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(মমো: জোহোঙ্গীর আলম) 

পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) 

 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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Live Classes for Polytechnic Institute will be here: 

http://skills.gov.bd/dte 

& 

http://www.facebook.com/skills.gov.bd 

ALL- All Related Technology; CT-Civil Technology; CMT- Computer Technology; 

ET- Electrical Technology; EnT- Electronics Technology; MT- Mechanical Technology 

http://skills.gov.bd/dte

