language
Day. Every year our school
observes this day showing great
respect to our language martyrs.
The honorable Chairman of school
managing committee Brig. Gen.
Sidiqur Rahman, PSC, visited the
drawing competition held on
language movement. The chief
Guest and the Principal of school
participated a discussion program
on language movement and took
part in the prize giving ceremony.

1. https://www.youtube.com/watch?v=c-oYo5yMWbM

স্বাধ নতা বদফ (Independence Day)
স্বাধ নতা বদফ ২৬ফ ভাচ ি,
২০১৭। উক্ত অনুষ্ঠাযন
বক্ষাথীযা
বচত্াংকন
প্রবতযমাগ তা অংগ্রন
কযয। অনুষ্ঠাযন প্রধান
অবতবথ ভান স্বাধ নতা
বদফ উরযক্ষ ফক্তব্য প্রদান
ও বফজ যদয ভাযে পুযস্কায
বফতযণ কযযন।

26th March is our Independence day. A drawing competition on Independence day
was performed among the
interested students. The
honorable Chairman of
school managing committee
Brig. Gen. Abul Mansur
Md. Ashraf Khan, PSC,
delivered a significant
speech before the audiences
and took part prize giving
ceremony.

1. https://www.youtube.com/watch?v=LmN9TbILGlI

বফজ বদফ (Victory Day)
ভান বফজ বদফ ১৬ই
বিযম্বয, ২০১৭।
উক্ত
অনুষ্ঠাযন বক্ষাথীযা বচত্াংকন
প্রবতযমাগ তা
অংগ্রন
কযয। অনুষ্ঠাযন প্রধান অবতবথ
ভান বফজ বদফ উরযক্ষ
ফক্তব্য প্রদান ও বফজ যদয
ভাযে পুযস্কায বফতযণ কযযন।

Some days make us proud. 16th
December is our victory day that
is one of the finest days of our
national life. One that day we got
Independence from Pakistan.
The victory day-2017 was
celebrated by our school authority on 16th December, 2017 with
new inspiration. A drawing
competition was performed in
our school campus on Victory
day. The respectable Principal of
our school, Lt. Colonel Manjur
Morshed, PSC, delivered a
speech before the audiences and
participated in the prize giving
ceremony.

1. https://www.youtube.com/watch?v=PFZAQMFoO0w

আইটি কাবন িবার (IT Carnival)

আইটি উৎফ ১২ ও ১৩ই ফভ,
২০১৭ অনুবষ্ঠত । উযবাধন
অনুষ্ঠাযন উবিত বিযরন স্কুযরয
ম্মাবনত অধ্যক্ষ ফরীঃ কযন ির
ভনজুয ফভাযযদ, বএব ও
স্কুযরয প্রাক্তন িাত্ ও ফেন বভবনে
স্কুযরয আভান াবদক। উক্ত
আইটি কাবন িবাযর বফববন্ন স্কুযরয
বক্ষাথীযা অংগ্রন কযয। উক্ত
অনুষ্ঠাযন যমাগ তা কযযন
INDEX GROUP.

12th and 13th May are
memorable days for our
school. Our school
organized an IT Carnival
for the first time. The
respectable Principal of
our school and the founder of the 10 minutes
school, Aymansadiq,
visited the carnival and
participated in the prize
giving ceremony.

ম্পাদনাীঃ নাবদ ফাযন নযফর , উাধ্যক্ষ (ইংবর বা িন)
যমাগ তাীঃ ফভাাম্মদ ভায আরভ খান, ববনয বক্ষক-আইবটি
ফভাীঃ জাবকরুর ইরাভ, ববনয বক্ষক-আইবটি

