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 গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কারিগরি রিক্ষা অরিদপ্তি 

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 

০৩/০৫/২০২০ 

রবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকট্ররনক্স 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

অদ াদমাটিভ 

(দুপুর ০২:৪৩-৩:০০) 

----- 

 

০৪/০৫/২০২০ 

ভসামিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকরট্রকযাল ওয়াককস 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

করিউ ার ও তথ্য প্রযুরি 

(দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০) 

----- 

০৫/০৫/২০২০ 

মঙ্গলিার 

নবম 

করিউ ার ও তথ্য প্রযুরি 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

শ্রজনাদরল ইদলকরট্রকযাল ওয়াককস 

(দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০) 

----- 

০৬/০৫/২০২০ 

বুধিার 

নবম 

অদ াদমাটিভ 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

শ্রিারি শ্ররয়াররাং এন্ড ফারম কাং 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

রফস কালচার এন্ড রিরডাং 

( দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০) 

----- 

০৭/০৫/২০২০ 

বৃহস্পবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকরট্রকযাল ওয়াককস 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

(দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০) 

----- 

  

 

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

১০/০৫/২০২০ 

রবিিার 

নবম 

শ্রজনাদরল ইদলকট্ররনক্স 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

শ্রিারি শ্ররয়াররাং এন্ড ফারম কাং 

দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০ 

----- 

১১/০৫/২০২০ 

ভসামিার 

নবম 

করিউ ার ও তথ্য প্রযুরি 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

রবরডাং শ্রমইনদ ন্যান্স 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

ফাম ক শ্রমরশনারী 

দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০ 

----- 

১২/০৫/২০২০ 

মঙ্গলিার 

নবম 

অদ াদমাটিভ 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

রফস কালচার এন্ড রিরডাং 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

ভেসকমবকিং 

দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০ 

----- 

১৩/০৫/২০২০ 

বুধিার 

নবম 

ওদয়রডাং এন্ড ভফরিদকশন 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

রবরডাং শ্রমইনদ ন্যান্স 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

েশম 

শ্রররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং 

দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০ 

----- 

১৪/০৫/২০২০ 

বৃহস্পবিিার 

নবম 

ভেসকমবকিং 

(দুপুর ০২:১০-০২:২৭) 

শ্রমরশন ট্যযলস অিাদরশন 

(দুপুর ০২:২৭-০২:৪৩) 

 

েশম 

করিউ ার ও তথ্য প্রযুরি 

দুপুর ০২:৪৩-০৩:০০ 

----- 

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

www.skills.gov.bd 

& 

www.facebook.com/skills.gov.bd 

 

 

 

        

    ২৬/০৪/২০২০ 

(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।  


