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নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-১৯ তারযখ: 
১৪     , ১৪২৪ 

২৬        , ২০১৮ 

 

রফলয়: ২০১৭-২০১৮ থ থ ফছরয জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি (NST)            এ এ  ,এ     এ     এ     

           -    /        রে                  রেে রফতযণ                     ংগ্র প্রঙ্গে 

 

২০১৭-২০১৮ থ থ ফছঙ্গয রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারঙ্গয়য “জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি (NST) রপঙ্গরার েভ থসূরেয অওতায় 

রনফ থারেত  এভএ, এ     এ     এ            ছাত্র-ছাত্রী/গঙ্গফঙ্গলেঙ্গদয ফগরতয জন্য জানাঙ্গনা মাঙ্গে রম,           

                                      ০৪     , ২০১৮      ,             ৯-০০টায়  ওভানী স্মরত রভরনায়তন, 

অফদুর গরন রযাড, ঢাোয় (ফাংরাঙ্গদ রেফারঙ্গয়য দরিণ াঙ্গবথ)                                             

      । রনঙ্গেয                               ০১      ২০১৮,          এ   ০৩      ২০১৮,              ১০-০০টা 

           ০৪-০০টা ম থন্ত ফাংরাঙ্গদ যভাণু রি েরভন রেন্দ্র (ফাংরা এোঙ্গডভীয াঙ্গবথ) াফাগ, ঢাো রথঙ্গে রনজ রনজ োড থ 

ংগ্র েযায জন্য  নুঙ্গযাধ েযা ঙ্গরা। 

স্বািরযত/ ২৬-০২-২০১৮ 

                                                                                                        (এ,ঙ্গে,এভ,তাঙ্গযে) 

    ঈ-রেফ 

     রপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

 

রফতযণ:  তাররোয় ফরণ থত     অঙ্গফদনোযীগণ। 

 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.১৭-১৯ তারযখ: 
১৪     , ১৪২৪ 

২৬        , ২০১৮ 

 

প্রঙ্গয়াজনীয় োম থাঙ্গথ থ নুররর: 

 

১। রপ্রাগ্রাভায, রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাঙ্গদ রেফারয়, ঢাো (ংযুরি ত্রটি এ ভন্ত্রণারঙ্গয়য ওঙ্গয়ফাআঙ্গট 

প্রোঙ্গয নুঙ্গযাধ)।  

২। রতরযি রেফ (রফপ্র)-এয ব্যরিগত েভ থেতথা, রফজ্ঞান ও প্রযুরি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাঙ্গদ রেফারয়, ঢাো ।   

৩। ংরিষ্ট নরথ। 

 

 

                

(এ,ঙ্গে,এভ,তাঙ্গযে) 

         ঈরেফ 
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রফলয়: ২০১৭-১৮ থ থ ফছরয ভাননীয় প্রধানভন্ত্রী ের্তথে জাতীয় রফজ্ঞান ও প্রযুরি (NST)           রেে রফতযণ।  

              

ক্র: নং ছাত্র-ছাত্রী/গঙ্গফলেঙ্গদয  নাভ ও ঠিোনা টাো 

১ ৩ ৪ 

1.  রযপাত অযা ভাসুদ, পররত যায়ন ও রেরভ রেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

2.  নয়ন কুভায কুন্ডু, পররত যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

3.  পাআরুজ অনীো ারওয়া, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, বায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

4.  পাযজানা আয়ারভন, পররত যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

5.  নারদ ারজয়া অপরযন, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

6.  যওনাে জাান তাভান্না, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

7.  রভাঃ অরদফ রাঙ্গন রেতী, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

8.  আয়াছরভন অিায, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী 

৫৪,০০০/- 

9.  রভাঃ োওায রাঙ্গন, যায়ন রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

10.  রভাঃ ভরঈরিন রজল্লু, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফরবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

11.  রভাঃ অরযপ রাঙ্গন, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

12.  ওয়ারদা অখতায, ভূতারিে রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

13.  নূয-আ-অযাপী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

14.  োজর েন্দ্র ার, আঙ্গররিেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

15.  রভাঃ াানুয যভান, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

16.  পাযজানা সুরতানা যারপ, গরনত রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

17.  রভাঃ রভাপাজ্জর হুাআন, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

18.  রভৌরভতা তারনভ ভীভ, ম্যাঙ্গটরযয়ারস্ াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

19.  তারভয়া াদ সুতা, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

20.  জারেয়া রজনাত রেৌধুযী, েরিঈটায াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

21.  রপঈর রাঙ্গন, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

22.  রভাঃ জরভ ঈরিন, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

23.  রভাঃ জান্নাতুন নাইভ, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

24.   জান্নাতুর মুভতারযন রভৌসুভী, যায়ন রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

25.  ভারুনা োঙ্গদয, গরণত রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

26.  পাযানা অিায ফীনা, রযংখ্যান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

27.  রভাঃ জাপরুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

28.  খন্দোয ভঙ্গনায়ায রাঙ্গন, ম্যাঙ্গটরযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

29.  রভাঃ ভাআনুর আরাভ, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

30.  ারজয়া সুরতানা রেয়া, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফরবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

31.  রভাঃ রতাপাঙ্গয়র অঙ্গভদ, আঙ্গরেিরনক্স আনপযঙ্গভন এন্ড েরভঈরনঙ্গেন আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী 

