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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ 

রশক্ষা মন্ত্রণালয় 

এফ-০৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭ 

www.techedu.gov.bd  
 

 

ক্লাস রুটিন 

[এসএসবস (ভ াককশনাল) ও দাবিল (ভ াককশনাল)] 
 

“ঘদর িকস কাবরগবর বশক্ষা” 

 

তাররখ ও বার শ্রেরণ ১ম রিররয়ড ২য় রিররয়ড 

১৯/০৪/২০২০ 

রবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকরিকযাল ওয়াককস 

রবকাল ০২:৩০-০২:৪৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

রবকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

করিউটার ও তথ্য প্রযুরি 

রবকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

 

২০/০৪/২০২০ 

ভসামিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকিরনক্স 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০)   

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

অদটাদমাটিভ 

বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২১/০৪/২০২০ 

মঙ্গলিার 

নবম 

করিউটার ও তথ্য প্রযুরি 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

শ্রজনাদরল ইদলকরিকযাল ওয়াককস 

বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২২/০৪/২০২০ 

বুধিার 

নবম 

অদটাদমাটিভ 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

শ্রিারি শ্ররয়াররাং এন্ড ফারম কাং 

 বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

রফস কালোর এন্ড রিরডাং 

 বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২৩/০৪/২০২০ 

বৃহস্পবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকরিকযাল ওয়াককস 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

রবকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

  

 

http://www.techedu.gov.bd/
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তাররখ ও বার শ্রেরণ ১ম রিররয়ড ২য় রিররয়ড 

২৬/০৪/২০২০ 

রবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকিরনক্স 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

শ্রিারি শ্ররয়াররাং এন্ড ফারম কাং 

 বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২৭/০৪/২০২০ 

ভসামিার 

নবম 

করিউটার ও তথ্য প্রযুরি 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২৮/০৪/২০২০ 

মঙ্গলিার 

নবম 

অদটাদমাটিভ 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০)   

রফস কালোর এন্ড রিরডাং 

 বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

শ্রজনাদরল ইদলকিরনক্স 

বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

২৯/০৪/২০২০ 

বুধিার 

নবম 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

শ্রজনাদরল ইদলকিরনক্স 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

বিকাল ০৩:১০-০৩:২৯ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

৩০/০৪/২০২০ 

বৃহস্পবিিার 

নবম 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০২:৪৮-০২:৫০) 

শ্রজনাদরল ইদলকরিকযাল ওয়াককস 

বিকাল ০২:৫০-০৩:০৮ 

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:০৮-০৩:১০) 

েশম 

করিউটার ও তথ্য প্রযুরি 

বিকাল ০২:৩০-০২:৪৮   

কদরানা রবষয়ক সদেতনতা (রবকাল ০৩:২৯-০৩:৩০) 

----- 

সংসদ টিভিতে প্রচাভিে ক্লাতসি ভিভিও পুনিায় দদখতে চাইতে দেত ান সময় ভিভিট  রুন 

www.skills.gov.bd 

& 

www.facebook.com/skills.gov.bd 

 

        

    ১৬/০৪/২০২০ 

(ম ো: জোহোঙ্গীর আল ) 

 পবরচালক (পবর: ও উন্ন:) 

 কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

ভি: দ্র: ভিতেষ প্রতয়ািতন ক্লাস রুটিন পভিিেতন হতে পাতি। পিিেী রুটিন েথাসমতয়  াভিগভি ভেক্ষা অভিদপ্ততিি ওতয়িসাইট  

(www.techedu.gov.bd) এ প্র াে  িা হতি।  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর 

এফ-4/রব, আগারগাঁও প্রশাসরিক এলাকা 

ঢাকা-1207 

 www.techedu.gov.bd 

 

বিজ্ঞবি 

 

কাবিগবি বিক্ষা অবিদিিািীন সকল আঞ্চবলক কার্ যালয়, টেকবনকযাল স্কুল ও কললজ এিং এসএসরস (ভ াদকশিাল) ও োরিল 

(দ াদকশিাল) ভকাদস ের পাঠোিকারী সকল সরকারী প্ররতষ্ঠাি, এমরপওভুক্ত ও িি-এমরপওভুক্ত ভবসরকারী মাধ্যরমক ভ াদকশিাল 

