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

১ম রিররয়ি
(০২:৪৫- ০৩:০৫)

২য় রিররয়ি
(০৩:০৫-০৩:২৫)

৩য় রিররয়ি
(০৩:২৫-০৩:৪৫)

08-09-20২০
মংগলবাি

সিসিল/ ২য় িব ে
সিসিল ইসিসিয়াস িং
ম্যাটেস য়ালি (৬৬৪২১)

এিএিসি/দাসিল (ভিাক)

কম্সিউো / ২য় িব ে
ডাোটেজ এসিটকশি
(৬৬৬২১)

09-09-2020
বুধবাি

ইটলকট্রিকযাল/ ২য় িব ে
ইটলকট্রিকযাল িাসকি েি-১
(৬৬৭২১)

10-09-2020
বৃহস্পপিবাি

ভম্কাসিকযাল/ ২য় িব ে
ভম্সশি িি প্র্যাকটিি-১
(৬৭০২২)

বার

নবম
ওটয়সডিং এন্ড ভেসিটকশি
এিএিসি/দাসিল (ভিাক)

েশম
সেি কালচা এন্ড সিসডিং
এিএিসি/দাসিল (ভিাক)

নবম
ভজিাট ল ইটলকট্রিকযাল
ওয়াকি ি

ইটলকট্রসিক্স/২য় িব ে
ইটলকট্রসিক্স সডিাইটিি
এন্ড িাসকি েি(৬৬৮২১)
সিসিল/ ৪র্ি িেি
এসিটম্টিিং এন্ড কসিিং-১
(৬৬৪৪২)

রবদশষ প্রদয়াজদন ক্লাশ রুটিন িররবতেন হদত িাদর। িরবতী রুটিন যথাসমদয় কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তদরর ওদয়বসাইে
(www.techedu.gov.bd) এ প্রকাশ করা হদব।

০৭-০৯-২০২০
(ভমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
িররচালক (িররকল্পনা ও উন্নয়ন)
কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর
এফ-4/রব, আগারগাঁও প্রশাসরিক এলাকা
ঢাকা-1207
www.techedu.gov.bd

রবজ্ঞরপ্ত
কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তরািীি সকল আঞ্চরলক কার্ যালয়, পরলদেকরিক ইিরিটিউে, টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ এবাং
এসএসরস (ট াদকশিাল) ও োরিল (দ াদকশিাল) টকাদস যর পাঠোিকারী সকল সরকারী প্ররতষ্ঠাি, এমরপওভুক্ত ও িি-এমরপওভুক্ত
টবসরকারী মাধ্যরমক ট াদকশিাল পর্ যাদয়র রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির সকদলর অবগরতর জন্য জািাদিা র্াদে টর্, কদরািা াইরাস (COVID19) এর চলমাি পরররিরতদত কাররগরর রশক্ষা প্ররতষ্ঠাি বন্ধ থাকাকালীি সমদয় কাররগরর রশক্ষাথীদের পড়াদলিার িারাবারিকতা রক্ষার
স্বাদথ য ‘সাংসে বাাংলাদেশ টেরলর শি’ এর মাধ্যদম রিদলামা ইি-ইরিরিয়াররাং, এসএসরস (ট াদকশিাল) ও োরিল (দ াদকশিাল) টকাদস যর
ক্লাস পররচালিার কার্ যক্রম গ্রিণ করা িদয়দে। রিরে যষ্ট ক্লাস রুটিি (সাংযুক্ত) অনুর্ায়ী আগামী ০৮/০৯/২০২০ রি. তাররি রবকাল ২.45 ো
িদত এই সম্প্রচার কার্ যক্রম শুরু িদব।
2। পাঠোিকারী রশক্ষক ক্লাসদশদে পাঠোিকৃত রবেদয়র উপর বাড়ীর কাজ রেদবি। প্রদতযকটি রবেদয়র জন্য রশক্ষাথীরা আলাো
িাতায় তাররি অনুর্ায়ী বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করদব এবাং প্ররতষ্ঠাি টিালার পর সাংরিষ্ট রশক্ষদকর কাদে জমা রেদব। এই বাড়ীর কাদজর
উপর প্রাপ্ত িম্বর িারাবারিক মূল্যায়দির অাংশ রিদসদব রবদবরচত িদব।
৩। ‘সাংসে বাাংলাদেশ টেরলর শি’ এর মাধ্যমম রিদলামা ইি-ইরিরিয়াররাং, এসএসরস (ট াদকশিাল) ও োরিল (দ াদকশিাল)
ক ামস ের পাঠদামের কার্ যক্রম সফল াদব সম্পােদির জন্য সংশ্লিষ্ট স লকে সহম াশ্লিতা েরার জন্য নিকদ েশক্রকে অনুকরাধ েরা হল।
সাংযুরক্ত: ক্লাস রুটিি
স্বাক্ষশ্লরত/(কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পশ্লরচাল (পশ্লর ল্পো ও উন্নয়ে)
াশ্লরিশ্লর শ্লিক্ষা অশ্লিদপ্তর
স্মারক িাং- 37.03.0000.016.14.021.18তাররি: ০৭/0৯/2020 রি.
রবতরণ (টজযষ্ঠতার র রিদত িদি):
১। টচয়ারম্যি, বাাংলাদেশ কাররগরর রশক্ষা টবাি য, ঢাকা [রবজ্ঞরপ্তটি BTEB ওদয়বসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসি] ।
২। পররচালক (প্রশাসি/ট াদকশিাল/রপআইইউ/রপআইিরিউ), কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, ঢাকা।
৩। আঞ্চরলক পররচালক, আঞ্চরলক কার্ যালয় (সকল) ।
৪। অধ্যক্ষ, পরলদেকরিক ইিরিটিউে (সকল) ।
৫। অধ্যক্ষ, টেকরিকযাল স্কুল ও কদলজ (সকল)।
৬। অধ্যক্ষ, ট াদকশিাল টিচাস য টেরিাং ইিরিটিউে, বগুড়া ।
৭। অধ্যক্ষ/পররচালক, টবসরকারী পরলদেকরিক ইিরিটিউে (সকল)।
৮। অধ্যক্ষ/সুপাররিদেিদিন্ট/প্রিাি রশক্ষক, টবসরকারী কাররগরর প্ররতষ্ঠাি (সকল)।
৯। ারপ্রাপ্ত কমযকতযা, আইরসটি টসল, কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর [পত্রটি ওদয়বসাইদে প্রকাদশর অনুদরািসি]
সেয় অবগরতর জন্য অনুরলরপ (টজযষ্ঠতার র রিদত িদি):
১। সরচব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয়
২। মািিীয় মন্ত্রীর একান্ত সরচব, রশক্ষা মন্ত্রণালয় [মন্ত্রী মদিােদয়র সেয় অবগরতর জন্য]
৩। মািিীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সরচব, রশক্ষা মন্ত্রণালয় [উপমন্ত্রী মদিােদয়র সেয় অবগরতর জন্য]
৪। সরচব মদিােদয়র একান্ত সরচব, কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রব াগ, রশক্ষা মন্ত্রণালয় [সরচব মদিােদয়র সেয় অবগরতর জন্য]
৫। মিাপররচালক মদিােদয়র ব্যক্তিগত সহকারী, কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর, ঢাকা (মিাপররচালক মদিােদয়র সেয় অবগরতর জন্য)।

০৭-০৯-২০২০
(কমাোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
পশ্লরচাল (পশ্লর ল্পো ও উন্নয়ে)
াশ্লরিশ্লর শ্লিক্ষা অশ্লিদপ্তর

