
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

সরকারর এম এম কদলজ, যদশার। 

উরিেরবজ্ঞান রবভাগ 

এতদ্বারা উরিেরবজ্ঞান রবভাদগর সাংরিষ্ট সকলদক জানাদনা যাদে যয, সাংযুক্ত নতুন ক্লাশ রুটিন অনুসাদর রবভাদগর রবরভন্ন বদষ ের 

অনলাইন ক্লাশ আগামী ০৭/০৮/২০২১ ইাং শরনবার যেদক অনুরিত হদব। 

ওদেব এদেসঃ   ১। যেসবুক গ্রুপ - উরিেরবজ্ঞান রবভাগ, সরকারর এম এম কদলজ, যদশার। 

             ২। ইউটিউব – ayub hossain 

            3। যপজ- আমার ছাত্র-ছাত্রী (যপজ আইরি নাং- 100871598706032) 

                                     অনলাইন ক্লাস রুটিন   তাররখঃ ২৬/০৮/২০২১ 

বার / 

সমে 

৯:০০-১০:০০ ১০:০০-১১:০০ ১১:০০-১২:০০ ১২:০০-১:০০ 

শ
রন

ব
ার

  

1H (Phycology) 
এস. এম. আইয়ুব যহাদসন 

(৪ে ে) /যমাছাঃ যরহানা 

পারভীন (১ম)/ যমাঃ আব্দুল 

মরমন (২ে, ৩ে) 

3H (Cytology and 

Cytogenetics)  

ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান (১ম) 

/ যমাছাঃ যরহানা পারভীন (২ে, 

৩ে,৪ে ে) 

2M (Taxonomy, Plant 

Physiology) 
এস. এম. আইয়ুব যহাদসন (T-

২ে)/ যমাছাঃ যরহানা পারভীন (T-

১ম) / ি. যমাঃ আশরাফুল আলম 

(P-৩ে,৪ে ে) 

XII 
যমাঃ নওদশর আরল মরিক / 

যমাঃ শররফুল হাসান 

র
রব

ব
ার

 

1H ( Mycology) 
যমাঃ নওদশর আরল মরিক 

(১ম) / ি. যমাঃ আশরাফুল 

আলম (৩ে)/ যমাছাঃ 

কামরুন্নাহার (২ে,৪ে ে) 

 3H (Pathology,Gymnosperm) 
যমাঃ নওদশর আরল মরিক (P-

২ে)/  রজন্নাত আরা (P-১ম,৪ে ে) 

যমাছাঃ কামরুন্নাহার (G-৩ে) 

XI 
ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান / 

ি. যমাঃ আশরাফুল আলম   

2M ( Ecology,Genetics) 

ি. রজ.এম শারহকুজ্জামান (G-১ম) / 

যমাঃ আব্দুল মরমন (E-২ে) / যমাঃ 

শররফুল হাসান (G-৩ে,৪ে ে)   

যস
াম

ব
ার

 

1H ( 

Microbiology) 
ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান 

(১ম)/ যমাঃ শররফুল 

হাসান (২ে)/ রজন্নাত আরা 

(৩ে,৪ে ে) 

 3H (Plant biochemistry) 

এস. এম. আইয়ুব যহাদসন 

(১ম,২ে,৩ে)/ যমাছাঃ যরহানা 

পারভীন (৪ে ে) 

4H (Molecular Biology 

Biotechnology) 

ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান 

(MB-২ে)/ ি. যমাঃ আশরাফুল 

আলম (MB-৩ে)/  যমাঃ 

শররফুল হাসান (BI-১ম,৪ে ে) 

XII 
ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান /  

যমাঃ আব্দুল মরমন  

ম
ঙ্গ

ল
ব
ার

 2H (Higher Cryptogams) 

ি. যমাঃ আশরাফুল আলম 

(১ম, 3ে)/ যমাঃ শররফুল 

হাসান (2ে, ৪ে ে) 

 3H ( Genetics, Ecology) 

ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান (G-

২ে) / যমাঃ শররফুল হাসান 

(G-৩ে)/ যমাঃ আব্দুল মরমন (E-

১ম, ৪ে ে)   

4H (Agronomy , Limnology, 
Eco. Botany)  
যমাঃ আব্দুস সাত্তার , যমাঃ 

নওদশর আরল মরিক (A-১ম)/ 

রজন্নাত আরা (L-২ে,৩ে) / 

যমাছাঃকামরুন্নাহার (EB-৪ে ে) 

1M 

যমাঃ আব্দুস সাত্তার/যমাঃ রজল্লুল 

বারী/ যমাছাঃকামরুন্নাহার 

(১ম,২ে,৪ে ে) ি. রজ. এম 

শারহকুজ্জামান (৩ে)  

বু
ধ
ব
ার

 

2H (Taxonomy ) 
ি. রজ. এম শারহকুজ্জামান 

৩ে) /  এস. এম. আইয়ুব 

যহাদসন (৪ে ে) / যমাছাঃ 

কামরুন্নাহার (১ম, ২ে)    

3H (plant physiology)  

 ি. যমাঃ আশরাফুল আলম 

(১ম,২ে,৪ে ে) / যমাছাঃ 

কামরুন্নাহার (৩ে)  

4H (Plant Breeding) 

এস. এম. আইয়ুব যহাদসন 

(১ম,২ে,৩ে) / যমাছাঃ 

কামরুন্নাহার (৪ে ে)   

 

2M (Microbiology, Herbal 

Medicine) 
যমাঃ শররফুল হাসান (M-৪ে ে)/ 

রজন্নাত আরা (M-1ম,৩ে) / যমাছাঃ 

কামরুন্নাহার (HM-২ে)   

বৃ
হ
স্প

রত
ব
ার

 

2H (Plant  Anatomy and 

Embryology) 

যমাছাঃ যরহানা পারভীন 

(১ম)/ যমাঃ আব্দুল মরমন 

(২ে,৩ে) / রজন্নাত আরা 

(৪ে ে)  

4H(Biostatistics 

Biodiversity) 

যমাছাঃ যরহানা পারভীন (BS-

২ে,৩ে,৪ে ে)/ যমাঃ আব্দুল 

মরমন (BD-1ম)   

XI 
যমাঃ আব্দুল মরমন / যমাঃ 

শররফুল হাসান   

  

2M (Plant Pathology) /DP 

যমাঃ নওদশর আরল মরিক (P-

১ম)/  যমাছাঃ কামরুন্নাহার (P-

৩ে) / রজন্নাত  আরা (P-২ে, 

DP-৪ে ে) 

  রবঃদ্রঃ   ১। অনাস প্রেম বদষ ের ক্লাস আগামী ১৫ যসদেম্বর যেদক শুরু হদব। 

২। XI ও XII ক্লাসসমূহ অধ্যক্ষ কতৃক রনদে েরশত সমে অনুসাদর অনুরিত/স্থরগত হদব।  

  

রবভাগীে প্রধান  

উরিেরবজ্ঞান রবভাগ 

সরকারর এম এম কদলজ, যদশার। 

 



 

  


