
 

 

                        

                    

                       

www.most.gov.bd.Fax: 95552323 

 
 

     ১২ অশ্বিন  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৩৭                                                 ------------------ 

     ২৭ সপ্টেম্বয,২০১৭ 

 

শ্বফলয়: ২০১৭-২০১৮ থ থ ফছসয  জাতীয়  শ্বফজ্ঞান  ও  প্রমৄশ্বি  (NST) সপপ্টরাশ্ব  কভ থসূশ্বিয  অওতায় জীফশ্বফজ্ঞান ও শ্বিশ্বকৎা 

            শ্বফজ্ঞান শ্বফলয়ক     -২-এয অপ্টফদনকাযীপ্টদয াক্ষাৎকায গ্রণ। 

 

 

 অশ্বদষ্ট প্টয় জানাপ্টনা মাপ্টে সম, ২০১৭-২০১৮ থ থ ফছপ্টয শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি ভন্ত্রণারপ্টয়য “জাতীয় শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি (NST) 

সপপ্টরাশ্ব কভ থসূশ্বিয অওতায় জীফশ্বফজ্ঞান ও শ্বিশ্বকৎাশ্বফজ্ঞান শ্বফলপ্টয় অপ্টফদনকাযীপ্টদয শ্বনপ্টে তাশ্বরকায় ফশ্বণ থত তাশ্বযখ ও ভপ্টয় 

ফাংরাপ্টদ যভাণু শ্বি কশ্বভন সকন্দ্র (ফাংরা একাপ্টেভীয াপ্টিথ), াফাগ, ঢাকায় নুশ্বিত প্টফ। াক্ষাৎকাপ্টযয ভয় 

অপ্টফদনকাযীগণপ্টক গপ্টফলণা কাম থক্রপ্টভয ২ াতায ৫কশ্ব (অপ্টফদনকাযী ও তত্ত্বাফধায়প্টকয স্বাক্ষয), কর শ্বক্ষা নদপ্টেয 

মূরকশ্ব, বশ্বতথয যশ্বদ ও প্রপ্টয়াজনীয় ন্যান্য কাগজে (প্রপ্টমাজয সক্ষপ্টে) প্টে অনপ্টত প্টফ।  

২। তাশ্বরকায় ফশ্বণ থত ছাে-ছােী/গপ্টফলকগণপ্টক শ্বনধ থাশ্বযত তাশ্বযখ ও ভপ্টয় াক্ষাৎকাপ্টয ংগ্রপ্টণয জন্য শ্বনপ্টদ থক্রপ্টভ নুপ্টযাধ 

কযা প্টরা। 

 

                     স্বাক্ষশ্বযত/ ২৭-০৯-২০১৭ 

                                                                                                           (এ,প্টক,এভ,তাপ্টযক) 

    ঈ-শ্বিফ 

     সপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

শ্বফতযণ:  তাশ্বরকায় ফশ্বণ থত     অপ্টফদনকাযীগণ। 

     ১২ অশ্বিন  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৩৭/১(৩)                       তাশ্বযখ: ------------------ 

    ২৭ সপ্টেম্বয,২০১৭ 

 

প্রপ্টয়াজনীয় কাম থাপ্টথ থ নুশ্বরশ্ব: 

 

১। সপ্রাগ্রাভায, শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাপ্টদ শ্বিফারয়, ঢাকা (ংমৄশ্বি েটি এ ভন্ত্রণারপ্টয়য ওপ্টয়ফাআপ্টট 

প্রকাপ্টয নুপ্টযাধ)।  

২। শ্বতশ্বযি শ্বিফ (শ্বফপ্র)-এয ব্যশ্বিগত কভ থকতথা, শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাপ্টদ শ্বিফারয়, ঢাকা ।   

৩। ংশ্বিষ্ট নশ্বথ। 

 

 

               স্বাক্ষশ্বযত/ ২৭-০৯-২০১৭ 

(এ,প্টক,এভ,তাপ্টযক) 

         কাযী শ্বিফ 

  

  

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


 

 

 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ০২ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ সাভফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 

  

 

 
 

 

নং অপ্টফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও সভাফাআর নম্বয 

১ ২ 

1.  ঈপ্টে াশ্বরভা, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান আনশ্বিটিঈট, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬-৫৫৬৪২৩৪  

2.  সভাঃ ওয়াশ্বদ মুযাদ, জীন প্রপ্টকৌর ও জীফ প্রমৄশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৭২৩-৮২০২২৪ 

3.  সভাঃ শ্বশ্বিকুয যভান, জীন প্রপ্টকৌর ও জীফ প্রমৄশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৪১৩২১৭২৭ 

4.  সুভাআয়া অরী যাআা, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১৬১৯৯৬২৩ 

5.  অশ্বপ অপ্টভদ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৩১৯৮০৩৯১ 

6.  কাভরুন নাায সিৌধুযী, মুদ্র শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১৮২৬৬৬০৬ 

7.  সভাঃ ওশ্বদুজ্জাভান, মুদ্র শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭৮৭৩৬৪৬৬ 

8.  সভাঃ সগারাভ াপ্টযায়ায শ্বনক, মৃশ্বিকা, াশ্বণ ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৭৩৩৯৫৪৬ 

9.  ভাশ্বরক সদাপ্টয়ত ঈল্লা, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৭১৯৪০৫১০৪ 

10.  নাশ্বযন যভান, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৮৪২০৩১৬২১ 

11.  খাশ্বদজা অিায, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬৬৯৪৫০২৪ 

12.  সভাছা: অআশ্বযন খাতুন, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬১০৭১১৯৮ 

13.  শ্বযজওয়ান ভামুদ, জীন প্রপ্টকৌর ও জীফ প্রমৄশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫২১৪২৯১ 

14.  সয়দা সুভাআয়া নাশ্বযন, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান আনশ্বিটিঈট, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২৬১৫৬৪৮৩ 

15.  াযভীন অযাপী, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৪১৩৬১৫০৩ 

16.  অভা অিায, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬২৬-২০৫৩৬৪ 

17.  অপানা শ্বতশ্বি, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৮৬৩৬৭৬০ 

18.  শুল্কা াওরাদায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৪৯৪৯২৮১ 

19.  সভাঃ নাজমূর ক, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯১৪৮৯৮৫৯৬ 

20.  াদশ্বনভান যভান, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৬৩১০৫১৪ 

21.                   ,          ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৭০৩৫২৬৪৫৪ 

22.  সভাঃ শ্বভজানুয যভান, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭২৮৪০৫১৬৪ 

