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িবষয়: 3127-3128 aথ বছের জাতীয় িব ান o ি  (NST) েফেলািশপ ভাতা ম ির সং া  । 
 
 াপক: ধান িহসাব র ণ কমকতা 
 িব ান o ি  ম ণালয় 
 েস ন বািগচা, ঢাকা। 
  

 িন া রকারী আিদ  হেয়  3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o  ি  (NST) 
েফেলািশপ কম িচর  আoতায় 864 (সাত শত িত া ) জন eমeস েকােস a য়নরত ছা -ছা ী/গেবষকেদর a েল 17 মােসর 
(12-12-3128 েথেক 41-17-3128 তািরখ পয ) েফেলািশেপর aথ (4 নং কলােম বিণত) িনে বিণত শতসােপে  দােনর জ  
সরকাির ম ির াপন করিছ। 
শতাবিল: 
(2) 3য় িকি র 7 মােসর িবল (12-12-3128 েথেক 41-17-3128 পয ) আগামী 41-14-3128 তািরেখর মে  ম ণালেয় 

দািখল করেত হেব। a সােথ সং  িবল ফরেমট a সাের 4(িত কিপ িবল যথাযথভােব রণ বক িবেলর গােয় 21/-(দশ) 
টাকার েরিভিনu া  লািগেয় ে রণ করেত হেব। 

(3) িবল দািখেলর সে : (ক) িবভাগীয় ধান/ ত াবধায়ক ক ক গেবষণা কােজর a গিত সং া  ত য়নপ / পািরশ ে রণ 
করেত হেব। (খ)  দ  েফেলািশেপর aথ গেবষণা কােজ য় করেত হেব। 

eমeস-17মাস িভি ক (5,611/-টাকা িতমােস): 
নং আেবদনকারীর নাম, কানা টাকা
2 3 4
1.  eস.eম.তােরক ফয়সাল ভ, কৃিষ স সারণ িশ া, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
2.  শাহনাজ পারভীন, িফশািরজ েটকেনালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
3.  েমাঃ ফয়সাল েফরেদৗস, ফারমােকালিজ িবভাগ বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
4.  নািহদা আরিফন দা, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
5.  সািবহা লতানা, িফিজoলজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
6.  েমাঃ ছািমuল বািছর,মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
7.  েমাহা দ ফয় ল iসলাম, ারাসাiেটালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
8.  ফিজলা ন েনছা, u ানত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
9.  নাজনীন আকতার, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
10.  তাছিলমা আ ার া,মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
11.  েমাঃ র েহােসন,িফশািরজ েটকেনালজী , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
12.  েমাঃ েগালাম েমােশদ জািমল, িফশািরজ েটকেনালজী,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
13.  েমাছাঃ লতানা খা ন, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
14.  ফারহানা েজসিমন রীমা প  িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
15.  আiিরন পারভীন,িফশািরজ বােয়ালিজ e েজেন , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ  38,111/-
16.  েমাঃ eকরা ল হক, প  িব ান িবভাগ,  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
17.  প বী রাণী রায়, েজেন ক e  া ি িডং িবভাগ,  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ  38,111/-
18.  েমাছাঃ জা া ল েফরেদৗস,েজেন ক e া ি িডং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
19.  দীপক কুমার সাহা, ারাসাiেটালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
20.  েমাঃ রািক ল হাসান, বােয়ােটকেনালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ  38,111/-
21.  আল মাহ দ হাসান, ারাসাiেটালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ  38,111/-
22.  েমাঃ মা র রহমান, প  িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
23.  েমাঃ র নবী ামািনক,মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
24.  েমাঃ িরপন িময়া, u ানত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
25.  েমাঃ সােরায়ার েহােসন, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
26.  নাজ ন নাহার, সাজাির e  aবে ি বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
27.  নািগস আ মান, ড েটকেনালজী o ামীণ িশ , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-



28.  .eম. িহ র রহমান, ারাসাiেটালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
29.  েমাছাঃ েমােশদা খা ন, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
30.  েমাছাঃ রoনক জাহান েমৗ, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
31.  েমাছাঃ uে  ছালমা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
32.  েমাঃ হা ন aর রিশদ, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
33.  েমাঃ iমরান আলী, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
34.  রাiয়া খানম, মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
35.  জাফ ল হাসান িরপন,মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
36.  েমাঃ রহম াহ, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
37.  িমতা চ বত , ারাসাiেটালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
38.  নািহদা শারিমন, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
39.  িশিরন আ ার, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
40.  তাহিমন আফেরাজ তমা, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
41.  েজ ািত সাহা, িফশািরজ ােনজেম িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
42.  িমজা নাজ ল iসলাম, প  ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
43.  eস,eম, হা ন-aর-রিশদ, সাজাির o aবে ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
44.  েমাঃ মাহ ল হাসান, সাজাির o aবে ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
45.  েমাঃ ামান ম ল, uি দ েরাগত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
46.  শারিমন লতানা, ারাসাiেটালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
47.  েমাঃ তািজ র রহমান, াথলজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
48.  েমাঃ ফেয় র রহমান, াথলজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
49.  মাস বা হক িমি , াথলজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
50.  aনািমকা সরকার, ারাসাiেটালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
51.  েমাঃ ফরহাদ েহােসন েচৗ রী, সাজাির o aবে ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
52.  িমনার মাহ দ, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
53.  জা া ল েফরেদৗস, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
54.  েমাঃ শাহাব uি ন, মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
55.  েমাঃ রাফসান জািন,সাজাির o aবে ি িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
56.  েফৗিজয়া জাফিরন, ারাসাiেটালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
57.  েমাঃ ল আিমন, েমিডিসন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
58.  রাiয়া জাহান িজনাত, সাজাির o aবে ি বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
59.  ি য়া েঘাষ, সাজাির o aবে ি  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
60.  আল-আিমন েহাসাiন, েপাি  িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
61.  iয়াসিমন আ ার, িফশািরজ ােনজেম িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
62.  েমাঃ শিফuল আেরিফন, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
63.  েমাছাঃ শামীমা নাসরীন িলনডা,িফশািরজ ােনজেম ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
64.  েমাঃ মাহ র রহমান, বােয়ােটকেনালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
65.  তপা বসাক, কৃিষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
66.  িব ল রায়, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
67.  সানিজদা আফিরন ী, প ি  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
68.  িসফাত েহাসাiন জয়া, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
69.  a তা পি ত, মাiে াবােয়ালজী o হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
70.  িলিপ রাণী সরকার, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
71.  েমাঃ আেনায়ার েহােসন, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
72.  শারিমন আ ার, eেকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
73.  েমাঃ আ ল আহাদ, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
74.  েমাঃ র বী iসলাম, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
75.  েমাঃ শাহা র আলেমা uি দদ েরাগত  , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
76.  েমাঃ জাহা ীর আলম, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
77.  েমৗ মী লতানা, েমিডিসন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
78.  শামীমা নাসিরন, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
79.  ত ী রহমান, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-



