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  ২০ শ্রাফণ, ১৪২৩ 

নাং-৩৯.০০.০০০০.০১২.২০.০০৪.১৬-৩৮৬  তাবযখ: -------------------- 

  ০৪ আগস্ট, ২০১৬  
 

বফলয়: ২০১৬-২০১৭ অথ থ ফছরয জাতীয় বফজ্ঞান ও প্রমৄবি (NST) রপদরাব কভ থসূবিয      জজফ ও অজজফ      ,        ও 

            ,            বি      ,    ও             বি,                ও         বি বফলদয় বফলদয় 

আদফদনকাযীদদয াক্ষাৎকায গ্রণ াংক্রান্ত  

 

াংদাবধত রনাটি। 

 
               ১    , ২০১৬        ৩৯.০০.০০০০.০১২.২০.০০৪.১৬-৩৭৮          জাতীয় বফজ্ঞান ও  প্রমৄবি (NST) 

রপদরাব প্রদাদনয জন্য      জজফ ও অজজফ      ,        ও             ,            বি      ,    ও             বি, 

               ও         বি আদফদনকাযীদদয াক্ষাৎকায গ্রণ াংক্রান্ত ভন্ত্রণারদয়য ও                                  

                               ।                                      ।  তাবরকায় ফবণ থত তাবযখ ও ভয় অনুমায়ী 

(যকাবয ছুটিয বদন) প্রবতবদন কার ৯-৩০টায় (শুক্রফায ও বনফায কার ০৯-০০ টায়) ফাাংরাদদ যভাণু বি কবভন রকন্দ্র (ফাাংরা 

একাদেভীয াদ) ঢাকায় অনুবিত দফ। াক্ষাৎকাদযয ভয় আদফদনকাযীগণদক গদফলণা কাম থক্রদভয ২ াতায Synopsis-এয ৫ কব  

(আদফদনকাযী ও তত্ত্বাফধায়দকয স্বাক্ষয), কর নদদেয মূরকব, ববতথয যবদ ও প্রদয়াজনীয় অন্যান্য কাগজে (প্রদয়াজন রক্ষদে) দে 

আনদত দফ। 

  

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

কযা দরা। 

াংমৄবিিঃ ফণ থনাভদত (১৩াতা)।   স্বাক্ষবযত/০৪-০৮-২০১৬ 

                                                                                                      ( রভািঃ ববিকুয যভান ) 

                                            কাযী বিফ 

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

বফতযণ: তাবরকায় ফবণ থত কর আদফদনকাযী। 

 
  

   

দয় অফগবত ও প্রদয়াজনীয় কাম থাদথ থ অনুবরব: 

১। রপ্রাগ্রাভায, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদবিফারয়, ঢাকা (এতদদে াংমৄি তাবরকাটি এ ভন্ত্রণারদয়য 

ওদয়ফাইদট প্রকাদয অনুদযাধ)। 
২। মৄগ্ম-বিফ (উজফউ) ভদাদদয়য ব্যবিগত কভ থকতথা, বফজ্ঞান ও প্রমৄবি ভন্ত্রণারয়, ফাাংরাদদবিফারয়, ঢাকা । 

৩। াংবিষ্ট নবথ ।  

 

     

 

               

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


াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৭-০৮-২০১৬, যবফফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 
 

 

নাং আদফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাইর নম্বয 

১ ২ 

1.                 ,                ,               ,     ,    -০১৬৮১৩৭২৯৭৭ 

2.  রভািঃ আইনু       ,           ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,     -০১৭৩৭৪৬৯৯১১ 

3.                ,           ,               ,     ,    -০১৯২৯৫১৩৩১৮ 

4.    ,              ,                ,               ,     ,    -০১৫১৫৬৩২২৯২ 

5.    .  ,          ,                ,               ,     ,   - ০১৭৩৭৮৭৯৮১১ 

6.  রভাদ থদ আভদ অবব,          ,               ,     ,    -০১৭৪৩-২২৩৫০৫ 

7.             ,          ,               ,     ,   -০১৭৭৭-৯৭৬৮৩২ 

8.  রভািঃ রযজওয়ান-বফন- বভজান,                ,               ,     ,    -০১৬২৪-১১৩৯৩০ 

9.                ,           ,               ,     ,     -০১৭৪৬-৩৮৩১০৩ 

10.  া       ,     গ         ,               ,     ,    -০১৬৭৫-৭৫৪৩৪৫ 

11.      তা        ,                ,               ,     ,    -০১৮১১-৫০৯১৭৭ 

12.               ,          ,               ,     ,    -০১৭৪১-৪৯২২৯৯ 

13.                       ,           ,               ,     ,    -০১৬৭২-১৪২৯৪৬ 

14.           ,           ,               ,     ,    -০১৬৮১-৩৮৪০০০ 

15.  তন্ময় কুভায রদফনাথ,                ,               ,     ,    -০১৫১৫-৬৫৬১৮৯। 

16.             ,                ,               ,     ,    -০১৭১৭-২৪৭৫৫২ 

17.                   ,                ,               ,     ,     -০১৭১০-২৭৪৪০৬ 

18.          ,                ,               ,     ,    -০১৬৮২-০১১৪৫৪ 

19.              ,           ,               ,     ,    -০১৭১৮-৯৪০৪৯৬ 

20.             ,           ,               ,     ,    -০১৭৭৮-৯৮৭৮২৮ 

21.               ,                ,               ,     ,    -০১৬৭২-৯১৪৫৬৫ 

22.          ,                ,               ,     ,    -০১৭৩২-২৮২৫৫০ 

23.                     ,           ,               ,     ,    -০১৭৪৭-৮৩২১৬১ 

24.              ,                ,               ,     ,    -০১৬৮১-৬৭৪২৯২ 

25.            ,                ,               ,     ,    -০১৯৩১-৯০২১৭৪ 

26.     ও               ,           ,               ,     ,    -০১৬২২-৬৭৯৩৭৯ 

27.  স্মৃবতকণা যকায,           ,               ,     ,    -০১৭৪৮-৬১৬৬৮৪ 

28.  পাযজানা আিায,                ,              ,     ,    -০১৯২০-১৭৯৪৭২ 

29.  রাবনয়া আিায, যায়ন      ,              ,        -০১৭২৭-৫৭৫৫৬৭ 

30.             , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৭৫০-৯৮২০৬৬ 

31.              , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৭৯৫-৩৮৩৭০০ 

32.                     , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৭৬৬-৬২৪৯৩৮ 

33.                    , যায়ন      ,               ,     ,    - 

34.                , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৫১৫-২১৪৬৮৩ 

35.                  , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৯১৫-৭৮৯০১৭ 

36.  রযজওয়ানুর ইরাভ, যায়ন      ,               ,     ,    -০১৫২০-০৯০৬৪৪ 

37.                    , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৭৩৭-৩৪১৫৪০ 

38.            , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৬৭৪-৯১৮২৮৯ 

39.       -  -    , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৯৫৬-৯৯৮২৪৮ 

40.   ও               , যায়ন      ,               ,     ,    -০১৯৯০-৪৮০৭৩৫ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ০৯-০৮-২০১৬, ভেরফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
41.  রভাছািঃ ারভা খাতুন, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭৭৭-৮১৫০৭৭ 

42.  রভািঃ নাঈভ ভাামুদ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫১৫-২৪০১৬৬ 

43.  বফশ্বনাথ বট্টািাম থ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭২২-৯৪৯২৩৬ 

44.  রভািঃ াীনুয ইরাভ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭৩৭-৭৩৪২২৯৩ 

45.  াভায়রা ববিক ঊবভ থ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৮৪৩-৮৭৮৯৮৬ 

46.  পাযজানা ইরাভ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৯১৩-০৫৬৪৮২ 
47.  খাবদজা আিায, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৯৮৩-৮৮২০৪২ 

48.  রযাকানা আিায, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৮২৭-০০০৯৫২ 

49.  বনাত তাবনভ রকয়া, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭২২-৬৭৮১৫৮ 

50.  রদরনা আিায, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৯৬৬-৪৬৬৫৮৪ 

51.  াযবভন আদভদ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৬৭৫-২১৭০৭৭ 

52.  রভািঃ ািাভ রাদন, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৫২১-২১৯০৫২ 

53.  ভাজথানুর ভাঞ্জুভ, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫৫৪-৮১৭৬০৪ 



54.  রভৌসুভী আিায, যায়ন বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫১৫-২৯৯২০৭ 

55.  রভািঃ বদদারুর ইরাভ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৬২০-৬২৮৪২২ 

56.  কাজী রভািঃ ইয়াবন আযাপাত, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৯২৪৯৯২৪০৪ 

57.  রাান আদভদ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৭৪১-৬৬৫১৬ 

58.  রখাকন িন্দ্র রভাদক, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৭১-৫৯৯৭২৮ 

59.  আীল কুভায বফশ্বা, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭২৫-৩৩৮০৫২ 

60.  বভঠুন কুভায ভজুভদায, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫৫৭-০৫৭৬০০ 

61.  খন্দকায উভাইয়া,  পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৬০-২৯৪৩১৪ 

62.  আফদুল্লা মুাম্মদ জাকাবযয়া, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭৩৭-০৮৮৩৮৫ 

63.  রভািঃ ভাকসুদুয যভান, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর- 

64.  ভবনকা ভামুদ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর- 

65.  রভাছািঃ রভযাতু ারভা, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৭৫১-২২৩৮১৩ 