রফবরফদ্যারয়, যাজাী 

৫৪,০০০/- 

32.  রপ্রয়াংো ফরনে, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো  ৫৪,০০০/- 

33.  ানরজদা নুপুয, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

34.  াআরা াযভীন রােী, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

35.  পাযজানা অিায, গরণত রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

36.  রনাত তারনভ তুরষ্ট, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

37.  রেঙ্গায়ায জাান রেৌধুযী, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

38.  রভাঃ অরমম অয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

39.  যাহ নুভা ভূ ূঁআয়া আবন, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

40.  রভাঃ অরযফুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান  রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

41.  যওনে জাান, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, আরাভী রফবরফদ্যারয়, কুরষ্টয়া ৫৪,০০০/- 
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42.  রযাভানা যভান আভা, েরিঈটায াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, মঙ্গায রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, 

মঙ্গায 

৫৪,০০০/- 

43.  তানরজরা যভান রভৌ, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

44.  জীভ ঈিীন, যায়ন রফবাগ, রফগভ রযাঙ্গেয়া রফবরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

45.  রভনাজ াান সুজন, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

46.  পাযজানা যভান, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

47.  জান্নাতুর নাইভ, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফরবফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

48.  সুভাআয়া াআদুন্নাায, নগয ও গ্রাভীন রযেল্পনা রডররিন  রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

49.  তাভান্না ররিো যত্না, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

50.  োরনজ পারভদা, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো  ৫৪,০০০/- 

51.  রভাঃ নারদুর আরাভ, গরণত রফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রগাারগি ৫৪,০০০/- 

52.  হুভায়যা রপযঙ্গদৌ ী, ভূতারিে রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

53.  রভাঃ রাঙ্গর রেদায দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাগ, খুরনা, রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

54.  রভাঃ নাজমুর েরফয, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

55.  রভাঃ যাাত অরী, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

56.  মুনতাা মুরপেী, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

57.  রভাঃ অর অরভন, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

58.  পঙ্গয়জ অঙ্গভদ, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

59.  আযাত জাান, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

60.  ভামুদ অর নূয তুলায, ভূতি রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

61.  রভাঃ নাবুর যদায যায়ন রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

62.  পূজা যানী রদ, রযঙ্গফ রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবাগ, মঙ্গায রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, মঙ্গায ৫৪,০০০/- 

63.  ভামুদা আরাভ, মৃরিো রফজ্ঞান রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

64.  ানরজদা ে, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, কুরভল্লা রফবরফদ্যারয়, রোট থফাড়ী কুরভল্লা ৫৪,০০০/- 

65.  জান্নাতুর রপযঙ্গদৌ, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

66.  রভাঃ আভযান রাঙ্গন, ম্যাঙ্গটরযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

67.  রভাঃ আরি অরী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

68.  রভাাম্মদ আয়ারছন, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী 

৫৪,০০০/- 

69.  অব্দুর ভাঙ্গজদ জীফ, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

70.  পারযয়া তাফাসুভ, তরড়ৎ ও আঙ্গরিরনে রেৌর রফবাগ, যাজাী প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

71.  পারতন ফাাযাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

72.  অিারুন নাায, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

73.  রভাঃ অরযফুর আরাভ, মৃরিো রফজ্ঞান রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরানা ৫৪,০০০/- 

74.  পাঙ্গতভা খায়রুঙ্গন্নো, রযংখ্যান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

75.  সুোন্ত েক্রফতী, রযংখ্যান রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

76.  তারনয়া ফনভ রফঙ্গন্ত ভরনয, পররত যায়ন এন্ড রেরভঃ আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রানাপুয,রনায়াখারী। 

৫৪,০০০/- 

77.  রভাঃ রখাযঙ্গদ অরভ, যাায়ন রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

78.  নূঙ্গয জান্নাতুন, ভূ-তি ও খরনরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

79.  াআফুর আরাভ, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

80.  রভাঃ অর-অরভন, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

81.  াযররন অরাঈরিন, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

82.  ায়ভা নওীন রেৌধুযী, আঙ্গরেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো  ৫৪,০০০/- 

83.  নূয াান ভামুদ ারন,গরণত রফবাগ,ফেফন্ধু রখ মুরজবুয যভান রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, 

রগাারগি 

৫৪,০০০/- 

84.  ভাররা রনাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

85.  তাজ-আ-জান্নাত রভভ, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

86.  অঃ কুদ্দু, পররত দাথ থ রফজ্ঞান ও আঙ্গরট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

87.  রপ্রয়াংো যানী যোয, যাায়ন রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

88.  ঙ্গাে কুভায ার, রযঙ্গফ রফজ্ঞান  রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

89.  রভাঃ ায়াতুন্নফী, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি ৫৪,০০০/- 



রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী 

90.  ারদয়া াজ্জাদ, আনপযঙ্গভন রটেঙ্গনাররজ রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

91.  রপ্রয়াংো াা, যায়ন রফজ্ঞান রডররিন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

92.  রভাছাঃ রফনা অিায, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী, যাজাী ৫৪,০০০/- 

93.  যায়ানা রপযঙ্গদৌ, ম্যাঙ্গটরযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ,  যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

94.  সুভাআয়া তাযান্নুভ রনা, রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ,মঙ্গায রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, মঙ্গায ৫৪,০০০/- 

95.  রখা াা, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

96.  প্রজ্ঞা াযরভতা বট্টাোর্য্থ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

97.  রভাঃ অরযফুয যভান, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফদ্যা রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

