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Website: www.bteb.gov.bd 

 

 : ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২৩.০০৮  : ১২-০১-২০২৩ :



     আওধ -ই-ইয়   ধভ ২য়, ৪ , ৬ষ, ৮   য় ও
৫ ,৭   অক  য় ও ৮   অয় এ ২০১০ ধ ৮   য়/অয় -২০২২ এ -ই-
টু এ   ২০১৬ ধভ ৪ , ৬ষ, ৮   য় ও ৩য়, ৫, ৭   অক  য় ও ৮  
অয় -২০২২ এ য়স    । উখ,   ী ৩য় ও ৪     য়  ২য়  
আ য়  এ   ী ই   উ  য়  ম  ত  
 Allied Group এ আ য় ও এই য়স  অনষ । উখ,     য় ও  
 অনষ ।

()   য়স:

.
,  ও

য়
  

য়
 য়  

1. ২৯ নয়
২০২৩ 
 ১০:০০

৪
 


 (২

০১
০


ধ


)

1. ৫৯৪১ এই  ইু
2. ৬১৪৩  ই আ
3. ৬২৪১ অ   এু য় অই

4. ৬৭৪৪ ইু  ওয়, ইু ও
উ

5. ৬৭৪৫ ইু  এু 

৪   : ু, উ, ফ,
আই,  উ,
উ য় ও 
৫  : 

6. ৭০৪১ এই -১ ু
7. ৭২৪৩  এু   ু আএ
8. ৭৬৪১  এু  -২ 
9. ৭৮৪১ ু  য়
10. ৮০৩২ ওয় 
11. ৮০৪২  ইয়    
12. ৮২৪৬ এয় ইু  এু
13. ৮৭৪২ উ এই  (ু) এআই
14. ৮৮৪১  -১ 
15. ৯০৪১    এু য়  এয়
16. ৯৩৪১ ই য় ই
17. ৯৫৪০  য়  ও  ই
18. ৯৮৪৩  ই এু  -১ ফওয়ু

2. ২৯ নয়
২০২৩ 
 ১০:০০

৪
 




(২
০১

৬


ধ

) 1. ৬৬৩৪১ ু ইয় অ-২ ু

2. ৬৬৪৪১  

৪   : ,  (উ),
য়, ,
এয়
৫  : আ, এআই

3. ৬৬৬৪১ অ অয়  উ, উ য়
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4. ৬৬৭৪৩ ইু  এু 
ই, ু, ওয়, ,
-উ, আই,
, উ

5. ৬৬৯৪১ ফ ইয়-১ ফ
6. ৬৭২৪১   এু এয় আএ
7. ৬৭৬৪১   এু ু 

8. ৬৭৯৪১  ই ও এু  




9. ৬৭৯১১ ই  (আই) ই
 

10. ৬৮২৪১
এয় উ এু আই ই
 এু

11. ৬৮৩৪১ এয় এ ওয়  এউ
12. ৬৮৬৪১ ু উ এু  ইু
13. ৬৯৩৪১   ই এু ই 
14. ৬৯৬৪১ ই -২ , 
15. ৬৯৮৪১ ফওয়ু নু-৩ ফওয়ু

3. ২৯ নয়
২০২৩


 ১০:০০

১



(২

০২
২


ধ


)

1. ২৫৭১১ -১  

4. ২৯ নয়
২০২৩


 ০২:০০

৫


 (২
০১

০


ধ

)

1. ৫৮৫১   এু এউ

৫  :  
(, এু, এউ,
উ য় ও  :
)
৬ষ  : , এু, এউ,
উ য় ও 
উ

5. ২৯ নয়
২০২৩


 ০২:০০

৫


 (২
০১

৬


ধ

)

1. ৬৬২৫১ অ  এু ওয়
 

অই

2. ৬৬৩৫১ ু ইয় অ-৩ ু

3. ৬৬৬৫১  ই  ৫  : উ, ,
উ য় ৬ষ  : ফওয়ু

4. ৬৬৮৫১ ও এু  ইয় ই
5. ৬৬৯৫১ ফ -২ ফ

6. ৬৭০৫১ ই এু ই 
৫  : ু, ,
ই এু ই 
৭  : আই ।

7. ৬৭১৫১ ওয় ু ইয় ওয়, আএ
8. ৬৭৭৫১     
9. ৬৭৮৫১ ও য় য়
10. ৬৭৯৫১  ই এু  
11. ৬৮২৫১ এয়  য় এু
12. ৬৮৩৫১ এয় ই  এউ

13. ৬৮৬৫১ য়ু ই এু
 ইু

14. ৬৯০৫১ ওয় ওয় এু   এয়
15. ৬৯২৫১   ই 
16. ৬৯৫৫১  এু ু  
17. ৬৯৬৫১ এ ই ই 
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18. ৬৯৯৫১ টু অ টু
19. ৬৯৯৩১  অ অ-২ ৩য়  : টু এু 

6. ৩০ নয়
২০২৩


 ১০:০০

৬ষ


 (২
০১

৬


ধ

)

1. ৬৬১৬৩  ই আ, এআই

2. ৬৬২৪১ অ   ৪   : অই
৬ষ  : ওয়

3. ৬৬৩৬২ ু  ই-৩ ু

4. ৬৬৪৬২   ইয়-১
,  (উ), ,
য়

5. ৬৬৭৬২ ইু এু ই -২ ইু
6. ৬৭০৬২ ু  এু  ু
7. ৬৭৬৬২ ইয়   এু   
8. ৬৭৭৬২   এু   য় 
9. ৬৮০৬১   এু  ৬ষ  :   ৭  : 
10. ৬৮২৬২ এয় ইই এু   এু
11. ৬৮৩৬২ ই ই  এউ
12. ৬৯০৬৩ এ এু  এয় এয়
13. ৬৯১৬২    আই
14. ৬৯২৬২ ই-ু ইয় 

15. ৬৯৩৬১ ই   এু উ
অ ই এু ই 

16. ৬৯৫৬২  -২ 
17. ৬৯৬৬১   
18. ৬৯৯৬২   এু  টু

7. ৩০ নয়
২০২৩


 ১০:০০

৬ষ


 (২
০১

০


ধ

)

1. ৬১৬২  অ আ-২ আ
2. ৬৩৬৫ ই  অ এই ু, ফ
3. ৬৪৬৪ এ য় 
4. ৬৫৬১ ইয় ই এু   (উ)
5. ৬৮৬২  ইয় -২ ই
6. ৬৮৬৭ উ ইয় আই, ইু
7. ৭০৬৫  ই এু  ই ু, ই
8. ৭১৬৫ ই  এু  অই, আএ
9. ৭৬৬১ য়ই ওয়ু-২ 
10. ৭৭৪১  -১ ৪   : 
11. ৭৮৬৩   য় য়

12. ৭৯৬২
 অয়  এু
ই  

13. ৮০৬১   এু   
14. ৮৬৬৪  ই ু  ই-ু
15. ৮৭৬২  অ আ এু ইয় ই এআই
16. ৮৮৬১  -৩ 
17. ৯০৬১ ওয় ই এু  ইয় এয়
18. ৯২৬১ ই  এু  
19. ৯৪৬১ ই এু ওয়ু উ-১ উ
20. ৯৬৬৪  ই-৩  ই
21. ৯৮৬১ ফওয়ু ু এু ু ফওয়ু
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8. ৩০ নয়
২০২৩


 ১০:০০

২য়


 (২
০১

৬


ধ

)

1. ৬৫৯১২ -১

আ, অই,
ু, ইু,
ই, ই-ু,
ফ, ু, , ,
উ য়, এআই,
এয়, আই,
উ, , ফওয়ু

2. ৬৯৯২৫    ই 
টু এ 

9. ৩০ নয়
২০২৩


 ০২:০০

৭


 (২
০১

৬


ধ

)

1. ৬৬২৭২ অ ই এু  অই
2. ৬৬৩৭২ ু  ই-৪ ু
3. ৬৬৪৭৩   ইয়-২ ,  উ, য়, 

4. ৬৬৬৭২ ওয় এ এু  ৭  : উ
৬ষ  : উ ই,  

5. ৬৬৮৭২ ইওয়  এু  এই ই
6. ৬৬৯৭২ ফ  ই-২ ফ
7. ৬৭০৭২ ট ই ু
8. ৬৭১৭২ অই   এু ই ওয়
9. ৬৭২৭৩   অ আএ ইই আএ
10. ৬৭৬৭২  য় -২ 
11. ৬৭৭৭৩  য় -২ 
12. ৬৮০৭২  ই  

13. ৬৮২৭২ এুয় -এয়ও
য় এু, এউ

14. ৬৮৬৭২   এু উয় ই ই
15. ৬৯০৭৩ ইয় উ  ইয় ইএ

16. ৬৯২৭৩ আ   এু
ইয় 



17. ৬৯৩৭৩  অ  ই এু ই 
18. ৬৯৫৭২   
19. ৬৯৬৭২ উ  ই-৩  ই
20. ৬৯৮৭২  -২ ফওয়ু
21. ৬৯৯৭২  উ    টু

10. ৩০ নয়
২০২৩


 ০২:০০

৭


 (২
০১

০


ধ

)

1. ৬১৭৩ ইও ই আ
2. ৬২৭২ অ ই এু  অই
3. ৬৩৭২ ু  ই-৪ ু
4. ৬৪৭২ এ ইয়-২ , 

5. ৬৫৭২
উ   আউ,  ই এু
ই  (উ)

6. ৬৬৭২  এই ও ই এু


উ, উ য়

7. ৬৭৭৩ ই য় এু  ইু, ওয়
8. ৬৮৭১ ই এু এ  ই, ইু, 

9. ৬৯৭২ ফ  ই-২ ফ
10. ৭০৭৪   এু  ু, ই
11. ৭২৭৩   অ আএ ইই আএ
12. ৭৮৭১ ই এু  য় য়
13. ৭৯৭৩   ওয় এু গ ই 
14. ৮০৭১  আউ এু   
15. ৮২৭২ এয় ইয় ই এু, এুউ
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16. ৮৪৭১ উ ওয়-২  উ
17. ৮৭৭২   ই এু ই এআই

