
রাউজান সরকারর কলেজ, রাউজান, চট্টগ্রাম; ভার্চ ূয়াল (অনলাইন) ক্লাস রুটিন; একাদশ-দ্বাদশ, রিরগ্র ও অনাস স শ্রেরির জনয 

তারিখ ও বাি সময় শ্রেণি ণিষয় ও ণিক্ষক অনাস স (ব্যিস্থাপনা, ণিসািণিজ্ঞান, অর্ সনীণি, রাষ্ট্রণিজ্ঞান) এিং ণিণি(ণিণিএস, ণিএসএস, ণিত্র, ণিএসণস) 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) িাংলা-প্রদীপ কুমার িড়ুয়া    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) গণিি-মমািাম্মদ নূরুল আব্বাছ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিন্যান্স, ব্যাংণকং ও ণিমা-মমাোঃ এরিাদ উল্লাি শ্র ৌধুরী   

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) শ্রপৌরনীণি-সসয়দা শ্ররমিনা আিমরাজ   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-২য় বর্ স/অনাস স-৩য় বর্ স ২য় িষ স-ণি:ণি:+৩য় িষ স ব্যিস্থাপনা: ব্যিসায় 

পণরসংখ্যান-মিারিান উণিন; 12:01রম. 

অনাস স ৩য় বর্ স ব্যবস্থাপনা: ণিমা ও ঝুঁণক 

ব্যিস্থাপনা-রনশাত িারিয়া; 12:31রম. 

২য় বর্ স অর্ সনীরত + িাষ্ট্ররবজ্ঞান+রিরি-৩য় বর্ স: 

ইংরিরি-মাছুম মজুমদাি; দুপুি-02:31রম. 

দুপুর ১1:01 ণম. রিরি-১ম বর্ স+অনাস স ১ম বর্ স স্বাধীন িাংলামদমির অভ্যূদময়র 

ইণিিাস-অপি সা শ্র ৌধুরী; 01:01ণম. 

রবরবএস+অনাস স ১ম বর্ স: রিসাবরবজ্ঞান 

নীরতমালা-সুিন রবশ্বাস; 02:01রম. 

ণিএ+ণিণিএস+ণিএসএস+অনাস স ১ম িষ স: ব্যণিক অর্ সনীণি-

িাসণমন আকিার; 01:31 ণম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) আইণসটি- এস, এম, িাণিি উল্লাি    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) রসায়ন- অপ সি কাণি ব্যানাজী    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ব্যিস্থাপনা-ণনিাি রাণজয়া   

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) যুণিণিদ্যা- শ্রমা: জয়নাল আমিণদন   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-১য় বর্ স /২য় বর্ স ণিণি ১ম িষ স(ণিণিএস)+অনাস স-

1ম িষ স: ব্যিস্থাপনার নীণিমালা-

আছমা সুলিানা; দুপুর-12.01ণম. 

অনাস স ২য় িষ স ণিসািণিজ্ঞান+ণিণি ২য় 

িষ স: ইন্টারণমণিময়ট একাউণন্টং-নজরুল 

ইসলাম, দুপুর-02.01 ণম. 

অর্ সনীরত ২য় বর্ স: গারিরতক 

অর্ সনীরত-দীপন দাশ; 

 দুপুি-01:31রম. 

রাষ্ট্রণিজ্ঞান ২য় িষ স : নারী 

রাজনীণি ও উন্নয়ন-মণন 

আকিার; দুপুি-02:31রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-২য় বর্ স+অনাস স ২য় বর্ স ণিণিএস+ণিএসএস+ণিত্র+অনাস স ১ম িষ স অর্ সনীণি ণিভাগ+অনাস স ২য় িষ স 

ণি.ণি. ও ব্যিস্থাপনা: সামণিক অর্ সনীণি-িাসণমন আকিার; 12:31ণম. 

