
বাাংলাদেশ তাঁতশশক্ষা ও প্রশশক্ষণ ইনশিটিউট 

বাাংলাদেশ তাঁত ববার্ ড 

সাদেপ্রতাপ,নরশসাংেী । 

নাং-বাতাঁদবা/বাতাঁশশপ্রই/শর্দলামা/একাাঃ/২০৬(অাংশ-২)/২১                                                                                         তাশরখাঃ৩০/০৬/২০২১ 
 

অনলাইন ক্লাস রুটিন 

  শনম্নবশণ ডত রুটিন অনুযায়ী ১ জু্লাই ২০২১ েদত শর্দলামা ইন বটক্সটাইল ইশিশনয়াশরাং এর ক্লাস বনয়ার জন্য সাংশিষ্ট সকলদক শনদে ডশ প্রোন করা েলাঃ 

১ম পব ড 

নাম শবষয় বার সময় বমাবাইল নাং জম আইশর্ ও পাসওয়ার্ ড 

 

সুব্রত সাো 

 

গশনত -১ 

বসামবার দুপুর ১২:০০  01676040107 2104538492 

Password 4321 

মাংগলবার সকাল ১০:০০ 01676040107 2104538492 

Password 4321 

বৃেস্পশতবার  সকাল ১০:০০ 01676040107 2104538492 

Password 4321 

পল্লব কাশি মন্ডল   রসায়ন  মাংগলবার  দুপুর ১২:০০  01728385008 6896686360 

password 123 

বমা: বগালজার বোদসন  বজনাদরল বটক্সটাইল প্রদসস বুধবার  সকাল ১০:০০ 01715661352 2667583318 

Password 123456 

পল্লব কাশি মন্ডল   বটক্সটাইল র ম্যাদটশরয়াল বৃেস্পশতবার  দুপুর ১২:০০ 01728385008 6896686360 

password 123 

৩য় পব ড 

আবদুল্লাে  ফারুক  বফশব্রক ম্যানুফযাকচাশরাং-১ বুধবার  সকাল ১১:০০ 01718783402 89961876697 

password 12345 

মােমুদুল আলম সরকার ইয়াণ ড -১ বসামবার  সকাল ১১:০০ ০১৯১৪৪৪০৭০১ 8939827513 

passcode   YM 

 

  সুব্রত সাো 

 

 

গশনত -৩ 

বসামবার সকাল ১০:০০ 01676040107 2104538492 

Password 4321 

মাংগলবার সকাল ১১:৩০ 01676040107 2104538492 

Password 4321 

বৃেস্পশতবার  সকাল ১১:৩০ 01676040107 2104538492 

Password 4321 

পল্লব কাশি মন্ডল   পোর্ ড -২ রশববার দুপুর ১২:০০ 01728385008 6896686360 

password 123 

৫ম পর্ ব 
বমাোম্মে মশনরুল ইসলাম  বফশব্রক স্ট্রাকচার-১ বুধবার সকাল ১০:০০ ০১৭৮১৮৯৭৩৩৩ 8717349566 

পাসওয়ার্ ড 12345 

বমাোম্মে মশনরুল ইসলাম  ওদয়ট প্রদসশসাং-২ রশববার সকাল ১০:০০ ০১৭৮১৮৯৭৩৩৩ 8717349566 

পাসওয়ার্ ড 12345 

বমা: বগালজার বোদসন  বটক্সটাইল বটশিাং-২ মাংগলবার সকাল ১০:০০ ০১৭১৫৬৬১৩৫২ 2667583318 

Password 123456 

আবদুল্লাে  ফারুক  ক্লশোং-১ বসামবার  সকাল ১১:০০ 01718783402 89961876697 

P.W       12345 

মােমুদুল আলম সরকার ইয়াণ ড  ম্যানুফযাকচাশরাং-৩ শশনবার সকাল ১১:০০ ০১৯১৪৪৪০৭০১ 8939827513 

passcode   YM 

বমাোম্মে মশনরুল ইসলাম  বফশব্রক ম্যানুফযাকচাশরাং-৩ বৃেস্পশতবার সকাল ১১:০০ ০১৭৮১৮৯৭৩৩৩ 8717349566 

পাসওয়ার্ ড 12345 

৭ম পর্ ব 
বমাোম্মে মশনরুল ইসলাম  এর্ভান্সর্ শনটিাং এন্ড নন 

ওদভন 

বসামবার সকাল ১০:০০ ০১৭৮১৮৯৭৩৩৩ 8717349566 

পাসওয়ার্ ড 12345 

বটক্সটাইল শর্জাইন এন্ড 

কালার 

মাংগলবার সকাল ৯:৪৫ ০১৭৮১৮৯৭৩৩৩ 8717349566 

পাসওয়ার্ ড 12345 

বমা: বগালজার বোদসন  এর্ভান্সর্ শট ড বিপল 

শস্পশনাং 

রশববার সকাল ১০:০০ ০১৭১৫৬৬১৩৫২ 2667583318 

Password 123456 

আবদুল্লাে  ফারুক  ফযাশন এন্ড শর্জাইন মাংগলবার  সকাল ১১:০০ 01718783402 89961876697 

P.W       12345 

মােমুদুল আলম সরকার বটক্সটাইল কযালকুদলশন-২ বুধবার সকাল ১১:০০ ০১৯১৪৪৪০৭০১ 8939827513 

passcode   YM 

   স্বাক্ষশরতাঃ- 

(বমাাঃ মশতয়ার রেমান) 

                                                                                                                                   অধ্যক্ষ  


