
 
 
 
 
 

দশম শ্রেণি  

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত ইংররনি ১ম তথ্য বা ও নব / সা নব 

রনববার গনিত বাংলা ১ম উ গ / কৃনি ধমম 

সসামবার  গনিত পদাথ্ম / নিিযান্স / প ৌরনীতি ইংররনি ১ম বাংলা ১ম 

মঙ্গলবার  ইংররনি ১ম বা ও নব / সা নব িীব / নি নব / ভূরগাল পদাথ্ম / নিিযান্স / প ৌরনীতি 

বুধবার ইংররনি ২য় উ গ / কৃনি  রসায়ি / বয উ / ইনতিাস বাংলা ২য় 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ২য় িীব / নি নব / ভূরগাল  রসায়ি / বয উ / ইনতিাস বাংলা ২য় 
 

নবম শ্রেণি - ক 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত বাংলা ১ম ধমম ইংররনি ১ম 

রনববার গনিত রসায়ি পদাথ্ম ইংররনি ২য় 

সসামবার  গনিত বাংলা ২য় পদাথ্ম  বা ও নব 

মঙ্গলবার  ইংররনি ২য় রসায়ি বাংলা ১ম িীব নবজ্ঞাি 

বুধবার ইংররনি ১ম িীব নবজ্ঞাি  উ গ তথ্য 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ১ম বা ও নব  বাংলা ২য় উ গ 
 

নবম শ্রেণি - খ 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার ইংররনি ১ম বাংলা ২য় গনিত তথ্য  

রনববার ইংররনি ১ম বয উ / ইনতিাস নিিযান্স / প ৌরনীতি বাংলা ২য় 

সসামবার ইংররনি ১ম গনিত  নিিযান্স / প ৌরনীতি সা নব 

মঙ্গলবার বাংলা ১ম বয উ / ইনতিাস গনিত নি নব / ভূরগাল 

বুধবার বাংলা ১ম নি নব / ভূরগাল  কৃনি ইংররনি ২য় 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ২য় সা নব  ধমম কৃনি 
 

অষ্টম শ্রেণি - ক 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত বা ও নব    বাংলা ১ম ইংররনি ১ম 

রনববার গনিত বা ও নব ইংররনি ১ম  বাংলা ২য় 

সসামবার  গনিত বা ও নব ইংররনি ১ম বাংলা ২য় 

মঙ্গলবার  গনিত নবজ্ঞাি  ইংররনি ২য় ধমম 

বুধবার বাংলা ১ম  তথ্য ইংররনি  ২য় নবজ্ঞাি 

বৃিস্পনতবার বাংলা ১ম  নবজ্ঞাি ইংররনি  ২য়  ধমম 

 

অষ্টম শ্রেণি - খ 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার ইংররনি ১ম নবজ্ঞাি  গনিত  বা ও নব 

রনববার ইংররনি ১ম বা ও নব গনিত  বাংলা ২য় 

সসামবার  ইংররনি ১ম বা ও নব  গনিত  বাংলা ২য় 

মঙ্গলবার  বাংলা ১ম ইংররনি ২য়  গনিত ধমম 

বুধবার বাংলা ১ম নবজ্ঞাি  ইংররনি ২য় ধমম 

বৃিস্পনতবার বাংলা ১ম তথ্য ইংররনি ২য় নবজ্ঞাি 



 
 
 
 
 

সপ্তম শ্রেণি - ক 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত ইংররনি ১ম নবজ্ঞাি বাংলা ২য় 

রনববার গনিত ইংররনি ১ম বাংলা ২য়  নবজ্ঞাি 

সসামবার গনিত ইংররনি ১ম  তথ্য বাংলা ১ম 

মঙ্গলবার গনিত বা ও নব ধমম  ইংররনি ২য় 

বুধবার বাংলা ১ম বা ও নব ধমম ইংররনি ২য় 

বৃিস্পনতবার বাংলা ১ম নবজ্ঞাি ইংররনি ২য় বা ও নব 

 