23.  সভাঃ যাশ্বকুর আরাভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫২১৫৫৫৯৭৫ 

24.  সভাঃ এভদাদ ঈল্লা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭২৪২৪৭৭৭৮ 

25.  সভাঃ তাআপ অরী,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৮২৮৮২২৪ 

26.  শ্বজাদুর আরাভ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৪৬-১৪৩৩২৬ 

27.  শ্রাফণী ভজুভদায,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৮৩৫৩৩০৭৫ 

28.  ভারুপা তাশ্বনভ তাশ্বনয়া, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৭০১২১৭৫০ 

29.                  ,          ,               ,০১৭৩৮৩২২৫৭৫ 

30.  সভাঃ পযাদুর আরাভ,ভূতত্ত্ব শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৮৩৪৮৩৮১৮৪ 

31.  াশ্বকর অিায,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৯২৫৭৪৫০৩১ 

32.  তন্বী তাফাসুভ,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-তত্ত্বাফধায়ক-০১৭১১৬১২৩৪৪ 

33.  হুভায়যা াশ্বদয়া,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৯৪৩৮৬০৯১৩ 

34.  সৃশ্বষ্ট াা, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাপ্টকাাপ্টর- 

35.  তাশ্বপয়া জাভান সভৌযী, পাভ থাীঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯১৬২৯৬৪২৮ 

36.  জািাতুন নাায,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৯৯০২৫১৭৭৭ 

37. কাশ্বনজ পাপ্টতভা,ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৭৬৫৩৬৮৮০০ 

38.  সভাঃ কাভরুর াান, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৭২৩৭২০১৯২ 



 

 

39.  সভাঃ ফদরুপ্টিাজা, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৭৯০৯৯০৭ 

40.  পাাদ াান, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ০৩ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ ভেরফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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41.  াযশ্বভন সুরতানা, পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বষ্ট, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৬৮৮৩০৩৩২০ 

42.  তাপ্টনাবা সাপ্টন,  পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বষ্ট, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৬৭০৭৩৫২৮২ 

43.  সভাঃ অবু সভাস্তপা কশ্বযভ, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী ও পাভ থাপ্টকারশ্বজ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-তত্ত্বাফধায়ক-

০১৯১১০৬৪৬৪৭ 

44.  ীদ ঈজ জাভান, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী ও পাভ থাপ্টকারশ্বজ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১৫৬১৬৩০৩ 

45.  াযশ্বভন সুরতানা সজযাশ্বত, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী ও পাভ থাপ্টকারশ্বজ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১৪০৪১৩৯৩ 

46.  াশ্বদয়া অপপ্টযাজ আথায, ওষুধ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-তত্ত্বাধায়ক-০১৮৩০০০২৮২৬ 

47.  ভাশ্বরা সভনাজ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭৭৭৫৫১৮৫ 

48.  ঈপ্টে ভাবুফা, খাদ্য ও পুশ্বষ্ট  শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫৬৬৫৮৭৬ 

49.  অপানা জাান, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৪৬৬০১১১৫ 

50.  অপ্টভদ াশ্বিয, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৫১৬০৪৮৮৪ 

51.  তনয় াা, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৮৩২০৭৮৬৭৬ 

52.  জয় িন্দ্র যাজফংী, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৬৭৫৪৫৫৯ 

53.  সভাােদ সতৌশ্বদুর আরাভ, ওষুধ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৬৭০৩৩৮২৪৩ 

54.  সভাঃ যশ্বপকুর আরাভ াীন, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৬২১৪১৫৫২৬ 

55.  সভাঃ অশ্বযপ পয়র, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫২৪৯৫১৭ 

56.  সভাঃ ারুন য যশ্বদ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

57.  যশ্বভা খাতুন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫৬১১৫৯৪ 

58.  সজাটন িন্দ্র ার,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৭৭৪৮৩৬৩ 

59.  ইশ্বতা াযশ্ববন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৬২৬৫৫৭৬৪১ 

60.  তভা যানী সাড়,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭০০৯২৪১৯১ 

61.  সভাঃ নুপ্টয াশ্বকর, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৭৪৪৫৮৩২১৮ 

62.  পাপ্টতভা তুজ সজাযা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৮৩৭৭২৫৭৬৩ 

63.  নুযাত জাান সাবা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩১৪৫৩০৮৫ 

64.  াশ্বনুয অিায ান্ত, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫২৪৯১৪২ 

65.  সভাছা: নাজনীন নাায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৮৬২৩৪৬৯৭ 

66.  সভাঃ অবু যায়ান যশ্বন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

67.  প্রফীয কুভায ভ থা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৭২২৯০১৭৮৬ 

68.  ঈভা সদফ,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৭৮৮২২১৬২১ 

69.  সাপ্টন অযা নাজনীন শ্বনা,  মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

70.  তুলায াা,  ওষুধ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

71.  সখ সযজওয়ান সাপ্টন,  প্রাণ-যায়ন ওনুপ্রাণ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়,ঢাকা,  সর-০১৬৭৫-১১৪৩২৬। 

72.  অয়া অখতায শ্বঝশ্বরক, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭২৪৪১১৯৭ 

73. ায়ভা শ্বফনপ্টত হুদা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৩৭৭৬৪৮৪ 

74.  সভাঃ শ্বভনাজুর অপ্টফদীন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৩২০২২১৪ 

75.  সযাকানা জাান, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

76.  পাশ্বযয়া সাপ্টন সজুশ্বত,  মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৩২৬৬৫৭৩২ 

77.  সভাঃ াভীভ ভূআয়া,  প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫৫৪৬৮২২২০ 



 

 

78.  সভাঃ াখাওয়াত সাপ্টন, পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বি ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  

79.  ভাযশ্বজয়া শ্বফনপ্টত ভামুদ ভায়া, ভৎস্য শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২৩৩৪৫৩৯৬ 

80.  সভাঃ তহুযা অখতায, ভৎস্য শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭২৮৫৮৯৭৯৪ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ০৪ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ বুধফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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81.  সভাঃ ম্রাট সভাাআ শ্বভনুর আরাভ, ভৎস্য শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৮১৮-৬৬৩৭২৯ 

82.  সভাঃ ফশ্বদঈয যভান, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২৩৫৭৩৪০৮ 

83.  সভাঃ শ্বপকুর আরাভ সাবন, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫২০১০১৯০০ 

84.  আযাত জাান, পাভ থাশ্বঈটিকযার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১৮৫৯৭৩০৯ 

85.                    ,          ,               ,০১৫২১২৫৫০১১ 

86.  সভাঃ জীফ যকায,  মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫-৬১৬৩৫২ 

