
 

 

 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) 

২৩/১০/2020 

শুক্রবাি 

কম্পিউটার/৪র্থ পর্থ 

অর্জেক্ট অম্পরজেজেড প্রাগ্রাম্প িং 

(৬৬৬৪১) 

নর্  

প্রম্পিোজরটশন এন্ড 

এোরকম্পন্ডশম্পনিং 

ইজেকট্রিকযাে / ৪র্থ পর্থ 

ইজেকট্রিকযাে ইন্সটজেশন 

প্লাম্পনিং এন্ড এম্পিজ টিং 

(৬৬৭৪১) 

দশ  

ফা থ প্ ম্পশনাম্পর 

ইজেকট্রম্পনক্স/ ৪র্থ পর্থ  

ইন্ডাম্পিোে ইজেকট্রম্পনক্স 

(৬৬৮৪৫) 

প্ কাম্পনকযাে/ ৪র্থ পর্থ 

ইম্পিম্পনোম্পরিং প্ কাম্পনক্স 

(৬৭০৪১) 

ম্পিম্পিে/ ৬ষ্ঠ পর্থ 

ম্পডোইন অর্ িাকচার-১ 

(৬৬৪৬৩) 

২৪/১০/2020 

শপিবাি 

কম্পিউটার/ ৬ষ্ঠ পর্থ 

 াইজরারজিির এন্ড ইোরজফম্পিিং 

(৬৬৬৬২) 

নর্  

অজটাজ াটি 

ইজেকট্রিকযাে / ৬ষ্ঠ পর্থ 

অল্টারজনটিং কাজরে 

প্ ম্পশনি-১ (৬৬৭৬১) 

দশ  

প্ ম্পশন টয যেি অপাজরশন 

ইজেকট্রম্পনক্স/ ৬ষ্ঠ পর্থ 

ইজেকট্রম্পনক প্ োরজ ে 

(৬৬৮৬১) 

প্ কাম্পনকযাে/ ৬ষ্ঠ পর্থ 

র্াজ থাডাইনাম্প ক্স এন্ড ম্পিট ইম্পিন 

(৬৭০৬১) 

ম্পিম্পিে/ ৪র্থ পর্থ 

িাকচারাে প্ কাম্পনক্স (৬৬৪৪১) 

 

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  চ্যানেনে দেখা যানে। 

 

২২-১০-২০২০ 

(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 

২৫-১০-20২০ 

িপিিাি 

করিউোর/৪র্ ে িব ে 

িাো স্ট্রাকচার এন্ড এলগররেম 

(৬৬৬৪২) 

নবম 

ভজনাদরল ইদলকট্ররনক্স 

ইদলকরট্রকযাল /৪র্ ে িব ে 

রিরস ভমরশনস (৬৬৭৪২) 

২৬-১০-20২০ 

স ামিাি 
শারেীয় দুগ োপূজার ছুটি 

2৭-১০-20২০ 

মঙ্গলিাি 

ইদলকট্ররনক্স/৪র্ ে িব ে  

রপ্ররিিাল অফ রিরজোল 

ইদলকট্ররনক্স (৬৬৮৪২) 

েশম 

করিউোর ও তথ্য প্রযুরি 

ভমকারনকযাল/ ৪র্ ে িব ে 

ভমোলারজে (৬৭০৪২) 

2৮-১০-20২০ 

বুধিাি 

রসরভল/ ৬ষ্ঠ িব ে 

ফাউদন্ডশন ইরিরনয়াররাং 

(৬৬৪৬৫) 

নবম 

ভেসদমরকাং 

করিউোর/ ৬ষ্ঠ িব ে 

িাোদবজ ম্যাদনজদমন্ট রসদেম 

(৬৬৬৬৪) 

2৯-১০-20২০ 

বৃহস্পপিিাি 

ইদলকরট্রকযাল /৬ষ্ঠ িব ে 

ট্রািরমশন এন্ড রিরস্ট্ররবউশন অব 

ইদলকরট্রকযাল িাওয়ার-১ 

(৬৬৭৬৩) 

েশম 

ভিারি ররয়াররাং এন্ড ফারম োং 

ইদলকট্ররনক্স/ ৬ষ্ঠ িব ে 

মাইদরাকদরালার এন্ড 

ইমদবদিি রসদেম (৬৬৮৬৪) 

 

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  চ্যানেনে দেখা যানে। 

 

 

 

২২-১০-২০২০ 

(ভমাঃ জাহাঙ্গীর আলম) 

িররচালক (িররকল্পনা ও উন্নয়ন) 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

 

 

  

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

