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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

ক্লাস রুটিে (সংশ োধিত) 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’  

তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড 

২৭ টসদেম্বর 

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.20) 
বাাংলা ১ম িত্র কৃমষ মশক্ষা  

সপ্তম 

(সকাল ১১.20- দুপুর ১2.00) 
ইংশেধি ২য় পত্র ইসলাম ও নেমতক মশক্ষা  

অষ্টম 

(দুপুর ১2.00- দুপুর ১2.৪0) 
কৃমষ মশক্ষা মবজ্ঞাে  

েবম 

(দুপুর ১2.৪0- দুপুর 1.৪0) 
বোংলোশে  ও ধবশ্বপধেচয় পপৌেনীধত ও নোগধেকতো কৃধি ধ ক্ষো 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
ইংশেধি ১ম পত্র উচ্চতে গধিত ইসলোম ও ননধতক ধ ক্ষো 

২৮ টসদেম্বর  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.20) 
ইংশেধি ১ম পত্র গার্ হস্থ্য মবজ্ঞাে  

সপ্তম 

(সকাল ১১.20- দুপুর ১2.00) 
বাাংলা ১ম িত্র কৃমষ মশক্ষা  

অষ্টম 

(দুপুর ১2.00- দুপুর ১2.৪0) 
ইংশেধি ১ম পত্র গধিত  

েবম 

(দুপুর ১2.৪0- দুপুর 1.৪0) 
ধর্সোব ধবজ্ঞোন পেোর্ হ ধবজ্ঞোন ইসলোম ও ননধতক ধ ক্ষো 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
ধবজ্ঞোন গধিত গার্ হস্থ্য মবজ্ঞাে 

২৯ টসদেম্বর  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.20) 
বোংলোশে  ও ধবশ্বপধেচয় ইসলোম ও ননধতক ধ ক্ষো  

সপ্তম 

(সকাল ১১.20- দুপুর ১2.00) 
ধবজ্ঞোন গার্ হস্থ্য মবজ্ঞাে  

অষ্টম 

(দুপুর ১2.00- দুপুর ১2.৪0) 
বোংলোশে  ও ধবশ্বপধেচয় কৃধি ধ ক্ষো  

েবম 

(দুপুর ১2.৪0- দুপুর 1.৪0) 
গধিত বোংলো ২য় পত্র অর্ হনীধত 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
ইংশেধি ২য় পত্র পেোর্ হ ধবজ্ঞোন অর্ হনীধত 
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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

ক্লাস রুটিে (সংশ োধিত) 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’  

তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড 

৩০ টসদেম্বর 

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.20) 
ইংশেধি ২য় পত্র কৃধি ধ ক্ষো  

সপ্তম 

(সকাল ১১.20- দুপুর ১2.00) 
ইংশেধি ১ম পত্র বোংলোশে  ও ধবশ্বপধেচয়  

অষ্টম 

(দুপুর ১2.00- দুপুর ১2.৪0) 
গার্ হস্থ্য মবজ্ঞাে বোংলো ২য় পত্র  

েবম 

(দুপুর ১2.৪0- দুপুর 1.৪0) 
ইংশেধি ২য় পত্র উচ্চতে গধিত েসোয়ন 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
উচ্চতে গধিত পপৌেনীধত ও নোগধেকতো কৃধি ধ ক্ষো 

০১ অশটোবে  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.20) 
বোংলো ১ম পত্র ইসলোম ও ননধতক ধ ক্ষো  

সপ্তম 

(সকাল ১১.20- দুপুর ১2.00) 
বোংলো ১ম পত্র ইংশেধি ২য় পত্র  

অষ্টম 

(দুপুর ১2.00- দুপুর ১2.৪0) 
ধবজ্ঞোন ইসলোম ও ননধতক ধ ক্ষো  

েবম 

(দুপুর ১2.৪0- দুপুর 1.৪0) 
ইংশেধি ১ম পত্র ভূশগোল ও পধেশব  ব্যবসোয় উশযোগ 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
বোংলো ১ম পত্র ধর্সোব ধবজ্ঞোন িীবধবজ্ঞোন 

 

মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কম মকতমা ও উিদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কম মকতমা তার আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূহদক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও 

টেমণ মশক্ষকগণ মশক্ষার্থীদের “আমার ঘদর আমার স্কুল” অনুষ্ঠাে সম্পদকম অবমহত করদবে। মবদশষ প্রদয়াজদে ক্লাস রুটিে 

িমরবতমে হদত িাদর। িরবতী সপ্তাদহর রুটিে যর্থাসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর ওদয়বসাইদে 

(www.dshe.gov.bd) জাোদো হদব। 

 

 

(প্রদেসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্ম) 

িমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

ও 

িমরিালক (িমর. ও উন্ন., অ. ো.) 

টোে: ০২-9559101  
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