87.  সভাঃ ভামুদুর াান,জীন প্রপ্টকৌর ও জীফ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৫২১-২১৭৩৬৯ 

88. াশ্বদয়া অপশ্বযন স্বণ থা, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭০০৪৯৮০১ 

89.  তাশ্বনজা তাফাসুভ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৯৪৩৪০৩৮৪৬ 

90.  যওন অযা শ্বভতু, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৮৯৪৫২৯১৫ 

91.  সভাঃ পজপ্টর যািী, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯১৩৩৪৬৪৩৮ 

92.  সভাঃ যাাত সাাআন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৯২৩৭৬১৬৮৬ 

93.  নাশ্বযন অিায বৃশ্বষ্ট, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৭০৩১৪৮৮২৯ 

94.  যায়ানুর জািাত, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৪৪২১০২২৭ 

95.  পাশ্বভদা তানীভ শ্বরজা, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

96.  সাপ্টরী অিায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫৬২১৪৯৪ 

97.  ানশ্বজদা সকান্দায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২৪২৮১৬০৩ 

98.  াফশ্বযনা াশ্বিয, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৩৩১৭৩৫৩ 

99.  াশ্বতর অযফীয়া, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫২১২১৮৩৬৭ 

100.  শ্বর ভজুভদায, শ্বিশ্বনকযার পাপ্টভ থী ও পাভ থাপ্টকারজী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

101.  তানীভ এান, প্রাণ যায়ণ ও নুপ্রাণ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৬৬৬৪৭৫৫৯ 

102.  সক এভ শ্বপ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭৫৪৯২০১৯ 

103.  শ্বমুর অিায, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬২৯৭০৭৫২৭ 

104.  লুফনা জাান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৫৩৪১৮৬৭৮ 

105.  সগারাভ যাশ্বি, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৫৯২৯১৫৫ 

106.  জাশ্বযন তাশ্বনভ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৮৪২৩২৯২ 

107.  তানবীয অপ্টভদ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৭৫৬২৫১৭৫ 

108.  শ্ববরু াা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯১১৪৪৫৭৯০ 

109.  সভাঃ নাইভ সাপ্টন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৯৩৭৫৬৫২৮৫ 

110.  সভাঃ াশ্বযয়ায জাভান,নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৮৩৮২২৩৮৫৩ 

111.  সভাছা: আযাত জাান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৭০৫১৯৬৭৬ 

112.  সভাঃ সভপ্টদী াান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৯০০৮০৩৫ 

113.  ভাপরুা ভাশ্বজথয়া, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৭৯৯২৬৭৪৩৩ 

114.  সভাঃ নুয-আ-অরভ সাান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৫১৫২০৩৫২০ 

115.  সভাঃ ারভান জশ্বয ঈশ্বিন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৫১৫২০৩৫২০ 

116.  সযাভানা াযশ্বভন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৪৬৯৬২৬০৫ 

117.  সভাঃ যাআসুর  আরাভ যাশ্বি, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর- 



 

 

118.  জাপয মুােদ অযভান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

119.  াশ্বভয়া সুরতানা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৮৭৭৩৪৫৩৮৭ 

120.  শ্বনাত জাান সিৌধুযী, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৭৮১৩২৭৪২৩ 
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121.  ভাতুযা ভাজাফীন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, 

122.  স্বপ্না অিায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

123.              ,          ,               , ঢাকা,প্টর-০১৬১১২২৭১১২ 

124.            ,          ,                ,সর-০১৬৭৬৭২৬৮৪০ 

125.  পাশ্বভদা শ্বফনপ্টত াশ্বপজ, প্রাণ যায়ন ও , ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬২৮২৫৯২৭ 

126.  রুভানা ক,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৭৭০১৯৬১০ 

127.  সভাােদ ঈভয যীপ সাান, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭১১৮১৫৯৫০ 

128.  সাপ্টর যানা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬২৯০০৯০৭ 

129.  সভাঃ ভীন, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২৫৪৬৩২৩৫ 

130.  কাজী যাপান যাদীন, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর- 

131.  তাশ্বনভ সজশ্বযন, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান , ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৯২১৭০০২২। 

132.  াধন কুভায ভন্ডর, শ্বিশ্বনকযার পাপ্টভ থী ও পাভ থাপ্টকারজী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

133.  সভাঃ শ্বরয়াকত আরাভ,শ্বিশ্বনকযার পাপ্টভ থী ও পাভ থাপ্টকারজী শ্বফবাগন ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকান সর-০১৬৮২৬৬৫৫৬৫ 

134.    শ্বন                  ,          ,               ,সর-০১৬৮০০৫৩৮৩২ 

135.  াশ্বনা তাশ্বভন সভৌটুী,  মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,প্টর-০১৬৮৬১২৭৬৮৫ 

136.  অবু াান,  ঈশ্বিদ  শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,  সর-০১৭৩৮১০৪২০৯ 

137.  শ্বশ্বয কুভায যায়,  ঈশ্বিদ  শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৩৮১০৪২০৯ 

138.  ভানূন সাভায়যা ভাশ্বয়া, ঈশ্বিদ  শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮০৫০০১৩৯ 

139.                      ,      ,                    ,               , ঢাকা,    ০১৬৮২৪৩৩২৫৫ 

140.                ,      ,                    ,               , ঢাকা,    ০১৫২১১১১২৩৭ 

141.                ,      ,                    ,               ,ঢাকা,    ০১৬৭৬৭৭৫০৭৮ 

142.                ,      ,                    ,               , ঢাকা,    ০১৭৫৪১৩৮৪৮০ 

143.              ,           ,               , ঢাকা,প্টর-০১৯২৯৩৫৬৯৩৯ 

144.              ,            ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৫২১৫৫৫৭৭৬ 

145.                               ,               ,ঢাকা, ০১৭১১৭১৩৫৫৫ 

146.                  ,                ,               , ঢাকা,প্টর-০১৬৭৭৪৯৮৪৩৮ 

147.                   ,                ,              ,ঢাকা,প্টর-০১৯৩৬৬৮০৬০৯ 

148.                  ,                ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৬২৪৭৪৮২৯৩ 

149.               ,                ,               , ঢাকা,প্টর-০১৭৪৪২৮৯১৪৭ 

150.                    ,                ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৭৩৭০৬২২০৫ 

151.               ,                ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৯৬৯৬৬৩১১৮ 

152.                ,          ,               , ০১৫১৫২৫০১৬৪ 

153.                     ,         ,                , ০১৮৫৮২৫৬৭৭০৩ 

154.                      ,           ,               , ঢাকা, ০১৫১৫২১৬৪৮২ 

155.           ,           ,               , ঢাকা-সর- 

156.                     ,                ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৬৭৪৮৭৪৯৭৮ 

