
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট, সসলেট 
৬ষ্ঠ ফব, ফব ভধয রীক্ষা - ২০২২ 

রুসটন 
সভয়ঃ দুুর ০২:০০ ঘসটকায় 

 

তাসরখ ও ফার সসসবে টটকলনােসি ইলেকসিকযাে টটকলনােসি টভকাসনকযাে টটকলনােসি াওয়ার টটকলনােসি ইলেকিসনক্স টটকলনােসি কসিউটার টটকলনােসি 
ইলেকলিা-টভসিকযাে 

টটকলনােসি 

রসফফার  
২৭-১১-২০২২ 

সিিাইন অফ স্ট্রাকচার-১ 
(৬৬৪৬৩) 

িান্সসভশন এন্ড সিসস্ট্রসফউশন 
অফ ইলেকসিকযাে াওয়ার-১ 

(৬৬৭৬৩) 

টভকাসনকযাে টভিারলভন্ট 
এন্ড টভলিােসি (৬৭০৬২) 

িান্সসভশন এন্ড সিসস্ট্রসফউশন 
অফ ইলেকসিকযাে াওয়ার 

(৬৬৭৬৪) 

ভাইলরাপ্রলসসর এন্ড 
ইন্টারলপসসিং (৬৬৬৬২) 

ভাইলরাপ্রলসসর এন্ড 
ইন্টারলপসসিং (৬৬৬৬২) 

টরাফসটক্স এন্ড টরাফসটক 
সািবারী (৬৮৬৬১) 

টসাভফার  
২৮-১১-২০২২ 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ইন্ডাসস্ট্রয়াে ভযালনিলভন্ট 
(৬৫৮৫২) 

ভঙ্গেফার 
২৯-১১-২০২২ 

পাউলন্ডশন ইসিসনয়াসরিং 
(৬৬৪৬৫) 

অল্টারলনসটিং কালরন্ট 
টভসশনস-১ (৬৬৭৬১) 

থালভবািাইনাসভক্স এন্ড সহট 
ইসিন  (৬৭০৬১) 

ফু্লইি টভকাসনক্স এন্ড 
টভসশনাসরি (৬৭১৬২) 

সটসব ব্রিকাসিিং এন্ড 
িুসিও (৬৬৮৬২) 

সপ্রসন্সােস অফ 
সপটওয়যার ইসিসনয়াসরিং 

(৬৬৬৬১) 

টরসিওেসি এন্ড ইলভসিিং 
ইকুইলভন্ট (৬৮৬৬২) 

ফুধফার 
৩০-১১-২০২২ 

িান্সলটশন ইসিসনয়াসরিং-১ 
(৬৬৪৬২) 

ইলেকসিকযাে এন্ড 
ইলেকিসনক টভিারলভন্টস-২ 

(৬৬৭৬২) 

প্লান্ট ইসিসনয়াসরিং 
(৬৭০৬৩) 

টবসহকযাে অলটালভশন  
এন্ড সসগনাসেিং (৬৬২৭৪) 

ইলেকিসনক টভিারলভন্টস 
(৬৬৮৬১) 

িাটালফি ভযালনিলভন্ট 
সসলিভ (৬৬৬৬৪) 

সপসিওলথরাস এন্ড 
সরহযাসফসেলটশন সিবাইস 

(৬৮৬৬৩) 

ফৃহস্পসতফার  
০১-১২-২০২২ 

সসসবে ইসিসনয়াসরিং ড্রসয়িং 
(কযাি)-৩ (৬৬৪৬৪) 

কসভউসনলকশন 
ইসিসনয়াসরিং (৬৬৮৬৭) 

টস্ট্রন্থ অফ ভযালটসরয়ােস 
(৬৭০৬৪) 

অলটালভাসটব ফসি সফসডিং 
(৬৬২৪১) 

ভাইলরাকলরাোর এন্ড 
এভলফলিি সসলিভ 

(৬৬৮৬৪) 

ওলয়ফ ভািাসরিং 
(৬৬৬৬৭) 

ভাইলরাপ্রলসসর এন্ড 
ফালয়ালভসিলকে এসপ্ললকশনস 

(৬৮৬৬৫) 

রসফফার  
০৪-১২-২০২২ 

এিবান্স সালববসয়িং 
(৬৬৪৬১) 

ভাইলরাকলরাোর এন্ড 
সএেসস (৬৬৮৬৮) 

এিবান্স ওলয়সডিং-২ 
(৬৭০৬৫) 

ইসিন টটসিিং  এন্ড 
ারপরলভন্স (৬৭১৬১) 

ইন্সিুলভলন্টশন এন্ড প্রলসস 
কলরাে (৬৬৮৬৩) 

এনবায়রনলভন্টাে িাসিি 
(৬৯০৫৪) 

--- 

 

