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নং-৩৯.  .    .০১২.০০২.০১.০৩.০০৪.১৬-৩৮ (৩৪)                                 ------------------ 

    ৪         ১৭ 
 

বফলয়:    ১৬-  ১৭                                   প্রদত্ত জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) ফপলরাবলয 

              প্রলে। 
  

উযুিু বফললয়য ফপ্রবিলত জানালনা মালে ফম, বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য  জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST) 

               -                              তদা         -                  থাকায়    ফভাতালফক 

আনায বফশ্ববফদ্যারলয় অধ্যয়ন/গলফলণাযত NST ফপলরাবপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকগলণয গলফলণা কামকু্রভ তদাযবক কযা 

য়। 

 

২। বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য দাবয়ত্বপ্রাপ্ত কভকুতাু           আনায বফশ্ববফদ্যারয় বযদনুপূফকু ২০১৬-২০১৭ 

অথ ুফছলয ফপলরাবপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী/গলফলক, গলফলণায সুাযবাইবায এফং ংবিষ্ট কলরয ালথ আলরাচনাক্রলভ গলফলণা 

কামকু্রফভয তদাযবকয কাজ তাবরকায় ফবণতু ভয় ও তাবযলে ম্পাদন কযলফন।  
 

৩। জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রযুবি (NST)             ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকগলণয তাবরকা     ফপলরাবপ্রাপ্ত ছাত্র-

ছাত্রী/গলফলকগণ কর্তকু পূযলণয জন্য তথ্য পযভ বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য ওলয়ফাইলে www.most.gov.bd) ফথলক  

                   ছাড়াও এ       তথ্য পযভ অত্রাথ                         

 

৪।             বযদনুকালর প্রলয়াজনীয় ায়তা প্রদালনয জন্য বনলদুক্রলভ বফনীত অনুলযাধ কযা লরা। 

                          
 

নং বফশ্ববফদ্যারলয়য নাভ ও ঠিকানা বযদনুকাযী কভকুতাু/কভচুাযীয নাভ ম্ভাব্য তাবযে 

১ ২ ৩ ৪ 

১। (ক) াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

(২)  বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

(১)  জনাফ ফভাোঃ ভবউদ্দীন োন 

      উবচফ 

(২)  জনাফ ফভাোঃ ভবনরুজ্জাভান বদ 

      কযাবয়ায। 

১০ ও ১১ 

জুরাই, ২০১৭ 

 

২। খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। (১)  জনাফ ফভাোঃ আবছয উবদ্দন 

       উ-বচফ 

 (২) জনাফ ফভাোঃ ভবনরুজ্জাভান বদ 

      কযাবয়ায 

১৬ ও ১৭ 

জুরাই, ২০১৭ 

৩। ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, 

ভয়ভনবং। 

(১)  জনাফ ফভাোঃ াইপৄল্লাবর আজভ 

      উ-বচফ। 

 (২)  জনাফ ভভলদর ফালন 

        প্রাবনক কভকুতাু। 

১২ ও ১৩ 

জুরাই, ২০১৭ 

৪। চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, াোজাযী, 

চট্টগ্রাভ। 

 

(১) জনাফ এলকএভ তালযক 

     উ-বচফ 

(২) জনাফ ফভাোঃ আফদুয যফ মুন্পী 

      প্রাবনক কভকুতাু। 

১২ ও ১৩ 

জুরাই, ২০১৭ 

৫। (১)চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাযী এযাবনলভর 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী, চট্টগ্রাভ। 

(২)চট্টগ্রাভ  প্রলকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, 

চট্টগ্রাভ। 

(১) জনাফ এলকএভ তালযক 

     উ-বচফ 

(২) জনাফ ফভাোঃ আফদুয যফ মুন্পী 

      প্রাবনক কভকুতাু। 

১৬ ও ১৭ 

জুরাই, ২০১৭ 

৬। টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী। 

(১) জনাফ ফভাোঃ আফদুছ ারাভ 

      উ-বচফ 

(২)  ফে ফভাোঃ ালয়দুর ক 

       অবপ ায়ক। 

০৯ ও ১০ 

জুরাই,২০১৭ 

http://www.most.gov.bd.fax/
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৭। ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, ফানাপুয, ফনায়াোরী। 

(১)  জনাফ ফভাোঃ াোওয়াত ফালন 

      ফপ্রাগ্রাভায 

 (২) ফফগভ পালতভা ফফগভ 

      োঃ বাফ যিণ কভকুতাু 

০৯ জুরাই,২০১৭ 

৮। (ক) যাজাী বফবশ্বফদ্যারয়, যাজাী 

(ে) যাজাী প্রলকৌর ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়,  যাজাী। 

(১)  জনাফ এলকএভ তালযক 

      উ-বচফ 

(২)  জনাফ ফভাোঃ আফদুয যফ মুন্পী 

       প্রাবনক কভকুতাু। 

১৯ ও ২০  

জুরাই, ২০১৭ 

৯। মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

মলায। 

(১)  জনাফ ফভাোঃ আফদু ারাভ 

      কাযী বচফ 

(২)  জনাফ বনজাভ উবদ্দন       

       বাফ যিক। 

১৩ জুরাই, ২০১৭  

১০। ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া। (১)  জনাফ ফভাোঃ আফদু ারাভ 

      কাযী বচফ 

 (২)  েন্দকায আবভনুয যভান 

       অবপ ায়ক। 

১৬ জুরাই, ২০১৭ 

১১। ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর । 

 

(১)  জনাফ ফভাোঃ ভাভদুর াান 

      কাবয ফপ্রাগ্রাভায 

(২)  জনাফ ফরার উবদ্দন 

      অবপ োঃ কাভ কবম্পোঃমুদ্াোঃ 

১৩ জুরাই, ২০১৭ 

১২। াজী দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

(১) জনাফ ফভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

      বাফ যিণ কভকুতাু 

 (২) জনাফ বনয়াজ ফভাযলদ 

     াটঁ-মুদ্াোঃ কাভ কবম্পোঃ অাোঃ 

০৯ ও ১০  

জুরাই,২০১৭ 

১৩। াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

াফনা 

(১ )জনাফ ফভাোঃ বযাজুর ইরাভ 

      বাফ যিণ কভকুতাু 

 (২)  জনাফ ফভাোঃ ইব্রাীভ বভয়াজী 

        প্রাবনক কভকুতাু। 

১৬ জুরাই, ২০১৭ 

 

 

 

 

 

 

 

২। বফলয়টি অতীফ জরুবয। 
 

ংযুবিোঃ  ফণনুাভলত। 

                                                                                                       স্বািবযত/ ০৪-০৭-২০১৭ 

                                                                                                         (এলকএভ তালযক) 

    উবচফ 

     ফপানোঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:   

১  উাচাম,ুফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

২। উাচাম,ুচট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, াোজাযী, চট্টগ্রাভ। 

৩। উাচাম,ুচট্টগ্রাভ ফবলেবযনাযী এযাবনলভর ালয়ন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী, চট্টগ্রাভ। 

৪। উাচাম,ুচট্টগ্রাভ  প্রলকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

৫। উাচাম,ুফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফানাপুয, ফনায়াোরী। 

৬। উাচাম,ুখুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। 

৭। উাচাম,ুযাজাী বফবশ্বফদ্যারয়, যাজাী  

৮। উাচাম,ুযাজাী প্রলকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,  যাজাী। 

৯। উাচাম,ু মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মলায। 

১০। উাচাম,ু াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 



 

-৩- 

১১। উাচাম,ু বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

১২। উাচাম,ু ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া। 

১৩। উাচাম,ু ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর । 

১৪। উাচাম,ুাজী দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

১৫। উাচাম,ুাফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা   

   ২০       ১৪ ৪ 

নং-৩৯.  .    .০১২.০০২.০১.০৩.০০৪.১৬-৩৮২/১(১৭)             তাবয   ------------------ 

      ৪         ১৭ 

প্রলয়াজনীয় কামাুলথ ুঅনুবরব: 

১  ফযবজষ্ট্রায,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

২। ফযবজষ্ট্রায,চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, াোজাযী, চট্টগ্রাভ। 

৩। ফযবজষ্ট্রায,চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাযী এযাবনলভর ালয়ন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী, চট্টগ্রাভ। 

৪। ফযবজষ্ট্রায,চট্টগ্রাভ  প্রলকৌর বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

৫। ফযবজষ্ট্রায,ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফানাপুয, ফনায়াোরী। 

৬। ফযবজষ্ট্রায,খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। 

৭। ফযবজষ্ট্রায,যাজাী বফবশ্বফদ্যারয়, যাজাী  

৮। ফযবজষ্ট্রায,যাজাী প্রলকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,  যাজাী। 

৯। ফযবজষ্ট্রায, মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, মলায। 

১০। ফযবজষ্ট্রায, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

১১। ফযবজষ্ট্রায, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

১২। ফযবজষ্ট্রায, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া। 

১৩। ফযবজষ্ট্রায, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর । 

১৪। ফযবজষ্ট্রায,াজী দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

১৫। ফযবজষ্ট্রায,াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা   

                                                                                                                                                          

                                                                                                                  স্বািবযত/ ০৪-০৭-২০১৭ 

(এলকএভ তালযক) 

          উ বচফ 



      

 

০৯ ও ১০ জুরাই তাবযলে টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,দুভকী, টুয়াোরী। 

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

1.  আভা োতুন, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

2.  পাযানা ক, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

3.  জাান্নাযা াযবীন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

4.  ইভা আিায ইব, ফকৌবরত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী 

5.  বদা যানী ার, ফভবিবন াজুাযী এড অ অফল্ব্স, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

6.  আতবকয়া আবফদা,ফালয়ালকবভব্ এড অ পৄি এনারাইব,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক,টুয়াোরী। 

7.  এ. এভ. ওয়াবকুর আজাদ, বপাবযজ ফেকলনারবজ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

