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9.009.45 9.45  10.30  ১৫ ০০  ০০ ১২.৪৫ ১২.৪৫ ১.৩০    
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0 উগ-113  রসা-113  ইংরেজি--113  পদা-113  আইসসসি-113 জীব-113 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 
ইংরেজি-114 MwYZ-114 c`v-114 imv-114 Rxe-114 AvBwmwU-114 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 

 বাংলা-১০৬   অনী ক-১০৬  ইই- ক-১০৬  পপৌর -ক-১০৬  যসুব -ক-১০৬  গা সব ক-১০৬   বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 

অনী- খ-১০৮ বাংলা-১০৮ পপৌর- খ-১০৮ ইই- খ-১০৮ Bs-108 যসুব -খ-১০৮ গা সব খ-১০৬ বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 

বযস-212 সিসব-212 ইং-212 বাংলা- অর্থ212/গাসব-we-2 উবয-212 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 
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পদা-204 জীব-204 উগ -204 ইং-204 রসা-204 বাংলা বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 

অনী-অসি  ইং- অসি  যসুব –অসি বাংলা- অসি  ইই- অসি  টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা

সিসব-১১১  বযস -১১১ বাংলা-111 অনী১১১/গাসব অসি:  উবয -১১১  ইং-১১১  টি. পেীক্ষা  

বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

 ইং (আব.)- ২০৯  বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং (আব.)- ২০৯  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং (আব.)- ২০৯  রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং (আব.)- ২০৯  অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং (আব.)- ২০৯  দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং (আব.)- ২০৯  ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং- পসস ঃ  ইং- পসস ঃ  ইং- পসস ঃ  ইং- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-বব১ দর্থন- বব১ স্বা বাং অ- বব১ অনী - বব১ রাসব- বব১  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

প্রাসন-সব/ভ-২  রসা- সব/ভ-২  স্বা বাং অ-১১৪  উসব- সব/ভ-২  পদা- সব/ভ-২   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-১০৭ ইই-১০৭ রাসব-১০৭ অনী -১০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রসা- সব/ভ  প্রাসন-সব/ভ  পদা- সব/ভ  উসব- সব/ভ    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী –বব-১  রাসব-বব-১ ইং-বব-১ দর্থন-বব-১ ইই-বব-১  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

উসব- সব/ভ  পদা- সব/ভ  ইং-বব-১ রসা- সব/ভ প্রাসন-সব/ভ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 

        

  প্ররের্ে জিন্ময়  বাড়ৈ, অধ্যক্ষ, র্ে াজে কবগম কোর য়া ,  রলি, েংপুে।                                                                                                                                              ড. এ. আই. এম. মুর্া, আহ্বায় , রুটিন  জমটি 

কার্ যকর: ২০-০৩-২২ 
 



 
9.009.45 9.45  10.30        
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0 রসা-113 জীব -113  বাংলা-113 ইাং ১১৩ পদার্থ-113 উ গ-113 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব  
Rxe-114 imv-114 c`v_©-114 বাংলা-  DM-114 ইং ১১৪ বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব  

 যসুব -১০৬  ইং -১০৬   ইই- -১০৬  অনী ১০৬  পপৌর -১০৬  আইসসসি -১০৬             টি. পেীক্ষা টি. পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব 

ইই- -১০৮ যসুব -১০৮ ইং -১০৮ আইসসসি -১০৮ পপৌর-১০৮ অনী -১০৮ টি. পেীক্ষা টি. পেীক্ষা টি. পেীক্ষা 

বয স -212 সিসব-212 আইসসসি-212 বাংলা-212  উ: বয -212 অর্থ212/গাসব-we-2 টি. পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 
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বাং- 204 ইং ২০৪ পদা-204 রসা-204 উগ-204 জীব -204 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টি. পেীক্ষা 

গা:সব- অসি  বাং- অসি  ইং অজড অনী - অসি  পপৌর- অসি  ইই-অসি  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা

সিসব-১১১  বয স -১১১  ইং ১১১ অর্থ অসি/গাসব সব১  বাংলা-111 উ ব্য ১১১ টি. পেীক্ষা  

 বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

সসব(NM)-২০৯  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

সসব(NM)-২০৯   রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

সসব(NM)-২০৯   অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

স্বা বাাং অ-২০৯/ইই দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  সসব(NM)-২০৯  ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   সসব(NM)-২০৯  ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ সসব(NM)-২০৯ ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইং (আব.) -২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক 
   ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ 
   রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  
   অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  
   দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  
   ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  