157.                ,               ,               , ঢাকা,প্টর-০১৬৮৮৬৫৬৬৭৯  



 

 

158.                  ,         ,               , ঢাকা,প্টর- ০১৬২১৫৩৮৭০০ 

159.              ,                      ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৬৭৬৬৪৭৫৯৬৪ 

160.                     ,          ,               ,ঢাকা, সর-০১৫১৫২০৩৯৭৮ 
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161.                       ,           ,               , ০১৯৫৩০৬৫০৫৭ 

162.  সভপ্টদী াান, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ       শ্বফবাগ,     শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর:  

163.  ন্তযা যকায শ্বদ্র, প্রাশ্বনশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৫২১২৫১১৭৪ 

164.  সভাঃ নাশ্বয়ান যভান, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭৪৬৪৫৪০৭ 

165.  তাশ্বভয়া অপ্টভদ,  পাপ্টভ থী শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭২২১৪২০৬৯ 

166.  ভাশ্বফয়া খানভ, ঈশ্বিফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭০৬২৪৭৪৪৭ 

167.  ায়ভা জাান শ্বরজা, ঈশ্বিফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা ,সর: ০১৭৬৪০৬৬৬৮৩ 

168.  শ্বদররুফা নাশ্বযন, প্রাশ্বনশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৯৮৭৮৩৮০৫৮ 

169.  সভাঃ অপ্টনায়ায সাপ্টন, প্রাশ্বনশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,,     শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৫২১৫১৫৩৫৮ 

170.  সদারা কভ থকায,প্রান যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৩৯৩৯৩১৯৯ 

171.  শ্বদক কুভায ীর, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,     শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৬৭৩৪৭৫৩৬৫ 

172.  তাফাসুভ যভান ানশ্বপ,প্রান যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৯৭৫২৭৬৯৩ 

173.  জািাতুন নাায শ্বঝনু, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৪৯৯৫২৫৬৫ 

174.  তাশ্বনভ তাশ্বয়া ক, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭২৫৯৯৬৬৮ 

175.  অযাফুর আরাভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা ,সর:  

176.  াআপ সপযপ্টদৌ, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী এন্ড পাভ থাপ্টকারশ্বজ শ্বফবাগ,     শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭১৪০৪১৩৯১ 

177.  াশ্বযকা াান, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯১৭৬০৫৭২৪ 

178.  সভাঃ পযাদ সাপ্টন, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী এন্ড পাভ থাপ্টকারশ্বজ শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯১৪৯২৫১৯৯ 

179.  কাজী আনজাভামুর ক, প্রান যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৯৬২৫৯৫৫৯ 

180.  অপানা আয়াশ্বভন, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা , সর: ০১৭৭০১৬০৪৪২ 

181.  সভৌশ্বভতা িক্রফতী, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬২০৮৫৯৩৬৫ 

182.  াআফুর আরাভ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৫২৫৯৯৭০৭ 

183.  সভাাঃ অয়া,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ শ্বফবাগ,       শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৯৬৮৯৭৫৮৫১ 

184.  যওন অযা নাশ্বদয়া, পুশ্বি শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭০০৩৯৬১৪ 

185.  অশ্বপয়াতুর অমভ, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৭৬০৪৫১১৩ 

186.  িন্দন কুন্ডু, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,     শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭১১২১৯৭৪ 

187.  অশ্বকা অিায,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯২৯৫৭৯০৯৯ 

188.  াযা ানজানা ক, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী এন্ড পাভ থাপ্টকারশ্বজ শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা , সর: নাআ 

189.  সুভাআয়া জাান, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৬৬২৬৩৭৩০ 

190.  শ্বিতা যায়, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৯৬৯৮৩৭৩৬ 

191.  তাশ্বয়া অনান যভান,শ্বজন প্রপ্টকৌর ও জীফ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৫৪৩৭৯১৭৭ 

192.  সভাঃ অাদ শ্বভয়া, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৫৫৩০০৫৫০৭ 

193.  সুভাআয়া তাকীন, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯১১৭৩৩৩৪৯ 

194.  অয়া শ্বিীকা, পুশ্বি ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৮৮৩৪৫৯০৯ 

195.  তারার সাপ্টন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৩২৭৭৫৫৫৫ 

196.  ায়কা সাপ্টন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৮০৭৬১১২ 

197.  যাইদ সভাােদ আান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,      শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭৫৮৬৫০০৬ 



 

 

198.  াভীভা অকন, খাদ্য ও পুশ্বষ্ট শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, গা থস্থ্য থ থনীশ্বত কপ্টরজ, ঢাকা, সর-০১৭২৯৮৩৮৫৮৩ 

199.  নাজনীন সুরতানা সভৌসুভী, খাদ্য ও পুশ্বষ্ট শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, গা থস্থ্য থ থনীশ্বত কপ্টরজ, ঢাকা, সর-০১৬২৯০৭৪৩৭২ 

200.  ভাআা মুাযযাত, খাদ্য ও পুশ্বষ্ট শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, গা থস্থ্য থ থনীশ্বত কপ্টরজ, ঢাকা, সর-০১৭১৯৭৭০৫০০। 
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201.              ,           ,               ,প্টর-০১৫৫২৪৭৬৫৪৮ 

202.                        ,        ,               ,প্টর- ০১৭২৮৬৫৪৭৪ 

203.               ,                     ,               , ঢাকা 

204.            ,          ,               , ঢাকা। 

205.                  ,          ,               , ঢাকা, সর-০১৭৫৮০৬৩৯৭০ 

206.               ,                       ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৫৫২১২১৫৭৬ 

207.            ,            ,              ,ঢাকা,প্টর- ০১৬৮৫১৪৪৯৫৯ 

208.                ,          ,               ,ঢাকা,প্টর-সর-০১৭৭৮৫৬৩৪৬ 

209.                    ,          ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৬২২৮৮৬২০১ 

210.                  ,          ,                ,ঢাকা-সর-০১৬৮১৭৭২৬৭৬ 

211.              ,          ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৭৫৭২৮৮২৬৯ 

212.             ,          ,               ,ঢাকা,প্টর- 

213.                     ,            ,               , ঢাকা,প্টর- ০১৬৮২০২৮৮৯৭ 

214.                   ,            ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৮৫৮১৬৪৬৬৪ 

215.                  ,                      ,               ,ঢাকা,প্টর- ০১৫২১১০৯১৬৩ 

