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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী
‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে
তামরখ

মিমরয়ড

মবষয়

১ম কপকরয়ড
(১১.৪৫- ১২.০৫)

১৭ অদটাবম্বর ২০২০
[কিশ োর কিশ োরীশের বয়ঃসকিিোলীন
োকরকরি ও মোনকসি স্বোস্থ্য সম্পকিিত
সশেতনতো এবং জীবন েক্ষতোকিকিি
ক ক্ষো সংক্রোন্ত অকিশব ন (মোধ্যকমি
পর্ িোশয়র সিল ক ক্ষোর্থীশের জন্য)]

২য় কপকরয়ড
(১২.০৫- ১২.২৫)

৩য় কপকরয়ড
(১২.২৫- ১২.৪৫)

৪র্ থ কপকরয়ড
(১২.৪৫- ১.০৫)

তামরখ

োহোনো িোর্ট িন: পব ি-3_সঠিি সমশয় সঠিি র্ত্ন
আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৫_সমস্যো সমোিোন ও সঠিি কসদ্ধোন্ত গ্রহণ
আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৬_আকম আমোর অকিিোর সম্পশিি জোকন এবং এটো কি আমোর প্রশয়োজন নোকি েোকহেো

টেমণ

১ম মিমরয়ড

ষষ্ঠ

গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0)

সপ্তম
১৮ অশটোবর
২০২০

জজমস জস ন: ৩য় অকিশব ন_শ্রম কবিোজন

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.২0)

অষ্টম
(সিোল ১১.২0- দুপুর ১১.৪0)

েবম
(দুপুর ১১.৪0- দুপুর 1.০0)

েশম
(দুপুর ১.০0- দুপুর ২.45)

২য় মিমরয়ড
৩য় মিমরয়ড
জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)

১৯ অশটোবর
২০২০

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0)

সপ্তম
(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.২0)

অষ্টম
(সিোল ১১.২0- দুপুর ১১.৪0)

৫ম মিমরয়ড

ইংশরকজ ২য় পত্র
কৃমষ মশক্ষা
গমণত

খ্রীষ্টিমথ ও নেমতক মশক্ষা

বোংলো ২য় পত্র

টিৌরেীমত ও োগমরকতা

বাাংলা ১ম িত্র

উচ্চতর গমণত

অর্ থেীমত

মর্সাব মবজ্ঞাে

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)
ষষ্ঠ

৪র্ থ মিমরয়ড

মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা
খ্রীষ্টিমথ ও নেমতক মশক্ষা
গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে

মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা
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‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে
তামরখ

টেমণ
েবম
(দুপুর ১১.৪0- দুপুর 1.০0)

েশম
(দুপুর ১.০0- দুপুর ২.45)

১ম মিমরয়ড

২য় মিমরয়ড

৩য় মিমরয়ড

৪র্ থ মিমরয়ড

কৃমষ মশক্ষা

মর্সাবমবজ্ঞাে

রসায়ে

বাাংলা ১ম িত্র

ইংশরকজ ১ম পত্র

কৃমষ মশক্ষা

খ্রীষ্টিমথ ও নেমতক মশক্ষা

রসায়ে

৫ম মিমরয়ড

বাাংলা ১ম িত্র

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)
ষষ্ঠ
(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0)

সপ্তম
(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.২0)

২০ অশটোবর
২০২০

অষ্টম
(সিোল ১১.২0- দুপুর ১১.৪0)

েবম
(দুপুর ১১.৪0- দুপুর 1.০0)

েশম
(দুপুর ১.০0- দুপুর ২.45)

খ্রীষ্টিমথ ও নেমতক মশক্ষা
গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে
ইসলাম ও নেমতক মশক্ষা
ইংশরকজ ১ম পত্র

উচ্চতর গমণত

অর্ থেীমত

মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা

গমণত

ইংশরকজ ১ম পত্র

জীবমবজ্ঞাে

বাাংলাদেদশর ইমতর্াস ও
মবশ্বসিযতা

উচ্চতর গমণত

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)
ষষ্ঠ
(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0)

সপ্তম
২১ অশটোবর
২০২০

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.২0)

অষ্টম
(সিোল ১১.২0- দুপুর ১১.৪0)

েবম
(দুপুর ১১.৪0- দুপুর 1.২0)

েশম
(দুপুর ১.২0- দুপুর ২.45)

গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে
মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা
খ্রীষ্টিমথ ও নেমতক মশক্ষা
বাাংলাদেশ ও মবশ্ব িমরিয়

িোর্ থমবজ্ঞাে

গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে

মবজ্ঞাে

িোর্ থমবজ্ঞাে

ইসলাম ও নেমতক মশক্ষা

ইংশরকজ ২য় পত্র

বোংলো ২য় পত্র

ইসলাম ও নেমতক মশক্ষা
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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী
‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে
তামরখ

টেমণ

১ম মিমরয়ড

ষষ্ঠ

মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0)

সপ্তম
২২ অশটোবর
২০২০

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.২0)

অষ্টম
(সিোল ১১.২0- দুপুর ১১.৪0)

েবম
(দুপুর ১১.৪0- দুপুর 1.০0)

েশম
(দুপুর ১.০0- দুপুর ২.45)

৪র্ থ মিমরয়ড

২য় মিমরয়ড
৩য় মিমরয়ড
জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)

৫ম মিমরয়ড

গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে
মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা
ইংশরকজ ২য় পত্র

বাাংলাদেদশর ইমতর্াস ও
মবশ্বসিযতা

মিন্যান্স ও ব্াাংমকাং

ভুদগাল ও িমরদবশ

গার্ থস্থ্যমবজ্ঞাে

মবজ্ঞাে

মর্ন্দুিমথ ও নেমতক মশক্ষা

টিৌরেীমত ও োগমরকতা

ইংশরকজ ১ম পত্র

মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কমথকতথা ও উিদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কমথকতথা তার আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূর্দক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও টেমণ মশক্ষকগণ মশক্ষার্ীদের “আমার ঘদর আমার
স্কুল” অনুষ্ঠাে সম্পদকথ অবমর্ত করদবে। মবদশষ প্রদয়াজদে ক্লাস রুটিে িমরবতথে র্দত িাদর। িরবতী সপ্তাদর্র রুটিে যর্াসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর
ওদয়বসাইদে (www.dshe.gov.bd) জাোদো র্দব।

(প্রদিসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্থ)
িমরিালক (প্রমশক্ষণ)
ও
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