ইই- সব১ দর্থন- সব১ স্বা বাং অ- সব১ অর্থ- সব১ রাসব- সব১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

প্রাসন-সব/ভ-২ রসা- সব/ভ-২ স্বা বাং অ-২১৩ উসব- সব/ভ-২ পদা সব/ভ-২   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-১০৭ ইই-১০৭ বাং-১০৭ রাসব-১০৭ অনী-১০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রসা- সব/ভ প্রাসন-সব/ভ  বাং-১০৭ পদা- সব/ভ  উসব- সব/ভ   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-বব ১ রাসব-বব ১ ইই-বব ১ দর্থন-বব ১    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

উসব- সব/ভ পদা- সব/ভ  প্রাসন-সব/ভ  রসা- সব/ভ     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 
 
 
 
 
 

প্ররের্ে কমাহাম্মদ কমাোখখারুল ইর্লাম 

অধ্যক্ষ 

র্ে াজে কবগম কোর য়া  রলি, েংপুে। 



 
9.009.45 9.45  10.30        

 

8
.3

0


9
.0

0

ইং-113 c`v_©-11৩ রসা-113 বাংলা-113 জীব-113 আইজর্টি-১১৩ বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 

c`v_©-114 imv-114 বাংলা-114 Bs-114 আজর্টি-১১৪ Rxe-114 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 

 গা সব -১০৬   আইজর্টি-১০৬ অনী -১০৬  পপৌর -১০৬  বাংল্া -১০৬   ইই  ১০৬ টিউ. পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 

গা সব -১০৬ পপৌর -১০৮ আইজর্টি-১০৮ অনী -১০৮ ইই  ১০৮ বাংল্া-১০৮ টিউ. পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 

বযস -212 সিসব-212 ইং-212 বাংলা -212 উ:বয -212 অর্থ অসি/গাসব সব১  বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 
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0 উগ-204 ইং-১১৪  জীব-204 বাং -204 পদার্ থ-204 রসা-204 ব্যবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ. পেীক্ষা 

গাসব -অসি  পপৌর-অসি  ইং- অসি  ইই - অসি  যসুব- অসি  অনী অজড ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

সিসব-১১১  বযস -১১১  বাংলা-111 অনী১১১ /গাসব we 2 ইং-১১১  উ:বয -১১১ টিউ. পেীক্ষা  
বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 Abx (NM)-৩০৭ রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব- সব১ ইই- সব১ দর্থন- সব১ স্বাবাংঅ- সব১ অনী সব১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

পদা- সব/ভ-২  প্রাসন-সব/ভ-২  রসা- সব/ভ-২  স্বাবাংঅ-১১৪  উসব- সব/ভ-২    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-১০৭ দর্থন-১০৭ ইই-১০৭ রাসব-১০৭     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

উসব- সব/ভ  রসা- সব/ভ   প্রাসন-সব/ভ  পদা- সব/ভ     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-বব ১ অনীবব ১ রাসব-বব ১ ইং-বব ১ ইই-বব ১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রসা- সব/ভ  উসব- সব/ভ  পদা- সব/ভ  ইং-বব ১ প্রাসন-সব/ভ   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 



 
9.009.45 9.45  10.30        
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িীব ১১৩ ইং-113  পদা-113  বাংলা-113 রসা-113  উগ-113 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ.পেীক্ষা 

Bs-114 িীব ১১৪ DM-114 c`v-114 বাংলা-114 imv-114 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ.পেীক্ষা 

 গা সব ক-১০৬   অনী ক-১০৬   ইং ক-১০৬   পপৌর ক-১০৬  যুবব -১০৬         বাংল্া ১০৬  টিউ.পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ.পেীক্ষা 

গা সব খ-১০৬ পপৌর খ-১০৮ অনী খ-১০৮ ইং খ-১০৮ বাংল্া ১০৮ যসুব-১০৮ টিউ.পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ.পেীক্ষা 

ব্য. স. -২১২  সিসব-212 বাংলা-212 উ:বয -212 আইসসসি-212 ইং-212 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ.পেীক্ষা 
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উগ-204 ইং ২০৪ রসা-204 পদা-204 বাং- ২০৪ 
িীব ২০৪ বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব 

