
১৪.০৬.২০ হতে ২০.০৬.২০ োরিখ পর্ যন্ত ক্লাতেি েময় এবং প্ররিক্ষকগতেি নাতমি োরিকা 

ক্ররমক 

নং 

রবষতয়ি নাম, ককাড ও 

পব য 

অধ্যাতয়ি নাম ক্লাতেি োরিখ ও 

েময় 

প্ররিক্ষতকি নাম ও পদবী এটিআই এি নাম  কমাবাইি নম্বি 

১ মাঠ ফেতিি চাষাবাদ-

১ (২৪২১) ২য় পব য 

অধ্যায়-৫, রচরন ফেি 

উৎপাদন প্রযুরি 

১৪.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

কেেরমন আিাি 

প্ররিক্ষক 

ঢাকা ০১৫৫৩৫৩৫৮০৮ 

২ ইংতিেী-২ 

(১৫২১) ২য় পব য 

Chapter-4 

Narration 

১৪.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

ড. হায়াে মাহমুদ 

মুখ্য প্ররিক্ষক 

ঈশ্বিদী, পাবনা ০১৭২৭১৮২৬১৫ 

৩ গৃহপারিে পারখ 

পািন 

(২৫৪১) ৪র্ য পব য 

অধ্যায়-৯ ও ১০ ১৫.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

বাদি চন্দ্র রবশ্বাে 

মুখ্য প্ররিক্ষক 

কদৌিেপুি, খুিনা ০১৭১৮০১৯৬০৫ 

৪ মৃরিকা রবজ্ঞান-২ 

(২৪৪১) 

৪র্ য পব য 

অধ্যায়-৭ ১৫.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

নােরিন নারহদ  গাইবান্ধা ০১৭১৭৪৬৩০৯০ 

৫ বীে প্রযুরি 

(২৪৬৩) 

৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-৮, কিকচাি-১ ১৬.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

ভূঞা এ টি এম ওবার়্দুল্লাহ  

রচফ ইন্সট্রাক্টি 

এ টি আই, ঢাকা ০১৯১৩২৫৭৭০৬ 

৬ রিক্ষাদাতনি 

মূিনীরে, পদ্ধরে ও 

মূল্যায়ন 

(১৫৬১)৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-৯, কিেন-১ ১৬.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

রমিা িানী দাে 

রেরনয়ি ইন্সট্রাক্টি  

কহামনা, কুরমল্লা  ০১৭১৫৬৭৭৯৪৮ 

৭ িোয়ন-২ 

(১৮২১) 

২য় পব য 

অধ্যায়-১১ 

োি ও োি ব্যবস্থাপনা 

১৭.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

কেৌরফকুন নাহাি, অরেরিি 

কৃরষ অরফোি,  

রিনাইগােী, কিিপুি 

েংযুি এটিআই,  কিিপুি      

কিিপুি   ০১৭৯০৮২৮০৪৫ 

 

৮ েীবরবজ্ঞান-২ 

(১৮২২) 

২য় পব য 

অধ্যায়-৫ 

উরিদ সু-প্রেনন 

১৭.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

 িারহদা িািরমন আফতিাে 

প্ররিক্ষক  

িহমেপুি, 

বরিিাি।  

০১৭২১১৬৯৯৯০ 

৯ কৃরষ েম্প্রোিে-১ 

(২৪৪২) 

৪র্ য পব য 

অধ্যায়-৪ ১৮.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

ড. কমাোঃ আব্দুি মান্নান 

অধ্যক্ষ (ভািপ্রাপ্ত) 