অনুসেসঃ 
১. অধযক্ষ, এ ইনসিসটউট 
২. একালিসভক ইনচািব, এ ইনসিসটউট 
৩. সফবাগীয় প্রধান- সসসট/ইসট/এভসট/সসট/ইএনসট/সসএভসট/ইএভসট, এ ইনসিসটউট 
৪. টরসিিার, এ ইনসিসটউট 
৫. টনাসটশ টফািব, এ ইনসিসটউট 
৬. সিংরসক্ষত নসথ, রীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কক্ষ  

 
 
 
 
 

অধযক্ষ 
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট 

 



সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট, সসলেট 
৪থব ফব, ফব ভধয রীক্ষা - ২০২২ 

রুসটন 
সভয়ঃ সকাে ১২:০০ ঘসটকায় 

 

তাসরখ ও ফার সসসবে টটকলনােসি ইলেকসিকযাে টটকলনােসি টভকাসনকযাে টটকলনােসি াওয়ার টটকলনােসি ইলেকিসনক্স টটকলনােসি কসিউটার টটকলনােসি ইলেকলিা-টভসিকযাে টটকলনােসি 

রসফফার  
২৭-১১-২০২২ 

ষ্ট্রাকচারাে টভকাসনক্স 
(৬৬৪৪১) 

এপ্লাইি টভকাসনক্স 
(৬৭০৪৫) 

ইসিসনয়াসরিং টভকাসনক্স 
(৬৭০৪১) 

ইসিসনয়াসরিং টভকাসনক্স 
(৬৭০৪১) 

সপ্রসন্সেস অপ সিসিটাে 
ইলেকিসনকস (৬৬৮৪২) 

সপ্রসন্সেস অপ সিসিটাে 
ইলেকিসনকস (৬৬৮৪২) 

টভসিকযাে িান্সসিউসার এন্ড 
টসন্সরস (৬৮৬৪১) 

টসাভফার  
২৮-১১-২০২২ 

সিওলটকসনকযাে ইসিসনয়াসরিং 
(৬৬৪৪৫) 

ইন্ডাসষ্ট্রয়াে ইলেকিসনকস 
(৬৬৮৪৫) 

টভসশন স প্রযাকসটস-৩ 
(৬৭০৪৩) 

অলটালভাসটব সাসলনসন 
এন্ড টব্রক. 
(৬৭১৪২) 

ইন্ডাসষ্ট্রয়াে ইলেকিসনকস 
(৬৬৮৪৫) 

কসিউটার টসরলপরােস 
(৬৬৬৪৫) 

অালরসটিং রুভ ইকুইলভন্ট 
এন্ড টসপসট (৬৮৬৪২) 

ভঙ্গেফার  
২৯-১১-২০২২ 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

সফিলনস অগবানাইলিশন এন্ড 
কসভউসনলকশন 

(৬৫৮৪১) 

ফুধফার 
৩০-১১-২০২২ 

এসিলভসটিং এন্ড কসিিং-১ 
(৬৬৪৪২) 

ইলেকসিকযাে ইন্সটলেশন 
প্লযাসনিংএন্ডএসিলভসটিং 

(৬৬৭৪১) 

ইলেকসিকযাে সাসকবট 
এন্ড টভসশনস 
(৬৬৭৪৩) 

ইলেকসিকযাে সাসকবট 
এন্ড টভসশনস 
(৬৬৭৪৩) 

ইলেকসিকযাে সাসকবট 
এন্ড টভসশনস 
(৬৬৭৪৩) 

িাটা স্ট্রাকচার এন্ড 
এেগসরদভ 
(৬৬৬৪২) 

ফালয়া-টভসিকযাে সসগনযাে প্রলসসসিং 
(৬৮৬৪৩) 

ফৃহস্পসতফার  
০১-১২-২০২২ 

সসসবে ইসিসনয়াসরিং 
ড্রসয়িং (কযাি)-২  (৬৬৪৪৩) 

টপ্রাগ্রাসভিং এলসনসশয়াে 
(৬৬৬৩১) 

টপ্রাগ্রাসভিং এলসনসশয়াে 
(৬৬৬৩১) 

পুলয়েস এন্ড েুসব্রকযান্টস 
(৬৭১৪৩) 

টপ্রাগ্রাসভিং এলসনসশয়াে 
(৬৬৬৩১) 

অফলিক্ট ওসরলয়লন্টি টপ্রাগ্রাসভিং 
(৬৬৬৪১) 

সিসিটাে ইলেকিসনক্স 
(৬৬৮৩৪) 

রসফফার  
০৪-১২-২০২২ 

সালববসয়িং-২  (৬৬৪৪৪) 
সি সস টভসশন 
(৬৬৭৪২) 

টভটাোসিব 
(৬৭০৪২) 

ইসিন সিলটইেস 
(৬৭১৪১) 