66.  াহ্ তাভান্না াীর, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৯২০-৮৭২৩১৯ 

67.  রভািঃ াাদাৎ রাদন, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৯২০-১২৮৪৫৫ 

68.  ভবনয বভয়া, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫৫৮৯-৫৯৫০৮ 

69.  আবনকা আপবযন, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৬২১-৬৪৮০৮৮ 

70.  উদম্ম সুরতানা ইরাভ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৭৫০-৭৫৪৪৬৪ 

71.  রভািঃ নজুরুর ইরাভ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫২০-০৯০২৪৬ 

72.  রভািঃ আদনায়ারুজ্জাভান, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৫২১-৫৫৫৮০১ 

73.  রভািঃ রভদদী াান ফাবু,  পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবা, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৬৮৩-৪৮১৮২৬ 

74.  নুযাত সুরতানা রুনা, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৮৩-৫৬৯৭৬৯ 

75.  রভািঃ ভবন াটওয়াযী, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯৩০৬২৩৬৪৯ 

76.  রভািঃ রভাতাায রাদন, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭১০-৯১৮৯৭২ 

77.  আান াফীফ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর- 

78.  রভািঃ ািাভ রাদন,  পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯৩০-৩৭৯৯৭৮ 

79.  রভািঃ রুদফর আদভদ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৩৭-৪৯৭৪৮২ 

80.  রভািঃ রাউান াফীফ,  পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৫১৫-৬১২২৬১ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১০-০৮-২০১৬, বুধফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

81.  রগারাভ               , পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৮৪৬-১৭৮৬৪৬ 
82.  জাবযন ফাজাত বৃবষ্ট, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৭৬১-৪৩১০২০ 

83.  পাদতভা তুজ রজাযা তভা, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৭৬-৭৬৭০৩৩ 

84.  কাভরুর াান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯১৬-৮৪০১৩৩ 

85.  আবক ইভযান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৮৪-৮৬৭৪৭৬ 

86.  রভািঃ াইপ ইবতয়াক, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৬৭৫-৩৯৩৭৬৩ 

87.  রভািঃ রভাস্তাবপজুয যভান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯৩২-২৭৪২৭২ 

88.  কাজী যবকবুর ইরাভ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৮১৫-৪৪১১৪১ 

89.  ইবতয়াক আদভদ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৭৪৭৬৪২৬৪ 

90.  াবদয়া যভান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯৪২-৭৩৮০৮৪ 

91.  রভািঃ যবপক উন নফী,  দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭১৭-৭৪৯৬০৩ 

92.  রভািঃ রভাস্তাবপজুয যভান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৭২২-৭২৯৪৬৬ 

93.  ইপপাত নূয এা, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৪৫-৫৪৪৩৪৮ 
94.  রভািঃ আর-আভীন,  দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৯২৩-১৭০১৬০ 

95.  াবম্ম আখতায,  দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭৪৩-৩৩৪৭০২ 

96.  বপ্রয়াাংকা দত্ত,  দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৮২৪-৫৯৭৯১৯ 

97.  রভািঃ কাভরুজ্জাভান, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৫২০-০৯০৫৩২ 

98.  রভািঃ আবপ ায়দায, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৭৪১-৩৭৪৭৫৮ 

99.  াান রভদদী, ফাদয়াদভবেকযার বপবজক্স এন্ড রটকদনারজী বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯১৯-০৬৩৭১২ 
100.  নাবপা আবভন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৭৬৮৬৯৮৪১ 

101.  রভািঃ আব্দুর খাদরক, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৫১৫-২৭৪২৯৩ 

102.  রভাছািঃ ানবজদা ার াবফরা,          ,               ,     ,    -০১৬৮১-৪৫৩০০৮ 

103.  এপ,এভ, আবযফুয যভান,          ,               ,     ,    - 

104.  আজদভযী আিায টুম্পা,          ,                ,     ,    -০১৭৫০-২৭২৭৪৪ 

105.  তাবয়া াবভদ,           ,               ,     ,    -০১৬৮৩-০৮৭৫১৬ 

106.  রভািঃ ইউসুপ গাজী,          ,               ,     ,    -০১৭৯৭-২৬২৩৬৪ 

107.  হুভায়যা পাযজানা বপাত,          ,               ,     ,    -০১৫২০-১০১৩৯২ 

108. রভািঃ জাবকয রাদন,          ,               ,     ,    -০১৯১৩-০৮৩৪৯০ 

109.  ইপপাত আজভী ,          ,               ,     ,    -০১৯৩০-১৭৯৩৭২ 

110.  ইযাত জাান, ইদরকবিদকর এন্ড ইদরকিবনক্স ইবিবনয়াবযাং,,               ,     ,   -০১৭২৯-২৭১৯৭১ (সুাযবাইজায) 



111.  রায়রা আযজু রখ, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৯২৫-৮৪০৫৭৪ 

112.  যাদফয়া খাদয বনথী, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৮৯-৮৪৮২২৫১ 

113. রৌযব দত্ত বফজয়, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৬৭০-৪৫৬৯৬৯ 

114.  রভাছািঃ বরমু খাতুন, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৩৭-৯৪৮৫৬৭ 

115.  রভািঃ ইভাভ রাদর রাদন, ভূতত্ত্ব বফবাগ,  ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৩৭-৫৭০১৩৪ 

116.  পাযজানা ভনসুয বভবর,  ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৬৮০-১৭৮৫৬৬ 

117.  পাযা দীদুর নফী, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৯১০-০৭৬১০৮ 

118.  ভামুদুর াান, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭২৯৫২৫৩৩৫ 

119.  বফবদা পারুক আদফ, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭১৮৪৩০৯৮০ 

120.  তাবনয়া ভানুন রভৌ, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,  রর-০১৭৫৮৮৬৭৬৬৭ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১১-০৮-২০১৬, বৃস্পবতফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

121.  রভািঃ রতৌবপক আদনায়ায, ভূতত্ত্ব বফবাগ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,দর-০১৫১৫২৪১৭৩৪ 

122.  জান্নাতুর ভাওয়া,  ইদরকবিদকর এন্ড ইদরকিবনক্স ইবিবনয়াবযাং, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৭৩৮৩৭০৬১ 

123.  জয়দা বপাৎ আজভী, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৭১২-৬৬৯৬৬৯ 

124.  যাওদা ভামুদ,ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৬৮৪-৩৩৩০১৭ 

125.  সুবপ্রয়া ইভন স্বাতী ,ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৭৪৩-৪৯৮৩৪৫ 

126.  াবভয়া ইরাভ, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৬৮৩-৩৫১৮১৫ 

127. রভাছািঃ আপবযন নাায রতা, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৭৫০-৯৩৪৭৬৭ 

128.  রভািঃ যাাত আরভ ,প্রধান ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,   -০১৯২০-৯৬০৫০২ 

129.  রভাাম্মদ নওয়াজ যব্বানী রিৌধুযী, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৭৬৩-৬২২৫৮৬ 

130.  বপদযাজ যকায, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,   -০১৭৩৪-০৮৮৮৪৮ 

131. াপায়াত ভাওরা অবনক, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,   - 

132.  নয়ন দা,ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,    -০১৭৪১-৪৩৬৬৭৭ 

133.  খন্দকায মুযাদ রাদন, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,    -০১৫১৫-২১৩০৩২ 

134.  রভািঃ আবু খাদয়য, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,    -০১৭৩৮-২৩৯০২০ 

135.  াইফুর ইরাভ, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,   -০১৮৪৯-১৫৫৭৯৮ 

136.  জাবদুর ইরাভ, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,    -০১৯১৭-৩৯৬২২১ 

137.  রভািঃ পবযদুর ইরাভ, ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৯২৫-৬৩৬৬১১ 

138.  নুযাত জাান বমু , ইদরকবট্টকযার এন্ড ইদরকট্টবনক ইবিবনয়াবযাং      ,               ,     ,    -০১৭৯৬-২০৩৬১২ 

139.  পাবভদা সুরতানা, বনউবিয়ায ইবিবনয়াবযাং,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯৫৩৭-৮৩৯৮৬ 

140.  াবফা ইরাভ,ফাদয়াদভবেদকর বপবজক্স এন্ড রটকদনারবজ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা ,রর-০১৯১৩-৯৪৫৩৮৯ 

141.  আব্দুল্লা আবু াইদ,  ফাদয়াদভবেদকর বপবজক্স এন্ড রটকদনারবজ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা , রর-০১৫৫৬-৩৮২৮৫২ 

142.  াদদ রভািঃ আবু সুবপয়ান, ফাদয়াদভবেকযার বপবজক্স এন্ড রটকদনারজী      ,               ,     ,    -০১ ০১৭৩৫-০৬৪৫৪১ 

143.  প্রকা কুভায াা, ফাদয়াদভবেকযার বপবজক্স এন্ড রটকদনারজী      ,               ,     ,    -০১৭৩৬-০৯৮২২৮। 

144.  রভািঃ আর আবভন রাাইন, বনউবিয়ায ইবিবনয়াবযাং      ,              ,     ,     -০১৬৮৮-৫৯৫৭৬৭  

145.  কাজী মুাম্মদ আযপাতুর ইরাভ, বি ইনবস্টটিউট,              ,      ,   - ০১৮১৬-০৪৭১৬১ 

146.  তাবভয়া পাদতভা তন্বী, বি ইনবস্টটিউট,              ,     ,    -০১৬৭৩-৯৪৫৩৪৪  

147.  িম্পা যানী াা,ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,    -০১৯১৭-৩৯৬২২১ 

