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a াপক ড. মাঃ মক ল হাসন, াথলজী িবভাগ, বাংলােদশ িষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।
aবি বসাক ন, ভাষক, ি o খা িব ান iনি uট, ঢাকা িব িব ালয়
মাহা দ আফজাল হােসন,সহকারী a াপক, ড iি িনয়ািরং e
টকেনালজী িবভাগ, শাহজালাল িব ান
o ি িব িব ালয় িসেলট।
স য় মার খাজ , ভাষক, a জীবিব ান িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, নায়াখালী।
আরাফাত রহমান, ভাষক, a জীব িব ান িবভাগ, নায়াখালী িব ান o ি িব িব ালয়, নায়াখালী।
শি চ ম ল, সহকারী a াপক, ড েসিসং e ি জারেভশন িবভাগ, হাজী মাহা দ দােনশ িব ান o
ি িব িব ালয়।
তানিজনা সাঈদ, িপeiচিড গেবষক, াণ-রসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, 3য় িব ান ভবন, রাজশাহী
িব িব ালয়, রাজশাহী।
মাঃ শরী ল iসলাম, ভাষক, মিল লার বােয়ালিজ o জেন ক iি িনয়ািরং, িসেলট িষ িব িব ালয়,
িসেলট।
ড. নাঈমা ল ল, সহেযাগী a াপক, নথ-সাuথ িব িব ালয়,বাংলােদশ।
াম র সাহা, িসিনয়র ভাষক, গণ া সমাজিভি ক মিডেকল, গণ িব িব ালয় কেলজ,
িমজানগর, সাভার,ঢাকা।
i,eম, তানভীর, ভাষক, গণ া সমাজিভি ক মিডেকল, গণ িব িব ালয় কেলজ,
িমজানগর, সাভার,ঢাকা।
মাহ দা আ ার মিল, ভাষক, ফামািসu ক াল e i াি য়াল বােয়ােটকেনালজী িবভাগ
িসেলট িষ িব িব ালয়।
তানিজয়া আফিরন চৗ রী, ভাষক, মাiে ািবয়াল বােয়ােটকেনালজী িবভাগ, িসেলট িষ িব িব ালয়,
িসেলট।
ড. িমিল জসিমন, a াপক, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়।
শাহ মাঃ শাহান শাহিরয়ার, ভাষক, ফিলত রসায়ন o রসায়ন েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়,
রাজশাহী।
ড. হািব ন নাহার, সহকারী a াপক, াণীিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
ড. মাঃ রােশ ল iসলাম, ভাষক, সাজাির e ি িরoেনালজী িবভাগ, শের বাংলা িষ িব িব ালয়, ঢাকা।
সাবিরনা শহরীন, সহকারী a াপক, াণীিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
মহরাব চৗ রী, সহকারী a াপক, াণীিব া িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
সানিজদা রহমান মি ক, ভাষক, uি দিব ান িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়,
মাসা: জসমীন লতানা, সহকারী a াপক, ােটিরয়ালস সােয় e iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী
িব িব ালয়, রাজশাহী।
ি য়া সাহা,গেবষক, ােটিরয়ালস সােয় e iি িনয়ািরং িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী
মেহ ন নসা, সহকারী a াপক, াণীিব া িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
ড. eফ.eম. আলী হায়দার, সহকারী a াপক,uি দিব ান িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়,রাজশাহী।
মাস র-i কাuছার, আi,িব,eস,িস, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী ।
a তা ভৗিমক, ভাষক, a া াiড াবেরটির সােয় িবভাগ, বাংলােদশ iuিনভািস aব হলথ সােয়ে স,
236/2, দা স সালাম, ঢাকা।

27. ড. মাঃ আশরা ল আলম, সহকারী a াপক, ফামািসu ক াল িবভাগ, নথ-সাuথ িব িব ালয়, বাংলােদশ।
28. ফারজানা রহমান iঁ য়া, ভাষক, াণ-রসায়ন o সল বােয়ালজী িবভাগ, বাংলােদশ হলথ সােয়
িব িব ালয়, ঢাকা।
29. মাঃ আফতাবu ামান, ভাষক, পাি সােয় িবভাগ, শের বাংলা িব িব ালয়, ঢাকা।
30. মাঃ oয়া দ আহেমদ, ভাষক, িষ েকৗশল িবভাগ, শের বাংলা িব িব ালয়, ঢাকা।
31. ডাঃ eস.eম রােশদ uল iসলাম, সহকারী a াপক,ভাiেরালজী িবভাগ, ব ব শখ িজব মিডক াল
িব িব ালয়।
32. সািবনা iয়াসিমন,মাশ ম u য়ন aিফসার,মাশ ম u য়ন iনি uট, সাভার, ঢাকা।
33. আ. শ. ম শির র রহমান, াণীিব া িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা।
34. মৗেসানা iসলাম, ব ািনক কমকতা,
কালচার সকশন,বােয়ালিজক াল গেবষণা িবভাগ,
বাংলােদশ িব ান o িশ গেবষণা ক , ধানমি , ঢাকা।
35. মাঃ কামাল uি ন, a াপক,মেনািব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
36. ডাঃ নাসিরন মমতাজ ( সািনয়া), 54,িব,িব, 3য় কেলাণী িমর র-2, ঢাকা।
37. আিশক আদনান, মা-িহডেলা, পাঃ-িচতলমারী, uপেজলা-িচতলমারী, জলা-বােগরহাট।
38. মাঃ রােশদ খান ( ল), 54,িব,িব, 3য় কেলাণী িমর র-2, ঢাকা।
39. সামা হায়াত, ভাষক, িফিজoলিজ o মিল লার বােয়ালিজ িবভাগ, বাংলােদশ iuিনভািস aব হলথ
সােয়ে স, 236/2 দা স সালাম রাড, িমর র।
সা াৎকার হেণর তািরখঃ 17-23-3127, ম লবার সকাল ৯.41টা থেক
জীবিব া, িচিকৎসািব া o ি িব া
