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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

 টেমণ মবষয় সময় 

06-03-2022 

রমববার 

 

ষষ্ঠ টেমণ 
ইাংদরমজ 4.১৫-4.৩৫ 

বাাংলা 4.৩৫-4.৫৫ 

সপ্তম টেমণ 
ইাংদরমজ 4.৫৫-5.১৫ 

গমণত 5.15-5.35 

অষ্টম শ্রেণি 
বাাংলা 5.35-5.55 

ইাংদরমজ 5.55-6.15 

নবম-দশম শ্রেণি 

গমণত 6.15-6.35 

বাাংলা 6.35-6.55 

পদার্ থণবজ্ঞান 6.55-7.15 

অর্ থেীমত 7.15-7.35 

07-03-2022 

টসামবার 

ষষ্ঠ টেমণ 
বাাংলা 4.১৫-4.৩৫ 

গমণত 4.৩৫-4.৫৫ 

সপ্তম টেমণ 
বাাংলা 4.৫৫-5.১৫ 

মবজ্ঞাে 5.15-5.35 

অষ্টম শ্রেণি 
ইাংদরমজ 5.35-5.55 

বাাংলাদেশ ও মবশ্বপমরিয় 5.55-6.15 

নবম-দশম শ্রেণি 

মবজ্ঞাে 6.15-6.35 

ইাংদরমজ 6.35-6.55 

রসায়ে 6.55-7.15 

ণিসাবণবজ্ঞান 7.15-7.35 

০8-03-2022 

মঙ্গলবার 

 

ষষ্ঠ টেমণ 
ইাংদরমজ 4.১৫-4.৩৫ 

মবজ্ঞাে 4.৩৫-4.৫৫ 

সপ্তম টেমণ 
বাাংলা 4.৫৫-5.১৫ 

ইাংদরমজ 5.15-5.35 

অষ্টম শ্রেণি 
বাাংলা 5.35-5.55 

মবজ্ঞাে 5.55-6.15 

নবম-দশম শ্রেণি 

গমণত 6.15-6.35 

ইাংদরমজ 6.35-6.55 

জীবমবজ্ঞাে 6.55-7.15 

শ্রপৌরনীণি ও নাগণরকিা 7.15-7.35 

 

 

 

 

http://www.dshe.gov.bd/
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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

 

 

মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কম থকতথা ও উপদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কম থকতথা তাঁর আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূহদক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও  

টেমণ মশক্ষকগণ মশক্ষার্ীদের “আমার ঘদর আমার স্কুল” অনুষ্ঠাে সম্পদকথ অবমহত করদবে। মবদশষ প্রদয়াজদে ক্লাস রুটিে পমরবতথে 

হদত পাদর। পরবতী সপ্তাদহর রুটিে যর্াসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর ওদয়বসাইদে 

(www.dshe.gov.bd) জাোদো হদব। 

  

 

(প্রদেসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্থ) 

পমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

ও 

টোকাল পদয়ন্ট, আমার ঘদর আমার স্কুল 

টোে: ০২-41050618 

 

 টেমণ মবষয় সময় 

০9-03-2022 

বুিবার 

 

ষষ্ঠ টেমণ 
গাি থস্থ্য ণবজ্ঞান 4.১৫-4.৩৫ 

গমণত 4.৩৫-4.৫৫ 

সপ্তম টেমণ 
বাাংলাদেশ ও মবশ্বপমরিয় 4.৫৫-5.১৫ 

গাি থস্থ্য ণবজ্ঞান 5.15-5.35 

অষ্টম শ্রেণি 
মবজ্ঞাে 5.35-5.55 

গমণত 5.55-6.15 

নবম-দশম শ্রেণি 

বাাংলাদেশ ও মবশ্বপমরিয় 6.15-6.35 

বাাংলা 6.35-6.55 

ণিন্যান্স  ও ব্াাংণকাং 6.55-7.15 

ভূগগাল ও পণরগবশ 7.15-7.35 

10-03-2022 

বৃহষ্পমতবার 

 

ষষ্ঠ টেমণ 
কৃমষমশক্ষা 4.১৫-4.৩৫ 

বাাংলাদেশ ও মবশ্বপমরিয় 4.৩৫-4.৫৫ 

সপ্তম টেমণ 
কৃমষমশক্ষা 4.৫৫-5.১৫ 

মবজ্ঞাে 5.15-5.35 

অষ্টম শ্রেণি 
বাাংলাদেশ ও মবশ্বপমরিয় 5.35-5.55 

কৃমষমশক্ষা 5.55-6.15 

নবম-দশম শ্রেণি 

ণিন্দু ধম থ ও ননণিক ণশক্ষা 6.15-6.35 

িথ্য ও শ্র াগাগ াগ প্রযুণি 6.35-6.55 

উচ্চির গণিি 6.55-7.15 

ব্বসায় উগযাগ 7.15-7.35 

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