রবএ/রবএসএস : িাষ্ট্ররবজ্ঞান-মরন আকতাি; দুপুি-01:01 রম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) ইংমরণজ-নাণগ সছ আকিার    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) পদার্ স-টুম্পা শ্রদ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিসািণিজ্ঞান-সুজন ণিশ্বাস    

সকাল ১১:31 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) শ্রপৌরনীণি-অপি সা শ্র ৌধুরী    

দুপুর ১2:01 ণম. অনাস স-২য় বর্ স ব্যবস্থাপনা+রিসাবরবজ্ঞান: ব্যবসায় গরিত 

-আল মাসুদ িানা; দুপুি-12:01রম. 

২য় বর্ স ব্যবস্থাপনা+১ম বর্ স রি.রব: অর্ সায়রনি 

নীরতমালা-এিশাদ উল্লাি চ ৌ.; 12:31 রম. 

অনাস স ২য় বর্ স অর্ সনীরত + িাষ্ট্ররবজ্ঞান+রিরি-

৩য় বর্ স: ইংরিরি-মাছুম মজুমদাি; 02:01রম. 

দুপুর 01:01 ণম. রিরি-১ম বর্ স ণিণিএস+অনাস স ১ম িষ স: ণিসািণিজ্ঞান 

নীণিমালা-সীমা  ক্রিিী; দুপুি-01:01রম. 

ণিএসএস+ণিত্র: ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি-মািফুজুল 

আলম; সময়: দুপুি-01:31রম. 

রসায়ন- অপ সি কাণি ব্যানাজী 

দুপুি-02.31 রম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) িাংলা-সসয়দা কামরুন নািার    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) গরিত-সবুি দাশ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিসািণিজ্ঞান-সীমা  ক্রিিী    

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) অর্ সনীণি(একাদি-দ্বাদি মানণিক ও ব্যিসায় ণিক্ষা)-পূরিী শ্র ৌধুরী   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-৩য় বর্ স ব্যিস্থাপনা+রিসাবরবজ্ঞান: ব্যবস্থাপনা রিসাবরবজ্ঞান 

-নিরুল ইসলাম; দুপুি-12.01 রম. 

অর্ সনীরত: পাবরলক ফাইন্যান্স-

ইমাম চিারসন; দুপুি-01.01 রম. 

িাষ্ট্ররবজ্ঞান: পরলটিকযাল কনরিটিউশন(PCDB)-

অপি সা চ ৌধুিী- দুপুি-01.31 রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-১ম বর্ স রবরবএস+অনাস স-১ম বর্ স: রিসাবরবজ্ঞান 

নীরতমালা-চবািিান উরিন 

রবএসএস+রবএ: দশ সন-নুরুল আরিম চ ৌধুিী 

সময়: দুপুি-02:01রম. 

উরিদ/প্রারি রবদ্যা-শর্ব্সিী চদ 

দুপুি-02.31রম. 
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রাউজান সরকারর কলেজ, রাউজান, চট্টগ্রাম; ভার্চ ূয়াল (অনলাইন) ক্লাস রুটিন; একাদশ-দ্বাদশ, রিরগ্র ও অনাস স শ্রেরির জনয 

তারিখ ও বাি সময় শ্রেণি ণিষয় ও ণিক্ষক অনাস স (ব্যিস্থাপনা, ণিসািণিজ্ঞান, অর্ সনীণি, রাষ্ট্রণিজ্ঞান) এিং ণিণি(ণিণিএস, ণিএসএস, ণিত্র, ণিএসণস) 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) িাংলা-সসয়দা কামরুন নািার    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) পদার্ স-টুম্পা শ্রদ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ব্যিসায় সংগঠন-আল মাসুদ রানা   

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি-মমাোঃ জণিরুল ইসলাম   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-৩য় বর্ স ২য় িষ স-ণি:ণি:+৩য় িষ স ব্যিস্থাপনা+ণিণি-

২য় িষ স ণিণিএস: িাংলামদমির করণিণধ-

মণিন উণিন গাজী; দুপুর-12.01ণম. 

৩য় বর্ স রি:রব:+৪র্ স বর্ স ব্যবস্থাপনা-

আরর্ সক ব্যবস্থাপনা-চমা: আরতক 

উল্লাি চ ৌধুিী, দুপুি: 02:31রম. 