8.  ফভা: নুরুজ্জাভান, কীেতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

9.  প্রবভ ফদফনাথ, বিজাস্টায বযস্ক ম্যালনজম্যান্ট বফবাগ,  টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী 

10.  আইবযন সুরতানা, কীেতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

11.  জয়ন্ত দা, বউম্যান বনউব্ন এড অ ফবলেবযনাযী, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

12.  ভারুপ ফালন ান্ত, কীেতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

13.  কাজী আবযপৄর ক, কৃবল যায়ন বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

14.  পালতভা তুজ ফজাযা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

15.  ফভা: আব্দুল্লা আর ফনাভান,পৄি ফেকলনারবজ এড অ ইবিবনয়াবযং,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,দুভবক, 

টুয়াোরী। 

16.  ইযাত জাান ইমু কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

17.  তন্নী দা, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

18.  বনউেন াা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ,  টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

19.  ফগৌতভ কুভায গাইন, বউম্যান বনউব্ন বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী।  

20.  এভ. এভ. ফভলদী াান, বউম্যান বনউব্ন বফবাগ,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

21.  পালতভা তুজ ফজাযা, ফভবিবন বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

22.  রা মভত্র, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

23.  ফভা: ফভজফা উবদ্দন, কবভউবনটি ফরথ এড অ াইবজন,  টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

24.  ভাবযয়া যভান, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

25.  ফভাছা: াবজযা োতুন, একুয়াকারচায বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

26.  ফভা: আর ভামুন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াোরী। 

27.  পূলননু্ধু দা জর, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফবশ্ববফদ্যারয়, টুয়াোরী। 

28.  ফভাা: ারভা আিায,ভাইক্রাফালয়ারবজ ও াফবরক ফরথ,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,দুভবক, টুয়াোরী। 

29.  ফভাোঃ তানবজলুয যভান, দূলমাুগ ব্যফস্থানা ও প্রলকৌর, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

30.  প্রবতবা অবধকাযী, দূলমাুগ ঝুবক ব্যফস্থানা, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

31.  সুবভ বকদায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী। 

32.  কাবভনী কান্তা দা, দূলমাুগ ব্যফস্থানা ও প্রলকৌর বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

33.  তা কভকুায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

34.  বফাজী ভড অর, ইভালজবুন্প ম্যালনজম্যান্ট,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

35.  এ.এভ.ইযলতজা াান,বজ.আই.এ এড অ আথ ুঅফজাযলবন,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়,দুভকী, 

টুয়াোরী 

36.  ফভাোঃ ভামুদুর াান,বজ.আই.এ এড অ আথ ুঅফজাযলবন,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

37.  ভাওয়া ববদ্দকা,বজ.আই.এ এড অ আথ ুঅফজাযলবন, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

38.  ফভাোঃ ফমাফালয়য ফালন,বজ.আই.এ এড অ আথ ুঅফজাযলবন,টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়,দুভকী, 

টুয়াোরী 

39.  াভীভা নাবযন বভবর, দূলমাুগ ব্যফস্থানা ও প্রলকৌর, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 



40.  ফভাোঃ ইব্রাবভ েবরর, দূলমাুগ ঝুুঁবক ব্যফস্থানা ও প্রলকৌর, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

41.  ফভাোঃ তবযকুর ইরাভ,দূলমাুগ ঝুবক ব্যফস্থানা, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

42.  ফভাোঃ আরী আদনান, জরুবয ব্যফস্থানা টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

43.  ফভাোঃ পয়ার তালুকদায, জরুবয ব্যফস্থানা টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী 

44.  জাবদ ফালন, বএইচবি গলফলক, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী,টুয়াোরী। 

45.  প্রলন াা, দূলমাুগ ব্যফস্থানা ও প্রলকৌর, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াোরী। 

 

০৯ জুরাই তাবযলে   ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,লানাপুয,লনায়াোরী। 

 
নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

46.  যালফয়া ইয়াভীন, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ,লনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,লানাপুয, 

ফনায়াোরী। 

47.  ফভাোঃ াদ্দাভ ফালন, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

48.  পাবযয়া আপলযাজ, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

49.  াবদয়া আপলযাজ, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

50.  াবরভা আিায, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

51.  তানবজনা োনভ, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

52.  আকবরভা োনভ, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

ফানাপুয,লনায়াোরী। 

53.  যীভা াা, পবরত যায়ন ও ফকবভলকৌর বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফানাপুয,লনায়াোরী। 

54.  ালজদা আিায  বনাত, অনুজীফ বফজ্ঞান,ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী    

55.  বজবনয়া আপলযাজ, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

56.  বফথী যানী ভজুভদায, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

57.  টিেন চন্দ্র াা, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

58.  ভীযজাান ফফগভ, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

59.  ফভাোঃ াইপৄর ইরাভ, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

60.  আপলযাজা সুরতকানা, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

61.  অতুন াা,  অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

62.  ফভাোঃ াইপৄয যভান, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

63.  ফনাুরী াা, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

64.  ফভাোঃ াজ্জাদ ফালন, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

65.  অরূ কুভায, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

66.  ফভা: ীদুর ইরাভ, অনুজীফ বফজ্ঞান, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

67.  াবদা আিা, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

68.  ারভা আিায, অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

69.  ফভা: ফতৌবদুর আবভন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

70.  ফভা: াদ্দাভ ফাাইন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

71.  ফজবভন আযা নীা, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

72.  ফভা: ারাউবদ্দন বভল্লাত, পালভুী, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

73.  িবর ফন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

74.  ালয়ভা আলযবপন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

75.  ফভাোঃ আবুর ালভ, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 



76.  বনরয় ফন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

77.  যালফয়া আিায, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

78.  পাযজানা ইয়াছবভন, পালভুী বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

79.  ফপৌবজয়া জান্নাত পৄবজতা, বপাবযজ এড অ ফভবযন ালয়ন্প,  ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

80.  জুলয়র চন্দ্র ার, একুয়াকারচায বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

81.  ফভা: ফভজফাউয যভান, বপাবযজ , ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

82.  অনুশ্রী াা, বপাবযজ এড অ ফভবযন ালয়ন্প,লনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

83.  তাবনভ সুরতানা, বপাবযজ এড অ ফভবযন ালয়ন্প বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

84.  টুম্পা দা, বপাবযজ বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

85.  ভবউয যভান, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

86.  তাবরভা নূয  অনুজীফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী 

87.  ফভা: এভদাদুর ক, বপাবযজ এড অ ফভবযযন ালয়ন্প বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

88.  নাজমুন নাায বযভা, বপাবযজ এড অ ফভবযন ালয়ন্প বফবাগ, ফনায়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, ফনায়াোরী।  

 

০৯ ও ১০ জুরাই তাবযলে   াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

89.  র্তষ্ণা যায়, এবগ্রাকারচায ইবিয়াবযং বফবাগ,  

90.  াবফনা ইয়াবভন সুবভ, পৄি প্রলবং এড অ বপজাযলবন, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 

91.  ফভাছা: াবফফা সুরতানা, কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

92.  যু ুঁবথ যানী কুন্ডু, কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

93.  নাজমুন নাায, কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

94.  পাযজানা আপলযাজ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

95.  তানবজফা ভাালজবফন, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

96.  সুফণাু যানী ফচৌদৄযী, ভাইলক্রাফালয়রবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

97.  ফভা: াান তালযক ভড অর, পৄি ইবিবনয়াবযং  এড অ  ফেকলনারীজ, বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

98.  আভা োতুন, এবগ্রকারচাযার এড অ ইনিাব্য়ার ইবিবনয়াবযং,াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

99.  ফভা: নাজমুর হুদা, এবগ্রকারচাযার এড অ ইনিাব্য়ার ইবিবনয়াবযং, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

100.  ফভা: ফযজাউর কবযভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

101.  ফভা: নূযনফী ইরাভ, ফভবিবন াজুাযী এড অ অফল্ব্স, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয । 

102.  ফভা: যালদুর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

103.  ইযাত জাান াযভীন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

104.  ফভা: আেতারুজ্জাভান, পৄি এড অ প্রলবং ইবিবনয়াবযং, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয।  

105.  নুযাত জাান, পৄি এড অ প্রললং ইবিবনয়াবযং বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

106.  বতাযাই জাান, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

107.  ফভাছা: আপলযাজা আিায, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

108.  ফভা: নুয ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

109.  ফভাছা: তানবজনা াানাজ তুবযন, ফকৌবরতত্ত্ব, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

110.  ফভা: রুহুর কুদ্দু ফজাফা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন,াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 



বদনাজপুয। 

111.  কভর চন্দ্র যায়, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

112.  জান্নাতুর ভাওয়া, কৃবল যায়ন ও বযলফ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

113.  ফভাছা: নাবযন জাান, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

114.  ফভা:  ফভাস্তপা কাভার, পৄি প্রলবংও বপ্রজাযলবন, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

115.  াযবভন আপযাজ রুফা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

116.  জাবকয়া ইয়াবভন, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

117.  ফভা: াযন অয যবদ, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট,াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,বদনাজপুয 

118.  জান্নালত ঊভা বনশু, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

119.  া ফভা: াবকর আলভদ, কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

120.  নাবজদা োতুন, একুয়াকারচায বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

121.  াযবভন আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

122.  ফভকাত ফাকযীনা মুবনযা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

123.  ফভা:  যায়ানুর ক, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

124.  ফভজফাউর আরভ, পৄি এড অ প্রল ইবিবনয়াবযং, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

125.  ভবজুনা আিায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

126.  বতথী তালন্নফী, প্যাথরবজ এড অ প্যাযাাইলোরীজ বফবাগ,  াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয।  

127.  আবপৄয যভান াওন, ফালয়ালেকলনারবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

128.  াছনা জাান, এলকায়াকারচায বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

