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  ০৬ অদটাফয, ২০১৬ 

 
বফলয়: ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছরয জাতীয় বফজ্ঞান  প্রমৄবি (NST) রপদরাব কভ থসূবচয     ও           বফলদয় আদফদনকাযীদদয 

াক্ষাৎকায গ্রণ াংক্রান্ত। 

 

২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছদয বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয় কর্তথক জাতীয় বফজ্ঞান   প্রমৄবি (NST) রপদরাব প্রদাদনয জন্য     

ও          বফলদয় আদফদনকাযীদদয াক্ষাৎকায গ্রণ এতদদে তাবরকায় ফবণ থত তাবযখ  ভয় অনুমায়ী (াপ্তাবক ছুটিয বদন) 

প্রবতবদন কার ৯-০০টায়                                 ,          ,      ও,       অনুবিত দফ। াক্ষাৎকাদযয ভয় 

আদফদনকাযীগণদক গদফলণা কাম থক্রদভয ২ াতায Synopsis-এয ৫ কব  (আদফদনকাযী  তত্ত্বাফধায়দকয স্বাক্ষয), কর নদদেয 

মূরকব, ববতথয যবদ  প্রদয়াজনীয় অন্যান্য কাগজে (প্রদয়াজন রক্ষদে) দে আনদত দফ। 

 ২।     তাবরকায় ফবণ থত ছাে-ছােী/গদফলকগণদক বনধ থাবযত তাবযখ  ভয় অনুমায়ী াক্ষাৎকাদয অাং গ্রদণয জন্য বনদদ থক্রদভ অনুদযাধ 

কযা দরা। 

াংমৄবিিঃ ফণ থনাভদত। 

                                                                                                                                        

স্বাক্ষবযত/০৬-১০-২০১৬ 

                                                                                                              ( রভািঃ াজাান ) 

                                                 কাযী বচফ 

                                                                                                            রপান: ৯৫৫৯৯৩১ 
                    Email:section12@most.gov.bd 

বফতযণ:  াংবিষ্ট কর আদফদনকাযী। 

   

দয় অফগবত  প্রদয়াজনীয় কাম থাদথ থ অনুবরব: 

১। রপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদবচফারয়, ঢাকা (এতদদে াংমৄি তাবরকাটি এ ভন্ত্রণারদয়য দয়ফাইদট 

প্রকাদয অনুদযাধ)। 

২। মৄগ্ম-বচফ (উবফউ)-এয ব্যবিগত কভ থকতথা, বফজ্ঞান  প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদবচফারয়, ঢাকা । 

৩। াংবিষ্ট নবথ ।  

 

     

 

               

http://www.most.gov.bd/


াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৮-১০-২০১৬,বনফায, কার ৯.০০টা রথদক 

 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

1.  এ  এ             ,                                                       ।    -০১৭৪৬-০২৯৩১২ 

2.               ,                                                         ।    -০১৭১৭--৩০২৪৪৪ 

3.               ,                                                         ।    -০১৭১৮-৫৪৩৩৮৭ 

4.             ও                                                            ।    -০১৭৪০-৯৩৬৩৪৪ 

5.                                 এ                                                ।   -০১৭৪৮-৯১০৬১৭ 

6.         ,                                             ।   -০১৭৭৪-২৯৬৯৩৫ 

7.                                                                      ।   -০১৭৪০-০৬২০৭০ 

8.                                                                         ।    -০১৭১৭-৬২৬৮৩৩ 

9.                                                                           ।    -০১৭৮৪-৯৮৪০৪১ 

10.                  ,                                                        ।    -০১৭৭০-৮০৩৪০০ 

11.                                                                   ।   -০১৭৪২-৪১১০৭৫ 

12.               ,     ও         ,                                ।    -০১৭৪৩-৮০৪৩০২ 

13.                                    এ                                         ।    -০১৭১৬-১২১৪১৪ 

14.                                                                         ।   -০১৭৩৭-০৪৩০৭৭ 

15.              ,                                             ।    -০১৭৫৪-২৫৫৯০৩ 

16.              ,                                              ।    -০১৭৩৮-৭৩৫১০৩ 

17.                  ,                এ                                         ।    -০১৭৩১-৭২১১৪৫৩ 

18.                  ,     ও                                         ।   - 

19.                ,                                                         ।    -০১৭৮৩-০৩২৫০৩ 

20.                                                                               ।    -০১৮৩৭-৩৫০৪০১ 

21.                                                                                     ।    -০১৭৩৮-২৫৪৬৬৮ 

22.                                                                  ।   -০১৭৮০-৫০৬৫২৩ 

23.                                          এ                                         ।   -০১৭১৭-৪০২৬৪৫ 

24.                                                                     ।    -০১৭১৯-৩৬৪৪৯৮ 

25.                                এ                                               ।    -০১৯২৯-৮৬০৮৮২ 

26.       এ                                                           ।    -০১৭৯৩-৭৪৫৪৬০ 

27.               ,        এ                                                    ।    -০১৭৯৮-৯৩৫৭৫১ 

28.                               এ                                                  ।    -০১৭৪৭-৫৪৬৫৬১ 

29.                                এ                                               ।  

30.                                                                      ।    -০১৭১৩-৭৩৯২৮১ 

31.                                                                          ।    -০১৭৭৫-৫৯৬১০৮ 

32.                                                                        ।    -০১৭৫৪-২৭২০৪০ 

33.                                                                          ।    -০১৭২৪-৩২২৪৮৮ 

34.                                                                     ।    -০১৭৫৬-৬০৯২০৪ 

35.              ,                                              ।    -০১৭৪৮-০৭৬৮৪৪ 

36.               ,                                                    ।    -০১৯২৩-৪০৯৪২০ 

37.                                                                       ।    -০১৯১৬-০০৬১৬১ 

38.                  ,                                                ,    -০১৭২৯-৮০২৫৯৫ 

39.                                     এ                                         ।    -০১৭৩৯-০১৭৫৪৭ 

40.                                                              ।    -০১৭২৪-৬২৫০৭১ 



 

41.                                                                    ।।   -০১৭৩৭-৩৫৮৮৫১ 

42.                      এ                                         ।   -০১৭৪০-৪৩৮৮৫১ 

43.  রভািঃ রভা                                                                       ।   -০১৬৭৬-২৬৭৪০৬ 

44.                       ও                                      ।   -০১৬৭৪-৫৪৮৮০৭ 

45.                             ও                                       ।   -০১৭৩৮-২৮১৮৩১ 

46.                             ও                                                 ।   -০১৭৩১-৯৫১৪৪৩। 

47.                                                                 ।   -০১৭৮৬-১১৭৭১৬ 

48.             ,        ও                                               ।   -০১৭১৭-৭২৭০৯১ 

49.    এ                                                                   ।   -০১৭৩৭-১৫৪৯৮৮ 

50.                        কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৬-৯৬৭৪৪৪ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৯-১০-২০১৬,যবফফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

51.                     কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৫৬-৯৭৭৭২৯ 

52.          ও              কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৭-২৩৮৫৯৯ 

53.                   কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩১-১৮৪৭৯৫ 

54.                                এ                                         ।   -০১৭৩৩-৯৯৪২৭৭ 

55.                                                                       ।   -০১৭২৯-৮১৫৪৯০ 

56.                                                           ।   -০১৭৩৬-৫৮১৪৩০ 

57.                       ,                                ।   -০১৭২৩-১৭২৩৪৭ 

58.                             ,                               ।   -০১৭৩৩-৭২৮১৮৬ 

59.             ,               এ                                         ।   -০১৭৮০-৫৪২২৯৫ 

60.                                   এ                                         ।   -০১৭৩৭-৭২৮১৪৪ 

61.                                                                         ।    -০১৭১৭-০১৫১৭৫ 

62.            -  -                                                    ।    -০১৭২৩-২৪৮৮৫৬ 

63.                                ,                                ।   -০১৭৩৭-৮৪৯১৮৩ 

64.                                                          ।   -০১৭৩৮-১৫৩৬৮৩ 

65.                                                                              ।   -০১৮৫৩-৪৩৪৭৪১ 

66.                                                            ।   -০১৭৭০-৮৪৬০৬৩ 

67.  এ  এ                        ও                                        ।   -০১৭৯৭-০১১৮৩৮ 

68.            ,                                                    ।   -০১৭৬০-৭৯৭৮১৭ 

69.                                                             ।   -০১৭৬৩-১২১৬৪১ 

70.                                                              ।   -০১৭৬০-২৩৬৪০২ 

71.                                                               ।   -০১৬২৫-৮৪২৩৭৩ 

72.                                                           ।   -০১৭৮৮-০৯২৫৪৪ 

73.                         এ                                  ,         ।   -০১৭৬১-৭৬৩২৯১ 

74.                                                               ।   -০১৭৪৫-৪২৩৬২০ 

75.                                                                            ।   -০১৭১০-২২৯৫৮৩ 

76.                                                                     ।   -০১৭৬০-২৮৬৩৫৩ 

77.                                                                   ।   -০১৭৪৪-৮৭৪৪৯০ 

78.                ,                                                       ।   - 

79.                                 ,                               ।   -০১৭১৪-৮৪৫০৭৩ 

80.  এ  এ       -  -              ও                                               ।   -০১৭৩১-৭২৩১৬৮ 

81.                             ও                                               ।   -০১৭২৯-৪৫৭৮০০ 

82.                                                          ।    -০১৭৩৮-১১৩৩৩৮ 

83.          ও                                                        ।    -০১৭৩৭-৭১০৮৯১ 

84.                                                            ।   -০১৭২৮-৬১৬৬৩৫ 

85.                                                                      ।    -০১৭২৯-৯৪১৮৪১ 



86.                                                                    ।    -০১৯২১-০৭৫০৪৪ 

87.                                                                    ।    -০১৭৩১-৪৮২৭৬৮ 

88.                                                                  ।    -০১৭২২-৮৮২২৫৩ 

89.                                                                 ।    -০১৭৫১-৪৫৫৪৫৫ 

90.              বন্ত,                                              ।    -০১৭১৭-৭৯৬১৮৬ 

91.         ,                                             ।    -০১৭৩৭-৪৯৬৯৬১ 

92.                                                                          ।    -০১৭৮৭-০৯৯০৪০ 

93.                                                                     ।    -০১৭১১-৪৭৭৭৯৩ 

94.                                                                   ।   -০১৭১৭-১৪১৬৯৬ 

95.                                                                        ।    -০১৭২২-৪২৪৫৫৯ 

96.  এ    এ                  ও                                       ।    -০১৬৮২-২৯৩৭৭৭ 

97.                                                                      ।    -০১৭১৯-২৪৭৮১৩ 

98.           দ                        ও                                               ।    -০১৭৩৭-৮৮০৯৭৬ 

99.                                                                     ।    -০১৬৮৪-৫৮২৫৮৩ 

100.                                                             ।    -০১৭৬২-৪৬৬৯৩২ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১০-১০-২০১৬,বৃস্পবতফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

101.                                   ও                                             ।   - 

102.                                                                          ।    -০১৭৬০-৪১৫৭৬৪ 

103.                                                                   ।   -০১৭৮৭-৬০৫৪২৫ 

104.                                  এ                                         ।    -০১৭৪৩-২৩০২০৪ 

105.                                                             ।   - 

106.                                                                    ।    -০১৭৩৯-৫৩২২২২ 

107.                                                                     ।    -০১৭৪৯-৫০০৩৮৪ 

108.                                                               ।   -০১৭৩৮-০৩২৬১৩ 

109.                            ও                                         ।   -০১৭৩৭-৮৫২৭৮০ 

110.                                                                        ।    -০১৭৪০-৩৮৬৩৩১ 

111.                            ও                                         ।    - 

112.  রপৌ                                                                 ।    -০১৬৭৬-৪১১৪৪২ 

113.                                                                      ।    -০১৭৮১-৮৮১২৫৮ 

114.                                                               ।    -০১৭২৯-৩২০০০১ 

115.                                 এ  এ                                                      ।   -০১৭১৬-৮৪৯৬৮৬ 

116.                               এ                                         ।   -০১৭১৯-৮১১০৮২ 

117.                     এ                                                  ।   -০১৭৩৭-১৩৫২৪০ 

118.                          ও                                          ।   -০১৭২৩-৪৫৯৯৯৫ 

119.                              ও                                        ।   -০১৭৪৮-০২০৯৬২ 

120.                      ও                                        ।   -০১৭৪৩-৬৯১৭৩০ 

121.    -                                                                ।   -০১৭৩৭-৫৩৬৫৬৫ 

122.           -  -                     এ                                         ।   -০১৭১৭-৫৭৯৮২৩ 

123.                                                                         ।   -০১৭৬৩-১৭২৪৮৮ 

124.           ভ                এ                                                   ।   -০১৭২৩-৪৫০২৪৮ 

125.                                                                             ।   -০১৭৩১-৯৩৫৫৩৫ 

126.                                                                       ।   -০১৭৭৩-৮৭৮০৩৮ 

127.            -  -                                                        ।   -০১৯৩০-৩১৫৫৪৯ 

128.                                                                       ।   -০১৭১৯-১৭৫০৭০ 

129.                                                                                     ।   -০১৭৩৩-৭৭৮৯৪৯ 

130.  রভািঃ ভাপৄজুয যভান, ফাদয়াদটকদনারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭৯৩-৩৩১৬৬১ 

131.  রভাছািঃ জান্নাতুর ভায়া,বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট,                                ।   -০১৭১৯-৮৮৭০২৮ 



132.  তাবভনা আিায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৬৭৭-৫১৬৩৯৬ 

133.  সুতা ফাক,কৃবল যায়ন বফবাগ,                                ।   -০১৭৮৬-৪৯৪৭৪১ 

134.  পাযা তাবনভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৬৭-৫২২২৪০ 

135.  াইদী যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৬৮০-২৩০৩৪৮ 

136.  াজাান আরী যদায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৬২-৯০২৬১৯ 

137.  যাদদ ফাবু,উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                                   -০১৭৩৭-১৪৩৯৬৯ 

138.  বফপুর যায়, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৭৩-৭৮৮৫০৪ 

139.  রভািঃ আবভনুয যভান, াজথাবয  অফদেবিক্স,                                ।   -০১৭৫১-০২৫৮৫৯ 

140.  ানবজদা আপবযন মুন্নী, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১-২০৩০০০ 

141.  বপাত রাাইন জয়া, শুপুবষ্ট বফবাগ,                                ।   -০১৭৪২-০৭৬০২৯ 

142.  াযবভন বকদায ইভা, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৫২-৪৯১৬৫১ 

143.  অমৃতা বিত, ভাইদক্রাফাদয়ারজী  াইবজন বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৬-৬৫১৯৭৬ 

144.  রখ াযবভন আিায, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৩-২২১৬৫০ 

145.  রভািঃ আকযামুজ্জাভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৪-৩৬৭৯২৪ 

146.  রভাছািঃ রজানা আিায, ফাদয়াদটকদনারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭৭৩-৯৩৮৮৯৭ 

147.  জাঈদ তালুকদায, াজথাবয  অফদেবিক্স,                                ।   ০১৬৩১-৪৭১৯৩০- 

148.  বরব যাণী যকায,শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৮৫৩-০৮৮০৬৬ 

149.  রভািঃ আদনায়ায রাদন, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৫৭-৭৭১১৫৫ 

150.  আবপয়া জাবন, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৩১-৯১২৯০১ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৩-১০-২০১৬,     ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

151.  াযবভন আিায, এদকায়াকারচায বফবাগ,                                ।   -০১৯১১-১৮৫৮১১৪ 

152.  রভািঃ আব্দুর আাদ, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭১৯-২৪৬২০৩ 

153.  রভািঃ নূযন্নফী ইরাভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৪১-৩৮৪৪০৯ 

154.  রভািঃ াানুয আরদভা উবিদদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৭-০১৪৯৩০ 

155.  রভািঃ জাােীয আরভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭২৯-৬০৫৮৬৪ 

156.  রভৌসুভী সুরতানা, রভবিবন বফবাগ,                                ।   -০১৭৫১-২৪৩০৮৫ 

157.  াভীভা নাবযন, পাভ থাদকারজী বফবাগ,                                ।   ০১৭৪৬-২৬৮০৬২- 

158.  রভাছািঃ াযবভন আকতায, পাভ থাদকারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭২৩-২৫২০৪০ 

159.  তন্বী যভান, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                   ০১৭৭৯-৭৮২৫৬৫- 

160.  জুদয়র যানা,দিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭২৫-৬২৭৯৬২ 

161.  রভািঃ হুভায়ুন কফবয রাান, প্যাযাাইদটারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭৭৮-৬৭২৭০৩ 

162.  রভািঃ জাবকয রাদন, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৪৩-০২৮০৩৫ 

163.  রভািঃ াবকর ইরাভ, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৭৩-৬৮৯৮৭৭ 

164.  রভািঃ ইব্রাবভ খবরলুল্লা, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                                ।   -০১৭১৮-৯৯৬৫৫৭ 

165.  ব্যাচী,পাভ থাদকারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৩-৬৩৩৭০৬ 

166.  াইপৄর আজভ, প্যাযাাইদটারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭৬২-৯৪৬০২৯ 

167.  সুভন যকা,শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩-৩১৯৬৯১ 

168.  তানবীয আদভদ, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                                ।   -০১৬৭০-৬০৫১৫৩ 