অর্নীরত: ৩য় বর্ স-

শহুরি অর্ সনীরত-ইমাম 

চিারসন; 02.01 ণম. 

িাষ্ট্ররবজ্ঞান: ৩য় বর্ স: 

িািননরতক সমািতত্ত্ব: মরন 

আকতাি; দুপুি 01.31 ণম. 

দুপুর ১২:31 ণম. রিরি-১ম বর্ স অনাস স ১ম িষ স+ণিণি ১ম িষ স :ব্যণিক অর্ সনীণি-ইমাম শ্রিামসন;দুপুর-12.31ণম. রবএ/রবএসএস: দশ সন: িয়নাল আরবদীন; দুপুি-01.01রম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) ইংমরণজ-মাছুম মজুমদার    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) জীি ণিজ্ঞান-িব্বসরী শ্রদ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) অর্ সনীণি-(একাদি-দ্বাদি: মানণিক ও ব্যিসায় ণিক্ষা)-িাসণমন আকিার  

সকাল ১১:01 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) যুণিণিদ্যা-নুরুল আণজম শ্র ৌধুরী   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-১ম বর্ স ব্যিস্থাপনা+ণিসািণিজ্ঞান+ণিণি(ণিণিএস): ব্যিস্থাপনা-

শ্রমা: আণিক উল্লাি শ্র ৌধুরী; দুপুর-12.01 ণম. 

অর্ সনীরত:চমৌরলক গরিত -ইমাম 

চিারসন; দুপুি-02:31রম. 

রাষ্ট্রণিজ্ঞান: পাশ্চমিূর রাষ্ট্রণ িা-মণন 

আকিার; দুপুি-02:01রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-২য় বর্ স িাংলা জািীয় ভাষা-সসয়দা 

কামরুন নািার; 12:31ণম. 

অনাস স ১ম িষ স +ণিণি ১ম িষ স(ণিণিএস): ণিসািণিজ্ঞান: 

নীণিমালা-মণিন উণিন গাজী; দুপুর-01:01ণম. 

রবএ/রবএসএস: ইসলারমি ইরতিাস ও 

সংস্কৃরত:িরিরুল ইসলাম ; দুপুি-01.31রম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) ইংমরণজ-নাণগ সছ আকিার    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) গণিি-সবুজ দাি    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ব্যিস্থাপনা-আছমা সুলিানা    

সকাল ১১:31 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) শ্রপৌরনীণি-মমািাম্মদ সুজন    

দুপুর ১2:01 ণম. অনাস স-২য় বর্ স ব্যবস্থাপনা+রিসাবরবজ্ঞান+অর্ সনীরত: করিউটাি ও 

তথ্য প্রযুরি-এস,এম, িারবব উল্লাি; দুপুি-12:01রম. 

ব্যবস্থাপনা+রি.রব.: ব্যবসায় গরিত-

এিশাদ উল্লাি চ ৌধুিী; 12:31রম. 

িাষ্ট্ররবজ্ঞান:বাংলারদরশি িািননরতক 

অর্ সনীরত-চিরিনা আফরিাি-দুপুি-02:01রম. 

দুপুর 01:01 ণম. রিরি-১ম বর্ স ণিণিএস+অনাস স ১ম িষ স: ণিসািণিজ্ঞান 

নীণিমালা-মিারিান উণিন; দুপুি-01:01রম. 

ণিএসএস+ণিত্র: ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি-

মািফুজুল আলম; সময়: দুপুি-01:31রম. 

গণিি-মমািাম্মদ নূরুল আব্বাছ 

দুপুি-02.31 রম. 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) িাংলা-প্রদীপ কুমার িড়ুয়া    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) জীি ণিজ্ঞান-িব্বসরী শ্রদ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিসািণিজ্ঞান-মমা:মণিন উণিন গাজী    

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) যুণিণিদ্যা-জয়নাল আমিণদন   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-৩য় বর্ স ২য় িষ স-ণিসািণিজ্ঞান+৩য় িষ স 

ব্যিস্থাপনা: ব্যিসায় পণরসংখ্যান-

আল মাসুদ রানা; দুপুর-12.01 ণম. 