129.  ফভাছা: াবকরা সুরতানা, এবনলভর ালয়ন্প এড অ বনউব্ন, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 

130.  ফভা: জাবদুর ইরাভ জাবদ, ফভবিবন াজুাযী এড অ অফল্ব্স, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

131.  জান্নাতুর ফপযলদৌ, ফভবিবন াজুাযী এড অ অফল্ব্স বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 

132.  উলম্ম ওয়াযা ারা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ,  

াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

133.  ফভাছা: আযবভন আিায, ফভবিবন াজুাযী এড অ অফল্ব্স বফবাগ, 

াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

134.  কাভরুন নাায, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

135.  াবফনা ইয়াবভন, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

136.  ইযাত জাান বরভা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

137.  ফভাছা: সুভী আিায, পর যীযত্ত্ব ও  উবিদ  প্রজনন বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 

138.  হুভায়যা বফনলত আরী, কীেতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

139.  ফভা: কাবদরুর ইরাভ, পর যীযত্ত্ব ও  উবিদ প্রজনন বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 

140.  কাজী বদরাদ ফভাস্তাযী, প্যাথরবজ এড অ প্যাযাাইলোরজী বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

141.  তাজবী ভনজুয, এনােবভ এড অ বলল্ারবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

142.  সুবভ ফফগভ, ভাইলক্রাফালয়ারবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

143.  বভতু ফানু, ফিইবয এড অ ফাবি াকলয়ন্প  বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

144.  বযভা যায়, এবনলভর ালয়ন্প এড অ বনউব্ন বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

145.  বদা ফযাজাবযও, প্যাথরবজ এড অ প্যাযাাইলোরবজ বফফাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয 



146.  ফভা: গাউমুয যভান, প্যাথরবজ এড অ প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয  

147.  যালফয়া সুরতানা, ভাইলক্রাফালয়ারবজ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

148.  ফভা: াানুয যভান,এযাকুয়াকারচায,াবজ ফভাাম্মদা দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

149.  ফভা: তাবরুর ইরাভ,এনােবভ এড অ বলস্টারীজ,াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

150.  ফভাছা: পাযা আনজুভ তাপু, কৃবল বল্প এফং প্রলকৌর, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয।  

151.  উলম্ম এা জান্নাতুন ফকাফযা, পর াযীযতত্ত্ব ও বযলফ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

বদনাজপুয। 

152.  াফবযনা আইবযন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  

153.  যাবপজা আরভ বযা, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  

154.  বপ্রা যায়, াযীযতত্ত্ব ও বযলফ বফবাগ, াজী ফভাাম্মদ দালন বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

 

১০ ও ১১ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

 
নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

155.  ফভাোঃ আবযপৄর ইরাভ, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

156.  সুব্রত ার, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

157.  তানবজরা ইরাভ, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

158.  ফভাোঃ াবভদুয যভান, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

159.  আবকুয যভান যাবি, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

160.  মুতাযী যভান,যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

161.  সুবজৎ চন্দ্র ার, গবণত বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

162.  ফভাোঃ াইপৄর ইরাভ, ভুলগার ও বযলফ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

163.  জান্নাতুন নাঈভ,ভুলগার ও বযলফ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

164.  ফভাোঃ ইনজামুর ক, বজওগ্রাবভ এড অ ভুলগার ও বযলফ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

165.  সুান্ত গুপ্ত, ভুলগার ও বযলফ বফবাগ াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

166.  দীক ফদফ,গবণত বফবা,াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

167.  ফভাাম্মদ আবপ আলযবপন, গবণত বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

168.  ফভাোঃ কাউছায আলভদ, এভবপর গলফলক, যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

169.  ফগারাভ ফভাোঃ মুন্না,বএইচবি গলফলক,পূয ও বযলফ ফকৌর, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

170.  ফভাোঃ আরভগীয কবফয, বএইচবি গলফলক,গবণত বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

 

১০ ও ১১ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে বলরে বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 
  

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

171.  ফকাবনূয ফফগভ, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

172.  ইযাত নুয সূযবী, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

173.  এ. ফক. অপূফ ুফভনু, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

174.  ফযজাউর হুলইন, ভৎস্য  প্রযুবি ও ভান বনয়ন্ত্রন বফবাগ,  বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

175.  যাবদুর াান, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

176.  আনজুভান আযা, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

177.  ফভা: ছাবদকুর ইরাভ, এনােবভ এড অ ব্বয বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

178.  জান্নাতুর ফপযলদৌ, বপবজওরবজ বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

179.  আলনায়ারুর ইরাভ, প্যাযাাইলোরীজ বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে। 

180.  উলম্ম াবন বউবর োঁন, এন্টাভরবজ বফবাগ, বলরে কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বলরে 

 



১২ ও ১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 
 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

181.  কাভরুর ইরাভ, ইনবস্টটিউে অফ পলযব্ এড অ এনবায়যণলভন্টর ালয়লন্প, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

182.  ফভাোঃ আবু ফকয াভীভ, ভূলগার ও বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

183.  ফস্দাীল যায়, যায়ন বফবাগ,  চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

184.  ফভাোঃ বভযাজুর ইরাভ, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

185.  ভবনরুজ্জাভান,  যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

186.  ফভাাম্মদ ফফরার ফালন, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

187.  বনা দা, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

188.  নাবদয়া আিায মুিা, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

189.  শুব দা, মৃবত্তকা  বফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

190.  সুবভ যানী ফদফী,যায়ন বফবাগ,চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

191.  ানবজদা ফজবভন, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

192.  ফভাাম্মাৎ বফরবক আযা, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

193.  ফভাোঃ আব্দুর াবকভ, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

194.  ফভাোঃ াবযয়ায আবভন, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

195.  ফভাকলদা আিায, যায়ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

196.  পাযজানা আকতায কবর, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

197.  কযফী যায়, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

198.  আভন মুনতাবয ফচৌদৄযী, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

199.  জান্নাতুর ফপযলদৌ, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

200.  ফভাোঃ ইযপানুর ইরাভ, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

201.  ায়ন্তনী দা তুব, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

202.  জান্নাতুর ফপযলদৌ ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

203.  পালতভা বনগায সুরতানা ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

204.  অবভলা ফচৌদৄযী, ভাইলক্রাফালয়ারজী বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

205.  ফভাোঃ বমুর ভু ুঁইয়া,ইনবস্টটিউে অফ ফভবযন ালয়ন্প এড অ বপাবযজ,চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

206.  ফভলরুলন্নছা বভনু, উবিদ বফজ্ঞান  বফবাগ চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

207.  পালতভা জান্নাত, উবিদ বফজ্ঞান  বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

208.  ফভলরুন ফনা, প্রাণযাায়ন ও অণুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

209.  তানবজনা আপবযন, প্রাণ-যায়ন ও অণুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

210.  ফভাোঃ আবনসুয যভান ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারজী, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

211.  অবভত দত্ত, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারজী, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

212.  ফভাোঃ ালভদ হুাইন, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযংএড অ ফালয়ালেকলনারজী, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

213.  সুইটি ভজুভদায, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারজী, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

214.  আভাউর ফানা, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযংএড অ ফালয়ালেকলনারজী, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

215.  লুৎপৄন নাায, ভলনাবফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

216.  ফভাোঃ াবফবুর াান ভজুভদায, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান, চট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ 

217.  ফভাোঃ বজফযান আরভ, এভবপর গলফলক,লজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারজী,চট্ট্রগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়,চট্টগ্রাভ 

 

 

 

 



১২ ও ১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয, ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,চট্টগ্রাভ। 

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

218.  তানবফন সুরতানা, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

219.  ভনীলা ফাক, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং,চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

220.  ফভাাম্মাদ আব্দুর মুঈদ যীপ,  এবনলভর ালয়ন্প এড অ বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

221.  ফভা: াবযয়ায াান ফালর, এনােবভ এড অ বস্টবয বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

222.  ফভা: াদ্দাভ ফালন, ফভবিবন এড অ াজুাযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

223.  যালদা আপবযন ফভবযনা, পবরত োদ্য এফং বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

224.  অনন্যা ফড়ুয়া, পবরত োদ্য এফং বনউব্ন বফবাগ,  চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

225.  িা: আপলযাজা ছালরবন বফরী, এবনলভর ালয়লন্প এড অ এবনলভর বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর 

ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

226.  ফভা: ারুন যবদ, ফভবিবন এড অ াবজুযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

227.  ফভা: কায়ছায যভান, ফভবিবন এড অ াবজুযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ।  

228.  নাজমুর ালযায়ায, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

229.  ফভা: জাভলদ আরভ, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

230.  তা যায় ফভনু, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

231.  াভীভা আলভদ, পৄি প্রলবং এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

232.  ফভবযনা ফ াল, ভাইলক্রাফালয়রবজ এড অ ফবলেবযনাবয াফবরক ফরথ বফবাগ,  চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

233.  আইযীন সুরতানা, ফভবিবন এফং াজুাযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

234.  ফভাাম্মদ ভাবুফ াান, ভাইলক্রাফালয়ারীজ এড অ ফবলেবযনাযী াফবরক ফরথ। চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর 

ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

235.  ফভা: বভযাজ ফালন, প্যাথরবজ এড অ প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

236.  লনে ফাদ্দায, এনােবভ এড অ বস্টবয বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। 

237.  তাবরভা নুয, পবরত যায়ন এফং ফকবভলকর ফেকলনারবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

238.  নাবভা আকতায, এবনলভর ালয়ন্প এড অ বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

239.  ফভা: ইকফার ফালন, ফজলনটিক এড অ এবনলভর বব্রবিং বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প 

বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

240.  সুবভ ভল্ল, পবরত োদ্য বফজ্ঞান ও বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  



চট্টগ্রাভ। 

241.  তাবভন আিায, পবরত োদ্য এফং বনউব্ন বফবাগ, চট্টগ্রাভ ফবলেবযনাবয ও এযাবনলভর ালয়লন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

