


গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা ও উন্নয়ন উইাং 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা  
 

         

‘                ’ 

তাররখ শ্রেরণ ১ম রপররয়ড  ২য় রপররয়ড  

 

 

 

 

 

২9 মার্ চ ২০২০  

জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫) 

ষষ্ঠ  ইাংদররজ 

(সকাল ৯.০৫-৯.২৫) 

রবজ্ঞান 

(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫) 

সপ্তম বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

(সকাল ৯.৫০-১০.১০)  

রবজ্ঞান 

(সকাল ১০.১০-১০.৩০) 

অষ্টম গরণত 

 (সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ১০.৫৫-১১.১৫) 

নবম  তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

(সকাল ১১.২০-১১.৪০) 

গরণত 

 (সকাল ১১.৪০- দুপুর 

১২.০০)  

দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব 

 

তাররখ শ্রেরণ ১ম রপররয়ড  ২য় রপররয়ড  

 

 

 

 

 

 

30 মার্ চ ২০২০ 

জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫) 

ষষ্ঠ  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ৯.০৫-৯.২৫) 

তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ৯.২৫-৯.৪৫) 

সপ্তম তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ৯.৫০-১০.১০)  

রবজ্ঞান 

(সকাল ১০.১০-১০.৩০) 

অষ্টম গরণত 

 (সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫) 

রবজ্ঞান 

 (সকাল ১০.৫৫-১১.১৫) 

নবম  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ১১.২০-১১.৪০) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ১১.৪০- দুপুর 

১২.০০)  

দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব 

 

তাররখ শ্রেরণ ১ম রপররয়ড  ২য় রপররয়ড  

 

 

 

 

 

 

৩1 মার্ চ ২০২০ 

জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫) 

ষষ্ঠ  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ৯.০৫-৯.২৫) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ৯.২৫-৯.৪৫) 

সপ্তম তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ৯.৫০-১০.১০)  

বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ১০.১০-১০.৩০) 

অষ্টম তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ১০.৫৫-১১.১৫) 

নবম  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ১১.২০-১১.৪০) 

রসায়ন 

 (সকাল ১১.৪০- দুপুর 

১২.০০)  

 দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব 

 



 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

পররকল্পনা ও উন্নয়ন উইাং 

মাধ্যরমক ও উচ্চ রশক্ষা অরিেপ্তর 

বাাংলাদেশ, ঢাকা  

 

         

‘                ’ 

তাররখ শ্রেরণ ১ম রপররয়ড  ২য় রপররয়ড  

০১ এরপ্রল ২০২০ জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫) 

ষষ্ঠ  ইাংদররজ 

(সকাল ৯.০৫-৯.২৫) 

রবজ্ঞান 

(সকাল ৯.২৫-৯.৪৫) 

সপ্তম বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

(সকাল ৯.৫০-১০.১০)  

রবজ্ঞান 

(সকাল ১০.১০-১০.৩০) 

অষ্টম গরণত 

 (সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ১০.৫৫-১১.১৫) 

নবম  তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

(সকাল ১১.২০-১১.৪০) 

গরণত 

 (সকাল ১১.৪০- দুপুর 

১২.০০)  

দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব 

 

তাররখ শ্রেরণ ১ম রপররয়ড  ২য় রপররয়ড  

 

 

 

 

 

 

০2 এরপ্রল ২০২০  

জাতীয় সাংগীত ও কদরানা সদর্তনতা (সকাল ৯.০০-৯.০৫) 

ষষ্ঠ  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ৯.০৫-৯.২৫) 

তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ৯.২৫-৯.৪৫) 

সপ্তম তথ্য ও শ্র াগাদ াগ প্রযুরি  

 (সকাল ৯.৫০-১০.১০)  

রবজ্ঞান 

(সকাল ১০.১০-১০.৩০) 

অষ্টম গরণত 

 (সকাল ১০.৩৫-১০.৫৫) 

রবজ্ঞান 

 (সকাল ১০.৫৫-১১.১৫) 

নবম  বাাংলাদেশ ও রবশ্বপররর্য়  

 (সকাল ১১.২০-১১.৪০) 

ইাংদররজ 

 (সকাল ১১.৪০- দুপুর 

১২.০০)  

দুপুর ২.০০ টা – রবকাল ০৫ টা প চন্ত ক্লাসসমূহ পুনঃপ্রর্ার করা হদব 

 

রব. দ্র. পরবতী সপ্তাদহর রুটিন ০১ এরপ্রল ২০২০ তাররদখ মাউরশ ওদয়ব সাইদট (www.dshe.gov.bd)         

   ।   

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