148.  তানবজয়া তানীভ আদভদ, ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,    -০১৭১৪-২৭৮৩৭২  

149.  রভািঃ ইপাক-উয-যভান, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ ,              ,     ,   -০১৭৫০-৪০১১৪০ 

150.  জয়দা াবদা ভাকনুন, ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,   -০১৭১০-৯২০৭৩৩ 

151.  আর-আযতাত-বফন-আরী, ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,   -০১ ৬৭৪-৬০৮৭৯৪ 

152.  াযবভন সুরতানা রতায়া, ভূদগার ও বযদফ                    ,     ,   -০১৬৭৪-৭৯৭৩২০  

153.  নাবজয়া রপযদদৌ,ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,    -০১ ৫১৫-২৯৩৬৩৪ 

154.  উদম্ম াবফফা, ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,   -০১৮৪২-০০৭২৫৭ 

155.  রভািঃ আফদু ারাভ,ভূদগার ও বযদফ      ,              ,     ,   -০১৯২১-৯০৪৭৭০  

156.  রভাছািঃ রাবনয়া খাতুন,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,               ,     ,   -০১ ৭৫০-০৪৩৬৩১ 

157. াপা আিায, বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,               ,     ,   -০১৬৭৬-৪২২১৯৯ 

158.  রভািঃ আবু াবনপ,বযাংখ্যান, প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,     ,   -০১৭২৪-০৮০৩৪১ 

159.  এ,এইি,এভ, মুবপকুয যভান নফীন, বযাংখ্যান, প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,    ,   -০১ ৯১৮-৩৪২০৮৫ 

160.  তাবরভা ইরাভ,বযাংখ্যান, প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,,               ,     ,   -০১৭২৮-৩৫০২০৮ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৩-০৮-২০১৬, বনফায, কার ৯.০০টা রথদক 
 

 

161.  রভািঃ ভনজুয মুযদদ,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,         -০১৭৯৯-২৩৭৩৭৭ 

162.  রভদজাফীন ভাবুফ,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,     ,    -০১৯২৬-৭৫৪৮৬১ 

163.  রভািঃ াবকবুয াান, বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,     ,   -০১ ৭১৭-৮৬৪৯৮৬ 

164.  রভািঃ রযদজায়ান ক,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,,              ,     ,   -০১৫১৫-২৯৮৯০০ 

165.  রুফাইয়া আদভদ,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,     ,   -০১৬৮০-১১২২৮৭  

166.  রভািঃ ভামুদুয যভান,বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,               ,     ,   -০১৬৭৫-৬৮৫৭৮৯  



167.   রভািঃ আবু ইউসুপ আনাযী, বযাংখ্যান, প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,               ,     ,   - ০১৯৩৭-৮১৯৫৭১ 

168.  রভািঃ আফদুর খাদরক, বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,               ,     ,   -০১৭২৩-২৯৪২২৯  

169.  আবপয়া তাছরীভ মুবনয়া, বযাংখ্যান,প্রাণ-বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ,              ,     ,   -০১৫১৬-১০৬০৯১  

170.  অবববজত িন্দ্র অবধকাযী, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৬২৩-০৯৯৫৮৪ 

171.  সুদী ভ থা,আই,এ,আয,টি,               ,     ,   - ০১৭৬৫-৮২৯০৫৭ 

172. নাবদ ইবতয়াক আই,এ,আয,টি,               ,   কা,   -০১৯৯২-৮৪৫৩০০ 

173.  এ,এভ, রভদদী াান, আই,এ,আয,টি,              ,   কা,   - ০১৬৭৬-৬৪৫৯৯৬ 

174.  াভ যবদ, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৮২৮-০৪৫৯৭১  

175. আবফদা সুরতানা সুিা, আই,এ,আয,টি,               ,     ,    -০১৯১২-৯২৩২৭৪  

176.  রভািঃ ভবনরুজ্জাভান, আই,এ,আয,টি,              ,     ,   - ০১৫৫১-৮১৪০৫৬ 

177.  তানবজনা আযবপন,আই,এ,আয,টি,              ,     ,   -০১৭১৪-৫৭০২৪৯ 

178.  ভবভনুর ক ভন্ডর, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৭৪৯-৪২৯১৪০ 

179.  আবভনুর ইরাভ, আই,এ,আয,টি,              ,     ,   -০১৭৬৪-৮৫৫৯২৯ 

180. ভাযজান আিায, আই,এ,আয,টি,               ,      ,   -০১৯৬৬-০০১০৭৮  

181.  রভািঃ ভাইদুর রাদন, আই,এ,আয,টি,                ,     ,   - ০১৭২৫-৯৮৯৮৭০ 

182.  বপাত াযবভন, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৯৬৬-৬৪০৩৫৭ 

183.  াান ভামুদ সুজন, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৭৩৮-২৮১৪৩৯ 

184.  নূয জাান আিায, আই,এ,আয,টি,              ,     ,   -০১৭৩৬-২৭১৩৬১  

185.  নাবযন বরব, আই,এ,আয,টি,              ,     ,   -০১৬৮৩-৮৪১২৪০  

186.  ভবযয়ভ বফনদত আজভ, আই,এ,আয,টি,               ,     ,   -০১৫৫৮-০৮০৬৭৩  

187.  রভািঃ আবু াঈদ বভয়া ,ইনবস্টটিউট অফ এনাবজথ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা,রর-০১৮৩৮-২২২২৯৪ 

188.  বনলুপায ইয়াবভন, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর          , ঢাকা ,রর-০১৬৮০-২৩৫৮২২ 

189.  বফধান িন্দ্র রদফ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর          ,ঢাকা,রর-০১৯২০-৫৫১৭৩৯ 

190.  াভীভা ইয়াছবভন বভা, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ফাাংরাদদ প্রদকৌর          ,ঢাকা,রর-০১৭৪৫-২৭৬৩৩৫ 

191.  রভািঃ আফদুর জবরর,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগফাাংরাদদ প্রদকৌর          ,     ,   -০১৫২১-২১৭৩৮২ 

192.  ফুয়াদ াান,তবিৎ ও ইদরকিবনক রকৌর বফবাগ,ফাাংরাদদ প্রদকৌর          ,ঢাকা,রর-০১৬৭৭-৫৯৯৪৬৯ 

193.  রভািঃ ইব্রাীভ খবরর, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জগন্নাথ           ,     ,   -০১৬৮৩-২৭২৪৩৪ 

194.  ইযাত জাান,ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জগন্নাথ          ,     ,   -০১৬৮৩-৪২৬৯৫৮ 

195.  ারভা আিায ,ভূদগার ও বযদফ বফবাগ,  জগন্নাথ          ,     ,   -০১৬৮০-৪৬৯৪৬৪ 

196.  নাবদা যভান,ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জগন্নাথ          ,      ,   -০১৬৮০-০৮৯৭৯৩  

197.  এ,এ, আবকুয যভান, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জগন্নাথ          ,     ,   -০১৭২৩-৮১১১০১ 

198.  রাবনয়া সুরতানা যত্না, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ, জগন্নাথ          ,   কা,রর- 

199.  জবন বভয়া, ভূদগার ও বযদফ বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৬৮০-০৮৯৭৯২ 

200.  রযাকানা ইয়াবভন,গবণত বফবাগ, জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯২২-৩৯৫৬২৪ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৪-০৮-২০১৬, যবফফায, কার ৯.৩০টা রথদক 

201.  ভাকসুদা আিায স্বপ্না, গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,        - ০১৭৮০-৯০০২০৮ 

202.  যাবপন আদভদ খান ,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৯৮১-৪০৬৩৫৪ 

203.  নাবছভা খাতুন,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৮৩৪-৮৭৯২১৮ 

204.  রাইা ভাতাবযন ইবা গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯৬১-১৪৫২২৩  

205.  পাদতভা-তুজ-জযা,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯২২-৬৪৪ ৫৯৩ 

206.  আদনায়াযা রফগভ,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯৫৯-৪৬৮৬৩২  

207.  জাকাবযয়া রাদন,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৯২৬-৮১৪৩৫৩ 

208.  রায়রা আিায,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯৪০-৯১১৪৭৭ 

209.  রভািঃ জাবকয রাদন,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯২৫-৩৪৬২৩৫  

210.  াখাওয়াত রাদন,গবণত বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯১৪-৩৮৮৪৩৬ 

211.  রভািঃ নজরুর ইরাভ ভজুভদায, যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   - 

212.  রভািঃ কাউছায আরভ,যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৬৮১-৩৫৩৬১৪  

213.  রভািঃ াজাান আরী,যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,        -০১৭৫৭-৩৮৭২৬৮  

214.  আনজুভান রনছা আনজু, যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৬৭৬-৭৩৪৬৮১  

215.  তাবভনা আিায রিৌধুযী, যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৮৪০-৭০৯৯৮৫  

216.  ভীযন কুভায,যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯৬১-০৯৯৭৫৮  

217. রভািঃ পজলুয যভান,যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -  

218.  রভািঃ ভবনরুর ইরাভ,যায়ন  বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৯৫০-০৩৬৩৪৩ 

219.  নুদয পাবভদা সুরতানা,যায়ন বফবাগ,জগন্নাথ          ,      

220.  আব্দুল্লা আর ভামুন,যায়ন বফবাগ, জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৭৩৭৯৬৭৯৭৪ 

221.  রযজওয়ানা কবযভ, যায়ন  বফবাগ, জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৬৭৩৮৮৮২৮৬ 

