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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

তামরখ মিমরয়ড মবষয় 

১৪ নভেম্বর ২০২০ 

[মকদশার মকদশারীদের বয়ঃসমিকালীে 

শামরমরক ও মােমসক স্বাস্থ্য সম্পমকিত 

সদিতেতা এবাং জীবে েক্ষতামিমিক 

মশক্ষা সাংক্রান্ত অমিদবশে (মাধ্যমমক 

িয িাদয়র সকল মশক্ষার্থীদের জন্য)] 

১ম মিমরয়ড 

(১১.৪৫- ১২.০৫) 
টজমস টসশে: ৬ষ্ঠ অমিদবশে_স্বপ্নদোষ ও ব্যমিগত িমরষ্কার িমরচ্ছন্নতা 

২য় মিমরয়ড 

(১২.০৫- ১২.২৫) 
শাহাো কার্ট িে: িব ি-৬_মজার টখলা  

৩য় মিমরয়ড 

(১২.২৫- ১২.৪৫) 
আমার জীবে েক্ষতা: িব ি-১১_ কিোভে সঞ্চয় িরভো এেং উচ্চ মাধ্যকমি পরের্তী কিক্ষার অর্ থায়ন 

৪র্থ ি মিমরয়ড 

(১২.৪৫- ১.০৫) 
আমার জীবে েক্ষতা: িব ি-১০_ স্বাস্থ্যির গকি তর্তরী এেং উর্তযক্তিারীর কেরুভে দাঁড়াভনা 

 

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

১৫ েদিম্বর 

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সকাল ১১.৫৫) 
কৃমষমবজ্ঞাে গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে     

অষ্টম 

(সকাল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকনর্ত     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 

বাাংলাদেদশর ইমতহাস ও 

মবশ্ব সিযতা 
মবজ্ঞাে ব্যবসায় উদযাগ রসায়ে 

মহন্দু িম ি ও নেমতক 

মশক্ষা 

বেৌে ধম থ ও তনকর্তি 

কিক্ষা 
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১৬ েদিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে কৃমষমশক্ষা     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সকাল ১১.৫৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

অষ্টম 

(সকাল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
কৃমষমশক্ষা গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 

বাাংলাদেদশর ইমতহাস ও 

মবশ্ব সিযতা 
ব্যবসায় উদযাগ রসায়ে 

র্তথ্য ও ব াগাভ াগ 

প্রযুকক্ত 

ইসলাম ও নেমতক 

মশক্ষা 

মিস্টিম ি ও নেমতক 

মশক্ষা 

১৭ েদিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সকাল ১১.৫৫) 
গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে কৃমষমশক্ষা     

অষ্টম 

(সকাল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 
রসায়ে র্তথ্য ও ব াগাভ াগ প্রযুকক্ত মবজ্ঞাে 

োংলাভদি ও 

কেশ্বপকরচয় 

ইসলাম ও নেমতক 

মশক্ষা 

মিস্টিম ি ও নেমতক 

মশক্ষা 

১৮ েদিম্বর 

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
কৃমষমশক্ষা গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সকাল ১১.৫৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

অষ্টম 

(সকাল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে কৃমষমশক্ষা     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 

বাাংলাদেশ ইমতহাস ও মবশ্ব 

সিযতা 
রসায়ে ব্যবসায় উদযাগ 

র্তথ্য ও ব াগাভ াগ 

প্রযুকক্ত 

মহন্দু িম ি ও নেমতক 

মশক্ষা 

বেৌে ধম থ ও তনকর্তি 

কিক্ষা 
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তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড ৪র্থ ি মিমরয়ড ৫ম মিমরয়ড ৬ষ্ঠ মিমরয়ড 

১৯ েদিম্বর  

২০২০ 

  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.৩৫- সকাল ১১.১৫) 
গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে কৃমষমশক্ষা     

সপ্তম 

(সকাল ১১.১৫- সকাল ১১.৫৫) 
গকির্ত গাহ িস্থ্যমবজ্ঞাে     

অষ্টম 

(সকাল ১১.৫৫- দুপুর ১২.৩৫) 
ইংভরকি ১ম পত্র গকির্ত     

েবম - েশম 

(দুপুর ১২.৩৫- দুপুর ২.৪৫) 

বাাংলাদেশ ইমতহাস ও মবশ্ব 

সিযতা 
রসায়ে 

োংলাভদি ও 

কেশ্বপকরচয় 
ব্যবসায় উদযাগ 

ইসলাম ও নেমতক 

মশক্ষা 

বেৌে ধম থ ও তনকর্তি 

কিক্ষা 

 

মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কম িকতিা ও উিদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কম িকতিা তার আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূহদক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও টেমণ মশক্ষকগণ মশক্ষার্থীদের “আমার ঘদর আমার 

স্কুল” অনুষ্ঠাে সম্পদকি অবমহত করদবে। মবদশষ প্রদয়াজদে ক্লাস রুটিে িমরবতিে হদত িাদর। িরবতী সপ্তাদহর রুটিে যর্থাসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর 

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

 

 

(প্রদেসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্ি) 

িমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

ও 

িমরিালক (িমর. ও উন্ন., অ. ো.) 

টোে: ০২-9559101  
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