98.  পাযানা রজরভন তুরর, আঙ্গরেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো।  ৫৪,০০০/- 

99.  রুিা কুন্ডু, যায়ন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা। ৫৪,০০০/- 

100.  রপ পয়ার অঙ্গভদ, রযংখ্যা রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

101.  ভাফুজুয যভান, ভূতত্ব রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

102.  ানরজয়া ভরঈরিন, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জগন্নাথ রফরবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

103.  রভাঃ রযাজ ঈদ রদৌরা ারভভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

104.  োেরী খাতুন, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

105.  াযরভন অিায, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

106.  রভাঃ রযাকুনুজ্জাভান, পররত যায়ন ও যাায়রনে প্রঙ্গেৌর রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

107.  রভাছাঃ রখা খাতুন, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

108.  নুযাত জাান তন্বী, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

109.  রভাঃ ারিয াান, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, আরাভী রফবরফদ্যারয়, কুরষ্টয়া। ৫৪,০০০/- 

110.  পারযয়া রপযঙ্গদৌ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

111.  রভাঃ অফদুল্লা অর ভামুন, পররত যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

112.  ভভতা অিায, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

113.  রভাঃ ারিয রাঙ্গন, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

114.  রভাঃ াযঙ্গবজ রভাাযপ, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

115.  জান্নাতুর নাইভ, যায়ন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

116.  তাভান্না আরাভ, যায়ন রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

117.  রারনয়া ে, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

118.  সয়দা ভাফুজা ররিো, ভূতারিে রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

119.  ারভা রযরনয়াফাত, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী। 

৫৪,০০০/- 

120.  যাঙ্গদা অিায নারদা, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

121.  রভাঃ ভাবুবুয যভান, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

122.  োরভনী োন্তা দা, দূঙ্গমাগ থ ব্যফস্থনা রফবাগ, টুয়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, টুয়াখরী। ৫৪,০০০/- 

123.  ভাযারপ রফন রভাফাযে, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

124.  ারুর অিায, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো  ৫৪,০০০/- 

125.  ঙ্গদফ েন্দ্র ভজুভদায, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

126.  রাভা অিায, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয, রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

127.  রভাঃ নুরুজ্জাভান, গরণত রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

128.  রভাঃ অজরভয আফঙ্গন আরাভ, গরণত রডররিন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

129.  াযরভন েরযভ, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

130.  ভাররা তারভয়াহ নওরন, পররত গরণত রফবাগ, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৪,০০০/- 

131.  রভাঃ রভঙ্গরদ যভান, পররত যায়ন এন্ড রেরভেযার আরিরনয়ারযং রফবাগ, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী।  

৫৪,০০০/- 

132.  অব্দুল্লা অর ভামুদ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

133.  াযরভন আরাভ, রযংখ্যান রফবা, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

134.  রভাঃ অফদুর ভাঙ্গরে, যায়ন রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট। ৫৪,০০০/- 

135.  তাভীভ জান্নাত, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো  ৫৪,০০০/- 

136.  রভোতুন জান্নাত, যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

137.  নাঙ্গদজদা াফযীনা, গরণত রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, বায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

138.  ঈঙ্গম্ম ায়রা সুরতানা, যায়ন রফজ্ঞান রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 



139.  তানরজনা তুর েরযভ, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

140.  যরিৎ যায়, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

141.  রভাঃ তুরনুয যভান জয়, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

142.  রভাঃ রভঙ্গদী াান জর, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফরবঃ ঢাো ৫৪,০০০/- 

143.  রযয়াদ রাঙ্গন যােীফ, যায়ন রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

144.  খন্দোয নাজমুন নফী, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

145.  ারদয়া ঈরপত তারনয়া, ভূতত্ব রফবাগ রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

146.  ভভতাজ রফগভ, ভূতি ও খরনরফদ্যা, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

147.  রররয়া যভান তুরর, আনপযঙ্গভন রটেঙ্গনাররজ রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

148.  সুভাআয়া ভরনযা, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

149.  াযরভন াযবীন, পঙ্গযরি এন্ড ঈড রটেঙ্গনাররজ রডররিন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

150.  রভাঃ নারজয রাঙ্গন, পররত যায়ন ও প্রঙ্গেৌর, যাজাী রফরবফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

151.  পারযয়া জাভান, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফজ্ঞান, ঢাো রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

152.  অপঙ্গযাজা াযবীন, ভূতত্ব রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

153.  রভাঃ রপঙ্গযাজ অঙ্গভদ, রেরভেযার আরিরনয়ারযং এন্ড ররভায াঙ্গয়ন্স রফঃ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি 

রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট 

৫৪,০০০/- 

154.  রভাঃ যায়ান অরী, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফদ্যা, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী  ৫৪,০০০/- 

155.  নারপা অনজুভ, নগয ও গ্রাভীন রযেল্পনা রডররিন,খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

156.  রভাঃ অরকুয যভান, পররত যায়ন ও প্রঙ্গেৌর, যাজাী রফরবফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

157.  অরেপা সুরতানা, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

158.  াযরভন যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

159.  রভাঃ রভঙ্গদী াান, েরিঈটায াআন্স রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

160.  রভাঃ াঙ্গদকুয যভান যরন, গরণত রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়,  রঙ্গরট। ৫৪,০০০/- 

161.  অভা জাভান সুরভ, নগয ও গ্রাভীন রযেল্পনা রডররিন, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