40. ডা: e eম মাবারক আলী, েফসর (aব), হলথ e হােভি , চক ভবানী, িবরল, িদনাজ র
41. আিলফা িবনেত হক, ভাষক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
42. eস. eম. খােল র রহমান, ভাক, জেন ক iি িনয়ািরং e বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ,
যেশার িব ান o ি িব িব ালয়, যেশার।
43. আল হাসান ফা ক, সহকারী a াপক, িফসািরজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
44. ড. aিজত ঘাষ,সহকারী a াপক, বােয়াকিমি e মিল লার বােয়ালীজ িবভাগ, শাহজালাল িব ান o
ি িব িব ালয়,িসেলট।
45. চ দ লতানা জিরন, সহেযাগী a াপক, াণরাসাযন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়।
46. রাম সাদ চ বত , ভাষক, মাiে াবােয়ালিজ িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
47. আফসানা িশরীন সাথী, সহেযাগী গেবষক, াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়।
48. মাঃস মা দ রানা, eমিফল, গেবষক,প েলশন সােয় e িহu ান,িরেসাস ডেভলপেম
রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।
49. ড. জািমল e িশ ী, a াপক, ফােমসী িডিসি ন, লনা িব িব ালয়, লনা।
50. ডা: শা
মার ঘাষ, সহকারী রিজ ার,ভাস লার সাজারী,জাতীয় দেরাগ i
uট o হাসপাতাল, শরe- বাংলা নগর ঢাকা।
51. ডা: আলপনা ম মদার, মিডেকল aিফসার, জাতীয় বাত র o দেরাগ িনয় ণ ক , শর e বাংলা নগর ঢাকা।
52. িকেশায়ার জাহান ি িথ, ভাষক, uি দ িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
53. নাদরা তাবাস ম, ভাষক, uি দিব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয় ।
54. মাঃ আ র রা াক সরকার, ব াণী গেবষক, ািণিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
55. মাঃ মাখেল র রহমান, ভাষক, ািনিব া িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
56. জা া ল ফর স, সহেযাগী গেবষক, াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয়
57. হা দ iরফা র রশীদ, সহেযাগী গেবষক, াণরসায়ন o a াণ িব ান িবভাগ, চ াম িব িব ালয় ।
58. র আহেমদ নািহদ, ভাষক, ি িনক াল ফােমসী o ফামােকালজী িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
59. সািময়া শাবনাজ, ভাষক, ফােমসী িবভাগ,eিসয়া ািসিফক িব িব ালয়।

60. ফজেল রাি শািকল আহেমদ, সহকারী a াপক, ফােমসী িবভাগ, রাজশাহী িব ান o ি িব িব ালয়,
নােটার।
61. মাঃ আতাuল গিন, সহকারী a াপক,জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
62. ড. কাজী নািহদা বগম, সহকারী a াপক,জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
63. a ান গা লী, ভাষক, ি িনক াল ফােমসী e ফামােকালজী িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়।
64. মাঃ মিনর হােসন, ভাষক, ফােমসী িবভাগ, জগ াথ িব িব ালয়, ঢাকা।
65. তািনয়া িবনেত oয়ােহদ, সহকারী a াপক, ফােমসী িবভাগ, জাহা ীরনগর িব িব ালয়, সাভার, ঢাকা ।
66. মাঃ নাজ ল হাসান a , ভাষক, ি িনক াল ফােমসী e ফামােকালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
67. মাঃ িরয়া ল iসলাম, ভাষক,জি িনক াল ফােমসী e ফামােকালিজ িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
68. iসরাত আরা হাসাiন, ভাষক, বােয়ােকিমি e বােয়ালিজ, বাংলােদশ হলথ সােয় িব িব ালয়,ঢাকা।
69. ড. তাহিমনা iসলাম, ভাষক, uি দিব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
70. ড. মাঃ িনজাম u ীন, সহেযাগী a াপক, কীটত িবভাগ, হাজী মাঃ দােনশ িব ান o ি িব িব ালয়,
ময়মনিসংহ।
71. সািমনা মমতাজ, ভাষক, a জীবিব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
72. মাঃ আেনায়ার িসি কী, ভাষক, মাiে াবােয়ালিজ িবভাগ,ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
73. মাঃ i াহীম িময়া, ভাষক, a জীব িব ান িবভাগ, ঢাকা িব িব ালয়,ঢাকা।
74. মাছা: সিলমা খা ন, ব ািনক কমকতা, াশনাল iনি uট aব বােয়ােটকেনালিজ , গণকবাড়ী, সাভার,
ঢাকা ।
75. eম. eম কামাল হােসন, ব ািনক কমকতা, eিনেমল বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল iি uট aব
বােয়ােটকেনালিজ, গণক বাড়ী, সাভার, ঢাকা।
76. মাঃ হািদ র রহমান, ব ািনক কমকতা, মিলিকuলার বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল iনি uট aব
বােয়ােটকেনালিজ, গণকবািড়, সাভার, ঢাকা।
77. iরফান আহ মদ , ব ািনক কমকতা,মিলিকuলার বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, াশনাল iনি uট aব
বােয়ােটকেনালিজ,গণক বাড়ী, সাভার, ঢাকা।