 

১২ ও ১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে চট্টগ্রাভ প্রলকৌর বফশ্ববফদ্যারয়,চট্টগ্রাভ 

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

242.  াভীভা নাযীন, বএইচবি গলফলক,দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, চট্টগ্রাভ প্রলকৌর ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, চট্টগ্রাভ। 

 

১২ ও ১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যযরয়, ভয়ভনবং।  

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

243.  এ.এভ.তালযক পয়ার শুব, কৃবল ম্প্রাযণ বিা, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

244.  ানাজ াযবীন, বপাবযজ ফেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

245.  ফভাোঃ পয়ার ফপযলদৌ, পাযভালকারবজ বফবাগ ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

246.  নাবদা আযবপন হুদা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

247.  াবফা সুরতানা, বপবজওরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

248.  ফভাোঃ ছাবভউর ফাবছয, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

249.  ফভাাম্মদ পয়জুর ইরাভ,প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

250.  পবজরাতুন ফনছা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

251.  নাজনীন আকতায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

252.  তাছবরভা আিায স্বপ্না, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

253.  ফভাোঃ নূয ফালন, বপাবযজ ফেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

254.  ফভাোঃ ফগারাভ ফভালদু জাবভর, বপাবযজ ফেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

255.  ফভাছাোঃ সুরতানা োতুন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

256.  পাযানা ফজবভন যীভা শু বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

257.  আইবযন াযবীন,  বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিস বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং  

258.  ফভাোঃ একযামুর ক, শু বফজ্ঞান বফবাগ,  ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

259.  ল্লফী যাণী যায়, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ,  ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং  

260.  ফভাছাোঃ জান্নাতুর ফপযলদৌ, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

261.  দীক কুভায াা, প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

262.  ফভাোঃ যাবকবুর াান, ফালয়ালেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

263.  আর ভামুদ াান, প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং   

264.  ফভাোঃ ভাসুদুয যভান, শু বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

265.  ফভাোঃ নূয নফী প্রাভাবনক ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

266.  ফভাোঃ বযন বভয়া, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

267.  ফভাোঃ ালযায়ায ফালন, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

268.  নাজমুন নাায, াজাুবয এড অ অফলস্টব্স ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

269.  নাবগু আঞ্জুভান, পৄি ফেকলনারজী ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

270.  টি.এভ.মুববুয যভান, প্যাযাাইলোরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

271.  ফভাছাোঃ ফভালদুা োতুন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

272.  ফভাছাোঃ যওনক জাান ফভৌ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 



273.  ফভাছাোঃ উলম্ম ছারভা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

274.  ফভাোঃ ারুন অয যবদ, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

275.  ফভাোঃ ইভযান আরী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

276.  সুযাইয়া োনভ, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

277.  জাপরুর াান বফন, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

278.  ফভাোঃ যভতুল্লা, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

279.  বভতা চক্রফতী, প্যাযাাইলোরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

280.  নাবদা াযবভন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

281.  ববযন আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

282.  তাবভন আপলযাজ তভা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

283.  ফজযাবত াা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

284.  বভজাু নাজমুর ইরাভ, শু পুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

285.  এ,এভ, ারুন-অয-যবদ, াজাুবয ও অফলস্টব্স, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

286.  ফভাোঃ ভামুদুর াান, াজাুবয ও অফলস্টব্স, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

287.  ফভাোঃ নুরুজ্জাভান ভড অর, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

288.  াযবভন সুরতানা, প্যাযাাইলোরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

289.  ফভাোঃ তাবজনুয যভান, প্যাথরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

290.  ফভাোঃ পলয়জুয যভান, প্যাথরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

291.  ভারুফা ক বভবন্ত, প্যাথরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

292.  অনাবভকা যকায, প্যাযাাইলোরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

293.  ফভাোঃ পযাদ ফালন ফচৌদৄযী, াজাুবয ও অফলস্টব্স, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

294.  বভনায ভামুদ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

295.  জান্নাতুর ফপযলদৌ, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

296.  ফভাোঃ াাফ উবদ্দন, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

297.  ফপৌবজয়া জাপবযন, প্যাযাাইলোরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

298.  ফভাোঃ রুহুর আবভন, ফভবিবন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

299.  নুযাইয়া জাান বজনাত, াজাুবয ও অফলস্টব্স ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

300.  সুবপ্রয়া ফ াল, াজাুবয ও অফলস্টব্স ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

301.  আর-আবভন ফাাইন, ফাবি বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

302.  ইয়াবভন আিায, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

303.  ফভাোঃ বপউর আলযবপন, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

304.  ফভাছাোঃ াভীভা নাযীন বরনিা,বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

305.  ফভাোঃ ভাপৄজুয যভান, ফালয়ালেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

306.  সুতা ফাক, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

307.  বফপুর যায়, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

308.  ানবজদা আপবযন মুন্নী, শুপুবষ্ট বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

309.  বপাত ফাাইন জয়া, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

310.  অমৃতা বড অত, ভাইলক্রাফালয়ারজী ও াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

311.  বরব যাণী যকায, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

312.  ফভাোঃ আলনায়ায ফালন, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

313.  াযবভন আিায, এলকায়াকারচায বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

314.  ফভাোঃ আব্দুর আাদ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

315.  ফভাোঃ নূযন্নফী ইরাভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

316.  ফভাোঃ াানুয আরলভা উবিদদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



317.  ফভাোঃ জাােীয আরভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

318.  ফভৌসুভী সুরতানা, ফভবিবন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

319.  াভীভা নাবযন, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

320.  তন্বী যভান, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

321.  জুলয়র যানা, ফিইবয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং।  

322.  ফভাোঃ হুভায়ুন কফবয ফাান,প্যাযাাইলোরজী, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং।  

323.  ফভাোঃ জাবকয ফালন, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

324.  ফভাোঃ াবকর ইরাভ, ফিইবয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।  

325.  ব্যাচী, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

326.  াইপৄয যভান, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

327.  ফযজাউর কবযভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

328.  ফভাোঃ আর আবভন চঞ্চর, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

329.  াদ্দাভ ফালন ফযাভান োন, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

330.  পাবযা নূয-এ-কবফয, োদ্য প্রযুবি ও গ্রাভীণ বল্প,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং।  

331.  ভবযয়ভ আিায, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

332.  ফতু যায়, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

333.  বরব যানী তারকুদায, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

334.  ফভাোঃ ভাকসুদুর ইরাভ নাবদ, ফিয়বয বফজ্ঞান, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

335.  ইনাভ আলভদ,   াজুাবয ও অফলস্টব্স ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

336.  ফভাোঃ ফভফাহুয যভান, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

337.  ফভাোঃ আবপ ফালন বজাদী, পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

338.  জান্নাতুর ফাযী,  শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।  

339.  ফভাছাোঃ জান্নাতুর ফপযলদৌ, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।  

340.  ফভাছাোঃ রবতপা ইয়াবভন ফকবভ, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

341.  ফভাোঃ ভাইদুর ইরাভ, ফক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

342.  ফভাোঃ ফভাস্টাইন বফল্লা, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

343.  ফভাোঃ আরাভ ফালন, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

344.  ফভাোঃ াবযয়ায যভান াভ, োদ্য প্রযুবি ও গ্রাভীণ বল্প, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

345.  ফভাোঃ আরী আকফয,ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

346.  ফভাোঃ ারা উদ্দীন শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

347.  ফভাছাোঃ তাবজয়া সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

348.  রুকানা াযবীন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

349.  বভকাত জাান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

350.  আভাউর হুনা, ভাইলক্রফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

351.  প্রীবতরতা দা, ভাইলক্রফালয়ারজী এড অ াইবজন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

352.  ফভাছাোঃ পাযজানা াযবভন, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

353.  ফভাছাোঃ ায়রা াযভীন, শুবফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

354.  ানবজদা ক, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

355.  আব্দুল্লা-আর-সুবপয়ান শুব, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

356.  ফভাোঃলতৌবদ-উর-আবযপ, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

357.  নাঈভা জাভান বপ্রভা, ফিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

358.  ফভাোঃ বযপৄর ইরভা, শু প্রজনন ও ফকৌবরবফজ্ঞান,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

359.  ভবউয যভান পাভাুলকারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

360.  ফভা:  আবতকুয যভান, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



361.  ভামুদুর াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

362.  এযারী কভা যায়, কৃবল অথ ুংস্থান, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

363.  াান ওয়ারী উল্লা, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

364.  ফভা: আবযপৄর ইজাভ, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

365.  ফভা: বাবুর আবযপ, াজাুবয ও অফল্্ক বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

366.  ফভা: াানুয যভান, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

367.  ফিইজী আকতায, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

368.  াযবথ যানী ফ াল, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

369.  ফভা: ফরার উবদ্দন, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

370.  ফন্ধন চক্রফতী, পর উিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

371.  ফভা: ইনজাভাভ উর ক, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

372.  ফভা: ফালয়ফ আবযবপন, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

373.  জান্নাত আযা, এবগ্রকারচাযার ফকবভব্ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

374.  ফযজওয়ানুর ইরাভ, শুপুবষ্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।ফর-০১৭৯০১৮৮৭২০ 

375.  ফভা: আর ইভযান, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

376.  ফভা: াবযয়ায কবফয, পাভ ু্াকুচায এড অ এনবায়যন ফভন্টার ইবিবনয়াবয , ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।  

377.  ভাবপা আকতায, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

378.  ভাবুফা ইরাভ, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

379.  তাপীভা সুরতানা (ঝুমু), বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

380.  বফরবক আেতায, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

381.  ফভধা আচার্য্ু, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

382.  ফভা: ভাসুদ যানা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

383.  ফভা: যালর, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

384.  তানবজদা আিায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

385.  ইযাত জাান, পাভ ু্াকচুায এড অ এনবায়যন ফভন্টার ইবিবনয়াবযং বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