162.  আযপান যাজু, গরণত রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

163.  ানরজদা ে রযমু, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, ভাওঃ বাানী রফঃ ও প্রঃ রফবঃ, টাোআর ৫৪,০০০/- 

164.  াফরযনা তাভান্না রফবা, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

165.  রৌযশুভ্র দি, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা  ৫৪,০০০/- 

166.  আভরতয়াজ রাঙ্গন, আঙ্গরেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

167.  রদফাীল যায়, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

168.  তাভীয রযজা তাভান্না, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

169.  রভাঃ অব্দুর অরজজ, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

170.  রভাঃ অবুর াান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ,জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, বায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

171.  জয়া যোয, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

172.  তারয়া অনজুভ,ভূঙ্গগার রযঙ্গফ রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

173.  তনয়া অভা অজভীয, রযঙ্গফ রফজ্ঞান  রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

174.  তানরজন অিায, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

175.  রুফাআয়া অিায, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

176.  রভাঃ রযজানুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রডররিন রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরানা ৫৪,০০০/- 

177.  রভাঃ াআফুয যভান, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

178.  সেতী রদফ, ম্যাটারযয়ার াঙ্গয়ন্স এযান্ড আরিরনয়ারয, যাজাী রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

179.  রনগায সুরতানা, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢারফ ৫৪,০০০/- 

180.  রভাঃ আভযান াান, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

181.  রভনাজুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

182.  নূয রভাাম্মদ খান, পররত রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

183.  রঙ্গভর দা, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

184.  রভাঃ রভাছাঙ্গিয রেৌধুযী রযংখ্যান, জাােীয নগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

185.  রভাাঃ নুযাত নাজনীন, রযংখ্যা রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

186.  তা েন্দ্র ফভ থন, গরণত রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

187.  তানরজনা অিায, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

188.  নুয জাান অিায রনা, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

189.  পাযানা অিায, পররত গরণত, রনায়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রনায়াখারী ৫৪,০০০/- 



190.  রভৌরভতা অিায, ম্যাঙ্গটরযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

191.  রভাঃ ারভঈর অরভ দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, বায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

192.  াআফুর আরাভ ভুআয়া, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

193.  রভাঃ জাােীয অরভ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান ও আঙ্গরট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী।  ৫৪,০০০/- 

194.  তাররভা অিায, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

195.  রযাজুভ মুরনযা খান, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

196.  নন্যা রফবা, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফদ্যা, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

197.  সুরতান ভামুদ, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

198.  াররভা-আ-ারদয়া, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

199.  রখ রভাঃ রভঙ্গদী াান, রযঙ্গফ রফজ্ঞান, খুরনা রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

200.  রারনয়া তারযন রযটা,পররত দাথ থ রফজ্ঞান ও আঙ্গরট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ,যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

201.  রভাঃ োভরুজ্জাভান, যায়ন রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

202.  যানূভা রূফাআয়াৎ, যায়ন রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

203.  ভাআা আরাভ রজুূঁরত, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

204.  আযাত জান্নাত যারখ, গরণত রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, বায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

205.  ায়ভা খাতুন, আনপযঙ্গভন এন্ড েরভঈরনঙ্গেন আরিরনয়ারযং, যাজাী রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

206.  রভাঃ পয়ার অঙ্গভদ, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

207.  পারভদা অপযীন, ররেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

208.  রভাছাঃ নারযন সুরতানা, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

209.  রভাঃ ারভদুয যভান ারিয, স্থাতয রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

210.  রপ্রয়াংো ার, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

211.  রভাঃ রযজাঈর েরযভ, যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

212.  রভাঃ জুঙ্গয়র ভামুদ, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

213.  রভাছাঃ পাযজানা আযাত, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

214.  রূভানা অিায, রেরভেযার আরিরনয়ারযং, মঙ্গায রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, মঙ্গায ৫৪,০০০/- 

215.  রভাঃ াঙ্গনায়ায রাঙ্গন, যাায়ন রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

216.  রনো াওন রংরে, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

217.  াযরভন সুরতানা ান্তা, গরণত, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

218.  নারদা, যায়ন রফবাগ াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

219.  রভাঃ াজাদা া, যাায়ন রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

220.  রভাঃ নারভ রযজা, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

221.  রভাছাঃ ভরনো খাতুন, গরণত রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

222.  তানরজনা ে, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আনরিটিঈট, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

223.  নারদ াান, আঙ্গররিেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

224.  নুযাত জাান, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

225.  অরপাজ রাঙ্গন, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

226.  পযাঙ্গতয রনছা, যায়ন রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

227.  রভাঃ ারনুয যভান, যায়ন রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

228.  রভাঃ অবু মুা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, কুরভল্লা রফবরফদ্যারয়, কুরভল্লা ৫৪,০০০/- 

229.  রভাঃ রযজু খন্দোয, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

230.  অরনো রপযঙ্গদৌ, পররত গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

231.  নুযাত জাান , গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

232.  সুরতানা যারজয়া, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাাী  ৫৪,০০০/- 

233.  র দা, গরণত রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

234.  রভািাযী রভাস্তপা, আঙ্গরেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

235.  ভানী যোয, াদাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জগন্নাথ রফরবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

236.  তারযপা রাঙ্গন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবঃ, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

237.  রপ্রয়াংো েক্রফতী, যায়ন রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

238.  রভা: আেযাভ রাঙ্গন, পররত যায়ন ও রেরভ রেৌর রফবাগ, ঢারফ ৫৪,০০০/- 

239.  পারতভা-তুম-মাাযা, IWFM রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

