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

 

সসললম নাওয়াজ সর্ৌধুরী, অধযক্ষ(ভারপ্রাপ্ত), রাউজান সরকালর কললজ, র্ট্টগ্রাম। 

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) আইণসটি- এস, এম, িাণিি উল্লাি    

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

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

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

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-1ম বর্ স স্বাধীন িাংলামদমির অভ্যূদময়র ইণিিাস- শ্রমািাম্মদ সুজন 

দুপুর ১২:01 ণম. রিরি-১ম বর্ স স্বাধীন িাংলামদমির অভ্যূদময়র ইণিিাস- শ্রমািাম্মদ সুজন 

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

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

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

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) যুণিণিদ্যা-মমাোঃ নুরুল আণজম শ্রচৌধুরী   

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-২য় বর্ স ব্যিস্থাপনা+রিসাবরবজ্ঞান+অর্ সনীরত: করিউটাি এবং তথ্য প্রযুরি-এস, এম িারবব উল্লাি  

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

িাসণমন আকিার 

ণিএসণস:পদার্ স-টুম্পা শ্রদ;সময় : দুপুর-01.01ণম. 

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) অর্ সনীণি-ইমাম শ্রিামসন    

সকাল ১১:01 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) অর্ সনীণি-ইমাম শ্রিামসন    

দুপুর ১1:31 ণম. অনাস স-২য় বর্ স ব্যবস্থাপনা+রিসাবরবজ্ঞান: রবজননস করমউরননকশন-ববািিান উরিন অর্ সনীরত+িাষ্ট্ররবজ্ঞান:বাংলানদনশিসমাজরবজ্ঞান-তাসরমনআকতাি 

সময়: দুপুি-12:01রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-2য় বর্ স ণিণিএস+অনাস স 2য় িষ স:ব্যিসাময়র 

আইনগি পণরমিি-আসমা সুলিানা 

ণিএসএস+ণিত্র: ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি-জণিরুল ইসলাম 

সময়: দুপুি-01:01রম. 

ণিএসণস:উণিদ+প্রাণি-ির্ব্সরী শ্রদ 

সময়: দুপুি-01:31রম. 

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

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

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) ণিসািণিজ্ঞান-মিারিান উণিন    

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) শ্রপৌরনীণি ও সুিাসন- অপন সা শ্রচৌধুরী    

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

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

নীরতমালা-সুজন রবশ্বাস- 

রবএসএস+রবএ: িাষ্ট্ররবজ্ঞান-সসয়দা বিনিনা আফনিাজ 

সময়: দুপুি-01:01রম. 

রবএসরস-গরিত-সবুজ দাশ 

সময়: দুপুি-01:31রম. 

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

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

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

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) ইসলামমর ইণিিাস ও সংস্কৃণি- শ্রমাোঃ মািফুজ আলম     

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-৩য় +4র্ স বর্ স ৩য় িষ স-ণিসািণিজ্ঞান+4র্ স িষ স ব্যিস্থাপনা: আণর্ সক ব্যিস্থাপনা-নজরুল ইসলাম গমিষিা পদ্ধণি: শ্রমািাম্মদ সুজন; সময়: দুপুি-01:01রম. 

 দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-১ম+অনাস স ১ম বর্ স ব্যণিক অর্ সনীণি-পূরিী শ্রচৌধুরী 

15 

জুলাই, 

2020 

বুধবাি 

16 

জুলাই, 

2020 

বৃিস্পরতবাি 

18 

জুলাই, 

2020 

শরনবাি 

19 

জুলাই, 

2020 

িরববাি 

20 

জুলাই, 

2020 

বসামবাি 



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

 

সসললম নাওয়াজ সর্ৌধুরী, অধযক্ষ(ভারপ্রাপ্ত), রাউজান সরকালর কললজ, র্ট্টগ্রাম। 

 

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

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

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

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) অর্ সনীণি-দীপন দাি     

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) অর্ সনীণি-দীপন দাি     

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

করণিণধ-মরিন উরিন গাজী; 

অর্ সনীরত+ িাষ্ট্ররবজ্ঞান+রিরি-৩য় বর্ স: ইংনিরজ-মাছুম মজুমদাি 

সময়: দুপুি-01:01রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-২য় বর্ স বাংলা জাতীয় ভার্া-প্রদীপ বড়ুয়া 

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

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

সকাল ১১:০1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(ব্যবসায় রশক্ষা) রফন্যান্স-আল মাসুদ িানা (অনাস স ১ম বর্ স রিসাবরবজ্ঞান+অনাস স ২য় বর্ স ব্যবস্থাপনা রবভাগ) 

সকাল ১১:৩1 ণম. একাদশ-দ্বাদশ(মানরবক) বপৌিনীরত ও সুশাসন-মরন আকতাি    

দুপুর ১২:০1 ণম. অনাস স-১ম বর্ স ২য় িষ স ব্যিস্থাপনা+ ১ম িষ স ণি:ণি: অর্ সায়মনর নীণিমালা-মমা: আণিক উল্লাি শ্রচৌধুরী বমৌরলক পরিসংখ্যান-ইমাম বিানসন 

সময়: দুপুি-01:01রম. 