222.  হুভায়ান কবফয ,যায়ন  বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৯১৪২৯০৬৮০  

223.  নাছবযন াবি,যায়ন বফবাগ জগন্নাথ          ,     ,   - ০১৯১২-৭০৯৭৫৭ 



224.  রাাগ যকায,যায়ন বফবাগ জগন্নাথ          ,      

225.  কান্তা দা,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৭৯৫-৫১৯১২০ 

226.  রভািঃ াইফূয যভান,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,জগন্নাথ          ,     ,   -০১৫২১-৪৩৭১৯০ 

227.  অবনক যায়, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৭৫-১২৮৬৮৩ 

228.  রভাাম্মদ ইভাইর রাদন,ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     -   -০১৯১৩-১৬৩৪৯৬ 

229.  রভািঃ মুবনয ভামুদ,ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৫৩-৬৪৯৮৩৫ 

230.  রভৌটুী ার, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৬২-৬৩৩৬৯৮ 

231.  পাযানা ইয়াছবভন, বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৭৪-১৩৮৭৭৯ 

232.  রভািঃ উর াবযয়ায,ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৫৭-০৫৪০৭০ 

233.  রভািঃ ভাসুক-উন-নফী, ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭১৯-২৭৮৫০৬ 

234.  রভািঃ নাবদুর াান,ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৭৭-৩১০০১৫ 

235.  রভািঃ লুৎপয যভান,ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭২২-৭৭০৬৪১ 

236.  াববুর াান,ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৫২০-০৮৩৩৪৬ 

237.  রভািঃ াভ াবযয়ায,ভূতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭২২-৯০৫৯১০ 

238.  রজবনয়া আপবযন রজফা,ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৯৩-২৬৩২০৮ 

239.  রভািঃ ভাবুফ-অয-যবদ, ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৪৬-৮১৩০৭৮ 

240.  রভািঃ বনয়াজ রভাদ থদ,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৮৫-২১৫৩৮৭ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৬-০৮-২০১৬, ভেরফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

 

241.  বযীন আিায,ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৪৫-৭২০৯২৬ 

242.  পাযানা ইরাভ,ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৭৪-৪৪৫১৫৩ 

243.  পাদতভা-তুজ-রজাযা,ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৬১-৬১৩৩৫০ 

244.  সুম্প্রীবত রঘাল,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৬৬-১৪২৭৬৮ 

245.  রভািঃ মুবভনুর ইরাভ,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   - 

246.  রভািঃ ভাবুফ আরভ,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৮৫-৬৫৬৫৮৫ 

247.  রভািঃ আরাভ রাদন,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৮-৫২৫১৬২ 

248.  আদভদুয যভান রাবন,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩১-২৪৬৪২৬ 

249.  আরবী ভাাদী,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৭৫-৫৭৫১৬৫ 

250.  তাব্দী ফারা,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৪৩-৬১২১১১ 

251.  জয়দা তানবজরা আবতক, ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৮৮-২৮৪৬৫৮ 

252.  পাযানা বনজাভ,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬৮১-১১০৬৭৯ 

253.  রভাছািঃ তানবজনা াযীন রাফনী, ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর 

254.  আদভদ ইভবতয়াজ, ইনপযদভন রটকদনারজী ,জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৩২-০৩১৩০১ 

255.  মুনমুন খানভ,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৮৭৮-২৪৬৭৮৮ 

256.  রভাাম্মদ আফদুল্লা-আর-ভামুন, ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     রর-০১৭৬০-১২৭৩৩৩ 

257.  রভািঃ রা আদভদ, ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     রর-০১৭২৯-১৭৮৭১০ 

258.  এভ,এভ,ইভযান,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯২৩-৪৮২০৬৬ 

259.  রাইরাতুন নাায,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯২৪-৬৪৭২৯১ 

260.  পাযজানা ফবফ, ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯৮৫-৮৭৮৮৭১ 

261.  ানজানা রুানী তাবম্মভ,ইনপযদভন রটকদনারজী, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯৬০-৫৩৭৪৩৪ 

262.  রভািঃ আবতফুয যভান,ইনপযদভন রটকদনারজী,জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৭২-৭৬২৬৬৮ 

263.  ারভা আিায মুন্নী,যায়ন বফবাগ  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৬-৯৯০৬৭৭ 

264.  রভািঃ ওয়াবদুর ইরাভ যাতুর, যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৩-৬২৬৮১১ 

265.  পাযানা আিায,যায়ন বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৮২৪-২৫৪১৪৪ 

266.  আবযফুর ইরাভ খান,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৪৭-৭৯০২৮৫ 

267.  আদয়া আিায ,যায়ন বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৬১৬-৭৩৬৩৭৬ 

268.  রভািঃ াানুর ক যাদর,যায়ন বফবাগ ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৭২২-৭৮০৪৬০ 

269.  পযজাদ াান,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   - 

270.  জান্নাতুর রপযদদৌ যাকা, যায়ন বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৩৮-৪০১৯৭৫ 

271. রভািঃ ভবতয়ায যভান,যায়ন বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৫১-১৬০৮৮৮ 

272.  রভািঃ মাদু বভয়া,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৬৬-২১৩১৮১ 

273.  রভাাম্মদ রযাদফর রভাল্লা, যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৪৯-০৭৮৩৯২ 

274.  রভািঃ জয়নার আদফদীন, যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭২৫-৩৮৩১৯৪ 

275.  রভািঃ আছাদুজ্জাভান,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৭৫১-১৬২১৬৮ 

276.  রভজফা উিীন, যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৯১২-৯০০৭৬৪ 

277.  ভীয খাদরদা াযবীন,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৭২৬-৭১৩২৫৬ 

278.  রভািঃ ািাভ রাদন,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৭৩৭-৯৫৭৮১৬ 

279.  ফদরুন নাায,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,        -০১৭৩৩-২৯৬৩০৮ 

280.  মুিা াা, যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৪-২৪৮৭৪৫ 



 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৭-০৮-২০১৬, বুধফায, কার ৯.৩০ টা রথদক 
 

 

281.  রভািঃ াবভদুর ইরাভ যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৬৩-৬৫৪৬৯৩ 

282.  রভািঃ াভীভ আদভদ,যায়ন বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৫৬-৩১৯৩৮৬ 

283.  িয় কুভায াা,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৬১-০৫০১৭৭ 

284.  পাযজানা আপদযাজ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭২২৪-৪৮৩২৮৭ 

285.  কাজী ায়ভা ফানু,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯৩৬-৫৮৪০৭০ 

286.  সুজয় ভবল্লক,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৮-১৭৮১৮০ 

287.                  ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯২১-৯৭০০০৮ 

288.                  ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৬৪-২০২৯৮৯ 

289.            যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯১৭-০০৮১২৬ 

290.                   ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৭৭-৫৭২১৭৬ 

291.                  ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৮৩৬-৩২৩৮২৪ 

292.    মৄল           , যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৪-৪৪২০৩০ 

293.             ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   - 

294.    রজ         ,যায়ন বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭১৭-৬০৩৫৯৭ 

295.              ,             বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩১-৭৯৮৭০৭ 

296.                 ,             বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৮১২-৫২৬৯৩৫ 

297.           ,             বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৩৪-৭০৭৭৫৭ 

298.                 ,             বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৮৩৫-৫২০৭২৬ 

299.                    ,              বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭৪৮-৮২১৬০০ 

300.                 ,             বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৮৪৫-০৫৭২৭৫ 

301.                 ,             বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৭১৭-৭৩১৫১৪ 

302.             ইরাভ,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,   -০১৯১১২৩১৭১৪ 

303.  াদয়র নাযায়নী ভজুভদায,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৪১৪৫৭২৭৮ 

304.  আবযফুর আরভ,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯২৪৯৬৮৮৭৯ 

305.  পূজা যকায,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৫১৯২৫৮৩৪ 

306.  নাইভা আিায যবর,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৮৮-৮৮৬০৪৮ 

307.  শুভ্র কুভায রদফ,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৪৬-৩৩৩০২২ 

308.  বে.এভ. া-আদুজ্জাভান,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯২৭-১২২৫৬৬ 

309.  নওীন তানীভ,            বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯১২-৫৮৬০৩১ 

310.  নাবফরা তাবনভ রনাবা,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৬৩-৫১৬৯৮৫ 

311. রভািঃ যাদদুর ইরাভ,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯২৬-৭৩০৫৯৯ 

312.  নওযীন আযফী,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯৮৫-৫৬২৬৬৪ 

313.  বপ্রয়াাংকা ার,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৬৭-৫৫৯৬৫৭ 

314.  বভরন,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭১৪-৪১৭১৫৮ 

315.  রভািঃ বপদযাজ কফীয,             বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৩৭-৪৯২৬৮২ 

316.  রভািঃ বভজানুয যভান, গবণত        বফবাগ,   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৩১-৫১৭৯১৫ 

317.  রভািঃ যাবকফ রাাইন,             বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭১৪-৯৭৯১৬২ 

318.  রভনাজ-ই- রপযদদৌ,গবণত বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৪৭-৮১৩৭২৫ 

319.  রভািঃ নূরুর আদনায়ায,গবণত বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯১৮-৩২৪৪১২ 

320.  নাবযন সুরতানা,গবণত বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৬৮-৩৭৯৫৬৭ 

 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৮-০৮-২০১৬, বৃস্পবতফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