240.  পারযা রেৌধুযী, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 



241.  জান্নাতুর রপযঙ্গদাঈ নতু, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

242.  রভাঃ ভাআনুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

243.  ঈরভ থ দা, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

244.  পাযানা পারুে, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

245.  তাযান্নুভ তানীভ, যায়ন রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

246.  রঈরী খাতুন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

247.  রভাছাঃ খারদজা খাতুন, রবৌত যায়ন রফবাগ, রফগভ রযাঙ্গেয়া রফবরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

248.  রভাঃ জররুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

249.  রভাছাঃ অপানা রভরভ, রযংখ্যান গঙ্গফলণা ও রিণ আরিটিঈট রফবরফদ্যারয়, ৫৪,০০০/- 

250.  রভাঃ অরযফুর আরাভ, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

251.  রারনয়া অিায, যায়ন রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

252.  এ.এভ.াহ অরভ, পররত দাথ থ রফজ্ঞান, ফেঃ রখ মুরজবুয যভান রফঃ ও প্রঃ রফবঃ, রগাারগি ৫৪,০০০/- 

253.  রভাঃ এভযান রাঙ্গন ভজুভদায, পররত গরণত রফবাগ ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

254.  ারদয়া ভাসুদ, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

255.  রভাঃ ভামুনুয যরদ, পুঙ্গরন াঙ্গয়ন্স এন্ড রঈম্যান রযঙ্গা থ রডঙ্গবরঙ্গভন্ট রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

256.  রভত কুভায, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, জগন্নাথ রফরবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

257.  সয়দা পাযা পূরণ থ, যায়ন রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

258.  রজড এভ ারে যভান,আনপযঙ্গভন এন্ড েরভঈরনঙ্গেন আরিরনয়ারযং রফবাগ,যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

259.  াগয কুভায দি, যায়ন রফজ্ঞান রফবাগ, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

260.  রভাঃ এখরাছুয যভান, আঙ্গরেট্ররনক্স এন্ড েরভঈরনঙ্গেন আরিরনয়ারযং রডররিন, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা ৫৪,০০০/- 

261.  রভাঃ অরযফুর আরাভ, তরড়ৎ আঙ্গরেট্টরনে রেৌর, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

262.  রনলুপা তাআঙ্গয়ফা, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

263.  সয়দা ঈঙ্গম্ম ারফফা, রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ  ৫৪,০০০/- 

264.  রভাঃ অরভগীয রাঙ্গন, পররত যায়ন এন্ড রেরভঃ আরিঃ রনায়াখারী রফঃ ও প্রঃ রফবঃ ৫৪,০০০/- 

265.  রভাঃ সতঙ্গয়বুয যভান, ম্যাঙ্গটরযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং রফবাগ যাজাী রফবরফদ্যারয়  ৫৪,০০০/- 

266.  ারদয়া রাাআন, যায়ন রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

267.  রভাঃ ারর াান, আঙ্গরেরট্রেযার এন্ড আঙ্গরেট্ররনে আরিরনয়ারযং, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

268.  তারভনা অিায, রযংখ্যান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৫৪,০০০/- 

269.  তারপয়া তাফাসুভ অা, যায়ন রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৫৪,০০০/- 

270.  অব্দুর অাদ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, কুরভল্লা রফবরফদ্যারয়, কুরভল্লা ৫৪,০০০/- 

271.  াাযা সুরতানা ান্তা, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

272.  নুযাত তাফাস্ সুভ, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

273.  ধনিয় েন্দ্র ভন্ত, যায়ন রফবাগ, রফগভ রযাঙ্গেয়া রফবরফদ্যারয়, যংপুয। ৫৪,০০০/- 

274.  রভাঃ অব্দুর ভাঙ্গরে, ভূতত্ব রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

275.  রভাঃ অিারুজ্জাভান ররভন, রযংখ্যান রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয় যাজাী ৫৪,০০০/- 

276.  ারফফা সুরতানা, পররত যায়ন ও যায়ন প্রঙ্গেৌর রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৫৪,০০০/- 

277.  াযরভন রেৌধুযী সুলভা, গরণত রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয় ৫৪,০০০/- 

278.   অ ভ ারযয়ায আরাভ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৫৪,০০০/- 

279.  তাভান্না তারনভ প্রবা, গরণত রফবাগ, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী  ৫৪,০০০/- 

280.  নওযীন ভরনয প্রভা, পাভ থাী রফবাগ, েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ ৫৪,০০০/- 

281.  সুভাআয়া রেদায,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৬৮,৪০০/- 

282.  তানবীয আরাভ যাজীফ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়,াবায,ঢাো। ৬৮,৪০০/- 

283.  সুভন েন্দ্র রফবা, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৬৮,৪০০/- 

284.  যতন কুভায েন্দ, গরণত রফবাগ, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৬৮,৪০০/- 

285.  হৃরদতা অপতাফ, ম্যাটারযয়ার াঙ্গয়ন্স এন্ড আরিরনয়ারযং, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৬৮,৪০০/- 

286.  রদররুফা আয়ারভন, রযঙ্গফ রফজ্ঞান, যাজাী রফরবরফদ্যারয়, যাজাী ৬৮,৪০০/- 

287.  ারনা আরাভ,রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৬৮,৪০০/- 

288.  রভাাঃ ারেরা াযরভন, যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৬৮,৪০০/- 