80.  েয়ল রানা, েডiির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
81.  েমাঃ মা ন কিবর েসাহান, ারাসাiেটালজী, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
82.  েমাঃ জািকর েহােসন, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
83.  েমাঃ শািকল iসলাম, েডiির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
84.  স সাচী, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
85.  সাi র রহমান, মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
86.  েরজাuল কিরম, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
87.  েমাঃ আল আিমন চ ল, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
88.  সা াম েহােসন েরামান খান, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
89.  ফাহিরহা র-e-কিবর, খা  ি  o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ।  38,111/-
90.  মিরয়ম আ ার, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
91.  েস  রায়, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
92.  িলিপ রানী তালকুদার, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
93.  েমাঃ মাক ল iসলাম নািহদ, েডয়ির িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
94.  iনাম আহেমদ,   সাজাির o aবে ি  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
95.  েমাঃ েমসবা র রহমান, িফশািরজ ােনজেম  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
96.  েমাঃ আিসফ েহােসন িজহাদী, ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
97.  জা া ল বারী,  প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
98.  েমাছাঃ জা া ল েফরেদৗস, প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
99.  েমাছাঃ লিতফা iয়াসিমন েকিম, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
100.  েমাঃ মাi ল iসলাম, ে াবােয়ালজী e  হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
101.  েমাঃ েমা াiন িব াহ, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
102.  েমাঃ আসলাম েহােসন, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
103.  েমাঃ শাহিরয়ার রহমান সামস, খা  ি  o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
104.  েমাঃ আলী আকবর,মাiে াবােয়ালজী e  হাiিজন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
105.  েমাঃ সালাহ u ীন প িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
106.  েমাছাঃ তািজয়া লতানা, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
107.  কসানা পারভীন, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
108.  িমশকাত জাহান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
109.  আসমাuল সনা, মাiে বােয়ালজী e হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
110.  ীিতলতা দাস, মাiে বােয়ালজী e হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
111.  েমাছাঃ ফারজানা শারিমন, প ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
112.  েমাছাঃ সায়লা শারমীন, প িব ান , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
113.  সানিজদা হক, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
114.  আ াহ-আল- িফয়ান ভ, প ি িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
115.  েমাঃেতৗিহদ-uল-আিরফ, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
116.  নাঈমা জামান ি মা, েডয়ির িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
117.  েমাঃ শির ল iসলাম, প  জনন o েকৗিলিব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
118.  মিশuর রহমান ফামােকালজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
119.  েমা:  আিতকুর রহমান, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
120.  মাহ ল হাসান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
121.  e াশলী কমা রায়, কৃিষ aথ সং ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
122.  হাসান oয়ালী u াহ, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
123.  েমা: আির ল iসজাম, কৃিষ aথনীিত, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
124.  েমা: িশহা ল আিরফ,সাজাির o aবে কস,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
125.  েমা: শাহা র রহমান, পিরেবশ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
126.  েডiজী আকতার,পিরেবশ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
127.  সারিথ রানী েঘাষ, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
128.  েমা: েহলাল uি ন, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
129.  ব ন চ বত , ফসল u দ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
130.  েমা: iনজামাম uল হক, ফসল uি দ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
131.  েমা: েসােয়ব আিরিফন, কৃিষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-



132.  জা াত আরা,কৃিষ রসায়ন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
133.  েরজoয়া ল iসলাম, প ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
134.  েমা: আল iমরান, িফসািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
135.  েমা: শাহিরয়ার কিবর, ফাম াকচার e  eনভায়রন েম াল iি িনয়াির, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ।  
38,111/-

136.  মাসিফহা আকতার, কৃিষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
137.  মাহ বা iসলাম, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
138.  তাফহীমা লতানা( ),িফশািরজ ােনজেম ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
139.  িবলিকস আখতার,েজেন ক e  া  ি িডং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
140.  েমধা আচা , ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
141.  েমা: মা দ রানা, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
142.  েমা: রােসল, েজেন ক e  া  ি িডং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
143.  তানিজদা আ ার, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
144.  iশরাত জাহান,ফাম াকচার e  eনভায়রন েম াল iি িনয়ািরং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ। 
38,111/-

145.  িদল বা আ ার লাকী, িফশািরজ ােনজেম ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসং। 38,111/-
146.  েমাহা দ আলী, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
147.  আিরফ আহে দ, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
148.  াহার িশ, কৃিষ বসা o িবপনন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
149.  েমাছা: শারিমন িরমা,িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
150.  েমাছা: uে  হািববা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
151.  র ােচল aিদিত েরমা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
152.  েমা: আির ল iসলাম,ফাম াকচার e  eনভায়রন েম াল iি িনয়ািরং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ। 
38,111/-

153.  েমাছা: রািফকা েবগম, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
154.  খান আিসফ ত ,কৃিষ বসা o কৃিষ aথনীিত,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
155.  েজসিমন আ ার,ফাম াকচার e  eনভায়রন েম াল iি িনয়ািরং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ। 
38,111/-

156.  েমা: িমজা র রহমান, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
157.  uে  হািববা আজ েজাহরা,িফশািরজ ােনজেম ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
158.  সরাত লতানা না, কৃিষ aথসং ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
159.  আিজ ন েনছা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
160.  রাiয়া েফরেদৗসী, ি কা িব ান িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
161.  শািমমা আ ার, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
162.  েজ ািতষ চ  রায়, কৃিষ শি  o য  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
163.  মিহuি ন হাসান, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,  বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
164.  েমাছা: ি য়া া জাহান,িফশািরজ েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
165.  রােবয়া আ ার, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
166.  েমাছা: আর  পারভীন,িফশািরজ বােয়ালজী e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
167.  েমাছা: মা ফা খা ন, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
168.  িনশাত লতানা, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
169.  নািফছা খা ন, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
170.  aি তা িসংহ, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসং। 38,111/-
171.  েস  রানী সাহা, েকৗিলত  o uি দ জনন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
172.  আেয়শা িসি কা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
173.  শেলন কুমার পাল, েজেন ক e  া  ি িডং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
174.  ফােতমা জ েজাহরা, া  াথলিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
175.  মানা iয়াসিমন, কৃিষ রসায়ন িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
176.  মাশ র বােরক, কৃিষ বসা o িবপনন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
177.  লািববা ফারজানা, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
178.  েমাছাঃ শারিমন আ ার, ি কা িব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
179.  িব ল কাি  েদব, কৃিষ বসা o িবপনন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/



180.  েমৗিমতা হ iভা, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
181.  েমাছা: তাজেনাভা iসলাম, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
182.  সােরায়ার জাহান, e াকুয়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
183.  েমা: নজ ল iসলাম, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
184.  েমা: আল েমেহদী, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
185.  ফাহিমদা লতানা, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
186.  েমাছা: রািজয়া লতানা, ি কা িব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
187.  েমাছা: পারভীন আ ার, ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
188.  েসােহল হাসান শিরফ,িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
189.  রািজয়া লতানা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
190.  েমাছা: েমাছাে কা িলমা, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
191.  ি  সরকার, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
192.  হািলমা জাহান,িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
193.  সরাত নাছরীন, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
194.  েমাছা: মাহ জা খা ন, ি কা িব ান িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
195.  েমাহিছনা র না, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
196.  iফাত আহেমদ েচৗ রী, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
197.  লায়লা েমা াiনা, পিরেবশ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
198.  iফফাত আরা, েকৗিলত  o uি দ জনন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
199.  ফােতমা- -আনিজম কােবরী, িফশািরজ েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
200.  েমা: রাহাত হাসান, ফসল uি দ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
201.  মানেব  নাথ সরকার, ফসল uি দ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
202.  aিমত চ  দাস, কৃিষ aথ সং ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
203.  শাহনাজ আ ার সাথী, কৃিষ aথনীিত, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
204.  aপনা রায়, িফশািরজ েটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
205.  লশান iয়াসিমন,ফাম াকচার e  eনভায়রনেম াল iি িনয়ািরং,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, 

ময়মনিসংহ। 
38,111/-

206.  মাহ জা তাসিলমা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
207.  েমাছা: িরফাতা র, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
208.  আরিফনা আকতার, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
209.  uে  ফািরহা েহােসন, কৃিষ aথনীিত, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
210.  েমা: েমেহিদ জামান, সাজাির িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
211.  েমাছা: iসরাত রােবয়া, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
212.  সানিজদা ন iভা, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
213.  পালী আ ার, েসচ o পািন ব াপনা,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
214.  আ  সােলহ আ ন র, িফশািরজ ােনজেম , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
215.  তাহিমনা তাবাস ম, eকায়াকালচার িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
216.  েমাছা: িমিল খা ন, কৃিষ aথসং ান িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
217.  েমাছা: ছািবয়া খা ন,িফশািরজ ােনজমে ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
218.  শারিমন আ ার স া, িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
219.  পিশ aিধকারী, িফশািরজ েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
220.  সরাত েহােসন িস, িফশািরজ ােনেজ , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
221.  iফফাত জাহান, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
222.  েমা: েমেহদী হাসান, েভেটনারী সাজাির e  aবে ি কস, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
223.  েমা: আির র রহমান, কৃিষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
224.  e. েজড. eম. খােলদ লিফকার, সাজাির, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
225.  েমা: iসবল হাসান, ফসল uি দ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
226.  iসরাত জাহান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
227.  স জ চ  পাল, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
228.  েমা: মােহ আলম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
229.  তাপস কুমার রায়, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
230.  েমাছা: বনা শিফকা িরপা, ফাম াকচার e  eনভায়রনেম াল i িনয়ািরং,বাংলােদশ কৃিষ 38,111/



িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 
231.  েফরেদৗস জাহান িতি , ফসল uি দ িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
232.  নািজয়া iসলাম, ফসল uি দ িব ান িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
233.  বাবলী শবনম, েসচ o পািন ব াপনা, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
234.  আিতয়া তামা া ছ া,িফশািরজ ােনজেম ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
235.  েশখ সালমান জাহান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
236.  শািফয়া আফিরন, ি কা িব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
237.  েয়ল রানা, ড েটকেনালিজ o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
238.  েমাছা: জা া ল তাজরী, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
239.  জা া ল েফরেদৗস, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
240.  েমাছা: েরাকাiয়া জাহান, ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
241.  েমা: e া জ জামান জিন, ড েটকেনালিজ o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
242.  িরফাত িবনেত রিফক, কৃিষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
243.  রাiয়া তামা া,কৃিষ রসায়ন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
244.  আিরফা জাহান েচৗ রী ত ী, কৃিষ রসায়ন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
245.  েমা: েমেহদী হাসান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
246.  মানা iসলাম, ফসল uি দ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
247.  iসরাত জাহান, কৃিষ স সারন িশ া, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
248.  aিল েভৗিমক, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
249.  েমা: েখারেশদ আলম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
250.  সাi ল iসলাম খান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
251.  েমা: হায়দার আলী, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
252.  শতারী আ ার মা ফ,খা  ি   o ামীণ িশ , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
253.  আিজজা আ ার, কৃিষ  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
254.  eফ. eন. কামা ম িনরা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
255.  ত  েদবনাথ, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
256.  ফােতমা iসলাম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
257.  রািহমা খা ন হািস, ড েটকেনালিজ o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
258.  সািদয়া তাসিমন, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
259.  দিরয়া ন র, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
260.  মহিসনা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
261.  খািদজা আ ার েমৗ িম,েসচ o পািন ব াপনা,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
262.  আশরা াহার, ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
263.  iয়াসিমন আ ার, সেয়ল সােয় , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
264.  েমা: কামাল েহােসন, কৃিষ রসায়ন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
265.  খািদজা েচৗ রী েরাজী, কৃিষ বসা o িবপনন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,য়মনিসংহ 38,111/-
266.  েগৗির শংকর রায়, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
267.  েমা: আকরাম েহােসন খান, েসচ o পািন ব াপনা, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
268.  েমা: েমাবারক েহােসন, খা  ি  o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
269.  তানভীর আহেমদ, েসচ কo পািন ব াপনা, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
270.  মািহদ হাসান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
271.  আিসফ আহেমদ রা ল, ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
272.  সািজয়া আহেমদ, কৃিষ ব পনা o িবপনন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
273.  েমা: আবীর েহােসন, খা  ি  o ামীণ িশ ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ  38,111/
274.  িসলভী বানী, বীজ িব ান o ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
275.  েমাছা: তাজিসন আখতার, ি কা িব ান, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
276.  ণ চ বত , কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
277.  ফারহানা আফেরাজ, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
278.  নারগীস লতানা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
279.  সীমানা মি িক, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
280.  ন া সরকার মা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
281.  রািকয়া আফেরাজ, কৃিষ  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/



282.  ফারজানা রহমান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
283.  েমা: জািমল uি ন,েসচ o পািন ব াপনা, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
284.  েমা: আিরফ সািকল, াণ রসায়ন o a ান িব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
285.  রািকব হাসান, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
286.  শািহদা সািজয়া, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
287.  জাফিরন-uদ-েদাজা, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
288.  েডিনল সােলামী েহােসন, u ান  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
289.  সােলহা ফারজানা, u ান  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
290.  েমা: খােলদীন আনাম, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
291.  েমা: র আলম, ফসল uি দ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
292.  তমাঈন জাoয়াদ, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
293.  শারিমন লতানা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
294.  েমাঃ কিবর েহােসন, e ােকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
295.  ভাষ কুমার ম ল, কৃিষ  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
296.  নাজনীন লতানা, কৃিষ রসায়ন িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
297.  শারিমন আ ার, েকৗিলত  o uি দ জনন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
298.  েমাছা: আফিরনা পারভীন, কৃিষ রসায়ন,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
299.  সািদয়া iয়াসিমন িরপা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
300.  তিনমা রানী রায়, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
301.  a রা aিধকারী, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
302.  েমা: সােদকুল iসলাম খান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
303.  মাহিদ হাসান, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
304.  েমা: িজ া ল iসলাম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
305.  েমা: মাi ল iসলাম বাদশা, u ানত , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/
306.  েমা: রিবuল iসলাম আক , কৃিষত , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
307.  সা ফা আকতার ঊষা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
308.  েমা: আল ািদর, u ানত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
309.  েখা কার সািদয়া তাবাস ম,িফশািরজ েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
310.  রািশদা লতানা, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
311.  লারী নাজনীন চ দনী, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
312.  েমা: রােশদ uল- iসলাম, uি দ েরাগত , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
313.  শাহাদাত েহােসন, uি দ েরাগত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
314.  িন ফার আখতার জাহান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
315.  মতািহনা লা, ফসল uি দ িব ান িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
316.  স য় কুমার সরকার, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
317.  েমা: আশরাফ িসি কী, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
318.  েসৗরভ েদব নাথ, া  ােথালীজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
319.  েমাছা: তাসিমনা েহােসন, া  ােথালীজ িবভাগ।বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
320.  েমা: iমরান খান, িফশািরজ েটকেনালীজ িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
321.  েমা: আল েমেহদী হাসান,সীড সােয়  e  েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
322.  তাহিমনা আ ার, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
323.  েমাছা: শাির ন আরা, কৃিষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
324.  েমা: iuসফ আলী,িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
325.  a রাধা দ , কীটত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
326.  সানিজদা সাকী,  কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
327.  শাহীন আলী সরদার, ফসল uি দ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
328.  শাররাত তাসনীম, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
329.  েমা: মাহ র রহমান, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
330.  েমাছা: খােলদা পারভীন, কৃিষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
331.  সািদকুল হাসান, পিরেবশ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
332.  েমা: েমাজািহ ল iসলাম, প েবাটানী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
333.  েমা: আির ল iসলাম, িফশািরজ েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-