216.                       ,                ,               ,প্টর-০১৬১৯২৫৫২৫৫  

217.                  ,           ,               ,ঢাকা,প্টর- 

218.                 ,           ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৭৭০১০৭৪৩০ 

219.              ,                        ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৭৫১৫৪১০৪৯ 

220.             ,         শ্বফবাগ,               ,ঢাকা,প্টর-    ০১৬৭৫১২১৬৭২ 

221.                     ,        ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৯৩৪৭৬৫৩৯৬ 

222.               ,           ,               ,প্টর- ০১৭৩১৫৭২৮৪২ 

223.                    ,            ,               ,প্টর- ০১৯৩৮৫৫২৫৫০ 

224.                       ,           ,               , ঢাকা,প্টর- 

225.                     ,         ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৯৩৫২৫৯৫২৫ 

226.                  ,         ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৯১৫৯৯১৩৩৬ 

227.                    ,           ,              ,ঢাকা,প্টর-০১৭৪৮০২২৮৪৪ 

228.                ,           ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৫১৫২৬০৮৬৫ 

229.                        ,            ,               ,ঢাকা,প্টর-০১৬৭৬৩৪৪৫১০ 

230.               ,        ,               ,ঢাকা,প্টর- 

231.  জািাতুর ভাওয়া, নুজীফ শ্বফজ্ঞান   শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৭৫০০৯৫২৪ 

232.  মুােদ ারভান, শ্বজন প্রপ্টকৌর ও জীফপ্রমৄশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৭১৭৬৪৫৭৬ 

233.  জাশ্বকয়া সুরতানা সযাশ্বজ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৩০৯৪৭৩৭২ 

234.  ানশ্বজদা অিায নূপুয, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর:     

235.  পাযানা ফশ্বফ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৫২৯৯৮৬৬৮ 

236.  তহুযা অপ্টভদ সূিী, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৮৫৭৬৫০৭৯ 

237.  জািাতুর যাশ্বপয়া, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৭৫৪৬৭৮০৭ 



 

 

238.  শ্বভষ্টা সগাস্বাভী, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

239.  প্রীশ্বত রতা িক্রফতী, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

240.  াশ্বপনা জাান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ০৯ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ সাভফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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241.  তাশ্বনয়া সুরতানা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

242.  ঈপ্টে াপ্টকযা, প্রশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৩৮১০৮৭০০ 

243.  মাশ্বযন রুনী, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৩৮৯৭২৬৫৯ 

244.  াশ্বতয যঞ্জন শ্বফিা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

245.  সভাফাশ্বিযা সফগভ, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৫৬৭৮৩৩৪ 

246.  আযাত জাান, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৮৫১৩৫২০৮ 

247.  শ্বযয়াদ যায়ান অশ্বফয, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৬৭৬৯০০৮২৭ 

248.  পাপ্টতভা তুজ সজাযা াশ্বনয়া, নুজীফ শ্বফজ্ঞান, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

249.  াশ্বদকা অখতায, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

250.  ভশ্বযতা অপ্টভদ শ্বরয়া, মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

251.  শ্বযাজুভ মুশ্বনযা সাাআনী, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৬৮৯৯১৩৮৫৭     

252.  ায়রা কফীয, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৫১৫২১৬১১২  

253.  সভাঃ অশ্বযফুর আরাভ, শ্বিশ্বনকযার পাভ থাী এন্ড পাভ থাপ্টকারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৩৩১৭৪৭৪৪ 

254.  শ্বজয়া ঈশ্বিন ভাছুভ,পাভ থাীঈটিকার সটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৬৮৩৭৬০১৬৬ 

255.  সভাঃ অশ্বকুজ্জাভান ভূআয়া, ঔলধ ও প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

256.  এভ াজ্জাদুর আরাভ ঔলধ ও প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৬৭০৩৪০২৮৮  

257.  সভাঃ অবু সুশ্বপায়ন, পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বি ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭২২৯৬২০৫৮ 

258.  সভাঃ শ্বভযাজুর আরাভ, পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭২৩৬২২১৬০ 

259.  তাশ্বিয়যা অখতায, পাভ থাশ্বঈটিকযার সকশ্বভশ্বি, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৮০৩৯৯৪৫৫ 

260.  পাাদ আভশ্বতয়াজ যভান, পাভ থাী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

261.  ভাশ্বফয়া খাতুন শ্বভশ্বর, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৬২৯২৩১২২ 

262.                   , মৃশ্বিকা, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৭৬৪৩৬৭১১ 

263.  সভৌসুভী খাতুন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৫২১০৮২৪৩ 

264.  জািাত অযা ঝন থা, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৯২৭৩২০০৯৫ 

265.  সভাঃ অব্দুল্লা-শ্বর-ভারুপ, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৫৩১৪৩৭৬৩৩৫ 

266.  সভাছাঃ অশ্বজজা সফগভ, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৫১২৮১৫২১ 

267.  সভাঃ খাপ্টদমুর আরাভ, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৫৭০১২০১৩ 

268.  সভাঃ অর জাশ্বদ,ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৭৯২৬৭২৩৬৮ 

269.  যশ্বফঈল্লা ভ ুঁআয়া, ভৎস্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৪৩৩৮০৪২৭ 

270.  াযশ্বভন অকতায,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৭৩৮৬৩৩০৯০ 

271.  ভশ্বনকা াা, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৫২১১২৩২০ 

272.  াভীভ সাাআন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

273.  সুশ্বভ অিায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর: ০১৯৮৫৮৭০৮৪০ 

274.  সভপ্টদী াান আভযান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান   শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

275.  সভাছাঃ ভাপরুা সজশ্বযন, ভাদ্র শ্বফজ্ঞান   শ্বফবাগ,ঢাকা শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর: ০১৮৪৫৬২৫৮৩৩ 

276.  সভাঃ ভঞ্জুরুর আরাভ, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

277.                ,           ,                ,ঢাকা-সর-০১৬৮২২৬৪৭৮৩ 



 

 

278.                  ,      ,                ,ঢাকা-সর-০১৯১৪৫১১৫৩১ 

279.             ,           ,                ,ঢাকা-সর-০১৬৭১৩৫৪১৮১ 

280.  াভীভা নাশ্বযণ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা,জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা,সর-০১৯১৫৪৬২১১৪ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১০ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ ভেরফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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281.  ানশ্বজদা অপশ্বযন, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৪৭২৭৩১১ 

282.  নাজনীন যকায, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯৭১৭১৭১৬৩ 

283.  ায়ভা যভান যশ্বথ, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৬৬৬৮৬৭৭৬ 

284.  নুযাত আয়াশ্বভন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮৯৬২১৩৫৭ 