321.  ম্পদ দা,গবণত বফবাগ   জাােীযনগয           , াবায,     , রর-০১৯৫৯-৯৪৪৭৩০ 

322.  খন্দকায রভািঃ ইউা-বফন-াবপজ,গবণত বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯১৩-১৩৪৩৮৭ 

323.  াভীভা নাবযন,গবণত বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭১৯-৫১৭৪৯৭ 

324.  কাভরুন্নাায,গবণত বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৯৮৩-৪৮৭০৩ 

325.  পাযানা যবদ, ইনপযদভন রটকদনারবজ বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,      

326.  নূযজাান, ইনপযদভন রটকদনাবরজ বফবাগ,  জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭৬৮-০৫৩২১৫ 

327.  মুবনযা আকতায রতা,ইনপযদভন রটকদনাবরজ  বফবাগ, জাােীযনগয           , াবায,     ,রর-০১৭২৮-৩৭৮২০৭ 

328.  ান্ত্বনা আিায বনা,বযাংখ্যান,প্রাণ বযাংখ্যান ও তথ্য বযাংখ্যান বফবাগ ,ঢাকা          ,      ,রর- ০১৫৫২৪৫০২৩৮ 

329.  আকবরভা আিায আঁবখ,বযাংখ্যান বফবাগ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৭৩৩-৭৮৫৬৬৯ 

330.  রভদযাজ জান্নাত,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৯১৬-৯৮০৩৩৫ 

331.  ানবজদা তানীভ,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৯৩৯-৩৮৫৪২২ 

332.  রভা: বপাত আয ারান,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর- 

333.  সুবমাতা দা,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৬৭৫-২০৯৭৩৭ 

334.  আবতয়া নবজদা তালুকদায,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৭৫০-৩৪০০৯১ 



335.  পাদতভা খাতুন,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৭৩৮-৪৭১৮১৩ 

336.  খন্দকায পাত্তাহুন নাায রিযী, ভুতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৭৩৮-৪৭১৮১৩ 

337.  কাভরুজ্জাভান, ভুতাবত্ত্বক বফজ্ঞান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,দর-০১৭২২-৪৪৫০৩৩ 

338.   ইবতয়াক আদভদ,বযাংখ্যান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৯১২-৭৫১৩৯৯ 

339.  রপৌবজয়া আদভদ,বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৭৭৫-৫৪৭৯০৬ 

340.  নুযাত জাান ইবত, ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১৯৬১-৫৯৮৮৯৫ 

341.  রভািঃ াইফুর ইরাভ,বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ ,জাােীযনগয          , াবায, ঢাকা,রর-০১ 

342.  কাজী নজরুর ইরাভ, ইনবস্টটিউট অফ পদযবি এন্ড এনবায়যণদভন্টর াদয়দে, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৭৫৭-৭৯৭৩৯৭ 

343.  কাভরুর ইরাভ, ইনবস্টটিউট অফ পদযবি এন্ড এনবায়যণদভন্টর াদয়দে, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৮৩৬-৭৬৩৪১৬ 

344.  রভািঃ আবু ফকয াভীভ, ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৭৪৭-৬৬৪৪১৬ 

345.  রভািঃ ভাফুজুয যভান,যায়ন বফবাগ, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৭৪৬-৭৩৮৯৯৫৮ 

346.  রস্দাীল যায়,যায়ন বফবাগ, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,রর-০১৯১৩-৯২৫৩৬৮ 

347.  সুবভ যানী রদফী,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ০১৮১১-২৯৪৩৯২ 

348.  ানবজদা রজবভ,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,দর-০১৮৬৩-২২৭৪৩৮ 

349.  রভািঃ বভযাজুর ইরাভ,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,দর-০১৫৫৭-২৫৮১৩২ 

350.  রভািঃ আবযফুজ্জাভান,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,রর-০১৭৪৬-৬১৮৬৬৬ 

351.  রভাাম্মাৎ বফরবক আযা,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ। 

352.  রভািঃ আব্দুর াবকভ,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,রর-০১৭৯১-৭৬০৮০১ 

353.  রভািঃ াবযয়ায আবভন,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,দর-০১৯৭২-০৬০৯৭৬ 

354.  ভবনরুজ্জাভান, যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,রর-০১৭২২-৫৩৬৪৬৬ 

355.  রাবনয়া খন্দকায,যায়ন বফবাগ, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,রর-০১৭১০-৯১৫০১১ 

356.  রভািঃ আবু যায়ান,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।,রর-০১৭২০-৩২৩৫৬০ 

357.  রভাকদদা  আিায, যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৮১৫-৯২২৫২৪ 

358.  রভাাম্মদ রফরার রাদন,যায়ন বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ। 

359.  ান্তুনু পুদযাবত, দাথ থ বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।দর-০১৮১৪-১৮৪৬০২ 

360.  াদদকা রারতানা রুফাই, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ।,রর-০১৮১৬-৩৫৬০৫১ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ১৯-০৮-২০১৬, শুক্রফায, কার ৯.০০টা রথদক 
 

 

361.  বনা দা,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ। 

362.  নাবদয়া আিায মুিা,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ ,রর-০১৮৪০-১৯৫১৩২ 

363.  তাদয়পা ইয়াবভন,মৃবত্তকা বফজ্ঞান বফবাগ,িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ,দর-০১৮৩৬-৩২০০৬৪ 

364.  শুব দা,মৃবত্তকা  বফজ্ঞান বফবাগ, িট্টগ্রাভ          , িট্টগ্রাভ, রর-০১৬৭২-৯৮৫৩৫৯ 

365.  রভাািঃ যাবফয়া খাতুন,গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী, রর-০১৭৫৭-০২৪৪২৩ 

366.  রভািঃ নূয আরভ,পবরত গবণত বফবাগ, যাজাী         , যাজাী। 

367.  রজ,আয,এভ,দফাযান  গবণত বফবাগ, যাজাী         , যাজাী।, রর-০১৭৪৬-০৯৭৪৫৪ 

368.  পযাদ ভামুদ,পবরত গবণত বফবাগ, যাজাী         , যাজাী। রর-০১৭৫০-৬৬০১৪৪ 

369.  রভািঃ আব্দুর াবকভ,গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী, রর-০১৭২৪-০৬৯১৯৬ 

370.  রভাািঃ পাযজানা আিায রাবনয়া, গবণত বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।রর-০১৭৭৩-৯৬৪৩৯৭ 

371.  াবফবুল্লা,গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী, রর-০১৭১০-৩১৭৭৯৯ 

372.  রভািঃ জাকাবযয়া ববিক,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৯১৩-৪৩৩৯৭৫ 

373.  আইনুন তাজযী,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৪৭-৮৩০৩২২ 

374.  রভািঃ আর ভামুনুয যবদ,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৫৬-৫৬৬৫০৬ 

375.  াইফুন বনা,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৬৪-৯১৭৫৯১ 

376.  রভাছািঃ াবদয়া আপবযন োবরয়া, যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৬৩-১৬৫৫৭৭ 

377.  রভািঃ ওয়াদজদ আরী,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৭৩-৩৭১৬৩৬ 

378.  আব্দুয যাজ্জাক,যায়ন বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৫০-৩৩১৫৩৮ 

379.  রভািঃ হুভায়ন কবফয, পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৩২-৩০৩১৫৫ 

380.  বজবনয়া সুরতানা,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭১৮-৭০১৩৭২ 

381.  রভািঃ খুযীদ আরভ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৬১-৫২৭৭৩৩ 

382.  রভািঃ আতাউয যভান,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৩৭-৯৫১০৮৭ 

383.  রভািঃ াবফ ভাকসুদ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৪০-৫৭৬৫৯৩ 

384.  রভািঃ যীপ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭২১-৯২৩৬৮৪ 

385.  আাদ রভািঃদভাদন যকায, পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৩৭-৫২৯৯৫৮ 

386.  আপদযাজা ইয়াবভন,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী।দর-০১৭৫০-৪৪১৪০৭ 

387.  রভািঃ াবভদুর ইরাভ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫১-৪৯৪৯৬৯ 

388.  নাবপা আদভদ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৯৬০-৮০২৮৭০ 

389.  ানবজদা রপযদদৌ, পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪৪-৪৮৮৩০৩ 

390.  রভািঃ ভনসুয যভান,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী যাজাী। রর-০১৭৩৩-৫৫৩৫৪৭ 

391.  রভািঃ জাবকয রাদন,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫০-৩৫২৩৭৮ 



392.  সুভন আদভদ,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৬৭৪-৩৭৪৭৫৩ 

393.  রভািঃ যাকীফ রভাস্তপা, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫৪-৭৬৩১৫৫ 

394.  আরী রাদন,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী।দর-০১৯২৬-০৭৯৯৬৩ 

395.  রভািঃ আর আবভন রাদন দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫২-৪৪৫০২৩ 

396.  রভািঃ ইবরয়া রাদন,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৬৪-৭৯২১৮১ 

397.  জয়দা ভাফুজা আদভদ ,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৮৪-০৬৮৫৪২ 

398.  যজনী বফশ্বা ইবত,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫৪-২৭৪৬৩৬ 

399.  উন্নবত যানী দা, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫৮-৫৮৩৩১৩ 

400.  অিরী যানী,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪০-০৩৫০০৭ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২০-০৮-২০১৬, বনফায, কার ৯.০০টা রথদক 
 

 

401.  জাবদ বফন ায়দায,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭১০-৪১২৯২৮ 

402.  আভজাদ রাদন,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪১-২৮২৭০০ 

403.  উদম্ম সুভনা াযবভন,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৬১-৩২৩২৬৪ 