18. ৯০৭১ এয় ই এ (ইআইএ)
এু এয় জ এয়

19. ৯১৭২ ই  ইই আই
20. ৯৪৭২ ই উ উ
21. ৯৫৭২   
22. ৯৬৭২ এু    ই
23. ৯৮৭১ য় য়-২ ফওয়ু

11. ৩০ নয়
২০২৩


 ০২:০০ ২য়



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৭২২ ই-২  

12. ৩১ নয়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৪১  অ আ-১ আ
2. ৬৬৩৪২ ু  ই-১ ু

3. ৬৬৬৪৪  উ 
৪   : উ
৫  : উ য়
৬ষ  : উ

4. ৬৬৭৪২   ইু
5. ৬৬৭৪৪ ইু  ইু
6. ৬৬৯৪২ ফ -১ ফ
7. ৬৭০৪৩   -৩ ু

8. ৬৭১৩১ ইয়  য় ৪   : অই
৫  : আএ, 

9. ৬৭৬৪২  ইয়  
10. ৬৭৭৪১  ইয়  
11. ৬৮০৪২ ইয়   
12. ৬৮২৪২ এয়  ওয়ু এু, এউ
13. ৬৮৮৪১ ওয় এু  য় 

14. ৬৯০৪১ ই  ই এয়
এই এয়

15. ৬৯১৪১ এ   আই
16. ৬৯৩৪২ ই  এু ই ই এু ই 
17. ৬৯৬৪২ এ  ই , 
18. ৬৯৮৪২  এু এ য় ফওয়ু

13. ৩১ নয়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮৪১  অই এু
উ

৪   : আ, অই,
ু, ,  (উ),
ইু, ই, ফ,
ু, আএ, ,
য়, ,  ,
ইু, এআই,
, এয়, ই,
উ,  ও 
ই, ফওয়ু
৫  : , এু, এউ,
আই ও 
৬ষ  : উ, ওয়, 
: ও উ য়
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14. ৩১ নয়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

১



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৭১২ ই-১   (২০২২ ধ)

15. ৩১ নয়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০
৫


 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৫২  অ আ-২ আ
2. ৬৬২৫২ অ ট এু  হই অই
3. ৬৬৪৫২ য়-৩ ,  (উ)
4. ৬৬৭৫২  অ ইু ওয় ইু
5. ৬৬৮৫২ ই  ই ই
6. ৬৬৯৫২ ফ য়  ফ
7. ৬৭০৫২ ু এ এু  ু
8. ৬৭১৫২ য় অ এু ই ওয়
9. ৬৭৬৫২    
10. ৬৭৭৫২  -২ 
11. ৬৭৮৫২ ই এু ই য়
12. ৬৮০৫৩   এু এয় ৫  :  ৬ষ  : 

13. ৬৮২৫২
এয় এু ই


এু

14. ৬৮৩৫২ এয় -২ এউ
15. ৬৮৬৫২  ইই ইু
16. ৬৮৭৫১ ইয় ই-৩ এআই
17. ৬৮৮৫২ এ এু য় য়-১ 

18. ৬৯০৫২
,  এু এয়
(এইএই)

এয়

19. ৬৯৩৫১ এ ও ই এু ই 

20. ৬৯৪৫১  উ
৫  : উ
৪   :  উ

21. ৬৯৮৫২ ফওয়ু ই এু   -১ ফওয়ু
22. ৬৯৯৫২  ই  টু
23. ৬৯৯৩২ উ এু  অ-২ ৩য়  : টু এু 

16. ৩১ নয়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৫১ আ ই এু ু-৪ আ
2. ৬২৫১ অ ই -২ অই
3. ৬৩৫১ ু ইয় অ-৩ ু

4. ৬৬৪১ উ অ  ৪   : উ য়
৫  :  উ

5. ৬৭৫১  অ ইু এ ইু
6. ৬৮৫১  ইয়-১ ই
7. ৬৯৫১ ফ  ফ
8. ৭০৫১ এই -২ ু
9. ৭০৫৬ এ    ও  
10. ৭০৫৮  এু   অ  ই
11. ৭১৫১ ওয়  ইয়-১ ওয়
12. ৭২৫১ ইু  ই আএ আএ
13. ৮২৬৬ এয়ু  ৬ষ  : এু, এউ
14. ৮৬৫১ ই ু  ইু
15. ৮৭৫১ ইয় ই-২ এআই
16. ৮৮৫১  -২ 
17. ৯০৫১ ওয় এু ওয় ওয়  এয়
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18. ৯৪৫১
উ  এু 
ইই উ

19. ৯৫৫১  এু ু  
20. ৯৬৫১ এ ই  ই
21. ৯৮৫১ ফওয়ু নু-৪ ফওয়ু

17. ০২ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৬৩ অ  এু য়  অই

2. ৬৬৩৬৩ ইয় য়ও এু
 য় ু, ফ

3. ৬৬৬৬১  অ ওয়ু ইয় উ
4. ৬৬৮৬২   এু ও ই
5. ৬৭০৬৩ ু ইয় ু

6. ৬৬৭৬৩  এু উ অ
ইু ওয়-১ ইু

7. ৬৬৭৬৪
 এু উ অ
ইু ওয় ওয়

8. ৬৭২৬৩ আএ  অ আএ
9. ৬৭৬৬৩  য় -১ 
10. ৬৭৭৬৩  য় -১ 
11. ৬৮০৬২ উ এই য় এু    

12. ৬৮২৬৩  এই,   এু
 এু

13. ৬৮৩৬৩ এয় ইু ওয় এউ

14. ৬৮৬৬৩ ও  এু 
ই ইু

15. ৬৯০৬২ এয় উ এু  ইয় এয়
16. ৬৯১৬৩ ইয় উ ইয় আই
17. ৬৯২৬৩   এু  
18. ৬৯৩৬২ ই    ই এু ই 
19. ৬৯৫৬৪   
20. ৬৯৬৬৩  ওয় ই  ই
21. ৬৯৯৬৩   এু  টু

18. ০২ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৬ষ



(২
০১
০

ধ


) 1. ৬১৬৪   আ

2. ৬৪৬১  ইয় য় (ু) -২ ৫  :  (উ)
৬ষ  : 

3. ৮৭৬৩ ই এু -আউ এআই
19. ০২ য়

২০২৩
ব
 ১০:০০

২য়

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৮১১  য়

ু, ফ, ু,
আএ, য়,  ,
এু, এউ, 
উ, ,
ই এ ই , 

2. ৬৬১২২ য় এ   আ
3. ৬৬২২১ অ ই -১ অই
4. ৬৬৪২২  ইয় য় (ু) এয়
5. ৬৬৭১১  ই ওয়
6. ৬৬৮১১  ই ইু

7. ৬৬৮২২ ই ইয় 
,  (উ), , ,
আই, 

8. ৬৭৯২২  ইয় য় 
9. ৬৮৭২১ আ ই এ য়-২ এআই
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10. ৬৯৮২২ য় য়-১ ফওয়ু
11. ৬৯৯২৬ উ ই-১ টু এ 

20. ০২ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৭



(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৮৫৩ ই এু এও
৫  : ফওয়ু
৭  :  
(ফওয়ু )

21. ০২ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)
1. ৬১৭২ ওয় ই-২ আ
2. ৬২৭১ অ ই -৪ অই
3. ৬৩৭১ ু ইয় অ-৫ ু

4. ৬৪৭১ এ এু -২ ৬ষ  : এয়
৭  : ,  (উ),  য়

5. ৬৬৭১ এু  এু এ উ
6. ৬৬৭৫  উ ওয় 
7. ৬৭৭১ এ -২ ইু
8. ৬৮৭২ উ  এু  ই
9. ৬৯৭১ ফ ইয় অ-২ ফ
10. ৭০৭২ ট ই ু
11. ৭২৭১ আএ  এুই আএ
12. ৭৯৭২    
13. ৮০৭৪  ই  
14. ৮২৭১ এয়ওয়ু   এু, এুউ
15. ৮৪৭৩ ইওয় এু অু ওয়  উ
16. ৮৫৭৩ আ য় ই উ য়
17. ৮৬৭১   ইই ইু
18. ৮৭৭১ ইও ই-৪ এআই
19. ৮৮৭১  -৪ 
20. ৯১৭১ ইয় অ এু  আই
21. ৯৩৭১  ইয় ই
22. ৯৪৭১ ই এু ওয়ু উ-২ উ
23. ৯৫৭১  ই 
24. ৯৬৭১ এু  ই
25. ৯৮৭২ ফওয়ু -২ ফওয়ু

22. ০২ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

২য়



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৯২১ -২  

23. ০৬ য়
২০২৩


 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৪২ আ ই-৩ আ

2. ৬৬২৪৩ অ  ইই এু
ওয় ু

অই

3. ৬৬৩৪৩ ইয়  ু
4. ৬৬৪৪৩  ইয় য়-২ (ু) ,  (উ)
5. ৬৬৮৪২  অ  ই উ, ই
6. ৬৭০৪২  ু, , 

7. ৬৭১৪২ অ , , য় এু
  ওয়

8. ৬৭২৪৩  এু  এু ু আএ
9. ৬৭৬৪৪  এু  -২ 
10. ৬৭৭৪২   এু ই-২ 
11. ৬৭৮৪১   এু ু য় য় 
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12. ৬৮৬৪২ অ  ইই এু  ইু
13. ৬৮৭৪৩  অ আ এু ইয় ই এআই
14. ৬৯০৪২ ওয়  এয়
15. ৬৯১৪২   এু  আই
16. ৬৯৩৪৩  ই ই এু ই 
17. ৬৯৪৪১   এু  উ
18. ৬৯৬৪৩  ( এু ) , 
19. ৬৯৮৪৪  য়-১ ফওয়ু

