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সাংসে বাাংলাদেশ টেমলমিশদের সময়সূমি অনুযায়ী 

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

তামরখ মিমরয়ড মবষয় 

১০ অদটাবম্বর ২০২০ 

[কিশ োর কিশ োরীশের 

বয়ঃসকিিোলীন  োকরকরি 

ও মোনকসি স্বোস্থ্য সম্পকিিত 

সশেতনতো এবং জীবন 

েক্ষতোকিকিি ক ক্ষো 

সংক্রোন্ত অকিশব ন 

(মোধ্যকমি পর্ িোশয়র সিল 

ক ক্ষোর্থীশের জন্য)] 

১ম কপকরয়ড 

(১১.৪৫- ১২.০৫) 
জজমস জস ন: ২য় অকিশব ন_জজন্ডোর ববষম্য, সোম্য ও সমতো  

২য় কপকরয়ড 

(১২.০৫- ১২.২৫) 
 োহোনো িোর্ট িন: পব ি-২_আমরোই রুখশবো 

৩য় কপকরয়ড 

(১২.২৫- ১২.৪৫) 

আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৩_আমোর মোনকসি প্র োকন্ত এবং আমোর পকরবোশরর প্রকত 

সমোনুভূকত প্রে িন 

৪র্ থ কপকরয়ড 

(১২.৪৫- ১.০৫) 
আমোর জীবন েক্ষতো: পব ি-৪_আমোর সময় ব্যবস্থ্োপনো এবং অধ্যয়ন েক্ষতোর েে িো 

 

তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড ৪র্ থ মিমরয়ড 

১১ 

অশটোবর 

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0) 
কহন্দুিম ি ও বনকতি ক ক্ষো   

 

সপ্তম 

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.৪0) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন  

 

অষ্টম 

(সিোল ১১.৪0- দুপুর ১2.২0) 
কৃকষ ক ক্ষো কবজ্ঞোন  

 

েবম 

(দুপুর ১2.২0- দুপুর 1.৪0) 
গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন রসোয়ন কহসোবকবজ্ঞোন 

বোংলো ২য় পত্র 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
জপৌরনীকত ও নোগকরিতো কৃকষ ক ক্ষো কবজ্ঞোন 

 

১২ 

অশটোবর  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0) 
কৃকষ ক ক্ষো   

 

সপ্তম 

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.৪0) 
কহন্দুিম ি ও বনকতি ক ক্ষো ইংশরকজ ২য় পত্র  

 

অষ্টম 

(সিোল ১১.৪0- দুপুর ১2.২0) 
বোংলো ২য় পত্র 

ইসলোম ও বনকতি 

ক ক্ষো 
 

 

েবম 

(দুপুর ১2.২0- দুপুর 1.২0) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় ইংশরকজ ১ম পত্র গকিত 

 

েশম 

(দুপুর ১.২0- দুপুর ২.45) 
ইসলোম ও বনকতি ক ক্ষো রসোয়ন অর্ থেীমত 

গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন 

১৩ 

অশটোবর  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয়   

 

সপ্তম 

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.৪0) 
কৃকষ ক ক্ষো বোংলো ১ম পত্র  

 

অষ্টম 

(সিোল ১১.৪0- দুপুর ১2.২0) 
কিষ্টিম ি ও বনকতি ক ক্ষো গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন  

 

েবম 

(দুপুর ১2.২0- দুপুর 1.৪0) 
কৃকষ ক ক্ষো পেোর্থ িকবজ্ঞোন ব্যবসোয় উশযোগ 

ভুশগোল ও পকরশব  

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
বোংলোশে  ও কবশ্বপকরেয় উচ্চতর গকিত বোংলো ১ম পত্র 

 

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

‘আমার ঘদর আমার স্কুল’-এর ক্লাস রুটিে 

 

তামরখ টেমণ ১ম মিমরয়ড ২য় মিমরয়ড ৩য় মিমরয়ড ৪র্ থ মিমরয়ড 

১৪ 

অশটোবর 

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০)  

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0) 
কিষ্টিম ি ও বনকতি ক ক্ষো   

 

সপ্তম 

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.৪0) 
কবজ্ঞোন 

ইসলোম ও বনকতি 

ক ক্ষো 
 

 

অষ্টম 

(সিোল ১১.৪0- দুপুর ১2.২0) 
কহন্দু িম ি ও বনকতি ক ক্ষো কৃকষ ক ক্ষো  

 

েবম 

(দুপুর ১2.২0- দুপুর 1.২0) 
বোংলো ১ম পত্র উচ্চতর গকিত অর্থ িনীকত 

 

েশম 

(দুপুর ১.২0- দুপুর ২.45) 
ইংশরকজ ১ম পত্র  কহসোবকবজ্ঞোন গকিত 

জীবকবজ্ঞোন 

১৫ 

অশটোবর  

২০২০ 

জাতীয় সঙ্গীত ও কদরাো সদিতেতা (সকাল ১০.৩৫-১০.৪০) 

ষষ্ঠ 

(সকাল ১0.40- সকাল ১১.০0) 
গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন   

 

সপ্তম 

(সকাল ১১.০0- সিোল ১১.৪0) 
কিষ্টিম ি ও বনকতি ক ক্ষো গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন  

 

অষ্টম 

(সিোল ১১.৪0- দুপুর ১2.২0) 
গোহ িস্থ্য কবজ্ঞোন 

ইসলোম ও বনকতি 

ক ক্ষো 
 

 

েবম 

(দুপুর ১2.২0- দুপুর 1.৪0) 

বোংলোশেশ র ইকতহোস ও 

কবশ্ব সিযতো 
কিন্যোন্স ও ব্যোংকিং কবজ্ঞোন 

ইংশরকজ ২য় পত্র 

েশম 

(দুপুর ১.৪0- দুপুর ২.45) 
পেোর্থ িকবজ্ঞোন বোংলো ২য় পত্র ব্যবসোয় উশযোগ 

 

 

মব. দ্র.: টজলা মশক্ষা কম থকতথা ও উিদজলা মাধ্যমমক মশক্ষা কম থকতথা তার আওতািীে প্রমতষ্ঠােসমূহদক এবাং প্রমতষ্ঠাে প্রিাে ও 

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

িমরবতথে হদত িাদর। িরবতী সপ্তাদহর রুটিে যর্াসমদয় মাধ্যমমক ও উচ্চ মশক্ষা অমিেপ্তর বাাংলাদেশ এর ওদয়বসাইদে 

(www.dshe.gov.bd) জাোদো হদব। 

 

 

(প্রদেসর ড. প্রবীর কুমার িট্টািার্য্থ) 

িমরিালক (প্রমশক্ষণ) 

ও 

িমরিালক (িমর. ও উন্ন., অ. ো.) 

টোে: ০২-9559101  

 

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