কহামনা, কুরমল্লা ০১৯১৫৪৭৩৩০৮ 

১০ উরিদপুরি ও োি 

ব্যবস্থাপনা 

(২৪৪৩) ৪র্ য পব য 

অধ্যায়-৬ ও ৭ ১৮.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

েিকাি েরফউদ্দীন 

আহতমদ 

মুখ্য প্ররিক্ষক 

 ঈশ্বিদী, পাবনা ০১৯৮৪৫৮০৯৭৪ 

১১ কৃরষ র্ারিকীকিে-১ 

(২৪৬১) ৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-৩ 

অন্তদ যাহী ইরিতনি পরিরচরে 

ও কার্ যপদ্ধরে 

২০.০৬.২০২০ 

কবিা ০১.০০-

০১.৩০ টা 

কমাোঃ মেলুবি িহমান 

মুখ্য প্ররিক্ষক 

 োেহাট, িংপুি ০১৭১৭৬৭৭৯২২ 

১২ েমবায় ও কৃরষ 

রবপনে 

(২৪৬২)৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-৭ 

েমবায় েরমরে 

২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০১.৩০-

০২.০০ টা 

রকতিাি আহতমদ 

প্ররিক্ষক 

কদৌিেপুি, খুিনা ০১৭২৬৩৫৩৫২৪ 

১৩ পদার্ য রবজ্ঞান-২ 

(১৮২৩) 

২য় পব য 

 অধ্যায়-৯ 

ইতিক্ট্রন ও কফাটন 

২০.০৬.২০২০ 

কবিা ০২.০০-

০২.৩০ টা 

কদবানন্দ রবশ্বাে 

ঊর্ধ্যেন প্ররিক্ষক 

রিনাইদহ ০১৭২১৩৪৩৯৫৯ 

১৪        েবেী চাষ 

(২৪২২) 

২য় পব য 

অধ্যায়-১৩ ও ১৪ 

িািিাক, ডাটািাক, 

পুইিাক, পািংিাক ও 

কিরমিাক চাষাবাদ 

২০.০৬.২০২০ 

কবিা ০২.৩০-

০৩.০০ টা 

নারহদা ইেিাম 

উর্ধ্যেন প্ররিক্ষক 

কদৌিেপুি, খুিনা ০১৯১৮৫৯৬৮২৮ 

১৫ বন ও বনায়ন 

(২৪৪৪) 

৪র্ য পব য 

বেেবারিি আরিনা, বধ  

ও িাস্তাি  াতি বৃক্ষতিাপন 

ককৌিি ও পরিচর্ যা 

২০.০৬.২০২০ 

 রবকাি ০৩.০০-

০৩.৩০ টা 

কমাোঃ লুৎফি িহমান 

রেকদাি 

রেরনয়ি ইনস্ট্রাক্টি 

 

োটুরিয়া, 

মারনকগি 

০১৭১২৬৪০৮৯৫ 



১৬ বািাই ব্যবস্থাপনা-১ 

(২৪৪৫) 

৪র্ য পব য 

অধ্যায়-৬ ২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৩.৩০-

০৪.০০ টা 

 আরেজুি িহমান 

মুখ্য প্ররিক্ষক 

কিিপুি ০১৯১২৬৮১৮৬০ 

১৭ রবকািমান েীবন ও 

মতনারবজ্ঞান 

(১৫৪১) 

৪র্ য পব য 

 অধ্যায়-৬ 

 

২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৪.০০-

০৪.৩০ টা 

ইয়ারেি আিাফাে 

প্ররিক্ষক 

কবগমগি, 

কনায়াখািী 

০১৭৬৮৭৩৩৯৬৪৫ 

১৮ কৃরষ অর্ যনীরে 

(১৫৬২) 

৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-৬ 

খামাি ব্যবস্থাপনা 

২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৪.৩০-

০৫.০০ টা 

ড. কমাোঃ মামুন উি িিীদ 

মূখ্য প্ররিক্ষক 

রিমুিেিী,গােীপুি ০১৯১১২২১৯২৭ 

১৯ ফুি ও সুদৃশ্য গাতেি 

চাষাবাদ 

(২৪৬৪) 

৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-১ 

ফুি ও সুদৃশ্য গাতেি 

পরিরচরে ও গুরুত্ব 

২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.০০-

০৫.৩০ টা 

আফতিাো সুিোনা  

প্ররিক্ষক 

আিাইহাোি, 

নািায়নগি 

০১৭৪০০৯৪১৯৮ 

২০ খাদ্য 

প্ররক্রয়াোেকিে-১ 

(২৪৬৫) ৬ষ্ঠ পব য 

অধ্যায়-১ 

খাদ্য ও পুরি 

২০.০৬.২০২০ 

রবকাি ০৫.৩০-

০৬.০০ টা 

কিারেনা আিাি 

ঊর্ধ্যেন প্ররিক্ষক 

আিাইহাোি, 

নািায়নগি 

০১৯১৩২৪০১৭০ 

 


