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

বিজ্ঞবি
কারিগরি রিক্ষাধািাি রিপ্লামা-ইন-ইরিরনয়ারিিং ককার্ স র্িংরিষ্ট র্কপ্েি অবগরিি জন্য জানাপ্না যাপ্ে কয, কপ্িানাভাইিার্
(COVID-19) এি চেমান পরিরিরিপ্ি কেপ্িি র্কে রিক্ষা প্ররিষ্ঠান বন্ধ থাকায় কারিগরি রিক্ষাথীপ্েি পড়াপ্েখাি ধািাবারিকিা
িক্ষাি স্বাপ্থ স কারিগরি ও মাদ্রাসা রিক্ষা রিভাগগি রনপ্ে সিনায় কারিগরি রিক্ষা অরধেপ্তপ্িি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়প্ন গি ১৯/০৪/২০২০
িপ্ি একপ্র্র্ টু ইনফিপ্মিন (a2i) প্রকপ্ল্পি কারিগরি র্িায়িায় রনয়রমিভাপ্ব র্িংর্ে বািংোপ্েি কেরেরভরিপ্ন এর্এর্রর্
(কভাপ্কিনাে) োরখে (কভাপ্কিনাে) ককাপ্র্ সি নবম ও েিম কেণীি পাঠোপ্নি কায সক্রম র্ম্প্রচারিি িপ্ে। রিপ্লামা-ইন-ইরিরনয়ারিিং
ককাপ্র্ সি রিক্ষাথীপ্েিও পড়াপ্েখাি ধািাবারিকিা িক্ষাি স্বাপ্থ স a2i প্রকপ্ল্পি কারিগরি র্িায়িায় র্মরিিভাপ্ব কারিগরি রিক্ষা
অরধেপ্তি Facebook Live এি মাধ্যপ্ম অনোইপ্ন পাঠোপ্নি উপ্যাগ গ্রিন কপ্িপ্ে। বিবদ িষ্ট ক্লাস রুটিি (সংযুক্ত) অনুযায়ী আগামী
১0/০5/২০২০ বি. তাবিখ সকাল 8.০০ টা হতত Facebook Live এি মাধ্যপ্ম অনোইপ্ন পাঠোপ্নি কায িক্রম শুরু হতি।
২। ০৮ (আট) টি রবভাগীয় পবলতটকবিক ইিবিটিউতটি অবিজ্ঞ রশক্ষকমন্ডলী দ্বারা অনোইপ্ন পাঠোন কায িক্রম পবিচাবলত
হতি। পাঠোিকারী রশক্ষক ক্লাসদশদে পাঠোিকৃত রবেদয়র উপর বাড়ীর কাজ রেদবি। প্রদতেকটি রবেদয়র জন্য রশক্ষার্থীরা আলাো
খাতায় তাররখ অনুযায়ী বাড়ীর কাজ সম্পন্ন করদব এবাং প্ররতষ্ঠাি খখালার পর সাংরিষ্ট রশক্ষদকর কাদে জমা রেদব। এই বাড়ীর কাদজর
উপর প্রাপ্ত িম্বর িারাবারিক মূল্যায়দির অাংশ রিদসদব রবদবরিত িদব।
৩। Facebook Live এি মাধ্যপ্ম অনোইপ্ন রিপ্লামা-ইন-ইরিরনয়ারিিং ককাপ্র্ সি পাঠোপ্নি কায িক্রম সফলিাতি
সম্পাদতিি জন্য র্িংরিষ্ট র্কপ্েি র্িপ্যারগিা কাম্য।
সংযুবক্ত: ক্লাস রুটিি
স্বাক্ষবিত/(খমা: সাদিায়ার খিাদসি)
অরতররক্ত সরিব
ও
মিাপররিালক
স্মািক িং- 37.03.0000.016.14.021.18-১৪৫
তাবিখ: ০5/0৫/2020 বি.
বিতিণ (জ্যেষ্ঠতাি বিবিতত িতহ):
১। জ্চয়ািম্যি, িাংলাতদশ কাবিগবি বশক্ষা জ্িার্ ি, ঢাকা [বিজ্ঞবিটি BTEB ওতয়িসাইতট প্রকাতশি অনুতিাধসহ] ।
২। পবিচালক (প্রশাসি/পবিকল্পিা ও উন্নয়ি/জ্িাতকশিাল/বপআইইউ/বপআইর্বিউ), কাবিগবি বশক্ষা অবধদিি, ঢাকা।
৩। আঞ্চবলক পবিচালক, আঞ্চবলক কায িালয় (সকল) ।
৪। অধ্যক্ষ, পবলতটকবিক ইিবিটিউট (সকল) ।
৫। অধ্যক্ষ, জ্টকবিকোল স্কুল ও কতলয (সকল)।
৬। অধ্যক্ষ, জ্িাতকশিাল টিচাস ি জ্েবিং ইিবিটিউট, িগুড়া ।
৭। অধ্যক্ষ/পবিচালক, জ্িসিকািী পবলতটকবিক ইিবিটিউট (সকল)।
৮। িািপ্রাি কমিকতিা, আইবসটি জ্সল, কাবিগবি বশক্ষা অবধদিি [পত্রটি ওতয়িসাইতট প্রকাতশি অনুতিাধসহ]
সদয় অিগবতি যন্য অনুবলবপ (জ্যেষ্ঠতাি বিবিতত িতহ):
১। প্রকল্প পবিচালক, একতসস টু ইিফিতমশি (a2i) জ্প্রাগ্রাম, বিবসবস িিি, ঢাকা
২। মািিীয় মন্ত্রীি একান্ত সবচি, বশক্ষা মন্ত্রণালয় [মন্ত্রী মতহাদতয়ি সদয় অিগবতি যন্য]
৩। মািিীয় উপমন্ত্রীি একান্ত সবচি, বশক্ষা মন্ত্রণালয় [উপমন্ত্রী মতহাদতয়ি সদয় অিগবতি যন্য]
৪। সবচি মতহাদতয়ি একান্ত সবচি, কাবিগবি ও মাদ্রাসা বশক্ষা বিিাগ, বশক্ষা মন্ত্রণালয় [সবচি মতহাদতয়ি সদয় অিগবতি যন্য]
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(খমা: সাদিায়ার খিাদসি)
অরতররক্ত সরিব
ও
মিাপররিালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার

কাররগরর রশক্ষা অরিেপ্তর
কাররগরর ও মাদ্রাসা রশক্ষা রবভাগ
রশক্ষা মন্ত্রণালয়
এফ-০৪/রি, আগািগাঁও, ঢাকা-১২০৭

ক্লাস রুটিন
[রিপ্লামা-ইন-ইরিরনয়ারিিং ককাপ্েি র ২য়, ৪র্ র ও ৬ষ্ঠ পপ্ি রি জন্য]
Facebook Live Class
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পদার্ র-১
(৬৫৯১২)

অিপ্জক্ট অরিপ্য়প্েি
করাগ্রারমিং (৬৬৬৪১)

করমউরনপ্কটিভ
ইিংরলশ (৬৫৭২২)

িাটা স্ট্রাকচাি এন্ড
এলগরিদম (৬৬৬৪২)
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ইপ্লকরিকযাল ইন্সটপ্লশন
লারনিং এন্ড এরেপ্মটিিং
(৬৬৭৪১)

ইপ্লকরিকযাল োরকরটে
এন্ড কমরশন (৬৬৭৪৩)

ইপ্লকরিকযাল
এলাইপ্ন্সে
(৬৬৭২২)

িান্সরমশন এন্ড
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কমজািপ্মে-২ (৬৬৭৬২)

6/EnT

2/ALL

BwÄwbqvwis †gKvwb·
(67041)

ইপ্লকরিকযাল
োরকরটে-১
(৬৬৭২১)

2/EnT

BÛvw÷«qvj B‡jKU«wb·
(66845)

পদার্ র-২
(৬৫৯২২)

2/CMT
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িাটাপ্িজ
এরলপ্কশন
(৬৬৬২১)

B‡jKU«wb·
wWfvB‡mm GÛ
mvwK©Um(66821)

করমউরনপ্কটিভ
ইিংরলশ (৬৫৭২২)

g¨¨_‡gwU·-2
(65921)

2/CT

4/MT

4/ALL

wc«wÝcvj Ad wWwRUvj
B‡jKU«wb· (66842)
4/EnT

2/ET

ইক্লকট্রপেক
ইপিপেয়াপিিং
োন্ডাক্মন্টাল
(৬৬৮২২)
2/ALL

cøv›U BwÄwbqvwis
(67063)
6/MT

4/CT

6/CT

‡gwkb mc
cª¨vKwUm-3
(67043)
4/MT

6/ET

gvB‡µvK‡›U«vjvi GÛ
Bg‡e‡WW wm‡÷g
(66864)
6/EnT

‡÷ªs_ Ae †g‡Uwiqvjm
(67064)
6/MT

ALL- All Related Technology; CT-Civil Technology; CMT- Computer Technology;
ET- Electrical Technology; EnT- Electronics Technology; MT- Mechanical Technology

Live Classes for Polytechnic Institute will be here:
http://skills.gov.bd/dte
&
http://www.facebook.com/skills.gov.bd

05-05-2020
(মমো: জোহোঙ্গীর আলম)
পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)