386.  বদররুফা আিায রাকী, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

387.  ফভাাম্মদ আরী, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

388.  আবযপ আলম্মদ, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

389.  হুরুন্নাায খুব, কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

390.  ফভাছা: াযবভন বযভা,  বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

391.  ফভাছা: উলম্ম াবফফা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

392.  য যালচর অবদবত ফযভা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

393.  ফভা: আবযপৄর ইরাভ, পাভ ু্াকুচায এড অ এনবায়যন ফভন্টার ইবিবনয়াবযং,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

394.  ফভাছা: যাবপকা ফফগভ, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

395.  োন আবপ তপু, কৃবল ব্যফা ও কৃবল অথনুীবত ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

396.  ফজবভন আিায, পাভ ু্াকচুায এড অ এনবায়যন ফভন্টার ইবিবনয়াবযং, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

397.  ফভা: বভজানুয যভান, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

398.  উলম্ম াবফফা আজ ফজাযা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

399.  নুযাত সুরতানা রুনা, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

400.  আবজজুন ফনছা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

401.  সুযাইয়া ফপযলদৌী, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

402.  াবভভা আিায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

403.  ফজযাবতল চন্দ্র যায়, কৃবল বি ও মন্ত্র বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

404.  ভবউবদ্দন াান, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,  ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



405.  ফভাছা: বপ্রয়াঙ্কা জাান, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

406.  যালফয়া আিায, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

407.  ফভাছা: আযজু াযবীন, বপাবযজ ফালয়ারজী এড অ ফজলনটিক বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

408.  ফভাছা: ভারুপা োতুন, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

409.  বনাত সুরতানা, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

410.  নাবপছা োতুন, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

411.  অবিতা বং, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

412.  ফতু যানী াা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

413.  আলয়া ববদ্দকা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

414.  মলরন কুভায ার, ফজলনটিক এড অ প্ল্যান্ট বব্রবিং বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

415.  পালতভা তুজ ফজাযা, প্ল্যান্ট প্যাথরবজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

416.  রুভানা ইয়াবভন, কৃবল যায়ন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

417.  ভারুয ফালযক, কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

418.  রাবফফা পাযজানা, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

419.  বফপুর কাবড অ ফদফ, কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

420.  ফভৌবভতা গু ইবা, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

421.  ফভাছা: তাজলনাবা ইরাভ, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

422.  ালযায়ায জাান, এযাকুয়াকারচায বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

423.  ফভা: নজরুর ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

424.  ফভা: আর ফভলদী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

425.  পাবভদা সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

426.  ফভাছা: যাবজয়া সুরতানা, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

427.  ফভাছা: াযবীন আিায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

428.  ফালর াান বযপ, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

429.  যাবজয়া সুরতানা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

430.  ফভাছা: ফভাছালদ্দকা বরভা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

431.  দৃবষ্ট যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

432.  াবরভা জাান,   বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিস বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

433.  নুযাত নাছযীন, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিস বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

434.  ফভাছা: ভাপৄজা োতুন, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

435.  ফভাবছনা নূয স্বনাু, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

436.  ইপাত আলভদ ফচৌদৄযী, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

437.  রায়রা ফভাস্তাইনা, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

438.  ইপপাত আযা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

439.  পালতভা-তু-আনবজভ কালফযী, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

440.  ফভা: যাাত াান, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

441.  ভানলফন্দ্র নাথ যকায, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

442.  অবভত চন্দ্র দা, কৃবল অথ ুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

443.  ানাজ আিায াথী, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

444.  অনাু যায়, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

445.  গুরান ইয়াবভন, পাভ ু্াকচায এড অ এনবায়যনলভন্টার ইবিবনয়াবযং বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

446.  ভাপৄজা তাবরভা, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

447.  ফভাছা: বযপাতানূয, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

448.  আযবপনা আকতায, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



449.  উলম্ম পাবযা ফালন, কৃবল অথনুীবত, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

450.  ফভা: ফভলবদ জাভান, াজুাবয বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

451.  ফভাছা: ইযাত যালফয়া, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

452.  ানবজদা মুন ইবা, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

453.  রুারী আিায, ফচ ও াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

454.  আবু ালর আব্দুন নূয, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

455.  তাবভনা তাফাসুভ, একায়াকারচায বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

456.  ফভাছা: বভবর োতুন, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

457.  ফভাছা: ছাবফয়া োতুন, বপাবযজ ম্যালনজভলন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

458.  াযবভন আিায ম্পা, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

459.  ব অবধকাযী, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

460.  নুযাত ফালন নুব, বপাবযজ ম্যালনলজন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

461.  ইপপাত জাান, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

462.  ফভা: ফভলদী াান, ফবলেনাযী াজাুবয এড অ অফল্ব্ক বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

463.  ফভা: আবযপৄয যভান, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

464.  এ. ফজি. এভ. োলরদ জুরবপকায, াজাুবয বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

465.  ফভা: জুইফর াান, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

466.  ইযাত জাান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

467.  বুজ চন্দ্র ার, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

468.  ফভা: ভাল আরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

469.  তা কুভায যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, দ্য অফমুি উপী ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

470.  ফভাছা: লুফনা মুবপকা বযা, পাভ ু্াকচায এড অ এনবায়যনলভন্টার ইিবনয়াবযং, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

471.  ফপযলদৌ জাান বতবন্ন, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

472.  নাবজয়া ইরাভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

473.  ফাফরী ফনভ, ফচ ও াবন ব্যফস্থানা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

474.  আবতয়া তাভান্না ছন্দা, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

475.  ফে ারভান জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

476.  াবপয়া আপবযন, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

477.  জুলয়র যানা, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

478.  ফভাছা: জান্নাতুর তাজযী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

479.  জান্নাতুর ফপযলদৌ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

480.  ফভাছা: ফযাকাইয়া জাান, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

481.  ফভা: এন্তাদুজ জাভান জবন, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

482.  বযপাত বফনলত যবপক, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

483.  সুযাইয়া তাভান্না, কৃবল যায়ন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

484.  আবযপা জাান ফচৌদৄযী তন্বী, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

485.  ফভা: ফভলদী াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

486.  রুভানা ইরাভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

487.  ইযাত জাান, কৃবল ম্প্রাযন বিা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

488.  অবর ফবৌবভক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

489.  ফভা: ফোযলভদ আরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

490.  াইপৄর ইরাভ োন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

491.  ফভা: ায়দায আরী, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

492.  মুতাযী আিায ভারুপ, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



493.  আবজজা আিায, কৃবলত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

494.  এপ. এন. কাভারুভ মুবনযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

495.  তনুশ্রী ফদফনাথ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

496.  পালতভা ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

497.  যাবভা োতুন াব, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

498.  াবদয়া তাবভন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

499.  দবযয়াতুন নূয, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

500.  ভবনা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

501.  োবদজা আিায ফভৌসুবভ, ফচ ও াবন ব্যফস্থানা, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

502.  আযাপৄন্নাায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,  ভয়ভনবং। 

503.  ইয়াবভন আিায, লয়র ালয়ন্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

504.  ফভা: কাভার ফালন, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

505.  োবদজা ফচৌদৄযী ফযাজী, কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

506.  ফগৌবযংকয যায়, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

507.  ফভা: আকযাভ ফালন োন, ফচ ও াবন ব্যফস্থানা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

508.  ফভা: ফভাফাযক ফালন, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

509.  তানবীয আলভদ, ফচ কও াবন ব্যফস্থানা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

510.  ভাবদ াান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

511.  আবপ আলভদ যাতুর, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

512.  াবজয়া আলভদ, কৃবল ব্যফস্থনা ও বফনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

513.  ফভা: আফীয ফালন, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

514.  বরবী রুফানী, ফীজ বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

515.  ফভাছা: তাজবন আেতায, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

516.  স্বণ ুচক্রফতী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

517.  পাযানা আপলযাজ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

518.  নাযগী সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

519.  ীভানা ভবল্লবক, ফালয়ালেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

520.  সুনন্দা যকায প্রভা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

521.  যাবকয়া আপলযাজ, কৃবলত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

522.  পাযজানা যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

523.  ফভা: জাবভর উবদ্দন, ফচ ও াবন ব্যফস্থানা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

524.  ফভা: আবযপ াবকর, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রান বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

525.  যাবকফ াান, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

526.  াবদা াবজয়া, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

527.  জাপবযন-উদ-ফদাজা, উদ্যানতত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

528.  ফিবনর ালরাভী ফালন, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

529.  ালরা পাযজানা, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

530.  ফভা: োলরদীন আনাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

531.  ফভা: নুয আরভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

532.  মুতভাঈন জাওয়াদ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

533.  াযবভন সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

534.  সুবাল কুভায ভড অর, কৃবলত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

535.  নাজনীন সুরতানা, কৃবল যায়ন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

536.  াযবভন আিায, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



537.  ফভাছা: আপবযনা াযবীন, কৃবল যায়ন বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

538.  াবদয়া ইয়াবভন বযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

539.  তবনভা যানী যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

540.  ফভা: ালদকুর ইরাভ োন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

541.  ভাবদ াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

542.  ফভা: বজন্নাতুর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

543.  ফভা: ভাইদুর ইরাভ ফাদা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

544.  ফভা: যবফউর ইরাভ আকন্দ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

545.  াগুপা আকতায ঊলা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

546.  ফভা: আর মুিাবদয, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

547.  ফোন্দকায াবদয়া তাফাসুভ, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

548.  যাবদা সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

549.  দুরাযী নাজনীন চাঁদনী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

550.  ফভা: যালদ উর- ইরাভ, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

551.  াাদাত ফালন, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

552.  বনলুপায আেতায জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

553.  মুভতাবনা পৃথুরা, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

554.  িয় কুভায যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

555.  ফভা: আযাপ ববদ্দকী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

556.  ফৌযব ফদফ নাথ, প্ল্যান্ট প্যালথারীজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