334.  তাসনীম আরা িম , কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
335.  েমা: i ািহম খিলল, সাজাির o aবে  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
336.  রািশ ল iসলাম, সীড সােয়  e  েটকেনালিজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
337.  ক স সােলহীন, সীড সােয়  e  েটকেনালী, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
338.  েমা: iফেতখার u ীন, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
339.  েমা: আিরফ সািদক পলাশ, ফসল uি দ , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
340.  েমা: আিবদ আব াহ, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
341.  নাজনীন লতানা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
342.  েমাছা: ফারহানা কনক, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
343.  তাসিনয়া u ুল oয়ারা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
344.  শাহানা আফেরাজ, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
345.  েসািনয়া লতানা, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
346.  েমেহদী হাসান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
347.  েমা: হাসান আিতকুর রহমান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
348.  uে  হািনফা িনিশ, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
349.  মারিজয়া মিনর িম , কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
350.  শায়লা শারিমন তািনয়া,সীড সােয়  e  েটকেনালিজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
351.  আসিফয়া শারিমন, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
352.  রািক ল হাসান, ফামােকালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
353.  েমা: রােশদ খান িমলন,সীড সােয়  e  েটকেনালীজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
354.  েমা: কােয়স মাহ দ, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
355.  িসফাত  েরািজয়া, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
356.  র-i-েফরদuসী আকিলমা, েকৗিলত  o u দ জনন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
357.  মাহ জা আহমাদ, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
358.  জান িমজা, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
359.  ফয় ে ছা া, িফশিরজ বােয়ালিজ e  েজেন  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
360.  িনিলমা বাবা আজাদ, িফিজoলিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
361.  েমা: েমা ােলব আলী, িফিজoলিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
362.  েমাঃ সােলকু ামান, সীড সােয়  e  েটকেনালীজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
363.  সিনরা আকতার, সীড সােয়  e  েটকেনালীজ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
364.  েমা: আ স সালাম, বােয়ােটকেনালিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
365.  েমা: েমেহদী হাসান, হ কালচার িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
366.  েরাকসানা জাহান েমাহনা, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/
367.  মাiয়া ফারজানা, াণ রসায়ন o a াণ িব ান,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
368.  আফেরাজা লতানা, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
369.  সরকার েশফাত uল হাসান, পিরেবশ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
370.  মা ন েচৗ রী, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
371.  েরেবকা লতানা ত ী, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
372.  েমা: জািহ ল iসলাম িজহাদ, uি দ েরাগত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
373.  শামীমা আকতার, কৃিষ aথসং ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
374.  েমা: আ ল খােলক, সীড সােয়  e  েটকেনালীজ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
375.  েমা: eকরা ল হক, কৃিষত  িবভগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
376.  েমা: oমর আলী, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/
377.  েমা: েরাক ামান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
378.  শ. ম. আ ল আলীম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
379.  েমা: বদ ামান িরশাদ, uি দ েরাগ  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
380.  শাহিরয়ার আহেমদ, uি দ েরাগত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
381.  েমা: িনজাম uি ন, া  াথলিজ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
382.  িসরাজাম মিনরা, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
383.  iফাত জাহান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
384.  েমা: মিহuি ন, সাজারী  e  aবে ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
385.  েমা: শির ামান, ে াি  সােয়  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-



386.  েমা: মায়ন কিবর েবল, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
387.  েমাঃ আ ল মােলক খান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
388.  েমাঃ আলমগীর রায়হান খান, ফসল uি দ িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
389.  েমাঃ মা র রিশদ iঁয়া, কৃিষত  িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
390.  সাগর চ  েদ, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
391.  ফারজানা রuফ, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
392.  নােয়দ আল-সাদী, সীড সােয়  e  েটকেনালজী,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
393.  েমাঃ সালাহ uি ন রােসল, াথলজী িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
394.  েমাঃ আির ল iসলাম, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
395.  গাজী জািহ ল iসলাম,e ােকায়াকালচার িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
396.  েমাঃ ল iসলাম, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
397.  লায়লা খা ন, পিরেবশ িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
398.  েমাছাঃ সািদয়া সািমহা, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
399.  েমাছাঃ েসফ ন নাহার, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ। 38,111/-
400.  েকয়া আকতার, ফসল uি দ িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
401.  েমাঃ েরজাuল কিরম, সাজাির o aবে ি , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
402.  a প কুমার সরকার, সাজাির o aবে ি  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
403.  েমাঃ জাফ ল হাসান, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
404.  তািরক আিজজ, u ানত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
405.  েমাঃ সােয় ল iসলাম, মাiে াবােয়ালজী e হাiিজন, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ  38,111/-
406.  তপতী রায়, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
407.  iশরাত জাহান, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়,ময়মনিসংহ 38,111/-
408.  েমাছাঃ িমিম তা কদার,পিরেবশ িব ান,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
409.  িব িজত কমকার সানী,বােয়ােটকেনালজী,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র 38,111/
410.  তািহয়া নাজনীন,েকৗিলত  o uি দ জনন,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র 38,111/
411.  সরাত েমরী,পিরেবশ িব ান, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
412.  েমা: নিহদ হাসান, িফশািরজ বােয়ালীজ e  a ােকায়া ক eনভায়রনেম , ব ব  েশখ িজ র রহমান 

কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 
38,111/

413.  েজিরন iয়াসিমন, বীজ িব ান o ি  iuিনট,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, 
গাজী র 

38,111/-

414.  সানিজদা নািহদ, কীটত  িবভাগ,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র।  38,111/-
415.  পা সাহা, পিরেবশ িব ান িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র।  38,111/
416.  েমা: নািহদ েহােসন,িফশািরজ ােনজ া ,ব ব েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
417.  িবলিকস জাহান, িফশািরজ ােনজ া  ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
418.  তাফিহমা িবনেত আuয়াল মা, কীটত  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 

গাজী র 
38,111/

419.  aিল আহাদ েস  Gyncology Obstetncs & Reproductive Health, ব ব  েশখ িজ র রহমান 
কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 

38,111/

420.  েমা: রায়হা র রহমান, িফশািরজ ােনজ া  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, 
সালনা, গাজী র 

38,111/-

421.  েহােসেন আরা খা ন, িফশািরজ ােনজ াে , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 
গাজী র। 

38,111/

422.  েমা: iমরান েহােসন সজীব, ি কা িব ান,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র 38,111/
423.  েমা: রিবuল iসলাম, জব ি  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
424.  েমা: মাহ র রহমান, বােয়ােটকেনালজী, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয় সালনা, গাজী র 38,111/
425.  রাiয়া িনশাত,েকৗিলত  o uি দ জনন, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/
426.  কািনজ ফােতমা কানন, েজেন  e  িফশ ে িডং, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 

গাজী র 
38,111/

427.  েমা: আিতক আহাে দ ফা াহ, ি কা িব ান, ব ব েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 
গাজী র। 

38,111/

428.  হাসনাত জাহান, পিরেবশ িব ান, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/
429.  সািমহা লতানা, বােয়ােটকেনালিজ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয় সালনা, গাজী র। 38,111/



430.  মাহ বা লতানা, a িনেমল সােয়  e  িনuি শন, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 
গাজী র। 

38,111/

431.  েমা: মাহ ব েসাবহান, a িনেমল সােয়  e  িনuি শন িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ 
িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 

38,111/

432.  eকরা ল হক, a িনেমল সােয়  e  িনuি শন িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, 
সালনা, গাজী র। 

38,111/

433.  েমা: রািশ ল iসলাম, a িনেমল সােয়  e  িনuি শন িবভাগ,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ 
িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 

38,111/

434.  জাহা ীর আলম, ােথাবােয়ালিজ , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয় সালনা, গাজী র। 38,111/
435.  েমা: সাহাব uি ন iঁয়া, কীটত  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/
436.  iমরান েহােসন, a ােকায়াকালচার, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয় সালনা, গাজী র। 38,111/
437.  েমা: েসােহল রানা, কীটত  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/
438.  েমা: oয়ািহ ামান র, কীটত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/
439.  েমাছা: জা া ন েরজoয়ানা,u ানত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র। 38,111/
440.  ঈিশতা পারভীন, eে া েসিসং, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/
441.  ফােতমা আ ার, eে া েসিসং িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী  38,111/
442.  সানিজদা লতানা েকয়া, কৃিষ বনায়ন o পিরেবশ িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, 

সালনা, গাজী র। 
38,111/

443.  িম ল হক, কৃিষ স সারণ o ামীণ u য়ন, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 
গাজী র। 

38,111/

444.  শাহনাজ খানম,  কৃিষ স সারণ o ামীণ u য়ন পিরষদ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, 
সালনা, গাজী র। 

