সরকাশর সহারসি িহীদ সসাহরাওয়াদথী করলজ, মাগুরা
উচ্চ মাধযশমক সেশণর ক্লাস রুশিি-২০২১
গ্রুপ: শবজ্ঞাি
শিক্ষার্থীর ধরণ
বার/সময়
িশি
রশব
সসাম
মঙ্গল
বুধ
বৃহস্পশত

৯:১৫-৯:২৫
স্বাস্থ্যশবশধ
সমরি
করলরজ
আগমণ ও
সেশণকরক্ষ
আসি গ্রহণ

২০২০-২০২১ শিক্ষাবষথ, পরীক্ষা-২০২২
৯:৩০-১০:১৫
১০:১৫-১১:০০
বাাংলা-৩৪০৩

রসায়ি-৩৪০৩

পদার্থশবজ্ঞাি-৩৪০৩

জীবশবজ্ঞাি ২য় পত্র-৩৪০৩
উচ্চতর গশণত-৩৪০৩
পদার্থশবজ্ঞাি বযবহাশরক-৩৪০৩

ইাংররশজ-৩৪০৩
জীবশবজ্ঞাি ১ম পত্র-৩৪০৩

আইশসশি/আইশসশি বযবহাশরক৩৪০৩

রসায়ি বযবহাশরক-৩৪০৩

উচ্চতর গশণত বযবহাশরক-৩৪০৩

জীবশবজ্ঞাি বযবহাশরক-৩৪০৩

অধযক্ষ
প্ররেসর সদবব্রত স াষ
সরকাশর সহারসি িহীদ সসাহরাওয়াদথী করলজ, মাগুরা

১১:০০-১১:১০১১:১৫-১১:২৫
স্বাস্থ্যশবশধ
সমরি
সেশণকক্ষ ও
করলজ
কযাম্পাস
তযাগ

স্বাস্থ্যশবশধ
সমরি
করলরজ
আগমণ ও
সেশণকরক্ষ
আসি গ্রহণ

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবষথ, পরীক্ষা-২০২১
১১:৩০-১২:১৫
১২:১৫-১:০০
পদার্থশবজ্ঞাি-৩৪০৩

জীবশবজ্ঞাি ১মপত্র-৩৪০৩

রসায়ি-৩৪০৩
পদার্থশবজ্ঞাি-৩৪০৩
রসায়ি-৩৪০৩

উচ্চতর গশণত-৩৪০৩
জীবশবজ্ঞাি ২য়পত্র-৩৪০৩
উচ্চতর গশণত-৩৪০৩

জীবশবজ্ঞাি বযবহাশরক-৩৪০৩
রসায়ি বযবহাশরক-৩৪০৩

১:০০-১:১০

স্বাস্থ্যশবশধ সমরি
সেশণকক্ষ ও
করলজ কযাম্পাস
তযাগ
পদার্থশবজ্ঞাি বযবহাশরক-৩৪০৩
উচ্চতর গশণত বযবহাশরক-৩৪০৩

সমাোঃ রুহুল আমীি
সহর াগী অধযাপক, পদার্থশবজ্ঞাি শবভাগ
আহবায়ক, রুশিি কশমশি
সরকাশর সহারসি িহীদ সসাহরাওয়াদথী করলজ, মাগুরা

সরকাশর সিারসি িিীে সসািরাওয়ােথী করলি, মাগুরা
উচ্চ মাধযশমক সেশণর ক্লাস রুশিি-২০২১
গ্রুপ: বযবসায় শিক্ষা
শিক্ষার্থীর ধরণ
বার/সময়
িশি
রশব
সসাম
মঙ্গল
বুধ
বৃিস্পশি

৯:১৫-৯:২৫
স্বাস্থযশবশধ
সমরি
করলরি
আগমণ ও
সেশণকরক্ষ
আসি গ্রিণ

২০২০-২০২১ শিক্ষাবষথ, পরীক্ষা-২০২২
৯:৩০-১০:১৫
১০:১৫-১১:০০
বযবস্থাপিা - ৬১০২
বাাংলা - ৬১০২
শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২
ইাংররশি - ৬১০২

বযবস্থাপিা - ৬১০২
আইশসশি/আইশসশি
বযবিাশরক - ৬১০২

শিন্যান্স - ৬১০২

১১:০০-১১:১০১১:১৫-১১:২৫

স্বাস্থযশবশধ
শবপিি - ৬১০২
সমরি
শবপিি - ৬১০২
সেশণকক্ষ ও
শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২
করলি
শিন্যান্স - ৬১০২
কযাম্পাস
িযাগ
শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২

