
শহীদ আবদু ুব  েুরিনয়বয়া  েটেয়াই ারিরিনয়রুর  কইল, বরুশয়ই 
রডকপ�য়ময়-াি- েটেয়াই ারিরিনয়রুর 

�য়শ ু�িি-২০১৫-১৬ ; ১ম, ৩ন , ৪থ র   ৬� পব র (২ন রশফে)।  
 

বয়ু/েমন পব র ১ম 
১:৪৫ - ২:৩৫  

২ন 
২:৩৫ - ৩:২৫ 

৩ন 
৩:২৫ - ৪:১৫ 

৪:১৫-৪:৩০ ৪থ র 
৪:৩০ - ৫:২০                               

৫ম 
৫:২০ - ৬:১০ 

 
 

শরিবয়ু 
 

১ম গরণা-১ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

ারিরিনয়রুর েয়া�-২ 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

বয়রইয় 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

রব           ু          

 

 লিয়কুই  েট. �কেরের, (�বহয়রু ), �প-রব রমঃ শরহদই ােইয়ম , 
ারিঃ েয়া�-২ (�বহয়রু ), �প এ রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

৩ন ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ শরহদই ােইয়ম 

েময়ল রব�য়ি-২ 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

 ফর�   য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

 

৪থ র 
পব র 

 কনে �কেরের -১ 
রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু -২, �বঃ, (�প- ) রমঃ শহীদই ােইয়ম 
 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩, �বঃ, (�প-খ)রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু -২ 
রমঃ শহীদই ােইয়ম 
 

৬� 
পব র 

া�য়র�নয়ই  য়কিলকম� 
রমঃ িলু�ই ােইয়ম 

 কনে �কেরের -৩ 
রমঃ আবদই  য়কদু  বপয়ুী 

 ফর�  �য় ফয়ু-২, �বঃ, (�প- ) রমঃ লয়রহদই হ  
�রদর -২, �বঃ, (�প-খ)রমঃ শ গয়তই আইম 

 
---------------------------------------------------------------  

 
 

ুরববয়ু 

১ম গরিা-১ (�বহয়রু ) 
 রমঃ  েরইম আ ায়ু 

 েটেয়াই ু  মিরুনয়ই-১ 
রমঃ লয়রহদই হ  

 নয় রশপ �য় িে �বহয়রু , রমঃ  ুলয়উই  রুম 

৩ন পদয়থ র রব�য়ি-২ 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

গরণা-৩ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

েময়ল রব�য়ি-২ 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

 র�উেয়ু এরপ�ঃ-১ (�বহয়রু ), �প-এ রমঃ আইমগীু  হয়কেি 
 ফর�   য়াকফ ফয়ু-১, (�বহয়রু ), �প-রব, রমঃ লয়হয়�ীু আইম 

৪থ র 
পব র 

পরুের�য়ি 
রমঃ আকিয়নয়ু  হয়কেি 

পরুকবশ পরুরফরা 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

 র�উেয়ু এরপ�ক শি  ১, �বহয়রু  
রমঃ আইমগীু  হয়কেি 

 

৬� 
পব র 

 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩ 
রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

 কনে �কেরের -৩, �বঃ, (�প- ) রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 
 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩, �বঃ, (�প-খ)  রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

রবলকিে অগ রয়িয়াকলশি 
রমঃ িলু�ই ােইয়ম 

 
 

 েয়মবয়ু 

১ম ারিরিনয়রুর  �য়ার 
রমঃ  ুলয়উই  রুম 

গরিা-১ 
রমঃ  েরইম আখায়ু                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 েটেয়াই ু  য়িরুনয়ই-১ 
রমঃ লয়রহদই হ  

 লিয়কুই  েটেয়াই �কেরের (�বহয়রু ), �প-এ রমঃ েয়াদু ুহময়ি 
ারিরিনয়রুর েয়া�-২ (�বহয়রু ), �প- রব রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

৩ন ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু-১, (�বহয়রু ),, �প- এ,  রমঃ শরহদই ােইয়ম 
পদয়থ র-২, (�বহয়রু ), �প- রব, রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

গরণা-৩ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

ারকুলী-২ 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

 

৪থ র 
পব র 

 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩, 
রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

 ফর�   য়া-২, �বঃ, (�প- ) রমঃ েয়াদু ুহময়ি/রমঃ লয়হয়�ীু আইম 
 কনে �কেরের -১, �বঃ, (�প-খ) রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু -২ 
রমঃ শহীদই ােইয়ম 

৬� 
পব র 

 েটঃ  যয়ইককইশি - ১ 
রমঃ এিয়মই হ  

 ফর�  �য় ফয়ু-২,  
 রমঃ লয়রহদই হ  

�রদর -২,  
রমঃ শ গয়তই আইম 

 



 
বয়ু/েমন পব র ১ম 

১:৪৫ - ২:৩৫ 
২ন 

২:৩৫ - ৩:২৫ 
৩ন 

৩:২৫ - ৪:১৫ 
৪:১৫-৪:৩০ ৪থ র 

৪:৩০ - ৫:২০ 
৫ম 

৫:২০ - ৬:১০ 

 
 