রিসাবরবজ্ঞান+রিরি-৩য় 

বর্ স(রবরবএস)-কি একাউরটং-

সুিন রবশ্বাস; দুপুর-02.31 ণম. 

অর্ সনীরত: কৃরর্ ও িামীি 

অর্ সনীরত-দীপন দাশ; দুপুি-

01.01 রম. 

িাষ্ট্ররবজ্ঞান: গরবর্িা পদ্ধরত ও 

পরিসংখ্যান-চিরিনা 

আফরিাি- দুপুি-01.31 রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-১ম বর্ স অনাস স-১ম বর্ স+রিরি ১ম বর্ স(রবরবএস) রিসাবরবজ্ঞান নীরতমালা-সীমা 

 ক্রবতী; দুপুর-12.31 ণম. 

রবএসএস+রবএ: িাষ্ট্ররবজ্ঞান-চমািাম্মদ 

সুিন;  দুপুি-02:01রম. 

ণিএসণস: রসায়ন- অপ সি কাণি 

ব্যানাজী; দুপুি-03.01 রম. 

 

 

চসরলম নাওয়াি চ ৌধুিী, অধ্যক্ষ, িাউিান সিকারি করলি। 
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রাউজান সরকারর কলেজ, রাউজান, চট্টগ্রাম; ভার্চ ূয়াল (অনলাইন) ক্লাস রুটিন; একাদশ-দ্বাদশ, রিরগ্র ও অনাস স শ্রেরির জনয 

তারিখ ও বাি সময় শ্রেণি ণিষয় ও ণিক্ষক অনাস স (ব্যিস্থাপনা, ণিসািণিজ্ঞান, অর্ সনীণি, রাষ্ট্রণিজ্ঞান) এিং ণিণি(ণিণিএস, ণিএসএস, ণিত্র, ণিএসণস) 

সকাল ১০:০০ ণম. একাদশ-দ্বাদশ(সকল রবভাগ) িাংলা-প্রদীপ কুমার িড়ুয়া    

সকাল ১০:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(রবজ্ঞান) পদার্ স-টুম্পা শ্রদ    

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিন্যান্স-মমা: আণিক উল্লাি শ্র ৌধুরী   

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি-মমাোঃ জণিরুল ইসলাম   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-৩য় বর্ স ব্যিস্থাপনা: সাংগঠণনক আ রি-

আছমা সুলিানা; দুপুর-12.01ণম. 

ণিসািণিজ্ঞান: ব্যিসায় ও 

িাণিণজূক আইন-ণনিাি 

রাণজয়া; দুপুর-03.01ণম. 

অর্নীরত: ৩য় বর্ স-আন্তিসারতক 

অর্ সনীরত(পব স-1)-পুিবী চ ৌধুিী; 

দুপুর-02.31 ণম. 

িাষ্ট্ররবজ্ঞান: ৩য় বর্ স বাংলারদরশি 

িনপ্রশাসন-চমািাম্মদ সুিন; 

দুপুর-02.01 ণম. 

দুপুর ১২:31 ণম. রিরি-১ম বর্ স অনাস স ১ম িষ স +ণিণি ১ম িষ স : ব্যণিক 

অর্ সনীণি-দীপন দাি; দুপুর-12:31ণম 

অনাস স ১ম িষ স +ণিণি ১ম িষ স(ণিণিএস): ণিসািণিজ্ঞান: 

নীণিমালা-নজরুল ইসলাম; দুপুর-01:01ণম. 

ণিএ/ণিএসএস : দি সন: নুরুল আণজম 

শ্র ৌধুরী; দুপুর-01:31ণম. 

