
নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 
াস ন- একাদশ ও াদশ িণ 
 (২7/০৯/২০২২ থেক কাযকর) 

 

রিববার 
বার িব ান বসায় িশ া মানিবক 

ক  নং ৩০১ ৩০২ ১০৬ 201 202 104 101 102 105 
শাখা ও রাল একাদশ িণ 

িব ান 1-150 
একাদশ িণ 

িব ান 151- শষ 
াদশ িণ 
িব ান 

একাদশ িণ 
.িশ.১-১৫০ 

একাদশ িণ 
.িশ.151- শষ 

াদশ িণ 
.িশ. 

একাদশ িণ 
মানিবক ১-১৫০ 

 একাদশ িণ 
মানিবক ১৫১- শষ 

 াদশ িণ 
মানিবক 

 

9.৩0-১০.২০ বাংলা MSA পদাথ িব ান AA গিণত MS ইংেরিজ KH অথনীিত BU িহ.িব. MGU ইসলাম িশ া AM আইিস  MK ইংেরিজ DF
B 

১০.২০-১১.১০ ািণিব ান SS বাংলা MSA পদাথ িব ান AA িহ.িব. MGU সংগঠণ AD ইংেরিজ DFB ইংেরিজ KH ইসলাম িশ া AM আইিস   
১১.১০-১২.০০ গিণত MS  ািণিব ান ND রসায়ন GM সংগঠণ AD ইংেরিজ DFB বাংলা MSA অথনীিত BU অথনীিত BU বাংলা MSA 
১২.০০-১২.40 রসায়ন GM গিণত MS বাংলা MSA অথনীিত BU িহ.িব. MGU সংগঠণ AD আইিস  MK ইংেরিজ DFB ইসলাম িশ া AM 
১২.40-০১.20 পদাথ িব ান AA রসায়ন GM ািণিব ান ND পিরসং ান MS পিরসং ান MS পিরসং ান GT পিরসং ান MS পিরসং ান MS পিরসং ান GT 
০1.২0-২.২০ ািণিব ান CT গিণত CT বাংলা CT বাংলা CT সংগঠণ CT সংগঠণ CT ইংেরিজ CT বাংলা CT ইসলাম িশ া CT 

২.২০-৩.২০ বাংলা CT বাংলা CT পদাথ িব ান CT ইংেরিজ CT পিরসং ান CT পিরসং ান CT অথনীিত CT অথনীিত CT আইিস  CT 

  ১১.1০-১২.০০  এর  াদশ  িণর মানিবক ও বসায় িশ া শাখার   বাংলা িবষেয়র াস একে  হেব। (ক  নং: ১০5)  
  ১২.4০-১.2০ এর  াদশ   িণর বসায় িশ া ও মানিবক শাখার   পিরসং ান িবষেয়র াস একে  হেব।  (ক  নং: ১০৫) 
  ১২.৪০-১.২০ এর  একাদশ  িণর বসায় িশ া ও মানিবক শাখার   পিরসং ান িবষেয়র াস একে  হেব।  (ক  নং: ১০১) 

 
 

              অ  
 নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 

 

 



 

নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 
াস ন- একাদশ ও াদশ িণ 
(২7/০৯/২০২২ থেক কাযকর) 

 

সামবার 
বার িব ান বসায় িশ া মানিবক 

ক  নং ৩০১ ৩০২ ১০৬ 201 202 104 101 102 105 
শাখা ও রাল একাদশ িণ 

িব ান 1-150 
একাদশ িণ 

িব ান 151- শষ 
াদশ িণ 
িব ান 

একাদশ িণ 
.িশ.১-১৫০ 

একাদশ িণ 
.িশ.151- শষ 

াদশ িণ 
.িশ. 
 

একাদশ িণ 
মানিবক ১-
১৫০ 

 একাদশ িণ 
মানিবক ১৫১- শষ 

 াদশ িণ 
মানিবক 

 

9.৩0-১০.২০ গিণত NRM পদাথ 
িব ান 

MKA ািণিব ান AH িহ.িব. MAR বাংলা FY অথনীিত SCD সমাজ িব ান MR আইিস  SS ইস.ইিতহাস IU 

১০.২০-১১.১০ পদাথিব ান MKA ািণিব ান AH গিণত NRM বাংলা FY সংগঠণ NC ইংেরিজ HA পৗরনীিত GU সমাজ িব ান MR ইংেরিজ HA 
১১.১০-১২.০০ ািণিব ান AH আইিস  SS রসায়ন AI/BM অথনীিত SCD ইংেরিজ HA িহ.িব. MAR ইস. ইিতহাস IU পৗরনীিত GU ি িব া MM 
১২.০০-১২.40 রসায়ন AI/BM গিণত NRM বাংলা FY ইংেরিজ HA িহ.িব. MAR সংগঠণ NC আইিস  SS ইস. ইিতহাস IU পৗরনীিত GU 
১২.40-০১.20 আইিস  SS রসায়ন AI/BM পদাথ িব ান MKA সংগঠণ NC অথনীিত SCD বাংলা FY ি িব া MM ি িব া MM সমাজিব ান MR 