557.  ফভাছা: তাবভনা ফালন, প্ল্যান্ট প্যালথারীজ বফবাগ।ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

558.  ফভা: ইভযান োন, বপাবযজ ফেকলনারীজ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

559.  ফভা: আর ফভলদী াান,ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারবজ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

560.  তাবভনা আিায, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

561.  ফভাছা: াবযপৄন আযা, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

562.  ফভা: ইউপ আরী, বপাবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিক, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

563.  অনুযাধা দত্ত্ব, কীেতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

564.  ানবজদা াকী,  কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

565.  াীন আরী যদায, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

566.  মুাযযাত তানীভ, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

567.  ফভা: ভাপৄজুয যভান, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

568.  ফভাছা: োলরদা াযবীন, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

569.  াবদকুর াান, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

570.  ফভা: ফভাজাবদুর ইরাভ, ক্র ফফাোনী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

571.  ফভা: আবযপৄর ইরাভ, বপাবযজ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

572.  তানীভ আযা বভশু, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

573.  ফভা: ইব্রাবভ েবরর, াজাুবয ও অফল্টিস বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

574.  যাবদুর ইরাভ, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

575.  মুকসুদু ালরীন, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারী, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

576.  ফভা: ইপলতোয উদ্দীন, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

577.  ফভা: আবযপ াবদক রা, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

578.  ফভা: আবফদ আফদুল্লা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

579.  নাজনীন সুরতানা, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

580.  ফভাছা: পাযানা কনক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



581.  তাবনয়া উমু্মর ওয়াযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

582.  াানা আপলযাজ, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

583.  ফাবনয়া সুরতানা, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

584.  ফভলদী াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

585.  ফভা: াান আবতকুয যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

586.  উলম্ম াবনপা বনব, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং।  

587.  ভাযবজয়া ভবনয বভশু, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

588.  ায়রা াযবভন তাবনয়া, ীি ালয়ন্প এড অ  ফেকলনারবজ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

589.  আবপয়া াযবভন, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

590.  যাবকবুর াান, পাভাুলকারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

591.  ফভা: যালদ োন বভরন,ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারীজ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

592.  ফভা: কালয় ভামুদ, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

593.  বপাত  ফযাবজয়া, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

594.  নূয-ই-ফপযদউী আকবরভা, ফকৌবরতত্ত্ব ও উিদ প্রজনন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

595.  ভাপৄজা আভাদ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

596.  সুজান বভজাু, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

597.  পয়জুলন্নছা প্রজ্ঞা, বপবযজ ফালয়ারবজ এড অ ফজলনটিস বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

598.  বনবরভা রুফাফা আজাদ, বপবজওরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

599.  ফভা: ফভাত্তালরফ আরী, বপবজওরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

600.  বনযা আকতায, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারীজ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

601.  ফভা: আব্দু ারাভ, ফালয়ালেকলনারবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

602.  ফভা: ফভলদী াান, টিকুারচায বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

603.  ফযাকানা জাান ফভানা, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

604.  সুভাইয়া পাযজানা, প্রাণ যাায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

605.  আপলযাজা সুরতানা, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

606.  যকায ফপাত উর াান, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

607.  ভামুন ফচৌদৄযী, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

608.  ফযলফকা সুরতানা তন্বী, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

609.  ফভা: জাবদুর ইরাভ বজাদ, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

610.  াভীভা আকতায, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

611.  ফভা: আব্দুর োলরক, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারীজ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

612.  ফভা: একযামুর ক, কৃবলতত্ত্ব বফবগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

613.  ফভা: ওভয আরী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

614.  ফভা: ফযাকনুজ্জাভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

615.  . ভ. আব্দুর আরীভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

616.  ফভা: ফদরুজ্জাভান বযাদ, উবিদ ফযাগত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

617.  াবযয়ায আলভদ, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

618.  ফভা: বনজাভ উবদ্দন, প্ল্যান্ট প্যাথরবজ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

619.  বযাজাভ ভবনযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

620.  ইপাত জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

621.  ফভা: ভবউবদ্দন, াজুাযী  এড অ অফল্ব্স বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

622.  ফভা: বযপৄজ্জাভান, ফপ্রাবি ালয়ন্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

623.  ফভা: হুভায়ন কবফয রুলফর, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

624.  ফভাোঃ আব্দুর ভালরক োন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 



625.  ফভাোঃ আরভগীয যায়ান োন, পর উবিদ বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

626.  ফভাোঃ ভামুনুয যবদ ভূ ুঁইয়া, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

627.  াগয চন্দ্র ফদ, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল  বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

628.  পাযজানা যউপ, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

629.  জুনালয়দ আর-াদী, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারজী,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

630.  ফভাোঃ ারা উবদ্দন যালর, প্যাথরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

631.  ফভাোঃ আবযপৄর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

632.  ফভাোঃ নূরুর ইরাভ, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

633.  রায়রা োতুন, বযলফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

634.  ফভাছাোঃ াবদয়া াবভা, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

635.  ফভাছাোঃ ফপরুন নাায, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

636.  ফকয়া আকতায, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

637.  ফভাোঃ ফযজাউর কবযভ, াজুাবয ও অফলস্টবট্ট্রস, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

638.  অনু কুভায যকায, াজাুবয ও অফলস্টবট্ট্রস বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

639.  ফভাোঃ জাপরুর াান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

640.  তাবযক আবজজ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

641.  ফভাোঃ ালয়দুর ইরাভ, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

642.  ততী যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

643.  ইযাত জাান, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

644.  ফভা: সুজন বভয়া, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

645.  ফভাছা: পাযজানা যভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

646.  নাবদয়া আেতায, লয়র ালয়ন্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

647.  ফভা: আবযপৄর ইরাভ, বপাবযজ ম্যালনজম্যান্ট, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

648.  ফভা: াববুয যভান, এলকায়াকারচায বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

649.  স্বণাু াা, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

650.  ফভা: বনয়াজ ফভালদু, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

651.  তাবনভ পাবযা, বপাবযজ ফেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

652.  বনজয়া ফভাান্ত, প্যাথরজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

653.  াবদয়া াযবভন, কৃবল অথংুস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

654.  আপবযন আলভদ, কৃবল ব্যফা ও বফনন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

655.  ফভানাবরছা আপলযাজ, কৃবল ব্যফা ও বফনন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

656.  ফভাোঃ ইভযাউর কালয়, কৃবল ফন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

657.  রূভ চন্দ্র ভন্ত, াজাুবয ও অফলস্টব্স বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

658.  ফভাাম্মদ আভীয ফালন, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

659.  াবফা োতুন, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

660.  চয়ন চন্দ্র যকায বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

661.  বভঠুন চন্দ্র যায়, ীি ালয়ন্প এড অ ফেকলনারজী ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

662.  ফভাোঃ আরতাভা আলযপীন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

663.  ভাথীয বফন ফভাাম্মদ, মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

664.  এ.ফক.এভ.আপাক, কৃবল ব্যফা ও বফন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

665.  োবরদ াান বরংকন, পাভ ু্াকচায এড অ এনবায়যণলভন্টার ইবিবনয়াবযং,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

666.  পাযা তাবনভ, উবিদ ফযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

667.  ফভাোঃ ইব্রাবভ েবরলুল্লা, কৃবল অথুংস্থান বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

668.  তানবীয আলভদ, বপাবযজ ম্যালনজলভন্ট বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

669.  ভবর যানী ফালয়ালেকলনারজী বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 



670.  াবকরা আিায,  কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং  

671.  ফভৌবভতা ফদ তনুশ্রী,লচ ও াবন ব্যফস্থানা, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

672.  আবপ কায়ায, কৃবল ম্প্রাযন বিা বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

673.  ফভাাম্মদ ওয়াবপ যভান, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

674.  ফভাোঃ যাবকবুজ্জাভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

675.  ফভা: সুভন বভয়া, বপাবযজ ফালয়ারবজক এড অ ফজলনটিক, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

676.  ফভা: ফতৌবপকুয যভান, কৃবল বি ও মন্ত্র বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

677.  লুৎপৄন নাায, ফবলেবযনাবয ালয়ন্প বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

678.  ফভাছা: াবদয়া আপবযন ফচৌদৄযী, পৄি ফেকলনারবজ ও গ্রাভীণ বল্প,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

679.  ফভা: ফভলদী াান াবপজ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

680.  যায়ানা ফপযলদৌ,  কৃবল ব্যফা ও বফনন বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং। 

681.  ফবত্র কুভায যায় কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ভয়ভনবং 

682.  ফভাোঃ ালদকুর ইরাভ, বএইচবি গলফলক, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

683.  জাবদ ফালন, বএইচবি গলফলক, টুয়াোরী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী,টুয়াোরী। 

684.  ফদফাব চন্দ্র আচার্য্ু, বএইচবি গলফলক, এবগ্রবফজলন এড অ ভালকটুিং বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

685.  সুভন াা, বএইচবি গলফলক, কীেতত্ত্ব বফবাগ, ফলয ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা 

686.  লন্তাল চন্দ্র চন্দ, বএইচবি গলফলক, পর উবিদ বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভবনং। 

687.  ফভাাম্মদ জাভলদ আরভ, বএইচবি গলফলক, কৃবল ম্প্রাযণ বিা বফবাগ,  ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

688.  ইপপাত আযা ভাজাফীন, বএইচবি গলফলক, কৃবল ম্প্রাযণ বিা বফবাগ,  ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

689.  ফভাোঃ এনামুর ক, বএইচবি গলফলক, ভাইলক্রাফালয়ারজী এড অ াইবজন বফবাগ,  ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

690.  ফভাোঃ আবতকুর ইরাভ, ফকৌবরতত্ত্ব ও উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

691.  আজায আরী, বএইচবি গলফলক, বপাবযজ ফালয়ারজী এড অ ফজলনটিক বফবাগ, ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