38,111/

445.  লভ i  পাল, বােয়ােটকেনালিজ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
446.  তাহসীনা আ ার, কীটত  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
447.  ঈিশতা ম ল, কীটত  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
448.  েমা: আরাফাত সাদাত. কীটত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
449.  তাহিমনা েফরেদৗস, কৃিষ aথনীিত, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
450.  সাঈদা জা াত, িফশািরজ বােয়ালীজ e  a াকুয়া ক eনভায়রনেমে ,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ 

িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 
38,111/-

451.  আসা ামান র, িফশািরজ বােয়ালীজ e  a াকুয়া ক eনভায়রনেমে  িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র 
রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 

38,111/-

452.  েমাছা: শবনম িবনেত মিফজ, eেকায়াকালচার,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 
গাজী র। 

38,111/-

453.  বীিথ েদবনাথ, uি দ েরাগত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র। 38,111/-
454.  মািজয়া iফাত ি , uি দ েরাগত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
455.  েমা: নাজ ল েহােসন, েকৗিলত  o uি দ জনন, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, 

গাজী র 
38,111/-

456.  জাহানারা আ ার, uি দ েরাগত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র 38,111/-
457.  কাম ন নাহার, ি কা িব ান িবভাগ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
458.  মীর সাiেয়দা আলম, uি দ েরাগত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
459.  কািনজ ফােতমা, জব ি , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
460.  আিনকা নাজরান,ফসল uি দিব া,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র। 38,111/-
461.  ফাiমা আ ার িম , ি কা িব ান, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
462.  েমা: খােলদ েমাশারফ,পিরেবশ িব ান,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র 38,111/-
463.  নবনীতা পাল েননিস,কীটত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
464.  েরেবকা লতানা িত, ি কা িব ান, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
465.  েমাছা: সেনয়ারা খা ন িম , কীটত ,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র। 38,111/-
466.  েমাহা দ আিন র রহমান, কীটত ,ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়,সালনা, গাজী র। 38,111/-
467.  র u ীন মাহ দ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
468.  েমাঃ আশরা ল আলম, ি কা িব ান, ব ব েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
469.  েজসিমন নাহার জিল, uি দ েরাগত , ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, সালনা, গাজী র। 38,111/-
470.  েমা: হািস র রহমান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-



471.  বদ ন লায়লা,u ানত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
472.  েমাঃ আশিফকুর রহমান াবন, জব ি ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
473.  সালমা আ ার,eি কালচারাল েবাটানী,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
474.  ফেতমা জ জ রা, জব ি ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
475.  েমেহ ে ছা তামা া কৃিষত  েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
476.  িমরানা আ ার িম,u ানত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
477.  েমা: তানিজম iসলাম,কৃিষ রসায়ন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
478.  তানিজনা রহমান না,কৃিষত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
479.  সরাত জাহান েজিনস,কৃিষ স সারণ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
480.  িহেমল সরকার, u ানত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
481.  েজসিমন আ ার, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
482.  িশলা আ ার, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/-
483.  হািস র রহমান,uি দ েরাগত  ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
484.  সািদয়া আফিরন, জব ি  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
485.  েমাছা: আশিরন জাহান, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
486.  তাহিমনা আহেমদ মীম,কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
487.  েমা: রািক ল হাসান,u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
488.  ফাহিমদা লতানা,েকৗিলত  o uি দ জনন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
489.  মারজানা রহমান, েকৗিলত  o uি দ জনন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
490.  েমৗ িম আ ার, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
491.  িরমানা ফােতমা,কৃিষত  িবভাগ,  েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।েসল- 38,111/
492.  নািহদ আহেমদ, েকৗিলত  o uি দ িব ান,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
493.  জািকয়া লতানা, েজেন  e  া  ি িডং,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
494.  েমা: লজার রহমান, eি কালচারাল েবাটািন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
495.  েমা: শিহ ল iসলাম খান, জব ি ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
496.  েমা: মাহ ল হাসান, েকৗিলত   o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলানগর, ঢাকা 38,111/
497.  তাহিমনা লতানা, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
498.  ফারজানা তাসিনম, কৃিষ স সারণ o iনফরেমশন িসে ম, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা 

নগর, ঢাকা। 
38,111/

499.  হাসনা েহনা, জব ি , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
500.  েমা: u ল েহােসন,কৃিষ রসায়ন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
501.  েমা: শাহাদাৎ েহােসন, কৃিষত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
502.  মািরয়া আহেমদ, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
503.  েমােম ল iসলাম,কৃিষ রসায়ন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
504.  আফসানা মাহ দ েচৗ রী কৃিষত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
505.  েমা: ফা ক আহেমদ, কৃিষত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
506.  তামা া নাসরীন, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
507.  েমাহা দ আিশক eলাহী েসােহল, কৃিষ রসায়ন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
508.  েমা: মা ম iয়া,কৃিষ uি দ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
509.  মাহ বা পারভীন,কৃিষ বনায়ন o পিরেবশ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
510.  িথকণা রায়, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
511.  েমৗিমতা, কৃিষত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
512.  e.eস.eম.রােশ ামান িবহন হািফজ, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
513.  িরফা েসািনয়া, ি কা িব ান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
514.  সায়মা সািদয়া, uি দ েরাগত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
515.  iনিতসার খিলল, কৃষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
516.  নািফজা আফেরাজ, u ানত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
517.  েমাছা: সায়মা জাহান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
518.  শামীমা নাসিরন িল, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
519.  ফাiজা আখতার, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
520.  তানিজনা iসলাম িশিমন, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
521.  েমাহা দ জিন, েকৗিলত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-



522.  েমা: জািহ ল iসলাম,েকৗিলত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
523.  সািমহা ানা, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
524.  রােজuল iসলাম, কৃিষ স সারণ eবং ত  ব াপনা, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, 

ঢাকা। 
38,111/

525.  আব র রহমান, কৃিষ স সারণ o iনফরেমশন িসে ম, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, 
ঢাকা। 

38,111/

526.  আফিরনা আলী, ি কা িব ান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
527.  েমা: মাশকু র রহমান,বীজ ি ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/-
528.  মাহ জ আহেমদ সরকার, কৃিষ স সারণ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
529.  েমা: সািকব মাহিদ আিজজ, কীটত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
530.  জা া ল েফরেদৗস ত ী, uি দ েরাগত ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
531.  আিবদা লতানা, u ানত  িবভাগ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
532.  শা ী আ ার, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
533.  েমা: মাহ ল হাসান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
534.  আ ল আuয়াল েচৗ রী মা দ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
535.  ফারজানা আ ার,কৃিষ িব ান,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
536.  চনা পাল, কৃিষত  িবভাগ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
537.  েমাছা: মানা রহমান, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
538.  িদ ী রানী রায়, কৃিষত  িবভাগ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
539.  নািহদ িবনেত সামস, েকৗিলত  o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/
540.  কৃ া সরকার, কৃিষত  িবভাগ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
541.  নািসর মাহ দ, কৃিষ uি দ িব ান,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
542.  মিনর েহােসন, u ানত  িবভাগ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
543.  েমা: রিফকুল iসলাম, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা।  38,111/
544.  শাহনাজ পারভীন, ি কা িব ান,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
545.  আয়শা জা া ল েফরেদৗসী, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
546.  স জ কুমার িব াস, u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
547.  েমা: iমা ল iসলাম, বীজ ি , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
548.  েমা: মিতuর রহমান েসৗরভ,কৃিষ রসায়ন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
549.  a ন চ  রায়, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
550.  েমা: েজাবায় র রহমান ভাসানী, সীড েটকেনালিজ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলানগর, ঢাকা। 38,111/
551.  েমা: েরজাuর রহমান, েকৗিলত   o uি দ  জনন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলানগর, ঢাকা 38,111/
552.  প ব কুমার বাগচী, কৃিষত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
553.  সরাত িবনেত আিতক, েকৗিলত  o uি দ জনন,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
554.  মািহমা আ ার, েকৗিলত  o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
555.  পরমা রানী সাহা, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
556.  নাজ ন নাহার, েকৗিলত  o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
557.  েমা: আেনায়ার uল হক িলমন, কীটত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
558.  খািদজা ল েকাবরা, কীটত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/
559.  শরা আল জা াত, কৃিষত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
560.  েমা: িমজা র রহামন, কৃিষ uি দ িব ান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
561.  রিফকুল iসলাম, কৃিষত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
562.  মাহ বা িসি কা, কৃিষ uি দ িব ান িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
563.  েমা: আ  সাঈদ, ি কা িব ান, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
564.  সানিজদা iসলাম ি ,  u ানত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
565.  িচ া সরকার, কৃিষত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
566.  আলপনা আেরিফন, u ান , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
567.  েমা: মাহ ল হাসান েসােহল, কীটত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
568.  েমা: সজীব েহােসন, u ান , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
569.  খািদল সাi াহ, েকৗিলত  o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
570.  েজসিমন আ ার,কৃিষ বনায়ন o পিরেবশ িব ান,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর,ঢাকা  38,111/-
571.  ফািরহা নাজ আপন, েকৗিলত  o uি দ জনন, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা  38,111/-