24. ০৬ য়
২০২৩


 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮২১  য়-২

৪   : আ, অই,
ু, উ, ইু,
ই, ফ, ু, ওয়,
আএ, , , এু,
এউ, ইু, এআই,
এয়, আই, ই,
উ,  ও 
ই, ফওয়ু
৫  : উ য় ও 
উ

2. ৯২৪১   ইয় 
25. ০৬ য়

২০২৩


 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


) 1. ২৬৩১১ ু ইয়  ু
2. ২৬৯১১ ফ ইয়  ফ
3. ২৭৬১১ ওু ইয় 
4. ২৭৭১১  ইয় য়-১ 
5. ২৮৬১১ উ এু এু ও ইু
6. ২৯০১১  এয় ইয় এয়
7. ২৯৪১১  অ উ উ

26. ০৬ য়
২০২৩


 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৫৩ ইয় ই আ
2. ৬৬৩৫৩  এু   ু, ফ

3. ৬৬৬৫৩ ুয়য়  
৪   : উ য়
৫  : উ

4. ৬৬৭৫৩ উএু এ ইু

5. ৬৭০৫৫ নু  ৪   : 
৫  : ু

6. ৬৭৬৫৩   এু -১ 
7. ৬৭৭৫৩  নু-১ 
8. ৬৭০৫৬ এ  , 
9. ৬৮২৫৩ গ  ই ই  এু
10. ৬৮৩৫৩ এয়   এউ
11. ৬৮৬৫৩ এয় এু  ইই ইু

12. ৬৯০৫৩
ও ই 
(আইএ) এু   এয়

13. ৬৯১৫৩   এু  আই
14. ৬৯৩৫২  এু  ই এু ই 

15. ৬৯৪৫৪ ওয় ই ই এু  উ

16. ৬৯৫৫৩  এু  ই 

17. ৬৯৬৫৩ ই এু এ 
18. ৬৯৮৫৩ ইয়  এু  ফওয়ু
19. ৬৯৯৫৩ টু  এু  টু এু 
20. ৬৯৯৩৩ ফ এু  -২ ৩য়  : টু এু 
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27. ০৬ য়
২০২৩


 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৫২ ই ও  এু ই অই
2. ৬৩৫২ ু  ই-২ ু

3. ৬৪৩৩  
৪   :  য়
৫  : আ, এআই,
এয়

4. ৬৪৫২ য়-৩ 
5. ৬৭৫২   ইু

6. ৬৮৫২ ই  অু 
ই-১

ই

7. ৬৯৫২ ফ  ফ
8. ৭০৫২ ু এ ু
9. ৭১৫২ ফয় এু ল ওয়
10. ৭২৫২ আএ  এু -১ আএ
11. ৭৬৫২ য়ই ওয়ু -১ 
12. ৭৭৫১    
13. ৮০৫৩   এু এয় ৫  :   ৬ষ  : 
14. ৮২৫৩ এয় ই ই  এু
15. ৮৩৫৩ এয় ই   এউ
16. ৮৬৫২ অ  ইই এু  ইু
17. ৮৮৫২ য় য়-১ 
18. ৯১৫১ ু ই-১ আই
19. ৯৫৫২  -১ 
20. ৯৬৫২  ই  ই
21. ৯৮৫২ ফওয়ু ই এু    ফওয়ু

28. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৬৪ ই  অই
2. ৬৬৪৬৪  ইয় য়-৩ (ু) ,  (উ)
3. ৬৬৬৬৫ ওয় এু   অ উ (ওয় ই )
4. ৬৬৬৬৬ এ অ  উ (অ  )
5. ৬৬৬৬৭ ওয়  উ (ওয়ু  )
6. ৬৬৬৬৮ য় এু এ উ (য়  )

7. ৬৬৯৬৩
ফ ইয় ই এু 
 ফ

8. ৬৭০৬৪  অ য় ু, , ,
, ই এু ই 

9. ৬৭৮৬২ এ য়-২ য়

10. ৬৮২৬৪
এয় ই এু এউ
 এু

11. ৬৮৩৬৪  এউ
12. ৬৮৪৬২ ওয় উ এু   উ

13. ৬৮৫৬৪ য় এু এ উ য়
14. ৬৮৮৬২ এ এু য় য়-২ 
15. ৬৬৪৬৭  ই অ  এয়

16. ৬৯১৬৪
,  এু উ
অ ওয়

আই

17. ৬৯৪৬২
ওয়ু উ এু
ওয় উ

18. ৬৯৮৬২  -১ ফওয়ু

19. ৬৯৯৬৪ টু ,  এু  টু



Page # 11 

. ,  ও
য়

   য়


য়  

29. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৬১ আ ই এু ু-৫ আ
2. ৬২৬১ অ ই -৩ অই
3. ৬৩৬১ ু ইয় অ-৪ ু

4. ৬৪৬২   ইয়-১ ,  (উ), য়,


5. ৬৬৬২ উ 
৫  : উ
৬ষ  : উ, উ য়,
 উ

6. ৬৭৬২ ইু এু ই -২ ইু

7. ৬৭৬৪  এু উ অ
ইু এ ওয়

8. ৬৮৬১ ই  অু  ই-২ ই
9. ৬৯৬১ ফ ইয় অ-১ ফ

10. ৭০৬১  অ য়
৫  : , ই এু
ই 
৬ষ  : ু

11. ৭২৬১ এ  এু এয় আএ
12. ৭৬৬২ ফয়,  এু -১ 

13. ৮২৬১ এয় ওয়  এু
ই

এু

14. ৮৩৬১ এয়  এু য়
ড ( এু এএ) এউ

15. ৮৬৬১  ইই ইু
16. ৮৭৬১ ইয় ই-৩ এআই
17. ৯১৬১ এইু ই আই
18. ৯৫৬১ এ এু   ও  ই

30. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

২য়

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৪২১  ইয় য় ,  (উ), 
2. ৬৬৮২১ ই ই এ  ই
3. ৬৭৬২২    
4. ৬৭৯২১  ই অ এ ই 
5. ৬৮৪২৬  উ   উ

6. ৬৯০২২ এয় ইয়
য়

এয়

7. ৬৯৪২১ উ  উ
8. ৬৯৫২১ অ  অ , 
9. ৬৯৯২৭    এ এ টু এ 

31. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৭২  ু আ

2. ৬৬২৭১    অ এু এ ৭  : অই
৫  : ওয়

3. ৬৬৩৭১ ু ইয় অ-৫ ু
4. ৬৬৪৭২  ইয় ,  উ, 
5. ৬৬৭৭১ অ  -২ ইু
6. ৬৬৮৭১ উ   এু  ই
7. ৬৬৯৭১ ফ ইয় অ-২ ফ

8. ৬৭০৭১ ই অ  এ ু, , ই
এু ই 

9. ৬৭২৭১ আ এ   এই আ এ 
10. ৬৭৬৭১ এু   
11. ৬৭৭৭১  -২ 
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12. ৬৭৮৭১ ই এু   য়
13. ৬৭৯৭১ ই  এু ই 
14. ৬৮২৭১ এয়  ইওয় এু, এুউ
15. ৬৮৪৭১ উ ওয়-২  উ
16. ৬৮৬৭১ য় এু  ইই ই
17. ৬৮৭৭২ আ   এু এ এআই

18. ৬৯০৭১
এয় ই এ
(ইআইএ) এু এয়  এয়

19. ৬৯১৭১ ইয় অ এু  আই
20. ৬৯৪৭২  এু ই  উ
21. ৬৯৫৭১  ই 
22. ৬৯৬৭১ এ 
23. ৬৯৮৭১ ফওয়ু ই এু   -২ ফওয়ু
24. ৬৯৯৭১  ইয় এু ই টু

32. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৭



(২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮৫৩ এও

 
(, ,   )
৫  : 
৬ষ  : , 

33. ০৭ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

২য়

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৯২২ -২

অই, ইু,
ু, য়, ,
, এ, এুয়,
ই-ু, ,
উ, , 
ই, ফওয়ু

2. ২৬১২১ আ ই ১ আ
3. ২৬৩২১  ইও ু

4. ২৬৪২১  ই  ই ,  উ, ,
এয়

5. ২৬৯২১ ফ ই এু উ ফ
6. ২৬৮২১ ই ই এ  ই

7. ২৭০৩১
ু ইয়
য়

আএ

8. ২৭১২১ ওয় ইই  এ


ওয়

9. ২৭৬২২  ইয় য় ১ 
10. ২৭৭২১  ইয় য় -২ 

34. ০৮ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৪২ অ ই -৩ অই
2. ৬৬৩৪৫ এু  ু

3. ৬৬৪৪৫ ওু ইয় ,  (উ), ,
এয়

4. ৬৬৬৩১  এয়

৪   : ইু, ই,
ু, আই, ,
ই এু ই  ,
উ
৫  : ইু

5. ৬৬৯৪৫ ফ  ফ
6. ৬৭১৪১ ই ই ওয়
7. ৬৭২৪২ অ ই এু য়  আএ
8. ৬৭৮৪৩  এ য়
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9. ৬৭৯৫২ ইয়  য় এু 
 ৪   :  ৭  :  

10. ৬৮৩৪৬ এয় ইু  এু
11. ৬৮৩৪৫ এয় -১ এউ
12. ৬৮৫৪১ অ  উ য়
13. ৬৮৭৪১ ইয় ই-২ এআই
14. ৬৯৫৪১ ি  , 

35. ০৮ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)
1. ১০১২ ইয় য় 
2. ৬২৪৩ ফয় এু ল অই
3. ৬৩৪১ ু ইয় অ-২ ু

4. ৬৪৪১ ওু ইয়
৪   : ,  উ, আ
ও এয়
৫  : এআই

5. ৬৬২২  য়-১ উ

6. ৬৬৪২  য়-২ উ, উ য় ও 
উ

7. ৬৭৪২ ইু ই, ু এু
এ ইু

8. ৬৮৪২ উ ইয়-১ ই
9. ৬৯৪১ ফ ইয় ফ
10. ৭০৩১  ু, 
11. ৭১৪১ ই ই ওয়
12. ৭২৪১   এু এয় আএ
13. ৭৬৪৩   ও 
14. ৮২৪২ এয়  ই  এু
15. ৮৩৪২  এয় ই-২ এউ
16. ৮৮৪৩ ওু এু উ ইয় 

