
কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

6ষ্ঠ শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 09:30 শ্রেকক 12:30 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

07/12/2022 

বুধফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
চারু ও কারুকলা 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

 
 

 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

6ষ্ঠ শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 09:30 শ্রেকক 12:30 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

07/12/2022 

বুধফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
চারু ও কারুকলা 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

 



 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

7ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 01:00 শ্রেকক 04:00 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

07/12/2022 

বুধফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
চারু ও কারুকলা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

 

 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

7ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 01:00 শ্রেকক 04:00 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

07/12/2022 

বুধফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
চারু ও কারুকলা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

 



 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

8ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 09:30 শ্রেকক 12:30 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
গড়িত 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

07/12/2022 

বুধফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
চারু ও কারুকলা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 

তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি  

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

 

 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

8ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 09:30 শ্রেকক 12:30 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
গড়িত 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
সাধারি ড়ফজ্ঞান 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

07/12/2022 

বুধফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
চারু ও কারুকলা 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয় 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 

তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি  

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা 

 

 



 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

9ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 01:00 শ্রেকক 04:00 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা ও রসায়ন ব্যফহাড়রক 

 

07/12/2022 

বুধফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয়/ড়ফজ্ঞান 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
জীফ ড়ফজ্ঞান/ড়হসাফ ড়ফজ্ঞান 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
উচ্চতর গড়িত/কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
রসায়ন/ব্যফসায় উকযেগ 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি ও জীফ ব্যফহাড়রক 

 

14/12/2022 

বুধফার 
োে ি/ড়পন্যান্স ও ব্যাংড়কং 

 

15/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
োে ি,উচ্চতর গড়িত ও কৃড়ষ ব্যফহাড়রক 

 

 

 

কুড়িগ্রাম সরকাড়র উচ্চ ড়ফদ্যালয়, কুড়িগ্রাম 

ফাড়ষ িক রীক্ষার রুটিন/২০২২ ড়িt 

9ম শ্রেড়ির জন্য 

তাড়রখ ও ফার সময় : সকাল 01:00 শ্রেকক 04:00 র্ িন্ত মন্তব্য 

28/11/2022 

শ্রসামফার 
ইংকরড়জ 1ম ত্র 

 

29/11/2022 

মঙ্গলফার 
ইংকরড়জ 2য় ত্র 

 

30/11/2022 

বুধফার 
ফাংলা 1ম ত্র 

 

01/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
ফাংলা 2য় ত্র 

 

04/12/2022 

রড়ফফার 
গড়িত 

 

05/12/2022 

শ্রসামফার 
ইসলাম ও ননড়তক ড়শক্ষা/ড়হন্দু ধম ি 

 

06/12/2022 

মঙ্গলফার 
শারীড়রক ড়শক্ষা ও রসায়ন ব্যফহাড়রক 

 

07/12/2022 

বুধফার 
ফাংলাকেশ ও ড়ফশ্বড়রচয়/ড়ফজ্ঞান 

 

08/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
জীফ ড়ফজ্ঞান/ড়হসাফ ড়ফজ্ঞান 

 

11/12/2022 

রড়ফফার 
উচ্চতর গড়িত/কৃড়ষ ড়শক্ষা 

 

12/12/2022 

শ্রসামফার 
রসায়ন/ব্যফসায় উকযেগ 

 

13/12/2022 

মঙ্গলফার 
তথ্য ও শ্রর্াগাকর্াগ প্রযুড়ি ও জীফ ব্যফহাড়রক 

 

14/12/2022 

বুধফার 
োে ি/ড়পন্যান্স ও ব্যাংড়কং 

 

15/12/2022 

বৃহস্পড়তফার 
োে ি,উচ্চতর গড়িত ও কৃড়ষ ব্যফহাড়রক 

 

 


