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ারক নং:                                                                                                          তািরখঃ 30/09/2020ি . 
 

 অনলাইন াস ন-অে াবর/2020  
ফস ক িলংকঃ www.facebook.com/lhscnj124530 

www.youtube.com/channel/UC8MhMRiMpsltwLIQiaC_F1Q?view_as=subscriber 
ম তািরখ বার িণ িবষয় িশ েকর নাম ম  

01 01/10/2020 হ িতবার 9ম পদাথ িব ান মাহাঃ শিহ ল ইসলাম  
02 03/10/2020 শিনবার 9ম েগাল ও পিরেবশ মাহাঃ খিল র রহমান  
03 04/10/2020 রিববার 6  ইসলাম ও নিতক িশ া মাঃ গালাম জাকািরয়া  
04 05/10/2020 সামবার 9ম বাং.ইিতহাস ও িব সভ তা মাহাঃ শাহজাহান আলী  
05 06/10/2020 ম লবার 9ম গিণত মাহাঃ গালাম মা দ  
06 07/10/2020 ধবার 9ম ইংেরিজ মাহাঃ আশরা ল ইসলাম  
07 08/10/2020 হ িতবার 9ম বাংলা 2য় প  মাঃ মিনম রজা  
08 10/10/2020 শিনবার 7ম গিণত ত ন মার সাহা  
09 11/10/2020 রিববার 7ম িব ান মাহাঃ িফেরাজ কিবর  
10 12/10/2020 সামবার 10ম পদাথ িব ান মাসাঃ সািবহা জাহান  
11 13/10/2020 ম লবার 7ম ত  ও যাগােযাগ ি  মাসাঃ হািববা খা ন  
12 14/10/2020 ধবার 9ম পৗরনীত ও নাগিরকতা মাসাঃ নািজরা ইয়াসিমন  
13 15/10/2020 হ িতবার 9ম পদাথ িব ান মাহাঃ শিহ ল ইসলাম  
14 17/10/2020 শিনবার 9ম েগাল ও পিরেবশ মাহাঃ খিল র রহমান  
15 18/10/2020 রিববার 7ম ইসলাম ও নিতক িশ া মাঃ গালাম জাকািরয়া  
16 19/10/2020 সামবার 6  গিণত মাহাঃ শাহজাহান আলী  
17 20/10/2020 ম লবার 10ম গিণত মাহাঃ গালাম মা দ  
18 21/10/2020 ধবার 9ম ইংেরিজ মাহাঃ আশরা ল ইসলাম  
19 22/10/2020 হ িতবার 10ম বাংলা 2য় প  মাঃ মিনম রজা  
20 24/10/2020 শিনবার 6  গিণত ত ন মার সাহা  
21 25/10/2020 রিববার 7ম িব ান মাহাঃ িফেরাজ কিবর  
22 26/10/2020 সামবার 10ম পদাথ িব ান মাসাঃ সািবহা জাহান  
23 27/10/2020 ম লবার 9ম ইংেরিজ মাহাঃ আশরা ল ইসলাম  
24 28/10/2020 ধবার 8ম গিণত ত ন মার সাহা  
25 29/10/2020 হ িতবার 9ম গিণত মাহাঃ গালাম মা দ  
26 31/10/2020 শিনবার 9ম বাংলা  মাঃ মিনম রজা  

 

 
( মাহা: শিহ ল ইসলাম) 

ধান িশ ক 
ল ী র উ  িব ালয় 

বারঘিরয়া, সদর, চ পাইনবাবগ ।  