572.  আ ল হাসান রা , কৃিষত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা  38,111/-
573.  ফািরহা হক িবপাশা, কৃিষ বন o পিরেবশ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/-
574.  েমা: শির ল iসলাম, কৃিষ বনায়ন o পিরেবশ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা  38,111/-
575.  শাররাফা তাসিফয়া, uি দ েরাগত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/-
576.  েমা: আ াহ আল িমন, কীটত , েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা 38,111/-
577.  eম. েগালাম রা ী তানভীর, কৃিষ বনায়ন o পিরেবশ,েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়,েশের বাংলা নগর, ঢাকা  38,111/-
578.  েমাছাঃ িরপা খা ন, কৃিষ uি দ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, েশের বাংলা নগর, ঢাকা। 38,111/-
579.  া রায়, eি াকালচার iি য়াির, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র 38,111/-
580.  সািবনা iয়াসিমন িম, ড েসিসং e  িফজারেভশন, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র 
38,111/-

581.  েমাছা: হািববা লতানা, কীটত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/-
582.  িঁথ রানী কু , কীটত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/-
583.  নাজ ন নাহার, কীটত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/-
584.  ফারজানা আফেরাজ, কৃিষত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/-
585.  তানিজবা মাহােজিবন,িফশািরজ বােয়ালিজ e  েজেন ক,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয় িদনাজ র। 
38,111/-

586.  বণা রানী েচৗ রী, মাiে াবােয়লিজ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/-
587.  েমা: হাসান তােরক ম ল, ড iি িনয়ািরং  e   েটকেনালীজ, িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o 

ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  
38,111/-

588.  আসমা খা ন, eি কালচারাল e  iনডাি য়াল iি িনয়ািরং,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র। 

38,111/-

589.  েমা: নাজ ল দা, eি কালচারাল e  iনডাি য়াল iি িনয়ািরং, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র। 

38,111/-

590.  েমা: েরজাuল কিরম, কৃিষত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
591.  েমা: রনবী iসলাম, েমিডিসন সাজারী e  aবে ি , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র । 
38,111/

592.  iসরাত জাহান শারমীন, কৃিষত ,  হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/
593.  েমা: আখতা ামান, ড e  েসিসং iি িনয়ািরং, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র।  
38,111/

594.  সরাত জাহান, ড e  েসেসং iি িনয়ািরং, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র। 

38,111/

595.  িসতারাi জাহান, িফশািরজ ােনজেম , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/-
596.  েমাছা: আফেরাজা আ ার, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/-
597.  েমা: র iসলাম, কৃিষত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
598.  েমাছা: তানিজনা শাহানাজ িরন,েকৗিলত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র। 
38,111/

599.  েমা: ল কু স েজাবা, েকৗিলত  o uি দ জনন,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র। 

38,111/

600.  কমল চ  রায়, িফশািরজ ােনজেম , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/
601.  জা া ল মাoয়া, কৃিষ রসায়ন o পিরেবশ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র।  
38,111/

602.  েমাছা: নাসিরন জাহান, কৃিষ রসায়ন, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/-
603.  েমা:  েমা ফা কামাল, ড েসিসংo ি জারেভশন, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র। 
38,111/

604.  শারিমন আফরাজ বা, কৃিষত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
605.  জািকয়া iয়াসিমন, ি কা িব ান, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
606.  েমা: হারন aর রিশদ, িফশািরজ ােনজেম ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র 
38,111/

607.  জা ােত ঊমা িন , u ানত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
608.  শাহ েমা: শািকল আহেমদ, কীটত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
609.  নািজদা খা ন, eকুয়াকালচার, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
610.  শারিমন আ ার, u ানত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/



611.  েমশকাত েশাকরীনা িনরা, u ানত ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
612.  েমা: রায়হা ল হক, ি কা িব ান,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র।  38,111/
613.  েমজবাuল আলম, ড e  েসস iি িনয়ািরং,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র। 
38,111/

614.  মিজনা আ ার, ি কা িব ান,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/
615.  িতথী তাে বী, াথলিজ e  ারাসাiেটালীজ,  হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র।  
38,111/

616.  আিশ র রহমান শাoন, বােয়ােটকেনালিজ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র। 

38,111/

617.  হাছনা জাহান, eেকায়াকালচার, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র। 38,111/
618.  েমাছা: শািকলা লতানা, eিনেমল সােয়  e  িনuি শন, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র 
38,111/

619.  েমা: জািহ ল iসলাম জািহদ, েমিডিসন সাজারী e  aবে ি , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র। 

38,111/

620.  সানিজদা খানম, বােয়ােটকেনালীজ, ব ব  েশখ িজ র রহমান কৃিষ িব িব ালয়, গাজী র। 38,111/
621.  জা া ল েফরেদৗস, েমিডিসন সাজারী e  aবে ি  িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র 
38,111/

622.  uে  oয়ারা শাপলা, েকৗিলত  o uি দ জনন িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র  

38,111/

623.  েমাছা: আরিমন আ ার, েমিডিসন সাজারী e aবে ি , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র 

38,111/

624.  কাম ন নাহার,িফশািরজ ােনজেম ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়,িদনাজ র 38,111/
625.  সািবনা iয়াসিমন, িফশািরজ ােনজেম ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র 38,111/
626.  iসরাত জাহান িলমা, u ানত , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/
627.  েমাছা: মী আ ার, ফসল শরীর  o  uি দ  জনন িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র 
38,111/-

628.  মায়রা িবনেত আলী, কীটত  িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/-
629.  েমা: কািদ ল iসলাম,ফসল শরীর  o  uি দ জনন, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  

িব িব ালয়, িদনাজ র 
38,111/-

630.  কাজী িদলশাদ েমা ারী, াথলিজ e  ারাসাiেটালজী িবভাগ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র  

38,111/-

631.  তাজভী মন র, eনাটিম e  িহেে ালিজ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/-
632.  িম েবগম, মাiে াবােয়ালিজ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/-
633.  িম  বা ,েডiির e  েপাি  সাকেয় , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়,িদনাজ র  38,111/-
634.  িরমা রায়, eিনেমল সােয়  e  িনuি শন , হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র  
38,111/-

635.  িদপা েরাজািরo, াথলিজ e  ারাসাiেটালিজ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 
িদনাজ র 

38,111/-

636.  েমা: গাu র রহমান, াথলিজ e  ারাসাiেটালিজ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  
িব িব ালয়, িদনাজ র  

38,111/-

637.  রােবয়া লতানা, মাiে াবােয়ালিজ, হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/-
638.  েসািনয়া আ ার িনিশ, েভেটিরনাির e  eিনেমল সােয়ে স িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
639.  মাiয়া আ ার, িফশািরজ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
640.  েমা ািরন আ ার, িফশারীজ িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
641.  েমা: রােসল আলী, িফশারীজ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
642.  েমা: আi ি ন হক, িফশারীজ িবভাগ,  রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
643.  েমাছা: েসািনয়া খা ন, িফশারীজ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
644.  েমা ািফ র রহমান, িফশারীজ  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
645.  আ াহ আল মা দ, িফশারীজ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
646.  ডািলয়া খা ন, িফশারীজ িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
647.  কাকলী েঘাষ, িফশারীজ িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
648.  তাপস কুমার শীল, িফশারীজ িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-



