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মফত্র যভজান ভা উরদক্ষে াংদ ফাাংরাদদ টেমরমবদনয পুনঃমনধ ধামযত ভয়সূমি অনুমায়ী 

ক্লা রুটিন 
 

‘আভায ঘদয আভায স্কুর’  

তামযখ টেমণ ১ভ মমযয়ড ২য় মমযয়ড ৩য় মমযয়ড 

১০ টভ-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দিতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.০৫) 

গমণত 

 
 

 

প্তভ 

(কার ১১.০৫-১১.২৫) 
মফজ্ঞান  

 

অষ্টভ 

(     ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
গমণত  ফাাংরা 

 

নফভ 

(দুপুয ১২.০৫- দুপুয ০১.০৫) 
ইাংদযমজ জীফমফজ্ঞান মাফমফজ্ঞান 

দভ 

(দুপুয ১.০৫-     ২.10) 
মফজ্ঞান  যায়ন ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযিয়  

১১ টভ-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দিতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.০৫) 
ফাাংরা  

 

প্তভ 

(কার ১১.০৫-১১.২৫) 
গমণত   

অষ্টভ 

(     ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
মফজ্ঞান ইাংদযমজ  

নফভ 

(দুপুয ১২.০৫- দুপুয ০১.০৫) 
গমণত  দাথ ধমফজ্ঞান ইমতা 

দভ 

(দুপুয ১.০৫-     ২.10) 
জীফমফজ্ঞান অথ ধনীমত  মপন্যান্স ও ব্াাংমকাং 

১২ টভ-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দিতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.০৫) 
মফজ্ঞান   

প্তভ 

(কার ১১.০৫-১১.২৫) 
ফাাংরা   

অষ্টভ 

(     ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
গমণত ফাাংরা  

নফভ 

(দুপুয ১২.০৫- দুপুয ০১.০৫) 
ইাংদযমজ  জীফমফজ্ঞান  মাফমফজ্ঞান  

দভ 

(দুপুয ১.০৫-     ২.10) 
ফাাংরা  যায়ন  মফজ্ঞান  
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মফত্র যভজান ভা উরদক্ষে াংদ ফাাংরাদদ টেমরমবদনয পুনঃমনধ ধামযত ভয়সূমি অনুমায়ী 

ক্লা রুটিন 
 

‘আভায ঘদয আভায স্কুর’  

তামযখ টেমণ ১ভ মমযয়ড ২য় মমযয়ড ৩য় মমযয়ড 

১৩ টভ-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দিতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ফাাংরা   

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুমি    

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
মফজ্ঞান  ফাাংরা  

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
গমণত  জীফমফজ্ঞান  ইমতা  

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
ইাংদযমজ   তথ্য ও টমাগাদমাগ প্রযুমি অথ ধনীমত   

 

 

 

 

১৪ টভ-২০২০ 

জাতীয় ঙ্গীত ও কদযানা দিতনতা (কার 1০.৪০-১০.৪৫) 

লষ্ঠ 

(কার ১০.৪৫- ১১.২৫) 
ফাাংরাদদ ও মফশ্বমযিয়    

প্তভ 

(কার ১১.২৫- দুপুয ১২.০৫) 
ইাংদযমজ   

অষ্টভ 

(দুপুয ১২.০৫-১২.৪৫) 
ফাাংরা  গমণত  

নফভ 

(দুপুয ১২.৪৫- দুপুয ০১.২৫) 
ইাংদযমজ জীফমফজ্ঞান  ভূদগার ও মযদফ  

দভ 

(দুপুয ১.২৫- ২.10) 
মফজ্ঞান  যায়ন   অথ ধনীমত  

 

মফ. দ্র.: টজরা মক্ষা কভ ধকতধা ও উদজরা ভাধ্যমভক মক্ষা কভ ধকতধা তায আওতাধীন প্রমতষ্ঠানমূদক এফাং প্রমতষ্ঠান প্রধান ও 

টেমণ মক্ষকগণ মক্ষাথীদদয “আভায ঘদয আভায স্কুর” অনুষ্ঠান ম্পদকধ অফমত কযদফন। ১০ টভ দত ২০ টভ ২০২০ তামযখ 

ম ধন্ত লষ্ঠ ও প্তভ টেমণয ১টি কদয এফাং নফভ ও দভ টেমণয ৩টি কদয ক্লা প্রিামযত দফ। মফদল প্রদয়াজদন ক্লা রুটিন 

মযফতধন 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 বট্টািার্য্ধ) 

মযিারক (প্রমক্ষণ) 

ও 

মযিারক (ময. ও উন্ন., অ. দা.) 

টপান: ০২-9559101  

 

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

