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াংদামধত ক্লা রুটিন  
 

‘আভায ঘদয আভায স্কুর’ 

 

 

তামযখ শ্রেমণ ১ভ মমযয়ড ২য় মমযয়ড 

২৬ এমপ্রর-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দেতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ইাংদযমজ ফাাংরা 

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 

গমণত 

 
ইাংদযমজ 

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ফাাংরা মফজ্ঞান 

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
গমণত জীফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
ভূদগার ও মযদফ অথ থনীমত 

২৭ এমপ্রর-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দেতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় মফজ্ঞান 

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় মফজ্ঞান 

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ইাংদযমজ ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় 

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
ইাংদযমজ মাফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় গমণত 

 ২৮ এমপ্রর-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দেতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ইাংদযমজ ফাাংরা 

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
গমণত ইাংদযমজ 

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ফাাংরা মফজ্ঞান 

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
গমণত জীফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
ভূদগার ও মযদফ অথ থনীমত 
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াংদামধত ক্লা রুটিন  
 

‘আভায ঘদয আভায স্কুর’ 

 

 

তামযখ শ্রেমণ ১ভ মমযয়ড ২য় মমযয়ড 

২৯ এমপ্রর-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দেতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় মফজ্ঞান 

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় মফজ্ঞান 

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ইাংদযমজ ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় 

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
ইাংদযমজ মাফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযেয় গমণত 

 

 

 

 

৩০ এমপ্রর-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দেতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫)  

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ইাংদযমজ ফাাংরা 

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
গমণত ইাংদযমজ 

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ফাাংরা মফজ্ঞান 

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
গমণত জীফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10)  
ভূদগার ও মযদফ অথ থনীমত 

 

মফ. দ্র.: মফদল প্রদয়াজদন ক্লা রুটিন মযফতথন দত াদয। যফতী প্তাদয রুটিন মথা ভদয়  ভাধ্যমভক ও উচ্চ মক্ষা 

অমধদপ্তয ফাাংরাদদ এয ওদয়ফ াইদে (www.dshe.gov.bd) জানাদনা দফ। 

 

 

 

প্রদপয ড. প্রফীয কুভায বট্টাোর্য্থ) 

মযোরক (প্রমক্ষণ) 

ও 

মযোরক (ময. ও উন্ন., অ. দা.) 

শ্রপান: ০২-9559101  

 

http://www.dshe.gov.bd/