649.  পন কুমার বসাক, িফশারীজ িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
650.  েমা: মিম ল iসলাম, কৃিষত  o কৃিষ স সারণ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
651.  ছ া পারভীন, eে ানিম e  eি কালচারাল e েটশন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
652.  েমা: আিন র রহমান,কৃিষত  o কৃিষ স সারণ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
653.  জা েদবী, কৃিষত  eবং কৃিষ স সারণ িবভাগ,রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
654.  েমাসা: শািকলা খা ন, কৃিষত  eবং কৃিষ স সারণ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
655.  েরশমা পারভীন, eে ানিম e  eি কালচারাল e েটশন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
656.  জািকয়া ফােতমা, eে ানিম e  eি কালচারাল e েটশন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
657.  েমাসা: েসরাজাম মিনরা, কৃিষত  o কৃিষ স সারণ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
658.  েমা: আল-সাবাহ, eে ানমী e  eি কালচারাল e েটনশন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
659.  আজেমরী লতানা,eে ানিম e  eি কালচারাল e েটশন, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
660.  েমাঃ েমেহদী হাসান, প সােয়  e  েটকেনালিজ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
661.  েরহানা পারভীন, েভেটিরনাির e  eিনেমল সােয়ে স, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
662.  েমা: েফরেদৗস রহমান,েভেটিরনাির e  eিনেমল সােয়ে স, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী।  38,111/
663.  েমা: ফাiসাল iসলাম, েভেটিরনাির e  eিনেমল সােয়ে স, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
664.  আ াহ আল মা ন, েভেটিরনাির e  eিনেমল সােয়ে স, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/-
665.  েমাছা: আকিলমা খা ন, প সােয়  e  েটকেনালিজ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/
666.  আসমা খা ন, েকৗিলত  o uি দ জনন, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
667.  ফারহানা হক, u ানত ,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
668.  জাহা ারা পারভীন, u ানত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
669.  iসমা আ ার iিপ,েকৗিল  o uি দ জনন,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক,প য়াখালী 38,111/
670.  িদপা রানী পাল,েমিডিসন সাজারী e  aবে ি , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 

মিক,প য়াখালী 
38,111/-

671.  েমাঃ নজ ল iসলাম, েপা  হােভ  েটকেনালজী e  মােক ং,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 
মিক, প য়াখালী। 

38,111/

672.  আতিকয়া আিবদা, বােয়ােকিমি  e  ড eনালাiিসস, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, 
প য়াখালী। 

38,111/

673.  eস.eম.oয়ািসকুল আজাদ,িফশািরজ েটকেনালিজ,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, 
প য়াখালী 

38,111/

674.  েমা: ামান, কীটত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
675.  িম েদবনাথ, িডজা ার ির  ােনজ া ,  প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী 38,111/
676.  আiিরন লতানা, কীটত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
677.  জয়  দাস, িহu ান িনuি শন e  েভেটিরনারী,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী 38,111/
678.  মা ফ েহােসন শা , কীটত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
679.  কাজী আির ল হক, কৃিষ রসায়ন, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
680.  ফােতমা জ েজাহরা, েকৗিলত  o uি দ জনন, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, 

প য়াখালী। 
38,111/

681.  েমা: আ াহ আল েনামান,  ড েটকেনালিজ e  iি িনয়ািরং িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  
িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 

38,111/

682.  iশরাত জাহান i  কৃিষত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
683.  ত ী দাস, uি দ েরাগত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
684.  িনuটন সাহা, িফশািরজ ােনজেম , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
685.  েগৗতম কুমার গাiন, িহu ান িনuি শন, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী।  38,111/
686.  eম.eম.েমেহদী হাসান,িহu ান িনuি শন,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক,প য়াখালী। 38,111/
687.  ফােতমা জ েজাহরা,েমিডিসন, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
688.  পলাশ ম , uি দ েরাগত ,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
689.  েমা: েমজবাহ uি ন,কিমuিন  েহলথ e  হাiিজন,প য়াখালী িব ান o ি  

িব িব ালয়, মিক,প য়াখালী 
38,111/

690.  মািরয়া রহমান, েকৗিলত  o uি দ জনন,প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক,প য়াখালী। 38,111/
691.  েমাছা: হািজরা খা ন, eকুয়াকালচার, প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
692.  েমা: আল মা ন, u ানত , প য়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, মিক, প য়াখালী। 38,111/
693.  িরপা রানী, েভেটনাির e  eিনেমল সােয়  িবভাগ, রাজশাহী িব িব ালয়, রাজশাহী। 38,111/



694.  আফসানা আ ার,খা া ি  o ি  িব ান, মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  িব িব ালয়,সে াষ 
টা াiল 

38,111/

695.  সাঈদা লতানা, ড েটকেনালিজ e  িনuি শন সােয় , মাoলানা ভাসানী িব ান o ি  
িব িব ালয়,সে াষ টা াiল। 

38,111/-

696.  তানিবন লতানা, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং,চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, 
লশী,  চ াম। 

38,111/-

697.  মনীষা বসাক, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং,চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, 
লশী,  চ াম। 

38,111/-

698.  েমাহা াদ আ ল ঈদ শরীফ,  eিনেমল সােয়  e  িনuি শন, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

699.  েমা: শাহিরয়ার হাসান েহােসল, eনাটিম e  িহ ির, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

700.  েমা: সা াম েহােসন, েমিডিসন e  সাজারী, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে , িব িব ালয়, লশী,  
চ াম। 

38,111/-

701.  রােশদা আফিরন েমিরনা, ফিলত খা  eবং িনuি শন িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

702.  aন া ব য়া, ফিলত খা  eবং িনuি শন,  চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  
চ াম। 

38,111/-

703.  ডা: আফেরাজা ছােলিহন িশবলী, eিনেমল সােয়ে  e  eিনেমল িনuি শন, চ াম েভেটিরনাির o 
e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

704.  েমা: হা ন রিশদ, েমিডিসন e  সািজরী, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  
চ াম 

38,111/-

705.  েমা: কায়ছার রহমান, েমিডিসন e  সািজরী,চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  
চ াম।  

38,111/-

706.  নাজ ল সােরায়ার, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, 
লশী,  চ াম। 

38,111/-

707.  েমা: জামেশদ আলম, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

708.  তাপস রায় বমন, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, 
লশী,  চ াম। 

38,111/-

709.  শামীমা আহেমদ, ড েসিসং e  iি িনয়ািরং, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, 
লশী,  চ াম। 

38,111/-

710.  েমিরনা েঘাষ, মাiে াবােয়লিজ e  েভেটিরনাির পাবিলক েহলথ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

711.  আiরীন লতানা, েমিডিসন eবং সাজারী,চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  
চ াম 

38,111/-

712.  েমাহা দ মাহ ব হাসান, মাiে াবােয়ালীজ e  েভেটিরনারী পাবিলক েহলথ। চ াম েভেটিরনাির o 
e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

713.  েমা: িমরাজ েহােসন, াথলিজ e  ারাসাiেটালিজ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

714.  সেনট েপা ার, eনাটিম e  িহ ির, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  
চ াম। 

38,111/-

715.  তাসিলমা র, ফিলত রসায়ন eবং েকিমেকল েটকেনালিজ িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল 
সােয়ে  িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

716.  নািসমা আকতার, eিনেমল সােয়  e  িনuি শন িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

717.  েমা: iকবাল েহােসন, েজেন ক e  eিনেমল ি িডং িবভাগ, চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,  চ াম। 

38,111/-

718.  িম ম ,ফিলত খা  িব ান o িনuি শন,চ াম েভেটিরনাির o e ািনেমল সােয়ে  
িব িব ালয়, লশী,চ াম 