ম�ইবয়ু 

১ম  লিয়কুই  েটঃ�কেরের-১ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

ারিরিনয়রুর েয়া�-২ 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

গরিা-১ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

 
 
 
 
        রব   
 
 
 
 
         ু     
 
 
 
 
        রা 

  

৩ন পদয়থ র রব�য়ি-২ 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি  

গরণা-৩ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

ারকুলী-২ 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ শরহদই ােইয়ম 

 

৪থ র পব র  েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩ 
রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু -২, �বঃ, (�প-খ) রমঃ শহীদই ােইয়ম 
 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩, �বঃ, (�প- )রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

 ফর�   য়াকফ ফয়রুর - ২ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

৬� পব র রবলকিে অগ রয়িয়াকলশি 
রমঃ িলু�ই ােইয়ম 

 ফর�  �য় ফয়ু-২, �বঃ, (�প-খ) রমঃ লয়রহদই হ  
�রদর -২, �বঃ, (�প- )রমঃ শ গয়তই আইম 

 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩ 
রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

 
 
বুবয়ু 
 

১ম  লিয়কুই  েটঃ �কেরের 
রমঃ শরহদই ােইয়ম 

গরিা-১ 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

বয়রইয়- 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

 নয় রশপ �য় িে (�বহয়রু ) 
রমঃ  ুলয়উই  রুম 

৩ন  ফর�   য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু, �বঃ, �প- রব,  রমঃ শরহদই ােইয়ম 
পদয়থ র-২, (�বহয়রু ), �প- এ, রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

 র�উেয়ু এরপ�ঃ-১ (�বহয়রু ), �প-রব রমঃ আইমগীু  হয়কেি 
 ফর�   য়াকফ ফয়ু-১, (�বহয়রু ), �প-এ, রমঃ লয়হয়�ীু আইম 

৪থ র পব র  পরুকবশ পরুরফরা 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

পরুের�য়ি 
রমঃ আকিয়নয়ু  হয়কেি 

 রমেউেয়ু এরপ�ক শি  ২, 
�বহয়রু  
রমঃ আইমগীু  হয়কেি 

 

৬� পব র া�য়র�নয়ই  য়কিলকম� 
রমঃ িলু�ই ােইয়ম 

 কনে �কেরের -৩, �বঃ, (�প-খ) রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 
 েটেয়াই  ের�র   য়নয়ঃ-৩, �বঃ, (�প- )  রমঃ পরুকায়ষ কময়ু পয়ই 

 ফর�  �য় ফয়ু-২,  
 রমঃ লয়রহদই হ  

 
 
 
বহঃবয়ু 

১ম শুীু ফফ রয় �য়বহয়রু  
রমঃ লয়রহদই হ  

ারিরিনয়রুর �ার 
রমঃ  ুলয়উই  রুম 

ারিরিনয়রুর েয়া�-২ 
রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি 

বয়রইয় (�বহয়রু ) 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

 

৩ন ানয়ণ র  য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ শরহদই ােইয়ম 

 ফর�   য়াকফ ফয়ু-১ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

ারকুলী-২, (�বহয়রু ) 
রমঃ লয়হয়রগীু  রবু 

গরণা-৩, (�বহয়রু ) 
রমঃ  েরইম আখায়ু 

৪থ র পব র  ফর�   য়াকফ ফয়রুর - ২ 
রমঃ েয়াদু ুহময়ি 

 কনে �কেরের -১ 
রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 

  ফর�   য়া-২, �বঃ, (�প-খ) রমঃ েয়াদু ুহময়ি/রমঃ লয়হয়�ীু আইম 
 কনে �কেরের -১, �বঃ, (�প- ) রমঃ  ুদ নয়ি  হয়কেি 

৬� পব র  কনে �কেরের -৩ 
রমঃ আবদই  য়কদু  বপয়ুী 

�রদর -২ 
রমঃ শ গয়তই আইম 

 েটঃ  যয়ইককইশি - ১ 
রমঃ এিয়মই হ  

 

                                    �বহয়রু   েকডু েররশ�� ে ই রশ� - ম রফয়ুী �বহয়রু  �য়কশু েমন উপরিা  থক  �য়শ  হকণ েহয়নায়  ুয়ু লজ অাকুয়ু  ুয় হাই।  
 
 

 
 

 ময়ঃ মরলবু ুহময়ি 
অ�� (অরাঃ দয়ঃ) 

শহীদ আবদু ুব  েুরিনয়বয়া  েটেয়াই 
 ারিরিনয়রুর  কইল, বরুশয়ই। 

 

 
 
 �ণী রশ�   ম র ারয়  

১ম পব র রমঃ লয়হয়ঙগীু  রবু, জরিনু া��য়াু 
৩ন পব র রমঃ  ময়ে�য়রফজু ুহময়ি, জরিনু া��য়া  ু
৪থ র পব র রমঃ েয়াদু ুহময়ি, া��য়াু(রড.ি.আা) 
৬� পব র রমঃ িলু�ই ােইয়ম, ফীফ া��য়া  ু

 


	শহীদ আবদুর রব সেরনিয়াবাত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, বরিশাল
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