পর্ োদের রশক্ষা প্ররতষ্ঠাদির সকদলর অবগরতর জন্য জািাদিা র্াদে ভর্, কলিানাভাইিাস (COVID-19) এি চলমান পবিবিবিলি 

কাবিগবি বিক্ষা প্রবিষ্ঠান িন্ধ থাকাকালীন সমলয় কাবিগবি বিক্ষাথীলদি পড়াললখাি িািািাবিকিা িক্ষাি স্বালথ য ‘সংসদ িাংলালদি 

টেবলবভিন’ এি মাধ্যলম এসএসরস (ভ াদকশিাল) ও োরিল (দ াদকশিাল) ভকাদস ের কাররগরর রবষদের বিষয়বভবিক ক্লাস পবিচালনাি 

কার্ যক্রম গ্রিণ কিা িলয়লে। বনবদ যষ্ট ক্লাস রুটিন (সংযুক্ত) অনুর্ায়ী আগামী ১৯/০৪/২০২০ বি. িাবিখ বিকাল ২.৩০ ো িলি এই প্রচাি 

কার্ যক্রম শুরু িলি।  

 

পাঠোিকারী রশক্ষক ক্লাসদশদষ পাঠোিকৃত রবষদের উপর বাড়ীর কাজ রেদবি। প্রদতেকটি রবষদের জন্য রশক্ষার্থীরা আলাো 

িাতাে তাররি অনুর্ােী বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করদব এবাং প্ররতষ্ঠাি ভিালার পর সাংরিষ্ট রশক্ষদকর কাদে জমা রেদব। এই বাড়ীর কাদজর 

উপর প্রাপ্ত িম্বর িারাবারিক মূল্যােদির অাংশ রিদসদব রবদবরিত িদব। 

 

সংযুবক্ত: ক্লাস রুটিন 

        স্বাক্ষবিি/-                    

(ভমা: সাদিাোর ভিাদসি) 

অরতররক্ত সরিব 

ও 

মিাপররিালক 

 

স্মািক নং- 37.03.0000.016.14.021.18-১32                                                       িাবিখ: 16/04/2020 বি. 

 

বিিিণ (টজযষ্ঠিাি বভবিলি নলি):  

১। মিাপবিচালক, মাদ্রাসা বিক্ষা অবিদিি, ঢাকা। 

2। মিাপবিচালক, জনিবক্ত কম যসংিান ও প্রবিক্ষণ ব্যযলিা, ঢাকা। 

৩। টচয়ািম্যন, িাংলালদি কাবিগবি বিক্ষা টিার্ য, ঢাকা। 

৪। টচয়ািম্যন, মাদ্রাসা বিক্ষা টিার্ য, ঢাকা। 

৫। পবিচালক (প্রিাসন/পবিকল্পনা ও উন্নয়ন/টভালকিনাল/বপআইইউ/বপআইর্বিউ), কাবিগবি বিক্ষা অবিদিি, ঢাকা। 

৬। আঞ্চবলক পবিচালক, আঞ্চবলক কার্ যালয় (সকল)। 

৭। অধ্যক্ষ, টেকবনকযাল স্কুল ও কললজ (সকল)। 

৮। অধ্যক্ষ/সুপাবিনলেনলর্ন্ট/প্রিান বিক্ষক, ভবসরকারী কাবিগবি প্ররতষ্ঠাি (সকল)। 

৯। ভািপ্রাি কম যকিযা, আইবসটি টসল, কাবিগবি বিক্ষা অবিদিি [পত্রটি ওলয়িসাইলে প্রকালিি অনুলিািসি] 

 

সদয় অিগবিি জন্য অনুবলবপ (টজযষ্ঠিাি বভবিলি নলি): 

১। মাননীয় মন্ত্রীি একান্ত সবচি, বিক্ষা মন্ত্রণালয় [মন্ত্রী মলিাদলয়ি সদয় অিগবিি জন্য] 

২। মাননীয় উপমন্ত্রীি একান্ত সবচি, বিক্ষা মন্ত্রণালয় [উপমন্ত্রী মলিাদলয়ি সদয় অিগবিি জন্য] 

৩। সবচি মলিাদলয়ি একান্ত সবচি, কাবিগবি ও মাদ্রাসা বিক্ষা বিভাগ, বিক্ষা মন্ত্রণালয় [সবচি মলিাদলয়ি সদয় অিগবিি জন্য] 
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(ভমা: সাদিাোর ভিাদসি) 
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