17. ৯১৪২ ই  এু 
ই

৪   : আই
৫  : ইু

18. ৯৩৪২   ই
19. ৯৬৪১ ই -২  ও  ই
20. ৯৮৪১ ফওয়ু নু-৩ ফওয়ু

36. ০৮ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০ ১



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৯১১ -১   (২০২২ ধ)

37. ০৮ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৫৩ অই এয় ৫  : অই
৭  : ওয়

2. ৬৬৪৫৪ ও অ 
৫  : ,  (উ),
য়, , এয়
৬ষ  : আ, এআই

3. ৬৬৮৫৪ এ  ই ই
4. ৬৬৯৫৪ ফ ইয়-২ ফ

5. ৬৭০৫৪ ু এু ু
৪   : 
৫  : ু, , ,
, ই এু ই 

6. ৬৭২৫৪  য় এু ইয়  আএ
7. ৬৮০৫১ এ এু  অ  
8. ৬৮২৫৪ এয়   এু
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9. ৬৮৩৫৪ এয় ই  এউ
10. ৬৮৫৪৬ অ  এ উ
11. ৬৯১৫৪ ু ই আই
12. ৬৯৪৫৩ ওয়  এু  উ
13. ৬৯৫৫৪  য়  
14. ৬৯৬৫৪  ই-১ 
15. ৬৯৮৫৪  য়-২ ফওয়ু
16. ৬৯৯৫৪ ই ট ই টু এু 
17. ৬৯৯৩৪ ফ এু  -২ ৩য়  : টু এু 

38. ০৮ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৫৩ অ ট এু  হই অই
2. ৬৩৫৩ য় এই ু
3. ৬৪৩২ য়-১ ৪    এআই
4. ৬৪৫১ উ ইয় 

5. ৬৪৫৬   য়
6. ৬৫৫১ ই এু য় অ    (উ)

7. ৬৭৫৩
ইু অু ই
-১ ইু

8. ৬৮৫৩ উ ইয়-২ ই
9. ৬৯৫৩ ফ  ফ
10. ৭১৫৩ অ ই ওয়
11. ৭২৫৩ ই এু  ওয় আএ
12. ৭৬৫৩  য় -১ 
13. ৮০৫১ এ এু  অ   
14. ৮২৫৪ এয়  এু
15. ৮৩৫৪ ই ই  ( IFS )-১ এউ
16. ৮৮৫৪  ু 
17. ৯৫৫৩  এু  ই 
18. ৯৬৫৩ ই এু এ  ই
19. ৯৮৫৩  -১ ফওয়ু

39. ০৯ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৭১৬২ ই  এু  অই, ওয়, আএ, 

2. ৬৬৪৫৭ ওয় ই এু  ইয়
৫  : আ
৬ষ  : এয়

3. ৬৬৪৬৫ উ ইয় , 

4. ৬৬৫৬২ উ ,  এু 
য়  (উ)

5. ৬৬৬৬৪    ৫  : উ য়,  :
৬ষ  : উ

6. ৬৬৮৬৪ ই এু এ  ই
7. ৬৬৯৬৪   ফ
8. ৬৭০৬৫ এ ওয়-২ ু

9. ৬৭৬৬৫  ই এু 




10. ৬৭৭৬৫   ই এু  
11. ৬৭৮৬৩   য় য়
12. ৬৭০৬৬ এ ওয় 
13. ৬৭৯৬২  অ  এু ই  
14. ৬৮২৬৫ ইয় ই এু, এউ

15. ৬৮৬৬৫
ই এু য়ু
এ ইু
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16. ৬৯৩৬৩ ই ু এু ই ই এু ই 
17. ৬৯৪৬৩ ই এু ই  উ

18. ৬৯৮৬৩
 অ ফওয়ু য় এু
এ ফওয়ু

19. ৬৯৯৬৫  অ টু  টু
40. ০৯ য়

২০২৩
ব
 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৬২ অ  এু ওয়
  অই

2. ৬৩৬২ ু  ই-৩ ু

3. ৬৪৬৩ ই অ -১
৬ষ  : ,  (উ), য়,
, এয়
৭  : আ, এআই

4. ৬৬৬১ ই এু ইউ-২ উ
5. ৬৭৬১ এ  -১ ইু
6. ৬৮২১ ই ই এু -১ ৪   : ই-ু
7. ৬৮৬৮ এ ইয় ওয় ই 
8. ৬৯৬২ ফ  ই-১ ফ
9. ৭০৬৪  ু
10. ৭১৬৪   অ ওয়
11. ৭২৬২ আএ  এু -২ আএ
12. ৭৬৬৩  য় -২ 
13. ৭৭৬২  -১ 
14. ৮০৬২  আ 

15. ৮২৬২ অ ওয় ইউ এু
ই

এু

16. ৮৩৬২ এয়   এউ

17. ৯৩৬২
ই   এু উ
অ ই

18. ৯৪৬২ ইওয় ইয় উ
19. ৯৫৬২  -২ 
20. ৯৮৬২ ফওয়ু -১ ফওয়ু

41. ০৯ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

২য়

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৯২২ -২

,  (উ), উ,
ওয়, আএ, ,  য়, 
, এু, এউ, 
উ, ,
, ই এ ই  ,


2. ৬৫৭১২ ই

আ, অই,
ইু, ই,
ইু, ু,
, , উ য়,
এআই, এয়,
আই, উ,
, ফওয়ু

3. ৬৯৯২৩ উ  এ  অ-১ ু এ 
42. ০৯ য়

২০২৩
ব
 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৭৪ আ  আ
2. ৬৬৩৭৩  গ এু  ই ু
3. ৬৬৪৭৪ ই অ -২ ,  উ,  য়, 

4. ৬৬৭৭৪  এু উ অ
ইু ওয়-২

ইু

5. ৬৬৮৭৩ য় ু ই ই
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6. ৬৬৯৭৩ ফ য়  এু এউ ফ
7. ৬৭০৭৩   অ  ু
8. ৬৭২৭৪    এু এয়  আএ
9. ৬৭৬৭৩ ,   ই এু  
10. ৬৭৭৭৪   এু  
11. ৬৭৯৭৩   ওয় এু গ ই 

12. ৬৮৫৭২
ই  এু উ
 উ ই

13. ৬৮৬৭৩
ই  এু এ
য়  ই

14. ৬৮৭৭৪ এআই  ু এআই
15. ৬৯০৭২  এু   ওয়  এয়

16. ৬৯২৭৪
ই  এু
এ 

17. ৬৯৩৭২ য় ওয় ই এু  ই এু ই 
18. ৬৯৪৭৫ য় এ উ
19. ৬৯৫৭৩  -৩ 
20. ৬৯৬৭৪  ই-২  ই
21. ৬৯৮৭৩ ফওয়ু  ফওয়

22. ৬৯৯৭৩
উ  টু এু এ
য় টু

43. ০৯ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৭৩ অ   এু ই  অই
2. ৬৩৭৩  গ এু  ই ু

3. ৬৪৭৩   ইয়-২ ,  (উ), ,
 য়

4. ৬৬৭৩  উ এু ওয়-২ উ
5. ৬৮৭৩ ইয়  এু এ ই

6. ৬৯৭৩ ফ য়  ফ

7. ৭০৭৫   ু
8. ৭১৭১ ই  ওয়
9. ৭২৭৪    এু এয়  আএ
10. ৭৬৭১ এ   
11. ৭৭৭১  য় -২ 
12. ৭৯৭৪   এু  
13. ৮০৭২  আই ই  

14. ৮২৭৩ উ  এু  এু, এুউ

15. ৮৫৭১  এ উ য়
16. ৮৬৭২   এু উয় ই ইু
17. ৯০৭২  ওয়  এয়

18. ৯১৭৩ ই ইই ই  আই

19. ৯২৭১  -২ 
20. ৯৩৭২ য় ওয় ই এু  ই
21. ৯৪৭৩  উ-২ উ
22. ৯৫৭৩  -৩ 

23. ৯৬৭৪  ই-৪  ই

24. ৯৮৭৩ ইয় থ এু 
ফওয়ু
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44. ০৯ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

২য়

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৬২২১ অ ই  ১ অই
2. ২৬৫২১ উ ওয় ু  উ

3. ২৬৭২১ ইু  ১
ইু, ই, ই-
ু, উ

4. ২৭০২১ ু ই  ই ু, আএ, 
5. ২৭৮২১  য় য়
6. ২৭০২৩   ু-১ ,  
7. ২৮২২১ এয়  এ য় এু, এুয়
8. ২৯৫২১ অ  অ ,  ই
9. ২৯৮২১ ফওয  ই   ফওয়ু

45. ১২ য়
২০২৩


 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৭৬৪৩ ু 
2. ৬৬৪৪৪ য়-২ ,  (উ)
3. ৬৬৬৪৫ উ  উ

4. ৬৬৮৪১ ওয়   এু  ই ই, উ,
-উ

5. ৬৬৯৪৪ ফ  ফ
6. ৬৭৭৪৩  ু-১ 
7. ৬৭৮৪২  ু য়
8. ৬৮২৪৪ এয় গ  ই ই  এু
9. ৬৮৩৪৪ এয় উ  এউ
10. ৬৮৫৪৩   উ উ য়
11. ৬৮৬৪৩ য়ু   ইু
12. ৬৮৭৪৪  য় এু  এআই
13. ৬৮৮৪৩  ু এু   
14. ৬৯০৪৩ এয় ইয় এয়
15. ৬৯১৪৩ ইয় ই আই
16. ৬৯৬৪৪  ও এ , 