169.  াইপৄয যভান,ভাইদক্রাফাদয়ারজী এি াইবজন                                       ।   -০১৭১০-৫৯৩৩৫১ 

170.  ভবর যানী,ফাদয়াদটকদনারজী বফবাগ,                                ।   -০১৫৫৫-০২৮৪১৩ 

171.  রযজাউর কবযভ, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৬-৪৩৮৬২১ 

172.  রভািঃ আর আবভন চঞ্চর, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮-৩০৪২০৩ 

173.  াদ্দাভ রাদন রযাভান খান, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৮-৩১৭৫১৯ 

174.  রভািঃ ভাদদুর ইরাভ, পাভ থাদকারজী বফবাগ,                                ।   -০১৭২৫-৩২৫৬৬৪ 

175.  পাবযা নূয-এ-কবফয, খাদ্য প্রমৄবি  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                                ।   -০১৭৫১-১৫৩৩৫৩ 

176.  ভবযয়ভ আিায,দিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৭৬২-৫৯৬৪৯৭ 

177.  রতু যায়, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                 ।    -০১৭৪৭-৭৩২১৮৯ 



178.  বরব যানী তারকুদায, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                     -০১৯৩০-২৭৮৫৩২ 

179.  রভািঃ ভাকসুদুর ইরাভ নাবদ, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                     -০১৭১৮-৭৫৮১৭৯ 

180.  রভািঃ আব্দুয যভান, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                     -০১৭৩৭-৮৪৮০২২ 

181.  ইনাভ আদভদ,   াজথাবয  অফদেবিক্স                                ,    -০১৭৩৫-৬০৯৯৪৮ 

182.  রভািঃ রভফাহুয যভান, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট                                    -০১৭৪০-০৮২৯২৪ 

183.  রভািঃ আবপ রাদন বজাদী, পাভ থাদকারজী বফবাগ,                                    -০১৭৫১-৯৪৪০৭১ 

184.  াবকরা আিায,  কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                                     -০১৯১৩-৫৬৯৬১৪ 

185.  শ্রাফণী যকায,  কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                                     -০১৭৭৩-৩২৯২৯৩ 

186.  রভানা াান,  কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                                      -০১৭০৯-০৫৮১১৫ 

187.  জান্নাতুর ফাযী,  শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।    -০১৬৮৫-৮৮১৭৩৬ 

188.  রভাছািঃ জান্নাতুর রপযদদৌ, শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।    -০১৭৭৩-৫৭৫০৬০ 

189.  রভাছািঃ রবতপা ইয়াবভন রকবভ, শুপুবষ্ট বফবাগ,                                ।    -০১৭২৯-৫১৭১০৪ 

190.  রভািঃ ভাইদুর ইরাভ, ভাইদক্রাফাদয়ারজী এি াইবজন,                                ।    -০১৭৫১-২০৫৮০৩ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৪-১০-২০১৬,  ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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191.  রভািঃ রভাোইন বফল্লা, শুপুবষ্ট বফবাগ,                                ।   -০১৭১৩-৯৩৭১৯৮ 

192.  ল্লফ যায়, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭-৮৭১৫০২ 

193.  স্বণ থা খাতুন,পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যণদভন্টর ইবিবনয়াবযাং,                               ।   -০১৭৫৬-৮৭৫৩৬৩ 

194.  রভৌবভতা রদ তনুশ্রী,দচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                                ।   -০১৭৫০-৮৯২৩৭৩ 

195.  রভািঃ আরাভ রাদন, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৯২০-৯৯৭০৮৯ 

196.  রভািঃ াবযয়ায যভান াভ, খাদ্য প্রমৄবি  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                                ।   -০১৭৩৮-৬৩৩২২২ 

197.  আবপ কায়ায, কৃবল ম্প্রাযন বক্ষা বফবাগ,                                ।   -০১৬৭৫-৬১৭৬২১ 

198.  রভািঃ আরী আকফয, ভাইদক্রাফাদয়ারজী এি াইবজন বফবাগ,                                ।   -০১৭৭৬-৭৫৫৪৫২ 

199.  রভািঃ ারা উদ্দীন শুবফজ্ঞান বফবাগ,                                ।   -০১৬৭২-৫৭৪৩৮১ 

200.  রভাছািঃ তাবজয়া সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৬৭-০৩৩২৫৪ 

201.  রভাাম্মদ য়াবপ যভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                                ।   -০১৭৫০-২৫১৯৬৭ 

202.                                                               ।   -০১৭৫১-৬৯৫৮১৩ 

203.                                                              ।   -০১৭৩৮-২৪০৪৬২ 

204.                                                           ।   -০১৭৫৯-৫৫৬৮৫৮ 

205.                             এ                                               ।   -০১৮৫৯-৭৭৯৯৫২ 

206.                            এ                                               ।   - 

207.                                                                     ।   -০১৭৫৮-০৩৮২২৭ 

208.                                                                     ।   -০১৭১২-৭১৭৫৭৫ 

209.                                                         ।   -০১৭২৩-৮৮৯৩০৯ 

210.       -  -                                                       ।   -০১৭২৫-৬৩৫৮৬৩ 

211.            -  -                                                        ।   -০১৭৪২-১৩১৩০০ 

212.                                                                ।   -০১৭৫৬-৭২২১১৮ 

213.                                                                      ।   -০১৭০১-৭৬৫৩৫০ 

214.                            ও                                                  ।   -০১৭২০-৫৭৩৮৭০ 

215.                                                                ।   -০১৭১০-৫৪৩৬৯৭ 

216.  রভা:  আবতকুয যভান, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৩৫৮১৪৫৮ 

217.  রভা: সুভন বভয়া, বপাবযজ ফাদয়ারবজক এি রজদনটিক,                               ।   -০১৫১৫২৭৩২২৩ 

218.  ভামুদুর াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৩৪৫৮৫০০ 

219.  এযার কভা যায়, কৃবল অথ থ াংস্থান,                               ।   -০১৯২১৩২৭৮৯৩ 

220.  াান য়ারী উল্লা, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৭৬৮৫৭৬ 

221.  রভা: রতৌবপকুয যভান, কৃবল বি  মন্ত্র বফবাগ,                               ।   -০১৭১৭৩৮৬৬৪৩ 

222.  রভা: আবযপৄর ইজাভ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৬১৪৯৮০ 

223.  রভা: বাবুর আবযপ, াজথাবয  অফদস্ট্রিক বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৯৭৯৯৫৪০ 



224.  রভা: াানুয যভান, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৫৪৯২৫২ 

225.  রিইজী আকতায, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৭১৫৯৪১৪ 

226.  াযবথ যানী রঘাল, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৬৬২৪৫২৪ 

227.  আবপ আদভদ, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭২৪৫৭৮৭৭ 

228.  রভা: ররার উবদ্দন, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭২৫৪১৭৯২১ 

229.  ফন্ধন চক্রফতী, পর উিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭১৮৭৮৩৯৪৪ 

230.  রভা: ইনজাভাভ উর ক,                               ।   -০১৬৮৯১৮০৪১৪ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৫-১০-২০১৬,   ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 
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231.  রভা: রাদয়ফ আবযবপন, কৃবল যায়ন বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৫৩৮১০৪৪ 

232.  জান্নাত আযা, ইগ্রকারচাযার রকবভবস্ট্র বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪৮৩৮৩১১ 

233.  রযজয়ানুর ইরাভ, শুপুবষ্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০১৮৮৭২০ 

234.  লুৎপৄন নাায, রবদটবযনাবয াদয়ন্প বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩০৯০৭৬৯ 

235.  রভা: আর ইভযান, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০০৬৩৯৫৪ 

236.  রভা: াবযয়ায কবফয, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবয ,                               ।    -০১৭২৩২১৪৬২৪ 

237.  আইনুন নাায, তানা, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবয বফবাগ,                               ।    -০১৭৬০০৫৫১২২ 

238.  ভাবপা আকতায, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৪৭৭৬৫১৭ 

239.  রভৌবভতা কুভায ভির, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবয বফবাগ,                              ।    -০১৭৪৩৭৪৩২৬২ 

240.  ভাবুফা ইরাভ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৮৯৬৮৮৮৯ 

241.  তাপীভা সুরতানা (ঝুমু), বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৭০৯০৫০৫৬ 

242.  বফরবক আখতায, রজদনটিক এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ,                               ।   -০১৭১৬০৫৪৪৩০ 

243.  রভধা আচার্য্থ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৪৬৯৪৬২৩ 

244.  রভা: ভাসুদ যানা, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪৪৬৪০৮ 

245.  রভা: যাদর, রজদনটিক এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৮০৫১১৫০ 

246.  তাদনাবা বতা উবভ থ, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৮২৩৩২৮ 

247.  তানবজদা আিায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   - 

248.  ইযাত জাান, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৪৪০৬৬১০ 

249.  বদররুফা আিায রাকী, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৩০১৪২৫৩ 

250.  বনগায সুরতানা রভৌসুভী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৬১০৪৩৬৮ 

251.  রভাাম্মদ আরী, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭১৭৬২৩৩৮১ 

252.  আবযপ আদম্মদ, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭১৬৪১৮৯০২ 

253.  হুরুন্নাায খুব,                              ।   -০১৯১০০০৬১৮২ 

254.  রভাছা: াযবভন বযভা,                               ।   -০১৭১৪৬০১৮৩৪ 

255.  রভাছা: উদম্ম াবফফা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭০৫৭৮৬৫৯৭ 

256.  য যাদচর অবদবত রযভা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৬৭২৯৬৯৪৬৯ 

257.  রভা: আবযপৄর ইরাভ, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবযাং,                              । ০১৭৩৭৫৮০০৮১ 

258.  রভাছা: যাবপকা রফগভ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৪৪১২১৪৮ 

259.  খান আবপ তপু,                               ।   -০১৭৫৭০০৫৯৫৯ 

260.  রজবভন আিায, পাভ থ স্ট্রাকথচায এি এনবায়যন রভন্টার ইবিবনয়াবযাং,                               ।০১৭৪৪৭৯৬৮০৪ 

261.  রভা: বভজানুয যভান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৫০৯২৬৩৯ 

262.  উদম্ম াবফফা আজ রজাযা, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                              ।   -০১৭১৮৪৩১৭৭২ 

263.  নুযাত সুরতানা রুনা, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৩৪৭৬৯৯৫ 

264.  আবজজুন রনছা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৬৮৪৭৯৩২৩৩ 

265.  সুযাইয়া রপযদদৌী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৯৩৪৯০১ 

266.  াবভভা আিায,                               ।   -০১৭৬৪৭৬০৮৬৬ 

267.  রজযাবতল চন্দ্র যায়, কৃবল বি  মন্ত্র বফবাগ,                              ।   - 

268.  ভবউবদ্দন াান,                               ।   -০১৭১৭২৩২০৬২ 

269.  রভা: ভাপৄজায যভান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭২২৬৯৬৯১৬ 



270.  রভাছা: বপ্রয়াঙকা জাান, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                              ।   -০১৬৮৩৩৪২৩৮২ 
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271.  যাদফয়া আিায, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৬৯৬০৭৭৭ 

272.  উদম্ম ারভা এযাবন, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   - 

273.  রভাছা: আযজু াযবীন, বপাবযজ ফাদয়ারজী এি রজদনটিক বফবাগ,                              ।   -০১৭৮১২৬৮১২২ 

274.  রভাছা: ভারুপা খাতুন, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৫৫১৫০৬৭ 

275.  বনাত সুরতানা, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৭৬১৮৬৯৯ 

276.  নাবপছা খাতুন, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                              ।   - 

277.  অবিতা বাং, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৮৭২৯৩৩৭ 

278.  রতু যানী াা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,                              ।   -০১৭৪১১৩৮৬০৮ 

279.  নীবরভা যানী অবধকাযী, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৩০২৬০৫১১ 

280.  আদয়া ববদ্দকা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭২৬২০৮১৪৬ 

281.  শদরন কুভায ার, রজদনটিক এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ,                              ।   -০১৭৫০৭৫৫৩৮২ 

282.  পাদতভা তুজ রজাযা, প্ল্যান্ট প্যাথরবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৬৬০৪২৮ 

283.  রভা: জাবদুর ইরাভ, প্ল্যান্ট প্যাথরবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৮২৯৩৫৩ 

284.  রুভানা ইয়াবভন, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৩৭৫১৫৯ 

285.  আবযপা আিায,কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   - 

286.  ভারুয ফাদযক, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   -০১৯৩৭৭৬৮৮৯৫ 

287.  ান আপদযাজ, ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   -০১৯১৭৬৭০০২০ 

288.  রাবফফা পাযজানা, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৯৬৫২৪৫৪ 

289.  রভাছা: াযবভন আকতায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৪৮২২০৫৫৮ 

290.  রভা: ভবনরুজ্জাভান, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৭৩৯৯১০৫০ 

291.  বফপুর কাবি রদফ, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   -০১৬৭৩০২৬৪৭৯ 

292.  রভৌবভতা গু ইবা, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৬৩১৩৪৯৫২৪ 

293.  পাদতভা জাান, অযাকুয়াকারচায বফবাগ,                               ।   -০১৭২৮০০৩৯১৫ 

294.  রভাছা: তাজদনাবা ইরাভ, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                               ।   -০১৭৫০৪০৭৪৪২ 

295.  রভাছা: াদজদা আকতায ইবত, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৩০২২৯৬২ 

296.  াদযায়ায জাান, এযাকুয়াকারচায বফবাগ,                               ।   -০১৭২৫৫৩৮৪৭৯ 

297.  রভা: খায়রুর ইরাভ, একুয়াকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৩৭৫১৪৬ 

298.  যাবপয়া আপবযন, একুয়াকারচায বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৪৭৬১৭১ 

299.  াবদয়া আপবযন মুমু, কৃল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   -০১৭১৫২৮১৫৫৯০ 

300.  রভা: ভামুদুজ্জাভান রচৌধুযী, রকৌবরতত্ত্ব  উিদ প্রজনন বফবাগ,                               ।   -০১৯২২৮৪৫১৫১ 

301.  রভা: নজরুর ইরাভ,উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১০৪৫৫২৮৮ 

302.  রভা: আর রভদদী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৬১৭৯৪৪১ 

303.  বভজানুয যভান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭১৯১০৩৪০৪ 

304.  াদভান াবকফ, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৬৮৪৩৯০৩ 

305.  পাবভদা সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০৩৪২৩৯৩ 

306.  রজবভন আখতায বন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৪৭২১৬১৭ 

307.  রভাছা: যাবজয়া সুরতানা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৩৯২২৪০৭ 

308.  বস্দগ্ধা খাতুন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৪৯০০৪৬২ 

309.  রভাছা: াযবীন আিায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   - 

310.  রাদর াান বযপ,                               ।   -০১৭৩৬৫৮৩৭৬৮ 
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311.  যাবজয়া সুরতানা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪৩০১৩৬২ 

312.  রভাছা: রভাছাদদ্দকা বরভা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৯৮৬২৮৪২ 



313.  রভা: ইউনুছ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৮৩২২১১৩৬১ 

314.  দৃবষ্ট যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৯৫৩৪৩০০১৪ 

315.  রগারাভ রভাজুথজা, প্যাযাাইদটারবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৬২০২৫৭৪ 

316.  সুভন কুভায প্রাভাবনক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৭৪৭৩৬১ 

317.  তাভফীয আভদ, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                              ।   -০১৭৫১০৩০৩৪৯ 

318.  াবরভা জাান  বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৮৩৩৯০৯২ 

319.  নুযাত নাছযীন, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক্স বফবাগ,                              ।   -০১৭৬০৪৩৩৫৪৪ 

320.  াবদয়া ভামুদা, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                              । রর-০১৭৩৭৯৮৯১৮১ 

321.  বযাজুভ ভবনযা, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৪১৫৩২১৭৬ 

322.  রভাছা: ভাপৄজা খাতুন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৬২৬২৩২৯৯৫ 

323.  রভাবছনা নূয স্বন থা, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৯৮৯৯৬২৫ 

324.  ইপাত আদভদ রচৌধুযী, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৩২৫৭২৪৯২ 

325.  রায়রা রভাস্তাইনা, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৩৫৪০৮৫৪ 

326.  ইপপাত আযা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৮৭৭০৩৩০ 

327.  পাদতভা-তু-আনবজভ কাদফযী, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                              ।   -০১৫৫৫৭১৭১৭১ 

328.  রভা: জাবকয রাদন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৭০৬২১৩৬৯ 

329.  রভা: যাাত াান, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৪৫৩২৪০২০ 

330.  ভানদফন্দ্র নাথ যকায, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭১৬১১২২১২ 

331.  অবভত চন্দ্র দা, কৃবল অথ থ াংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৪৩৭৯৯২৭ 

332.  ানাজ আিায াথী, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৬০০৫৫৬৩ 

333.  অন থা যায়,বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭১৯২৮১৫০৫ 

334.  গুরান ইয়াবভন, পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৯৮৫০৭২৩ 

335.  ভাপৄজা তাবরভা,                               ।   -০১৬৭৯৪৬৬০০৩ 

336.  রভাছা: বযপাতানূয, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৭০৩৪৮১৪৭ 

337.  আযবপনা আকতায,                               ।   -০১৭৪৩৯৪৭২৬২ 

338. রভাা: সুফাহ্ রচৌধুযী, পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩১১৮৪৩১ 

