
 

 
হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারর উচ্চ রিদ্যালয় 

অনলাইন ক্লাশের (ZOOM) শ্রেরি ও রিষয় রিরিক সময় িন্টন 

 সকাল সন্ধ্যা সংখ্যা 
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েরনিার 

04/09/2021 

৩য় িাংলা 

(শ্রমৌসুরম আখতার) 

৪র্ থ ইংশরজী 

(মামুন উর রহমান) 

১ম িাংলা 

(ডঃ োরিয়া) 

 

৫ম িাংলা 

(শ্রিরশদৌসী রহমান) 

 

৬ষ্ঠ িাংলা ১ম 

(শ্রমৌসুরম আখতার) 

 

৭ম গরিত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

৮ম ইংশররজ ১ম 

(তররকুল ইসলাম) 

৬ষ্ঠ ধম থ 

(হারিজুর রহমান) 

৮ম গরিত  

(সারিয়ার রহমান) 

৯ম িাংলা ১ম 

(মুেরিকুর রাহমান) 

১০ম গরিত 

(ইছাহাক আলী) 

৭ম িা রি 

(শ্রহাসশন আরা সার্ী) 

 

৯ম রিজ্ঞান 

(সারিয়ার রহমান) 

 

৯ম উঃ গরিত  

(আবুল িাোর) 

১০ম পদার্ থ  

(আবু শ্রহনা) 

১০ম রহসাি রিজ্ঞান 

(োমসুন নাহার) 

১০ম ইরতহাস  

(মাসাদুল হাসান) 

৯ম কৃরষ  

(ইছাহাক আলী) 

১০ম িাংলা ২য় 

(মুেরিকুর রাহমান) 

 

৯ম িা  ও রি 

(ডঃ োরিয়া) 
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ররিিার 

05/09/2021 

৩য় ইংশরজী 

(শ্র ািাইদা খাতুন) 

৪র্ থ ইংশরজী  

(মামুন উর রহমান) 

 

৬ষ্ঠ ইং১ম 

(মাসাদুল হাসান) 

 

৭ম রিজ্ঞান 

(সারকর উরিন) 

৮ম িাংলা ১ম 

(শ্রিরশদৌসী রহমান) 

৯ম ইং ২য় 

(মামুন উর রাহমান) 

৫ম গরিত  

(োমসুন নাহার) 

৭ম িাংলা ১ম 

(মুেরিকুর রাহমান) 

৮ম রিজ্ঞান 

(সারকর উরিন) 

৯ম ইং ১ম 

(শ্রমৌসুরম আখতার) 

৫ম ইং 

(হারিজুর রহমান) 

৬ষ্ঠ গরিত  

(োমসুন নাহার) 

৯ম+১০ম  তথ্য 

(সারিয়ার রহমান) 

৪র্ থ গরিত 

(শ্রহাসশন আরা সার্ী) 

২য় িাংলা 

(জারকর শ্রহাশসন) 

 

৯ম গরিত  

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

 

১০ম ইংশররজ ২য়  

(মামুন উর রহমান) 

১০ম গরিত 

(ইছাহাক আলী) 
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শ্রসামিার 

06/09/2021 

    

 

 

৯ম ধম থ 

(শ্রমাস্তারিজুর রহমান) 

 

১০ম িাং ১ম 

(রনোত নাছররন) 

১০ম রিজ্ঞান  

(আবুল িাোর) 

১০ম িা ও রি 

(ডঃ োরিয়া) 

৭ম ইং১ম 

(মরনরুজ্জামান) 

১০ম উঃ গরিত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

১০ম কৃরষ 

(ইছাহাক আলী) 
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অনলাইন ক্লাশের (ZOOM) শ্রেরি ও রিষয় রিরিক সময় িন্টন 

 

 সকাল সন্ধ্যা সংখ্যা 

 

সময় ৮.৩০-৯.০০ ৯.১৫-৯.৪৫ ১০.০০-১০.৩০ ১০.৪৫-১১.১৫ ৭.10-7.4০ 7.4৫-৮.1৫ ৯.০০-৯.4০ 

মঙ্গলিার 

07/09/২০২১ 

২য় ইংশরজী 

(মাসাদুল হাসান) 