পাশ্চনতেি িাষ্ট্ররিন্তা-মরন আকতাি 

সময়: দুপুি-01:31রম. 

দুপুর ১২:৩1 ণম. রিরি-১ম বর্ স ণিণিএস+অনাস স-1ম িষ স+অনাস স ২য় িষ স-অর্ সনীণি: 

ব্যিসায় পণরণচণি-এরিাদ উল্লাি শ্রচৌধুরী 

দশ সন-জয়নাল আনবরদন-দুপুি 

সময়: দুপুি-02:01রম. 

রবএসরস-িসায়ন-অপ সন কারন্ত 

ব্যানাজী; সময়: দুপুি-02:31রম. 
 

রবনশর্ রননদ সশনা : 

1। জুম অোপস এি মাধ্যনম বেরি কার্ সক্রম পরিিারলত িনব। র্ানদি বমাবাইনল বা করিউটানি জুম সফটওয়োি ইনস্টল কিা বনই তানদিনক বে বস্টাি বর্নক অোপসটি িাউননলাি কনি 

ইনস্টল কিনত িনব। িাউননলাি, ইনস্টল ও অোপস পরিিালনায় বকাননা সমস্যা িনল উি নম্বনি [01816938941; 01815952510] কল কনি প্রযুরি সিয়তা বনয়া র্ানব। তাছাড়া এ 

সংক্রান্ত একটি রভরিও টিউনটারিয়াল কনলনজি বফসবুক বপইজ-এ পাওয়া র্ানব। 

2। ক্লাস রুটিন অনুর্ারয় রনধ সারিত সমনয় জুম আইরি ও পাসওয়াি স ব্যবিাি কনি ক্লাসরুনম প্রনবশ কিনত িনব। আইরি ও পাসওয়াি স প্রনতেক রশক্ষার্ীি বমাবাইল নং-এ (ভরতসি সময় প্রদানকৃত) 

এসএমএস এি মাধ্যনম পাঠাননা িনব। উি এসএমএস-এ উনল্লরখত আইরি পাসওয়াি স অনলাইন ক্লাস িলাকালীন সকল ক্লানসি জন্য প্রনর্াজে িনব। বমাবাইল নং পরিবতসন বা অন্য বকাননা 

কািনি এসএমএস না বপনল তানদিনক রনননাি আইরি-2321995053; পাসওয়াি স-rgcollege ব্যবিাি কনি ক্লানস জনয়ন িনত িনব। 

3। অনলাইন ক্লানস বর্াগদাননি সামথ্যস আনছ এমন সকল রশক্ষার্ীনক ক্লানস অংশিিনিি রননদ সশ বদয়া র্ানে। প্ররতটি ক্লাস বিকরি সং িনব এবং রশক্ষার্ীনদি উপরস্থরত সংিক্ষি কিা িনব 

রবধায় রবর্য়টি অতীব জরুিী। প্রনতেক রশক্ষার্ীনক রমটিং-এ বর্াগদাননি সময় পরিরিরত উনল্লখ কিনত িনব। বর্মন-Monir_BS_101_Eleven অর্ সাৎ মরনি একাদশ ব্যবসায় রশক্ষা 

গ্রুনপি ছাত্র র্াি বিাল নং-101। 

4। ক্লাস সিন্ন িওয়াি একরদন পি বিকি সকৃত প্ররতটি ক্লাস কনলনজি বফসবুক বপজ(https://web.facebook.com/raozancollege.edu.bd)-এ আপনলাি কিা 

িনব। বকাননা রশক্ষার্ী জুম ক্লানস উপরস্থত র্াকনত না পািনল বা পূনব সি ক্লাসটি পুনিায় বদখনত িাইনল কনলনজি বফসবুক বপজ বর্নক বদখনত পািনব। 

5। বর্সকল বেরিি বা রবভানগি ক্লাস, রুটিনন উনল্লখ কিা িয়রন তানদি ক্লাস পিবতী রুটিনন অন্তর্ভ সি কিা িনব। প্রকারশত রুটিন শুধমাত্র আগামী 15-22 জুলাই, 2020 ইং তারিনখি জন্য 

রনরদ সষ্ট। অনলাইন ক্লাস সংক্রান্ত বর্নকাননা প্রশ্ন বা অরভনর্াগ অর্বা পিামশ স উি ইনমইল(raozan.govt.college@gmail.com) ঠিকানায় পাঠাননা র্ানব। 
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