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হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারর উচ্চ রিদ্যালয়, রাজশাহী 

ক্লাস রুটিন ২০২১  

০৯ অক্টাির থেক্ক ১৪ অক্টাির 
 

 

প্রেম রশফট 

িার থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১০০০ - ১০৪৫) ২য় রিররয়ড (১০: ৪৫-১১:২৫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

শরনিার 

০৯/১০/২১ 

 

 

এস, এস, রস - ২০২2 

3         

জ. ইছাহাক আলী 

ইংক্ররজ ১ম 

জ. জারকয়া সুলতানা 

নিম  থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১০45 - ১130) ২য় রিররয়ড (১1:30 -১2:10) 

9       ১ম 

জ.মুসরফকুর রহমান 

ইংক্ররজ ১ম 

জ.থমাোঃ মরনরুজ্জামান  

8 গরিত 

জ.আবুল িাশার 

      ১ম 

জ.মুসরফকুর রহমান 

7 িাংলা ২য় 

জ. রনশাত নাছররন 

ধম ম 

জ.থমাস্তারফজুর রহমান 

রিতীয় রশফট 

থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১১৪5 - ১২30) ২য় রিররয়ড (১২: 30-১:10) 

িঞ্চম থেরি 

 

3       

জ.থফরক্দৌসী রহমান 

ইংক্ররজ  

জ.হারফজুর রহমান 

চতুে ম থেরি 

 

১৬       

জ.ছাক্নায়ার থহাক্সন 

িাওরি 

জ.জারকর থহাক্সন 

১৭ িাওরি 

জ.জারকর থহাক্সন 

      

জ.ছাক্নায়ার থহাক্সন 

তৃতীয় রশফট 

থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১4৫ - ২৩0) ২য় রিররয়ড (২:৩0-৩:১0) 

এস, এস, রস - ২০২১ 3 জীিরিজ্ঞান 

জ.সারিয়ার রহমান 

রসায়ন 

জ.ইছাহাক আলী 

উচ্চতর গরিত 

জ.ছাক্নায়ার থহাক্সন 

4 ফাইনান্স 

জ.থফরক্দৌসী রহমান 

ব্যিসায় উক্দ্যাগ 

জ.সাঈদ আহমাদ 

5 ইরতহাস 

জ.মাসাদুল হাসান 

থিৌরনীরত 

জ.জারকর থহাক্সন 

র 
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হাজী মুহম্মদ মুহসীন সরকারর উচ্চ রিদ্যালয়, রাজশাহী 

ক্লাস রুটিন ২০২১  

০৯ অক্টাির থেক্ক ১৪ অক্টাির 
 

 

প্রেম রশফট 

িার থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১০০০ - ১০৪৫) ২য় রিররয়ড (১০: ৪৫-১১:২৫) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ররিিার 

১০/১০/২১ 

 

এস, এস, রস - ২০২২ 3 িাংলা ১ম 

জ. রনশাত নাছররন 

জীবববজ্ঞান 

জ.সারিয়ার রহমান 

ফাইনান্স 

জ.থফরক্দৌসী রহমান 
ভূগ াল 

জ.থহাসক্ন আরা সােী 
S 

 

কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১০45 - ১130) ২য় রিররয়ড (১1:30 -১2:10) 

অষ্টম (ক) 9  

 

ধর্ম 

জ.থমাস্তারফজুর রহমান 

ইংগেবজ ২য় 

জ .থমাোঃ মরনরুজ্জামান 

অষ্টম (ক) 8 ইংগেবজ ২য় 

জ .থমাোঃ মরনরুজ্জামান 

ধর্ম 

জ.থমাস্তারফজুর রহমান 

অষ্টম (খ) 7 ধর্ম 

জ.হারফজুর রহমান 

চারু ও কারুকলা 

জ.থজাহুরা থিগম 

অষ্টম (খ)  ৬ চারু ও কারুকলা 

জ.থজাহুরা থিগম 
ধর্ম 

জ.হারফজুর রহমান 

রিতীয় রশফট 

থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১১৪5 - ১২30) ২য় রিররয়ড (১২: 30-১:10) 

িঞ্চম থেরি 

 

3 িাওরি 

জ.মাসাদুল হাসান 

       

জ.শামসুন নাহার 

তৃতীয় থেরি 

 

১৬       

জ. মাহফূজা হক সুরম 

 

ইংগেবজ 

জ. থ ািাইদা খাতুন 

১৭ ইংগেবজ 

জ. থ ািাইদা খাতুন 

      

জ. মাহফূজা হক সুরম 

তৃতীয় রশফট 

থেরি কক্ষ নম্বর ১ম রিররয়ড (১4৫ - ২৩0) ২য় রিররয়ড (২:৩0-৩:১0) 

 

এস, এস, রস - ২০২২ 3 রসায়ন (ব্যিহাররক)  

জ.ইছাহাক আলী 

িদাে ম (ব্যিহাররক) 

জ.ছাক্নায়ার থহাক্সন 

4 ফাইনান্স 

জ.থফরক্দৌসী রহমান 

রহসাি রিজ্ঞান 

জ.শামসুন নাহার 

5 ভূগ াল 

জ.থহাসক্ন আরা সােী 

ইরতহাস 

জ.মাসাদুল হাসান 

 

রিোঃদ্রোঃ এই সময়সূচীর অনাকারিত থকাি িররিতমন হক্ল তা সংরিষ্ট থেিীর WhatsApp গ্রুি এ জারনক্য় থদয়া হক্ি। 
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