46. ১২ য়
২০২৩


 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৯৪২   উ, উ য়

2. ৬৪৪২ এ এু -১ ,  (উ), আ,
 য়, এআই, এয়

3. ৬৭৪১ ইু এয় ইু

4. ৬৮৪৩ ওয়  এু  ই ই, উ ও 
উ

5. ৭১৪২ ইয় 
৪   : ওয়,   ও 
৫  : অই, ু, ফ,
আএ ও 

6. ৭৬৪৪ ইয়  , 
7. ৭০৪৫  -৩ ু
8. ৮২৪৩ এয়  য় এু
9. ৮৩৪৩ এয় উ এউ
10. ৮৬৪১ ু উ  এু   ইু
11. ৮৮৪৪ ওয় এু  ই 
12. ৯১৪০   এু  আই
13. ৯৬৪২  ই-১  ও  ই
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47. ১২ য়
২০২৩


 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৯১২ -১

১  : অই, উ
য়, ইু, ই,
ু, ওয়, আএ, ,
এু, এুয়,
ইু, ,
উ,  ই,
, ,  ও ফওয়ু
।
২য়  : আ, ু,
,  উ, ফ, , ,
, এয়

48. ১২ য়
২০২৩


 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৩৫৪ ইয় ই এু   ু

2. ৬৬৪৫৬ ই
,  (উ), ,
এয়

3. ৬৬৬৫৭ উ ই  
4. ৬৬৯৫৩ ই   ফ
5. ৬৭০৫৩ এ ওয়-১ ু
6. ৬৭১৫৩ ই ও এু ই অই, ওয়
7. ৬৭২৫৩ ই এু  ওয় আএ
8. ৬৭৬৫১ য়ই ওয়ু 
9. ৬৭৭৫৪  ইয়  
10. ৬৭৯৫৫ ই এু  , 
11. ৬৮৩৫৫ এয়   এু, এউ

12. ৬৮৬৫৪
 এু ই য় ইউ
ইই ইু

13. ৬৮৭৫৪
  এু জয়


এআই

14. ৬৯১৫১ ই ই   আই
15. ৬৯৩৫৩ ও- এু  ই  ই এু ই 
16. ৬৯৫৫৫ ই এু  
17. ৬৯৬৫৬ ও এু উ এ 
18. ৬৯৯৫৫ টু ই-২ টু
19. ৬৯৯৩৫ টু ই-১ ৩য়  : টু এু 

49. ১২ য়
২০২৩


 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬৪৫৩ এয় ইয়-১

৫  : আ,  ও 
(উ)
৬ষ  : 
৭  : এআই

2. ৬৬৫৩  য়-৩
উ, উ য় ও 
উ

3. ৭১৫৪ ই ও এু ই ওয়
4. ৭৬৫৪   
5. ৮০৫২   এু     
6. ৮২৫৫ এয় ই  এু

7. ৮৩৫৫
এয় ইু এু 
 ই এউ

8. ৮৬৫৩ এয় এু 
ইই ইু

9. ৯০৫৩ এয় ইয় এয়
10. ৯২৫১ ই এু  
11. ৯৩৫২  এু  ই
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12. ৯৪৫২ ও ওয়  এু  উ
13. ৯৫৫৪  য়  
14. ৯৬৫৪  ই-১  ই

50. ১৩ য়
২০২৩


 ১০:০০
৬ষ




(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৮৫২ ইয় 
৫  : ফওয়ু
৬ষ  :   (ফওয়ু
ও টু )

2. ৬৯৯৬৬ এআইই  টু (২০১৬ ধ)
51. ১৩ য়

২০২৩


 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)
1. ৬২৬৪

অ ইই এু ওয়
 অই

2. ৬৩৬৩ ইয় ই এু   ু, ফ

3. ৬৫৬২ উ , , এু 
য়  (উ)

4. ৬৬৬৪ উ  ওয়ু উ

5. ৬৭৬৩  এু উ অ
ইু এ-১

ইু

6. ৬৮৬৫ ই এু এ ই, ইু
7. ৭০৬৩  ইয় এু ই ু
8. ৭০৬৬  অ য় এু  ই ,  
9. ৭১৬২ ওয়  ইয়-২ ওয়
10. ৭২৬৩ আএ  অ আএ
11. ৭৬৬৪   এু -১ 
12. ৭৭৬৩  ন 
13. ৭৮৬২ এ য়-২ য়

14. ৮২৬৩ এয় ইই,   এু
ই এু

15. ৮৩৬৩
এয় ইু  এু
ইই-২ এউ

16. ৮৫৬২ এ   উ য়

17. ৯০৬২ ই  ই এয়
এই এয়

18. ৯১৬৩ ই,  এু  এুই
ই আই

19. ৯২৬২ ইয় অ এু -১ 
20. ৯৩৬৩ ই    ই
21. ৯৪৬৩  উ-১ উ
22. ৯৫৬৪   
23. ৯৬৬১     ই
24. ৯৮৬৩  -২ ফওয়ু

52. ১৩ য়
২০২৩


 ১০:০০

২য়

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১২১ আ ই-১ আ
2. ৬৬৩২১  য়ও ু

3. ৬৬৭১২ ইু ইয় 
ফ, আএ, য়, এআই,
, , অই

4. ৬৬৭২১ ইু -১ ইু, ইু

5. ৬৬৮২৩ এ ই উ,  উ,
উ য়

6. ৬৭১২১ ওয়  এ  ওয়
7. ৬৭৬২১  ইয় য়-২ 
8. ৬৭৭২১  ইয় য়-২ 
9. ৬৮২২১ এয়  এ য় এু, এউ
10. ৬৯০২১ ওয় য় ইয় এয়



Page # 20 

. ,  ও
য়

   য়


য়  

11. ৬৯১২১   আই
12. ৬৯৩২১ ই ও ই এ ই 
13. ৬৯৯২১ ণ অ অ-১ টু এ 

53. ১৩ য়
২০২৩


 ০২:০০
৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৭৩ ইয় ই-২ আ
2. ৬৬৫৭১ ইয় ই এু   উ
3. ৬৬৬৭৫ ই উ এু ই উ

4. ৬৬৭৭৫  এু ই অ ইু
ইই ইু

5. ৬৬৮৭৪ ইয় অ এু এ ই
6. ৬৬৯৭৪   ফ
7. ৬৭০৭৫  ু এু  ু, ই এু ই  
8. ৬৭২৭৫  য় এু ইয় এয় আএ
9. ৬৭৮৭২ ই য় য়
10. ৬৭৯৭২    
11. ৬৮০৭১  আউ এু   
12. ৬৮২৭৪   এ, এউ
13. ৬৮৫৭৩  উই ই উ ই
14. ৬৮৬৭৪ এ য় ইই ই
15. ৬৮৭৭৩   ই এু য় এ আই  
16. ৬৮৮৭১ এ   এু  
17. ৬৯০৭৫   এয়
18. ৬৯১৭৪  ইই ই  আই
19. ৬৯২৭১ ু   
20. ৬৯৫৭৪    ই  ই 
21. ৬৯৬৭৬ এ    ই
22. ৬৯৮৭৪  ু এু য়  ফওয়
23. ৬৯৯৮২  এু   টু (ফ এু  )
24. ৬৯৯৮৬    টু ( )
25. ৬৯৯৯১    টু ( এু টু )

54. ১৩ য়
২০২৩


 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৭৪  এু  আ
2. ৬২৭৪ অ  এু য়  অই
3. ৬৩৭৪   ু
4. ৬৪৭৪ ই অ -২ ,  (উ), , য়

5. ৬৮৭৪ ইওয়  এু  এই ই
6. ৬৯৭৪  এু   ফ
7. ৭১৭২ অই   এু ই ওয়
8. ৭২৭৫  য় এু ইয় এয়  আএ
9. ৭৬৭২ ফয়  এু  -২ 
10. ৭৭৭২   
11. ৭৯৭৫ ই  ,  
12. ৮২৭৪   এু য়  এু, এুউ
13. ৮৫৭২ য় এু  উ, উ য়, 
14. ৮৬৭৩ ও এু  ই ই-ু
15. ৯০৭৩ এয়উ এু  ইয় এয়
16. ৯১৭৪   আই
17. ৯২৭২ ই ুু ইয় 
18. ৯৪৭৪ অু ই উ-২ উ
19. ৯৫৭৪    ই  ই 
20. ৯৬৭৫  ই-২  ই
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21. ৯৮৭৪ ইয় এু  ইয় ফওয়ু
55. ১৩ য়

২০২৩


 ০২:০০ ২য়



(২
০২
২

ধ


) 1. ২৬৭২২ ইু ই  ই ইু

2. ২৮৬২১    ই  ই-ু

3. ২৯৮২২ য় ই এু ই  ফওয়ু

56. ১৪ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)
1. ৬৬৮৩৪  ই

৪   : -উ,
, উ,
ইু

2. ৬৬৩৪৬   ইয় ু
3. ৬৭৮৪৪ এ য়-১ য়
4. ৬৬৪৪৭  এ এু  আ, এআই
5. ৬৬৬৪২   এু এ উ, উ য়
6. ৬৭২৪৪ ই অ আএ ইুই আএ
7. ৬৮০৪৩   এু   
8. ৬৮২৪৬  ই ই ও এু  এউ
9. ৬৮৮৪৪ ই এু ওয়   ইয় 
10. ৬৯৩৪৪ ই  ইয় ই এু ই 

57. ১৪ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮১১  য়-১  : ও উ য়

2. ৬৪৪৪  -১ ,  উ, আ,
এআই ও এয়

3. ৬৬৩১   এু এ ৪   : উ
৫  : উ

4. ৬৮৪১  ই-১ ই ও ইু

5. ৬৮৪৫ এু ই ইু

6. ৭০৪২   ু, ফ, ওয়, , 
,  ও ই

7. ৭১৩১ ইয়  য় অই, আএ
8. ৭৭৪২    
9. ৭৮৪৪ এ য়-১ য়

10. ৮২৪৪ এয় ই এু উ
ওয় 

এু

11. ৮৩৪৪ এয়  এউ
12. ৯৬৪৩  ( এু )  ও  ই

58. ১৪ য়
২০২৩
ঙ

 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৯১৩ 

আ, ু, ,
 (উ), ফ, , ,
, এয়
২য়  : অই, উ
য়, ই, ু,
ওয়, আএ, ,  ,
এু, এুয়

59. ১৪ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৫



(২
০১
৬

ধ


) 1. ৬৫৮৫১ এউ ও এু 
৪   : ফওয়ু
৫  :  
[টু এ ফওয়ু ]