285.  তানবীয অপ্টভদ, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৮৭৫২১১৩৮৩ 

286.  াশ্বদয়া জাান, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৯২১৬৫৭৫৫৯ 

287.  ছাশ্বফকুন নাায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮২১৫২২২৭ 

288.  দৃশ্বষ্ট ভশ্বন াওরাদায, ভপ্টনাশ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭২১-২৬৯৮৮২। 

289.  জাপ্টয়দা অিায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৭৭৬-২২৫৯৮৫। 

290.  সভাঃ সভপ্টদী াান, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা, সর-০১৬৮০-৪৭২৭৪০। 

291.  াভীভা নাশ্বযন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, ঢাকা 

292.           ,           ,                ,ঢাকা, সর-০১৬৮৭৭৯২১৭৫ 

293.        ,           ,                ,ঢাকা,প্টর-০১৭৬০০৩২১৮৭ 

294.             ,           ,                ,ঢাকা,প্টর-০১৬৮৩৯৫৫১২১ 

295.                   ,           ,                ,ঢাকা,প্টর- 

296.                 ,         ,                ,ঢাকা, সর-০১৭৩১৩৬৬৩২৫ 

297.                ,        ,                , ঢাকা,প্টর- 

298.             ,         ,                , ঢাকা, সর-০১৯৫৯০২৫৪১৬ 

299.          ,         ,                ,ঢাকা,প্টর-০১৬৮০৯৬৫৫৩৪ 

300.                  ,         ,                ,ঢাকা,প্টর-০১৯৫৬৭১২৬১২ 

301.                ,         ,                ,ঢাকা,প্টর-০১৯২৩০৭৫৮৬২ 

302.             ,         ,                , ঢাকা 

303.              ,         ,                , ঢাকা,প্টর-০১৫১৫৬০৪১০৫ 

304.       ভা      ,         ,                ,ঢাকা, সর-০১৯৬০১৫১১৮৪ 

305.           ,         ,                ,ঢাকা, সর-০১৭৯৭১৩৪৪২১ 

306.            ,         ,                ,ঢাকা, সর-০১৯৫১৩১৯১৯৭ 

307.         ,         ,                ,ঢাকা-সর- 

308.  সভাঃ তানবীয অপ্টভদ, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

309.  সভা. অব্দুল্লা অর সনাভান খান,ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

310.  তাব্দী াা, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা-০১৭৪৪৫০০২৭৪ 

311.  খাআরুর আরাভ খান, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

312.  সভাছাঃ নুযাত জাান অযফী, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

313.  যাজীফ দি শুভ্র,ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

314.  নওীন ভশ্বনয, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

315.  সভাঃ শ্বভজানুয যভান,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৩৮২১৪৬৭২ 

316.  অযাফুজ্জাভান শ্বফপ্লফ, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

317.  াশ্বফনা অিায, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা, সর: ০১৭৪৩৪৮৯৯৪৪ 



 

 

318.  যাপ্টফয়া অিায, নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা, সর: ০১৭৩২৯৭৩২১ 

319.  অশ্বভনা অিায, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,০১৮৪৬৬০১৫৭৯ 

320.  সভাছাঃ াযশ্বভন সুরতানা, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১১ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ বুধফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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321.  পাশ্বতভা সপযপ্টদৌ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৯৯৬৬৫০১২৪ 

322.  সভাঃ অবু াইদ, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

323.  সভাঃ ারভান াশ্বকন,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

324.  সভাঃ অব্দুর খাপ্টরক, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাক  

325.  ঈিভ ভন্ডর,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা, 

326.  সভাঃ অব্দুর ভশ্বজদ,াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

327.  সভাঃ জীফ যানা, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

328.  ভাাফা অরফাফ ঈফী, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকাপ্টর: ০১৭৩৮০৯৩২৮৫ 

329.  সভাঃ শ্বযয়াজ ঈশ্বিন, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

330.  সভাঃ জারার ঈশ্বিন ,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৯২২৫৮২৫৩৩ 

331.  সভাঃ ভইনুর াান,ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

332.  সভৌশ্বযন অিায, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৬৬৫৮৪৫৮৮ 

333.  পাপ্টতভা অিায প্রভা,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

334.  ানশ্বজদা াযশ্বভন খুশ্ব,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

335.  সভাঃ আকফার সাপ্টন ,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগজাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

336.  সভাঃ সারায়ভান সাপ্টন,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

337.  পাাদ অেদ তন্ময় সিৌধুযী, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৮৭৯৯৮৮৭৯৫ 

338.  শ্বযপাত জাান,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা, 

339.  তাশ্বভনা খানভ,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৬২০২২৭৪১৯ 

340.  াযশ্বভন নাায ভশ্বন,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৬০৮৭২৭১৩ 

341.  পাযজানা জাপয শ্বনাত,ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

342.  শ্বদশ্বত শ্বফিা, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

343.  সভাঃ াাদাত সাপ্টন,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৩৭৭৪৬৮৯৯ 

344.  ওভান গশ্বন,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৪৫৯১৯৮৪৫ 

345.  ঈপ্টে ভাফুজা ারা,প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

346.  সভাঃ ভাযজান যকায, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

347.  সভাঃ ভামুদুর াান, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

348.  াভান্তা খান, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা, সর: ০১৯৬৪৪৫১২৭৬ 

349.  মুােদ াপ্টদকুর আরাভ, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা 

350.  সভাঃ ভাজারুর আরাভ, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিশ্বফদ্যারয়, াবায, ঢাকা  

351.  তাশ্বয়া তাছশ্বভন নন্যা, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭৪২৭৭২৮৪৬ 

352.  সভাপ্টর ঈিীন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা 

353.  সভাঃ অব্দুর াশ্বকভ, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭৬২৮৮৮৭৫২ 

354.  সভাঃ নুরুর হুদা, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭৬২৮৮৮৭৫২ 

355.  সনাভান অর মুিাদীয, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭১৫২২২৬২৬ 

356.  সভাঃ অশ্বকুয যভান, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭২৩৩১৭৬৪৩ 

357.  সভাঃ এভদাদুর ক, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭২৩৩১৭৬৪৩ 



 

 

358.  ানী অিায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা 

359.  পাযজানা অিায,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা  

360.  যাপ্টদা ফানু, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭৯৮৪৯০০২৪ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১২ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ বৃস্পশ্বতফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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361.  কযফী াা, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, সর: ০১৭৩১৯১১০১৪ 

362.  পাপ্টতভা তুজ জুফাআদা, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,সর: ০১৯৬৬০৯৪৬৩৪ 