339.  উদম্ম পাবযা রাদন, কৃবল অথ থনীবত                              ।   -০১৭১৬৯২৪৩২৩ 

340.  রভা: রভদবদ জাভান, াজথাবয বফবাগ,                              ।   -০১৭২৯৬০৪৫৪৫ 

341.  রভাছা: ইযাত যাদফয়া, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৩৩৭৫১৪৯ 

342.  ানবজদা মুন ইবা, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৫৮৮৫১১৪ 

343.  রুারী আিায, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৭৩৭৬১১৩ 

344.  আবু াদর আব্দুন নূয, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৪১৩৯৭৩৬৭ 

345.  তাবভনা তাফাসুভ, একায়াকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭৪২৬৯৯৩৮৪ 

346.  রভাছা: বভবর খাতুন, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩১০৬১৭ 

347.  রভাছা: ছাবফয়া খাতুন, বপাবযজ ম্যাদনজভদন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৮২৪৯৬৬৭০ 

348.  াযবভন আিায ম্পা, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                               ।   -০১৭২৫৭৬৭৮১৮ 

349.  ব অবধকাযী, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৪৯৮৭০৩২ 

350.  নুযাত রাদন নুব, বপাবযজ ম্যাদনদজন্ট বফবাগ,                               ।   - 
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351.  ইপপাত উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০৬৩৮২৬৯ 

352.  রভা: রভদদী াান, রবদটনাযী াজথাবয এি অফদস্ট্রবিক বফবাগ,                               ।   -০১৭৫২৫৩৭০৯৩ 

353.  বমনাত আযা, কৃবল বি  মন্ত্র বফবাগ,                              ।   - 

354.  রভা: আবযপৄয যভান, কৃবল যায়ন বফবাগ,                               ।   -০১৫৫২১২৩৭৫৯৭ 

355.  এ. রজি. এভ. খাদরদ জুরবপকায, াজথাবয বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৮৫০৭৮৬ 

356.  রভা: আতাউয যভান, কৃবল বি  মন্ত্র বফবাগ,                               ।   -০১৭৬১২৩১৫২২ 

357.  রভা: জুইফর াান,                               ।   - 

358.  রভা: নাজমু াবকফ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩১৪২১২১৯ 



359.  ইযাত জাান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭০০৫৬৮১২৩ 

360.  বুজ চন্দ্র ার, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৭১৯২০৭ 

361.  রভা: ভাদ আরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০৫৭২৮০৯ 

362.  তা কুভায যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৩৮৮৯২১৬ 

363.  পূফ থা চাকভা, উদ্যাত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৯৭৭৬৮৬৪ 

364.  রভাছা: লুফনা মুবপকা বযা, পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইিবনয়াবযাং বফবাগ,                               ।   -০১৭৮৩১৮০২২৮ 

365.  রপযদদৌ জাান বতবন্ন, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭১২৯১৬৭২২ 

366.  আফদুল্লা আর পারুক পযায়জী, পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইিবনয়াবযাং বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৫৭৪৮৬৫ 

367.  রভা: মুবপকুয যভান, কৃবল বি  মন্ত্র বফবাগ,                               ।   -০১৭৬১১৩৩১৬৩ 

368.  নাবজয়া ইরাভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৫৪৫২৭৪২ 

369.  ফাফরী ফনভ, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                               ।   -০১৭০৫৫৬৯৩৬১ 

370.  আবতয়া তাভান্না ছন্দা, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ,                               ।   -০১৭৩১৫০৮২৩৩ 

371.  রখ ারভান জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৪৭৮১৭০৫৭ 

372.  াবপয়া আপবযন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭১০৭২২১০০ 

373.  জুদয়র যানা, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৪০১৭২৯ 

374.  রভাছা: জান্নাতুর তাজযী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১৯৫২৫৯০ 

375.  জান্নাতুর রপযদদৌ,                               ।   - 

376.  রভাছা: রযাকাইয়া জাান, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৭৪৭০৪৮৩ 

377.  রভা: এন্তাদুজ জাভান জবন, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪৮২১০৫৮ 

378.  বযপাত বফনদত যবপক, কৃবল যায়ন বফবাগ,                               ।   -০১৮৪৫২৭৫২১৩ 

379.  সুযাইয়া তাভান্না, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৯৬২২৯৫৯ 

380.  রভা: নাীনুর আজাদ, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭১৬৭৯৮১৬২ 

381.  আবযপা জাান রচৌধুযী তন্বী, কৃবল যায়ন বফবাগ,                               ।   -০১৭৫০৫১৮৫৬৯ 

382.  রভা: রভদদী াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৯৭৯০৩৫০ 

383. রুভানা ইরাভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০৬৩৮৩০৭ 

384.  ইযাত জাান, কৃবল ম্প্রাযন বক্ষা বফবাগ,                               ।   -০১৯৩৬৮৪৬৩৯০ 

385.  অবর রবৌবভক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১৪৩৫৭৩১৫ 

386.  রভা: রখাযদভদ আরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭০৩৬৬৮৪৫৩ 

387.  াইপৄর ইরাভ খান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭০৫৫৫২০৯২ 

388.  রভা: ায়দায আরী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০০৭৬৭৭২ 

389.  মুতাযী আিায ভারুপ, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৮৮৭৯৭৬ 

390.  আবজজা আিায, কৃবলত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৩৯৯৩২৯ 
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391.  এপ. এন. কাভারুভ মুবনযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮১৪৯১১২ 

392.  তনুশ্রী রদফনাথ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৬৮৪২১৬৪৯০ 

393.  পাদতভা ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫২৬৬৩৯৮৮ 

394.  কাবনজ াযবভন, াজথাবয  অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৮৫৯১২৯২ 

395.  যাবভা খাতুন াব, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৭৭১৫৯০ 

396.  াবদয়া তাবভন,                               ।   -০১৭১৭৫৬৪৩৪৩ 

397.  দবযয়াতুন নূয, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২৭৪৪৫২১০ 

398.  ভবনা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৯২৪৫৫৩৯ 

399.  াঈদা আর ভামুদ,পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৭১৬২০৩২ 

400.  খাবদজা আিায রভৌসুবভ, রচ  াবন ব্যফস্থানা,                               ।   -০১৭৯৭২৫১৪১০ 

401.  আযাপৄন্নাায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৯৫৬৭৮৩৭৩৪ 

402.  রভাছা: াবদয়া আপবযন রচৌধুযী, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৪৫৬৪৯৮৫ 

403.  ইয়াবভন আিায, দয়র াদয়ন্প বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৯২৮৪১৭৫ 

404.  বযপাত আযা রপযদদৌ রভৌযী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৫২৩৮৮৬ 



405.  রভা: কাভার রাদন, কৃবল যায়ন বফবাগ,                               ।   -০১৭৯২৫৮৮৬১৯ 

406.  ানবজদা ক, এবগ্রকারচাযার রকবভবস্ট্র বফবাগ,                               ।   -০১৭০৬০৯৬০০৯ 

407.  রভা: রভাস্তাবপজুয যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৮২৬৪৬৬০০ 

408.  পাযজানা আজাদ সুভী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৫২১৫৩৮৩৮৭ 

409.  রভা: রভদদী াান াবপজ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭২৭৩৭১৮ 

410.  খাবদজা রচৌধুযী রযাজী, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                               ।   -০১৬২৪৩৯১৪০৩ 

411.  রগৌবযাংকয যায়, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৮৮৭৪০৫ 

412.  রভা: আকযাভ রাদন খান, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                               ।   -০১৭২৪৮৬৯২৩ 

413.  রভা: রভাফাযক রাদন, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৫২৬০৩৫১ 

414.  তানবীয আদভদ, রচ ক াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭২১০৩০৪ 

415.  াবদ াান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭০৩০৪৯৫৫৪ 

416.  আবপ আদভদ যাতুর, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৬৭৬৩০১ 

417.  রভা: আর ভাসুদ, ভৎস্য ব্যফস্থানা বফবাগ,                               ।   -০১৭৫০৮২৮০৪২ 

418.  াবজয়া আদভদ, কৃবল ব্যফস্থনা  বফনন বফবাগ,                               ।   -০১৬৮০৪৯৯১৭৮ 

419.  রভা: আফীয রাদন, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭১২৫২৯৩১৯ 

420.  রভা: ইবরয়া রাদন নয়ন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৯৩৩০৩৩ 

421.  রভা: ইভাইর রাদন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১৯৮৫৭৯৭০ 

422.  রমাদদ াান পাাদ, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৭৭৬১৬৮৬ 

423.  বরবী রুফানী, ফীজ বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮২৪১১৬৭ 

424.  রভাছা: তাজবন আখতায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৯১৪৫৫৬৪৪৫ 

425.  এইচ. এভ. কাভরুর ইরাভ, প্রাণ যাায়ন এ অনুপ্রান বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -১৮৩০৫৩৮৫২৫ 

426.  কবল্পতা যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৩৭৪৫১৯৬ 

427.  স্বণ থ চক্রফতী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৪১৭০৮৬০ 

428.  পাযানা আপদযাজ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৫৪৬৮৪১০ 

429.  নাযগী সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭১২৯৯৮৬৪ 

430.  ীভানা ভবল্লবক, ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৩৭৫৫২৩৪ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২০-১০-২০১৬,     ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

431.  সুনন্দা যকায প্রভা,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৮৮১৯৭১৭ 

432.  যাবকয়া আপদযাজ, কৃবলত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২২২৫১০৪০ 

433.  পাযজানা যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০০৬০৯৯ 

434.  রভা: জাবভর উবদ্দন, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৩৭৮২৮৮৬ 

435.  রভা: আবযপ াবকর, প্রাণ যায়ন  অনুপ্রান বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০২৫১০৬৫ 

436.  যাবকফ াান, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৪২৬১৮২৪ 

437.  াবদা াবজয়া, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৩৩৫১২২২ 

438.  জাপবযন-উদ-রদাজা, উদ্যানতত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৬০১৮৯৬২ 

439.  রিবনর াদরাভী রাদন, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১৬৫৮১৩৩২ 

440.  আবন্নলা আপবযন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৭১৯৩৯৪ 

441.  শ্যাভসুন্দয রপ্রভান্দ দা, াজথাবয  অফদেটিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭২৪৪০৪৮০ 

442.  রভাছা: জাবকয়া সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৬১৬৪২৯ 

443.  রভাাযযাত জাান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭১৭৬৬২২৬০ 

444.  াদরা পাযজানা, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৭০১২৬০১ 

445.  রভা: খাদরদীন আনাভ,উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৮৪৬৭৬১৬ 

446.  ারভা আিায অন্তযা, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৪৫৩৩০৮৩ 

447.  সুযাইয়া আকতায রভৌসুবভ, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৬০৪৮৯৫৯ 

448.  াযবভন সুরতানা, পৄি রটকদনারবজ  গ্রাভীণ বল্প বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৪৩১০০৮৭ 

449.  রভা: রপযদদৌ াযদবজ, রচ  াবন ব্যফস্থানা বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩২৬৬৭৪৭ 

450.  রভা: নুয আরভ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৭৬১৫২০৬ 



451.  রভা: আদনায়ায জাবদ,                               ।   -০১৭১২৩২৪৭৮৬ 

452.  ভাবুফা যভান, এদকায়াকারচায বফবাগ,                               ।   - 

453.  রভা: রখ াদী, এদকায়াকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৬৫৯১৮২ 

454.  মুতভাঈন জায়াদ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২৯৮৪৪২৩০ 

455.  তাবযভা আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১৬০৭৯৫০৮ 

456.  াযবভন সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৯০৮০৪৫৫৬ 

457.  রভা: কবফয রাদন, এদকায়াকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৪৭৫৮৪৪৮ 

458.  রভা: আবু যায়ান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২৫০১৬৬১৬ 

459.  সুবাল কুভায ভির, কৃবলত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৩৪১৩১৭৮ 

460.  নাজনীন সুরতানা, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৩৪২৮৯৮৬ 

461.  রভা: তাবরভ রাদন, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭১৪৬৬৭৩২৪ 

462.  াযবভন আিায, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,                              ।   -০১৭৫২৫১২৪৭৭ 

463.  রভাছা: আপবযনা াযবীন, কৃবল যায়ন বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৫৯৬৫৮৮ 

464.  াবদয়া ইয়াবভন বযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭০৯২১০০৯৬ 

465.  পয়ার আদভদ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৭৫৭৪৪৮ 

466.  রভাছা: রভপতাহুর জান্নাত রভৌটুী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২০৫৪৫১৫৫ 

467.  তবভা যানী যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৭৩৪৩৩৫৯ 

468.  আব্দুল্লা আর যায়ান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩২১৫৪৭৫ 

469.  অন্তযা অবধকাযী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৬৬৩২৩৮ 

470.  কল্যান কাবন্ত াা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪১২৭৪৩৩২ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২১-১০-২০১৬,  ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

471.  সুফণ থা যকায,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৩৭১৯৫৬৯ 

472.  রভা: াদদকুর ইরাভ খান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৪৯৮৫৯৫৩ 

473.  ভাবদ াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭১০৮৬৪৫০৭ 

474.  রভা: বজন্নাতুর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮২০৯৫৬৭ 

475.  রভা: রভাছাবিয রাদন, াজথাবয  অফদেবিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭১৩৭২৯৮৭৬ 

476.  খন্দকায রভা: াবকদয় কাায, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৯৫৯৫৯২৭ 

477.  রভাছা: াভছুন নাায বভবর, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৩৪০৮৯৯৬ 

478.  রভা: যায়ান উবদ্দন, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭১০২৬৪০ 

479.  রভা: পারুক াান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১১৯৯৩৯১ 

480.  রভা: ভাইদুর ইরাভ ফাদা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   - 

481.  রভা: যবফউর ইরাভ আকন্দ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৮৫১৬৪৫ 

482.  াগুপা আকতায ঊলা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               । -০১৭৪০২৯৯৪০৩ 

483.  রভা: আর মুিাবদয, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৪১৩২৮২১৫ 

484.  রখান্দকায াবদয়া তাফাসুভ, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৩৭৫১৫৭ 

485.  যাবদা সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৯৮৬৩৯৩০৭ 

486.  রভাছা: ববযন আকতায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   - 

487.  দুরাযী নাজনীন চাঁদনী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৯৩২১০১০০৯ 

488.  রযানা াযবীন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৯৩৬৭৩১৪৪৬ 

489.  রভা: যাদদ উর- ইরাভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   - 

490.  াাদাত রাদন, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   - 

491.  বনলুপায আখতায জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৭৩৭৩৭০২৮ 

492.  রভাাম্মদ রতৌবপকুর ইরাভ, এদকায়াকারচায বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৭০২১৮০১ 

493.  রভা: ইউসুপ খাঁন, পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৩০৮৯৫০ 

494.  রভা: রভাদ থদুর আরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৬৬৮৪৭৭৪ 

495.  মুভতাবনা পৃথুরা, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   - 

496.  িয় কুভায যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬১১৪৬৪৬৩ 



497.  রভা: আযাপ ববদ্দকী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৪৭০৭৩১৭ 

498.  রভা: যবকবুর াান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৬৫০৫১৮৮ 

499.  রৌযব রদফ নাথ, প্ল্যান্ট প্যাদথারীজ বফবাগ,                               ।   -০১৭১৯৩৯০৫৪ 

500.  রভাছা: তাবভনা রাদন, প্ল্যান্ট প্যাদথারীজ বফবাগ।                              ।   - 

501.  রভা: ভামুদুর াান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৫৫৪৬০৭১ 

502.  যায়ানা রপযদদৌ,  কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৫২৮২৯২৬ 

503.  রভা: ইভযান খান, বপাবযজ রটকদনারীজ বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৭৮৯৯৮৩৪ 

504.  রভৌটুী াা, কৃবল ব্যফা  বফনন বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৩৫৮০৬৬১ 

505.  রভা: ভাবুফ যভান পবকয, কৃবল অথ থাংস্থান                              ।   -০১৭২৩৮৮৭৯৭৯ 

506.  রভা: আর রভদদী াান,ীি াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,                                ।   -০১৭৫৭৯১০১০৬ 

507.  তাবভনা আিায, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৬৮৫৫৭৪০৯ 

508.  রভা: মুস্তাযী াান ভির, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৫৫৮৯৯৩৭৬১ 

509.  রভাছা: াবযপৄন আযা, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১০৪৬৯০৭ 

510.  রভা: ইউপ আরী, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ,                               ।   -০১৭২১৫১২৫৪০ 
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511.  অনুযাধা দত্ত্ব, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৬৮৫৩২৪৩৫০ 

512.  তাবনয়া আিায, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৭৩১৪৫৬৫৮৮ 

513.  উদম্ম তানবজভা, পর উবিদ বফবাগ,                              ।   -০১৭৯৯৩১৫৬৩৬ 

514.  াবদয়া আপবযন, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                              ।   -০১৭৩১৫০৮৩৬৫ 

515.  ানবজদা াকী,  কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৮১৯৪৩৬২২৫ 

516.  নাজমুন নাায, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                              ।   -০১৭০৫৯৬৩৯২৫ 

517.  বভনাজ উবদ্দন, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৬২১৪৫৩৩২ 

518.  রভা: আদকুর ইরাভ, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৫৩৮২৮৬৯ 