404.  মৃণার কাবন্ত ফাক,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭২২-৮৮৫৯২৯ 

405.  রভািঃ ািাভ রাদন,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪১-৫৪৯৯৭৬ 

406.  সুবপ্রয়া াা, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭২২-৩৫৯৩১৩ 

407.  রভাছািঃ পাবতভা খাতুন, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪৭-৮১৮০০২ 

408.  রভািঃ াভীভ রযজা, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৬৭-২৪৫৯৮৫ 

409. রায়াদ াভজা, পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৬৮-৮৭৩৫৯৪ 

410.  রভািঃ ওভান গবন ,পবরত যায়ন ও যাায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৫০-২৬২৬৫৪ 

411.  মুিঃ খাবরদ ভাবুফ খান, ইনপযদভন এন্ড কবভউবনদকন ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,  যাজাী          , যাজাী।দর-০১৯২৭-৩৯৯০১০ 

412.  যবকফ াান, ইনপযদভন এন্ড কবভউবনদকন ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৩৭-১৩৮৩৪৫ 

413.  এইি,এভ,আদনান, ভূতত্ত্ব ও খবনবফদ্যা  বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭১৬-০৪৪৯০৪ 

414.  বস্দগ্ধা আিায বমু, ভূতত্ত্ব ও খবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪৫-৬৩৭১৭৪ 

415.  রভািঃ নাজমুর াান, ভূতত্ত্ব ও খবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭২৩-৫৯২৪১৭ 

416.  রভাািঃ ভভতাজ খাতুন, ভূতত্ত্ব ও খবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৩৮-৬৬৩১১১ 

417.  যাদর খন্দকায,ভূতত্ত্ব ও খবনবফদ্যা  বফবাগ,  যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৮৫-৩৫৪৪০০ 

418.  পাবতভা তাবনা,কবম্পউটায াদয়ে এন্ড ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭২২-৭২৪২০৮ 

419.  রভাািঃ রযদনা খাতুন, কবম্পউটায াদয়ে এন্ড ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          ,যাজাী। রর-০১৭৫৬-০২৮৩৫৪ 

420.  রভািঃ তাদযক রাদন, তবিৎ ও ইদরকিবনক রকৌর বফবাগ, যাজাী          ,যাজাী। রর-০১৭১৯-২০৪৬৮৫ 

421.  আ..ভ. ফদরুদিাজা, তবিৎ ও ইদরকিবনক রকৌর বফবাগ,  যাজাী          ,যাজাী।, রর-০১৯২৭-৯৬১৮৯৬ 

422.  পজলুয যীদ ,মন্ত্রদকৌর বফবাগ, যাজাী          ,যাজাী। রর-০১৭৫৫-৭১১২৫৮ 

423.  পাদতভা-তুজ-রজাযা, বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী। রর-০১৭৪৯-৮৭৫৫৬১ 

424.  াধন িন্দ্র স্বণ থকায, এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা ,রর-০১৭২৩-৯৬৬৫০২ 

425.  ইযাত যাদফয়া, এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৭৪০-৩৭০২৭১ 

426.  সুফণ থা যকায, এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৫৫৩-৩৩৫৭৫৯ 

427.  তাজবভনা আজদভযী,এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা।,রর-০১৭১৪-০৩৬৭৫৭ 

428.  ানবজদা আিায,এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৭৩৮-৩১২৩৪০ 

429.  নাফীরা নাযীন, এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৭১৯-৩২৭৫৬২ 

430.  তভাবরকা যকায এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৭১৬-৬৪৩২২৭ 

431.  মুাম্মদ ভাঈনউবিন াদটায়াযী,এনবায়নদভন্টার াদয়ে, খুরনা           ,খুরনা। রর-০১৯৪৫-৫০১৭৮৭ 

432.  রভািঃ ভামুদুজ্জাভান তাওীদ, দাথ থ বফজ্ঞান বেববিন, খুরনা          ,খুরনা রর-০১৯১৫-১৫২০৯৫ 

433.  ভাদদফ ার,দাথ থ বফজ্ঞান বেববিন, খুরনা          ,খুরনা।দর-০১৭১৯-১৩৬৮৫৮ 

434.  রভদদী রভাদাদেয, নগয ও বযকল্পনা বেবিন, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৯৬৯-২৪২৭৭৩ 

435.  যাবকবুর এান, নগয ও বযকল্পনা বেবিন, খুরনা          ,খুরনা।,রর-০১৬৭৭-৪৮৬৫৮৫ 

436.  আর-রপযদদৌ আদম্মদ, নগয ও বযকল্পনা বেবিন, খুরনা          ,খুরনা। রর-০১৭৩৭-২২০০৫৭ 

437.  রভািঃ মুবপকুয যভান ,স্থাতয বেববিন, খুরনা          ,খুরনা।দর-০১৭২২-৯১১৭৯১ 

438.  রাবনয়া আিায, যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। 

439.  রভািঃ আবযফুর ইরাভ ,যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। 

440.  রভািঃ যায়ান উবিন,যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৭৫১-৭৮৪৫৩৫ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২১-০৮-২০১৬, যবফফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

441.  সুব্রত ার, যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৬৭৫-১৯৩৪২৩ 

442.  তানবজরা ইরাভ,যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৭৩৭-১৯৬৩৯৯ 

443.  রভািঃ াবভদুয যভান, যায়ন বফবাগ,   জারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট।দর-০১৭৩৮-৫৩৩৫১৯ 

444.  নাবদা,যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৭৬৫-৭৯৭৮৮৮ 

445.  আবকুয যভান যাবব্ব, যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট।দর-০১৬৭৪-৭৫৪৮৯৩ 

446.  মুতাযী যভান, যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৫২১-২০০৭৬০ 



447.  রভািঃআদনায়ায রাাইন,যায়ন বফবাগ, াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট।দর-০১৭৩৭-৯৪৫২৬৮ 

448.  তাযানুভা রপযদদৌ ভান্নী, যায়ন বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট।দর-০১৭২৩-৭৩৯৫৯০ 

449.  সুবজৎ িন্দ্র ার,গবণত বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি          , বদরট। রর-০১৭৩৭-৬৩৩৩১৭  

450.  ানাজ বমুর,বযাংখ্যান বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট রর-০১৬৮৪-৬৫২০৪৪ 

451.  রভািঃ াইফুর ইরাভ,ভুদগার ও বযদফ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট ,রর-০১৯২৮-৮০৩০৬৫ 

452.  জান্নাতুন নাঈভ,ভূদগার ও বযবফ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট,রর-০১৬৮২-৯১১৩০৯ 

453.  রভািঃ ইনজামুর ক,ভূদগার ও বযবফ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট,রর-০১৬৭৪-৪৮৯০১০ 

454.  সুান্ত গুপ্ত,ভূদগার ও বযবফ বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট, রর-০১৭৩৭-৫৫২৫৮ 

455.  দীক রদফ,গবণত বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট,রর-০১৭২২-৩১৩০৩৭ 

456.  রভাাম্মদ আবপ আদযবপন, গবণত বফবাগ,াজারার বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, বদরট, রর-১০৬৭৪-৭৩৩৮৫ 

457.  যাদফয়া ইয়াবভন, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৭৩৫-১০৬৯১০ 

458.  ভীয রাদন,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৯১৯-৮১৯১৭৪ 

459.  ভঈন-উর-ইরাভ,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী, রর-০১৭৩৮-২২২৪৮০ 

460.  রভািঃ ািাভ রাদন,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়,দানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৯৪২-১৮৪০৭৩ 

461.  বযফুর ইরাভ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ, রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৭৫৫-০৬২৮৭৫ 

462.  পাবযা আপদযাজ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৮৫০-০৩৫৯৪৯ 

463.  াবদয়া আপদযাজ, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী রর-০১৭৫০-১৮৭০০৭ 

464.  াবরভা আকতায, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৮৬৩-২৮৮৭২৮ 

465.  তানবজনা খানভ,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগদনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী রর-০১৬৮৩-৯৮৮৯৫৩ 

466.  আকবরভা খানভ,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৮৫৬-৬৩৯০৬৯ 

467.  বভথুন যাণী নাথ,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৮২৭-৪৯৩৭২৫ 

468.  যীভা াা,পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ ,রনায়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, রানাপুয, রনায়াখারী,রর-০১৭৮০-৪৭৩৩৪৪ 

469.  বফাজী ভন্ডর, ইভ থাদজেী ম্যাদনজদভন্ট বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী,রর-০১৭৭৫-০১৫৮২১ 

470.  এ.এভ.ইযদতজা াান,বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন,টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৩৭-৭৭০০৮৩ 

471.  রভািঃ ভামুদুর াান, বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৪১-৩৭৮২০১ 

472.  ভাওয়া ববিকা, বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন,টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারীদর-০১৭৫০-০৮৭১১৭ 

473.  রভািঃ রমাফাদয়য রাদন বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন,টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৯২-৪০৫৮৯৭ 

474.  বভাদ্রী রখয ভন্ডর, বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৯১৭-৮১৪৮৯৮ 

475.  তাবনয়া আিায, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী,রর-০১৫১৫-২৫৫৯৮৮ 

476.  প্রদন াা, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৩৮-১৭৭২৬৭ 

477. আয়া বছবিকা, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২২-৪১৯২২৩ 

478.  াভীভা নাবযন বভবর, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৫৩-৭৩৬১৮৫ 