289.  ারফয়া আয়াছরভন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো প্রঙ্গেৌর ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, গারজপুয। ৬৮,৪০০/- 

290.  রযজওয়ানা নাজনীন শ্রুরত, দাথ থ রফজ্ঞান, জগন্নাথ রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৬৮,৪০০/- 

291.  ডাঃ ারদয়া সুরতানা রযভা, রযরঙ্গযটযী রভরডরন রফবাগ, জাতীয় ফিব্যারধ আনরিটিঈট ও ৬৮,৪০০/- 



াাতার, ভাখারী, ঢাো। 

292.  নাইভা তাীন,ফাঙ্গয়াঙ্গটেঙ্গনাররজ এন্ড রজঙ্গনটিে আরিরনয়ারযং,জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায ঢাো  ৬৮,৪০০/- 

293.  অরভনা যওনে, ফাঙ্গয়াররজেযার াঙ্গয়ন্স, যাজাী রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৬৮,৪০০/- 

294.  রভীন ফনভ ররাা, ফাঙ্গয়াররজেযার াঙ্গয়ন্স রফবাগ,যাজাী রফবরফদ্যারয়,যাজাী।  ৬৮,৪০০/- 

295.  অাদুজ্জাভান, প্রাণীরফদ্যা রফবাগ, যাজাী রফবঃ, যাজাাী। ৬৮,৪০০/- 

296.  ায়রা অপঙ্গযাজ, ফাঙ্গয়াররজেযার াঙ্গয়ঙ্গন্স, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাাী ৬৮,৪০০/- 

297.  রজরভন অযা খাতুন, অআ,রফ,এ,র,যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৬৮,৪০০/- 

298.  নরন্দতা ফভ থন,গরণত রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়,ঢাো ৯৯,০০০/- 

299.  রভাঃ তানরজমুর অরভ অরযপ, রযঙ্গফ রফজ্ঞান,েট্টগ্রাভ রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ  ৯৯,০০০/- 

300.  পাযরনা যভান রাফনী,পাভ থাী রফবাগ,জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো  ৯৯,০০০/- 

301.  রখ রভাঃ অরতকুয যভান, প্রাণীরফদ্যা রফবাগ,যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী ৯৯,০০০/- 

302.  রজরভন অিায, এনবায়যনঙ্গভন্টার াঙ্গয়ন্স রডররিন,খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা। ৩,০০,০০০/- 

303.  রভাঃ াইঙ্গয়দুর আরাভ, যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

304.  রখ রভাাম্মদ াঙ্গয়ভ, রযংখ্যান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়,ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

305.  পাঙ্গতভা রজযীন পাযানা,যায়ন রফবাগ,ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়,  ঢাো ৩,০০,০০০/- 

306.  রভাঃ রপকুর আরাভ, রযঙ্গফ রফজ্ঞান,জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

307.  োভরুন নাায, পররত যায়ন ও রেরভঙ্গেৌর, আরাভী রফবরফদ্যারয়, কুরষ্টয়া ৩,০০,০০০/- 

308.  রভাাম্মদ ারাহ ঈরিন, গরণত রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট। ৩,০০,০০০/- 

309.  রভাঃ অবু াইদ রভয়া, পররত যাায়ন ও রেরভঙ্গেৌর, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

310.  রভাাম্মদ োভার রাঙ্গন,রযংখ্যান, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট ৩,০০,০০০/- 

311.  ভাফুজা রপযঙ্গদৌী, আঙ্গররিেযার এন্ড আঙ্গরিরনে আরিরনয়ারযং  ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

312.  রভাঃ আভাভঈরিন, দাথ থ রফজ্ঞান  রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

313.  রভাাম্মদ ভরনরুজ্জাভান রভয়া,গরণত রফবাগ,জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়, াবায, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

314.  াযঙ্গবজ অঙ্গভদ, যায়ন রফবাগ,খুরনা প্রঙ্গেৌর ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়,খুরনা। ৩,০০,০০০/- 

315.  রভাছাঃ ঈঙ্গম্ম ারফফা, প্রাণযাায়ন ও নুপ্রাণ রফজ্ঞান, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো । ৩,০০,০০০/- 

316.  অঙ্গভনা খাতুন, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

317.  রভাঃ রযাজুয যভান, আনরিটিঈট ফ ফাঙ্গয়াররজেযার াঙ্গয়ন্স,যাজাাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৩,০০,০০০/- 

318.  ডাঃ হুভায়যা রফনঙ্গত অাদ, প্রাণযায়ন ও নুপ্রাণ রফজ্ঞান,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

319.  রভাঃ তানবীয োভার, শু রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

320.  রভাাঃ জান্নাতুর রপযঙ্গদৌ,রপারযজ ফাঙ্গয়ারজী এন্ড রজঙ্গনটিে, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

321.  রভাঃ জাােীয অরভ, মৃরিো রফজ্ঞান, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

322.  হুভায়যা ে, ফাঙ্গয়াঙ্গটেঙ্গনারজী  ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

323.  অর রভনান নূয, যাকুয়াোরোয রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

324.  রভাঃ রফরার রাঙ্গন, যাকুয়াোরোয, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

325.  রভাঃ রদদারুর অরভন, কৃরল ম্প্রাযণ রিা ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

326.  রভাঃ যভত অরী, কৃরল ম্প্রাযণ রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়,ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

327.  মুাম্মদ াদীকুয যভান, ভৎস্য ব্যফস্থানা, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