টনটওয়াকব সপল্টারস 
এন্ডিান্সসভশন োইন 

(৬৬৮৪১) 

িাটা কসভউসনলকশন সসলিভ 
(৬৬৬৪৪)  

ইলেকসিকযাে টভসশনস 
(৬৬৭৪৪) 

টসাভফার  
০৫-১২-২০২২ 

এনবায়রনলভন্টাে িাসিি 
(৬৯০৫৪) 

--- 
এনবায়রনলভন্টাে িাসিি 

(৬৯০৫৪) 
--- --- --- 

এনবায়রনলভন্টাে িাসিি 
(৬৯০৫৪) 

 

অনুসেসঃ 
১. অধযক্ষ, এ ইনসিসটউট 
২. একালিসভক ইনচািব, এ ইনসিসটউট 
৩. সফবাগীয় প্রধান- সসসট/ইসট/এভসট/সসট/ইএনসট/সসএভসট/ইএভসট, এ ইনসিসটউট 
৪. টরসিিার, এ ইনসিসটউট 
৫. টনাসটশ টফািব, এ ইনসিসটউট 
৬. সিংরসক্ষত নসথ, রীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কক্ষ  

 
 
 
 

অধযক্ষ 
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট 



সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট, সসলেট 
২য় ফব, ফব ভধয রীক্ষা - ২০২২ 

রুসটন (সিংলশাসধত) 
সভয়ঃ সকাে ১০:০০ ঘসটকায় 

 

তাসরখ ও ফার সসসবে টটকলনােসি ইলেকসিকযাে টটকলনােসি টভকাসনকযাে টটকলনােসি াওয়ার টটকলনােসি ইলেকিসনক্স টটকলনােসি 
কসিউটার সাইন্স এন্ড  

টটকলনােসি 
ইলেকলিা-টভসিকযাে 

টটকলনােসি 

রসফফার  
২৭-১১-২০২২ 

ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (২৫৯২১) 

টসাভফার  
২৮-১১-২০২২ 

ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) ইিংসেশ-২ (২৫৭২২) 

ভঙ্গেফার  
২৯-১১-২০২২ 

সপসিক্স-১ (২৫৯১২) 
ইলেকসিকযাে ইসিসনয়াসরিং 

ড্রসয়িং (২৬৭২২) 
টকসভসস্ট্র (২৫৯১৩) টকসভসস্ট্র (২৫৯১৩) টকসভসস্ট্র (২৫৯১৩) টকসভসস্ট্র (২৫৯১৩) 

টফসসক ফালয়ালভসিকযাে 
ইসিসনয়াসরিং (২৮৬২১) 

ফুধফার  
৩০-১১-২০২২ 

ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) ফািংো-২ (২৫৭২১) 

ফৃহস্পসতফার  
০১-১২-২০২২ 

সসসবে ইসিসনয়াসরিং ড্রসয়িং 
(২৬৪২১) 

ইলেকসিকযাে সাসকবটস-১ 
(২৬৭২১) 

টভকাসনকযাে ইসিসনয়াসরিং 
ড্রসয়িং (২৭০২১) 

াওয়ার ইকুইলভন্ট টভিারলভন্ট 
এন্ড টসপসট (২৭১২১) 

ইলেকসিকযাে সাসকবটস-১ 
(২৬৭২১) 

াইথন টপ্রাগ্রাসভিং 
(২৬৬২১) 

ইলেকসিকযাে সাসকবটস-১ 
(২৬৭২১) 

রসফফার  
০৪-১২-২০২২ 

টফসসক ইলেকিসনক্স 
(২৬৮১১) 

টফসসক ইলেকিসনক্স 
(২৬৮১১) 

টফসসক ইলেকসিসসসট 
(২৬৭১১) 

টফসসক ইলেকসিসসসট 
(২৬৭১১) 

ইলেকিসনক সিবাইস এন্ড 
সাসকবটস (২৬৮২১) 

টফসসক ইলেকিসনক্স 
(২৬৮১১) 

টফসসক ইলেকিসনক্স 
(২৬৮১১) 

টসাভফার  
০৫-১২-২০২২ 

--- সপসিক্স-২ (২৫৯২২) সপসিক্স-২ (২৫৯২২) --- টসাসযাে সাইন্স (২৫৮১১) --- সপসিক্স-২ (২৫৯২২) 

 

অনুসেসঃ 
১. অধযক্ষ, এ ইনসিসটউট 
২. একালিসভক ইনচািব, এ ইনসিসটউট 
৩. সফবাগীয় প্রধান- সসসট/ইসট/এভসট/সসট/ইএনসট/সসএভসট/ইএভসট, এ ইনসিসটউট 
৪. টরসিিার, এ ইনসিসটউট 
৫. টনাসটশ টফািব, এ ইনসিসটউট 
৬. সিংরসক্ষত নসথ, রীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কক্ষ  