479.  রভািঃ ইব্রাবভ খবরর, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২৮-০১১০৫ 

480.  রভািঃ তানবজলুয যভান, দূদম থাগ ঝুবক ব্যফস্থানা, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২৩-৯৬৫৩৮৪ 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২২-০৮-২০১৬, রাভফায, কার ৯.৩০টা রথদক 
 

 

481.  রুভা খানভ, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২০-৩৫৩৭৭৪ 

482.  রভািঃ তবযকুর ইরাভ, দূদম থাগ ঝুবক ব্যফস্থানা , টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৫-৯৫২৭৬৫ 

483.  প্রবতবা অবধকাযী, দূদম থাগ ঝুবক ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৫৭-২৮৯২৭৪ 

484.  রভািঃ আরী আদনান, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭১২-৯০০৬৫০ 

485.  অনুা ারদায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৭৮-৩৩৬২৭৯ 

486.  সুবভ বকদায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৪৩-৫৬৩৯৯৩ 

487.  কাবভনী কান্তা দা, দূদম থাগ ব্যফস্থানা ও প্রদকৌর বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২৭-১৯৫১৯৬ 

488.  সুবমতা াওরাদায মুনা, দূদম থাগ ঝুবক ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর- 

489.  রভািঃ রতৌবদুর ইরাভ, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭১৯-৭৯৮৮৭৩ 

490. রভািঃ াইফুর ইরাভ,বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন,টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,দুভকী,টুয়াখারী।রর-০১৭২১-৫৩৫৫১৯ 

491.  রভািঃ নুয আরভ াওরাদায, বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর- 

492.  যাদফয়া আিায নাজনীন, জরুবয  ব্যফস্থানা বফবা,গ টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৪৯-৫৫০১০৭ 

493.  রভািঃ পয়ার তালুকদায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭২৭-৮১৬৫৪৮ 

494.  তা কভ থকায, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৫৯-৩৬৮৬০২ 

495.  পাদতভা আিায াথী, জরুবয ব্যফস্থানা বফবাগ, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭৫৭-৫৩৭২১৮ 

496.  এইি.এভ.দভাস্তাপা াান,বজ.আই.এ এন্ড আথ থ অফজাযদবন, টুয়াখারী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি  বফশ্ববফদ্যারয়, দুভকী, টুয়াখারী, রর-০১৭১০-৬২২১১৫ 

497.  জান্নাত আর পয়ার, পবরত যায়ন ও যাায়বনক প্রমৄবি বফবাগ, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্টয়, রর-০১৭২২-২২৫৬১৭ 

498.  রভািঃ াগয রাদন, পবরত যায়ন ও যাায়বনক প্রমৄবি বফবাগ, ইরাভী বফশ্ববফদ্যারয়, কুবষ্ট   ,রর-০১৬২১-৮৭১৯৫৭ 

499.  রভািঃ খাবরত াান বযদয়র, বযদফ বফজ্ঞান ও ম্পদ ব্যফস্থানা বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, 

 রর-০১৭৫০-৮৩৯৪৬২ 

500.  ভইনুর াান, বযদফ বফজ্ঞান ও ম্পদ ব্যফস্থানা বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, , রর- 



501.  এ.দক.এভ.আয়াতুল্লা রাদন আবপ,রটক্সটাইর ইবিবনয়াবযাং,ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়,টাাংগাইর,রর-০১৯২২-২৬৫৬৫৭ 

502.  াফবযনা রদরন, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, রর-০১৫১৭-১২২১২৪ 

503.  মুিা দা, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, রর-০১৭৪৩-৬৯০১৩৮ 

504.  রভািঃ রভযাজুর ইরাভ, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, রর-০১৭৫১-১০৪২৪০ 

505.  যাদদুর ইরাভ বযন, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, রর-০১৭৪৯-৯৫৯৭২৪ 

506.  রভািঃ আযাফুজ্জাভান, যায়ন বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, টাাংগাইর, রর-০১৭৫৪-৮৬৮৮৭৭ 

507.  নুযাত জাান রজবযন. যায়ন বফবাগ , কুবভল্লা বফশ্ববফদ্যারয়, কুবভল্লা , রর-০১৬৭১-৭০৮৯১৭ 

508.  াযবভন আিায রুা, যায়ন বফবাগ, কুবভল্লা বফশ্ববফদ্যারয়, কুবভল্লা, রর-০১৬২৫-৫৬১২৫৭ 

509.  রভািঃ নাজমুর রাদন,  গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি বফশ্ববফদ্যারয়, াফনা, রর-০১৭৩৫-১৪৫৮৯৬ 

510.  রভাছািঃ জান্নাতুর আর রপযদদৌ, ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ, রফগভ রযাদকয়া বফশ্ববফদ্যারয়, যাংপুয, রর- 

511.  আান-আর-আবভন, ভূদগার ও বযদফ বফজ্ঞান বফবাগ,রফগভ রযাদকয়া বফশ্ববফদ্যারয়, যাংপুয, রর- 

512.  রভাছািঃ ভাকবরনা খাতুন,কবম্পউটায াদয়ে এন্ড ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,জাতীয় কবফ কাজী নজরুর ইরাভ বফশ্ববফদ্যারয়, বোর,ভয়ভনবাং,রর- 

513.  রযদজায়ান আদভদ বফিফ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান, ইদরকিবনক ও কবভউবনদকন ইবিবনয়াবযাং,ফেফন্ধু রখ মুবজবুয যভান বফজ্ঞান ও প্রমৄবি 

বফশ্ববফদ্যারয়, রগাারগি, রর-০১৭৪৭-৮০০১৯৮ 

               : 

514.                     ,                          ,             ও               ,     ,    -০১৭৩২-২৯১৬৮৮ 
515.              ,                                ও               ,     ,    -০১৭৫৯-৮৯৩১০৩ 
516.               ,            ,                ,     ,    -০১৭৯৬-২৭০৯৭৯ 

517.                    ,            ,                ,     ,    -০১৭১৭-৯৭৬০০৯ 

518.                  ,      ও                   ,                     ,      ,    ,    -০১৭২৫-৮০৪০০৪ 

519.            ,,                                        ,                  ,       ,    -০১৯২১-২৮৫৯৫৯ 

520.           -  -    ,           ও                   ,                 ,       ,   -০১৭৬৪-৩৮৭৮৯২  

521.                 ,                                      ,              ,     ,   -০১৭৬৮-৬৯৩১০৩ 

 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৩-০৮-২০১৬, ভেরফায, কার ৯.৩০টা রথদক 

 

 
522.  আদনায়ায রাদন খান, জজফ যায়ন বফবাগ, ঢাকা          , ঢাকা ,    -০১৫২০১০৩৪২৬ 

523.  রযনুভা তাফাসুভ, জজফ যায়ন বফবাগ, ঢাকা          , ঢাকা ,   -০১৭৩৩৯৫৫০৭২ 

524.  রভািঃ জাবদ াান বযাংখ্যান বফবাগ, জাােীযনগয          , াবায,ঢাকা,     -০১৭২২৮৮১৬৮০ 

525.  রবরনা আিায, পুদরন াদয়ে এন্ড বউম্যান বযদা থ রেদবরদভন্ট বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৩৭১৬৪০৪৪ 

526.  আযী বদনা, পুদরন াদয়ে এন্ড বউম্যান বযদা থ রেদবরদভন্ট বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭২২৭২৬৪৯৪ 

527.  রভািঃ পারুক রাদন পুদরন াদয়ে এন্ড বউম্যান বযদা থ রেদবরদভন্ট বফবাগ,   যাজাী          , যাজাী,    -০১৭২২৭২৬৪৯৪ 

528.  ভবনরুজ্জাভান দুরার, পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌন বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৪৫-৪৭২৮৪৬ 

529.  তন্ময় িক্রফত্তী, পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌন বফবাগ,   যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৩৪৬৭৪৩২১ 

530.  রভাা: সুবভয়াযা খাতুন, গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৫৬০২৭৩২৮ 

531.  রভািঃ নূয রাদন, গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৩৭৯১০১৫৬ 

532.  রভৌসুভী আিায , গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,   -০১৭৭৬৮৬৭৪৭৭ 

533.  রভািঃ আবতকুয যভান, ভূ-তত্ত্ব ও খবনবফদ্যা বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৫৬০২৭৩২৮ 

534.  সুভন কুভায াা, ভূ-তত্ত্ব ও খবনবফদ্যা বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০৭২৪৮৬০১৩২ 

535.  আবদফা সুরতানা বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৮৩১৫০৮২৪ 

536.  ভীযা যানী রদফনাথ বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৭৯২৪৭৪৯১ 

537.  আজযা তাবনভ বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,   -০১৭৭৪১৯৮০৭০ 

538.  রভািঃ তাওয়াবুন্নাায বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৪০১৫৬৫৭৫ 

539.  রভািঃ রবরভ রযজা বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৩৮৬২৪৪৯৭ 

540.  পাবভা পাযানা আন্নী, বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৮৬৮৩২৮৭৯ 

541.  উদম্ম কুরসুভ,  বযাংখ্যান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৪৩৮৬৪৬৯৯ 

542.  ইবতাভ ক্বাবফদ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০০৭৪৪৭৭৪৫৩৬ 

543.  রভািঃ ভইনুর ইরাভ, দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৪৯৩১৮০৬৫ 