519.  শকত তালুকদায, বযদফ বফজ্ঞান,                               ।   - 

520.  কাায জাান বভতু, বযদফ বফজ্ঞান বফবগ,                              ।   -০১৬৮৫০৮৫৩৩৬ 

521.  রভা: যাজন আকন্দ, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৭৪৮৩৫৪৩ 

522.  আবযপ রাদন াবন, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৬৭৭৭৩১৪৮৮ 

523.  রভাছা: রখানুয আযা খানভ, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৫২৯৯০৯৪০ 

524.  রভা: যাবকফ াান, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৯৩৬৪৭৭ 

525.  কাজী তী আদভদ, বপাবযজ ফাদয়ারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১৮৮৮১৫০ 

526.  াীন আর যকায, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   - 

527.  মুাযযাত তানীভ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭১২৯৪৯৯৯২ 

528.  রভা: ভাপৄজুয যভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   - 

529.  রভাছা: খাদরদা াযবীন, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   - 

530.  াবদকুর াান, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৮৫৫৭৮৮৬৮৪  

531.  রভা: রভাজাবদুর ইরাভ, ক্র রফাটানী বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৬৩৭৬৮৫ 

532.  রভা: আবযপৄর ইরাভ, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৪৮৬৮৪৭ 

533.  তানীভ আযা বভশু, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬১২৩৩৬৭৫ 

534.  রভা: ইব্রাবভ খবরর, াজথাবয  অফদস্ট্রটিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৩৭৮৮১৭৮ 

535.  যাবদুর ইরাভ, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৯২৪১৪৫০৯৪ 

536.  মুকসুদু াদরীন, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারী,                                ।   -০১৭৩১৯০৯১১২ 

537.  জান্নাতুর রপযদদৌ, কৃবল  অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৪১৬৪১৪২০ 

538.  রভা: ইপদতখায উদ্দীন, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫০০৮১৫৪৯ 

539.  রভা: আবযপ াবদক রা, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৬৮৪৬৯৭৩৫০ 

540.  উদম্ম উন নাায, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০২৯৪৭৭ 

541.  রভা: আবফদ আফদুল্লা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮২১৭১৯১ 

542.  নাজনীন সুরতানা, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   - 



543.  রভাছা: পাযানা কনক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫০৫২৪৬৫৬ 

544.  তাবনয়া উমু্মর য়াযা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২৪৬২৬৫৬৫ 

545.  াানা আপদযাজ, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৯০৩৩২০০ 

546.  রাবনয়া সুরতানা, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৩৯৭৩২৭৭ 

547.  রভদদী াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২২২৬২০০২ 

548.  ববয যসুর, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭২২৭৩৬৭ 

549.  রভা: াান আবতকুয যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭০৬৬৪৪৫ 

550.  রভা: তাীদুর ইরাভ খান, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   - 
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551.  শয়দা তানবজরা আপদযাজ, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭০৬৩০৩১৩৬ 

552.  বদরাদ নাবযন পাযজানা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৮৫৮৬৬৯০১৪ 

553.  উদম্ম াবনপা বনব, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৮৪০৪৩২২২৯ 

554.  ভাযবজয়া ভবনয বভশু, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৩৬৭৬১৯৪ 

555.  ায়রা াযবভন তাবনয়া, ীি াদয়ন্প এি  রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৩৭০২০৩ 

556.  আবপয়া াযবভন, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   - 

557.  যাবকবুর াান, পাভ থাদকারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭২৫৩৬৪০০৩ 

558.  রভা: যাদদ খান বভরন, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারীজ বফবাগ,                               ।   -০১৭২২৮৫০৬৩৪ 

559.  রভা: কাদয় ভামুদ, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২২৩৭২০১৮ 

560.  রভা: রফাযান উবদ্দন, গ্রাভীণ ভাজ বফজ্ঞান, বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩০৭৮৪৬৩ 

561.  বপাত  রযাবজয়া, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৯৩৫৩০৫০ 

562.  নূয-ই-রপযদউী আকবরভা, রকৌবরতত্ত্ব  উিদ প্রজনন বফবাগ,                              ।   -০১৭৬৬০৮৯৭১৫ 

563.  ভাপৄজা আভাদ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৬৭০১৮২১১২ 

564.  সুজান বভজথা, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪২৬৩২৩৯ 

565.  পয়জুদন্নছা প্রজ্ঞা, বপবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭৯৫২৮২৯৩৭ 

566.  বনবরভা রুফাফা আজাদ, বপবজরবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৯০৩৯৪৪৪৩ 

567.  রভা: রভািাদরফ আরী, বপবজরবজ বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩৭৮৭৫০৫ 

568.  রভাাম্মদ: জুদয়র যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৬৪১৫১৪৪ 

569.  পযাদ জাভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬১৬২৯৪০৪ 

570.  রভা: াদরকুজ্জাভান, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭১৭৪৯৮৭৪৯ 

571.  বনযা আকতায, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারীজ বফবাগ,                              ।   -০১৫৫৭৭৭২৭৭০ 

572.  রভা: আব্দু ারাভ, ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৬৬৫৭৫৩ 

573.  রভা: রভদদী াান, টি থকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৮১২৭৯৭৮ 

574.  রযাকানা জাান রভানা, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৯৮৯৯৯০৩ 

575.  সুভাইয়া পাযজানা, প্রাণ যাায়ন  অনুপ্রাণ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৬৮২১৫২৪২৭ 

576.  আপদযাজা সুরতানা, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৬৪১৬৭৬১ 

577.  যকায রপাত উর াান, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৬৯৬০৭৬ 

578.  ভামুন রচৌধুযী, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৯৮৬৪৩১৮ 

579.  রযদফকা সুরতানা তন্বী, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১০৬৪১৯৮২ 

580.  এইচ.এভ. ভঞ্জুয রভাদ থদ                               ।   - 

581.  রভা: জাবদুর ইরাভ বজাদ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৫৭৭৮১১ 

582.  াভীভা আকতায, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭৮৫৩৬৭৫৪৫ 

583.  উদম্ম াবফফা, কৃবল অথ থাংস্থান বফবাগ,                               ।   -০১৭১৫৯৭৪০৪৬ 

584.  রভা: আব্দুর খাদরক, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারীজ বফবাগ,                               ।   -০১৭১৯২০৩৩৪৯ 

585.  রভা: একযামুর ক, কৃবলতত্ত্ব বফবগ,                              ।   -০১৭৭৬৯৩০৬৯৩ 

586.  রভা: ভয আরী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২৫৭৪১৮৫৬ 

587.  রভা: রযাকনুজ্জাভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৩৬৪৭৫৯ 

588.  . ভ. আব্দুর আরীভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭২১৭৯৬৭৮৩ 



589.  রভা: াাদাত রাদন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৭৯৩০৯৮৭ 

590.  রভা: যািী রখ, কীটতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮৫৮০৬২০ 
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591.  রভা: ফদরুজ্জাভান বযাদ, উবিদ রযাগত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৮২৩৬৯৭৮ 

592.  যাগ কুভায দা, এদগ্রাপদযবস্ট্র বফবগ,                               ।   - 

593.  াবযয়ায আদভদ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০০৬৬৭৩২ 

594.  বজয়া উবদ্দন, এদগ্রাপদযবস্ট্র বফবাগ,                               ।   -০১৭৫১৮৩৫৭৫৮ 

595.  রভা: আরযাপৄর আরভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭১৭৯৮৪৭৮২ 

596.  রভা: বনজাভ উবদ্দন, প্ল্যান্ট প্যাথরবজ বফবাগ,                               ।   -০১৭২২৭৮৬৮১৭ 

597.  রভাস্তাবপজুয বফল্লা মুনঈভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৬১৩৯৯০৪৬ 

598.  বযাজাভ ভবনযা,                               ।   -০১৭২৫১৩১৬০৭ 

599.  ইপাত জাান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৪১৭২২৭২৬ 

600.  রভা: ভবউবদ্দন, াজথাযী  এি অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ,                               ।   -০১৭৪৫৩৯৬২৫ 

601.  রভা: বযপৄজ্জাভান, রপ্রাবি াদয়ন্প বফবাগ,                               ।   -০১৭২৩৫৮৪০৩৯ 

602.  রভা: আব্দুর াবকভ াযদবজ, পর উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   - 

603.  রভা: হুভায়ন কবফয রুদফর, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                               ।   -০১৭৩৪৯৪৯৭৪৯ 

604.  রভা: াদজদুর ক, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,                               ।   -০১৭৮২৬৪৬৫৬৭ 

605.  রভািঃ রাাগ, াজথাবয  অফেবিক্স বফবাগ,                              ।   -০১৭৩৯-৯৫২৯৮৭২ 

606.  রভািঃ তুবনুয যভান, াজথাবয  অফেবিক্স বফবাগ,                              ।   - 

607.  রভািঃ আব্দুর ভাদরক খান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩-৮৭১৯২৪ 

608.  রভািঃ আরভগীয যায়ান খান, পর উবিদ বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৫-০১৯৮৪২ 

609.  রভািঃ ভামুনুয যবদ ভ ূঁইয়াকৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৪-২৮৪১৪৩ 

610.  নুযাত পাযাকৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৪০-৯৭৮৫১৩ 

611.  াগয চন্দ্র রদ,পর উবিদ বফবাগ,                              ।   -০১৭৮৩-২৬৫৪৪৮ 

612.  পযযজানা যউপ,পর উবিদ বফবাগ,                              ।   -০১৭২৩-২৫৭০৩৮ 

613.  রক,এভ, নাজমুর, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারজী বফবাগ,                              ।   -০১৬৭০-১০৩১০০ 

614.  জুনাদয়দ আর-াদী, ীি াদয়ন্প এি রটকদনারজী বফবাগ,                              ।   -০১৬৭৬-৫৮৫২১২ 

615.  রভািঃ রভদদী াান তযপদায,ীি াদয়ন্প এি রটকদনারজী বফবাগ,                                ।   ০১৭৬৫-৫৬৯৭৮১- 

616.  রভািঃ ারা উবদ্দন যাদর, প্যাথরজী বফবাগ,                              ।   -০১৭৪৫-৬৮৪৯৫৫। 

617.  রভািঃ মুবপক আর-রভদদী, কৃবল ম্প্রাযণ বক্ষা বফবাগ,                                ।   -০১৬২৯-৫৫৮৮৩৯। 

618.  রভািঃ আবযপৄর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৪১-৮৫৫৩২৬ 

619.  ফবে কুভায যায় কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                               ।   -০১৭৭৩-৩২৯২১৯ 

620.  অনাবভকা চক্রফতী,কৃবল অথ থনীবত বফবাগ,                              ।   -০১৬২১-৬৮৭৪২৩ 

621.  গাজী জাবদুর ইরাভ,অযাদকায়াকারচায বফবাগ,                              ।   -০১৭১৯-৮৩২০২৬ 

622.  রভািঃ নূরুর ইরাভ,কীটতত্ত্ব বফবাগ,                              ।   -০১৭৫৫-২০৮২৬৭ 

623.  আকবরভা সুরতানা,বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৯২৪-৪৬৫৭০৪ 

624.  রায়রা খাতুন,বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,                              ।   -০১৯৬৯-১৯৩৫২২ 

625.                   ,                  ,                              ।   - 

626.              ,    ও         ,                              ।,   -০১৭৪৯-৮৫১৮৪৭ 

627.                      ,              ,                              ।   -০১৭৪৮-১১৩৬৮৪ 

628.          ,                  ,                               ।   -০১৭৫১-০২০৫৬৫ 

629.                    ,               ,                              ।   -০১৭৭৫-৮৫৯২০৭ 

630.            ,               ,                               ।   - 
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631.                  , াজথাবয  অফদেবিক্স বফবাগ,                               ।    -০১৭৩৬-১২০৩৪৫ 



632.                , াজথাবয  অফদেবিক্স বফবাগ,                               ।    -০১৭৪৭-৫৩৩১৫৮ 

633.                  ,             ,                               ।    -০১৭৯৬-৬৬৬৬৮২ 

634.            ,            ,                               ।    -০১৭৩৮-০৯৩২২৭ 

635.            ,                     ,                               ।    -০১৭৫৪-৮৪০৩৬৬ 

636.                   ,                এ              ,                               ।    -০১৭৩৬-১৭২৭৩৮ 

637.          ,            ,                               ।    -০১৭৪১-৪২১৯৯৯ 

638. ই                   থ থনীবত বফবাগ,                              ।    -০১৭৩৬-০১৮৩৬৭ 

639.                     , বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।   -০১৭৪০-৭৮৪১৭৯ 

640.                    ,                       ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,  ারনা, গাজীপুয।   -০১৭৪২-২৪৫৫৫৬ 

641.               ,        ও          , ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।   -০১৮৫৮-১৫০০৩২ 

642.  নুযাত নুদভযী, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭২১৮৬৬৮২৭ 

643.  রভা: নবদ াান,বপাবযজ ফাদয়ারীজ এি অযাদকায়াটিক এনবায়যনদভন্ট, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১৯৬৭০২৫৬ 

644.  রজবযন ইয়াবভন, ফীজ বফজ্ঞান  প্রমৄবি ইউবনট, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয রর-০১৯৪২১৩৩৯০ 

645.  ানবজদা নাবদ,কীটতত্ত্ব বফবাগ,ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৯১৪২৪৪৩৩০ 

646.  রুা াা, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৪৩৬৮২৭৭২ 

647.  রভা: নাবদ রাদন, বপাবযজ ম্যাদনজম্যান্ট, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫২১-২২১১৯৫ 

648.  বফরবক জাান, বপাবযজ ম্যাদনজম্যান্ট ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয ।রর-০১৭৮৭৭৩৭৫১৫ 

649.  াযবভন জাান, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৯৭১৩০৪৫৩ 

650.  রভা: রখাকন রাদন,Gyncology Obstetncs & Reproductive Health , ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৭৩৯৮১১০৬৬ 

651.  তাপবভা বফনদত আউয়ার লুভা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৬৩৯৪১৫১৪ 

652.  অবর আাদ রতু।Gyncology Obstetncs & Reproductive Health, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয ০১৭৪০৯৮৭৭৮১ 

653.  রভা: যায়ানুয যভান, বপাবযজ ম্যাদনজম্যান্ট বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।দর-০১৭৭২৫৪৮৪৪১ 

654.  রাদদন আযা খাতুন, বপাবযজ ম্যাদনজম্যাদন্ট বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৬১১৪৪২৬ 

655.  রভা: ইভযান রাদন জীফ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১৫৬১৪৮৩১ 

656.  রভা: যবফউর ইরাভ, শজফ প্রমৄবি বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮১২৩২৩০৩০ 

657.  যাবজফ এছান, ফাদয়াদটকদনারীজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯২৯৬৭৭৬৮২ 

658.  াযবভন আিায মুিা, পবরত দাথ থ ইদরকিবনক্স  কবভউবনদকন ইিবনয়াবযাং,ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৪২৩২৭৭৩৮ 

659.  রভৌসুভী কুন্ডু, পবরত দাথ থ বফজ্ঞান, ইদরকিবনক্স  কবভউবনদকন ইিবনয়াবযাং, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১০৪৩৬৮৩৬ 

660.  আবভনুয যভান,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান, ইদরকিবনক্স  কবভউবনদকন ইিবনয়াবযাং, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৭৫১৫৫৪১৭৭ 

661.  রভা: ভাপৄজুয যভান, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫২১১০৯৮০৪ 

662.  সুযাইয়া বনাত,রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭১৬৭৪৩৬৪ 

663.  কাবনজ পাদতভা কানন, রজদনটিক্স এি বপ রব্রবিাং বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৫৩১৭৮৪৯৫ 

664.  রভা: আবতক আাদম্মদ পািা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৫৪৬৪৬১২১ 

665.  ানাত জাান, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৮৪২৮৪০৮৯ 

666.  াবভা সুরতানা, ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৮৫৯৯৫৩৩৭ 

667.  ভাবুফা সুরতানা, অযবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১৫৪৮৩০৫১ 

668.  রভা: ভাবুফ রাফান, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৬৫৩৭৮৫৫ 

669.  একযামুর ক,অযবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১৬৩৭৪৭৮৩ 

670.  রভা: নুরুর হুদা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৩৮৭১৪৬৮০ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৬-১০-২০১৬,  ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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671.  রভা: যাবদুর ইরাভ, অযবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ,ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর- 

672.  শুবাথী খীা,কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫৫৪৩৩৩৪২৫ 

673.  রভা: ভাবুবুয যভান, প্যাদথাফাদয়ারবজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৫৮৭০৩৩৫০ 

674.  রভা: আবকবুর াান ফাক্কী, অযাকুয়াকারচায বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর- 

675.  জাােীয আরভ, প্যাদথাফাদয়ারবজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৩৮২৩৩৪১৪ 

676.  রভা: াাফ উবদ্দন ভ ূঁইয়া কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮২৫৩৯১৬২১ 

677.  জাভান রাদন, প্যাদথাফাদয়ারবজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১৪১১৯৪৯৬ 



678.  নাজমুর আদভদ বর, অযাদকায়াকারচায বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭৬১০১০২৯ 

679.  ইভযান রাদন, অযাদকায়াকারচায বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১২৬৯০০৮৩ 

680.  এ. এভ. রভাস্তাবপজুয যভান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর- 

681.  রভা: রাদর যানা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১৩৪২৭৫৩৪ 

