শহীদ আবদুর রব েসরিনয়াবাত েট�টাইল ইি�িনয়ািরং কেল, বিরশাল
িডেপ�ামা-ইন-েট�টাইল ইি�িনয়ািরং
�াশ র�িট-২০১৫-১৬ ; ১ম, ৩য় , ৪থ র্ ও৬� পব র্(২য় িশফট)।
বার/সময়

পব র
১ম

শিনবার

৩য়
৪থ র্
পব র
৬�
পব র
১ম

রিববার

৩য়
৪থ র্
পব র
৬�
পব র
১ম

েসামবার

৩য়
৪থ র্
পব র
৬�
পব র

১ম
১:৪৫ - ২:৩৫
গিণত-১
িমঃ েসিলম আখতার
ইয়াণ র্ �ানুেফকচ-১
িমঃ শিহদুল ইসলা
ওেয়ট �েসিসং -১
িমঃ েরদওয়ান েহােসন
ই�াি�য়াল �ােনজেম�
িমঃ নজর�ল ইসলাম
গিনত-১ (�বহািরক)
িমঃ েসিলম আকতার

২য়
৩য়
২:৩৫ - ৩:২৫
৩:২৫ - ৪:১৫
ইি�িনয়ািরং সাই�-২
বাংলা
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ জাহাংগীর কিবর
সমাজ িব�ান-২
েফি�ক �ানুেফকচা-১
িমঃ জাহাংগীর কিবর
িমঃ সাইদুর রহমা
ইয়াণ র্ �ানুেফকচা-২, �বঃ, (�প-ক) িমঃ শহীদুল ইসলা
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩, �বঃ, (�প-খ)িমঃ পিরেতাষ কুমার পা

েফি�ক �াকচার-২, �বঃ, (�প-ক) িমঃ জািহদুল হ
�িদং -২, �বঃ, (�প-খ)িমঃ শওগাতুল আল
েট�টাইল র েমিটিরয়া-১
িমঃ জািহদুল হ
পদাথ র্ িব�া-২
গিণত-৩
সমাজ িব�ান-২
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ েসিলম আখতার
িমঃ জাহাংগীর কিবর
পিরসং�ান
পিরেবশ পিরিচিত
কি�উটার এিপ�েকশন ১, �বহািরক
িমঃ আেনায়ার েহােসন
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ আলমগীর েহােসন
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩
ওেয়ট �েসিসং -৩, �বঃ, (�প-ক) িমঃ েরদওয়ান েহােসন
িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩, �বঃ, (�প-খ) িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
ইি�িনয়ািরং ে�াইং
গিনত-১
েট�টাইল র �ািটিরয়া-১
িমঃ েসিলম আখতার
িমঃ েরজাউল কিরম
িমঃ জািহদুল হ
ইয়াণ র্ �ানুেফকচ-১, (�বহািরক),, �প- এ, িমঃ শিহদুল ইসলা
গিণত-৩
পদাথ র-২, (�বহািরক), �প- িব, িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ েসিলম আখতার
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩,
েফি�ক �ান-২, �বঃ, (�প-ক) িমঃ সাইদুর রহমা/িমঃ জাহা�ীর আলম
িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
ওেয়ট �েসিসং -১, �বঃ, (�প-খ) িমঃ েরদওয়ান েহােসন
েট�ঃ কয্ালকুেলশ- ১
েফি�ক �াকচার-২,
�িদং -২,
িমঃ এনামুল হ
িমঃ জািহদুল হ
িমঃ শওগাতুল আল

৪থ র
৫ম
৪:৩০ - ৫:২০
৫:২০ - ৬:১০
েজনােরল েট�. �েসিসং, (�বহািরক), �প-িব িমঃ শিহদুল ইসলাম,
ইি�ঃ সাই�-২ (�বহািরক), �প এ িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা

৪:১৫-৪:৩০

ইয়াণ র্ �ানুেফকচা-২
িমঃ শহীদুল ইসলা

ওেয়ট �েসিসং -৩
িমঃ আবদুল কােদর েবপার

--------------------------------------------------------------ওয়াকর্শপ �াকিটস �বহাি, িমঃ েরজাউল কিরম
কি�উটার এিপ�ঃ-১ (�বহািরক), �প-এ িমঃ আলমগীর েহােসন
েফি�ক �ানুেফকচা-১, (�বহািরক), �প-িব, িমঃ জাহা�ীর আলম

িব

র

র
িবজেনস অগ্ানাইেজশ
িমঃ নজর�ল ইসলাম
েজনােরল েট�টাইল �েসিসং (�বহািরক), �প-এ িমঃ সাইদুর রহমা
ইি�িনয়ািরং সাই�-২ (�বহািরক), �প- িব িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
ইংেরজী-২
িমঃ জাহাংগীর কিবর
ইয়াণ র্ �ানুেফকচা-২
িমঃ শহীদুল ইসলা

