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ক্লাস রুটিন 

 

 

 

বার শ্রেণি  / সময় 
 

 ১ম ঘন্টা ২য় ঘন্টা ৩য় ঘন্টা ৪র্ থ ঘন্টা  ৫ম ঘন্টা ৬ষ্ঠ ন্টা ৭ম ঘন্টা ৮ম ঘন্টা 

১০.০০-১০.৪৫ ডভ ১০.৪৫-১১.৩০ ডভ ১১.৩০-১২.১৫ ডভ ১২.১৫-১.০০ ডভ ১.০০-১.৪৫ ডভ ১.৪৫-২.৩০ ডভ ২.৩০-৩.১৫ ডভ ৩.১৫-৪.০০ ডভ 

 

 

 

 

 

ডনফায 
 

 

 

 

 

 

একাদ দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা - ফপযদদৌ 

ই. ডক্ষা - ভুজজফুয 

 

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 

ইডতা --ুযাইয়া  

ইস.ইডতা--ফডরভ  

যায়ন – নুরুর  ইসলাম 

ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

ডযংখযান --াদদকুয 

জ়ীফডফজ্ঞান –অডভয় 

 উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 
ভাজকভ থ -ুভায়ুন কডফয 

 

 

ইংদযজজ ররুভ -আডভন 

 

 

ফাংরা-  ফখাযদদ 

অর্ থন়ীডত –জিসয়ার 

প্রদকৌ. -াভুজিন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

মুজিডফদযা -ভদনায়ায 

গডিত -খাদরক  
ফযফ. জ়ীফ ডফ.--ভাভুন 

 কৃডলডক্ষা -ভডভনযু 

ফৌযন়ীডত --যওন আর়ী 

দ্বাদ  

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা - ফপযদদৌ 

ই. ডক্ষা - ফভাজাদয 

ডযংখযান --াদদকুয 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  
উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ  

ভাজকভ থ -ুভায়ুন কডফয 

ইডতা --ুযাইয়া  

ই .ইডতা--ফডরভ  

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

 

 

ফাংরা-  ফখাযদদ 

 

 

ইংদযজজ ররুভ -আডভন 

গডিত -খাদরক  
ফযফ. জ়ীফ ডফ.--ভাভুন 

 কৃডলডক্ষা -ভডভনযু 

ফৌযন়ীডত --যওন আর়ী 

অর্ থন়ীডত –জিসয়ার 

প্রদকৌ. -াভুজিন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

মুজিডফদযা -ভদনায়ায 

ডিডি ১ভ ফল থ যাষ্ট্রডফজ্ঞান -যভান ই. ইডতা --ফডরভ   অর্ থন়ীডত- উাধা ই  ডক্ষা- ুদা স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান 
ভাজকভ থ – ফনভ  

ডিডি  ২য় ফল থ ইডতা --ুযাইয়া   ফাংরা --  ফখাযদদ দ থন -আনারুর  অর্ থন়ীডত –আবতাবুল স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ই ইডতা --জফাইদুর  

ডিডি ৩য় ফল থ ভদনাডফজ্ঞান--ফরডরন যাষ্ট্রডফজ্ঞান-- যভান দ থন -- আনারুর ই  ডক্ষা- ুদা ভাজকভ থ -ফনভ স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ইংদযজজ -আডভন  

 

 

যডফফায 
 

একাদ ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান-আফতাফ 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা- ফপযদদৌ 

অর্ থন়ীডত – পডযদুর 

প্রদকৌ. –াভজিন 

গডিত -খাদরক 

ফৌযন়ীডত – আ.যভান 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  
উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই .ইডতা--ফডরভ  

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

 

 

ইংদযজজ- ফকৌডক 

 

 

ফাংরা- কডনকা  

ফযা.দার্ থ—যাব্বাডন 

ই  ডক্ষা—ফভাজাদয 

মুজিডফদযা -ভদনায়ায 

ভদনাডফজ্ঞা-আতাায 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয 

দ্বাদ 
অর্ থন়ীডত – পডযদুর 

প্রদকৌ. –াভজিন 

গডিত -খাদরক  

ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান-আফতাফ 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা- ফপযদদৌ 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই .ইডতা--ফডরভ  