০1.২0-২.২০ উি দিব ান CT উি দিব ান CT বাংলা CT আইিস  CT সংগঠণ CT বাংলা CT সমাজ িব ান CT সমাজ িব ান CT ইস.ইিতহাস CT 

২.২০-৩.২০ আইিস  CT আইিস  CT রসায়ন CT িহ.িব. CT িহ.িব. CT ইংেরিজ CT ইস. ইিতহাস CT ইস. ইিতহাস CT ইংেরিজ CT 
                     

  ১০.২০-১১.১০ এর াদশ িণর ইংেরিজ িবষেয়র াস বসায় িশ া ও মানিবক েপর একে  হেব। (ক  নং ১০৪) 
      
 

              অ  
 নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 

 



 
নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 

াস ন- একাদশ ও াদশ িণ 
 (২7/০৯/২০২২ থেক কাযকর) 

 

ম লবার 
বার িব ান বসায় িশ া মানিবক 

ক  নং ৩০১ ৩০২ ১০৬  201 202 104 101 102 105 
শাখা ও রাল একাদশ িণ 

িব ান 1-150 
একাদশ িণ 

িব ান 151- শষ 
াদশ িণ 
িব ান 

 একাদশ িণ 
.িশ.১-১৫০ 

একাদশ িণ 
.িশ.151- শষ 

াদশ িণ 
.িশ. 

একাদশ িণ 
মানিবক ১-১৫০ 

 একাদশ িণ 
মানিবক ১৫১- শষ 

 াদশ িণ 
মানিবক 

 

9.৩0-১০.২০ বাংলা YR গিণত AM ইংেরিজ WU সংগঠণ JCD িফ া  MSU আইিস  GT ইংেরিজ DFB ইস. ইিতহাস MA সমাজ িব ান MU 
১০.২০-১১.১০ উি দিব ান KU ইংেরিজ WU গিণত AM িফ া  MSU আইিস  GT িহ.িব. MAR বাংলা YR বাংলা YR ইস. ইিতহাস MA 
১১.১০-১২.০০ গিণত AM রসায়ন NM বাংলা YR আইিস  GT সংগঠণ JCD বাংলা YR সমাজ িব ান MU ইংেরিজ DFB বাংলা YR 
১২.০০-১২.40 রসায়ন NM বাংলা YR উি দিব ান KU অথনীিত GMS িহ.িব. MAR িফ া  MSU ইস. ইিতহাস MA সমাজ িব ান MU ি িব া AU 
১২.40-০১.20 ইংেরিজ WU উি দিব ান KU রসায়ন  GT িহ.িব. MAR অথনীিত GMS সংগঠণ JCD ি িব া AU ি িব া AU ইংেরিজ DFB 
০1.২0-২.২০ ািণিব ান CT ািণিব ান CT গিণত CT আইিস  CT আইিস  CT আইিস  CT ইংেরিজ CT ইংেরিজ CT ইস. ইিতহাস CT 

২.২০-৩.২০ গিণত CT গিণত CT উি দিব ান CT িফ া  CT িফ া  CT িহ.িব. CT ি িব া CT ি িব া CT সমাজ িব ান CT 

 
১০.২০-১১.১০ এর একাদশ িণর বাংলা িবষেয়র মানিবক েপর উভয় শাখার াস একে  হেব।  (ক  নং- ১০১) 
১১.১০-১২.০০ এর াদশ িণর বাংলা িবষেয়র াস িব ান, বসায় িশ া ও মানিবক েপর একে  হেব।  (ক  নং- ১০৬)  
 

               
                 অ  
 নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 

 
 

 



নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 
াস ন- একাদশ ও াদশ িণ  
(২7/০৯/২০২২ থেক কাযকর) 

 

ধবার 
বার িব ান বসায় িশ া মানিবক 

ক  নং ৩০১ ৩০২ ১০৬  201 202 104 101 102 105 
শাখা ও রাল একাদশ িণ 

িব ান 1-150 
একাদশ িণ 

িব ান 151- শষ 
াদশ িণ 
িব ান 

 একাদশ িণ 
.িশ.১-১৫০ 

একাদশ িণ 
.িশ.151- শষ 

াদশ িণ 
.িশ. 