328.  রভাঃ রভজানুয যভান, রভরডরন রফবাগ ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং ৩,০০,০০০/- 

329.  রভাঃ যাঙ্গদুর াান, কৃরল ব্যফা ও রফনন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

330.  রভাঃ অরনায়ায রাঙ্গন, অআ,রফ,এ,র, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৩,০০,০০০/- 

331.  রভাঃ রভাখঙ্গরসুয যভান,রযঙ্গফ রফজ্ঞান, যাজাী রফবরফদ্যারয়,যাজাী। ৩,০০,০০০/- 

332.  রভাাম্মদ অব্দুল্লা অর মুরভন,েরিঈটায াঙ্গয়ন্স,াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয় রঙ্গরট। ৩,০০,০০০/- 

333.  সয়দ অফদুর মুরনভ, যায়ন  রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

334.  রভাঃ ভাসুদুর ে,  দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবঃ াবায, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

335.  োজী জান্নাতুর ভাওয়া, পঙ্গযরটট্ট এন্ড এনবায়যনঙ্গভন্টার াঙ্গয়ন্স, েট্টগ্রাভ রফবঃ, েট্টগ্রাভ ৩,০০,০০০/- 

336.  তারনয়া সুরতানা, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

337.  রভাঃ রভাাযপ রাঙ্গন, মৃরিো রফজ্ঞান রফবাগ,  ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

338.  তুরন-অর-রপযঙ্গদৌ  ভাআঙ্গক্রাফাঙ্গয়ারজী এন্ড াআরজন,  ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ৩,০০,০০০/- 



339.  মুাম্মদ আেফার রারন,  ঈরিদ রযাগতি রফবাগ,ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

340.  নুযাত জাান ররী, রেৌররতি ও ঈরিদ প্রজনন, রঙ্গয ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়,ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

341.  মুাম্মদ অবু তারা, েীটতি রফবাগ, রঙ্গয ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়,ঢাো ৩,০০,০০০/- 

342.  া রভাঃ আঈসুপ অরী,ঈদ্যানতি রফবাগ,ফেফন্ধু রখ মুরজবুয যভান রফবরফদ্যারয়,ারনা, গাজীপুয। ৩,০০,০০০/- 

343.  রভাঃ আভযান রাঙ্গন, রভরডরন ও াজথারয, েট্রগ্রাভ রবঙ্গটরযনারয এন্ড এরনম্যার াঙ্গয়ন্স, েট্রগ্রাভ। ৩,০০,০০০/- 

344.  রভাঃ খরুর অরভ, ফাঙ্গয়াটেঙ্গনারজী এন্ড রজঙ্গনটিে আরিরনয়ারযং, আরাভী রফবরফদ্যারয়, কুরষ্টয়া।  ৩,০০,০০০/- 

345.  ারভভা নারযনন পঙ্গযরি এন্ড ঈড রটেঙ্গনারজী রডররিন,খুরনা রফবরফদ্যারয়,খুরনা। ৩,০০,০০০/- 

346.  দীা যায়, আনরিটিঈট ফ ফাঙ্গয়াররজেযার াঙ্গয়ন্স,  যাজাাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৩,০০,০০০/- 

347.  তাভান্না অিায, প্রাণীরফদ্যা রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

348.  ারভযা েরযভ, পাভ থাী রফবাগ, জাােীনগয রফবরফদ্যারয়,াবায, ঢাো।  ৩,০০,০০০/- 

349.  ীদুর আরাভ ভূ ূঁআয়া, রপারযজ ফাঙ্গয়ারজী,ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়,  ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

350.  পজলুর েফীয,রপারযজ রটেঙ্গনারজী, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়,ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

351.  রভাাঃ াররভা খাতুন,রযঙ্গফ রফজ্ঞান রফবাগ,যাজাাী রফবঃ, যাজাী ৯৯,০০০/- 

352.  রভাঃ রযয়াজুর আরাভ, অআ,রফ,এ,র, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৯৯,০০০/- 

353.  রযাোনা অযা রুর, প্রাণীরফদ্যা রফবাগ,যাজাী রফবঃ যাজাী ৯০,৭৫০/- 

354.  রভঠু রবৌরভে, রিরনোর পাঙ্গভ থী এন্ড পাভ থােঙ্গরাজী রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৬৬,০০০/- 

355.  সুান্ত যোয, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়,ঢাো। ৫৭,৭৫০/- 

356.  রনরন্দতা রবৌরভে, নুজীফ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৫৭,৭৫০/- 

357.  রযাজুভ ভরনযা, রেরেৎা ভঙ্গনা রফজ্ঞান রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৪৮,৫০০/- 

358.  আভঙ্গযাজ জাান,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ,জাােীযনগয রফবঃ াবায, ঢাো । ৪৮,৫০০/- 

359.  োজী জররুর আরাভ,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, জাােীযনগয রফবরফদ্যারয়,াবায, ঢাো ৪৮,৫০০/- 

360.  রমদনীয়া যভান,যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৪১,২৫০/- 

361.  ডাঃ এভ,এভ,অরভগীয রিীে অিাী, অআ,রফ,এ,র,যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৩,০০,০০০/- 

362.  পারযয়া  খাতুন,প্রারণরফদ্যা রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

363.  মুাম্মদ ভাসুদুয যভান, গরণত রফবাগ,জাােীযনগয  রফবরফদ্যারয়,াবায,ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

364.  রভাছাঃ মুররভা জাান,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ,ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর  রফবরফদ্যারয়, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

365.  রভাাম্মদ অযাফুর আরাভ, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর  রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

