
 

 

 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) 

২২/০১/202১ 

শুক্রবাি 

সিসিল/ ৬ষ্ঠ পর্ব 

ফাউন্ডেশন ইসিসনয়াস িং (৬৬৪৬৫) 

দশম 

পপাসি স য়াস িং এে ফাসমবিং 

ইন্ডলকট্রিকযাল / ৬ষ্ঠ পর্ব 

ট্রান্সসমশন এে সিসিসর্উশন 

অর্ ইন্ডলকট্রিকযাল পাওয়া -১ 

(৬৬৭৬৩) 

দশম 

পেনান্ড ল ইন্ডলকট্রসনক্স 

ইন্ডলকট্রসনক্স/ ৬ষ্ঠ পর্ব 

মাইন্ডরাকন্ডরালা  এে ইমন্ডর্ন্ডিি 

সিন্ডেম (৬৬৮৬৪) 

পমকাসনকযাল/ ৬ষ্ঠ পর্ব 

পিিংথ অর্ পমন্ডেস য়ালি 

(৬৭০৬৪) 

সিসিল/ ২য় পর্ব 

সিসিল ইসিসনয়াস িং 

মযান্ডেস য়ালি (৬৬৪২১) 

২৩/০১/202১ 

শপিবাি 

কসিউো / ২য় পর্ব 

িাোন্ডর্ে এসিন্ডকশন (৬৬৬২১) 

দশম 

পেিন্ডমসকিং 

ইন্ডলকট্রিকযাল / ২য় পর্ব 

ইন্ডলকট্রিকযাল িাসকব েি-১ 

(৬৬৭২১) 

দশম 

পেনান্ড ল ইন্ডলকট্রিকযাল 

ওয়াকব ি 

ইন্ডলকট্রসনক্স/ ২য় পর্ব  

ইন্ডলকট্রসনক্স সিিাইন্ডিি এে 

িাসকব েি(৬৬৮২১) 

সিসিল/ ৪থব পর্ব 

এসেন্ডমটিং এে কসেিং-১ 

(৬৬৪৪২) 

ইন্ডলকট্রিকযাল / ৪থব পর্ব 

ইন্ডলকট্রিকযাল ইন্সেন্ডলশন 

িাসনিং এে এসেন্ডমটিং 

(৬৬৭৪১) 
 

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। 

 

২১-০১-২০২১ 

(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 

২৪-০১-20২১ 

িপিিাি 

ভমকারনকযাল/ ৪র্ ে িব ে 

ইরিরনয়াররাং ভমকারনক্স (৬৭০৪১) 

েশম 

ওদয়রডাং এন্ড ভেরিদকশন 

রসরভল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

রিজাইন অব স্ট্রাকচার-১ 

(৬৬৪৬৩) 

২৫-০১-20২১ 

স ামিাি 

করিউোর/ ৬ষ্ঠ িব ে 

মাইদরাপ্রদসসর এন্ড ইন্টারদেরসাং 

(৬৬৬৬২) 

েশম 

রবরডাং ভমইনদেদনন্স 

ইদলকরিকযাল / ৬ষ্ঠ িব ে 

অল্টারদনটিাং কাদরন্ট ভমরশনস-

১ (৬৬৭৬১) 

২৬-০১-20২১ 

মঙ্গলিাি 

রসরভল/ ৪র্ ে িব ে 

স্ট্রাকচারাল ম্যকারনক্স     

(৬৬৪৪১) 

েশম 

করিউোর ও তথ্য প্রযুরি 

ইদলকরিকযাল / ৪র্ ে িব ে 

রিরস ভমরশনস (৬৬৭৪২) 

২৭-০১-20২১ 

বুধিাি 

ইদলকিরনক্স/৪র্ ে িব ে  

রপ্ররন্সিাল অে রিরজোল 

ইদলকিরনক্স (৬৬৮৪২) 

েশম 

োম ে ভমরশনারর 

রসরভল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

োউদন্ডশন ইরিরনয়াররাং 

(৬৬৪৬৫) 

২৮-০১-20২১ 

বৃহস্পপিিাি 

ইদলকরিকযাল / ৬ষ্ঠ িব ে 

িান্সরমশন এন্ড রিরস্ট্ররবউশন অব 

ইদলকরিকযাল িাওয়ার-১ 

(৬৬৭৬৩) 

েশম 

রেস কালচার এন্ড রিরিাং 

ভমকারনকযাল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

ভস্ট্রাংর্ অব ভমদেররয়ালস 

(৬৭০৬৪) 

 

রবদশষ প্রদয়াজদন ক্লাশ রুটিন িররবতেন হদত িাদর। িরবতী 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। 

 

 

 

২১-০১-২০২১ 

(ভমাঃ জাহাঙ্গীর আলম) 

িররচালক (িররকল্পনা ও উন্নয়ন) 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

 

 

  

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