সপ্তম শ্রেণি - খ 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত  বা ও নব বাংলা ২য় ইংররনি ২য় 

রনববার গনিত  নবজ্ঞাি ইংররনি ১ম বাংলা ২য় 

সসামবার  গনিত নবজ্ঞাি ধমম ইংররনি ১ম 

মঙ্গলবার  গনিত বাংলা ১ম তথ্য ইংররনি ২য় 

বুধবার ইংররনি ২য় বাংলা ১ম  ধমম বা ও নব 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ১ম নবজ্ঞাি  বা ও নব বাংলা ১ম 
 

ষষ্ট শ্রেণি - ক 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার গনিত ইংররনি ২য় বাংলা ২য় বা ও নব 

রনববার গনিত ইংররনি ২য়  নবজ্ঞাি বাংলা ২য় 

সসামবার  গনিত বাংলা ১ম  বা ও নব ইংররনি ২য় 

মঙ্গলবার  গনিত নবজ্ঞাি  ইংররনি ১ম বা ও নব 

বুধবার ইংররনি ১ম বাংলা ১ম  ধমম নবজ্ঞাি 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ১ম তথ্য ধমম  বাংলা ১ম 
 

 

ষষ্ট শ্রেণি - খ 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা ৪র্থ  ঘণ্টা 

শনিবার বাংলা ১ম বা ও নব  গনিত ইংররনি ২য় 

রনববার বাংলা ১ম ধমম ইংররনি ২য়  নবজ্ঞাি 

সসামবার  বাংলা ১ম ধমম গনিত ইংররনি ২য় 

মঙ্গলবার  ইংররনি ১ম বাংলা ২য় গনিত নবজ্ঞাি 

বুধবার ইংররনি ১ম নবজ্ঞাি তথ্য বা ও নব 

বৃিস্পনতবার ইংররনি ১ম বা ও নব গনিত বাংলা ২য় 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

পঞ্চম শ্রেণি  

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা 

শনিবার বাংলা ইংররনি গনিত 

রনববার বাংলা বা ও নব গনিত 

সসামবার বাংলা বা ও নব নবজ্ঞাি 

মঙ্গলবার ইংররনি ধমম নবজ্ঞাি 

বুধবার ইংররনি গনিত ধমম 

 

 

চতুর্থ শ্রেণি  

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা 

শনিবার গনিত বাংলা ইংররনি 

রনববার গনিত বা ও নব নবজ্ঞাি 

সসামবার  গনিত নবজ্ঞাি বা ও নব 

মঙ্গলবার  ইংররনি বাংলা ধমম 

বুধবার ইংররনি বাংলা ধমম 

 

তৃতীয় শ্রেণি  

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা 

শনিবার গনিত  বা ও নব  ইংররনি 

রনববার গনিত বা ও নব  নবজ্ঞাি 

সসামবার  গনিত ইংররনি  বাংলা 

মঙ্গলবার  বাংলা ইংররনি ধমম 

বুধবার বাংলা নবজ্ঞাি ধমম 

 

ণিতীয় শ্রেণি  

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা 

শনিবার বাংলা গনিত ইংররনি 

রনববার বাংলা ইংররনি গনিত 

সসামবার  বাংলা ইংররনি গনিত 

মঙ্গলবার  বাংলা গনিত ইংররনি 

বুধবার বাংলা ইংররনি  গনিত 
 

প্রর্ম শ্রেণি 

বার ১ম  ঘণ্টা ২য় ঘণ্টা ৩য় ঘণ্টা 

শনিবার ইংররনি বাংলা গনিত 

রনববার ইংররনি বাংলা গনিত 

সসামবার  ইংররনি বাংলা গনিত 

মঙ্গলবার  ইংররনি বাংলা গনিত 

বুধবার ইংররনি বাংলা গনিত 

 