2. ৬৯৯৫৭  অ ই এু উ
(টু) ৫  : টু

3. ৬৯৯৩৬  এু   ৩য়  : টু এু 
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60. ১৪ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৫৪   অ অই

2. ৬৪৫৪ ও অ 
৫  : ,  (উ), য়,
 ও এয়
৬ষ  : আ ও এআই

3. ৬৬৫৪   
৫  : উ, উ য়
৬ষ  :  উ

4. ৬৮৫৫ ইয় ওয় ই ইু
5. ৭০৫৪ উ এু    ু
6. ৭১৫৫  এু ই ওয়
7. ৭২৫৫ ই অ আএ ইই আএ
8. ৭৬৫৫    
9. ৭৭৫২  -২ 
10. ৭৯৫১  ই এু  
11. ৮২৫১ এয়  য় এু

12. ৮৩৫১ এয় ইু  এু
ইই-১ এউ

13. ৯১৫২  ইয় আই
14. ৯২৫২  -১ 
15. ৯৩৫৩ ও- এু  ই  ই
16. ৯৫৫৫ ই এু  
17. ৯৮৫৪ ফওয়ু  এু য়  ফওয়ু

61. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৬১ আ ই-৫ আ

2. ৬৬২৬৫ অ ইু এু ই
-১ অই

3. ৬৬৩৬৬ জ এু ই ই ু
4. ৬৬৫৬৩ উ ওয়  এু ট  (উ)
5. ৬৬৯৬৫ ফ এ এু  ফ
6. ৬৬৪৫৮   য়

7. ৬৬৮৬৩ ই এু   ৬ষ  : ই
৭  : ইু

8. ৬৭২৬৪    আএ
9. ৬৭৬৬৪  ই এু -২ 
10. ৬৭৭৬৪  -১ 
11. ৬৭৯৭৬  ইু এু ই  ৬ষ  :  ৭  : 
12. ৬৮৭৬৪ এয়  এু এউ এআই
13. ৬৮৮৬১ এ অ   ই 
14. ৬৬৪৬৮  অ   ইয় এ
15. ৬৯৩৬৪ আউ ই  ই এু ই 
16. ৬৯৪৬৪ ইওয় এু এ ৬ষ  : উ ৭  :  

17. ৬৯৮৬১ ফওয়ু ু এু ু ফওয়ু
18. ৬৯৯৬৭  টু টু

62. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬৪৬৫   , য়, এয়
2. ৬৫৬৪ উ ওয়  এু ট  (উ)

3. ৬৬৬৩  উ এু উ
ওয়-১ উ

4. ৬৮৬৩ ই এু   ৬ষ  : ই ৭  : ইু
5. ৭০৭৩ ন  ৬ষ  :  ৭  : ু
6. ৭১৬৩ অ ই ওয়
7. ৭৬৬৫ ই এু   
8. ৭৭৬৪   এু  ই 
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9. ৭৯৬১   এু য় ই ,  
10. ৮২৬৪  এু
11. ৮৩৬৪ ই ই  (আইএএ) -২ এউ
12. ৮৪৫১ ই উ ওয় ৫  :  উ

13. ৮৬৬৩  এু ই য় ইউ
ইই ইু

14. ৮৮৬২ য় য়-২ 
15. ৯১৬৪   এু -২ আই
16. ৯৩৬৪ ই  এু ই ই
17. ৯৪৬৪ অু ই উ-১ উ
18. ৯৫৬৫  ই এু  
19. ৯৬৬৩  এু    ই
20. ৯৮৬৪ য় য়-১ ফওয়ু

63. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

২য়



(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৯২১ -২   (টু এ
 )

2. ৬৯৯২৪ ফ এ  -১ টু এ 

64. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

১



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৭০১২   ু-১ ১  : ু
২য়  : 

65. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৭৪  অ এু  ৭  : অই
৬ষ  : ওয়

2. ৬৬৩৭৫  এু   ু
3. ৬৬৪৭৫ ওয়   ইয় 
4. ৬৬৫৭৩ উ   ই এু ই  উ
5. ৬৬৯৭৫ ফ এই ফ

6. 

৬৬৬৭৬ ওয় উ  উ (ওয় ই )
৬৬৬৭৭ এ  ই উ (অ  )

৬৬৬৭৮ এ   

৭  : উ
(ওয়ু  )
৬ষ  : উ য় এু


৬৬৬৭৯   উ (য়  )
7. ৬৭০৭৬  এু  এ  ু
8. ৬৭২৭৬ ই অ আএ ু আএ
9. ৬৭৬৭৬  ন 
10. ৬৭৭৭৬  উ ু 
11. ৬৮০৭৫  য় এু ই  
12. ৬৮৩৭১ উ ু এ, এউ
13. ৬৯১৭২ এয়  ইই আই
14. ৬৯৩৭১  ইয় ই এু ই
15. ৬৯৪৭৩ ওয় ু এু  উ
16. ৬৯৬৭৩ জুয় উ ,  ই
17. ৬৯৮৭৫ ইয় এু  ইয় ফওয়

18. ৬৯৯৮৩ ফ এু    টু (ফ এু  )

19. ৬৯৯৮৭ উ এু  ই  টু ( )

20. ৬৯৯৯২   টু ( এু টু )
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66. ১৫ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৭৬ আ  আ

2. ৬২৭৫
অ ইু এু ই
-২ অই

3. ৬৩৭৫ ,  এু   ু

4. ৬৪৭৫ ই এু ওয়  
ইয় ,  (উ)

5. ৬৮৭৫ য় ইয় ই
6. ৭৬৭৪  নু 
7. ৭৭৭৩  -২ 
8. ৭৮৭২ ই য় য়
9. ৭৯৭৬  ই  এু  
10. ৮০৭৩   এু অ   
11. ৮২৭৫ এয় ই ু এু, এুউ
12. ৮৬৭৪ য় য়  ইই ইু

13. ৮৭৭৩
  এু 
ু এআই

14. ৮৮৭৩   এু  
15. ৯০৭৫   এয়
16. ৯১৭৫  ই-২ আই
17. ৯২৭৩ অ   
18. ৯৩৭৩  অ  ই
19. ৯৪৭৫  ই উ
20. ৯৬৭৩  উ ,  ই

67. ১৬ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৪
 



(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৩৪৪ ওয় ু এু ওয় ু

2. ৬৬৪৪৬    আ, এআই,
এয়

3. ৬৬৮৪৫ ইয় ই
৪   : ইু, ই,
-উ
৫  : 

4. ৬৭১৪৩ ফয় এু ল ৪   : ওয়
৫  : অই

5. ৬৮০৩২ ওয় ৪   : 

6. ৬৯৮৪৩ ফওয়ু  এু ই ফওয়ু

68. ১৬ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৪
 

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৪১ আ ই এু ু-৩ আ

2. ৬৪৪৫ ই ,  উ,  ও
এয়

3. ৬৬৪৩  য় 
4. ৬৭৩৪  ই অই, আএ
5. ৬৮১১  ই ু, ওয় ও  
6. ৬৮৩২ ইয় ই ু, ফ, আই

7. ৬৮৪৪  ই-২

৪   : উ,  : ও
উ য়
৫  : ই ও
ইু

8. ৭০৪৩ এই  ৪   : ই
৫  : ইু

9. ৭৭৪৩  অ  ‘’ য় 
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10. ৭৮৪৩ ু  য়

11. ৮২৪৫
এয় ই ই ও এু
 এু

12. ৮৩৪৫ এয় ই ই এু
ও 

এউ

13. ৮৭৪১ ইয় ই-১ এআই
14. ৯৪৪২ ও এু  ইয় উ

69. ১৬ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৬৭১১  ই

আ, অই, ,
 (উ), উ য়,
ইু, ই, ,
, , এু,
এুয়, ইু,
, এয়,
, উ,
,  ও ফওয়ু
।
২য়  : ফ, ু, ওয়,
আএ, ,  ই

2. ২৬৩১২  ই ু ই ু

70. ১৬ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৫১ আ ই-৪ আ

2. ৬৬৪৫৫ এ এু -২ ,  (উ), য়

3. ৬৭২৫১ ইু  ই আএ আএ

4. ৬৭৬৫৪   এু য় 

5. ৬৮৬৫৫  ই ু  ইু

6. ৬৮৭৫৩ ইয় -২ এআই
7. ৬৯৪৫২   এু ইুই  -, উ
8. ৬৯৬৫৫ উ  ই-১ , 

9. ৬৯৮৫১ ফওয়ু নু-৪ ফওয়ু

10. ৬৯৯৫৬ ফ য় এু উ টু

11. ৬৯৯৩৭ উ ই-২ ৩য়  : টু এু 
71. ১৬ য়

২০২৩
ব
 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬৩৫৪ ইয়  ফ, ু
2. ৬৪৫৫  -২ আ, ,  (উ) , এআই

3. ৬৬৫১ ই এু ই উ-১ উ

4. ৬৬৫৫ উ এই ই (ু) ৫  : 
৬ষ  :  

5. ৬৬৫৬ ই এু ই
৫  : আই, 
৬ষ  : উ য় ও 
উ

6. ৭০৫৫   অ  ু
7. ৭৬৫১   এু ু 
8. ৭৮৫২ ই এু ই য়
9. ৮৮৫৫ ই এু ওয়   ইয় 

10. ৯০৫৪ ও ই  এু
  এয়

11. ৯৩৫৪ আউ ই  ই
12. ৯৪৫৪ আউই  উ
13. ৯৬৫৫  ই-২ ,  ই
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72. ২০ য়
২০২৩