692.  রুভানা যভান, বএইচবি গলফলক, ফালয়ালেকলনারজী  বফবাগ, ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

693.  ফভাছাোঃ অনাবভকা নাবযন, বএইচবি গলফলক, কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

694.  ভান কাবন্ত াা,বএইচবি গলফলক,ফালয়ালেকলনারজী, ফাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং 

695.  ফযাজীনা ইয়াবভন (রাকী), বএইচবি গলফলক, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,  ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

696.  াবদক যভান,বএইচবি গলফলক,কৃবল অথনুীবত বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

697.  উত্তভ কুভায যকায,বএইচবি গলফলক,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

698.  ফযালভজা োনভ, বএইচবি গলফলক, কৃবল অথনুীবত বফবাগ,ফাংরালদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবং। 

 

১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, লন্তাল োোইর। 

 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

699.  ফভাোঃ োবরত াান বযলয়র, বযলফ বফজ্ঞান ও ম্পদ ব্যফস্থানা বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর  

700.  ভইনুর াান, বযলফ বফজ্ঞান ও ম্পদ ব্যফস্থানা বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

োংগাইর 

701.  াফবযনা ফলরন, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর 

702.  মুিা দা, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর 

703.  ফভাোঃ ফভযাজুর ইরাভ, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, োংগাইর 

704.  আপানা আিায, োদ্যা পুবষ্ট ও প্রযুবি বফজ্ঞান বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, লন্তাল 

োোইর। 

705.  াঈদা সুরতানা, পৄি ফেকলনারবজ এড অ বনউব্ন ালয়ন্প বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

লন্তাল োোইর। 

 



১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মলায। 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

706.  ফবরনা আিায, জীন প্রলকৌর ও মজফপ্রযুবি,মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মলায 

707.  াবভভা োন সুবভ, জীন প্রলকৌর ও মজফপ্রযুবি, মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মলায 

708.  তালযা ইরাভ ঋবত, জীন প্রলকৌর ও মজফপ্রযুবি,মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয় 

709.  ফভা: াদ্দাভ ফালন জীন প্রলকৌর ও মজফপ্রযুবি,মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

710.  ফভা: তাবযক ইভাভ, ভৎস্য ও মুদ্ বফজ্ঞান বফবাগ, মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

711.  ফভাোঃ ভানুন কফীয,ফজলনটিক ইবিবনয়াবযংএড অ ফালয়ালেকলনারজী,মলায বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়,মলায। 

১৬ ও ১৭ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। 
নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

712.  ইযাত যালফয়া, এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

713.  নাফীরা নাযীন, এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

714.  মুাম্মদ ভাঈন উবদ্দন ালোয়াযী,এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয় ,খুরনা। 

715.  ফভলদী ফভাদালেয, নগয ও বযকল্পনা বিবপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

716.  যাবকবুর এান, নগয ও বযকল্পনা বিবপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

717.  আর-ফপযলদৌ আলম্মদ,নগয ও বযকল্পনা বিবপ্ল্ন,খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

718.  ফভাোঃ মুবপকুয যভান,স্থাতয বিববপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

719.  াধন চন্দ্র স্বণকুায,এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

720.  সুফণাু যকায,এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

721.  তাজবভনা আজলভযী,এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

722.  ানবজদা আিায,এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

723.  তভাবরকা যকায, এনবায়নলভন্টার ালয়ন্প, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

724.  ফভাোঃ ভামুদুজ্জাভান তাওীদ, দাথ ুবফজ্ঞান বিববপ্ল্ন, খুরনা প্রলকৌর ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়,  খুরনা 

725.  ভালদফ ার,দাথ ুবফজ্ঞান বিববপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়,খুরনা। 

726.  ফভাোঃ ফাাগ াযলবজ, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা । 

727.  ফভাোঃ বুয উবদ্দন, গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা 

728.  াথী োতুন,গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা 

729.  উজ্জর কুভায ভবল্লক,বএইচবি গলফলক,গবণত বিববপ্ল্ন, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

730.  বনরয় ফবৌবভক, পালভুী বফবাগ, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

731.  ফভাছা: াযবভন আপলযাজ , পালভুী বফবাগ, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

732.  কবনকা যানী দত্ত, পালভুী বফবাগ, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

733.  ফভা: ভবনরুর ইরাভ, পালভুী বফবাগ , খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

734.  ানাইন ইভবতয়াজ, পালভুী বফবাগ, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

735.  ইভযান ভামুদ, পালভুী বফবাগ, খুরনা  বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

736.  পাযানা ইয়াবভন, পালভুী বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

737.  ফজযাবত ভবল্লক, বপাবযজ এড অ ফভবযন ালয়ন্প বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।  

738.  ফভা: নালয আর ফভলদী, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।  

739.  প্রলন ভজুভদায, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।  

740.  ফে আাদুজ্জাভান, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। 

741.  তাবনয়া সুরতানা ফভানা, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।  

742.  ফভা: াবভদুর ইরাভ, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

743.  ফভাোঃ যবফউর আরভ, বএইচবি গলফলক, পলযব্ এড অ উি ফেকলনারজী বিববপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

744.  আবযপা াযবভন, বএইচবি গলফলক, পলযব্ এড অ উি ফেকলনারজী বিববপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 

745.  তাবনয়া ইরাভ, বএইচবি গলফলক, পলযব্ এড অ উি ফেকলনারজী বিববপ্ল্ন, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা 
 



১৬ ও ১৭ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে খুরনা খুরনা প্রলকৌর ওপ্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

746.  ফভাোঃ ভামুদুজ্জাভান তাওীদ, দাথ ুবফজ্ঞান বিববপ্ল্ন, খুরনা প্রলকৌর ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়,  খুরনা 
 

১৬ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়,কুবষ্টয়া। 
 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

747.  জান্নাত আর-পয়ার, পবরত যায়ন ও যাায়বনক প্রযুবি, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়,কুবষ্টয়া। 

748.  ফভাোঃ াগয ফালন, পবরত যায়ন ও যাায়বনক প্রযুবি, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়,কুবষ্টয়া। 

749.  ফভা: ইউনু আরী, ফালয়ালেকলনারবজ এড অ  ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং,ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া 

750.  এএভ, জহুরুর ক, ফালয়ালেকলনারবজ এড অ  ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং,ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া 

751.  ফভা: ারা উবদ্দন, পবরত পুবষ্ট ও োদ্য প্রযুবি  বফবাগ,ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়া 

১৩ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে াফনা বফজ্ঞান ও  প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

752.  ফভাোঃ নাজমুর ফালন,  গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা  

753.  ফভাোঃ বুয উবদ্দন, গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা 

754.  াথী োতুন,গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রযুবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা 

১৯ ও ২০ জুরাই, ২০১৭ তাবযলে  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী। 

নং ছাত্র-ছাত্রী/গলফলকলদয  নাভ ও ঠিকানা  

১ ২ 

755.  ফভাাোঃ যাবফয়া োতুন, গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

756.  ফভাোঃ নূয আরভ, পবরত গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

757.  ফভাোঃ আব্দুর াবকভ, গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

758.  াবফবুল্লা, গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

759.  ফভাোঃ জাকাবযয়া ববদ্দক, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

760.  আইনুন তাজযী, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

761.  ফভাোঃ আর ভামুনুয যবদ, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

762.  ফভাছাোঃ াবদয়া আপবযন িাবরয়া,যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।  

763.  ফভাোঃ ওয়ালজদ আরী, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

764.  আব্দুয যাজ্জাক, যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

765.  বজবনয়া সুরতানা, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

766.  ফভাোঃ হুভায়ুন কবফয, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

767.  বজবনয়া সুরতানা, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

768.  ফভাোঃ খুযীদ আরভ,পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

769.  ফভাোঃ আতাউয যভান, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

770.  ফভাোঃ াবফ ভাকসুদ, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

771.  ফভাোঃ যীপ,পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

772.  আপলযাজা ইয়াবভন, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

773.  ফভাোঃ াবভদুর ইরাভ, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

774.  নাবপা আলভদ, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

775.  ানবজদা ফপযলদৌ, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

776.  ফভাোঃ ভনসুয যভান, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ,যাজাী যাজাী। 

777.  ফভাোঃ জাবকয ফালন, পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইলরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

778.  আরী ফালন, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 



779.  ফভাোঃ আর আবভন ফালন, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

780.  যজনী বফশ্বা ইবত, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

781.  উন্নবত যানী দা, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,  যাজাী।  

782.  অিরী যানী, দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

783.  জাবদ বফন ায়দায, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

784.  আভজাদ ফালন, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

785.  সুবপ্রয়া াা, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

786.  ফভাছাোঃ পাবতভা োতুন, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

787.  ফভাোঃ াভীভ ফযজা, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

788.  ফভাোঃ ওভান গবন, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রলকৌর, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

789.  যবকফ াান, ইনপযলভন এড অ কবভউবনলকন ইবিবনয়াবযং বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,  

790.  এইচ,এভ,আদনান, ভূতত্ত্ব ও েবনবফদ্যা  বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

791.  ফভাাোঃ ভভতাজ োতুন, ভূতত্ত্ব ও েবনবফদ্যা  বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

792.  যালর েন্দকায, ভূতত্ত্ব ও েবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

793.  পাবতভা তাবনা,কবম্পউোয ালয়ন্প এড অ ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

794.  ফভাাোঃ ফযলনা োতুন, কবম্পউোয ালয়ন্প এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

795.  ফভাোঃ তালযক ফালন,তবড়ৎ ও ইলরক্বনক ফকৌর বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী। 

796.  আ..ভ. ফদরুলদ্দাজা, তবড়ৎ ও ইলরক্বনক ফকৌর বফবাগ,  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী। 

797.  পজলুয যীদ, মন্ত্রলকৌর বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

798.  াভীভ ফযজা, পবরত দাথ ুএফং ইলরক্বনক ইবিবনয়াবযং বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