একাদশ িণ 
মানিবক  ১-১৫০ 

একাদশ িণ 
মানিবক ১৫১- শষ 

াদশ িণ 
মানিবক 

9.৩0-১০.২০ গিণত KMH বাংলা RAS পদাথ িব ান MKA িহ.িব. MAH িফ া  NAI সংগঠণ SS পৗরনীিত SA আইিস  CT ইসলাম িশ া AH 
১০.২০-১১.১০ রসায়ন MAJ গিণত KMH উি দিব ান KU িফ া  NAI আইিস  RAK িহ.িব. MAH ইসলাম িশ া AH অথনীিত BH পৗরনীিত SA 
১১.১০-১২.০০ বাংলা RAS পদাথ িব ান AM রসায়ন MAJ আইিস  SKT সংগঠণ SS অথণীিত BH ইংেরিজ WU পৗরনীিত SA অথণীিত BH 
১২.০০-১২.40 উি দিব ান AK রসায়ন MAJ গিণত KMH সংগঠণ SS িহ.িব. MAH আইিস  SKT অথনীিত BH ইংেরিজ WU আইিস  GT 
১২.40-০১.20 পদাথ িব ান AM উি দিব ান SZ পদাথ িব ান AM অথনীিত BH অথনীিত BH পিরসং ান 

KMH আইিস  MK ইসলামিশ া AH পিরসং ান 
KMH 

০1.২0-২.২০ ািণিব ান CT ািণিব ান CT ািণিব ান CT পিরসং ান 
KMH 

পিরসং ান 
KMH িহ.িব. CT পিরসং ান KMH পিরসং ান KMH সমাজ িব ান CT 

২.২০-৩.২০ রসায়ন CT রসায়ন CT গিণত CT সংগঠণ CT সংগঠণ CT পিরসং ান CT সমাজ িব ান CT সমাজিব ান CT পিরসং ান CT 

 
 ১১.১০-১২.০০  এর াদশ িণর অথণীিত িবষেয়র াস বসায় িশ া ও মানিবক     েপর একে  হেব। (ক  নং- ১০৪) 

                       ১২.4০ - ০১.20  এর াদশ িণর পিরসং ান িবষেয়র াস বসায় িশ া ও মানিবক েপর একে  হেব।  (ক  নং- 1০৪) 
 

            
 
             অ  
 নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 

 
 
 
 

 
 

 



নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 
 াস ন- একাদশ ও াদশ িণ  

 (২7/০৯/২০২২ থেক কাযকর) 
 

হ িতবার 
বার িব ান বসায় িশ া মানিবক 

ক  নং ৩০১ ৩০২ ১০৬  201 202 104 101 102 105 
শাখা ও রাল একাদশ িণ 

িব ান 1-150 
একাদশ িণ 

িব ান 151- শষ 
াদশ িণ 
িব ান 

 একাদশ িণ 
.িশ.১-১৫০ 

একাদশ িণ 
.িশ.151- শষ 

াদশ িণ 
.িশ. 
 

একাদশ িণ 
মানিবক 
১-১৫০ 

 একাদশ িণ 
মানিবক 
১৫১- শষ 

 াদশ িণ 
মানিবক 

 

9.৩0-১০.২০ ইংেরিজ KH আইিস  MR উি দিব ান KU বাংলা RAK বাংলা RAK িফ া  NAI পৗরনীিত ABH ইসলামিশ া MMA ইসলাম িশ া MMA 
১০.২০-১১.১০ উি দিব ান AK ইংেরিজ KH বাংলা MFY িফ া  NAI আইিস  GT বাংলা RAK ইসলাম িশ া MMA পৗরনীিত ABH বাংলা RAK 
১১.১০-১২.০০ আইিস  MR রসায়ন NM আইিস  MK ইংেরিজ KH ইংেরিজ KH িহ.িব. CT বাংলা RAK বাংলা RAK ি িব া AU 
১২.০০-১২.40 রসায়ন NM গিণত AR ইংেরিজ KH আইিস  GT িফ া  NAI ইংেরিজ KH ি িব া AU ি িব া AU ইংেরিজ KH 

১২.40-০১.20 গিণত AR উি দিব ান SZ রসায়ন NM পিরসং ান GT পিরসং ান GT আইিস  ব. পিরসং ান GT পিরসং ান GT পৗরনীিত ABH 
০1.২0-২.২০ ািণিব ান CT ািণিব ান CT রসায়ন CT ইংেরিজ CT ইংেরিজ CT পিরসং ান GT ইসলাম িশ া CT ইসলামিশ া CT পিরসং ান GT 

২.২০-৩.২০ রসায়ন CT রসায়ন CT ািণিব ান CT িফ া  CT িফ া  CT িহ.িব. CT ি িব া CT ি িব া CT ইসলামিশ া CT 
 

9.৩0-১০.২০ এর একাদশ িণর বসায় িশ ার  বাংলা িবষেয়র াস সকল শাখার একে  হেব। (ক  নং- ২০১) 
১০.২০-১১.১০  এর াদশ িণর বাংলা িবষেয়র াস সকল েপর একে  হেব। (ক  নং- ১০৬) 
১১.১০-১২.০০ এর একাদশ িণর মানিবেকর  বাংলা িবষেয়র াস সকল শাখার একে  হেব। (ক  নং- ২০১) 
১২.০০-১২.4০  এর াদশ িণর ইংেরিজ িবষেয়র াস সকল েপর একে  হেব। (ক  নং- ১০৬) 
১২.4০-১.2০  এর একাদশ িণর পিরসং ান িবষেয়র াস বসায় িশ া ও মানিবক েপর একে  হেব। (ক  নং- ১০১) 
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 নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী 