 
 
 
 

অধযক্ষ 
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট 

 



সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট, সসলেট 
এযাোইি গ্রু (টভকা-টকাসব) ফব ভধয রীক্ষা - ২০২২ 

ইলেকসিকযাে টটকলনােসি 
রুসটন 

তাসরখ ও ফার সভয় সফষয় ও সফষয় টকাি  

রসফফার  
২৭-১১-২০২২ 

০২:০০ িান্সসভশন এন্ড সিসস্ট্রসফউশন অফ ইলেকসিকযাে াওয়ার-১ (৬৬৭৬৩) 

টসাভফার  
২৮-১১-২০২২ 

০২:০০ সুইচ সগয়ার এন্ড প্রলটকশন (৬৬৭৭৩) 

ভঙ্গেফার  
২৯-১১-২০২২ 

০২:০০ সরসনউলয়ফে এনাসিব (৬৬৭৫৩) 

ফুধফার  
৩০-১১-২০২২ 

০২:০০ 
ইলেকসিকযাে ইন্সটলেশন প্লযাসনিং এন্ড এসিলভসটিং 

(৬৬৭৪১) 
ফৃহস্পসতফার  
০১-১২-২০২২ 

০২:০০ টিনালরশন অফ ইলেকসিকযাে াওয়ার (৬৬৭৫২) 

 
 

অনুসেসঃ 
১. অধযক্ষ, এ ইনসিসটউট 
২. একালিসভক ইনচািব, এ ইনসিসটউট 
৩. সফবাগীয় প্রধান- সসসট/ইসট/এভসট/সসট/ইএনসট/সসএভসট/ইএভসট, এ ইনসিসটউট 
৪. টরসিিার, এ ইনসিসটউট 
৫. টনাসটশ টফািব, এ ইনসিসটউট 
৬. সিংরসক্ষত নসথ, রীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কক্ষ 

 
 
 
 
 

অধযক্ষ 
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট 

 
 
 
 
 
 



সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট, সসলেট 
২য় ফব, ফব ভধয রীক্ষা - ২০২২ 

রুসটন (২০১৬ প্রসফধান) 
সভয়ঃ সকাে ১০:০০ ঘসটকায় 

 

তাসরখ ও ফার সসসবে টটকলনােসি টভকাসনকযাে টটকলনােসি ইলেকিসনক্স টটকলনােসি কসিউটার টটকলনােসি 

রসফফার  
২৭-১১-২০২২ 

ভযাথলভসটক্স-২ (৬৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (৬৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (৬৫৯২১) ভযাথলভসটক্স-২ (৬৫৯২১) 

টসাভফার  
২৮-১১-২০২২ 

সসসবে ইসিসনয়াসরিং ভযালটসরয়ােস  
(৬৬৪২১) 

টভসশন স প্রযাকসটস-১ 
(৬৭০২২) 

ফািংো (৬৫৭১১) --- 

ভঙ্গেফার  
২৯-১১-২০২২ 

সপসিক্স-২ (৬৫৯২২) সপসিক্স-১ (৬৫৯১২) সপসিক্স-১ (৬৫৯১২) সপসিক্স-২ (৬৫৯২২) 

ফুধফার  
৩০-১১-২০২২ 

কসভউসনলকসটব ইিংসেশ (৬৫৭২২) ইিংসেশ (৬৫৭১২) ইিংসেশ (৬৫৭১২) কসভউসনলকসটব ইিংসেশ (৬৫৭২২) 

ফৃহস্পসতফার  
০১-১২-২০২২ 

ইলেকিসনক ইসিসনয়াসরিং 
পান্ডালভন্টােস (৬৬৮২২)  

টসাসযাে সাইন্স (৬৫৮১১) 
ইলেকিসনক সিবাইস এন্ড সাসকবটস 

(৬৬৮২১) 
এনালগ ইলেকিসনক্স (৬৬৮২৩) 

রসফফার  
০৪-১২-২০২২ 

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

টসাভফার  
০৫-১২-২০২২ 

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

 

অনুসেসঃ 
১. অধযক্ষ, এ ইনসিসটউট 
২. একালিসভক ইনচািব, এ ইনসিসটউট 
৩. সফবাগীয় প্রধান- সসসট/ইসট/এভসট/সসট/ইএনসট/সসএভসট/ইএভসট, এ ইনসিসটউট 
৪. টরসিিার, এ ইনসিসটউট 
৫. টনাসটশ টফািব, এ ইনসিসটউট 
৬. সিংরসক্ষত নসথ, রীক্ষা সনয়ন্ত্রণ কক্ষ  

 
 
 
 
 

অধযক্ষ 
সসলেট সেলটকসনক ইনসিসটউট 

 


