
 

 

                                 

 

 

MIET- 2022 উপলক্ষে বাস সসসিউল (শুক্রবার) 

সিোর্থীর জন্য বাস (৬০ সসট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৮.০০ মমিঃ ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

Author পের জন্য বাস (৬০ সসট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ ও সময়  চূড়ান্ত পপ ৌঁছার স্থান্ মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৭.০০ মমিঃ মাইজমি োজার সকাল ৭.২০ মমিঃ ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ  বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

সিেক্ষের জন্য সসসিসলয়ান্ বাস (২টট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ ও সময়  চূড়ান্ত পপ ৌঁছার 

স্থান্ 

মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৮.০০ মমিঃ মাইজমি োজার (সকাল ৮.২০ মমিঃ) ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

মাইজিী োজার িুপুর ১২.০০মমিঃ মাইজমি হাউজজিং (১২.১০ মমিঃ) ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ  বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

 

 
(Kamaruzzaman) 

Convener 

Accommodation and Guest Management Sub-Committee, 
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2022) 
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MIET- 2022 উপলক্ষে বাস সসসিউল (িসন্বার) 

সিোর্থীর জন্য বাস (৬০ সসট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৮.০০ মমিঃ ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

Author পের জন্য বাস (৬০ সসট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ ও সময়  চূড়ান্ত পপ ৌঁছার স্থান্ মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৭.০০ মমিঃ মাইজমি োজার সকাল ৭.২০ মমিঃ ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ  বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

সিেক্ষের জন্য সসসিসলয়ান্ বাস (২টট) 

ছাড়ার স্থান্ ছাড়ার সময় পপ ৌঁছার স্থান্ ও সময়  চূড়ান্ত পপ ৌঁছার 

স্থান্ 

মন্তবয 

বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা সকাল ৮.০০ মমিঃ মাইজমি োজার (সকাল ৮.২০ মমিঃ) ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

মাইজিী োজার িুপুর ১২.০০মমিঃ মাইজমি হাউজজিং (১২.১০ মমিঃ) ব ামেপ্রমে কযাম্পাস  

ব ামেপ্রমে কযাম্পাস সন্ধ্যা ৬.০০ মমিঃ  বেগমগঞ্জ ব ৌরাস্তা  

 

 

 
(Kamaruzzaman) 

Convener 

Accommodation and Guest Management Sub-Committee, 

 International Conference on Machine Intelligence and Emerging Technologies 2022 (MIET 

2022) 

Assistant Professor, Department of Electrical Electronic Engineering 

Noakhali Science & Technology University  

 

 

 