যসুব- অসি  পপৌর- অসি  বাং- অসি  অনী - অসি  গাসব -অসি  ইই-অজড টিউ.পেীক্ষা টিউ.পেীক্ষা 

সিসব-১১১  ব্য. স. -১১১ অনী ১১১ / গাসব we 2 ইং -১১১  উবয -১১১  বাংলা-111 টিউ.পেীক্ষা  

  বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 সসব(NM)-২০৯  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 সসব(NM)-২০৯   রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 সসব(NM)-২০৯  অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইং -২০৯   

  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং -২০৯  সব-২০৯ 

  রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইং -২০৯  সব-২০৯ 

  অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইং -২০৯  সব-২০৯ 

  দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইং -২০৯   

  ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইং -২০৯   

    বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব- সব১ ইই- সব১ দর্থন- সব১ স্বাবাংঅ- সব১ অনী- সব১  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

পদা- সব/ভ-২  প্রাসন-সব/ভ-২  রসা- সব/ভ-২ স্বাবাংঅ-২১৩ উসব- সব/ভ-২   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-১০৭ দর্থন-১০৭ ইই-১০৭ বাং-১০৭ রাসব-১০৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

উসব- সব/ভ  রসা- সব/ভ   প্রাসন-সব/ভ  বাং-১০৭ পদা- সব/ভ   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-বব ১ অনী-বব ১ রাসব-বব ১ ইই-বব ১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রসা- সব/ভ  উসব- সব/ভ  পদা- সব/ভ  প্রাসন-সব/ভ    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 
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উগ-113 জীব-113 বাংলা-113 পদা-113 ইং-113 ের্া ১১৩ বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউট পেীক্ষা 

Rxe-114 DM-114 c`v-114 বাংলা--114 ের্া ১১৪ ইং-113 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউট পেীক্ষা 

 যসুব ক-১০৬  ইং ক-১০৬  পপৌর ক-১০৬  বাংলা-১০৬ ইই ক-১০৬  আইসসসি ক-১০৬         গা. সব. ১০৬ বযবঃ ল্যাব টিউট পেীক্ষা 

আইসসসি ক-১০৮        যসুব খ-১০৮ বাংলা-১০৮ পপৌর খ-১০৮ ইং খ-১০৮ ইই খ-১০৮ গা. সব. ১০৮ বযবঃ ল্যাব টিউট পেীক্ষা 

সিসব-212 উ:বয -212 বযস -212 অর্থ212/গাসব-we-2 বাংলা-212 ইং-212 টিউট পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউট পেীক্ষা 
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ের্া-204 পদা-204 ইং- 204 বাং -204 উগ-204            জীব-204 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব 

গাসব -অসি  ইং- অসি  অনী - অসি  যসুব- অসি  বাং- অসি  কপৌে- অজড টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা

উ: বয-১১১  সিসব-১১১  বাংলা-111 ইং - ১১১ অনী ১১১ / গাসব we 2 বযস -১১১  টিউটপেীক্ষা  

  বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব সসব ২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ স্বা বাাং অ-২০৫/রাবব  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০   সসব ২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯   সসব ২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ সসব (NM) ২০৯  বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 Abx (NM)-৩০৭  রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯  অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ সসব (NM) ২০৯  দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ সসব (NM) ২০৯  ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

    বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ 

    ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  

    রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   
    অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ 
    দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   

    ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ 

বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী- সব১ রাসব- সব১ ইই- সব১ দর্থন- সব১ স্বাবাংঅ- সব১   ইন-ক াে 

উসব- সব/ভ-২  পদা- সব/ভ-২  প্রাসন-সব/ভ-২ রসা- সব/ভ-২ স্বাবাংঅ-২১৩    ইন-ক াে 

রাসব-১০৭ অনী-১০৭ দর্থন-১০৭ বাং-১০৭ ইই-১০৭   ইন-ক াে 

পদা- সব/ভ  উসব- সব/ভ   রসা- সব/ভ  বাং-১০৭  প্রাসন-সব/ভ    ইন-ক াে 

ইই-বব ১ দর্থন-বব ১ অনী-বব ১ রাসব-বব ১ ইং-বব ১    ইন-ক াে 

প্রাসন-সব/ভ  রসা- সব/ভ  উসব- সব/ভ  পদা- সব/ভ  ইং-বব ১   ইন-ক াে 

          