38,111/-

719.  েমা: ছািদকুল iসলাম, eনাটিম e  িহ ির িবভাগ, িসেলট কৃিষ িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/-
720.  জা া ল েফরেদৗস, িফিজoলিজ িবভাগ, িসেলট কৃিষ িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/-



721.  আেনায়া ল iসলাম, ারাসাiেটালীজ িবভাগ, িসেলট কৃিষ িব িব ালয়, িসেলট। 38,111/-
722.  uে  হািন িশuিল খ ন, e ামলিজ িবভাগ, িসেলট কৃিষ িব িব ালয়, িসেলট 38,111/-
723.  েফৗিজয়া জা াত িজতা, িফশািরজ e  েমিরন সােয় ,  েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, 

েনায়াখালী।  
38,111/-

724.  েয়ল চ  পাল, eকুয়াকালচার িবভাগ, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী।  38,111/-
725.  েমা: েমজবাuর রহমান, িফশািরজ , েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী।  38,111/-
726.  a  সাহা, িফশািরজ e  েমিরন সােয় ,েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী।  38,111/
727.  তাসিনম লতানা, িফশািরজ e  েমিরন সােয় , েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী।  38,111/
728.  া দাস, িফশািরজ িবভাগ, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী। 38,111/
729.  মিশuর রহমান, মৎ  িব ান িবভাগ, েনায়াখালী িব ান o ি  িব িব ালয়, েনায়াখালী।  38,111/
730.  েজ ািত মি ক, িফশািরজ e  েমিরন সােয়  িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
731.  েমা: নােসর আল েমেহদী, িফশািরজ িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
732.  েসন ম মদার, িফশািরজ িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/-
733.  েশখ আসা ামান, িফশািরজ িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
734.  তািনয়া লতানা েমাহনা, িফশািরজ িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
735.  েমা: মিহম আল েমা াকুর রহমান, িফশািরজ িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা। 38,111/
736.  মাহ দ হাসান ি , u ানত  িবভাগ, লনা, িব িব ালয়, লনা, 38,111/
737.  পােয়ল হালদার, যেশার িব ান o ি  িব িব ালয়, যেশার। 38,111/
738.  েমা: জন িময়া, কৃিষ aথনীিত িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/-
739.  েমাছা: ফারজানা রহমান, কৃিষত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
740.  নািদয়া আখতার, সেয়ল সােয়  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ। 38,111/
741.  েমা: আির ল iসলাম, িফশািরজ ােনজ া , বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, মনিসংহ। 38,111/
742.  েমা: হাসা র রহমান,e াকুয়াকালচার,হািজ েমাহা দা দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, িদনাজ র  38,111/
743.  েন  দাস সজল, কৃিষত  িবভাগ, প য়াখালী িব ান o ি  িবি িব ালয়, প য়াখালী। 38,111/
744.  নািহদা কিবর, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
745.  েমা: হািম ল iসলাম, কৃিষ িব ান িবভাগ, লনা িব িব ালয়, লনা 38,111/
746.  সরাত জািমল, u ানত  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
747.  েমা: শির ল iসলাম, কৃিষ স সারণ িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
748.  েমা: তািহ ল iসলাম,eনাটিম e  িহে ালীজ,হাজী েমাহা দ দােনশ িব ান o ি  িব িব ালয়, 

িদনাজ র  
38,111/

749.  আিন ল হক মাহ দ,  ি কা িব ান িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
750.  ঐশী, িফশািরজ ােনজেম  িবভাগ, েশের বাংলা কৃিষ িব িব ালয়, ঢাকা 38,111/
751.  েমা: হািস র রহমান, eেকায়াকালচার িবভাগ,বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
752.  ণা সাহা, ি কা িব ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
753.  েমা: িনয়াজ েমােশদ, কীটত  িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব িব ালয়, ময়মনিসংহ 38,111/-
 
3। ei য় 3127-3128 aথ বছের িব ান o ি  ম ণালেয়র জাতীয় িব ান o ি  (NST) েফেলািশপ কম িচর 
(aথৈনিতক িহসাব েকাড নং-4-3716-4৯76-6৯12) aেথর িবভাজেনর 2 নং uপ-খােত েফেলােদর a দােনর জ  বরা কৃত aথ 
েথেক সংকুলান করা হেব। 
4। aথ ম ণালেয়র 27-19-3126 iং তািরেখর 18.11.1111.262.33.114.26-462(2)সং াক সরকাির আেদেশ দ  
মতা বেল e আেদশ জাির করা হেলা। 

 
                                                                                                                           া িরত/2৯-14-3128 

                                                                                                          ( েমাঃ সাi ািহল আজম ) 
                                           uপ-সিচব 

                                                                                                    েফান: ৯66৯৯42 
               E-mail:section12@most.gov.bd 

জনাব -------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------(িবেলর ফরম সং )। 
 
 



 
  16 মাঘ, 2534
নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-274/2(7)   তািরখ: --------------------
  2৯ মাচ, 3128 
সদয় কাযােথ a িলিপ: 
2। েরিজ ার -------------------------------------------------------------------------------------------------------(ত র 

িব িব ালেয় েফেলািশপ া  ছা -ছা ী/গেবষকেক aবিহত করার েয়াজনীয় ব া হেণর a েরাধসহ)। 
সদয় aবগিতর জ  a িলিপ: 

2। মাননীয় ম ীর eকা  সিচব, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
3। সিচব মেহাদেয়র eকা  সিচব, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
4। aিতির  সিচব (িব ) মেহাদেয়র ি গত কমকতা, িব ান o ি  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
5। সংি  নিথ। 
 
                                                                                                                          া িরত/2৯-14-3128 

                                                                                                       (েমাঃ সাi ািহল আজম) 
                                                   uপ-সিচব 



জাতীয় িব ান o ি  (NST) েফেলািশপ কম িচর িবল ফরম 
দাবীকৃত িবেলর ধরনঃ েফেলািশপ খাত েথেক সম য়— েকাড নং 4-3716-4৯76-6৯12 

 
েফেলার iনি uট/িব িব ালয়ঃ       িবভাগঃ  
 
েফেলািশপ ম ির আেদেশর ন র o তািরখ,  
েফেলার নাম o িমক ন র 

েফেলার েমাবাiল 
ন র o i-েমiল 
কানা 

া  েফেলািশেপর 
েময়াদ(............. 
েথেক..............)

েফেলািশেপর 
মািসক হার 

(টাকা) 

েফেলািশেপর 
েমাট পিরমাণ 

(টাকা) 

a  িবেল 
দাবীকৃত টাকার 
পিরমাণ 

নং-4৯.11.1111.123.113.115.27-274(864) 
 
তািরখঃ 29-13-3128 
 
(i)  নামঃ বাংলায়- 
 
(ii) নামঃ  iংেরিজেত- 

 
িমক নং- 

 

  

 
েমাট টাকা (aংেক):     েমাট টাকা (কথায়): 
 
 
 
 
 

(েফেলার া র o তািরখ)  ত াবধায়েকর া র o তািরখ
   (নামাংিকত সীলসহ) 

 িত ান ধােনর া র o 
তািরখ (নামাংিকত সীলসহ) 

 
   
 
 
 

িব ান o ি  ম ণালেয়র 
দািয় া   কমকতার 
িত া র (সীলসহ) 

 
 

 

 িব ান o ি  ম ণালেয়র 
িড.িড.o-eর া র 

(সীলসহ) 
 

 

 
 

িব ান o ি  ম ণালেয়র ধান িহসাব র ণ কমকতার aিফেস বহােরর জ  
 
2. e িবেলর েময়াদঃ........................................ েথেক.................................................................... 
3. েফেলািশেপর ধরনঃ................................................................................................................. 
4. ভাuচার ন র .............................................তািরখঃ................................................................. 

a েমািদত টাকা(aংেক)................................টাকা (কথায়).................................................................. 

 
       

aিডটর    পার 
 
 