682.  রভা: রভাফাযক রাদন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৮৩৪৯৫৩৬৪ 

683.  রভা: য়াবদুজ্জাভান নূয কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৩৩৯৮০৪৮৪ 

684.  রভা: আবতক উল্যা াদটায়াযী, কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৫৭৩৪৮৪২২ 

685.  রভাছা: জান্নাতুন রযজয়ানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১০২৭৭৯৫৪ 

686.  ভবযয়ভ নাজনীন, কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৬৪৫৫৬২৭৬ 

687.  ঈবতা াযবীন, এদগ্রা প্রদবাং বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৮৪৮৭১২০৩ 

688.  পাদতভা আিায, এদগ্রা প্রদবাং বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৩২৩৭০৭৮৫ 

689.  ানবজদা সুরতানা রকয়া, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭৩৬৩৯৫৭১ 

690.  মুবভনুর ক, কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮৭৮৭৮৭২১ 

691.  ানাজ খানভ, কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন বযলদ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১৬৪৬৯৮৩১ 

692.  নীা রদ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭০৩৬৭৩৫২৪ 

693.  সুরব ইন্দ্র ার, ফাদয়াদটকদনারবজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৩৭৮৪৮৮১৩ 

694.  তানবজভ জাান, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৫৪৪৩২৮৯৪ 

695.  তাীনা আিায, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬২৩৩৯৬৬৫০ 

696.  রভাাম্মদ যীপ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১৯৩৭৪৮০১ 

697.  ঈবতা ভির, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৩৩১৭১৫০৬ 

698.  আফদুল্লাবর আফযায, মুদ্র বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৫৩৪৪৭৩৪৫ 

699.  রভা: আযাপাত াদাত. ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫২১২২১১৮০ 

700.  তাবভনা রপযদদৌ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৭৪৮৬৬৫০৬ 

701.  রভা: আবযপৄর ক, মুদ্রবফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।।রর-০১৭১৭১৩৫৬৮০ 

702.  াঈদা জান্নাত,বপাবযজ ফাদয়ারীজ এি অযাকুয়াটিক এনবায়যনদভদন্ট,ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৬৮৬০৫২০৩৭ 

703.  আাদুজ্জাভান নূয, বপাবযজ ফাদয়ারীজ এি অযাকুয়াটিক এনবায়যনদভদন্ট বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

704.  রভাছা: ফনভ বফনদত ভবপজ, এদকায়াকারচায, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯১৬-৬৩৮৮১৭ 

705.  ফীবথ রদফনাথ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭৭৯৮৪৪৪৮ 

706.  ভাবজথয়া ইপাত সুবপ্ত উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭১৬৭৬২৩৯০ 

707.  রভা: নাজমুর রাদন, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০৬৭৭১০০৫৪০ 

708.  জাানাযা আিায, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯৮৪৯৯৮৯৮১ 

709.  কাভরুন নাায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৯২৯৮৩১৬৮৪ 

710.  ভীয াইদয়দা আরভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭৬০৮৪১৫৬ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৭-১০-২০১৬,     ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 
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711.  কাবনজ পাদতভা, শজফপ্রমৄবি বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৮৩৫৯৬৮৯৬ 

712.  রভাছা: বযাজুর ভবনযা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৮০১০৬১০৫ 

713.  বাস্কয চন্দ্র ভজুভদায, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭৩০২১২৬৩ 

714.  আবনকা নাজযান, পর উবিদবফদ্যা বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮৭১৪০০৭৮ 

715.  আইবযন আিায যবন, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬১১০৮২৬২১ 

716.  পাইভা আিায বভশু, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮৪৫৭৯৯০৫৪ 

717.  ভামুদা ভাবরা ইয়াবভন, রজদনটিক বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৬৭১৩১১৯৪৮ 

718.  রভা: খাদরদ রভাাযপ, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৯৭০৯৫৯৪৯ 

719.  জান্নাতুর রপযদদৌী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭০৯২৩৪৬৯৭ 

720.  নফনীতা ার রননব, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮১২৩৪৭২৬৪ 

721.  রযদফকা সুরতানা স্মৃবত, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫৭১৭২৩৫৪ 

722.  রভাছা: হুদনয়াযা খাতুন বভশু, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৭৩৮৩৩৪২৬ 

723.  রভাাম্মদ আবনসুয যভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।।রর-০১৭৬৭৮৬১৭৭৭ 



724.  নূয উদ্দীন ভামুদ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৮১৩১৮৫৫০৬ 

725.  রভাভতাীনা ানাত, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৬২২৪৭৯৯৯ 

726.  রভা: আযাপর আরভ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৩৯৫৯০৪৪০ 

727.                               ও           ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।   -০১৯১০-১০৬১২৬ 

728.  রজবভন নাায জবর, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৫২০০৯০২৫৪ 

729.  আপানা াযবভন, শজফ প্রমৄবি বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।রর-০১৭৪৬২০৫৭২৬ 

730.  রভা: াববুয যভান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৮৪২৩৪৬৯ 

731.  রভাছা: আভাউর হুনা, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৯৯১১৩৮২ 

732.  াবভভা আযা স্বণ থা, কৃবল যায়ণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৬৩৮২০৮০০ 

733.  কাছায জাান রকাদযী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৪২০৫২১৬ 

734.  রভা: াখায়াত রাদন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭২০৪২৩১ 

735.  াবকরা াযবীন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭৪৯৮৭৩৪ 

736.  রভাছা: রতা াযবীন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১০৪৮৮৫৫৫ 

737.  ফদরুন রায়রা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৩২৩২৬৫১ 

738.  রভা: আবপকুয যভান প্ল্াফন, শজফপ্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭০৫০৫৯৫৩৯ 

739.  ারভা আিায, এবগ্রকারচাযার রফাটানী বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

740.  রভাাম্মদ রাযাফ হুদন ভইয়া, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩২৮২২৩০ 

741.  রভা: আবনছুয যভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৩৭৬৪৬০০ 

742.  পদতভা তুজ জহুযা, শজফপ্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮৬২৮২০৫০ 

743.  রভদরুদন্নছা তাভান্না কৃবলতত্ত্ব রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭১৯৯৭৬২ 

744.  বভযানা আিায সুবভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৫৬৫৫৮৬ 

745.  রভা: তানবজভ ইরাভ, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৬৬৫৩৪৪৬৯ 

746.  রভাছা: ভাবপয়া ইরাভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৬৭৪১৪০৬ 

747.  তানবজনা যভান লুনা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৬১০১৭০৭৩ 

748.  নুযাত জাান রজবন, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৬০২০৯৮৩ 

749.  বদভর যকায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৯৫৬৯৫৯৫ 

750.  রজবভন আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫২০৭০৮৭৭ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৮-১০-২০১৬,  ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

751.  পাদতভা ইয়াবভন, এবগ্রকারচাযার রফাটাবন, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।।রর- 

752.  বরা আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর- 

753.  াববুয যভান, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭১৪৫৩৭২২৩ 

754.  াবদয়া আপবযন, শজফপ্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭২৩৭৩৬৯৪৫ 

755.  রভাছা: পাযানা ববদ্দকী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭২৩৫৯৪৪৩১ 

756.  রভাছা: আবযন জাান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭৭১৪৪২৪৫০ 

757.  ইয়াবয আযাপাত, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৪৮১৫২৬৬৭ 

758.  তাবভনা আদভদভীভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭২২৫২৮১৯ 

759.  রভা: যাবকবুর াান, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫৬২০৩০৬ 

760.  পাবভদা সুরতানা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩১২৮৪৭২২ 

761.  ভাযজানা যভান, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

762.  রভৌসুবভ আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩০১৭৩০৮১ 

763.  পাযানা তাজবফয়ান, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৭২০৮১২২ 

764.  বযভানা পাদতভা,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮০৩৪০০৪১ 

765.  রভা: তাজুর ইরাভ,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৩৩৬৬৫২৫০ 

766.  নাবদ আদভদ, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫০৮৫৭১৯৫ 

767.  জাবকয়া সুরতানা, রজদনটিক্স এি প্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৪৯৭৬৯৭৫ 

768.  রভা: নূয আরভ, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭৫৫১৪৩৭ 

769.  রভা: গুরজায যভান, এবগ্রকারচাযার রফাটাবন, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৫৮৯৬৪৬৭৭ 



770.  রভা: ইকফার ভামুদ, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বদেভ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮৪৬২২১৬৮ 

771.  রভা: হুভায়ুন কবফয, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫১৭৮৭৩৯৫ 

772.  রভা: াানুয ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৪২৫৫৯৬২৫ 

773.  রভা: বদুর ইরাভ খান,বজফপ্রমৄবি বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭০৬৩১৫৩৯৬ 

774.  রভাছা: ভভতাজ াবদয়া কাভার, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫০৫৮৭৬৫১ 

775.  রভা: ভামুদুর াান, রকৌবরতত্ত্ব   উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৭৬৪৯৯৬১ 

776.  সুরতানা রপযদদৌ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৮০৬৮০৪৮ 

777.  তাবভনা সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৬৮৯৯৫৮৬ 

778.  পাযজানা তাবনভ, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বদেভ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৪০৬৭০৬৫ 

779.  ানা রনা, শজফ প্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৬৫৫১২৫৮ 

780.  রভাছা: পাদতভা রজাযা, এবগ্রকারচাযার রফাটানী রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫১৩০৭৭৮০ 

781.  রভা: উজ্জ্বর রাদন, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৪৮১৮৮৩১ 

782.  রভা: াাদািঃ রাদন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫২৯৮৮০৩ 

783.  ভাবযয়া আদভদ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৩৭৭০৪০২ 

784.  রভাদভনুর ইরাভ,।কৃবল যায়ন বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৪৯৮৩২৭৬ 

785.  জয়নাফ খাতুন, কৃবল ম্প্রাযণ  তথ্য বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

786.  রভা: নাবরুর আরভ, কৃবল উবভবদ বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭২৮৯৭৫৬ 

787.  আপানা ভামুদ রচৌধুযী কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮৪১২৭২৮২৭ 

788.  পাবভা আযবফন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮৬১৬৮৯১১ 

789.  রভা: পারুক আদভদ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮১৬১৪৫৪২৭ 

790.  ইয়াবছনুর ক, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮১৮৪৫৫৪৬১ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৯-১০-২০১৬,   ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

791.  তাভান্না নাযীন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৮৩৬৬৪৭৭ 

792.  বততরী কাইয়ুভ তালুকদায, এবগ্রকারচাযার রফাটানী বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৮৫২২৪৫৫৮ 

793.  রভা: াইপৄর ইরাভ, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বদেভ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৫৭৪৩৬৭১ 

794.  রভাাম্মদ আবক এরাী রাদর, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭১৫৬৯১১৬ 

795.  যাজীফ কুভায বয, কৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭৩৯৫৯৮৪ 

796.  রভা: ভাসুভ ভইয়া, এবগ্রকারচাযার রফাটানী, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২০০৯০০৮৬ 

797.  ভাবুফা াযবীন, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭০৩৮২৭২৭৮ 

798.  রভঘদুত কুভায যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৭৩৯৭৮৯৯৭ 

799.  পৃবথকণা যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৯১২৪৮০ 

800.  কাভনাব যকায,  এবগ্রকারচাযার রফাটানী রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২২৩৭৬০০৩ 

801.  মুিা গুপ্তা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৪২৬৭৪৯ 

802.  রভৌবভতা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৩৭৪৬৭৯১৮ 

803.  এ. এ. এভ. যাদদুজ্জাভান বফনাবপজ, কৃবলতত্ত্ব কবফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৮২০৯৮৬৭ 

804.  উদম্ম ারভা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৮২০৮৪৪৭৪ 

805.  কাকুরী রফগভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২২৯৭২২৯০ 

806.  রভাছায আবজজা সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩৯৩৭৯৭০ 

807.  জান্নাতুর রপযদদৌ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৯৭৫৭৫৭ 

808.  পাযজানা আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩১১১০২৭ 

809.  ইযাত জাান, কৃবল উবিদ বফজ্ঞান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০৭৩৬২০১১৭৪ 

810.  রভা: কাবযমুর আরভ, এবগ্রকারচাযার রফাটানী রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৩৬৮৭৫২১ 

811.  ানা ইয়াবভন, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাং রা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭১৩৮৫৮১ 

812.  বযপা রাবনয়া, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৬৫০৮১৪৪ 

813.  ায়ভা াবদয়া, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২১১০৬১৭৫ 

814.  ভাবুফ ইকফার, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭৭৫১৯৭৮৭ 

815.  সুরতানা াযবীন, কৃবল ম্প্রাযন  ইনপযদভন বদেভ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৯৮০০৩০৬ 



816.  াভসুন নাায, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫০৮৭৩৩১৬ 

817.  ইনবতায খবরর, কৃলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯১২৫৩০৯৪৪ 

818.  ানবজদা বফনদত াভাদ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭১৮৫৮৭৮৫ 

819.  নাবপজা আপদযাজ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৭১৭৯৩০৬ 

820.  রভাছা: ায়ভা জাান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩০১৬৩৩৩ 

821.  রভা: আফদুল্লা আর রনাভান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২১৪২৭৪৩৮ 

822.  দীকাাংকয ফভ থন, টি থকারচায, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২২৯০৭২৮৮ 

823.  টিটুন বফশ্বা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭৬২৪১১৮৮ 

824.  জয়তী ার, রকৌবরতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫৬৯৭৮৭৪ 

825.  াভীভা নাবযন জুবর, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫৬১৯৯২৯ 

826.  পাইজা আখতায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২১৫১৭৫০০ 

827.  তানবজনা ইরাভ ববভন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৭৬২৯৯০৪১ 

828.  রভাাম্মদ জবন, রকৌবরতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৬৪৩৫০০৩ 

829.  রভা: জাবদুর ইরাভ, রকৌবরতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৪৬৪২৯৬১ 

830.  বজনাত যভান বরা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১১৪৭৯৫৩১ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ৩০-১০-২০১৬,   ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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831.  আম্মদ উল্লা, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৫১৩০৬৯২ 

832.  রভা: আব্দুল্লা আর রনাভান, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৬৬০২৬৩১ 

833. লুফনা আিায, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩৯৯৪৮৪৮ 

834.  বযপা খাতুন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৮১৭৮১৯৪ 

835.  ভবজথনা রফগভ, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮৫০২০৪৫৭৬ 

836.  াবভা রুম্মানা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮১১৪৭৪৫৬ 

837.  যাদজউর ইরাভ, কৃবল ম্প্রাযণ এফাং তথ্য ব্যফস্থানা বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪০২৭৩৭৮৭ 

838.  রভাছা: পাইজুন্নাায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭৯২৮১৩৬ 

839.  আফদুয যভান, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বদেভ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

840.  জাবকয়া আপদযাজ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৬৬৯৫৩৫১ 

841.  রভাছা: াযবভন সুরতানা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪১৩৯৯৩৫৩ 

842.  আপবযনা আরী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৫৫৮৯৪৬৬২ 

843.  রভা: ভাকুরুয যভান, ফীজ প্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৬৭০৬৪৩৯৫১ 

844.  রভা: ইপদতখায যসুর ববদ্দক, ফীজ প্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৮২১৭৪৮৬ 

845.  আযভান াান অনীক, উিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮০৪১২৭৯৫ 

846.  রভা: আবকুয যভান যকায, উবিদদযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭০৫৬৮৪৮৮ 

847.  বমৄল কভ থকায, মৃবিকা বফজ্ঞান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫৬২০৩৯৫ 

848.  রভা: নাজমুর রাদন, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

849.  ভাপৄজ আদভদ যকায, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৮০৯৯৯১১ 

850.  অববক যায়, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৯০৩৭২৩৯ 

851.  অবববজৎ রচৌধুযী, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৭৬৮৪৭৪৮ 

852.  আবফদা সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩১২১৪৯১ 

853.  নাবদা সুরতানা,  মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫০৮১৫২৪২ 

854.  রভা: াবকফ ভাবদ আবজজ, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭২৫৫৬৭৫ 

855.  মুফাবয আদভদ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২২৯০১৭১৭ 

856.  াবযন ভাবুফা তন্বী,রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৭৩৬৫৩৫৪৪ 

857.  ায়দায আরী, কৃবল যায়ন  বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৪৪৯০৭৫০৫ 

858.  াইপৄর ইরাভ, এবগ্রকারচাযার রফাটানী, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪১০৭৬৭১১ 

859.  জান্নাতুর রপযদদৌ তন্বী, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮৬১৬৫০০৬৩ 

860.  আবফদা সুরতানা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭৫২৮০০৪৫১ 

861.  াম্মী আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৯৬০৮৮০৫ 



862.  রভা: ভামুদুর াান, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৪৯৫৬৩২৬ 

863.  আব্দুর আউয়ার রচৌধুযী ভাসুদ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭৮১৩৭৬৬ 

864.  পাযজানা আিায, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২০১০২৮৮০ 

865.  জযান্পী বপদরাবভনা ফাযরা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৯২২৫৫০১ 

866.  রভা:াজ্জাদুয যভান, শজফপ্রমৄবি বফদ্যা, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯১৮৪৬৩২৪ 