544.  রভািঃ াদবজ আদভদ দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭১৭৭৯৯৩১৭ 

545.  রভািঃ নূয আরভ , দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৫১৪২২১৬৮২ 

546.  বকদায কুভায বফশ্বা, পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইদরক্ট্রবনক ইবিবনয়াবযাং যাজাী          , যাজাী 

547.  রভাা: তাবযভা , তাফাসুভ,  গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭২২০৫২০৩৮ 

548.  নাবদা যভান , গবণত বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,   -০১৭৫৬০২৭৩২৮ 

549.  এানুর ক , ইনপযদভন এযান্ড কবভউবনদকন ইিবনাবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৬৭৭৬৭৯৮৭ 

550.  সুবভত কুভায,  ইনপযদভন এযান্ড কবভউবনদকন ইিবনাবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৮৮১২৪২৭৭ 

551.  বভঠুন কুভায, ইনপযদভন এযান্ড কবভউবনদকন ইিবনাবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭৪৫৫৭৭৯৫১ 

552.  রভািঃ াভসুর আরভ,  পবরত যায়ন ও যায়ন প্রদকৌর বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী, রর-০১৭৩১১৮১৫৮৭ 



553.  রভািঃ ইরয়া যভান, তবিৎ ও ইদরক্ট্রবনক রকৌর বফবাগ, যাজাী প্রদকৌর ও প্রমৄবি           , যাজাী,   -০১৭২০৪৪৯৪৩৭ 

554.  রভািঃ রাাগ াযদবজ,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ,  খুরনা          , খুরনা,    -০১৯২০৮৮৬৩৩০ 

555.  রভািঃ আব্দুয যাজ্জাক ,দাথ থ বফজ্ঞান বফবাগ, ভাওরানা বাানী বফজ্ঞান ও প্রমৄবি           , টাাংগাইর,    -০১৭৩৮৪৪৭৮৭৬ 

556.  রভািঃ বুয উবিন, গবণত বফবাগ, াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি           , াফনা,    -০১৭৪৪৯৫০৬০৬ 

557.  াথী খাতুন, গবণত বফবাগ,াফনা বফজ্ঞান ও প্রমৄবি           , াফনা,    -০১৬৮৫৯০৯৪৬৫ 

 

াক্ষাৎকায গ্রদণয তাবযখিঃ ২৪-০৮-২০১৬, বুধফায, কার ৯.৩০টা রথদক  
এভবপর-১ভ ফছয: 
558.               ,            ,           ,                          ,     ।   -০১৬৮১-৮৭১৯০০ 

559.              ,            ,                 ,                      ,     ,    ,    -০১৭৭৮-৩০৮৬৩০ 

560.            ,            ,           ,                ,     ।   -০১৯৪১-১৪৯৯৮৮ 

561.                 ,            ,            ,                ও                ,      ।    -০১৬৭১-৪৯৩২৯৩ 

562.                   ,            ,            ,               ও                ,      ।   -০১৭২৪-০২০৪৬৬ 

563.    ,  ,      -  -     ,           ,                   ,                      ,     ,    ,    -০১৫৫৭-৩০০৫৫২ 

564.            ,            ,       ও                   ,               ,     ।   -০১৯২৮-২৮৯২৯৯ 

565.                    ,           ,পবরত দাথ থ বফজ্ঞান ও ইবিবনয়াবযাং বফবাগ,                  ,        ।   -০১৫৫৬-৫১৮০৭২ 

566.                    ,           ,                    ,                  ,        ।   -০১৭৩২-৯৫০৯১৭ 

567.  আযজুভা আকতায,           ,যায়ন বফবাগ,                  ,        ।   -০১৭৩৪-৭৪৭৭০০ 

568.                 ,                  ,      ,               ,     ।    -০১৯১৭-৭১৬৯০৯ (      ) 

569.  হৃবদতা আপতাফ, ম্যাদটবযয়ার াদয়ে এন্ড ইবিবনয়াবযাং বফবাগ, যাজাী          , যাজাী,    -০১৭২৩৩৫৩৪৮২ 

এভবপর-২  ফছয: 
570.             ,           ,                 ,                      ,     ,     ,   -০১৭৫০-৬১৩৪০৬ 

       -১     : 

571.                  ,  ,         ,          ,                      ,     ,    ,   -০১৭১৮-১১১০৩৩ 

572.                 ,             ,পূয ও বযদফ রকৌর      ,                ও                ,      । 

   -০১৭১২-৫০৯৮৫১ 

573.  রভািঃ নূরুজ্জাভান,             ,যায়ন      ,                      ,     ,    ,রর-০১৭৪০-০৫৩৬৭৯ 

574.  রভািঃ আাদুজ্জভান,             ,                                  ,     ,    ,রর-০১৭৫৮-৪৩৩৭৮৯ 

575.  আবু াাদাৎ রভািঃ ইব্রাীভ,              ,ইনবস্টটিউট অফ এনাবজথ, ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর০১৭৪৭-৫০৪৭৮২ 

576.  রভািঃ রগারাভ ভর্তথজা তারকুদায,বএইিবে গদফলক,পবরত গবণত বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৯১১-৭২৩১৯৫ 

577.  াবনা আখতায বমুর,বএইিবে গদফলক,যায়ন বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৮১৯-৫০১২০৮ 

578.                  ,             ,          ,                ও                ,      ।   - 

579.  রভাছািঃমুবরভা জাান,             ,দাথ থ বফজ্ঞান      , ফাাংরাদদ প্রদকৌর           , ঢাকা।রর-০১৯১১-৯৬৭১৩০ 

580.  রভাাম্মদ আযাফুর ইরাভ,              ,দাথ থ বফজ্ঞান      , ফাাংরাদদ প্রদকৌর           , ঢাকা।রর-০১৭৯১-৫৭২৯১৯ 

581.  উজ্জর কুভায ভবল্লক,             ,গবণত বেববিন, খুরনা           ,খুরনা, রর-০১৭১৮-৮৩৩৮৭৮ 

582.                   ,              ,                     ,                ,    ,   -০১৫৫২-৩৮৫৯৩৭ (      ) 

583.               ,              ,                                       ,              ,     ,   -০১৯১৮-০০১১১৮ 

(      ) 

584.            -  -     ,             ,                    ,                  ,        ,   -০১৭৯৩-৫৯৬৭০৭ 

(      ) 

585.                     ,                          ,               ,     । ০১৭৮৯-৩৮১২৮৮। 

       -২য়    : 
586.  যাফান রতাহুযা,             ,গবণত      , ফাাংরাদদ প্রদকৌর           , ঢাকা।রর-০১৭১২-৬২৩৩৩২। 

587.  আব্দুল্লা-আর-   ন,              ,দাথ থ বফজ্ঞান      , ফাাংরাদদ প্রদকৌর           , ঢাকা।রর-০১৬৭২-৭৭৪৫৮৭। 

588.             ,             ,পুযদকৌর      , িট্টগ্রাভ প্রদকৌর  ও প্রমৄবি          , িট্টগ্রাভ।রর-০১৭২০-১৫৫৫৮৫। 

589.  রভাছাম্মৎ তাবভনা আিায, গবণত ও রবৌত গদফলণা রকন্দ্র, িট্টগ্রাভ বফশ্ববফদ্যারয়, িট্টগ্রাভ,    -০১৮১৬-৮০৯৪৯১। 

590.  বুয আদভদ,বএইিবে গদফলক, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর  বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭১৪-২৪১৮৪৭। 

591.  পাদতভা-তুজ-রজাযা,বএইিবে গদফলক, পবরত যায়ন ও রকবভদকৌর বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা। রর-০১৯১৫-২২৬৩১৭। 

592.  রভািঃ রদদরায়ায রাদন,বএইিবে গদফলক,পবরত গবণত  বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭৩১-৫০২৮৯৯। 

593.  ভাযবজয়া যভান, বএইিবে গদফলক,যায়ন বফবাগ, জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা।রর-০১৭২২-১৯৭৪৯১। 

594.  রভািঃ রগারাভ াদপজ,বএইিবে গদফলক, পবরত গবণত বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৭১২-৩৪০৬০২। 

595.                -  -     ,বএইিবে গদফলক,           ,               ও               ,         -০১৭১১-৪৪৫১১০। 

596.                ,            ,                  বফবাগ,যাজাী        ও      বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী।দর-০১৭৩৩-৭৪০৭৭৪ 

 

বএইিবে-৩য় ফছয: 

597.  া রভািঃ াান াবযয়ায,বএইিবে গদফলক,পবরত যায়ন ও যাায়বন প্রমৄবি বফবাগ,যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৭১৬-৭২৮২৯৯ 

598.  রভাািঃ নাজনীন আখতায, বএইিবে গদফলক,যায়ন  বফবাগ, যাজাী বফশ্ববফদ্যারয়, যাজাী। রর-০১৭০৫-২০৮২৯৫। 



599.  রভাাম্মদ জুরা আরী বভয়া, বএইিবে গদফলক,যায়ন বফবাগ,জাােীযনগয বফশ্ববফদ্যারয়, াবায, ঢাকা। রর-০১৭৩৯-১৫৬১৬৬। 

রাস্টেক্টযার: 

600.  রপযদদৌী রফগভ, রাস্টেক্টযার গদফলক,রবৌত যায়ন বফবাগ,ঢাকা বফশ্ববফদ্যারয়, ঢাকা । রর-০১৭২২-১৭৮৬৩২। 

 