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

ফৌযন়ীডত – আ.যভান 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  
উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

 

ফাংরা- কডনকা 
 

ইংদযজজ- ফকৌডক 
ভদনাডফজ্ঞা-আতাায 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয 

ফযা.দার্ থ—যাব্বাডন 

ই  ডক্ষা—ভুজজফয 

মুজিডফদযা -ভদনায়ায 

ডিডি ১ভ ফল থ ইডতা—ুযাইয়া যাষ্ট্রডফজ্ঞান- যওন আর়ী  অর্ থন়ীডত-জডয়ায ই  ডক্ষা- ুদা দ থন -- আনারুর স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান  
ডিডি  ২য় ফল থ যাষ্ট্রডফজ্ঞান- যওন আর়ী ই ইডতা --ফডরভ  ফাংরা- কডনকা ভাজকভ থ -ুভায়ুন কডফয ভদনাডফজ্ঞা-আতাায ই  ডক্ষা- ুদা স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান দ থন -- পডযদ 

ডিডি ৩য় ফল থ ই ইডতা --জফাইদুর ইডতা—ুযাইয়া অর্ থন়ীডত-   উাধযক্ষ 

যায 
ইংদযজজ- ফকৌডক ভাজকভ থ -ুভায়ুন কডফয ভদনাডফজ্ঞা-আতাায স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান  



 

বার শ্রেণি  / সময় 
 

 ১ম ঘন্টা ২য় ঘন্টা ৩য় ঘন্টা ৪র্ থ ঘন্টা  ৫ম ঘন্টা ৬ষ্ঠ ন্টা ৭ম ঘন্টা ৮ম ঘন্টা 

১০.০০-১০.৪৫ডভ ১০.৪৫-১১.৩০ডভ ১১.৩০-১২.১৫ডভ ১২.১৫-১.০০ডভ ১.০০-১.৪৫ডভ ১.৪৫-২.৩০ডভ ২.৩০-৩.১৫ ৩.১৫-৪.০০ডভ 

 

 

ফাভফায  

একাদ ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ  

ডাফ ডফজ্ঞান – অদাক 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা - ফপযদদৌ 

মুজিডফদযা -ভদনায়ায 

কৃডলডক্ষা –ভডভনুয 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

ডযংখযান --াদদকুয 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 

ফৌযন়ীডত- যওন আর়ী 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  
উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

ভাজকভ থ – ুভাউন  

 

 

ইংদযজজ- ইভাইর 

 

 

ফাংরা - ফখাযদদ 

 

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 

অর্ থন়ীডত – পডযদুর 

প্রদকৌ. –াভজিন 

ইডতা --ুযাইয়া  

ই .ইডতা--জফাইদুর  

দ্বাদ দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা - ফপযদদৌ 

মুজিডফদযা –ভদনায়ায 

 

ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ  

ডাফ ডফজ্ঞান – অদাক 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  
 

ফৌযন়ীডত- যওন আর়ী 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  
উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

ভাজকভ থ – ুভাউন  

কৃডলডক্ষা –ভডভনুয 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

ডযংখযান --াদদকুয 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
 

 
ফাংরা --ফখাযদদ 

 

 

ইংদযজজ- ইভাইর 

অর্ থন়ীডত – পডযদুর 

প্রদকৌ. –াভজিন 

ভাজ কভ থ- ফনভ 

ইডতা --ুযাইয়া  

ই .ইডতা--জফাইদুর  

 

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 

ডিডি ১ভ ফল থ ইডতা—ুযাইয়া ই .ইডতা--ফডরভ  ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ দ থন -- আনারুর স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ভাজ কভ থ- ফনভ ই  ডক্ষা-ুদা 

