
        
 

 

 

 

ব্যবহারিক পিীক্ষাি রুটিন (৪র্ থ পব থ) 

 

 এতদ্বািা সংরিষ্ট সকল ইন্সটিটিউট এি সকল কর্ থকতথা/রিক্ষক/কর্ থচািীবৃন্দ ও ৪র্ থ পব থ (টটক্সটাইল ও গাটর্ থন্টস) এি পিীক্ষার্ীটেি অবগরতি জন্য 

জানাটনা যাটে যয, রিটলার্া ইন-টটক্সটাইল ব্যবহারিক পিীক্ষা/২০২০ এি রনটে বরণ থত সর্য়সূরচ যর্াতাটবক ব্যবহারিক পিীক্ষা -২০২১ রিষ্টাব্দ অনুরিত 

হটব।  
 

তারিখ: ১৮/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষক যবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

 

ক্র:নং প্ররতিাটনি নার্ ও যকাি পিীক্ষার্ীি সংখ্যা সর্য় কক্ষ নং 

১ IET- 16057 T- 41 সকাল: ৯.০০ যর্টক ১১.০০ টা  207 
২ S F-16119 T- 15 সকাল: ১১.০০ যর্টক ১২.০০ টা 

৩ Image Poly-16113 T- 79                G- 16 রবকাল: ০১.০০ যর্টক ৪.০০ টা 
 

তারিখ: ২০/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষকটবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

 

µ: bs cÖwZôv‡bi bvg I †KvW পিীক্ষার্ীি সংখ্যা mgq Kÿ bs 

১ TMSS, িংপুি (১৬১৬৭) T- 03 সকাল: ৯.০০ যর্টক ১০.০০ টা 207 
২ RIIT-16100 T- 102               G- 19 সকাল: ১০.০০ যর্টক ০১.০০ টা 

ও 

২.০০  টা যর্টক ৪.০০ টা 
 

তারিখ: ১৮/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষক যবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

 

µ: bs cÖwZôv‡bi bvg I †KvW পিীক্ষার্ীি সংখ্যা mgq Kÿ bs 

১ RTI-16174 T- 112 সকাল: ০৯.০০ যর্টক ০১.০০ টা 

ও 

রবকাল: ২.০০ টা যর্টক ৪.০০ টা 

208 

২ LIP-150177 T- 37                সকাল: ১০.০০ যর্টক ০১.০০ টা  
 

তারিখ: ২০/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষক যবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

 

µ: bs cÖwZôv‡bi bvg I †KvW পিীক্ষার্ীি সংখ্যা mgq Kÿ bs 

১ TMSS, জয়পুিহাট -19076 T- 22               G- 11 সকাল: ৯.০০ যর্টক ১০.০০ টা 208 
 

তারিখ: ২০/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষক যবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

 
 

µ: bs cÖwZôv‡bi bvg I †KvW পিীক্ষার্ীি সংখ্যা mgq Kÿ bs 

১ Samoly -16117 T- 25                সকাল: ৯.০০ যর্টক ১১.০০ টা 305 
২ RCIT-16121 T- 78               G- 27  ১১.০০ যর্টক রবকাল ০৪.০০ টা 

 

তারিখ: ২০/০৩/ ২০২১ রখিঃ অনাভ্যন্তিীন পিীক্ষ  ক যবাি থ কর্তথক রনটয়াগ প্রাপ্ত। 

ক্র:নং প্ররতিাটনি নার্ ও যকাি পিীক্ষার্ীি সংখ্যা সর্য় কক্ষ নং 

১ Image Tex-16132 T- 23 সকাল: ৯.০০ যর্টক ১০.৩০ টা  305 
২ F A-17077 T- 29                   G- 1 সকাল: ১০.৩০ যর্টক ০১.০০ টা 

৩ LIST -15075 T- 22                 

রবকাল: ০২.০০ যর্টক ৪.০০ টা ৪ Dimla  -14128 T- 5                     G- 1 

 

গণপ্রজতন্ত্রী বাংলাটেি সিকাি 

অধ্যক্ষ এি কায থালয় 

িংপুি যটক্সটাইল ইনরিটিউট 

বস্ত্র অরিেপ্তি, বস্ত্র ও পাট র্ন্ত্রণালয় 

আলর্নগি, িংপুি। 
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(ইরজিঃ যর্া: িরিকুল ইসলার্) 

 অধ্যক্ষ ও ভ্ািপ্রাপ্ত কর্ থকতথা 

যটক্সটাইল ইন্সটিটিউট, িংপুি। 

 