 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬১৬৪  আ আ
2. ৬৬২৬১ এ অ  অই
3. ৬৬৩৬১ ু ইয় অ-৪ ু
4. ৬৬৪৬১ এ য় 
5. ৬৬৫৬১ ই এু য় অ  -২  (উ)
6. ৬৬৭৬১ অ  -১ ইু
7. ৬৬৮৬১ ই  ই
8. ৬৬৯৬১ ফ ইয় অ-১ ফ

9. ৬৭০৬১  য় এু  ই
ু, ই এু ই


10. ৬৭১৬১ ই  এু  ওয়

11. ৬৭২৬১ এ  এু
এয় আএ

12. ৬৭৬৬১ ই,  এু ই ওয়ু 

13. ৬৭৭৬১  নু-২ 

14. ৬৭৮৬১   য়

15. ৬৭৯৬১   এু য় ই ,  
16. ৬৮২৬১ গ  ই ই   এু  এু
17. ৬৮৩৬১ এয়  অই  এউ
18. ৬৮৬৬১  এু   ইু
19. ৬৮৭৬১ ইয় ই-৪ এআই
20. ৬৯০৬১ এয় এ এু  এয়
21. ৬৯১৬১ এইু ই আই
22. ৬৯২৬১ ই এু উ  

23. ৬৯৪৬১ ই অ উ ৬ষ  : উ
৭  :  

24. ৬৯৫৬১   এু এ ,  ই
25. ৬৯৯৬১  এ এু  টু

73. ২০ য়
২০২৩


 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮৫২ ইয় 

৫  : , এু, এউ
৬ষ  : আ, অই,
ু, ,  (উ),
ইু, ই, ই-
ু, ফ, ু, আএ,
, ,  য়, আ
এু ইয় ই, ,
এয়, আই, ,
ই এু ই  ,
উ,  এ 
ই, ফওয়ু
৭  : উ, ওয়, 
উ, উ য়
এ  

74. ২০ য়
২০২৩


 ১০:০০

২য়



(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৭২২ উ ই

ু, ,  (উ),
উ, ফ, ওয়, আএ,
,  , এু,
এউ,  , ,
, ই এ ই ,


2. ৬৬৭২২ ইু এয় ইু
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75. ২০ য়
২০২৩


 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৭৭৩ ই য় এু  ইু, ওয়
2. ৬৭৯৭৪ ু এু  এ 
3. ৬৮০৭৩   এু অয়  
4. ৬৮৩৭২ এয়  এু ই  এ, এউ
5. ৬৮৫৭১    উ ই

6. ৬৯০৭৬ এ  এু ওয়
  ইয় এ

7. ৬৯৯৮৪ ই ই টু (ফ এু  )
8. ৬৯৯৮৮    টু ( )
9. ৬৯৯৯৩   এু ইই অ টু ( এু টু )

76. ২০ য়
২০২৩


 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬৭৭৪
 এু উ অ
ইু এ-২

ইু

2. ৬৯৭৫ ফ এুই ফ
3. ৭২৭৬ ই অ আএ  আএ
4. ৭৬৭৫   এু -২ 
5. ৭৭৭৪ ফয় এু    
6. ৭৯৭১ ই  এু ই 
7. ৮২৭৬ এয়    এু, এুউ
8. ৮৬৭৫  এু  ইু

9. ৯০৭৬ এয় ই এু ওয়
  ইয়

এয়

10. ৯২৭৪ ইয় অ এু -২ 
77. ২০ য়

২০২৩


 ০২:০০

২য়

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৮৩১  উ ১  : 

2. ২৬৪১১  ইয় য়
,  (উ),  , ,
আ

3. ২৬৯২২ ফ  আউ এু ই ফ

4. ২৮০২১    , -

5. ২৮৫২১ ই  উ য়

6. ২৯৮২৩ ু ই   ফওয়ু

78. ২২ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

৪
 /৫


 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৪২ ু ই, এ এু
  অই

2. ৬৪৪৩ য়-২
৪   :  ও  (উ)
৫  : আ ও এআই

3. ৬৮৪০ ইয় ওয় ই
৪   : ই,
উ, 
৫  : ইু

4. ৬৯৪২ এই উ ফ

5. ৬৩৪২ ু  ই-১ ু

6. ৭০৪৬ ই এু ই 
৪   : ু, ই
৫  :  , ইু ও
আই

7. ৭১৪৪ অ ,  এু
  ওয়

8. ৭২৪২ অ ই এু য়  আএ
9. ৭৬৪০  ন ৪   :  ৫  : 
10. ৭৮৪২   য়
11. ৭৯৪১  ই অ এু    
12. ৮২৪১ এয় ই  এু
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13. ৮৩৪১
এয় ই ই এ
ওয় এউ

14. ৮৮৪২  য়-২ 
15. ৯০৪২ এয়  এয়
16. ৯৫৪১ ি   ও  ই
17. ৯৮৪৪ ফওয়ু য়  ফওয়ু

79. ২২ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০ ৪
 



(২
০১
৬

ধ


)
1. ৬৭০৪৫ এই  ৪   : ইু

৫  : ফ

2. ৬৮৭৪২ ু-১ এআই

80. ২২ য়
২০২৩
ধ

 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৬১১১ য় এু   আ
2. ২৬২১১ অই  অই

3. ২৬৮১১  ই

ই
২য়  : ু, , -
উ, উ য়, ইু,
, , য়, , 
, ই-ু,
, এয়,
, উ

4. ২৬৯১২ ফ  এু ই  ফ

5. ২৭১১১ ওয় ইয়  ওয়

6. ২৭২১১ আএ  আএ

7. ২৮২১১  এুয় এু, এুয়

8. ২৯৫১১   ,  ই
81. ২২ য়

২০২৩
ধ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৯০৫৪ এয় 

৪   : অই, , 
(উ), ইু, ফ,
ু, আএ, ,
, , , ফওয়ু
৫  : ু, ইু
ই, ওয়, , য়,
, এু, এউ, 
, উ য়, এআই,
আই, ই এু ই ,
:
৬ষ  : আ, উ,


82. ২২ য়
২০২৩
ধ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬২৫৫ ই ু অই

2. ৬৩৫৫  এু   ফ, ু

3. ৬৬৫২ উ আ উ, উ য় ও 
উ

4. ৭০৫৩ এ ওয় ৫  : ু
৬ষ  :  

5. ৭১৫৭ অই   এু এয় ওয়
6. ৭২৫৪  য় এু ইয়  আএ
7. ৭৮৫১ ও য় য়
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8. ৭৯৫২
ইয়  ই এু 
 

9. ৮৮৫৩ উ এই ই এু  
10. ৯০৫২ ,  এু এয় এয়
11. ৯৩৫১ এ ও ই
12. ৯৬৫৬   এু   ই

83. ২৩ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)
1. ৬৬৩৬৫ য় ুু ু
2. ৬৬৬৬৯  ই এ  উ য়

3. ৬৬৮৬৭ উ ইয় ৬ষ  : ইু
৭  : 

4. ৬৭৬৫৫  নু ৫  : 
৬ষ  : 

5. ৬৮০২১  আ ২য়  :  
৬ষ  : 

6. ৬৮৪৬১ উ ওয়-১  উ
7. ৬৮৭৬২ ইয় ওয় য়-২ এআই
8. ৬৯৫৬৫  ই এু  
9. ৬৯৬৬৪ উ  ই-২  ই

84. ২৩ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৬৫  ই ৬ষ  : আ
৭  : এআই

2. ৬২৬৫ অ ইু অু
ই -১ অই

3. ৬৩৬৪ ইয় য়উ এু
 ই

ু, ফ

4. ৬৪৬৬   ইয় এয়
5. ৬৮৬৬  ই এু ই ইু, উ

6. ৭০৬২ ু এু ু
৫  : 
৬ষ  : ু

7. ৭১৬১ ই  ওয়
8. ৭২৬৪    আএ
9. ৭৭৬১  য় -১ 
10. ৭৮৬১   য়
11. ৭৯৬৩ ু এু  এ 
12. ৮২৬৫ এয়  এু ওয়  এউ
13. ৮৩৬৫ এয় ও এু   এু
14. ৮৪৬১ উ ওয় -১  উ
15. ৮৫৬১ উ ওয় উ য়
16. ৮৬৬২  ই  ইু
17. ৯১৬২    আই
18. ৯৩৬১ ই  এু ই ই

85. ২৩ য়
২০২৩

ব
 ১০:০০

২য়

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৭১১ 

আ, অই,
ইু, ই, ,
, এু, এউ,
উ য়, এআই,
উ,
এয়, আই, 

2. ৬৬৩২২  ই ু ই ু
3. ৬৬৯২১ ফ  এ  ফ
4. ৬৭০২২  -১ ু, 
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5. ৬৭৮২১  য় য়

6. ৬৮৬২১
 অ য়ু
ইয় ইু

7. ৬৮৮২২    

8. ৬৯৮২১ ফওয়ু নু-১ ফওয়ু
9. ৬৯৯২২ ফ এ  -১ ট এ 

86. ২৩ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)
1. ৬৬২৭৫ অ ইু এু

ই -২
অই

2. ৬৬৬৭১  এই এু ই উ, উ ই
3. ৬৮০৭৪  ই  

4. ৬৯৪৭১ ই উ  উ,
উ

5. ৬৯৯৮৫ ফ   এু 
টু (ফ এু 
)

6. ৬৯৯৮৯ ই এু  টু (,  এু টু
)

87. ২৩ য়
২০২৩

ব
 ০২:০০

৭

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৭৫   আ আ

2. ৭০৭১  ই
৭  : ু, ই
৬ষ  : 

3. ৭১৭৪ ই  এু  ওয়
4. ৭৭৭৬  উ ইট 
5. ৭৯৭৭ ই এু   , 
6. ৮৪৭২ ওয় উ এু   উ

7. ৯৪৭৬ য় এু ওয়  ই উ

88. ২৬ য়


 ১০:০০ ৪
 



(২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৫৮৪১
 অ ই এু
উ

৪   :  
(ফওয়ু )