ডিডি  ২য় ফল থ যাষ্ট্রডফজ্ঞান -যভান ইডতা—ুযাইয়া বাাংলা- ফখাযদদ ই  ডক্ষা- ফভাজাদয অর্ থন়ীডত-উাধযক্ষ স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ই ইডতা --ফডরভ দ থন -- পডযদ 
ডিডি ৩য় ফল থ ইংদযজজ- ইভাইর যাষ্ট্রডফজ্ঞান -যভান ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ অর্ থন়ীডত-আফতাফুর ই  ডক্ষা-ুদা স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ইডতা—ুযাইয়া ভাজ কভ থ- ফনভ 

 

 

ভঙ্গরফায 

একাদ ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ 

ফযাফ. .দার্ থ—যাব্বাডন 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ 

ডাফ ডফজ্ঞান – ভকফুর 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

মুজিডফদযা –আনারুর 

অর্ থন়ীডত-উাধযক্ষ 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

গডিত -খাদরক 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ই  ডক্ষা- ফভাজাদয 

 

 

ফাংরা - কডনকা 

 

 

ইংদযজজ- ফকৌডক 

ফৌযন়ীডত-আব্দযু যভান 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  

 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই .ইডতা—জফাইদুর 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 

 

দ্বাদ ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ 

ডাফ ডফজ্ঞান – ভকফুর 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ 

ফযাফ. .দার্ থ—যাব্বাডন 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

মুজিডফদযা –আনারুর 

অর্ থন়ীডত-আফতাফুর 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

গডিত -খাদরক 

 

 

ইংদযজজ- ফকৌডক 

 

 

ফাংরা- কডনকা 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই .ইডতা—জফাইদুর 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 

 

ফৌযন়ীডত-আব্দযু যভান 

জ়ীফডফজ্ঞান --অডভয়  

 

ডিডি ১ভ ফল থ 
দ থন – ভদনায়ায ই  ডক্ষা--ুদা  যাষ্ট্রডফজ্ঞান- যওন আর়ী ই ইডতা --ফডরভ স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান  দ থন -- পডযদ 

ডিডি  ২য় ফল থ ই  ডক্ষা-ভুজজফুয অর্ থন়ীডত-পডযদুর বাাংলা- কডনকা ই ইডতা --ফডরভ ভাজ কভ থ- ুভাউন স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান দ থন -- পডযদ  
ডিডি ৩য় ফল থ অর্ থন়ীডত-পডযদুর ইডতা—ুযাইয়া যাষ্ট্রডফজ্ঞান- যওন আর়ী ভাজ কভ থ- ুভাউন ইংদযজজ-আডভন স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ  

 

 

 

 

 
 



বার শ্রেণি  / সময় 

 

 ১ম ঘন্টা ২য় ঘন্টা ৩য় ঘন্টা ৪র্ থ ঘন্টা  ৫ম ঘন্টা ৬ষ্ঠ ন্টা ৭ম ঘন্টা ৮ম ঘন্টা  

১০.০০-১০.৪৫ডভ ১০.৪৫-১১.৩০ডভ ১১.৩০-১২.১৫ডভ ১২.১৫-১.০০ডভ ১.০০-১.৪৫ডভ ১.৪৫-২.৩০ডভ ২.৩০-৩.১৫ডভ ৩.১৫-৪.০০ 

 

 

 

ফুধফায 

একাদ ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

ফৌযন়ীডত- যওন আর়ী 

জ়ীফডফজ্ঞান –অডভয় 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই ইডতা --ফডরভ 

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 
মুজিডফদযা –ভদনায়ায 

গডিত –খাদরক 

কৃডলডক্ষা –ভডভনুয 

ডযংখযান --াদদকুয 

 

 

ফাংরা- রডতপ (  অধযক্ষ) 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

 

অর্ থন়ীডত – আফতাফুর 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয 

 

 

দ্বাদ ফৌযন়ীডত- যওন আর়ী 

জ়ীফডফজ্ঞান –অডভয় 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই ইডতা --ফডরভ 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 
ডাফ ডফজ্ঞান -- অদাক 

 

 

