
 

 

 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর  

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ক্লাস রুটিন 

[ রিদলামা-ইন-ইরিরনয়াররাং, এসএসরস ও োরিল ভভাদকশনাল ভকাদস ের জন্য] 

সাংসে বাাংলাদেশ ভেরলরভশদন প্রচাররতব্য 

“ঘদর বদস কাররগরর রশক্ষা” 

             পিপিয়ড 
 

বার 

১ম 

(সকাল ০৯:২০ -০৯:৪০) 

২য় 

(সকাল ০৯:৪০ -১০:০০) 

৩য় 

(সকাল ১০:০০ -১০:২০) 

৪র্ ে 

(সকাল ১০:২০ -১০:৪০) 

৫ম 

(সকাল ১০:৪০ -১১:০০) 

৬ষ্ঠ 

(সকাল ১১:০০ -১১:২০) 

৭ম 

(সকাল ১১:২০ -১১:৪০) 

০১/০১/202১ 

শুক্রবাি 

ইলেকট্রনিক্স/ ৬ষ্ঠ পর্ব 

মাইলরাকলরাোর এন্ড ইমলর্লেে 

নিলেম (৬৬৮৬৪) 

দশম 

ড্রেিলমনকিং 

ড্রমকানিকযাে/ ৬ষ্ঠ পর্ব 

ড্ররিংথ অর্ ড্রমলেনরয়ােি 

(৬৭০৬৪) 

দশম 

ড্রেিালরে ইলেকট্রিকযাে 

ওয়াকব ি 

নিনিে/ ২য় পর্ব 

নিনিে ইনিনিয়ানরিং মযালেনরয়ােি 

(৬৬৪২১) 

কনিউোর/ ২য় পর্ব  

োোলর্ে এনিলকশি (৬৬৬২১) 

ইলেকট্রিকযাে / ২য় পর্ব 

ইলেকট্রিকযাে িানকব েি-১ 

(৬৬৭২১) 

০২/০১/202১ 

শপিবাি 

ইলেকট্রনিক্স/ ২য় পর্ব  

ইলেকট্রনিক্স নেিাইলিি এন্ড 

িানকব েি(৬৬৮২১) 

দশম 

ওলয়নডিং এন্ড ড্রেনিলকশি 

নিনিে/ ৪থব পর্ব 

এনেলমটিং এন্ড কনেিং-১ 

(৬৬৪৪২) 

দশম 

নর্নডিং ড্রমইিলেলিন্স 

কনিউোর/ ৪থব পর্ব 

অর্লেক্ট অনরলয়লেে ড্ররাগ্রানমিং 

(৬৬৬৪১) 

ইলেকট্রিকযাে / ৪থব পর্ব 

ইলেকট্রিকযাে ইন্সেলেশি 

িানিিং এন্ড এনেলমটিং 

(৬৬৭৪১) 

ইলেকট্রনিক্স/ ৪থব পর্ব 

ইন্ডানরয়াে ইলেকট্রনিক্স 

(৬৬৮৪৫) 

 

রবদশষ প্রদয়াজদন ক্লাশ রুটিন পররবতেন হদত পাদর। পরবতী রুটিন যর্াসমদয় কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইে (www.techedu.gov.bd) এ প্রকাশ করা হদব। 

ভেরলরভশদন প্রচাররত ক্লাসসমূহ পূনরায় www.youtube.com/OnlineTVET  চযাদনদল ভেিা যাদব। 

 

৩১-১২-২০২০ 

(ভমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম) 

পররচালক (পররকল্পনা ও উন্নয়ন) 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

  

http://www.techedu.gov.bd/


 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর  

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

ক্লাস রুটিন 
 

[ রিদলামা-ইন-ইরিরনয়াররাং, এসএসরস ও োরিল ভভাদকশনাল ভকাদস ের জন্য] 

সাংসে বাাংলাদেশ ভেরলরভশদন প্রচাররতব্য 

 

“ঘদর বদস কাররগরর রশক্ষা” 

 

             পিপিয়ড 
 

বার 

১ম রিররয়ি 

(০২:৪৫- ০৩:০৫) 

রিদলামা-ইন ইরিরনয়াররাং 

২য় রিররয়ি 

(০৩:০৫-০৩:২৫) 

এসএসরস/োরিল (ভভাকঃ) 

৩য় রিররয়ি 

(০৩:২৫-০৩:৪৫) 

রিদলামা-ইন ইরিরনয়াররাং 

০৩-০১-20২১ 

িপিিাি 

ভমকারনকযাল/ ৪র্ ে িব ে 

ইরিরনয়াররাং ভমকারনক্স (৬৭০৪১) 

েশম 

করিউোর ও তথ্য প্রযুরি 

রসরভল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

রিজাইন অব স্ট্রাকচার-১ 

(৬৬৪৬৩) 

০৪-০১-20২১ 

স ামিাি 

করিউোর/ ৬ষ্ঠ িব ে 

মাইদরাপ্রদসসর এন্ড ইন্টারদেরসাং 

(৬৬৬৬২) 

েশম 

োম ে ভমরশনারর 

ইদলকরিকযাল / ৬ষ্ঠ িব ে 

অল্টারদনটিাং কাদরন্ট ভমরশনস-

১ (৬৬৭৬১) 

০৫-০১-20২১ 

মঙ্গলিাি 

ভমকারনকযাল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

র্াদম োিাইনারমক্স এন্ড রিে ইরিন 

(৬৭০৬১) 

েশম 

রেস কালচার এন্ড রিরিাং 

রসরভল/ ৪র্ ে িব ে 

স্ট্রাকচারাল ম্যকারনক্স     

(৬৬৪৪১) 

০৬-০১-20২১ 

বুধিাি 

ইদলকরিকযাল / ৪র্ ে িব ে 

রিরস ভমরশনস (৬৬৭৪২) 

েশম 

ভমরশন ট্যযলস অিাদরশন 

ইদলকিরনক্স/ ৪র্ ে িব ে 

রপ্ররিিাল অে রিরজোল 

ইদলকিরনক্স (৬৬৮৪২) 

০৭-০১-20২১ 

বৃহস্পপিিাি 

ভমকারনকযাল/ ৪র্ ে িব ে 

ভমোলারজে (৬৭০৪২) 

েশম 

অদোদমাটিভ 

রসরভল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

োউদন্ডশন ইরিরনয়াররাং 

(৬৬৪৬৫) 

 

রবদশষ প্রদয়াজদন ক্লাশ রুটিন িররবতেন িদত িাদর। িরবতী রুটিন যর্াসমদয় কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইে 

(www.techedu.gov.bd) এ প্রকাশ করা িদব। 

ভেরলরভশদন প্রচাররত ক্লাসসমূি পূনরায় www.youtube.com/OnlineTVET  চযাদনদল ভেিা যাদব। 

 

 

 

৩১-১২-২০২০ 

(ভমাঃ জািাঙ্গীর আলম) 

িররচালক (িররকল্পনা ও উন্নয়ন) 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

 

 

  

http://www.techedu.gov.bd/