867.  বদা রফগভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯৭৬৭৫৭৯৯ 

868.  াভীভা ইয়াবভন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৬৪৯৭৫৫১৭ 

869.  সূচনা ার, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৭৪৬০০৮৬ 

870.  ানজানা আিায, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৫১৬১৩০১৪ 
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871.  ভারুপা পবযদ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৫৭৭৮২৭৬১ 

872.  নাবযন আিায, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৪৬৪৬১৭১ 

873.  রভাছা: রুভানা যভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯২০৩৪৯৩৫ 

874.  বদপ্তী যানী যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

875.  নাবদ বফনদত াভ, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৪৪৪৮৮৫৪৯ 

876.  কৃষ্ণা যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

877.  নাবয ভামুদ, কৃবল উবিদ বফজ্ঞান,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৬০৪৯৯৮৯৯৮০। 

878.  ভবনয রাদন, উদ্যানতত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৯০৩৯৯৯০৮। 

879.  রভা: যবপকুর ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

880.  রভা: কাভরুজ্জাভান, কৃবল মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৯৮২৪৮৩৪। 

881.  ানাজ াযবীন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।।রর-০১৯১৪৫৪৭৮১১। 

882.  আয়া জান্নাতুর রপযদদৌী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৭১৯৩০৬৩। 

883.  বুজ কুভায বফশ্বা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৫৮৩৩১৭৮৮। 

884.  বজএভ ফদরুর াান, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭১৮৯২৭৫২৩। 

885.  রভা: ইভামুর ইরাভ, ফীজ প্রমৄবি বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২২৮২০৯৯৪। 

886.  রভা: ভবতউয যভান রৌযব, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২১২১৩৫২৩। 

887.  অজুথন চন্দ্র যায়, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭২৭৫৫৫৭। 

888.  রভা: রজাফায়দুয যভান বাানী, ীি রটকদনারবজ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২০০০৫৩৯৮। 

889.  রভা: যাদর ভামুদ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

890.  রভা: ভামুনুয যবদ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭৮২৮৪১৪। 

891.  রভা: ইয়াবছন আরী, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬২৫১০১১৮৮। 

892.  রভা: যবপকুর ইরাভ, এবগ্রকারচাযার রফাটানী, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৭০২০৬৬৯। 

893.  বজ.এভ. আদর ভামুদ, কীটতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২১৫৫৬৫৫২। 

894.  রভা: রযজাউয যভান, রকৌবরতত্ত্ব   উবিদ  প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৫২১১০৬১৮৬। 

895.  রভা: পবযদুর ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫২১১০৬০১০। 

896.  ল্লফ কুভায ফাগচী, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮৩৪৭২০২০। 

897.  নুযাত বফনদত আবতক, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৬৭৮৫০৬৭। 

898.  ভাবভা আিায, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৩০০৭৩২৪৯। 

899.  যভা যানী াা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৯৫৪১৬১৬। 

900.  নাজমুন নাায, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭১১২৪৯৮৮। 

901.  রভা: আদনায়ায উর ক বরভন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭২৩০৫৯৩৮১ 

902.  খাবদজাতুর রকাফযা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৫৮৭৬৬৫৯৫ 

903.  রভা: ররাকভান রাদন,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩১০৯৭৫৬৪ 

904.  বুযা আর জান্নাত, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

905.  রভা: রভাজ্জাদম্মর ক, কৃবল উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ ।রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর- 

906.  রভা: বভজানুয যাভন, কৃবল উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ,।রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮৫৪০১৫৪৫৯ 

907.  রভা: ভবনয রাদন, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,  রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১৭৮৫২৯৯ 



908.  যবপকুর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৩৪৫৭২৮০ 

909.  ভাবুফা ববদ্দকা, কৃবল উবিদ বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৭৮৬২২৭২৯ 

910.  রভা: আবু াঈদ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর- 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০১-১১-২০১৬,   ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

911.  মুাম্মদ মুিাবদয যীদ ভইয়া, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন,দদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৩২৮৮১০১ 

912.  রভা: াীন যানা, কৃবল যায়ন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৩৮১০২৬৩১ 

913.  ানবজদা ইরাভ র্তবপ্ত,  উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩১৯৮৫৩৯০ 

914.  বচো যকায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৪৮৬০৮৩৮ 

915.  আরনা আদযবপন, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬২৫৯৮৩২৩৯ 

916.  রভা: জাবদুর ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৬৮০৪২২১ 

917.  রভা: ভামুদুর াান রাদর, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯১৮২৫৩৯৪২ 

918.  রভা: জীফ রাদন, উদ্যানত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭৪৬৩০৭৪ 

919.  রভাতাদিয যভান,কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপযদভন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয,ঢাকা। রর-০১৭১২৩৫১৩৭৩ 

920.  খাবদর াইপৄল্লা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৮৫৫৬৬৭৪ 

921.  রজবভন আিায, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৬২০৭৩৬৪৮৮ 

922.  পাবযা নাজ আন, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭৯৩৫৩৬৯৭ 

923.  আবুর াান যাজু, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৯১৯৮২৩৬৭৬ 

924.  াভীভ রযজা, রজদনটিক্স এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭৪৯০২৬৩৩২ 

925.  পাবযা ক বফাা, কৃবল ফন  বযদফ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭৬১২৫৩০০৬ 

926.  াবকযা ইরাভ, রকৌবরতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭৪৪৯৫২৯৬২ 

927.  রভা: বযপৄর ইরাভ, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭২৭০০৮২২১১ 

928.  রভা: জাবদ রাদন, এবগ্রকারচাযার রফাটানী, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭৩৭৩০১৪৪১ 

929.  মুাযযাপা তাবপয়া, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৫৫২৫৪২১৯ 

930.  রভাছা: ানবজদা আিায, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৭৭৪১১৩২৯৬ 

931.  রভা: আব্দুল্লা আর মুবভন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৫১৫২৯৭৫১৪ 

932.  রভা: মুবকত বফন বরয়াকত, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৭১৫২১৩০৮৩ 

933.  নাজমুর াবপজুয যভান, কৃবল উবিদ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকাদর-০১৮৬২২৬২৫১৪ 

934.  এভ. রগারাভ যািী তানবীয, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৯২০৪৪৯৪৬০ 

935. ম রভাছািঃ বযা খাতুন, কৃবল উবিদ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, রদয ফাাংরা নগয, ঢাকা। রর  

936.  র্তষ্ণা যায়, এবগ্রাকারচায ইবিয়াবযাং বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুযদর-০১৭১৭১১৪৫১৮ 

937.  াবফনা ইয়াবভন সুবভ, পৄি প্রদবাং এি বপজাযদবন, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।০১৭৪১৭১৭১৬৩ 

938.  রভাছা: াবফফা সুরতানা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭৮৩৭৪২৯ 

939.  মৄ ূঁবথ যানী কুন্ডু, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৬৩০৮৫৭০ 

940.  নাজমুন নাায, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪৬৯৭৩০৮২ 

941.  পাযজানা আপদযাজ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭৮৮৭৫৫৭ 

942.  তানবজফা ভাাদজবফন, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৯৭৬৪৭৯২৭ 

943.  সুফণ থা যানী রচৌধুযী, ভাইদক্রাফাদয়রবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৬৬২২৯৩৫৯ 

944.  রভাছা: পাযা আনজুভ তাপু, কৃবল বল্প এফাং প্রদকৌর, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২৩৭২৯৭০২ 

945.  উদম্ম এা জান্নাতুন রকাফযা, পর াযীযতত্ত্ব  বযদফ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৪৫৩৮৩০৯২ 

946.  রভা: াান তাদযক ভির, পৄি ইবিবনয়াবযাং  এি  রটকদনারীজ, বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। ১৭৪১৪৯৪১৮৪ 

947.  াফবযনা আইবযন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭৩৩৬০১১৩৫ 

948.  আভা খাতুন, এবগ্রকারচাযার এি ইনিাবস্ট্রয়ার ইবিবনয়াবযাং,াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৪৫৪৭৬৩১৫ 

949.  রভা: নাজমুর হুদা, এবগ্রকারচাযার এি ইনিাবস্ট্রয়ার ইবিবনয়াবযাং, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।০১৭৭৩১০৫৭৫১ 

950.  জয়দদফ কুভায ভন্ত, রভবিবন এি অফস্ট্রটিক্স, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয  রর-০১৭৬৩১১৯৭১৮ 

 



াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০২-১১-২০১৬,  ফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 
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951.  রভা: রযজাউর কবযভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  রর-০১৭৩৭০০১১৫০ 

952.  সুদান চন্দ্র ফভ থা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৫১২০৭৪৯০ 

953.  রভা: নূযনফী ইরাভ, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয ।রর-০১৭৪৫৫৪৭২৫০ 

954.  রভা: যাদদুর ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩১২৮৫১৯৩ 

955.  ইযাত জাান াযভীন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭৪০১০১০৬৬ 

956.  যাবপজা আরভ বযা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২৩৬৪৮০৮৪ 

957.  রতৌবদা আপবযন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭২৭৫৪৩৫ 

958.  ভভতাজ রফগভ, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৬৮৮৮৫৯৬১ 

959.  রভা: আখতারুজ্জাভান,পৄি এি প্রদবাং ইবিবনয়াবযাং,াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৯১৬৫৮২৮ 

960.  নুযাত জাান, পৄি এি প্রদদাং ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর- 

961.  রভা: াাদাৎ রাদন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪০২৫৩৮৮ 

962.  বতাযাই জাান, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭৯৮৮৮৬৬ 

963.  রভাছা: আপদযাজা আিায, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৫৯৭৯২৮৩ 

964.  রভা: নুয ইরাভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৯১১২১২০ 

965.  জয়দদফ চন্দ্র যায়, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭৯৩৬৫২৬ 

966.  রভাছা: তানবজনা াানাজ তুবযন, রকৌবরতত্ত্ব, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৮০৫০৬৫২৫ 

967.  রভা: রুহুর কুদ্দু রজাফা,দকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন,াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৪৪৬৯৭২২২ 

968.  কভর চন্দ্র যায়, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২৩০১৩৩২৩ 

969.  াভীভা আকতায, কৃবল যায়ন  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৩৫৬৩২৬৫৫ 

970.  রাবনয়া বযপাত, কৃবল ফনায়ন  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৮৪৯৩৪৭৭৮ 

971.  জান্নাতুর ভায়া, কৃবল যায়ন  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৯৩৯৬৫১৫৯ 

972.  রভাছা: নাবযন জাান, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪৪৬৫৮০০৮ 

973.  রভাছা: াফযীনা ইয়াবভন,কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,  াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  রর-০১৭৭৩১৮৩৩৫৮ 

974.  রভা:  রভাস্তপা কাভার, পৄি প্রদবাং বপ্রজাযদবন, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৪১৩১৫৬৪৫ 

975.  াযবভন আপযাজ রুফা, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২২৮৪০৪৬০ 

976.  জাবকয়া ইয়াবভন, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪৬২০৪৮৩৩ 

977.  কৃষ্ণ দ রন, পৄি এি  প্রদবাং ইবিবনয়াবযাং, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৭৯৭১৭২৫ 

978.  রভা: াযন অয যবদ, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট,াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,বদনাজপুয। রর-০১৭৩৮১৪৬৩৯৯ 

979.  জান্নাদত ঊভা বনশু, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭১৭৬৬৯২১৪ 

980.  পাযানা সুরতানা, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৩৭৫৭৯৩৪ 

981.  অপূফ থ কুভায ভির, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২২৯২৮৮০৭ 

982.  া রভা: াবকর আদভদ, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৮০২৩৩৮৮ 

983.  রভা: নুয ইরাভ, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৬৭০৩৬৯৬ 

984.  নাবজদা খাতুন, একুয়াকারচায বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪৯৩৭৮৪৯৫ 

985.  াযবভন আিায, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।  রর-০১৭৬৩২৬৫৬৮৬ 

986.  রভকাত রাকযীনা মুবনযা, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৫১৩৪৪০৭৩ 

987.  রভাছা: রভৌসুভী আিায, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৫০৯৫১৫০৭ 

988.  রভা: াাদাত রাদন রবরভ, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪৪৯০৫৪৩১ 

989.  রভা:  যায়ানুর ক, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৬৭৫০৫৩৮০ 

990.  রভজফাউর আরভ, পৄি এি প্রদ ইবিবনয়াবযাং, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৩৫১৬২৬০৩ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৩-১১-২০১৬,বৃস্পবতফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

991.  রভাছা: তানবজভা খাতুন, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৯২৯১২৭৬৫ 

992.  ভবজথনা আিায, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৪০৩০২৫৬১ 

993.  পারুকী াবফয়া রভযাজ, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর- 



994.  তাকবদযা যভান, কৃবল ফনায়ন  বযদফ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৫৮৩৬২৮১৭ 

995.  বতথী তা             এ                        াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭১৮৮৩৫২০২ 

996.                ও                         াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭১৭১১৪৬২৯ 

997.               এ                   াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০১৭৯৭৭৮১৩০৭ 

998.  রভাছা: াবকরা সুরতানা, এবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর০১৭৬৭০৩৩২৪০ 

999.  রভাতাায রাদন তুবন, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর১৭১৯০০১৩৩৪ 

1000.  রভা: জাবদুর ইরাভ জাবদ, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর 

1001.  ানবজদা খানভ, ফাদয়াদটকদনারীজ বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, গাজীপুয। রর-০১৭৫০৫৩২৩৩৩ 

1002.  জান্নাতুর রপযদদৌ, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয 

রর-০১৭৯৪৮৫০৭০৪ 

1003.  বপ্রা যায়, াযীযতত্ত্ব  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর-০০১৭৬৪৭৬০৫৬২ 

1004.  কাবনজ ইয়াবভন, এবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৭৬৯৬৬২৭৭ 

1005.  উদম্ম য়াযা ারা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

রর-০১৭৩৯৯৪৭৮৩৩ 

1006.  রভাছা: আযবভন আিায, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৪৯৫৭৮২০ 

1007.  রভা: আযাপৄর প্রাভাবণক, পর াযীযতত্ত্ব  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০০১৭৩৭৭০৫০৫৭ 

1008.  রভা: রুহুর হুদা, এবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয ।রর- 

1009.  রভা: রাদর যানা, একায়াকারচায বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৫১১৫১৫১৯ 
1010.  কাভরুন নাায, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।রর- 

1011.  াবফনা ইয়াবভন, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর- 

1012.  রভা: আযাপাত রাদন, বপাবযজ ফাদয়ারবজ এি রজদনটিক বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৭৬৯৬৭৪৫০ 
1013.  রভা: রভাকাদদ্দ আরভ, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৩৭৮৬৬৪৭৫ 

1014.  রভা: রভাকাদদ্দছ রাদন, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৪৬৯৫৮৩৬৯ 
1015.  ইযাত জাান বরভা, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয ।রর-০১৭৬১২৪৮৩৪৩ 

1016.  রভাছা: সুভী আিায, পর যীযত্ত্ব   উবিদ  প্রজনন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

 রর-০১৭৪৬৯৬০২৮৭ 
1017.  হুভায়যা বফনদত আরী, কীটতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২৭২২৬৫৫৭ 

1018.  রভা: ভামুন আর ইরাভ, কৃবল যায়ন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭২৯৬৪০১৩৯ 
1019.  রভা: কাবদরুর ইরাভ, পর যীযত্ত্ব   উবিদ প্রজনন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। 

রর-১৭১৯৯৪৫৯৪৪ 
1020.  ানা ফানু, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয ।রর-০১৭৫২২৬৬০১৮ 
1021.  রাবনয়া সূচনা, পর যীযতত্ত্ব  বযদফ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয। রর-০১৭৭০৯০৭০৯৪ 

1022.  রভা: যাদর াযদবজ, বপবজরবজ এি পাভ থাদকারবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয।। 

 রর-০১৭৩৮৫৯৩৩২৫ 
1023.  কাজী বদরাদ রভাস্তাযী, প্যাথরবজ এি প্যাযাাইদটারজী বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-

০১৭৬৭০৮৩০৪৮ 

1024.  তাজবী ভনজুয, এনাটবভ এি বদদস্ট্রারবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭৪৬৮৫৯৭২১ 
1025.  সুবভ রফগভ, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭১৯৪৬৪১৬৬ 

1026.  বভতু ফানু, রিইবয এি রাবি াকদয়ন্প  বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর- 
1027.  বযভা যায়, এবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭৬৩০৯২৯৭৬ 

1028.  বদা রযাজাবয, প্যাথরবজ এি প্যাযাাইদটারবজ বফফাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-

০১৭৬৪৯২৯৬৯৬ 
1029.  রভা: গাউমুয যভান, প্যাথরবজ এি প্যাযাাইদটারবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-

০১৭৫৪৮০৪৪২৮ 

1030.  যাদফয়া সুরতানা, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদনাজপুয রর-০১৭৩৮৫৯৬৯১২ 

 

 



াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৪-১১-২০১৬,শুক্রফায, কার ৯.০০টা রথদক 
  

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

1031.  রভা: যাদর বভয়া, এদগ্রানভী এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটনন বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।রর-০১৭৩৭৪৬১৮২৭ 

1032.  রভা: খাইরুর ইরাভ, রবদটনাযী এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১২৩৮৮০৯৭ 

1033.  রভা: পাযাজুর ইরাভ, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭১০৩৮৮৪ 

1034.  এভএভ. আানুর াবভদ, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৭৯০৫৩৩৬ 