799.  তন্য় চক্রফত্তী, পবরত যায়ন ও যায়ন প্রলকৌন বফবাগ,   যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

800.  ফভৌসুভী আিায, গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

801.  ফভাোঃ আবতকুয যভান, ভূ-তত্ত্ব ও েবনবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

802.  ইবতাভ ক্বাবফদ,দাথ ুবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

803.  ফভাা: তাবযভা তাফাসুভ, গবণত বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

804.  নাবদা যভান, গবণত বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

805.  এানুর ক, ইনপযলভন এযাড অ কবভউবনলকন ইিবনাবযং,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

806.  সুবভত কুভায, ইনপযলভন এযাড অ কবভউবনলকন ইিবনাবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

807.  বভঠুন কুভায, ইনপযলভন এযাড অ কবভউবনলকন ইিবনাবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

808.  ফভাোঃ াভসুর আরভ,পবরত যায়ন ও যায়ন প্রলকৌর,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

809.  ফভাোঃ ইবরয়া যভান, তবড়ৎ ও ইলরক্ট্রবনক ফকৌর,যাজাী প্রলকৌর ও প্রযুবি  বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

810.  বস্দগ্ধা আিায বমু, ভূতত্ত্ব ও েবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

811.  ফভাোঃ নাজমুর াান,ভূতত্ত্ব ও েবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

812.  পালতভা-তুজ-ফজাযা,বযংখ্যান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

813.  ফভাোঃ নূয ফাফন,গবণত বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

814.  সুভন কুভায াা,ভূ-তত্ত্ব ও েবনবফদ্যা বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

815.  ভীযা যানী ফদফনাথ বযংখ্যান বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

816.  আজযা তাবনভ বযংখ্যান বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

817.  ফভাোঃ তাওয়াবুন্নাায, বযংখ্যান বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

818.  ফভাোঃ ফবরভ ফযজা, বযংখ্যান বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

819.  উলম্ম কুরসুভ,বযংখ্যান বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

820.  ফভাাোঃ াবরভা োতুন,এভবপর গলফলক,পবরত দাথ ুবফজ্ঞান ও ইবিবনয়াবযং, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

821.  ফভাোঃ ফতৌবদুর ইরাভ,এভবপর গলফলক,বযলফ বফজ্ঞান ইনবস্টটিউে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

822.  ফগৌয চাঁদ ভজুভদায, ইনবস্টটিউে অফ এনাবজু, বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।  

823.  হৃবদতা আপতাফ, ম্যালেবযয়ার ালয়ন্প এড অ ইবিবনয়াবযং বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

824.  ময়দ ভামুদ-উর-ইরাভ, বএইচবি গলফলক,বযলফ বফজ্ঞান ইনবস্টটিউে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

825.  ফভাোঃ ফগারাভ ালপজ, বএইচবি গলফলক, পবরত গবণত বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

826.  ভাপৄজা োতুন র্তবপ্ত, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 



827.  জাইদুয যভান বুজ প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

828.  ফভাোঃ যািী-আর-বজাদ প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

829.  ফভাোঃ আেতায ফালন, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

830.  জান্নাতুর ফপযলদৌ , উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

831.  াবপজা োতুন, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

832.  পাযানা োনভ, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

833.  ফনাবন আনজুভ বঝবরক, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

834.  ফভাছাোঃ নাছবযন সুরতানা উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

835.  ারুর যাণী, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

836.  ফদরুন্নাায ইবা, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

837.  ফভাছাোঃ আলভনা োতুন, উবিদ  বফজ্ঞান বফবাগ যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

838.  ফভাছ: সুভাইয়া আরভ, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

839.  তানবজয়া সুরতানা, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

840.  ফভাোঃ াানুজ্জাভান ভাবনক, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

841.  আশুযা োনভ বরা, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

842.  রবতপা ফফগভ, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

843.  ফভাোঃআতাউয যভান,ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

844.  লুফাতুর আযবফয়া, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

845.  আালম্মদ রুবস্ত, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

846.  াযওয়াত  তাজবযয়ান, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

847.  াবযন পালতভা, ফজলনটিক ইবিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

848.  পাযজানা ইরাভ, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

849.  আবযপৄর আরাভ, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

850.  বরব োতুন, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

851.  সুযাইয়া াযবভন, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

852.  আবদফা আঞ্জুভ, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

853.  তানুফা ইরাভ, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

854.  ফভাোঃ দবফরুর ইরাভ, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

855.  আযবপন বযপাত, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

856.  ভীয যালদ আরী, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

857.  বভরন কুভায ফ াল, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

858.  ফভাোঃ ফবরভ আলম্মদ, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

859.  ফভাোঃ বযপৄর ইরাভ, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

860.  ফভাাোঃ পবযদা োতুন, পালভুী বফবাগ যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

861.  ায়াদুল্লা, পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

862.  ফভাোঃ াীন যকায , পালভুী বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

863.  ফক. এ. আানুর কবফয, প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

864.  ফভা: পয়জুয যভান প্রাণ যায়ন ও অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

865.  ভাসুভা াযবীন, ভলনাবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

866.  সুযাইয়া ইয়াবভন, ভলনাবফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

867.   িাোঃ এভ,এভ,আরভগীয বদ্দীক আিাী,এভবপর গলফলক, ইনবস্টটিউে অফ ফালয়ারবজকযার ালয়লন্প, যাজাী 

বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী 

868.  ফযাকানা আযা রুব, এভবপর গলফলক, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী 

869.  ভারুয ই-কাউছায,এভবপর গলফলক, ফজলনটিক ইিবনয়াবযং এড অ ফালয়ালেকলনারবজ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, 

যাজাী। 

870.  ফাবনয়া আিায বনব, ফবলেবযনাবয এড অ এবনলভর ালয়লন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

871.  সুভাইয়া আিায, বপাবযজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

872.  ফভাস্তাবযন আিায, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 



873.  ফভা: যালর আরী, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

874.  ফভা: আইনুবদ্দন ক, বপাযীজ বফবাগ,  যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

875.  ফভাছা: ফাবনয়া োতুন, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

876.  ফভাস্তাবপজুয যভান, বপাযীজ  বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

877.  আব্দুল্লা আর ভাসুদ, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

878.  িাবরয়া োতুন, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

879.  কাকরী ফ াল, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

880.  তা কুভায ীর, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

881.  স্বন কুভায ফাক, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

882.  ফভা: ভবভনুর ইরাভ, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

883.  ছন্দা াযবীন, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

884.  ফভা: আবনছুয যভান, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

885.  পূজা ফদফী, কৃবলতত্ত্ব এফং কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।  

886.  ফভাা: াবকরা োতুন, কৃবলতত্ত্ব এফং কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

887.  ফযভা াযবীন, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

888.  জাবকয়া পালতভা, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

889.  ফভাা: ফযাজাভ ভবনযা, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

890.  ফভা: আর-াফা, এলগ্রানভী এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেনন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

891.  আজলভযী সুরতানা, এলগ্রানবভ এড অ এবগ্রকারচাযার এসলেন, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

892.  ফযানা াযবীন, ফবলেবযনাবয এড অ এবনলভর ালয়লন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।  

893.  ফভা: ফপযলদৌ যভান, ফবলেবযনাবয এড অ এবনলভর ালয়লন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।  

894.  ফভা: পাইার ইরাভ, ফবলেবযনাবয এড অ এবনলভর ালয়লন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

895.  আব্দুল্লা আর ভামুন, ফবলেবযনাবয এড অ এবনলভর ালয়লন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

896.  ফভাছা: আকবরভা োতুন, ক্র ালয়ন্প এড অ ফেকলনারবজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

897.  বযা যানী, ফবলেনাবয এড অ এবনলভর ালয়ন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

898.  ফভাোঃ বযয়াজুর ইরাভ, এভবপর গলফলক, ফবলেবযনাবয এড অ এবনম্যার ালয়লন্প,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।  

899.  ভামুদ াান তালযক, বএইচবি গলফলক, বযলফ বফজ্ঞান ইনবস্টটিউে, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

900.  ভাপৄজা োনভ ীভা, এভবপর গলফলক, োদ্য ও পুবষ্ট বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।   

901.  ফভাোঃ যাজ্জাকুর ইরাভ, বএইচবি গলফলক, ইনবস্টটিউে অফ ফাংরালদ স্টাবিজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

902.  আম্মদ ফালন, বএইচবি গলফলক, ইনবস্টটিউে অফ ফাংরালদ স্টাবিজ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী 

903.  ফভাোঃ ফাদরুর ইরাভ, বএইচবি গলফলক, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। 

904.  ইযাত তাভান্না, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী, 

905.  ফযাকানা আযা রুব, এভবপর গলফলক, প্রাবণবফদ্যা বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী 

906.  ফফগভ  াইপৄন বনা,যায়ন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়,যাজাী। 
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ছাত্র-ছাত্রী/গলফললকয স্বািয ও তাবযে 

 

 

 

 

 

ভন্তব্য  াযবাইজালযয স্বািয                   বফশ্ববফদ্যারলয়য লি 

ও তাবযে   (ীর)       বফবাগীয় প্রধান/লযবজস্টায/উাচাম-ুএয স্বািয  

                          ও তাবযে ( ীর) 

 

 

   -‘ ’                       

 

আবভ/আভযা বনম্নস্বািযকাযী বফজ্ঞান ও প্রযুবি ভন্ত্রণারলয়য প্রবতবনবধ বললফ ফপলরাবপ্রাপ্ত উবল্লবেত ছাত্র-ছাত্রী/গলফললকয গলফলণায 

কাজ লযজবভলন প্রতযি কযায উলদ্দলে উবল্লবেত বফশ্ববফদ্যারয় বযদনু কবয। বযদলুন প্রতীয়ভান য় ফম, ............... 

 

 

 

            কভকুতাুয স্বািয 

                 ( ীর)   

 

 

  