অধযক্ষ
প্ররিসর সেবব্রি স াষ
সরকাশর সিারসি িিীে সসািরাওয়ােথী করলি, মাগুরা

স্বাস্থযশবশধ
সমরি
করলরি
আগমণ ও
সেশণকরক্ষ
আসি গ্রিণ

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবষথ, পরীক্ষা-২০২১
১১:৩০-১২:১৫
১২:১৫-১:০০
বযবস্থাপিা - ৬১০২

শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২

শিন্যান্স - ৬১০২
শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২
শবপিি - ৬১০২

শবপিি - ৬১০২
শিন্যান্স - ৬১০২
শবপিি - ৬১০২
শিসাবশবজ্ঞাি - ৬১০২

শিন্যান্স - ৬১০২

বযবস্থাপিা - ৬১০২

বযবস্থাপিা - ৬১০২

১:০০-১:১০
স্বাস্থযশবশধ
সমরি
সেশণকক্ষ ও
করলি
কযাম্পাস িযাগ

সমাোঃ রুহুল আমীি
সির াগী অধযাপক, পোর্থশবজ্ঞাি শবভাগ
আিবায়ক, রুশিি কশমশি
সরকাশর সিারসি িিীে সসািরাওয়ােথী করলি, মাগুরা

সরকাশর পহামসি িহীদ্ পসাহরাওয়াদ্থী কমলি, মাগুরা
উচ্চ মাধযশমক পেশণর ক্লাস রুশিি-২০২১
গ্রু : মািশবক
শিক্ষার্থীর ধরণ
বার/সময়

৯:১৫-৯:২৫

২০২০-২০২১ শিক্ষাবিথ, রীক্ষা-২০২২
৯:৩০-১০:১৫
১০:১৫-১১:০০

১১:০০-১১:১০

১১:১৫-১১:২৫

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবিথ, রীক্ষা-২০২১
১১:৩০-১২:১৫
১২:১৫-১:০০

িশি

যুশিশবদ্যা-২১০২

প ৌরিীশি-২১০২

ইসলামমর ইশিহাস ও
সংস্কৃশি/ইশিহাস-২১০২

রশব

অর্থিীশি-২১০২

ইংমরশি-২১০২

সমািশবজ্ঞাি-২১০২

ইসলামশিক্ষা/ াহথস্থ্যশবজ্ঞাি
/ শরসংখ্যাি/কৃশিশিক্ষা২১০২

অর্থিীশি-২১০২

যুশিশবদ্যা-২১০২

পসাম
মঙ্গল
বুধ
বৃহস্পশি

স্বাস্থ্যশবশধ
পমমি
কমলমি ইসলামশিক্ষা/ াহথস্থ্যশবজ্ঞাি/
স্বাস্থ্যশবশধ পমমি পেশণকক্ষ ও
আইশসশি/আইশসশি
বযবহাশরকআ মণ ও
কমলি কযাম্পাস িযা
শরসংখ্যাি/কৃশিশিক্ষা২১০২
পেশণকমক্ষ
২১০২
আসি গ্রহণ
ইসলামমর ইশিহাস ও
সংস্কৃশি/ইশিহাস-২১০২
বাংলা-২১০২
ইংমরশি-২১০২

স্বাস্থ্যশবশধ
পমমি
কমলমি
আ মণ ও
পেশণকমক্ষ
আসি গ্রহণ

সমািশবজ্ঞাি-২১০২

প ৌরিীশি-২১০২

ভূম াল-২১০২
বাংলা-২১০২

সমািশবজ্ঞাি-২১০২
যুশিশবদ্যা-২১০২

অধযক্ষ
প্রমেসর পদ্বব্রি প াি
সরকাশর পহামসি িহীদ্ পসাহরাওয়াদ্থী কমলি, মাগুরা

ভূম াল-২১০২

১:০০-১:১০

স্বাস্থ্যশবশধ
পমমি
পেশণকক্ষ ও
কমলি
কযাম্পাস িযা

ইসলামমর ইশিহাস ও
সংস্কৃশি/ইশিহাস-২১০২
প ৌরিীশি-২১০২
অর্থিীশি-২১০২

পমাোঃ রুহুল আমীি
সহমযা ী অধযা ক, দ্ার্থশবজ্ঞাি শবভা
আহবায়ক, রুশিি কশমশি
সরকাশর পহামসি িহীদ্ পসাহরাওয়াদ্থী কমলি, মাগুরা