রবরশর্ রনরদ সশনা : 

1। জুম অযাপস এি মাধ্যরম চেরি কার্ সক্রম পরি ারলত িরব। র্ারদি চমাবাইরল বা করিউটারি জুম সফটওয়যাি ইনিল কিা চনই তারদিরক চে চিাি চর্রক অযাপসটি িাউনরলাি করি 

ইনিল কিরত িরব। িাউনরলাি, ইনিল ও অযাপস পরি ালনায় চকারনা সমস্যা িরল উি নম্বরি [01816938941; 01815952510] কল করি প্রযুরি সিয়তা চনয়া র্ারব। তাছাড়া এ 

সংক্রান্ত একটি রভরিও টিউরটারিয়াল করলরিি চফসবুক চপইি-এ পাওয়া র্ারব। 

2। ক্লাস রুটিন অনুর্ারয় রনধ সারিত সমরয় জুম আইরি ও পাসওয়াি স ব্যবিাি করি ক্লাসরুরম প্ররবশ কিরত িরব। আইরি ও পাসওয়াি স প্ররতযক রশক্ষার্ীি চমাবাইল নং-এ (ভরতসি সময় প্রদানকৃত) 

এসএমএস এি মাধ্যরম পাঠারনা িরব। উি এসএমএস-এ উরল্লরখত আইরি পাসওয়াি স অনলাইন ক্লাস  লাকালীন সকল ক্লারসি িন্য প্ররর্ািয িরব। চমাবাইল নং পরিবতসন বা অন্য চকারনা 

কািরি এসএমএস না চপরল তারদিরক রনরনাি আইরি-2321995053; পাসওয়াি স-rgcollege ব্যবিাি করি ক্লারস িরয়ন িরত িরব। 

3। অনলাইন ক্লারস চর্াগদারনি সামথ্যস আরছ এমন সকল রশক্ষার্ীরক ক্লারস অংশিিরিি রনরদ সশ চদয়া র্ারে। প্ররতটি ক্লাস চিকরি সং িরব এবং রশক্ষার্ীরদি উপরস্থরত সংিক্ষি কিা িরব 

রবধায় রবর্য়টি অতীব িরুিী। প্ররতযক রশক্ষার্ীরক রমটিং-এ চর্াগদারনি সময় পরির রত উরল্লখ কিরত িরব। চর্মন-Monir_BS_101_Eleven অর্ সাৎ মরনি একাদশ ব্যবসায় রশক্ষা 

গ্রুরপি ছাত্র র্াি চিাল নং-101। রিরি ও অনারস সি চক্ষরত্র Rina_H-1_135 অর্ সাৎ রিনা অনাস স ১ম বর্ স রিসাবরবজ্ঞান রবভারগি ছাত্রী। রিরিি চক্ষরত্র D-1 রলখরত িরব। 

4। ক্লাস সিন্ন িওয়াি একরদন পি চিকি সকৃত প্ররতটি ক্লাস করলরিি চফসবুক চপি(https://web.facebook.com/raozancollege.edu.bd)-এ আপরলাি কিা 

িরব। চকারনা রশক্ষার্ী জুম ক্লারস উপরস্থত র্াকরত না পািরল বা পূরব সি ক্লাসটি পুনিায় চদখরত  াইরল করলরিি চফসবুক চপি চর্রক চদখরত পািরব। 

5। চর্সকল চেরিি বা রবভারগি ক্লাস, রুটিরন উরল্লখ কিা িয়রন তারদি ক্লাস পিবতী রুটিরন অন্তর্ভ সি কিা িরব। প্রকারশত রুটিন শুধমাত্র উরল্লরখত তারিরখি িন্য রনরদ সষ্ট। অনলাইন ক্লাস 

সংক্রান্ত চর্রকারনা প্রশ্ন বা অরভরর্াগ অর্বা পিামশ স উি ইরমইল(raozan.govt.college@gmail.com) ঠিকানায় পাঠারনা র্ারব। 

 

 

 সসললম নাওয়াজ সর্ৌধুরী, 

 অধযক্ষ(ভারপ্রাপ্ত), 

রাউজান সরকালর কললজ, র্ট্টগ্রাম। 
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