৩য় রিজ্ঞান 

(আবুল িাোর) 

 

১০ম গরিত 

(ইছাহাক আলী) 

৮ম িাংলা ২য় 

(রনোত নাছররন) 

৫ম রিজ্ঞান 

(আবু শ্রহনা) 

৬ষ্ঠ িাংলা ২য় 

(রনোত নাছররন) 

৭ম গরিত 

(আবুল িাোর) 

৯ম ইংশরজী ২য় 

(মামুন উর  রহমান) 

৬ষ্ঠ রিজ্ঞান 

(সারকর উিীন) 

৭ম ইংশররজ ২য় 

(শ্রমৌসুমী আক্তার) 

৮ম ধম থ 

(শ্রমাস্তারিজুর রহমান) 

৯ম রসায়ন 

(সারকর উিীন) 

৪র্ থ িা ও রি 

(জারকর শ্রহাশসন) 

৯ম ভূশগাল 

(শ্রহাসশন আরা সার্ী) 

 

৯ম উঃ গরিত 

(আবুল িাোর) 

 

 

১০ম ইংশররজ ১ম 

(জারকয়া সুলতানা) 
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বুধিার 

08/09/২০২১ 

২য় গরিত 

(সারকর উিীন) 

 

৪র্ থ রিজ্ঞান 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

৫ম িা ও রি 

(মাসাদুল হাসান) 

৬ষ্ঠ গরিত 

(োমসুন নাহার) 

৭ম িাংলা ২য় 

(শ্রজাহুরা শ্রিগম) 

৮ম গরিত 

(সারিয়ার রহমান) 

৯ম পদার্ থ 

(আবু শ্রহনা) 

৯ম রহসাি রিজ্ঞান 

(োমসুন নাহার) 

৯ম ইরতহাস 

(মাসাদুল হাসান) 

৭ম ধম থ 

(শ্রমাস্তারিজুর রহমান) 

 

৯ম িাংলা ২য় 

(রনোত নাছররন) 

 

১০ম িাংলা ২য় 

(মুেরিকুর রহমান) 

৯ম গরিত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

৭ম িা রি 

(শ্রহাসশন আরা সার্ী) 

 

১০ম জীি 

(সারিয়ার রহমান) 

 

৮ম ইংশররজ ১ম 

(শ্রমাঃ মরনরুজ্জামান) 

 

১০ম উঃ গরনত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

 

৬ষ্ঠ ইংশররজ ২য় 

(মামুন উর  রহমান) 
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বৃহস্পরতিার 

09/09/২০২১ 

৬ষ্ঠ ইংশররজ ২য় 

(মামুন উর  রহমান) 

 

৮ম তথ্য 

(আবু শ্রহনা) 

১ম গরিত 

(শ্রিরশদৌসী রহমান) 

 

৪র্ থ িাংলা 

(শ্রজাহুরা শ্রিগম) 

 

 

৫ম ধম থ 

(সারিয়ার রহমান) 

৬ষ্ঠ গরিত 

(োমসুন নাহার) 

৭ম গরিত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

 

৭ম ইংশররজ ১ম 

(তররকুল ইসলাম) 

 

৯ম িাংলা ২য় 

(রনোত নাছররন) 

৯ম জীি 

(সারকর উিীন) 

৯ম শ্রপৌর 

(জারকর শ্রহাশসন) 

১০ম ইংশররজ ১ম 

(জারকয়া সুলতানা) 

৩য় ধম থ 

(শ্রমাঃ মরনরুজ্জামান) 

৯ম উঃ গরনত 

(আবুল িাোর) 

১০ম রসায়ন 

(ইছাহাক আলী) 

১০ম ভূশগাল 

(শ্রহাসশন আরা সার্ী) 

১০ম উঃ গরনত 

(ছাশনায়ার শ্রহাশসন) 

 

৯ম+১০ম িাইনান্স 

(শ্রিরশদৌসী রহমান) 
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         জারনশয় শ্রদয়া হশি। 

প্রধান রেক্ষক 

হাজী মুহাম্মদ মুহসীন সরকারর উচ্চ রিদ্যালয় 

রাজোহী 
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