89. ২৬ য়


 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৩৫২ ু  ই-২ ু

2. ৬৬৪৫৩ ওয় ই ইয় ,  (উ), 

3. ৬৬৬৫২  উ  উ

4. ৬৬৭৫১ ইু এু ই -১ ইু

5. ৬৯১৫২ এ   এু  আই

6. ৬৯৫৫২  -১ 

7. ৬৯৬৫২  ই 

90. ২৬ য়


 ০২:০০

৫

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৬১৫৩  অ আ-১ আ

2. ৮২৫২ এয় -ই
এয় এু 

এু

3. ৮৩৫২ এয়  ই এু
 এউ

4. ৮৪৪১  উ
৪   :  উ
৫  : উ

5. ৮৭৫২ ু এু  ওই এআই
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91. ২৭ য়
২০২৩


 ১০:০০

১

 (২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৮১১  য়

,  (উ), ওয়,
আএ, , ,
এয়, ,  ও
 ।
২য়  : ই, ,
উ

2. ২৬৭১২ ইু ইয় য় ইু

92. ২৭ য়
২০২৩


 ১০:০০ ৩য়
/২
য়



(২
০১
৬

ধ


)
1. ৬৭০৩২ উ এ    ৩য়  : ু

2. ৬৮০২২   য় ২য়  :  

93. ২৭ য়
২০২৩


 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৬২  ই এু   অই

2. ৬৬৩৬৪ ই  এু এই ু

3. ৬৬৪৬৩ ই অ -১
৬ষ  : ,  (উ), ,
 য়
৭  : আ, এআই

4. ৬৬৬৬২ ই এু ই
৫  : উ য়
৬ষ  : উ, ই, 
উ

5. ৬৬৮৬৮ ই এু এ ইু

6. ৬৬৯৬২ ফ  ই-১ ফ

7. ৬৭২৬২ আএ ু  ফ  এু


আএ

8. ৬৮০৬৩ ু এু এ  

9. ৬৮৬৬২ ও এু ই ইই ইু
94. ২৭ য়

২০২৩


 ১০:০০

৬ষ

 (২
০১
০

ধ


)

1. ৫৮৪০ এয় 

৪   : , এউ, এু
৫  : ,  (উ),
উ, য়, উ
য়,  উ
৬ষ  : আ, অই,
ু, ইু, ই,
ফ, ু, ওয়, আএ,
 , এআই, ই-
ু, , আই,
ই, ,
উ,  ও 
ই, ফওয়ু
৭  : , 

95. ২৭ য়
২০২৩


 ০২:০০

৭

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬২৭৩ অ   এু ই
 অই

2. ৬৬৩৭৪   ু

3. ৬৬৬৭৪ ই-  এু এএ উ
4. ৬৭১৭১ অ ই এু ই ওয়
5. ৬৭৬৭৫   এু  
6. ৬৭৭৭৫  উ ই 

7. ৬৭৯৭৭ ই  ৬ষ  : 
৭  :  
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8. ৬৮২৭৩ এয়ু ই ু এুও, এু

9. ৬৮৮৭৩   এু 
৫  : এয়
৭  : , য়, 

10. ৬৯১৭৩  অ  আই
96. ২৮ য়

২০২৩
ঙ

 ১০:০০
৪
 

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৪৪২ এ এু -১ ,  (উ), য়

2. ৬৬৭৪১ ইু ই ু এু
এ ইু

3. ৬৬৯৪৩ ফ  ু -আউ এু ই ফ

4. ৬৭০৪১ ইয় 

৪   : অই, ু,
ওয়, আএ, , ,
, ই
৫  : ু

5. ৬৭৭৪৪ ফয় এু  ৪   : 
৫  : 

6. ৬৮২৪৩ এয় ই এু ই  এু
7. ৬৮৩৪৩ এয় ও এু  এউ
8. ৬৮৮৪২  য়-২ 

97. ২৮ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

২য়



(২
০২
২

ধ


)

1. ২৫৭২১ -২  

98. ২৮ য়
২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৫

 (২
০১
৬

ধ


)

1. ৬৬৪৫১  -২ ,  (উ)
2. ৬৬৮৫৩ এ উ ইয় ই
3. ৬৬৮৫৬  ই এু ই ইু
4. ৬৭২৫২ আএ  এু  আএ
5. ৬৭৮৫৩ আইএ এু    য়

6. ৬৮৪৫১ ই উ ওয় ৫  :  উ
৭  : উ

7. ৬৮৭৫২ ইয় ওয় য়-১ এআই

8. ৬৮৮৫১  -২ 
99. ২৮ য়

২০২৩
ঙ

 ০২:০০

৫



(২
০১
০

ধ


)

1. ৬৬৫৯  ই 

৫  : ই, ু,
 য়, আই, ফওয়ু

৬ষ  : 
৭  : ইু

[..: ৬৬৩৬৪, ৬৬৩৬৫, ৬৭০২২, ৬৮০২২ ও ২৫৮৩১ য়ম   য় এ ২৭০৩১ ও ৬৭০৩২ য়  অভ  য়।]

()    য়স:
ধ ও       

২০১৬ ধভ ২য়  
য়ম (ষ ময়)

২৩-২৫ নয়-২০২৩
(য় -  )

  ষ ষ ময় 
 অনষ ।




২০২২ ধভ ১ ও ২য়  
এ ২০১০ ও ২০১৬ ধভ
৪ , ৫, ৬ষ, ৭, ৮  

য়ম

০১-০৯  ২০২৩
(য় -  )

     
ধ   অনষ ।




()       :
১. য়   ই   ষ  ু     য়  ।   য়
 য়   ী খ এ   ী আ  য়    
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উ  , া  , অু  য়,   য়   
অ ষ    , ইু য় অভ      য়স   । ক
 য়স এ -এ  bteb.dip l oma.examin ation@ g mail.c om ই-ই ঠয়
আ ২৩-০২-২০২৩ .  ে    এ       । এ 
য়স   য়    অন   ।

  য়স   (  প য়স য়  )
  :.. .. .. .... .... ... .... .   :.. .. .. .... ... .... ... .... ... .. ... ... .... ... ... .... ... . ... ... .... ...  :.. .. .. .... ... .... ... ..... .. .


 ও


য়


/   
য়
 ও


 /


(
)

আু
 ,
 ও ষ



আু

ই 

অু
 ,

 ও
ষ 

অু

ই




১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১

২.  য়     য়   আু (Internal)  য়  ।
   য়ক অু (External)  অ য়  য়   / ৌ
/   ইউ অ     অু (External) 
য় ে    । এ   অ   ও ই  আ
ই    ।

৩.  অধ ০৩ ()  (   ই   ৪০ )      ( 
০৮:০০-১১:০০ ঘ,   ১১:০০-০২:০০ ঘ এ   ০২:০০-০৫:০০ ঘ)।

৪. এই  এ য় ী এধ য়      ।    য়   
 ।

৬.   য়স অন     য়      অই/অই   ।

(ঘ) অই TC, P C ও P F এ য়স: 

ষ র T C ও PC  O nline এ  এ  : ০৬-০৩-২০২৩  ১৪-০৩-২০২৩  

 র PF  O nlin e এ  এ  : ০৬-০৩-২০২৩  ১৪-০৩-২০২৩  

() T C, P C ও P F     : 

১. ী  উ ধ ও     অন  য়  ধ ( TC), 
ধ ( PC),  চড় ( PF), ইয়  এ  ( P C ও PF)    এ উ উ য়
ে  অই এ  ।  য় TC, P C ও PF এ    40%  ইয়  এ PC
ও PF এ    50% । উখ,  য় TC/ PC  অক   ধ  ঐ ী Yea r
Loss ।

২.  য় ও  য় Abs ent এ    O nline এ এ  ।  ী অন
 ( TF  PF) এ অশই অই “ A” এ  । এ N /A এ   ।

৩. ধ   ে অই এক  ই   এ     উ য় ে অই E dit
  । উ য়  অই য় TC, PC, P F  এ Abs ent List       
।

৪. ষ র অই   ধ ( TC)    র ই  , ই ী য়  
 ( , ই  ও  ে  উ এ  ) ষ    এ য়
ইয়     ও    ।

৫.  ধ ( PC)  অু  ( E xternal)     য়   ই
 অই ষ র এ  । ই য়  ধ ( PC)    
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অু  ( E xtern al)     ষ   , য়   ইয় য় 
ও    ।

৬.      য় অু ( Internal) ও অু  ( E xternal)  য় ও ইক
 চড় ( PF)   র অই এ          , য়  
ইয় য়  ও    ।

৭. ধ  য় ঠ O nline এ উ এ ও            ধ 
 ঐ ষ/ য় ।         ।

৮.   য় ে অই  ী T C, PC  এ   উ ী চড়   য়
Withh eld আ এ ী Y ear Loss ।

১৯-০১-২০২৩
( য় উ)
 য়

 : ০২-৫৫০০৬৫২৫

 : ৫৭.১৭.০০০০.৩০১.৩১.০০২.২৩.৮(১৬)  : ১২-০১-২০২৩ :

অন (ই-ই) য় অ ও য়য়    (ষ  য়):
১. য় ,  ও   ,  য়,  য়, ঢ-১০০০।

[দ আ  : অ  ()]
২. ,   অধ, এ-৪/, আাও  এ, ঢ।
৩. , ,   ও  ু, ই, ঢ।
৪. / / ()/ (আই),     , ঢ।
৫.  ,   ।
৬. অে/   ,   ।

(ধ ও    অন    অনধ)।
৭. অে / ,   ষ ।
৮. উ- (: )/উ- ()/উ- ( ও ),     , ঢ।
৯. উ- য় -য়//এ//   ,     , ঢ।
১০.  এ,     , ঢ ( Website -এ  ও ধ   অই    অনধ)।

১১.  ( ইয় এ য়),     , ঢ।
১২.   য়- /ক/ই,     , ঢ।
১৩. ই অ,     , ঢ।
১৪.  ,     , ঢ।
১৫. য় য়   অ,     , ঢ।
১৬. ।

১৯-০১-২০২৩
( আ  ও )

উ- য় ()
 : ০২-৫৫০০৬৫৩১