তর্য ও প্রমুজি -ছায়পুর 

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ভাজ কভ থ- ফনভ 

ভাজ ডফজ্ঞান – আফতাফ  

 

 

ফাংরা- রডতপ (  অধযক্ষ) 

মুজিডফদযা –ভদনায়ায 

গডিত –খাদরক 

কৃডলডক্ষা –ভডভনুয 

ডযংখযান --াদদকুয 

অর্ থন়ীডত – আফতাফুর 

ফযফ. যায়ন-যঞ্জন 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয 

 

 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

 

ডিডি ১ভ ফল থ 
দ থন – ভদনায়ায 

অর্ থন়ীডত--জডয়ায  ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ ভাজ কভ থ- ুভাউন স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ইডতা—ুযাইয়া  

ডিডি  ২য় ফল থ ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 
দ থন – পডযদ 

ফাংরা- রডতপ (  অধযক্ষ) ইডতা—ুযাইয়া যাষ্ট্রডফজ্ঞান-যভান স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান   

ডিডি ৩য় ফল থ অর্ থন়ীডত-পডযদুর ই  ডক্ষা- ফভাজাদয ই .ইডতা—জফাইদুর যাষ্ট্রডফজ্ঞান-যভান ইংদযজজ-আডভন স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ভাজ কভ থ- ুভাউন  

 

 

 

ফৃস্পডতফায 

একাদ ভদনাডফজ্ঞা-ফরডরন 

ফযাফ. .দার্ থ—যাব্বাডন 

ডাফ ডফজ্ঞান – ভকফুর 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

 

অর্ থন়ীডত-আফতাফুর 

গডিত –খাদরক 

ভাজ কভ থ- ুভাউন 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

 

 

ফাংরা - কডনকা 

 

 

ইংদযজজ- ইভাইর 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই ইডতা –ফডরভ 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 

জ়ীফডফজ্ঞান –অডভয় 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

মুজিডফদযা –পডযদ 

 

দ্বাদ দার্ থ রযাফ –জাাঙ্গ়ীয 

ফযফ .ং . ফযা – ফপযদদৌ 

ই  ডক্ষা-ভুজজফুয 

 

ভদনাডফজ্ঞা-ফরডরন 

ফযাফ. .দার্ থ—যাব্বাডন 

ডাফ ডফজ্ঞান – ভকফুর 

বূদগার -কাইয়ুভ কডফয  

 

 

ফাংরা --ফখাযদদ 

অর্ থন়ীডত-আফতাফুর 

গডিত –খাদরক 

ভাজ কভ থ- ুভাউন 

প্রদকৌ. আ. –াভজিন 

ইডতা—ুযাইয়া 

ই ইডতা –ফডরভ 

যায়ন --নুরুর  ইসলাম 

 

 

ইংদযজজ- ইভাইর 

 জ়ীফডফজ্ঞান –অডভয় 

উৎ. ও ডফ. নুয ইরাভ 

মুজিডফদযা –পডযদ 

ডিডি ১ভ ফল থ যাষ্ট্রডফজ্ঞান-যভান 
অর্ থন়ীডত –জিসয়ার  

দ থন – ভদনায়ায 
ই  ডক্ষা- ফভাজাদয স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ভাজ কভ থ- ফনভ ই .ইডতা—জফাইদুর 

ডিডি  ২য় ফল থ অর্ থন়ীডত-উাধযক্ষ ইডতা—ুযাইয়া ফাংরা - রডতপ (  অধযক্ষ) ভদনাডফজ্ঞা-আজাদ ই ইডতা --ফডরভ স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান  যাষ্ট্রডফজ্ঞান-যভান 

ডিডি ৩য় ফল থ ইডতা—ুযাইয়া 
দ থন – আনারুর 

ইংদযজজ- ইভাইর ই ইডতা --ফডরভ ভদনাডফজ্ঞা-আতাায 

 

স্বা.ফা. অ. ইডত.- যভান ই  ডক্ষা- ফভাজাদয ভাজ কভ থ- ফনভ 

 

 

 

 

 

 

 