1035.  রাবনয়া আিায বনব, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৪৩৮৭১০৩৭ 

1036.  য়াদদ আযা, কৃবলতত্ত্ব এফাং ম্প্রাযণ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৫১৮৭৭৮৮০ 

1037.  বফটী বফশ্বা, কৃবলতত্ত্ব এফাং ম্প্রাযণ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৭৩৪২২৫৫ 

1038.  নাজবভন সুরতানা, কৃবলতত্ত্ব এফাং ম্প্রাযণ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৯৯০৭২৩৫৫ 

1039.  ভবনযা খাতুন, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৪৪৩৯৩৬৩৬ 

1040.  রভা: তাবযক আবজজ, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১২৫৭৮১৯৯ 

1041.  সুভাইয়া আিায, বপাবযজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৫০৮৫৯০২৭ 

1042.  রভাস্তাবযন আিায, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭২৫৩৮৫৪ 

1043.  রভা: যাদর আরী, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৯১৩৮৭৭৪৩৮ 

1044.  রভা: আইনুবদ্দন ক, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৭৫১৪৭১৯৫৮ 

1045.  রভাছা: রাবনয়া খাতুন, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৭৪৮৬১২৯৮৬ 

1046.  রভাস্তাবপজুয যভান, বপাযীজ  বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৪৬২৬৮১৩৫ 

1047.  আব্দুল্লা আর ভাসুদ, বপাযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৯৪৭৬৪৬২ 

1048.  রভা: যবকবুর াান, বপযীজ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৮৮০১৭৬৭ 

1049.  আপবযনা খানভ, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬১১৮৮৭৫২ 

1050.  পাইরুজ নায়ায, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৫৯৩৯২৩৪ 

1051.  িাবরয়া খাতুন, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭২৮৯১০৩৮১ 

1052.  রভাা: পবযদা াযবীন, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৩১৯০৮৩২ 

1053.  কাকরী রঘাল, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭৫১৭৪৩৬ 

1054.  রভাা: ইযাত জাান ছবফ, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭৫১৭৪৩৭ 

1055.  তা কুভায ীর, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৬৪১২০১৭ 

1056.  স্বন কুভায ফাক, বপাযীজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭২১৪৬৪৪১০ 

1057.  রভা: ভবভনুর ইরাভ, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৫৫৮৯২৪৩৩৬ 

1058.  ছন্দা াযবীন, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৫৯৫৮৪৬৫০ 

1059.  রভা:  বযপৄর ইরাভ, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৪৩৬৫২০২ 

1060.  রভা: আবনছুয যভান, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৮১৬৭১৬৫ 

1061.  তাবরভা খাতুন, রবদটবযনাবয এি াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৯১৬৭৬৩২২২ 

1062.  রভা: বপকুর ইরাভ, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৪৩৩৩৩৩৬ 

1063.  পূজা রদফী, কৃবলতত্ত্ব এফাং কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১০০০১৪৭৭ 

1064.  রভাা: াবকরা খাতুন, কৃবলতত্ত্ব এফাং কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৬২৩৫০৬০ 

1065.  কাবনজ পাবতভা, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৩৮৩৯০০৪ 

1066.  রযভা াযবীন, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৮৮৬৯৩৩৪৭ 

1067.  জাবকয়া পাদতভা, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৯০৫৯৯৭৭ 

1068.  রভাা: রযাজাভ ভবনযা, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬০২৬৭৫০২ 

1069.  রভা: আর-াফা, এদগ্রানভী এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটনন বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭২৫৪৩৬৯ 

1070.  আজদভযী সুরতানা, এদগ্রানবভ এি এবগ্রকারচাযার এক্সদটন,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৭০৯২৮৪২৬ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৫-১১-২০১৬,বনফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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1071.  রভা: াদযায়াত রাদন,  রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৫৫৮৯২১৩৬০ 

1072.  তানবজরা খানভ, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৪১৫৫০৩৩০ 

1073.  রভা: রভাস্তাবপজুয যভান, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭২৩৯৩৯১৫৯ 

1074.  রভা: রভদদী াান, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৭৭২৬০৭২ 

1075.  রভা: জাভার উবদ্দন, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৩০৬৯৫৫৭ 

1076.  রভা: ারাহ্ উবদ্দন, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৪৪৬৯৯৪৩৯ 



1077.  রযানা াযবীন, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৯১৭৬৪৬৪ 

1078.  রভা: ভাবুবুর আরভ যকায, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭২২৪২৯৬২৪ 

1079.  পাবভা পাযানা, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৯০৪২৪০৬৪ 

1080.  রভা: তানবীয আরভ, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭২৬২১৪৩০০ 

1081.  রভা: আরা উবদ্দন, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৭৭৫৬১৪৭ 

1082.  রভা: রপযদদৌ যভান, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭১৭৭৯৫৭৯৯ 

1083.  রভা: মুবনরুর ইরাভ, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৮০৯০৮০৫ 

1084.  রভা: াজাান আরী, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৭১৬৩০৭৭ 

1085.  য়াবদুয যভান, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৭৯১৭৭২৩ 

1086.  রভা: পাইার ইরাভ, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৭৪৫৯৩৮৯০ 

1087.  রভাছা: লুবফনা ইয়াবভন, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৬৭০০২৭৪৩ 

1088.  আব্দুল্লা আর ভামুন, রবদটবযনাবয এি এবনদভর াদয়দন্প বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৭৮৬৯১৫৯ 

1089.  াীন আরভ, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৫২৫১৫০২৬৫৯ 

1090.  রভাছা: আকবরভা খাতুন, ক্র াদয়ন্প এি রটকদনারবজ বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৫৫১৭৯৪৪১ 

1091.  আভা খাতুন, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯৩০৫৮১১৫৮ 

1092.  পাযানা ক, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯২৬৭৭৯০৪৬ 

1093.  বদনা তাবন, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর- 

1094.  জাান্নাযা াযবীন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯৬৪০৮৯২৫/৬৩ 

1095.  াযবভন ইরাভ, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯৬০৬৫২৭১৭ 

1096.  ইভা আিায ইব, রকৌবরত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর- 

1097.  বদা যানী ার, রভবিবন াজথাযী এি অফদস্ট্রবিক্স বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর- 

1098.  রভা: নজরুর ইরাভ, রাে াদবে রটকদনারবজ এি ভাদকথটিাং বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭২৩০৭২৭৭৬ 

1099.  আতবকয়া আবফদা, ফাদয়াদকবভবস্ট্র এি পৄি এনারাইব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৫৮০৫৬৪৮৮ 

1100.  বভন্টু ঘাযাভী, বউম্যান বনউবিন এি িাইদটবিক্স বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর- 

1101.  রৌযব কুভায দা, অযাকুয়াকারচায বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৩৮৭৫২০৭২ 

1102.  রভাা: ারভা আিায, ভাইক্রাফাদয়ারবজ  াফবরক ররথ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৪৫০৫৫৭৪৯ 
1103.  রভা: বজয়াউর কবফয টিটু, ফাদয়াদকবভবস্ট্র বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭১০৭৭৩৬৬৪ 

1104.  রপৌবজয়া পারৃনী, কৃবল ম্প্রারণ  গ্রাভীণ উন্নয়ন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৪৩৪৩২৮১১ 

1105.  অমৃত ফারা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯১৩৫৯৯৫০৬ 

1106.  এ. এভ. আাদুজ্জাভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৭৫১১১৫৩০ 

1107.  রভা: াবন আরভ, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭১২৫৩০৬৯৩ 

1108.  এ. এভ. য়াবকুর আজাদ, বপাবযজ রটকদনারবজ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর- ০১৯২৯২২৭৬৬৪ 

1109.  পাদতভা আদভদ তভা, পৄি রটকদনারীজ এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৫৩৯১০৩৬৯ 

1110.  রভা: নুরুজ্জাভান, কীটতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। রর-০১৭৬২৭৩০৬৭৫ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৬-১১-২০১৬,যবফফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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1111.  আবযপা আকআতয ফাফরী, বিজাোয বযস্ক ম্যাদনজম্যান্ট বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৮১৬৪৭৬৬০৮ 

1112.  প্রবভ রদফনাথ, বিজাোয বযস্ক ম্যাদনজম্যান্ট বফবাগ,  টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৪৮৪২২২৫৪ 

1113.  এভ ইভযানুর াান, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ এি াফবরক ররথ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর- 

1114.  আয়া  যভান রস্দা, কৃবল ম্প্রাযণ  গ্রাভীন উন্নয়ন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৮৭৯৫০৪৮১৬ 

1115.  কাবনজ পাদতভা তুনা, পৄি রটকদনারবজ এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৭৮৬৪৫৩৫৪ 



1116.    বভয়া আিায ান্তা, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৯৮১৬৪৪০০ 

1117.  ররাা ফারা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৭৭৪৩০৯৬৮ 

1118.  রভা: াদজদুর ইরাভ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৪৬৮৪৩৫২৫ 

1119.  আইবযন সুরতানা, কীটতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৬০৫৭১১০১ 

1120.  জয়ন্ত দা, বউম্যান বনউবিন এি রবদটবযনাযী বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৫৬৭৭৮৪৪৬ 

1121.  ভারুপ রাদন ান্ত, কীটতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর- 

1122.  পূজাবযনী াা, রকৌবরতত্ত্ব   উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৩৩০০৮৬৮৬ 

1123.  ভাপৄজা াথী, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফফাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৬৪৩১৪২৯৪ 

1124.  াগবযকা বফশ্বা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফফাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭২১৪৩২০৫৫ 

1125.  কাজী আবযপৄর ক, কৃবল যায়ন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৮৪৬৪০৪০৪৯ 

1126.  পাদতভা তুজ রজাযা, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৮৫২০৪৩০০৫ 

1127.  রভা: আব্দুল্লা আর রনাভান, পৄি রটকদনারবজ এি ইবিবনয়াবযাং, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৪৭৫৯৯০৮ 

1128.  ইযাত জাান ইমু কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।রর-০১৪৭১৯১৬০৫০৩ 

1129.  রভা: এনামুর াান, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। রর-০১৭২১০২৮৭৭৩ 

1130.  রভা: মুন্নাপা রাদন, এনবায়যনদভন্টার রভনদটন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৩১৫৫১৩৩৮ 

1131.  রভা: ইউসুপ আরী,  রভবযন বপাবযজ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৩৬৮৭৬৪১৬ 

1132.  তন্নী দা, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৮২৩২২৯৮২০ 

1133.  বনউটন াা, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৮৩৬৮৭৪৯৯ 

1134.  রগৌতভ কুভায গাইন, বউম্যান বনউবিন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৫১৭৪৯৪৪১ 

1135.  এভ. এভ. রভদদী াান, বউম্যান বনউবিন বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭২৯৯৭৭১১৫ 

1136.  পাদতভা তুজ রজাযা, রভবিবন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯১৬৫৩৯২৫৬ 

1137.  রা শভে, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৩৭৯২৯৩৫০ 

1138.  রভা: রভজফা উবদ্দন, কবভউবনটি ররথ এি াইবজন, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৬১৮৮৮৭০০১ 

1139.  রভা: বদুর ইরাভ, প্যাথরবজ এি প্যাযাাইদটারবজ বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৩৮৯৯৪৭১১ 

1140.  আবফয কুভায ভদ্দায, বউম্যান বনউবিন এযাি িাদয়দটটিক্স বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৯২৯৯৪৮১১০ 

1141.  ভাবযয়া যভান, রকৌবরতত্ত্ব  উবিদ প্রজনন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৯৩৯৫৫৬০৯৯ 

1142.  রভা: জীভ উদ্দীন আকন, বউম্যান বনউবিন এি িায়াদটটিক্স বফবাগ,টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী। 

রর-০১৭৪৫৫৮১৮৮০ 

1143.  রভাছা: াবজযা খাতুন, একুয়াকারচায বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১০৭৪৫৪৩৮৮৯৬ 

1144.  রভা: আর ভামুন, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভবক, টুয়াখারী।দর-০১৭৫৫২১৫৭১৭ 

1145.  বযা যানী, রবদটনাবয এি এবনদভর াদয়ন্প বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৯৮২১৪৭০৩৩ 

1146.  রভাা: রখাদদজা আিায, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর।দর-০১৭৪৭৫০৯০৫২ 

1147.  রভা: আরভগীয কফীয, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর।দর-০১৭৫১৫০৪০৩১ 
1148.  ইবরয়া উবদ্দন, খাদ্য প্রমৄবি এ পুবষ্ট বফজ্ঞান বফবাগ, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর।দর- 

1149.  আপানা আিায, খাদ্যা পুবষ্ট  প্রমৄবি বফজ্ঞান বফবাগ, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর।দর- 

1150.  াঈদা সুরতানা, পৄি রটকদনারবজ এি বনউবিন াদয়ন্প বফবাগ, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর। 

রর-০১৭৬২৩৬২২৭৩ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৭-১১-২০১৬,দাভফায, কার ৯.০০টা রথদক 
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1151.  রভা: ফখবতয়ায রাাইন, খাদ্য প্রমৄবি  পুবষ্ট বফজ্ঞান বফবাগ, ভারানা বাানী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দন্তাল টাোইর। 

রর-০১৯১৪৯৭৭৮৮৫ 

1152.  তানবফন সুরতানা, পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮২১৭৬৭২৭৫ 

1153.  ভনীলা ফাক, পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৭৫২৭২৫৪৩ 
1154.  রভাাম্মাদ আব্দুর মুঈদ যীপ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ।দর-০১৭৩৩৬৫৫২২৬ 

1155.  রভা: াবযয়ায াান রাদর, এনাটবভ এি বেবয বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৭২৮২০১৪৮৪ 



1156.  ভীয রভা: আপজর রাদন, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ।দর-০১৮৩১৫২৪৪২২ 

1157.  রভা: াদ্দাভ রাদন, রভবিবন এি াজথাযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৮১২৭২৬১৬ 

1158.  রভা: আপতাফ উদ্দীন রুবভ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ।দর- 

1159.  যাদদা আপবযন রভবযনা, পবরত খাদ্য এফাং বনউবিন বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮১৪২২৪৭৭৫ 

1160.  অনন্যা ফড়ুয়া, পবরত খাদ্য এফাং বনউবিন বফবাগ,  চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। রর- 

1161.  জান্নাতুর নুয, রজদনটিক এি এবনদভর বব্রবিাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮৫৫৪৬৪১৮৫ 

1162.  তাবভন আিায, পবরত খাদ্য এফাং বনউবিন, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়,খুরী, চট্টগ্রাভ-০১৬৮৩৫০৮৩০২ 

1163.  িা: আপদযাজা ছাদরবন বফরী, এবনদভর াদয়দন্প এি এবনদভর বনউবিন বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। রর-০১৯৩০৬৮০৪৬৫ 

1164.  রভা: ারুন যবদ, রভবিবন এি াবজথযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৭০৪০৮০৬৫ 

1165.  রভা: কায়ছায যভান, রভবিবন এি াবজথযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৭২৩১৫৫২৮৮ 

1166.  রভাাম্মদ য়াবউর  াান, রিইবয এি রাবি াদয়ন্প বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৯২২৮১৪৯৬৩ 

1167.  নাজমুর াদযায়ায, পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৭৬৯৬১৮৭৬ 

1168.  রভা: জাভদদ আরভ, পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮৭৮৫৮৮১৩৭ 

1169.  তা যায় ফভ থন, পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর- 

1170.  াভীভা আদভদ,পৄি প্রদবাং এি ইবিবনয়াবযাং বফবাগ চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৮১৬০৭২৬৯ 

1171.  রভাাম্মদ া জারার, ভাইদক্রাফাদয়রবজ এি রবটিবযনাবয ররথ বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ।দর-০১৮২০১৩৩৩৭২ 

1172.  ফনার যায়, াইদক্রারবজ , ফাদয়াদকবভবস্ট্র এি পাভ থাদকারবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ।দর-০১৭১৩৩৬৭৭২৫ 

1173.  রভবযনা রঘাল, ভাইদক্রাফাদয়রবজ এি রবদটবযনাবয াফবরক ররথ বফবাগ,  চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ।দর-০১৭৩৩৬৭৪০৩০ 

1174.  আইযীন সুরতানা, রভবিবন এফাং াজথাযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৬৮৪২২২৯৮৮ 

1175.  রভাাম্মদ ভাবুফ াান, ভাইদক্রাফাদয়ারীজ এি রবদটবযনাযী াফবরক ররথ। চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, 

খুরী,  চট্টগ্রাভ। রর-০১৫১৫৬৬৬১৮৯ 

1176.  রভা: বভযাজ রাদন, প্যাথরবজ এি প্যাযাাইদটারবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৭৬৩২৭৩৪৬৩ 

1177.  দনট রাদ্দায, এনাটবভ এি বেবয বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৭২১৪২৯২১৮ 

1178.  জাবফন সুরতানা, প্যাথরবজ, ফাদয়াদকবভবস্ট্র এি পাভ থাদকারবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। রর-০১৮১২৩৪৭২৯১ 

1179.  তাবরভা নুয, পবরত যায়ন এফাং রকবভদকর রটকদনারবজ বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  

চট্টগ্রাভ। রর-০১৮২৭৯০২৬৮১ 

1180.  নাবভা আকতায, এবনদভর াদয়ন্প এি বনউবিন বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৭৭৮৭২৬৮৬৪ 