363.  আন্দ্রজীৎ ফভ থন ,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ  শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭৫০৯২২৮৮৭ 

364.  াাদাত সাপ্টন, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭৬৬৩০৫১০৫ 

365.  আজাজুর আরাভ,াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা 

366.  অাদুল্লা, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৯৩৫৭০০৭৪৮ 

367.  ায়ভা অিায ভশ্বদনা, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৮৩২০৬২১৮৬ 

368.  তানশ্বজনা পাযান ঈভা, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭৯৬৮৩৯৯০৯ 

369.  এ এআি এভ াভীভ অর ভামুন, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭২২২৭৫৭৩৪ 

370.  সভাঃ অযাফুর ক, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭৫৬৮২৭৪৭১ 

371.  সভাঃ ািাভ সাপ্টন, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭২৭২৭৬১৭৪ 

372.  সভাঃ যশ্বফঈর আরাভ, াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৯৫৬৯৫৪২৭ 

373.                ,                 ,                    ,     ,   :০১৭৯৬৫২৪৪৭১ 

374.  সভাােদ যাশ্বকবুয যভান,                ,                    ,     ,সর:০১৯২৪৬৮২৪৪০  

375.                  ,                ,                    ,     ,   :০১৯৬৬৪৫৩৯৫৮ 

376.     :          ,                ,                    ,     ,   :  

377.              ,                ,                    ,     ,   :০১৭০৫০৭১০২৪ 

378.     :          ,                ,                    ,     ,   :০১৯১২২০৩২২৩ 

379.     :            ,                ,                    ,     ,   :০১৭৫৩০৮৯১৫১ 

380.              ,                ,                    ,     ,   :০১৭৯৮৬৯১৮৪০ 

381.                ,                 ,                    ,     ,   :০১৭৩৪৯০০০১০ 

382.                ,                             ,                    ,     ,   :০১৯২১০৯৩৮৬০ 

383.                   ,                  ,                    ,     ,   :০১৭২৭২৩৯৫৪৮ 

384.                ,                 ,                    ,     ,   :০১৭৩৮৪৬৯৮৯৭ 

385.                      ,                 ,                    ,     ,   :০১৭৪২৯১৮৯৫৯ 

386.            ,                 ,                    ,     ,   :০১৯৭১৯০৪২২০ 

387.     :        ,                 ,                    ,     ,   :০১৭৮৯৩৮৯২৩৯ 

388.                   ,                 ,                    ,      

389.     :            ,                 ,                    ,     ,   :০১৬৭৫২০৮৬৪৬ 

390.                ,                                    ,                    ,     ,   :০১৭৪৭৭৪০১৬২ 

391.            ,                             ,                    ,     ,   :০১৯৫৭৯৭৩৬৭৩ 

392.               ,                            ,                    ,     ,    :০১৯৫৭৫০২৮৩৩ 

393.     :             ,                             ,                     ,     ,    :০১৭৪৯৩১৯১৯৮ 

394.     :             ,               ,                     ,     ,    :০১৯৫৭৫০২৮৩৩ 

395.               ,                  ,                     ,     ,   :০১৭৭২০৬৫৬০৯ 

396.                     ,              ,                    ,     ,    :০১৯১৬১৮৬১৭৬ 

397.                 ,                                   ,                    ,      



 

 

398.  নাপ্টয়যা জীফন, প্রাণযাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান      ,                    ,     ,প্টর: ০১৭১০৪৭৫৮১৫ 

399.  পাশ্বভা জাান আঁির, প্রাণযাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান      ,                    ,     ,প্টর:০১৯৬১৮৩৮০৮২ 

400.  সভাছাঃ জািাতুর সপযপ্টদৌ,াফশ্বরক সরথ এন্ড আনপযপ্টভটিক্স শ্বফবাগ,                    ,     ,প্টর:০১৯৬১৮৩৮০৮২ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৪ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ শ্বনফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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401.             ,                               ,                     ,    ।   :০১৭২৯৩৬৩২১৭ 

402.             ,                               ,                    ,    ।    :০১৯১৬২৪৫২৬০ 

403.              ,                             ,                     ,    ।   :০১৭৩৭২৮৯৩৫৫ 

404.             ,                             ,                     ,    ।   :০১৭৫০২৬৮০৪৬ 

405.     :            ,                             ,                     ,    ।   :০১৭৯৭৫৫৯১৯১ 

406.     :            ,                                                              ,    ।   :০১৬৭৬০৯৫৪৮০ 

407.               ,                                                              ,    ।   :০১৯২৫৩১২৪৭৭ 

408.                ,                                           ,                    ,    ।   :০১৯৩৮২৩১৩৬১ 

409.                  ,                                          ,                    ,    ।   :০১৯১৩৫৫১৯৫৪ 

410.           ,                                          ,                    ,    ।    :০১৭৪১১৭৪৭৪২ 

411.     :          ,                                           ,                    ,    ।   :০১৯৬৩৪২৯৬৭২ 

412.                     ,                                           ,                    ,    ।০১৯২২৬৮৩৭১৩ 

413.                                                              ,                    ,    ।০১৯২২৬৮৩৭১৩ 

414.     :      ,                ,                     ,    ।    :০১৭২৭১২৫৬৩৮ 

415.  নুযাত জাান,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকাপ্টর: ০১৯২৪৫৯৭৯৩৪ 

416.  সভাছাঃ ঈপ্টে রাআরা উভী, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,সর: ০১৭২৫৯৯৬৩৯০ 

417.  পাশ্বভদা সুরতানা, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা সর: ০১৮২৭১২০৯৬৯ 

418.  জুয়াআশ্বযয়া যভান, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা। 

419.  শ্বভশ্বর যায়, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,সর: ০১৭৫২৯৭০৮৭৭ 

420.  প্রনফ ,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা 

421.  সভাঃ সভাস্তশ্বপজুয যভান, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকাপ্টর: ০১৭৪০০৫১৭৮২ 

422.  নূয-আ- নওীন রুম্পা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকাপ্টর: ০১৯৮১২৩১৬৬৯ 

423.  তাশ্বরভা অিায , প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, সর: ০১৭৬৪৪৮০০৬২ 

424.  স্বণ থ কভ থকায,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা, ০১৭৩৫০৯৬৫০০ 

425.  াথী যাণী যকায, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, সর-০১৭২২-৯৫৮১৭২ 

426.  ভামুনুয যীদ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৩৮-৭১২১৬৩ 

427.  অপশ্বযন শ্বপ্রয়া তালূকদায, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, ০১৭৮৯-৮৮৫১০০ 

428.  আযাত সজযীন, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭১৭৩-৭৮৯৫৮০ 