366.  রভাঃ অাদুজ্জভা,দাথ থ রফজ্ঞান  জাােীযনগয  রফবরফদ্যারয়,াবায, ঢাো ৩,০০,০০০/- 

367.  রভাা: ারদকুর অরভন,মৃরিো, ারন ও রযঙ্গফ রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

368.  রভাঃ রগারাভ ভর্তথজা তারকুদায রএআেরড গঙ্গফলে, পররত গরণত, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

369.  ঙ্গন্তাল েন্দ্র েন্দ, পর ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং।  ৩,০০,০০০/- 

370.  রভাঃ াঙ্গদকুর আরাভ,ভাআঙ্গক্রাফাঙ্গয়াররজ এন্ড াআরজন,ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

371.  রভাঃ এনামুর ে, ভাআঙ্গক্রাফাঙ্গয়াররজ এন্ড াআরজন,ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং।  ৩,০০,০০০/- 

372.  আপপাত অযা ভাজাফীন,কৃরল ম্প্রাযণ রিা রফবাগ,ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

373.  রভাাম্মদ জাভঙ্গদ অরভ,কৃরল ম্প্রাযণ রিা রফবাগ,ফাংরাঙ্গদ কৃরলরফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

374.  রভাঃ আঈনু অরী, মৃরিো রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

375.  সুভন াা, েীটতি রফবাগ,রঙ্গয ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

376.  রভাঃ অরভগীয েফীয, গরণত রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট। ৩,০০,০০০/- 

377.  জারদ রাঙ্গন, কৃরলতি রফবাগ,টুয়াখারী রফজ্ঞান ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, দুভেী,টুয়াখারী। ৩,০০,০০০/- 

378.  রপঈর অজভ রপ, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ২,৭৫,০০০/- 

379.  রগারাভ রভাঃ মুন্না, পূয ও রযঙ্গফ রেৌর রফবাগ, াজারার রফজ্ঞান ও প্রযুরি  রফবরফদ্যারয়, রঙ্গরট। ১,৫০,০০০/- 

380.  রদফার েন্দ্র অোর্য্থ, কৃরলব্যফা ও রফণন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

381.  াভীভা নাযীন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, েট্টগ্রাভ প্রঙ্গেৌর ও প্রযুরি রফবরফদ্যারয়, েট্টগ্রাভ। ৩,০০,০০০/- 

382.  ায়ভা অভদ, ভূঙ্গগার ও রযঙ্গফ রফবাগ,  ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

383.  পাযানা আয়ারভন , কৃরল ম্প্রাযণ ও রিা রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

384.  জয় োরন্ত াা, প্রাণ-যায়ন ও নুপ্রাণ রফজ্ঞান রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যযরয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

385.  রভাঃ অবুর োরাভ অজাদ, এপ,এভ,অয,টি, রডররিন, খুরনা রফবরফদ্যারয়, খুরনা। ৩,০০,০০০/- 

386.  রাবরী অিায, ঈরিদ রফজ্ঞান রফবাগ,ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 



387.  ঈিভ কুভায যোয, কৃরলতি রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

388.  ভান োরন্ত াা,ঈরিদ প্রজনন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

389.  রভাা: নাজনীন অখতায,যায়ন রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

390.  রভাঃ আনামুর েরযভ, পররত গরণত,ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৩,০০,০০০/- 

391.  তাভান্না অিায, প্রাণীরফদ্যা রফবাগ, ঢাো রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ৩,০০,০০০/- 

392.  রভাঃ জুররপোয ভইন,কৃরল ম্প্রাযণ ও আনপযঙ্গভন রিভ রফবাগ,ঙ্গঙ্গয ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ১,৭৫,০০০/- 

393.  ছাঙ্গফযা আয়াছভীন, েীটতি রফবাগ, রঙ্গয ফাংরা কৃরল রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ১,৭৫,০০০/- 

394.  রভাছা: নারভো নারযন, কৃরল থ থনীরত রফবাগ,ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ১,৫০,০০০/- 

395.  অব্দুল্লা-অর-ভরভন,দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর  রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ১,২৫,০০০/- 

396.  রযাোনা াযবীন, দাথ থ রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ১,০০,০০০/- 

397.  রযাজীনা আয়ারভন (রােী),  কৃরল থ থনীরত রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল রফবরফদ্যারয়, ভয়ভনরং। ১,০০,০০০/- 

398.  যাফান রতাহুযা, গঙ্গফলে,গরণত রফবাগ ফাংরাঙ্গদ প্রঙ্গেৌর  রফবরফদ্যারয়, ঢাো। ১,০০,০০০/- 

399.  রভাঃ াাদৎ রাঙ্গন, মৃরিো রফজ্ঞান রফবাগ, ফাংরাঙ্গদ কৃরল  রফবরফদ্যারয় ভয়ভনরং। ৭৫,০০০/- 

400.  রভাঃ রগারাভ াঙ্গপজ, পররত গরণত রফবাগ, যাজাী রফবঃ যাজাী। ৭৫,০০০/- 

401.   রভাছাঃ কুভকুভ আয়াছরভন, গঙ্গফলে,  অআ,রফ,এ,র, যাজাী রফবরফদ্যারয়, যাজাী। ৯০,০০০/- 

 

রফঃ িঃ রফস্তারযত তঙ্গেয জন্য   রর-০১৭২০-২৩৮০৯৬ রমাগাঙ্গমাগ েযা রমঙ্গত াঙ্গয। 