1181.  রভা: ইকফার রাদন, রজদনটিক এি এবনদভর বব্রবিাং বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৫১১২২৪০৮০ 

1182.  সুবভ ভল্ল, পবরত খাদ্য বফজ্ঞান  বনউবিন বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮২৮৮৬৪৭২২ 

1183.  রভা: ইয়াবন ায়দায রচৌধূযী, রভবিবন এফাং াজথাযী বফবাগ, চট্টগ্রাভ রবদটবযনাবয  এযাবনদভর াদয়দন্প বফশ্ববফদ্যারয়, খুরী,  চট্টগ্রাভ। 

রর-০১৮১৭২৫২৫৩১ 

1184.  রকাবনূয রফগভ, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৭৩৮৭৯৭৬১  

1185.                                  বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৭২৪২৯১৪১ 



1186.  রভা: আর রনাভান, বপাবযজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৯১৫৫৩৯২৯৪ 

1187.  রভা: ছাবদকুর ইরাভ, এনাটবভ এি বস্ট্রবয বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৩৭২৫৬০৮৬ 

1188.  এ. রক. অপূফ থ ফভ থন, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭২২০৩৯১৭৮ 

1189.  রযজাউর হুদইন,ভৎস্য  প্রমৄবি  ভান বনয়ন্ত্রন বফবাগ,  বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭১৮৩২০৯৩০ 

1190.                      ও           বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৩৭৩১১৯৯২ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৮-১১-২০১৬,ভেরফায, কার ৯.০০টা রথদক 
 

                 ,       ও          ম্বয 

১ ২ 

1191.  ভান্না ারয়া, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৮১৬৭২০৬৭ 

1192.  যাবদুর াান, রজদনটিক এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৯১৭৬৪৯৫২৩ 

1193.  াবযয়ায বদভর, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৩৭৭৮৫২৫০ 

1194.  রভা: াঈদ রাদন,  ফাদয়াদটকদনারীজ বফবাগ,, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৬৮৩৬০৩৬৯৫ 

1195.                                  বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৬১১০৫০০৫ 

1196.  াজ্জাদ আদযবপন, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর- 

1197.  আদনায়ারুর ইরাভ, প্যাযাাইদটারীজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৬৪৭৫৫৫৯০ 

1198.  পাযজানা রফগভ, প্যাথরবজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭২৩৮৫৯৪৩০ 

1199.  চম্পক ার, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭২৩৪৮৩৬৬৫ 

1200.  শুকবযয়া রপযদদৌী, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৭৬৪৯২৪৩২ 

1201.  সুবম্মতা রদ, উবিদ রযাগত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৩৮৩৫১২৬০ 

1202.  রভাছা: ভাইইপৄর আিায দীনা, রজদনটিক এি প্ল্যান্ট বব্রবিাং বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৭২২৪৪১৫১ 

1203.  ম্পা যকায, উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।দর-০১৭৫০৬৯৮৮৬৬ 

1204.  বাংবক রদফনাথ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭৪২৮৭৬৬১৮ 

1205.  রভা: ভামুদুর াান, পাভ থাদকারবজ এি টবক্সদকারবজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭২২০৭৯৭৯৩ 

1206.  রভা: ভাসুদ াযদবজ, এনাটবভ এি বদস্ট্ররবজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭৩৯৭০৫৩৫২ 

1207.  আবিঁ ার রচৌধূযী, কৃবলতত্ত্ব  াড় বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭৪১৩৭৫৮৩৭ 

1208.  রভা: ক্কুয আরী, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭৩৭০১০২২৮ 

1209.  বযন চন্দ্র রন, ভৎস্য জীফবফদ্যা  রকৌবরতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৮২৮৭৭৮৯৪৮ 

1210.  রূচাঁদ যকায, কৃবলতত্ত্ব  াড় কৃবল বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৬৭৬১৩২৯৫৭ 

1211.  বফনয় কৃষ্ণ রঘাল, কৃবলতত্ত্ব  াড় কৃবল বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৯২২৫১৮৯৫১ 

1212.  রভা: আছানুজ্জাভান , উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   - 

1213.  রভা: রৌযব ইরাভ, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৬৭৬৪৫৯৫১৭ 

1214.  উদম্ম াবন বউবর খাঁন, এন্টাভরবজ বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট।   -০১৭৯৮১১৭০৬৬ 

1215.  রপৌবজয়া জান্নাত পৄবজতা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৭৭৫৩৩৯৭০৮ 

1216.  জুদয়র চন্দ্র ার, একুয়াকারচায বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৬৮২৮৮৭৩২৯ 

1217.  রভা: এভদাদুর ক, বপাবযজ এি রভবযযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৮৬১৫৯৩৩১৭ 

1218.  রভা: রভজফাউয যভান, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৬৭৪৯৬০৩০৭ 

1219.  প্রীবতকা যানী দা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৮১৩২১১০১৬ 

1220.  অনশ্রী াা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৯৩৩০৩১৬৪৬ 

1221.  তাবনভ সুরতানা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৯২৫১৫২৫১ 

1222.  াফনী স্বন থা দা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    - 

1223.  টুম্পা দা, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৮৬৪৭৯৫১৪১ 

1224.  নাজমুন নাায বযভা, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৯১৫৯৬১৬৬৯ 

1225.  এ. এভ. ভয পারুক ফাবু, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৬৭৩৭৯৪০৩১ 

1226.  ভবউয যভান, ভৎস্য বফজ্ঞান বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৬৭৪৯৮৭৩৩৯ 

1227.  নয়ন চন্দ্র ীর, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৮৩০৫২৮৮৪০ 

1228.  আফদুর ভবতন, একুয়াকারচায বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৮৩০৯২০১০৪ 

1229.  রভা: রভজফাউয যভান, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৪৭৪৯৬০৩০৭ 

1230.  রভা: আফদুর কাইয়ুভ যকায, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৭১৫৪২৭২১২ 
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1231.  রভদদী াান তন্য়, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৭১০৩৬৩৯১০ 

1232.  পাযানা যভান, বপাবযজ বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৬৭১০০৬৫৭৭ 

1233.  নয়ন চন্দ্র ীর, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।দর-০১৮৩০৫২৮৮৪০ 

1234.  রজযাবত ভবল্লক, বপাবযজ এি রভবযন াদয়ন্প বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৯১৭৯৩৮৬৮৬ 

1235.  রভা: নাদয আর রভদদী, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭৪৪৯১৩৯৬৮ 

1236.  রভা: াইদুয যভান, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।দর-০১৭২৮৪৭৯৬৪৬ 

1237.  প্রদন ভজুভদায, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭৫৯১৮০০১৩ 

1238.  রখ আাদুজ্জাভান, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।   -০১৭৪০৫৬৫৬১৯ 

1239.  রভা: ইভযান রাদন, বপাবযজ এি রভবযন বযদা থ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।   -০১৭৫০৪৪৩৭৭৭ 

1240.  াভসুন নাায যত্না, এদগ্রাদটকদনারজী বফবাগ,খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৯২৩৮৭০৯৭৪ 

1241.  উদম্ম াবভদা আদযবপন, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, রনায়াখারী।    -০১৭৭৭১৫৯৬১৭ 

1242.  তাবনয়া সুরতানা রভানা, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭৪০২২১১১৩ 

1243.  কাবনজ পাবভা ববয, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৯৪০০২৭৯৬০ 

1244.  আপদযাজা আিায রুভা, এগ্রাদটকদনারবজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    - 

1245.  সুভনা নাবযন ভনা, বপাবযজ এি রভবযন বযদা থ রটকদনারবজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭৫০৩৭৪১২ 

1246.  রভা: ভাজারুর ইরাভ, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    - 

1247.  জয়া রগারদায,  বপাবযজ এি রভবযন বযদা থ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭২৩৮৩৩৩৪৫ 

1248.  রভা: ভবভ আর রভাস্তাকুয যভান, বপাবযজ বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা।    -০১৭২৩৩৫৩১১৮ 

1249.  আবতক াান, খাদ্য  কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭৪৮৮৮০১৫৬ 

1250.  রভা: নূয এ আরভ ববদ্দক, খাদ্যা  কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ,  ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭১৭৫৯১২৩৭৫ 

1251.  ভামুদ াান বপ্রন্প, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, খূরনা, বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা, রর-০১৮২৯৬৪০০৮৭ 

1252.  াদয়র ারদায, মদায বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, মদায।দর-০১৭১৫১৭৮৭৩৮ 

1253.  রভা: সুজন বভয়া, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭৩৮৩৬৫৭৭১ 

1254.  রভাছা: পাযজানা যভান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭৩৮৩৭৫৬৪০ 

1255.  নাবদয়া আখতায, দয়র াদয়ন্প বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭২৩১২০৪৫৩ 

1256.  ারভা আখতায বপাত,পাভ থ স্ট্রাকচায এি এনবায়যনদভন্টার ইিবনয়াবযাং,ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। ০১৭৪৮৩৩৩২৭৪ 

1257.  রভা: আবযপৄর ইরাভ, বপাবযজ ম্যাদনজম্যান্ট বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।দর-০১৭৩৭৫১২৯১৭ 

1258.  পাবভদা রাদন, ভাইদক্রাফাদয়ারবজ বফবাগ, াবজ রভাাম্মদা দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয় রর-০১৭১৬৬৪৫১৪৬ 

1259.  রভা: াানুয যভান, এযাকুয়াকারচায বফবাগ, াবজ রভাাম্মদা দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়দর-০১৭০১৯১২৪৬৪ 

1260.  রভাছা: আবজপা রচৌধুযী, বপবজরবজ এি  পাভ থাদকারজী, াবজ রভাাম্মদা দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়।রর-০১৭৩৯৮৬৩৭৬০ 

1261.  ভামুনুয যবদ, পর যীযতত্ত্ব  বযদফ বফবাগ, াবজ রভাাম্মদা দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়দর-০১৭৩৭৬০৬০৮৩ 

1262.  পূদন থন্ধু দা জর, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফবশ্ববফদ্যারয়, টুয়াখারী।দর-০১৭২২১৯৮৭৫৩ 

1263.  নাবদা কবফয, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা রর-০১৭৬৬৭৮৬৫৫৬ 

1264.  রভা: াবভদুর ইরাভ, কৃবল বফজ্ঞান বফবাগ, খুরনা বফশ্ববফদ্যারয়, খুরনা। রর-০১৯২৬৮৬৪৭৩০ 

1265.  নুযাত জাবভর, উদ্যানতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়। রর-০১৫২০১০৩৪৪০ 

1266.  রভাাম্মদ জােীয আরভ, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়।রর-০১৭১৬৬৩৫৯৭৮ 

1267.  রভা: বযপৄর ইরাভ, কৃবল ম্প্রাযণ বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭১৯৩৬৪০১৩ 

1268.  রভা: যাবজফ াান অনু, কৃবল ম্প্রাযণ  তথ্য বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৬৭৫৬০৩১২১ 

1269.  রভা: তাবরুর ইরাভ, এনাটবভ এি বদোরীজ বফবাগ, াজী রভাাম্মদ দাদন বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়।রর-০১৭৩৯৫৯৫৫২৫  

1270.  াভীভা আিায রফরী, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭৭৩২৭৭৭৪৪ 

1271.  রভা: পাবভ াান, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর- 

1272.  আবনসুর ক ভামুদ,  মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭৪২৯৪৫৯৮০ 

1273.  ঐী, বপাবযজ ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭৬০০৩৬৪৮৬ 

1274.  রভা: াববুয যভান, এদকায়াকারচায বফবাগ,।ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।রর- 

1275.  স্বণ থা াা, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।রর-০১৭২৮৯২৬৪৬০ 

1276.  রভা: বনয়াজ রভাদ থদ, কীটতত্ত্ব বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।রর- 

1277.  নুযাত জাান বঝবরক, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং।রর- 

 

 



াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১০-১১-২০১৬,বৃস্পবতফায, কার ৯.০০টা রথদক 

এ    -১      

                         ও          ম্বয 

১ ২ 

1278.              ,এ          ,              ,                           ।    -০১৭২৭-১৪৪৫২০ 

1279.                       এ                         ,                           ।    -০১৭৪০-৬০৩০৬৫ 

1280.                   , এ          ,            এ  এ                                              । 

   -০১৭২২-৭২৬৩৪৭ 

বএইচবি-১ভ ফছয 
 

                         ও          ম্বয 

১ ২ 

1281.                ,   এ                  এ                      ,                     ।    -০১৭২৬-১৩৮৯১৪ 

1282.              ,   এ                  এ                      ,                     ।    -০১৭১৬-৮৬৯০২৪ 

1283.  তাবনয়া ইরাভ,   এ                  এ                      ,                     । রর-০১৭১৩-১৯৯৮১৪ 

1284.  রভাছািঃ পযযজানা তাজবভন, বএইচবি গদফলক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা । রর০১৭১৪-২৫১৮৮৮ 

1285.  রভািঃ াদদকুর ইরাভ, বএইচবি গদফলক, ভাইদক্রাফাদয়ারজী এি াইবজন,  ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং-০১৭২১-৪১৭৫৯৮ 

1286.  জাবদ রাদন, বএইচবি গদফলক, টুয়াখারী বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী,টুয়াখারী। রর-০১৭২১-১৬৯৯৯২ 

1287.  রদফাব চন্দ্র আচার্য্থ, বএইচবি গদফলক, এবগ্রবফজদন এি ভাদকথটিাং, ফাাংরাদদ কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ভয়ভনবাং। রর০১৬২২-০১১৬৬৬ 

1288.  সুভন াা, বএইচবি গদফলক, কীটতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা । রর- 

1289.               , বএইচবি গদফলক,       এ                              বফশ্ববফদ্যারয়,     । রর-০১৭৩১-৬০১৩৫৭ 

1290.                বএইচবি গদফলক,           বফবাগ, ফাাংরা    কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর-০১৭১৮-৩৫৩৩৬৮ 

1291.                      বএইচবি গদফলক                  বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । ০১৯১২-৮১৭২০৯ 

1292.                        বএইচবি গদফলক                  এ         ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         -০১৭১৩-৬৮০৬১৮ 

1293.                     বএইচবি গদফলক,                  বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । ০১৭২৭-২৬৬৪৯৯ 

1294.              বএইচবি গদফলক,                এ         বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         ।০১৭১০-৮৮০৫৪৭ 

1295.       এ       ,   এ                           এ         বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         ।০১৭৩৭-৭৭৯৭৭২ 

1296.  এ     এ                  এ                                                        ।    -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1297.                        এ                              ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         ।    -০১৭৭১-৬৫৪২৬৬। 

1298.                  ,         ও                  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         ।    - 

1299.                   , উবিদ রযাগতত্ত্ব বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর০১৮৪২-৭৪৭৭৬৬ 

1300.  পাযজানা ক, বএইচবি গদফলক, ভাইদক্রাফাদয়ারজী এি াইবজন বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । ০১৭১০-৮৮০৫৪৭ 

1301.  রভািঃ আবু াইদয়ভ, বএইচবি গদফলক, কৃবল ভাদকথট বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         ।    -০১৭৫০-৫৩১৩০৭ 

বএইচবি-২য় ফছয 

1302.  রভাছািঃ রভদরুন্নাায, বএইচবি গদফলক, পৄি ইবিবনয়াবযাং এি টি রটকদনারজী, াজারার বফজ্ঞান  প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। রর-

০১৮২১-৩৫৩৭৪০ 

1303.  আনজুভান আযা, রিয়বয বফজ্ঞান বফবাগ, বদরট কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট। রর-০১৭২২-৪২৯৮৫৮ 

1304.  রভািঃ াাদাৎ রাদন, বএইচবি গদফলক, মৃবিকা বফজ্ঞান বফবাগ, ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয। রদর-

০১৭১৭-২২১০৪৭ 

1305.  আজায আরী, বএইচবি গদফলক, বপাবযজ ফাদয়ারজী এি রজদনটিক বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । ০১৯১৬-৩৭৮৫৮৩ 

1306.  রুভানা যভান, বএইচবি গদফলক, ফাদয়াদটকদনারজী  বফবাগ,  ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর-০১৭১৮-৫১২০৫৭  

1307.  রভাছািঃ অনাবভকা নাবযন, বএইচবি গদফলক, কৃবল অথ থনীবত বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর-০১৭১৬-৫০৯০৯৬ 

1308.  ভান কাবন্ত াা, বএইচবি গদফলক, ফাদয়াদটকদনারজী  বফবাগ, ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর-০১৭১০-০২১৮৯৬ 

1309.  ইযাত জাান আইবযন, বএইচবি গদফলক, কৃবলতত্ত্ব বফবাগ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। রর-০১৭১১-৪৪৩৬৯ 

1310.  রভািঃ জুরবপকায ভঈন, বএইচবি গদফলক, কৃবল ম্প্রাযণ  ইনপণদভন বদেভ, রদয ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। 

রর ০১৯১২-০৬৩৫৬৫ 

রােিটযার 

1311.  ি.নাবদযা সুরতানা, রােিটযার গদফলক, শু পুবষ্ট বফবাগ,ফাাংরা কৃবল বফশ্ববফদ্যারয়,         । রর ০১৭৪৬-৩৮৫০৮৭ 

 

 


