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�াদশ ��িণর ব�বহািরক �াস

সং�া� িব�ি�
তািরখঃ

০৩ কািত�ক ১৪২৯ ব�া�

১৯ অে�াবর ২০২২ ি��া�

সরকাির �জলাল কেলেজ অধ�য়নরত ২০২১-২০২২ িশ�াবেষ�র উ� মাধ�িমক (�াদশ) ��িণর িবিভ� িবষেয়র ব�বহািরক �াস

আগামী  ২৩.১০.২০২২ ি�ঃ,  রিববার হেত িন�বিণ�ত �প ও  পিরবিত�ত সময়সূিচ অনযুায়ী অনিু�ত হেব। এ ব�াপাের সংি��

সকল িবভাগীয় �ধানেক �েয়াজনীয় ব�ব�া �হেণর অনেুরাধ জানােনা হেলা।

�পসমূহ

মানিবক িবভাগঃ  

�রাল ন�র ৭০১ �থেক ৭৫৮ পয��     = ৫৮ জন = মানিবক-A

�রাল ন�র ৭৫৯ �থেক ৮১৬ পয��     = ৫৮ জন = মানিবক-B

�রাল ন�র ৮১৭ �থেক ৮৭৬ ও অন�ান� = ৫৯ জন = মানিবক-C

          িব�ান িবভাগঃ  

        �রাল ন�র ১০১ �থেক ১৫৯ পয�� = ৫৮ জন =  িব-A

        �রাল ন�র ১৬০ �থেক ২১৭ পয�� = ৫৮ জন =  িব-B

         �রাল ন�র ২১৮ �থেক ২৭৮ পয�� = ৫৮ জন =  িব-C

         �রাল ন�র ২৭৯ �থেক ৩৪০ ও অন�ান� = ৬৪ জন = িব-D

বািণজ� িবভাগঃ 

�রাল ন�র ৪০১ �থেক ৪৬৪ পয��      = ৬৪ জন = বািণজ�-A

�রাল ন�র ৪৬৫ �থেক ৫২৯ ও অন�ান� = ৬৫ জন = বািণজ�-B

  

পিরসংখ�ান,  মেনািব�ান ও ভূেগাল িবষেয়র ছা�ছা�ীবৃ� সংি��

িবষেয়র ব�বহািরক �ােস একক �প িহেসেব অংশ�হণ করেব। 

বার
ব�বহািরক িবষয়সমূহ (�াদশ ��িণ)

আই িস িট পিরসংখ�ান মেনািব�ান ভূেগাল গিণত জীবিব�ান-১ জীবিব�ান-২ পদাথ�িব�ান রসায়ন

রিববার
বািণজ�-A (১.১৫-২.০০)

বািণজ�-B (২.০০-২.৪৫)
×

ব�বহািরক

(১.১৫-

২.০০)

× ×

িব�ান-B

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-A

(২.০০-২.৪৫)

িব�ান-A

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-B

(২.০০-২.৪৫)

িব�ান-D

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-C

(২.০০-২.৪৫)

িব�ান-C

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-D

(২.০০-২.৪৫)

�সামবার
মানিবক-B (১.১৫-২.০০)

মানিবক-A (২.০০-২.৪৫)
× × × ×

িব�ান-C

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-D

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-A

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-B

(১.১৫-২.০০)

ম�লবার
িব�ান-C (১.১৫-২.০০)

িব�ান-D (২.০০-২.৪৫)

ব�বহািরক

(১.১৫-

২.০০)

× ×
িব-A-(১.১৫-২.০০)

িব-B-(২.০০-২.৪৫)
× × × ×

বুধবার
মানিবক-C 

(১.১৫-২.০০)
× × × ×

িব�ান-D

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-C

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-B

(১.১৫-২.০০)

িব�ান-A

(১.১৫-২.০০)

বৃহ�িতবার
িব�ান-A (১.১৫-২.০০)

িব�ান-B (২.০০-২.৪৫)
× ×

ব�বহািরক

(১.১৫-

২.০০)

িব-C-(১.১৫-২.০০)

িব-D-(২.০০-২.৪৫)
× × × ×

Path://kernel_linux/home/mdsaikat/usr/share/routine_XII.odt

সময়ঃ  দপুূর ১.১৫-২.০০ পয�� 

�েফসর শরীফ আিতকু�ামান

অধ��

সরকাির �জলাল কেলজ, খলুনা

         দপুূর ২.০০-২.৪৫ পয��


