
 

 

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
িব ান o ি  ম ণালয় 
বাংলােদশ সিচবালয়,ঢাকা 

www.most.gov.bd: Fax:9552323 
   32 ভা , 2535 
নং-4৯.123.113.12.14.11৯.28-533   তািরখ: --------------------
  16 সে র, 3128

না শ 
  
িবষয়: জাতীয় িব ান o ি  (NST) ফেলািশপ কম র্ িচর “ ভৗত, জব o aৈজব িব ান, েকৗশল o পিরেবশ িব ান, 

নবায়নেযা  শি  িব ান, ত  o যাগােযাগ ি , ােনােটকেনালজী o লাগসi ি ” িবষেয়  আেবদনকারীেদর 
সা াৎকার হণ। 

 

uপ র্  িবষেয় জানােনা যাে  য, 3128-3129 aথ র্ বছের িব ান o ি   ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o ি  (NST) 

ফেলািশপ কম র্ িচর  “ ভৗত, জব o aৈজব িব ান, েকৗশল o পিরেবশ িব ান, নবায়নেযা  শি  িব ান, ত  o যাগােযাগ ি , 

ােনােটকেনালজী o লাগসi ি ” িবভােগ আেবদনকারীগেণর িনে  তািলকায় বিণ র্ত তািরখ o সমেয় বাংলােদশ পরমা  শি  কিমশন 

ক , শাহবাগ (বাংলা eকােডিমর পােশ), ঢাকায় a ি ত হেব । সা াৎকােরর সময় আেবদনকারীগণেক গেবষণা কায র্ েমর 3 ার 6 

কিপ (আেবদনকারী o ত াবধায়েকর া রসহ), সকল িশ া সনদপে র লকিপ, িশ া িত ােন ভিতর্র রিশদ o েয়াজনীয় a া  

কাগজপ  ( েযাজ  ে ) সে  আনেত হেব।   

3। তািলকায় বিণ র্ত ছা -ছা ী/গেবষকগণেক িনধ র্ািরত তািরখ o সমেয় সা াৎকাের aংশ হেণর জ  িনেদ র্শ েম a েরাধ করা হেলা।  

 
 

                                                                                                                           া িরত/ 16-1৯-3128 
                                                                                                                            (e, ক,eম,তােরক) 

                   uপসিচব 
                   ফানঃ ৯66৯৯42। 

E-mail:section12@most.gov.bd 
িবতরণ:  তািলকায় বিণ র্ত সকল আেবদনকারীগণ। 

    32 ভা , 2535
নং-4৯.11.1111.123.113.12.14.11৯.28-535/2(4)                     তািরখ: ------------------
   16 সে র,3128
েয়াজনীয় কায র্ােথ র্ a িলিপ: 

 
2। া ামার, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা (সং ি সহ প  e ম ণালেয়র oেয়বসাiেট 

কােশর a েরাধসহ)।  
3। aিতির  সিচব (িব )-eর ি গত কম র্কতর্া, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা ।   
4। সংি  নিথ। 
 
 
                 া িরত/ 16-1৯-3128 

          (e, ক,eম,তােরক) 
                          uপসিচব 

  
  



 

 

 
সা াৎকার হেণর তািরখ: 21 সে র, 3128 রিববার সকাল-৯-41িম: 

  
 

 
 
 

নং আেবদনকারীর নাম, কানা o মাবাiল ন র 
2 3

1. আফেরাজা আ ার হ ািপ,ফিলত রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯71719855। 
2. তৗিফ র রহমান,রশায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127866868৯৯। 
3. মাহা দ u াহ,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯55627171।
4. মােশ র্দ আহেমদ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12795719828।
5. সািমরা মাহ দ, রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12877627485। 
6. ফািরহা চৗ রী, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12795325234।
7. আফেরাজা আলম,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12781717859।
8. মাঃ ফয়সাল আহেমদশ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1262671৯8৯5। 
9. ি য়াংকা বিনক,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯41191714
10. ফািরয়া জামান, েগাল o পিরেবশ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12848168995 
11. ফাহিমদা আফরীন,iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12792825318
12. eেকeম মাক ল হাসান,রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12855667785 
13. মাঃ আহসান হািবব, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128342131৯9
14. মাঃ সা াদ হােসন, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12853797348 
15. সাi ল iসলাম, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1285395999৯
16. মাশরািফ িবন মাবারক, ফিলত গিণত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1279239129৯ 
17. মাঃ ছািবদ আহে দ, ফিলত গিণত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12866221926 
18. ফারহানা জসিমন িল, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়,: 1279838762৯
19. তাসনীম কামাল, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯24৯41৯5৯
20. মাঃ মা ফা আল মাহ জ,iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয় 12782576419
21. ফারহানা শরিমন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯6৯844148
22. চৗ রী িশবলী জামান, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। সল: 12৯28742727 
23. আিস ল হক সাভন, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12963344357 
24. সািদয়া র, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল-12668-857187।
25. সাi ল iসলাম iয়া,রসায়ন িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯64818556
26. নািসম আহেমদ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12898514596
27. ভািশষ সাহা, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল-12855-9৯9681 
28. ফারজানা iয়াসিমন, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
29. মাঃ ফেয় ল iসলাম, রশায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12782937781 
30. মাহ দা পারভীন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 126263৯3৯79
31. aিমত চৗ ির, ফিলত রাসায়ন, রশায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127988৯৯৯41 
32. ফারজানা আ ার সােহলী, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয় 12৯25875476
33. মাঃ নািসম রজা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯449982৯3
34. জা ত-i-মাহ বা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল:12৯41-723431
35. eম. e. মাহাiিম ল iলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ,  ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12851239৯99 
36. মাঃ কায়সার আহেমদ, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12842944772 
37. ফািতন বাশারাত, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12632314787 
38. মাঃ জাফ ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 



 

 

39. র মাহা দ খান, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12632314787 
40. iফফাত আেরফা, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয় 12797941149

 

সা াৎকার হেণর তািরখ: 22 সে র, 3128 সামবার সকাল-৯-41িম: 
  

নং আেবদনকারীর নাম, কানা o মাবাiল ন র 
2 3

41. রoনাক জাহান তামা া, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
42. মাঃ আব া আল মা ন, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127987৯৯৯9৯ 
43. িশখা সাহা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12842533৯84
44. আিসক আহেমদ, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12731৯15614
45. . আব ল কািদর, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12723373724
46. আিনকা ফরেদৗস, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127864৯574
47. শারমিন চৗ রী ষমা, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12723332319
48. সাi ল iসলাম, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127864৯574
49. aিধপ রহমান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128৯952187৯
50. মাiয়া মিনরা, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12626722974 
51. মাঃ জিহ ল iসলাম, পদ র্াথ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সর 12895-5774৯6 
52. সয়দা ফারহা িণ র্, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12854627467 
53. মাiশা iসলাম স ঁিত, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12852492448 
54. তানিজনা ল কিরম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 126263795৯1 
55. আ  আহসান মাঃ রািফ, পদ র্াথ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সর 126858৯237৯ 
56. মমতা আ ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12626722976
57. নয়ন মার , রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12827663383 
58. মা ারী মা ফা, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 129451253৯1
59. মাঃ শািহল হাসান, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1278৯6৯785৯
60. হাসা র রহমান চৗ রী, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়: 12783৯73918
61. মেহদী হাসান, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127888৯3726
62. নািদরা পারভীন, ত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা। সল: 12862354219
63. মাঃ সালাহ uি ন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1278396625 
64. জয়া সরকার, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12682861851
65. আশিফকা iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12662861849 
66. তানিজন আ ার, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626321142
67. ফারজানা ফা ক, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127318376৯৯
68. িহেমল দাস, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1268286184৯
69. খান মাঃ মেহদী রসািলন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12627262291 
70. শারিলন আলাuি ন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12944৯779537 
71. তামা  িসি কা র া, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় সল: 12631213863 
72. ত য় পাল, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় , সল: 12798739484
73. iমিতয়াজ হােসন, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়াির,ঢাকািব িব ালয়, সল: 12632671211
74. মাঃ আ ল আিজজ, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128622৯4252 
75. মাছাঃ আফসানা িমিম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12832494533 
76. জ ািত দাস, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯27187693
77. আিনকা তাসিনম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128144116554 



 

 

78. তাসমীম জা াত, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12665812375
79. আিরিফন লতানা, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯27৯4253৯ 
80. মাঃ ফয়সাল কিবর, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল ---------------
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81.  জা া ল ফরেদৗস aন , পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128339৯8496 
82.  তাসিময়াহ সাদ তপা, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12822478626 
83.  িনশাত তাসিনম ি , পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1212838৯৯532৯ 
84.  রি ত রায়, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1288418931৯
85.  তানিজনা হক, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12811৯35487
86.  মাঃ সা াম হােসন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
87.  মাঃ সাi র রহমান, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12785৯9829৯
88.  মাঃ সাi ল iসলাম, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12785৯32413
89.  সািকন সারoয়ার সা ার, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, 12825753487
90.  শখ পারেভজ, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12849288232
91.  u ুল আিফয়া শাি , iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12787942755
92.  সায়মা নoশীন চৗ রী, iেলকি ক াল e iেলক িনক iি িনয়ািরং,ঢাকা িব িব ালয়, 12৯28378827
93.  মাঃ মাহ র রহমান, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 126323145৯7 
94.  মাঃ জাফ ল সািদজ হােসন, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12627219717 
95.  জা া ল মহরাব, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12632222319 
96.  মাঃ শাহিরয়ার হাসান সকত, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128341599624
97.  লতান মাহ দ, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12849872271 
98.  বাiয়া আ ার, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12682818715 
99.  নতাহা সিফকা, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯9৯841৯96 
100.  িরফাত-i-জাহান িস ীকী, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12859৯7৯531 
101.  িনগার লতানা, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯241৯41৯6 
102.  মাঃ নাঈম দoয়ান, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1278538৯৯8৯ 
103.  তাজ-i-জা াত িমম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
104.  তানিজলা রহমান মৗ, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12622523773 
105.  মাঃ মাi ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12867993692 
106.  মাহা দ আিল ামান, শি  iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯22451165 
107.  কাজ চ  পাল, iেলি ক াল e iেলক িনক iি িনয়াির, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626359929
108.  মাঃ iমরান হাসান, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
109.  মাঃ আিরফ রা ানী, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯24336৯46 
110.  শখ শািহর আহেমদ, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1296188৯7৯8 
111.  নািহদ iবেন িজব, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12833596197 
112.  মাহ র রহমান, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12631213933 
113.  মাঃ আ ল মােলক, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12631211139 
114.  মাঃ হাসা র রহমান, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯42487৯৯8 
115.  নািহদ হাসান, iেলি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল:  
116.  জয়েদব মার পাল, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 1283৯688729 
117.  মাঃ জা া ন নাঈম, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12725384867



 

 

118.  মাঃ আিরফ হােসন, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯36913447
119.  মাঃ iি স আলী, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1278৯723445 
120.  জািবর আহেমদ, শি  iনি uট িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128৯1197812 
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121. আফেরাজা পারভীন, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626379598 
122. সািদয়া uলফত আসিনয়া, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626323276 
123. কাকলী খা ন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128৯4625394
124. শারিমন কিরম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
125. ফারহান-uল-iমাম, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127818৯4787 
126. স জ রায়, লদার  iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127867227৯6
127. জয়ীতা চাকমা, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 
128. তানভীর আহেমদ, iেলি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128448৯9448
129. ঃ ম র মােশ র্দ, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12926৯36483,  
130. মন িব াস, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 128428783৯৯ 
131. iসরাত জাহান, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় সল: 12৯65329323
132. মীর মাঃ তাসনীম আলম, ত  িবভাগ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12785৯77৯48 
133. রােশদা আ ার নািহদা, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12626712688 
134. iসরাত জাহান জনী, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং, ঢাকা িব িব ালয় 12৯4৯992৯53
135. মািলহা তাসিময়া  নoিশন, গিণত িবভাগ, ফিলত গিণত  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় 
136. মাঃ আিযয আর রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12837317583 
137. শখ পারেভজ, iেলকি ক াল e  iেলক িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 12849288232
138. র i আশরাফী, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12886896782 
139. শারিমন লতানা, রশায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12883774367 
140. শারিমন আ ার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12796583622 
141. কািহ র আ ার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127946৯2963 
142. িরহার িবনেত হােসম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127849335৯ 
143. জা া ল ফরেদৗসী, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127849335৯ 
144. শারিমন রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12866434454 
145. মাহ দা পারভীন, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 126263৯3৯79 
146. ফেয়জ আহেমদ, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12929418812 
147. সালমা আ ার মৗ, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল-12৯71-719855। 
148. সাবিরনা তামা া িবভা, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12732367৯56 
149. মাঃ আিবদ হােসন িচশতী, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯28144954 
150. শিফuল হাসেন, ফিলত রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯3৯749671 
151. আকাশ তা কদার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 126322226৯৯ 
152. মাঃ সিজম uি ন, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12835632562 
153. হা দ সালমান, িজন েকৗশল o জীব ি  িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12835632562 
154. মাঃ রাদ িময়া, iেলকি েকল e  iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12786464287 
155. মাঃ সিজম uি ন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626373721 
156. হািলমা-i-সািদয়া, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12732335555 
157. ফােতমা আ ার, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12৯488811৯7 



 

 

158. মাহ দা লতানা, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12৯575৯41৯9 
159. uে  সয়দা আ ার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12796715882 
160. ফাহিমদা তাসিমন িনয়া, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 127951৯৯823 
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161.  মাঃ মিফ ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12626329721 
162.  iিশতা আ ার iভা, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12986197111 
163.  মিহuি ন iবেন শিফক, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12797375729 
164.  মাঃ iসরাiল হােসন, লদার iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, 12834728686 
165.  সরাত জাহান বষ র্া, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12857911911
166.  মাঃ eমরান হােসন ম মদার, গিণত, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12923৯৯4773 
167.  সািদয়া মা দ, গিণত, ঢাকা িব িব ালয়, সলঃ 1264.57৯7811
168.  মাঃ রিবuল iসলাম, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 126267141৯7 
169.  আফিরন নাহার তামা া, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1284৯448৯৯8 
170.  শারানা পারভীন, গিণত, ঢাকা িব িব ালয়, সল 128৯৯939392
171.  সরাত তাবা ম, গিণত, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12831636474
172.  নাগমী আ ার, গিণত, ঢাকা িব িব ালয়, সল 1262722353৯
173.  নািজয়া ফরেদৗস, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 126263৯4745 
174.  জ রা- স-মারজানা মািরয়া, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128559356৯4 
175.  নািফসা আলম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 127915627৯2 
176.  আহসা ল আলম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12787189518 
177.  ির  আ ার, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1262821৯2৯1 
178.  সয়দা নািজফা তাসনীম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12785531717 
179.  সািনয়া আ ার, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12783591583 
180.  নাঈমা রিশদ, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12631213968 
181.  জা া ল ফরেদৗস, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯71792৯৯9 
182.  iফফাত করবী স া, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12828311684 
183.  কািনজ uে  িরয়ান আরা াণ র্া, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯4478786৯ 
184.  মাখেল র রহমান, বােয়ােমিডেকল িফিজ  e  টকনেলািজ,ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা,12৯5৯9৯8676 
185.  আফসানা িমিম রাকা, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 1282৯711946 
186.  ফািরয়া ফরেদৗস, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12786421754
187.  আশরা ল আলম, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12882113366 
188.  শরী ল iসলাম, রসায়ন, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12869454947
189.  মাঃ আির ল iসলাম, তিড়ৎ iেলক িনক কৗশল, ঢাকা িব িব ালয়, সল 127887৯729৯
190.  ষার আহেমদ, তিড়ৎ iেলক িনক কৗশল, ঢাকা িব িব ালয়,
191.  ফািরহা আন ম, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12626764942
192.  িরফাত আরা মা দ, রসায়ন o কিম কৗশল িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল-
193.  ত দবনাথ, পদ র্াথ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12৯51৯54179
194.  হা: রu ামান, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল--------
195.  মাহা দ নাজ ল হাসান িপয়াস, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12৯7735৯2৯৯ 
196.  মা: iকরাম হােসন, ফিলত রসায়ন, ঢাকা িব িব ালয়, সল 12787878195 
197.  eস eম গালাম র ানী, রসায়ন, ঢাকা িব িব ালয়, সল -----



 

 

198.  েদব িব াস, লদার iি :, ঢাকা িব িব ালয়, সল 128259568৯68
199.  আল রাফসান আিমন, পদাথ র্ িব ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল----------------
200.  মাঃ মেহদী হাসান, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯34578896 

 

সা াৎকার হেণর তািরখ: 27 সে র, 3128 শিনবার সকাল-৯-41িম: 
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201.  তামা  iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯742113৯9 
202.   রজoয়ান নাজনীন িত,  পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12833৯33167
203.  মাঃ সােনায়ার হােসন, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12853613172 
204.  মাঃ খারেশদ আলম, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12851156886 
205.  মাঃ সাi ল iসলাম, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12632219754 
206.  পিব  ঘাষ, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12828725491 
207.  মিরয়ম, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 128৯457৯436
208.  রশমা আ ার, গিণত িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 127847952839 
209.  মাঃ মেহদী হাসান সজল, গিণত িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯3483৯488
210.  সািজয়া লতানা কয়া, গিণত িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯2357624৯ 
211.  জাহরা iয়াছিমন, গিণত িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12925-৯16397।
212.  মাঃ মিহu ন িজ , গিণত িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 1297338121৯ 
213.  শারিমন আ ার, গিণত িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 12786813255 
214.  মানসী সরকার, পাদাথ র্ িব ান িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 12786813255 
215.  aিমত মার, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 128625৯9535 
216.  সানিজয়া মিহuি ন, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িবি িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯2541৯223
217.  ি য়াংকা রানী সরকার ,রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12877৯35262 
218.  িশuলী খা ন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12829199216 
219.  তাশমীর রজা তামা া, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল 1279৯539597 
220.  শাহানা আ ার , সায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯25167493 
221.  শাহজাদা শাহ, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 126282599৯1 
222.  শা া iয়াছিমন, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1295৯4৯5249 
223.  তাহিমনা iয়াসিমন, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1279749৯751 
224.  সয়দা সীমা আ ার, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12994578473 
225.  আসমা আ ার, রাসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯462৯5276 
226.  মাঃ রিফ ল iসলাম, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12783381814 
227.  ফারজানা রহমান, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12783381814 
228.  আ ল মােজদ সজীব, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1283385548 
229.  ি য়াংকা পাল, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12735৯৯3351 
230.  মাiয়া আফেরাজ, রসায়ন িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12798৯3৯265 
231.  মাঃ বাহ ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12856435443
232.  মাছাঃ নাসিরন লতানা, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯32947247 
233.  সানিজদা র, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12793984৯65 
234.  কাজী আকিলমা, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯24336৯55 
235.  মাঃ শিফuর রহমান, কি uটার সােয় , জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯24336৯55।
236.  ফািতমা- য-যাহরা, পািন ব াপনা িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 
237.  আ.ন.ম. iমিতয়াজ, iি uট aব eে াি েয়ট টকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়,  



 

 

ঢাকা, সল: 12792982৯11 
238.  ক াণ ত পাল, iি uট aব eে াি েয়ট টকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়,  ঢাকা

সল: 12৯2275৯417 
239.  জা া ল ফরেদৗস সািনয়া, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়,  ঢাকা 

সল: 12৯23774577 
240.  মাঃ মাi ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা,  সল: 12898৯9৯656

 

সা াৎকার হেণর তািরখ: 28 সে র, 3128 রিববার, সকাল-৯-41িম: 
 

নং আেবদনকারীর নাম, কানা o মাবাiল ন র 
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241.  মাঃ রানা হােসন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12825-319953। 
242.  কাoসার পারভীন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12843-825536 
243.  শাজালা ন িবনেত দা iিপ, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 
244.  সরাত জাহান িনি তা,  গিণত িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12632-542758।
245.  মশকা ন জা াত, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12849-329878।
246.  মাঃ রাজীব রাড়ী, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12833-636316
247.  মিতuর রহমান, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12827-8৯2৯৯৯।
248.  মাঃ রজাuল কিরম, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:128৯3-871৯৯5।
249.  মাছাঃ জােহদা আ ার, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12862-4644৯4।
250.  শারিমন আ ার, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12৯32-786728।
251.  সাি র uল iসলাম, রেকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল:12837-83৯2৯6।
252.  নােদজদা সাবরীনা, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা, সল: 127871৯8373
253.  ক,eম. রাদ হােসন, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা, সল: 12795492125
254.  iমরান iসলাম, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা, সল: 12৯77742322
255.  iশরাত জা াত রাঘী, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা,  
256.  দবাশীষ রায় ,পদা থ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল:  
257.  কাজী জিহ ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12৯22342825
258.  ফাi জ আনীকা সালoয়া, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 1292৯2726৯6
259.  মাঃ আ ল হাসান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12942851716 
260.  মাঃ শািমuল আলম পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 1287297৯994
261.  মাঃ আ  বকর িসি ক, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12836968125 
262.  মাঃ সাি র হােসন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12791168269
263.  মাঃ িরপন সরকার, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12848919735 
264.  সািজদা আমা া  , পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 1251821845 
265.  মাঃ িসরাজ uদ দৗলা শািমম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128721833৯4
266.  রিবuল আoয়াল, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 1286589৯823 
267.   ম ল,  রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128497887৯2 
268.  ত য় oঝা, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128474595692 
269.  শখ জিহর আেনায়ার ,রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128474595692 
270.  তারা ম তাসনীম ,রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 
271.  নািহদ সািজয়া আফিরন, রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 
272.  eস eম iফাত হােসন ি ,রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12৯71791336
273.  মেহদী হাসান খান, রশায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 1282361৯962 
274.  মাঃ মাi ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12৯97128264



 

 

275.  মাঃ হািব র রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12954826171
276.  মাঃ আরাফাত হােসন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12849486265
277.  মাঃ মাছাে র চৗ রী, পিরসং ান, জাহা ীর নগর িব িব ালয়, সল 12837936851 
278.  মাiয়া খানম, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর  িব িব ালয়, ঢাকা, সল 1286338932 
279.  তাসিরফা হােসন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12৯৯8৯74964 
280.  আ াহ আল মাহ দ, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12951248199
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281.  মাঃ মা ফা রাজা, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12821551851 
282.  ক eম আ  হাসনাত , পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128244513949
283.  মািলহা িনশাত, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12854516৯27 
284.  e ক eম সাহা ি ন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 128342324৯8
285.  আহসান হাবীব, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সল: 12৯24765659 
286.  সািদয়া সা াদ, iনফরেমশন টকেনালিজ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12852811148
287.  তাসিলমা আ ার, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12865871947 
288.  মাঃ সাi ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12828847576
289.  সািনয়া হক, সায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128637436৯1 
290.  মাঃ তৗিকর আহেমদ তােরক, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা 
291.  মাছাঃ মিনকা খা ন, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯92৯958৯5
292.  aিনকা শাoন িপংিক, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128৯99948৯6
293.  শারিমন লতানা, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12791755499
294.  মাহজাবীন মিনকা, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12782৯21551
295.  জািহদা লতানা, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 128638৯6393
296.  আ  খায় ল বাশার, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 12863৯612৯7
297.  নািহদ আ ার, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯33144541
298.  সাi ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 127259৯6363
299.  ফারজানা জা াত তিম, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 12871৯৯4332
300.  িরফাত আল মাহ ব, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯46৯46৯82
301.  স য় দবনাথ, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 1287867৯79
302.  মাঃ আির ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯27217792
303.  মাঃ মেহদী হাসান, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 128492797৯৯
304.  মাঃ রািকব হােসন রােসল, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা,  12847268262
305.  প ব ঘাষ, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12839593776
306.  সয়দা মাহ জা িসি কা, তাি ক িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা,  12৯34525422
307.  মায়রা ফরেদৗস শশী, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা: 128399৯2৯87
308.  শারিমন আ ার, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12845727৯66
309.  মাঃ নাজ ল হাসাiন, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 128366৯6374
310.  কািনজ তান ম আরা , পদাথ র্ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12886892987
311.  সরাত জাহান ত ী, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯39৯51815
312.  সাহানা খ কার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12885114295
313.  ফারহানা আ ার বীনা, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1279138645৯
314.  িসরা ম িনরা, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯98৯62979



 

 

315.  তাহিমনা আ ার, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128594৯3311
316.  শাভা পারভীন, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128৯866৯298
317.  ফােতমা খায় ে চা, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 127959592৯
318.  তাসিলমা খা ন, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1289৯294৯13 
319.  পিপ দাস, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12732348299 
320.  িম  লতানা, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল:
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321.  মাহ না কােদর, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1279586৯77 
322.  নাজ ল হক, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12849257579
323.  মাঃ েয়ল মাহ দ, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128279914৯1
324.  জিসন লতানা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12848377828
325.  মাঃ জািহ ল iসলাম, েগাল o পিরেবশ িব ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,ঢাকা,12851262586 
326.  মাঃ iখিতয়ার হােসন, েগাল o পিরেবশ িব ান,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,ঢাকা, 12897432386
327.  সাবিরনা লতানা, েগাল o পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা 12৯3149৯4৯৯
328.  আরািদল জায়াদ র্ার, ত  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128523৯7484 
329.  িরয়া ল iসলাম, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12781172৯54
330.  শিহ ল iসলাম, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1279586৯77 
331.  সংগীতা িব াস, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯71432982 
332.  আিফয়া ফারজানা, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯45186৯96 
333. কাiয়া িবনেত িফেরাজ, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯45186৯96
334.  মাছাঃ ফারজানা iসরাত, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12873213281
335.  তাহিরমা সািথ, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12892958697
336.  সাoগা াহার সািদয়া, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12882752198
337.  নািজয়া আহেমদ, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 1288851292৯
338.  ফজেল রা ী িজ , পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12791421931
339.  আফসানা আফেরাজ ি , রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12862263৯39
340.  সািনয়া রহমান িল, iনফরেমশন টকেনালিজ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,ঢাকা, সল: 12889৯৯1745
341.  আফেরাজা লতানা থী, iনফরেমশন টকেনালিজ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, 12844216327
342.  মাঃ লাভ র রহমান, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12814331939
343.  হা দ মা র রহমান, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12829222144
344.  মাঃ সািবক আহেমদ, গিণত িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128483৯৯881
345.  oয়ািহদা আখতার, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা 
346.  িজ eম হাসান, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা,   
347.  মািলহা িসি কা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯2794389৯
348.  হাসান iমাম া, েগাল o পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা
349.  মাঃ মা ল হক, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 1285৯৯6266৯
350.  শারিমন iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 1282594577৯
351.  মাঃ িহ র রহমান জয়, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 1286413৯614
352.  পাথ র্ সারথী রায়, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12848485758
353.  মাঃ আ র রিহম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা,   
354.  মাঃ মিন ামান, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12848725411



 

 

355.  পা ল আ ার, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা,   
356.  মাঃ রজাuল কিরম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12848635849 
357.  রিফ ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 128454৯5646 
358.  রােশ ল iসলাম রানা, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12863115146 
359.  মেহর িনগার মৗ মী, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12895994514 
360.  িলমা রহমান, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯51626479 
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361.  মাঃ আল আিমন, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12824691437
362.  মাঃ ল আিমন, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12854212982
363.  মাঃ আেনায়ার হােসন, রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12845647986
364.  ফজেল রাি  িজ , রসায়ন িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12791421931
365.  নয়ন মার বম র্ন, সাধারন মাে াবােয়ালিজ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সাভার,ঢাকা, সল: 1288317671৯
366.  জামেশদা ফরেদৗস িল,মাে াবােয়ালিজ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 12৯27297287 
367.  খােলদা পারভীন, পিরসং ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা, সল: 12৯871266228
368.  চ ল সরকার, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সভার, ঢাকা, সল: 1284925779
369.  সামা আ ার, েগাল o পিরেবশ িব ান, জাহা ীরনগর িব িব ালয়,সভার,ঢাকা, সল: 12৯726৯4319
370.  িফ ফয়সাল আহেমদ, পিরসং া িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128581৯22৯6 
371.  মাসাঃ সরাত নাজনীন, পিরসং া িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128581৯22৯6
372.  লািময়া আফিরন খািদজা, পিরসং া িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12827163591
373.  মাঃ আ র রািকব, পিরসং া িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12827163591
374.  ফারজানা আiিরন, ফিলত পদাথ র্ িব ানিবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12872৯411৯6
375.  আিরফ আহেমদ, ফিলত পদাথ র্ িব ানিবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12891৯57692 
376.  মাঃ মেহদী হাসান, কি uটার সাi  িবভাগ ,রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল:  
377.  আিফসা লতানা, রাসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12887954358 
378.  মাঃ ির  খ কার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12855৯8929৯
379.  iরফান রা , গিণত িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12854921699 
380.  মাঃ পারেভজ মাশারফ, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12852367446
381.  মাঃ মাবহ র রহমান, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 129734456৯6
382.  মাঃ িশ র্ ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 126325993935
383.  মাঃ ামান, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12851177545 
384.  মাঃ আ  আিফস সায়হাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12834৯95817
385.  মাছাঃ িবনা আ ার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12891583572
386.  হািমদা খা ন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12885481192
387.  িশuলী খা ন, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িবি িব ালয়, 1286219572৯ 
388.  ের জা া ন, -ত  o খিনিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12885413৯1৯ 
389.  oবায়দা uিম র্, -ত  o খিনিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 1285279757৯ 
390.  মাঃ বাiয়াত iসলাম, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,  128281235৯4
391.  মাঃ হািব র রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 128281235৯4 
392.  মাঃ aিনক iসলাম ,পিরসং ান িবভাগ , রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 1286138978৯ 
393.  মাঃ রা ামান, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,  12886343436
394.  মাঃ আিবদ হাসান জ রী, প েলশন সােয়  e , রাজশাহী িব িব ালয়, 1286275৯838 



 

 

395.  সািবহা লতানা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় , সল: 1288538477৯ 
396.  লতান রািজয়া, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12862448974 
397.  নাসিরন লতানা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12875746৯85 
398.  আ াহ আল মা ন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12848989566 
399.  চতী দব, াটািরয়াল সােয়  e া  iি িনয়াির, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12848989566
400.  মাঃ আিশ র রহমান, ফিলত রসায়ন o েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 12866369771
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401.  মাঃ নািজর হােসন, ফিলত রসায়ন o েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 1282৯91৯975
402.  সায়মা খা ন, iনফরেমশন e  কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় 

সল: 12889৯97533 
403.  া পারিমতা ভ াচা র্, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 1286224৯295 
404.  িমনহা ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12869728752 
405.  মাঃ হািফ র রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 1286759৯646 
406.  সানিজদা খা ন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12844979749 
407.  তাপস চ  বম র্ন, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12862432৯46 
408.  িমজা র রহমান, ােটিরয়াল  সােয়  e  iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12৯76964123
409.  মৗিমতা তাসিনম মীম, ােটিরয়াল  সােয়  e  iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, 12786748177
410.  সাহারা লতানা শা া, পিরসং ান, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12849634512 
411.  আিশ ল iসলাম aিনক, প েলশন ািডজ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1278৯464258 
412.  িল রানী দ, প েলশন ািডজ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1288181353৯ 
413.  মাসাঃ ফারজানা খা ন, পিরসং ান, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12874499271
414.  সরাত জাহান, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 12887984932
415.  তাপস িসংহ রায়, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 12862699262
416.  মাঃ মাহ র রহমান, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12856616171
417.  মাছাঃ মনীষীতা জহাত চৗ রী, ােটিরয়াল সােয় e iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 

সল12849822876 
418.  মাঃ রােশ র রহমান, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল12899319866 
419.  মাছাঃ তামা া আকতার, ফিলত রসায়ন , রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 1288৯34695৯
420.  হািববা লতানা, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 12817456142
421.  ৎ ন নাহার, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 128529৯7৯97 
422.  মা ল হাসান, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 12842373৯72 
423.  িনসাব হাসান, iেল িন  কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং াগািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 12859191623 
424.  তাহিমনা iয়াসিমন িলমা, কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী 

সল 128368465৯5 
425.  িকেশার মার িব াস, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 12848222782 
426.  মাঃ সাi ল iলাম, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 1285৯674375 



 

 

427.  তামা া তাসিনম ভা, গিণত, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1284-4631832 
428.  মাঃ হািলম িময়া চৗ রী, iেল িন কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং াগািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 12869-676268 
429.  e.e.eম.রায়হান কিবর, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 12833-৯৯3112 
430.  রায়হানা ফরেদৗস, ােটিরয়ালস সােয় e iি িনয়ািরং, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং

িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12873675৯31
431.  আ মান আরা খা ন, ােটিরয়ালস সােয় e iি িনয়ািরং, িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 1288552818৯,  
432.  আ া ন নাহার, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12847-

955581 
433.  মাছাঃ িশখা খা ন, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 128858627৯7
434.  মাঃ রািকব আলম েয়ল, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 12861৯9533৯  
435.  আঃ স, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 12847-29931৯ 
436.  মাঃ আ ল কািরম, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 12858363912
437.  মাছাঃ আফিরন নাহার, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 1284219329৯। 
438.  সািনয়া তািরন িরটা, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 1283৯৯967৯5 
439.  জা া ল নাঈম, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 12787399155 
440.  মাঃ আলহাজ u ীন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 1288531৯947 
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441.  সাবিরনা শারিমন, কি uটার সােয় e iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 12632231625
442.  জড eম সািক রহমান, iেলক িন  কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং, া ািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 1285476৯293 
443.  মাঃ শফী ল iসলাম, iেলক িন কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং, া ািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, 

রাজশাহী, সল 1285৯892782
444.  মাঃ র ানী িময়া, -ত  o খিনিব া, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 128489৯8127
445.  িরপন হ সদা, -ত  o খিনিব া, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1287868৯9৯7 
446.  মাঃ সাহা র রহমান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1285485389৯
447.  মাছাঃ িদল বা আ ার, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 128৯8৯533৯1
448.  মাঃ শািহ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1285৯9771৯9 
449.  uে  সালমা িঝিলক, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 12825432৯৯7 
450.  আেয়শা খা ন, পদাথ র্ িব ান, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1284৯5211৯7 
451.  মাঃ আল-আিমন, েগাল o পিরেবশ িব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 128567893৯1
452.  মাঃ জালাল u ীন, iেলক িন কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং, া ািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল 12837৯88325 
453.  মাঃ তাফােয়ল আহেমদ, iেলক িন  কিমuিনেকশন, নটoয়ািকর্ং, া ািমং, রাজশাহী িব িব ালয়, 



 

 

রাজশাহী, সল 12833744251
454.  মাঃ কাম ামান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল128498৯৯39৯ 
455.  ফারহানা িম রiন, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12848889593 
456.  আশরা ন আজমীরা চৗ রী, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12885134495
457.  মাঃ কাoসার হােসন, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1284424794৯
458.  মাঃ বা ল সরদার, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12861342534 
459.  আসাদ মাঃ মাহােসন সরকার, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী

িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1284863৯৯69 
460.  মাঃ আ াহ আল মা ন স জ, রসায়ন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল12848732398
461.  সািদয়া হাসাiন, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল1285575৯7৯6 
462.  মাঃ মাহ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 12847৯479৯4
463.  রা মা iঁয়া iভন, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 128695725৯8
464.  মাঃ iমরান হােসন, ােটিরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় 12854731724
465.  মাঃ তেয় র রহমান, ােটিরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়12৯25131514
466.  মৗিমতা আ ার, ােটিরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় 12848835368
467.  মমী পারভীন, ােটিরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় সল: 128৯5৯2283৯
468.  খ কার মেনায়ার হােসন, ােটিরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়

সল: 1285946৯191 
469.  িনশাত আন মান iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128662165757
470.  মাঃ মা র রিশদ, প েলশন সােয়  e  িহu ান িরেসাস র্ ডেভলপেম  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, 

সল: 1285৯৯6266৯ 
471.  তাজিরয়া লতানা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 12864746365 
472.  মাঃ জাহা ীর আলম, ফিলত রশায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় সল: 12879933115 
473.  মাঃ মাফা ল সাiন, ফিলত রশায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় সল: 12848৯4741৯
474.  মাঃ িজ র রহমান, ফিলত রশায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় সল: 12883554218 
475.  মাঃ সািমuর রহমান তরফদার, ফিলত রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় সল: 12852325884
476.  ফাহিমদা লতানা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12822৯75225 
477.  মাছাঃ নাজ ন নাহার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128951৯4৯46
478.  তাছিমন খান, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল-12862-833557। 
479.  aিনপ মার পাল, গিণত িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল-12891-8৯7172। 
480.  মাঃ মন iসলাম, ফিলত রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল-1282৯-৯57589।
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481.  মাঃ রােশ ল iসলাম, ত  o খিনিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, 12849352891
482.  মমতাজ বগম, ত  o খিনিব া, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128৯341৯8৯9 
483.  মাঃ রায়হান আলী, েগাল o পিরেবশ িব া, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 1285423553৯
484.  iফফাত আরা বা ন, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয় 

রাজশাহী, সল: 12787125884 
485.  মাঃ সাi র রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12821548৯72
486.  মাছাঃ নাঈমা খা ন, ফিলত রাসায়ন o রসায়ন ােকৗশ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয় 

রাজশাহী, সল: 128556৯7542 
487.  আ র রা াক, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী



 

 

সল: 12863326255 
488.  মাঃ সাহা র রহমান, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12884657866
489.  মাঃ আ ল কালাম আজাদ, ফিলত পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং, রাজশাহী িব িব ালয়

রাজশাহী, সল: 12821551851
490.  জািকয়া িজনাত চৗ রী, কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী

সল: 1287234676৯ 
491.  মাছাঃ শামীমা খা ন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128596৯5855
492.  মাঃ আ া ামা িলমন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128394283৯2
493.  জা া ল মাoয়া মািলথাশ পিরসং ান িবভাগশ রাজশাহী িব িব ালয়শ রাজশাহীশ 12828194154
494.  মাঃ মিতuর রহমানশ, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12872121127 
495.  আলফাজ হােসন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12855৯22947 
496.  মাঃ সাহাগ িময়া, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12৯975816৯৯ 
497.  মাঃ আির ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12847156119 
498.  িসরা ম িনরা খান, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12844172588 
499.  মাঃ মাজহা ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12888442482
500.  মাঃ আ  হারায়রা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12834994748
501.  আিকফা লতানা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 128৯299359৯
502.  শায়লা শারিমন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12887755533 
503.  মাছাঃ সািনয়া খা ন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12866289535
504.  জা া ল ফরেদৗস, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12828349871
505.  মাঃ আসলাম হােসন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12867181458
506.  মাঃ আিশ র রহমান, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12824836261
507.  মাঃ সাখাoয়াত হােসন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12849259৯84
508.  ফারজানা iয়াসিমন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12884399614
509.  মাঃ মঈ ল iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12833591593
510.  iি স খিললu াহ, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12834775613
511.  uে  ফােয়জা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12848727774 
512.  সােজদা পারভীন, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12849352858
513.  িন ফা তাiেয়বা, পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 1287996717৯
514.  মাঃ আিশ র রহমান শা , পিরসং ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল:12875285555
515.  মাঃ শািহ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল 1285৯9771৯9 
516.  মাহ দা iসলাম, ি কা িব ান, খুলনা িব িব ালয়, সল-12861997197
517.  শখ মাঃ মেহদী হাসান, পিরেবশ িব ান, খুলনা িব িব ালয়, সল-12৯73151615 
518.  শারিমন লতানা শা া, গিণত, খুলনা িব িব ালয়, সল-12847939557 
519.  া , রসায়ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, সল: 12862714661
520.  জা া ল নাঈম, রসায়ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, সল: 1282৯527972
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521.  মাঃ আজিমর iবেন iসলাম, গিণত িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12843৯4৯515
522.  aত  সরকার জ ািত, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, খুলনা িবি িব ালয়, খুলানা, সল:  
523.  মাঃ রজা ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলানা, সল: 12৯24৯235৯9
524.  মাঃ আির ল iসলাম, ি কা িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলানা, সল: 12632349৯71



 

 

525.  মাঃ হািদ র রহমান, পদাথ র্ িব ান, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12849162768 
526.  মাঃ সােহল িশকদার, পদাথ র্ িব ান, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12878৯52382 
527.  সাগর মার দ , রসায়ন িব ান, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12৯34৯526৯4 
528.  uে  শায়লা লতানা, রসায়ন িব ান, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12৯23৯9৯6৯6 
529.  মাঃ ব াল হােসন, iেল িন কিমuিনেকশন, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12994434135
530.  মাঃ হািম র রহমান সাি র, াপত িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12782166177
531.  ফারজানা আ ার, গিণত িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল 12৯34৯54425 
532.  জসিনম খা ন, পিরেবশ িব ান িবভাগ ,খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12852688465 
533.  সালমা খা ন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12927444322 
534.  a  দাশ, াপত  িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 1285443871৯
535.  মাঃ eখলা র রহমান, iেলক িন e কিমuিনেকশন iি িনয়ািরং িডিসি ন  িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়,

খুলনা, সল: 12৯31547775 
536.  মাiয়া রহমান িপয়াসী, আিকর্েটকচার িডিসি ন, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12849371585
537.  সৗর  দ , পদাথ র্ িব ান িডিসি ন, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12849371585 
538.  মাঃ রমজান আলী, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12821897228
539.  িলপ সরকার, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12828৯৯6566 
540.  মহািসনা আ ার, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯7134447৯
541.  নািসফা আফিরন, ফেরি  e  uড টকেনালিজ িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা  

সল: 12854141965 
542.  শারিমন পারভীন, ফেরি  e  uড টকেনালিজ িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, 12867557733
543.  মেনায়ারা খা ন, নগর o ামীন পিরক না িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা,  12৯41456231
544.  ি য়াংকা সাহা, রসায়ন িব ান িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯41456231
545.  মাiয়া সাi াহার, নগর o ামীন পিরক না িডিসি ন  িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা  

সল: 1878427677 
546.  আসমা জামান িম, নগর o ামীন পিরক না িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, 12878427677
547.  মাঃ রাহাত আলী, পদাথ র্ িব ান িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12868931566
548.  a ব র্ মার সন,আিকর্েটকচার িডিসি ন  িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 127856468৯৯ 
549.  নািফসা আন ম, নগর o ামীন পিরক না িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, 12784278718
550.  aেশাক মার পাল, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯31334535
551.  মাঃ জািহ ল হক, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯232295৯8
552.  তনয়া আসমা আজমীর, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯239৯6622
553.  সালমা পারভীন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12৯3739294৯ 
554.  eিলজা লতানা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12822396535 
555.  আফেরাজা লতানা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, খুলনা, সল: 12854865283
556.  িকেশায়ান জাহান চৗ রী, পিরেবশ িব ান চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 12৯29562358
557.  uে  হানী, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 1294৯528388 
558.  ল আমীন, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 28৯8751559 
559.  মাiরা আিজজ, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 1292348৯769 
560.  iশাম মাহ দ, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 1285214৯3৯7 
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561.  শাiলা শারমীন লাকী, পিরেবশ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 12989186৯৯৯



 

 

562.  ফরােতর নছা, রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 12863138519 
563.  রাহ মা বাiয়াৎ , রসায়ন িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 1294516৯581 
564.  মাঃ আির র রহমান, েগাল o পিরেবশ িব া িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, 1293281৯78৯
565.  সয়দা uে  হািববা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 1295৯362111
566.  কা  চ বত , পিরসং ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 12793555৯65 
567.  aন  িব াস, েগাল o পিরেবশ িব া িবভাগ, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 12877389955
568.  মা: তােরক আিজজ, রসায়ন, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 12861121427 
569.  মাঃ আির ল iসলাম, পদাথ র্ িব ান, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 129932৯1533 
570.  মাঃ আ  রায়হান, পদাথ র্ িব ান, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 12831 434671 
571.  uিম র্ দাশ, পদাথ র্ িব ান, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 129418491৯৯ 
572.  িবিব ল ম, পদাথ র্ িব ান o iেল িনক iি িনয়ািরং,চ াম িব িব ালয়,চ াম, সল 12935161924
573.  ি য়াংকা চ বত , রসায়ন, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল 12৯75৯88154 
574.  সহেদব চ  ম মদার, পিরেবশ িব ান, চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল ---------------- 
575.  মাঃ আলী রজা, েগাল o পিরেবশ িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, 12782531৯2
576.  নাসিরন জাহান, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12782531৯2
577.  রজাuর রিহম, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12787298131
578.  মাi ল হক, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12৯4369৯865
579.  সািনয়া আ ার, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12৯4369৯865
580.  রহানা আ ার, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল:  
581.  সাiফ uি ন আহেমদ, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি িব িব ালয়, িসেলট, সল: 
582.  িরয়াদ হােসন রািবক, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব ঃ, িসেলট, 12৯2424135672
583.  মাঃ নাজ ল কিবর, পিরেবশ িব ান িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, 129619861৯3
584.  িমনহাজ হাসান জন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, 12৯728৯6128
585.  মাঃ শিফ র রহমান, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট 12987459915
586.  তাসিফয়া আবাস ম আশা, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব ঃ, িসেলট,  12৯29846268
587.  মাঃ আেনায়ার হাসাiন, রসায়ন িবভাগ, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, 12848৯56379
588.  মাঃ রায়হান uি ন, রসায়ন িবভাগ, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, সল: 128262895646
589.  জা া ল ফরেদৗস, গিণত িবভাগ, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, সল: 12896৯29941
590.  নািহদা, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি িব িব ালয়, িসেলট, সল 128768৯8999
591.   জা া ল মতািরন মৗ মী,রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব ঃ, িসেলট, 12732-733৯2৯।
592.  মাঃ রািকব মাহ দ, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, 128৯3437924
593.  মাঃ িফেরাজ আহেমদ, কিমক াল iি িনয়ািরং e পিলমার সােয় িবঃ, শাহজালাল িব ান o ি  

িব িব ালয়, িসেলট, সল: 28৯8751559 
594.  মাঃ শামীম রহমান, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, 12796৯88444
595.  সািদয়া জা াত, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12৯54145952
596.  মাঃ আব ল মােলক, রসায়ন িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট।12৯76-3537৯৯।
597.  মাঃ সােদ র রহমান রিন, গিণত িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট। 

সল-12848-577876। 
598.  রoনক জাহান, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং  িবভাগ, iসলামী িব িব ালয়, ি য়া

সল: 1288৯387382 
599.  আফেরাজা পারভীন, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং  িবভাগ, iসলামী িব িব ালয়, ি য়া

সল: 128532৯2325 
600.  মাঃ সাি র হাসান, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং  িবভাগ, iসলামী িব িব ালয়, ি য়া

সল: 12833687277 
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601.  ফারজান লতানা রািফ, গিনত, নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, সল 1294814৯635
602.  তাহিমনা আ ার, ফিলত গিণত, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয় 
603.  কািহ র বগম, গিনত, িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, সল 1288972৯৯84
604.  মাঃ শরীফ হােসন ী, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, নায়াখালী, সল: 12797৯2৯982 
605.  uে  ল ম ম মদার, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, নায়াখালী 
606.  তাস বা জা াত , ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 1282762174
607.  প ব চ বত , ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 1285799612 
608.  iয়াছিমন আ ার, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 128491662৯7 
609.  মাঃ মেহিদ রহমান, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 128৯5771129 
610.  তািনয়া শবন িবে  মিনর, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, নায়াখালী, সল: 1288838৯547 
611.  মাঃ আলমগীর হােসন, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, নায়াখালী 
612.  মাঃ আিমর হােসন ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী 
613.  মাজহা ল iসলাম, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী 
614.  রােবয়া লতানা, ফিলত গিণত, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, নায়াখালী, 1278522146৯ 

 
615.  নািহদা আকতার, কি uটার সােয়  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 12922915227 
616.  বরকত u াহ, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 12723338639 
617.  পম তা কদার, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয় 

নায়াখালী 
618.  িমলন ভৗিমক, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী 
619.  মাঃ সাি র আজম, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 12989156৯31
620.  মাহা দ iয়ািছন, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 127333355216
621.  সাi ল iসলাম, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল:  
622.  মাঃ হায়া বী, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়

নায়াখালী, সল: 12936799679 



 

 

623.  রামানা রহমান, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়
নায়াখালী, সল: 129511437৯7 

624.  সালমা সরিনয়াবাত, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়
নায়াখালী, সল: 128219699৯1 

625.  ফারহানা আ ার, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ািরং, নায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয় 
নায়াখালী, সল: 128৯৯4652৯4 

626.  নাঈমা iসলাম, গিণত িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা, সল: 1285443871৯ 
627.  মাঃ হািব ল বাসার, গিণত িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা, সল: 1284428292৯ 
628.  আশফীয়া রহমান, িনuি য়ার সাi  e  iি িনয়ািরং িবভাগ, পাবনা িব ান o ি  িব িব ালয়, পাবনা

সল: 12৯9৯882৯27 
629.  মাঃ ষার মা া, গিণত িবভাগ, ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, গাপালগ

সল: 1288641৯7৯3 
630.  eস.eম.শা  আলম, ফিলত পদাথ র্ িব ান, iেলক িনক o কিমuিনেকশন iি নয়ািরং িবভাগ, ব ব  শখ 

িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, গাপালগ , সল: 12৯758৯5727 
631.  মাঃ হািব র রহমান, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি নয়ািরং, ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o 

ি  িব িব ালয়, গাপালগ , সল: 12৯758৯5727 
632.  মাঃ েবল সরকার, ফিলত পদাথ র্ িব ান, iেলক িনক o কিমuিনেকশন iি নয়ািরং িবভাগ 

ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, গাপালগ , সল: 12849897৯95 
633.  রিফ ল iসলাম, ফিলত পদাথ র্ িব ান, iেলক িনক o কিমuিনেকশন iি নয়ািরং িবভাগ 

ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, গাপালগ , সল: 12832৯38355
634.  মাঃ নািহ ল iসলাম, গিণত িবভাগ

ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, গাপালগ , সল: 12877353553 
635.  র হাসান মাহ দ শািহন, গিণত িবভাগ, ব ব  শখ িজ র রহমান িব ান o ি  িব িব ালয়, 

গাপালগ , সল: 12851-727673 
636.  মাঃ আ  সা, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, িম া িব িব ালয়, িম া, সল: 12836215963 
637.  আ ল আহাদ, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, িম া িব িব ালয়, িম া, সল: 12৯26৯৯63৯32 
638.  দবাশীষ মার পাল, ফিলত রসায়ন e  কিমক াল iি িনয়ার িবভাগ, সল: 12878৯15776 

 
639.  ফািরয়া তাবাস ম, তিড়ৎ o iেল িনক কৗশল িবভাগ, রাজশাহী েকৗশল িব িব ালয়, রাজশাহী

সল: 1298915815 
640.  eস eম আ  িফয়ান সািন, তিড়ৎ o iেল িনক কৗশল িবভাগ, রাজশাহী েকৗশল িব িব ালয়, রাজশাহী

সল: 1298915815 
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641.  মাঃ তাফাে ল হজ মন, রসায়ন িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টা াiল
সল: 1286767৯966 

642.  মিরয়ম রহমান পা, রসায়ন িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টা াiল 
সল: 12867৯417677 

643.  মাহা দ সাi ল iসলাম, ট টাi iি িনয়ািরং, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়
টা াiল, সল: 12৯46৯৯7৯59 

644.  মাঃ আ ল খােলক, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  
িব িব ালয়, টা াiল, সল: 1284৯49৯৯16 

645.  শায়লা আেনায়ার, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  



 

 

িব িব ালয়, টা াiল, সল: 12835973725
646.  মীর eলাশ মাহা দ িদগ ,পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি

িব িব ালয়, টা াiল, সল: 1285471184৯ 
647.  ত য় পি ত, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয় 

টা াiল, সল: 128৯578৯39৯ 
648.  মাঃ মিসu ামান খান, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  

িব িব ালয়, টা াiল, সল: 12632349769
649.  মাঃ মািহ ল iসলাম, পিরেবশ িব ান o স দ ব াপনা িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  

িব িব ালয়, টা াiল, সল: 12853755488 
650.  সানিজদা হক ির , পিরেবশ িব ান িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টা াiল

সল: 128929176৯৯ 
651.  মা ন iবেন বাসার, পিরসং ান িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টা াiল

সল: 12৯2978341৯ 
652.  মাঃ নজ ল iসলাম, iনফরেমশন e  টিলকিমuিনেকশন টকেনালজী িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o 

ি  িব িব ালয়, টা াiল, সল: 1282-36৯৯51 
653.  মাহাঃ ফজেল বারী শাহ, রসায়ন িবভাগ, মাoলানাভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়, টা াiল

সল: 12872-561৯7৯ 
654.  তাপস কম র্কার, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী 

সল: 1286৯479713 
655.  আয়শা িছি কা, iনফরেমশন সােয় e া আথ র্oবজারেভশন aব িডজা ার ােনজ া  িবভাগ

প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী 
656.  িম ন মার সাহা, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী

সল: 128275৯6776 
657.  আিরফা আ ার বাবলী, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয় 

প য়াখলী, সল: 128275৯6776 
658.  তািনয়া আ ার, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী

সল: 12818৯17884 
659.  সৗরভ পাল, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী 

সল: 12878235513 
660.  মাঃ সাi র রহমান, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী

সল: 12855৯3844৯ 
661.  মাঃ িরয়া ল iসলাম, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী 

সল: 12866266748 
662.  জন দাস, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী, 128761483৯1
663.  কািমনী কা া দাস, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী

সল: 128382৯62৯7 
664.  রিবuল হাসান, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী 

সল: 12846838245 
665.  মাঃ আসা ামান, েযাগ র্ ব পনা িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখলী

সল: 12৯5৯3448৯৯ 
666.  eস eম খুরিশদ আলম, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, প য়াখালী
667.  মাiয়া তারা ম িনপা, কিমক াল iি িনয়ািরং, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার

সল: 12837388515 
668.  জা রানী দ, পিরেবশ িব ান o ি   িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার



 

 

সল: 12852132684 
669.  মানা আ ার, কিমক াল iি িনয়ািরং, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার 

সল: 12874724361 
670.  স জ মার দাস, কি uটার সােয় ট e  iি িনয়ািরং  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, 

যেশার, সল: 12874724361 
671.  রামানা রহমান iমা, কি uটার সােয় ট e  iি িনয়ািরং  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, 

যেশার, সল: 128842৯19৯৯ 
672.  মাঃ রিশদ আল আিসফ, কি uটার সােয় ট e  iি িনয়ািরং  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  

িব িব ালয়, যেশার, সল:  
673.  সৗেম  রায়, কি uটার সােয় ট e  iি িনয়ািরং  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার

সল: 12828৯3969৯ 
674.  িজত মার, কি uটার সােয় ট e  iি িনয়ািরং  িবভাগ, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার

সল: 12৯87999421 
675.  মাঃ দেলায়ার হােসন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, খুলনা েকৗশল o ি  িব ঃ খুলনা  সল: 12833৯6633৯
676.  শারিমন আ ার, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, খুলনা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, খুলনা,  128982৯৯647
677.  কািনজ ফাহিমদা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগার  িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 12৯33514333
678.  চয়ন মার রায়, েগাল িবভাগ, জাহা ীরনগার  িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12856779863
679.  মাঃ গালাম সােরায়ার িহন, তাি ক িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগার  িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা  

সল: 12৯3537৯737 
680.  দবাশীষ মার পাল, কিমক াল iি িনয়ািরং িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12878৯15776
681.  সাi ল iসলাম, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12878৯15776 
682.  মাঃ সািনu ামান, iি uট aব লদার iি িনয়ািরং e  টকেনালিজ, ঢাকা, সল: 12878৯15776
683.  aন া ন িল, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল-128497247৯6 
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684.  মাiয়া িসদকার, eমিফল গেবষক, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা, 12798123798 
685.  তানভীর iসলাম রাজীব, eমিফল গেবষক, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব ঃ,  1282৯955162
686.  মন চ  িব াস, eমিফল গেবষক, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12833365638
687.  রতন মার চ , eমিফল গেবষক, গিণত িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, সদরঘাট, ঢাকা, 12864-636944
688.  িদতা আফতাব, াটািরয়াল সােয়  e  iি িনয়ািরং,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী, 1287234676৯
689.  িদল বা iয়াসিমন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12835551৯৯5 
690.  রথী  চ  গাপ, গিণত িবভাগ, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, সল: 12828-132374
691.  হািসনা iসলাম, পিরসং ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12793531645 
692.  মাসাঃশািকলা শারিমন, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা 
693.  সািবয়া iয়াছিমন, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, ঢাকা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, গািজ র, 12846913839
694.  নি তা বম র্ন, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল-12927-588৯81
695.  সািজয়া মাহা দ, েগাল o পিরেবশ, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 1284485৯97৯7 
696.  মাছাঃ হািলমা খা ন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12667629183
697.  জসিমন আ ার, eনভায়রনেম াল সােয়  িডিসি ন িবভাগ, খুলনা িব িব ালয়, সল: 12789182384
698.  মাঃ সাঈেয় ল iসলাম, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12648124568
699.  শখ মাহা দ সােয়ম, পিরসং ান, ঢাকা িব িব ালয়, সল: 12829753৯61 
700.  মাসাঃ হািলমা মমতাজ, পিরেবশ িব ান, রাজশাহী িবি ব ালয়, সল: 12667629183 



 

 

701.  ফােতমা জরীন ফারহানা, রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়,  ঢাকা, সল: 12৯48888917
702.  মাঃ সিফ ল iসলাম, পিরেবশ িব ান িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 12835159847 
703.  মাঃ মা ল হক, িসিভল iি িনয়ািরং, িমিলটাির iি uট গা সােয়  e  টকেনালিজ, িমর র, সল: 

12৯29112229 
704.  কাম ন নাহার, ফিলত রসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ, iসলামী িব িব ালয়, ি য়া, 12829331766
705.  মেহ ন নছা, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা
706.  মাহা দ সালা  uি ন,গিণত,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়,িসেলট, সল: 12৯22725626
707.  মাঃ আ  সাঈদ িময়া, ফিলত রাসায়ন o কিমেকৗশল িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, 129493333৯5
708.  মাহা দ কামাল হােসন, পিরসং ান,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়,িসেলট,12827386৯95
709.  মাহ জা ফরেদৗসী, iেলি ক াল e  iেল িনক iি িনয়ািরং  ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা  12663525181
710.  মাঃ iমাম uি ন, পদাথ র্ িব ান  িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, সল: 12৯33181985
711.  মাহা দ মিন ামান িময়া,গিণত  িবভাগ,জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা, 128276911৯6
712.  পারেভজ আহেমদ, িপeiচিড গেবষক, রসায়ন িবভাগ,খুলনা েকৗশল o ি  িব িব ালয়, খুলনা।

সল: 12872-186892 
713.  সে াষ ম মদার, াণী িব া িবভাগ,চ াম িব িব ালয়, চ াম, সল: 12924819396 
714.  মাঃ আলমগীর কিবর, পিরেবশ িব ান, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, সল: 12823271৯59
715.  মাঃ মাখেল র রহমান, পিরেবশ িব ান িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, সল: 128231134৯9
716.  মাহা দ রিফ ল iসলাম,পিরেবশ িব ান, রাজশাহী িবি িব ালয়, রাজশাহী, সল: 12৯2326৯924
717.  গালাম মাঃ া, পিরেবশ িব ান িবভাগ, শাহজালালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, সল: 
718.  মাহা দ আ াহ আল িমন, কি uটার সােয় ,শাহজালাল িব ান o ি  িব িব ালয়, িসেলট

সল: 12822556221 
719.  সয়দ আব ল িনম, রসায়ন  িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128262369৯9
720.  িম ন মার দাস, পদাথ র্ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ েকৗশল িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 128287৯3122
721.  মাছাঃ মেহ াহর, ড iি িনয়ািরং eবং  টকেনালিজ িবভাগ, শাহজালাল িব ান o ি   

িব িব ালয়, িসেলট, সল: 12932464851 
722.  মাঃ iনা ল কিবর, ফিলত গিণত িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা, সল: 12৯23727386 

 
 

িব: : িব ািরত তে র জ -128313491৯7৯ e যাগােযাগ করার জ  a েরাধ করা হেলা। 