 

প্ররের্ে জিন্ময়  বাড়ৈ, অধ্যক্ষ, র্ে াজে কবগম কোর য়া ,  রলি, েংপুে।                                                                                                                                               
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পদা-113  আইসসসি-113 বাংলা-113 উগ-113 রসা-113 িীব ১১৩ বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ পেীক্ষা 
AvBwwmwU-114 c`v-114 িীব -১১৪ বাংলা-114 উগ-114 imv-114 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব টিউ পেীক্ষা 

 ইই ক-১০৬ যুজি -১০৬ বাংলা-১০৬   অনী ক-১০৬  ইংররসজ ১০৬ গাসব ক-১০৬   টিউ পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ পেীক্ষা 

যুজি-১০৮ ইই খ-১০৮ ইংররসজ ১০৮ বাংলা-১০৮ অনী খ-১০৮ গাসব খ-১০৬ টিউ পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ পেীক্ষা 

বযস -212 উ: বয -212 ইং-212 অর্থ212/গাসব-we-2 আইসসসি-212 জহজব ২১২ টিউ পেীক্ষা বযবঃ ল্যাব টিউ পেীক্ষা 

8
.3

0


9
.0

0

রসা-204 জীব-204 পদা-204 ইং -204 ঊগ-২০৪ বাং -204 বযবঃ ল্যাব বযবঃ ল্যাব 

বাং- অসি  ইই - অসি  গাসব - অসি  ইং-অসি  অনী - অসি  যসুব- অসি  টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা টিউট পেীক্ষা

উ: বয -১১১  বযস -১১১  অনী ১১১ / গাসব we2 বাংলা-111 জহজব ১১১ ইং -১১১  টিউ পেীক্ষা টিউ পেীক্ষা 

  বাং-৩১১ বাং-৩১১ বাং-৩১১ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  ইং-৩১৪  সসব-২০৯ স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ রাসব-২০৫ সসব-২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ অনী -৩১৬ সসব-২০৯  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  দর্থন-১১০  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  ইই-৩০৯  স্বা বাাং অ-২০৯/ইই ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং (আবঃ) -২০৯   বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং (আবঃ) -২০৯   ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  সসব-২০৯ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 Abx (NM)-৩০৭ ইং (আবঃ) -২০৯   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   সসব-২০৯ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং (আবঃ) -২০৯   অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ সসব-২০৯ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং (আবঃ) -২০৯   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

 রাসব (NM)-২০৯ ইং (আবঃ) -২০৯   ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০     ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ বাং-৩০৬ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইং-৩১৫  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   রাসব-৩০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ অনী-৩১৭ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   দর্থন-২১০   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইই-৩০৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক বাং-৩১২ ক ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইং- ৩১৩ ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

   রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  রাসব- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  অনী- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  দর্থন- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইই- পসস ঃ  ইন-ক ার্ স পেীক্ষা 

অনী-সব১ রাসব- সব১ ইই- সব১ দর্থন-২ সব১ স্বাবাংঅ- সব১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

উসব- সব/ভ-২  পদা- সব/ভ-২  প্রাসন-সব/ভ-২  রসা- সব/ভ-২  স্বাবাংঅ-১১৪    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

রাসব-১০৭ অনী-১০৭ দর্থন-১০৭ বাং-১০৭ ইই-১০৭   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

পদা- সব/ভ  উসব- সব/ভ  রসা- সব/ভ  বাং-১০৭  প্রাসন-সব/ভ    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

ইাং - বব ১ দর্থন-বব ১ অনী-বব ১ রাসব-বব ১ ইই-বব ১   ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  
ইাং - বব ১ রসা- সব/ভ  উসব- সব/ভ  পদা- সব/ভ  প্রাসন-সব/ভ    ইন-ক ার্ স পেীক্ষা  

 
 
 
         প্ররের্ে জিন্ময়  বাড়ৈ, অধ্যক্ষ, র্ে াজে কবগম কোর য়া ,  রলি, েংপুে।                                                                                                                                              ড. এ. আই. এম. মুর্া, আহ্বায় , রুটিন  জমটি 