বার/সময়

পব র

১ম
১:৪৫ - ২:৩৫

১ম
ম�লবার

বুধবা

বৃহঃবা

েজনােরল েট�ঃ�েসিসং-১
িমঃ সাইদুর রহমা
৩য়
পদাথ র্ িব�া-২
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমান
৪থ র্ পব েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩
িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
র
র
৬� পব িবজেনস অগ্ানাইেজশ
িমঃ নজর�ল ইসলাম
১ম
েজনােরল েট�ঃ �েসিসং
িমঃ শিহদুল ইসলা
৩য়
েফি�ক �ানুেফকচা-১
িমঃ সাইদুর রহমা
৪থ র্ পব পিরেবশ পিরিচিত
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা

২য়
২:৩৫ - ৩:২৫

৩য়
৩:২৫ - ৪:১৫

ইি�িনয়ািরং সাই�-২
গিনত-১
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ েসিলম আখতার
গিণত-৩
ইংেরজী-২
িমঃ েসিলম আখতার
িমঃ জাহাংগীর কিবর
ইয়াণ র্ �ানুেফকচা-২, �বঃ, (�প-খ) িমঃ শহীদুল ইসলা
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩, �বঃ, (�প-ক)িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
েফি�ক �াকচার-২, �বঃ, (�প-খ) িমঃ জািহদুল হ
�িদং -২, �বঃ, (�প-ক)িমঃ শওগাতুল আল
গিনত-১
বাংলািমঃ েসিলম আখতার
িমঃ জাহাংগীর কিবর
ইয়াণ র্ �ানুেফকচ, �বঃ, �প- িব, িমঃ শিহদুল ইসলা
পদাথ র-২, (�বহািরক), �প- এ, িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
কিম্টউটার এিপ�েকশন ২,
পিরসং�ান
�বহািরক
িমঃ আেনায়ার েহােসন

৪:১৫-৪:৩০

িব

র

৪থ র
৪:৩০ - ৫:২০

৫ম
৫:২০ - ৬:১০

ইয়াণ র্ �ানুেফকচ-১
িমঃ শিহদুল ইসলা
েফি�ক �ানুেফকচািরং- ২
িমঃ সাইদুর রহমা
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩
িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
ওয়াকর্শপ �াকিট(�বহািরক)
িমঃ েরজাউল কিরম
কি�উটার এিপ�ঃ-১ (�বহািরক), �প-িব িমঃ আলমগীর েহােসন
েফি�ক �ানুেফকচা-১, (�বহািরক), �প-এ, িমঃ জাহা�ীর আলম

িমঃ আলমগীর েহােসন

৬� পব র ই�াি�য়াল �ােনজেম�
ওেয়ট �েসিসং -৩, �বঃ, (�প-খ) িমঃ েরদওয়ান েহােসন
েফি�ক �াকচার-২,
িমঃ নজর�ল ইসলাম
েট�টাইল েটি�ং েকায়াঃ-৩, �বঃ, (�প-ক) িমঃ পিরেতাষ কুমার পা
িমঃ জািহদুল হ
১ম
শরীর চচ র্া �াবহাির
ইি�িনয়ািরং �ইং
ইি�িনয়ািরং সাই�-২
বাংলা (�বহািরক)
িমঃ জািহদুল হ
িমঃ েরজাউল কিরম
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা
িমঃ জাহাংগীর কিবর
িত
৩য়
ইয়াণ র্ �ানুেফকচ-১
েফি�ক �ানুেফকচা-১
ইংেরজী-২, (�বহািরক)
গিণত-৩, (�বহািরক)
িমঃ শিহদুল ইসলা
িমঃ সাইদুর রহমা
িমঃ জাহাংগীর কিবর
িমঃ েসিলম আখতার
েফি�ক �ান-২, �বঃ, (�প-খ) িমঃ সাইদুর রহমা/িমঃ জাহা�ীর আলম
৪থ র্ পব েফি�ক �ানুেফকচািরং- ২
ওেয়ট �েসিসং -১
ওেয়ট �েসিসং -১, �বঃ, (�প-ক) িমঃ েরদওয়ান েহােসন
িমঃ সাইদুর রহমা
িমঃ েরদওয়ান েহােসন
৬� পব র ওেয়ট �েসিসং -৩
�িদং -২
েট�ঃ কয্ালকুেলশ- ১
িমঃ আবদুল কােদর েবপার
িমঃ শওগাতুল আল
িমঃ এনামুল হ
�বহািরক েসেডর সংিশ�� সকল িশ�ক-কমর্চারী �বহািরক �ােশর সময় উপি�ত েথেক �াশ �হেণ সহায়তা করার জ� অনুেরাধ করা হই

ে�ণী িশ�ক কমর্কতর্

১ম পব র
৩য় পব র
৪থ র্ পব
৬� পব র

িমঃ জাহাঙগীর কিবর, জুিনয়র ই��া�
িমঃ েমাস�ািফজুর রহমা, জুিনয়র ই��া�
িমঃ সাইদুর রহমা, ই��া�র(িড.ি.আই)
িমঃ নজর�ল ইসলাম, চীফ ই��া�র

েমাঃ মিজবুর রহমা
অ�� (অিতঃ দাঃ)
শহীদ আবদুর রব েসরিনয়াবাত েট�টাই
ইি�িনয়ািরং কেলজ, বিরশাল।

