
লেসন প্লান  

বাাংলাদেশ কারিগরি রশক্ষা ববার্ড এি কযাদলন্ডাি অনুযায়ী 

প্রদযযক বেরিস্টাদিি ক্লাে আিম্ব বেদক পব ডিধ্য পিীক্ষাি 

পূব ড পয ডন্ত রেদলবাে অনুযায়ী প্রদযযক পদব ডি বই এি 

অন্তয অদধ্ ডক(যাত্ত্বিক ও বযবহারিক) বশষ কিদযই হদব 

এবাং েুটি ক্লাে বিস্ট ও েুটি কুইজ বিস্ট পিীক্ষা রনদয 

হদব। রকন্তু বকান িদযই রশক্ষােীিা িুখস্ত কিাি জনয, না 

বুত্ত্বিদয় োগীদয় বেওয়া যাদব না। 

 

 পব ডিধ্য পিীক্ষাি পদিি বেদক পব ড েিাপনী পিীক্ষা 

পয ডন্ত রেদলবাে অনুযায়ী প্রদযযক পদব ডি বই এি বাকী 

অাংশ(যাত্ত্বিক ও বযবহারিক) বশষ কিদযই হদব এবাং েুটি 

ক্লাে বিস্ট ও েুটি কুইজ বিস্ট পিীক্ষা রনদয হদব। রকন্তু 

বকান িদযই রশক্ষােীিা িুখস্ত কিাি জনয, না বুত্ত্বিদয় 

োগীদয় বেওয়া যাদব না। 

 

রবিঃ দ্রিঃ বযবহারিক ক্লাে শুধু্ িাত্র রেদলবাে অনুযায়ী বয 

েকল পদব ডি বইদয বযবহারিক আদে, বে েকল বক্ষদত্র 

প্রদযাজয হদব। ক্লাদে রশক্ষােী উপরিয কি বা না োকদল, 

অনুপরিয রশক্ষােীি অরিিাবকদেি অরিদেি বিরলদিান 

বেদক বিান রেদয় জানাদয হদব।  



 

  

Lesson plan

According to the Diploma-in-Engineering curriculum calendar of the Bangladesh Technical Education Board, at least half of the books (theoretical and practical) of each phase must be completed and two class tests and two quiz tests must be taken according to the syllabus from the beginning of the class to the mid-term examination of each semester. But in no way should students be forced to memorize, without explaining.

After the mid-term exam till the final exam, one has to complete the remaining half of the book (theoretical and practical) of each phase according to the syllabus and take two class tests and two quiz tests. But in no way should students be forced to memorize, without explaining.

N:B: Practical classes will be applicable only in all those phase books which have practical as per the syllabus. In case of short or no attendance of the student in the class, the parents of the absent student should be informed by phone from the office telephone.




