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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

তামরখ মিমরয়ড মবষয় 

৩১ 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)] 

১ম কপকরয়ড 

(১১.৪৫- ১২.০৫) 
জজমস জস ন: ৪র্থ ি অকিশব ন_বয়ঃসকিিোলীন পকরবতিন 

২য় কপকরয়ড 

(১২.০৫- ১২.২৫) 
 োহোনো িোর্ট িন: পব ি-৪_নতুন অনুভূকত নতুন কেন্তো 

৩য় কপকরয়ড 

(১২.২৫- ১২.৪৫) 
আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৭_ সঠিি বয়শস কবশয় এবং জরোল মশডল 

৪র্ থ কপকরয়ড 

(১২.৪৫- ১.০৫) 
আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৮_ কবদ্যোলশয়র প্রকত আমোর িোশলোবোসো এবং আকম জনতৃত্ব কেশত পোকর 

 

তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড ৪র্ থ মিমরয়ড ৫ম মিমরয়ড ৬ষ্ঠ মিমরয়ড 

০১ নশিম্বর 

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
বোংলো গকিত     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সিোল ১১.৫৫) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় কবজ্ঞোন     

অষ্টম 

(সিোল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
গকিত কবজ্ঞোন     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
তথ্য ও জর্োগোশর্োগ প্রযুকি ইংশরকজ গকিত পেোর্থ িকবজ্ঞোন কহসোবকবজ্ঞোন কবজ্ঞোন 

০২ নশিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
কবজ্ঞোন বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয়     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সিোল ১১.৫৫) 
বোংলো গকিত     

অষ্টম 

(সিোল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় কবজ্ঞোন     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
গকিত বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় তথ্য ও জর্োগোশর্োগ প্রযুকি কবজ্ঞোন ব্যবসোয় উশদ্যোগ পেোর্থ িকবজ্ঞোন 

http://www.dshe.gov.bd/
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তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড ৪র্ থ মিমরয়ড ৫ম মিমরয়ড ৬ষ্ঠ মিমরয়ড 

০৩ নশিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
বোংলো গকিত     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সিোল ১১.৫৫) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় কবজ্ঞোন     

অষ্টম 

(সিোল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
গকিত বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয়     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
ইংশরকজ তথ্য ও জর্োগোশর্োগ প্রযুকি গকিত পেোর্থ িকবজ্ঞোন কহসোবকবজ্ঞোন কবজ্ঞোন 

০৪ নশিম্বর 

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় গকিত     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সিোল ১১.৫৫) 
বোংলো কবজ্ঞোন     

অষ্টম 

(সিোল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় কবজ্ঞোন     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
গকিত তথ্য ও জর্োগোশর্োগ প্রযুকি ইংশরকজ কবজ্ঞোন ব্যবসোয় উশদ্যোগ পেোর্থ িকবজ্ঞোন 

০৫ নশিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
কবজ্ঞোন বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয়     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সিোল ১১.৫৫) 
গকিত বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয়     

অষ্টম 

(সিোল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
গকিত কবজ্ঞোন     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
ইংশরকজ গকিত বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় পেোর্থ িকবজ্ঞোন কহসোবকবজ্ঞোন কবজ্ঞোন 
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মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কম থকতথা ও উিদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কম থকতথা তার আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূহদক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও টেমণ মশক্ষকগণ মশক্ষার্ীদের “আমার ঘদর আমার 

স্কুল” অনুষ্ঠাে সম্পদকথ অবমহত করদবে। মবদশষ প্রদয়াজদে ক্লাস রুটিে িমরবতথে হদত িাদর। িরবতী সপ্তাদহর রুটিে যর্াসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর 

ওদয়বসাইদে (www.dshe.gov.bd) জাোদো হদব। 

 

 

(প্রদেসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্থ) 

িমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

ও 

িমরিালক (িমর. ও উন্ন., অ. ো.) 

টোে: ০২-9559101  
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