429.  সভাঃ শ্বভজানুয যভান, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ  শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়,প্টর-০১৭৯৮-৬৩৮১৪৩ 

430.  সভাঃ আশ্বতয়াক খান সিৌধুযী, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,০১৭৩৬৪১০৭৪৭ 

431.  াযশ্বভনা আয়াছশ্বভন, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৫৮৭৭৮৩৪৯                

432.  সভাঃ তাপ্টযক সুজন, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৫২-৫০৪৬১২ 

433.  সভাঃ শ্বাফ ঈশ্বিন সাাগ, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৫৬৫৭৮৬১৯ 

434.  সভাঃ শ্বযফুর আরাভ াগয, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৫১৬৭৯৫০৮২ 

435.  সভাঃ সফনী আয়াশ্বভন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৩৭৭৭৮২৫১ 

436.  সভাঃ কাভরুর াান, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৫২১৪২১২৬৫ 

437.  শ্বযশ্বনজা ভী,  ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৮৭২৩৬৪৬০ 



 

 

438.  ীভ কুভায, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৩৮৪০৫৭৩০ 

439.  সভাা: াভীভা জাান, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, সর-০১৭৮৯৬৫১৩৬৭ 

440.  সভাছা: াযশ্বভন অিায শ্বজতু, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৯৩৪৬৬৪৬৯৮ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৫ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ যশ্বফফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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441.  সভাা: তাশ্বরভা খাতুন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৮০-৫৪৯৬৩৪ 

442.  শ্বজননূযী যভান,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৭৩৩৯১৪২৭ 

443.  ওভয আভশ্বতয়াজ, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৭০৯২৮০৮৯ 

444.  অশ্বনকা নুযাত,পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৮৬৩৩১৫৩৯৫ 

445.  সভাছা: ভাফুজা যভান,পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,০১৬৭৬৪৮৯১৪৯ 

446.  সজযাশ্বতভ থয় ফভ থন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর-০১৭৫৩৬৩২৭২৮ 

447.  সভাঃ অশ্বপ আশ্বতয়াক, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান , যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর-০১৭৫৮৩৫৫৪৬৮ 

448.  তাভািা নাযীন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,০১৭২১-৭৯৮৬০১ 

449.  সভাাঃ ভাপ্তী অখতায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর: ০১৭৫০৪৬৪৯৪৯ 

450.  সভাঃ শ্বযজওয়ানুর আরাভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর: ০১৭৩৭৬৪৪৩৬১ 

451.  সভাাঃ সরতুনপ্টজযা খাতুন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৭০৮২৫২৭৬ 

452.  সভাঃ াআফুর আরাভ,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৪৪৮৯০৯৫৭ 

453.  শ্বপ্রয়াংকা যানী কভ থকায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান  শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৬৭১৬৩০৫২ 

454.  াযশ্বভন অিায শ্বরা , শ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর: ০১৯২৬৪৮৩৫৯৯ 

455.  সিতা শ্বফিা,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৫১১৮৩৪১৪ 

456.  সয়দা পশ্বযদা অকতায, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর: ০১৭০৫০০১১০৩ 

457.  সভাঃ অশ্বতকুয যভান, পাভ থাী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী, সর: ০১৭৭০৮৯৪১৭৮ 

458.  সভাঃ সগারাভ সভাস্তপা, পাভ থাী শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৪৪৭১৯৪১৭ 

459.  সভাঃ শ্বভরন শ্বভয়া ,প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিশ্বফদ্যারয়, যাজাী,সর: ০১৭৬১৬৬৪১১২ 

460.  জািাতী সপযপ্টদৌ সজযাশ্বত,সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৪০১১০৬২৮ 

461.  সভাঃ শ্বাবুর আরাভ, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২২৬০৫৪৪৫ 

462.  সভাঃ শ্বপাত যাী, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৫২১৫০৫৩৬৯ 

463.  জয়ন্ত ভাাপ্টতা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭১৭৭২৯৮৪৯ 

464.  অভা খাতুন, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৯২২৩১৫৬১ 

465.  সভাঃ াাদাত সাপ্টন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২৮৬১৮৮১৮ 

466.  সভাা: জািাতুর সপযপ্টদৌ (রুভী) ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী,সর: ০১৯৩৫৫৯৮০৫৩ 

467.  সভাঃ নাজমুর ক,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২৭৫৫৪৪১০ 

468.  সভাঃ াশ্বপজুয যভান, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৫১০৯৪৪২৯ 

469.  সভাঃ ভামুদুর াান, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২০২১৪৬৫৮ 

470.  সভাঃ অব্দুর াশ্বভদ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৪৬৬৯৯৯৭৪ 

471.  সভাঃ জাশ্বদুর আরাভ, প্রাণ যাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৮৮১৯৭৯৪৪ 

472.  পাযানা অপপ্টযাজ সজযাশ্বত, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী,সর: ০১৯৩৬১১০২০১ 

473.  নুযাত জাান শ্বভশ্বথ সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী,সর: ০১৭২৬৭১৪৩৫৬ 

474.  ফনশ্রী যায়,সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৫৭৫২৮৬৯৪ 

475.  সভাঃ সযজওয়ান অর ভামুদ,সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২৩৪০২৮১৩ 

476.  সভাছা: াযশ্বভন সুরতানা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৭৭৬৭৯০৭৬ 

477.  াআফুর আরাভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৫৮৪৩৪১৯২ 



 

 

478.  সভাঃ জাশ্বদুর আরাভ,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭২৩২৫৪৩৯২ 

479.               ,         ,                  , ০১৭৪৫৩১৬৪১৮ 

480.                    ,                        ,                  , ০১৭১৫২২১৭৮২ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৬ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ সাভফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 

 
 

 

নং অপ্টফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও সভাফাআর নম্বয 

১ ২ 

481.                 ,         ,                  , ০১৭৭০৮৭০৩৪৮ 

482.            ,                                    ,                  , ০১৭৭৪০২৯১০৩  

483.                   ,                                    ,                  , ০১৭০৫৯৮৮৬৩৪ 

484.                    ,         ,                  , ০১৭৪৫৪৫৭৭৭০ 

485.              ,         ,                  , ০১৭৪৩২৫৫৪৫২  

486.              ,        ,                  ,০১৭৪৯৩৬৭২৫৫ 

487.                    ,           ,                  , ০১৭৬৭-৫৫৯৬২২ 

488.           ,          ,                  , ০১৭৩৯০৩১৪৩৪ 

489.                ,           ,                  , ০১৭০৫৮৪৯৯৬১ 

490.               ,          ,                  ,০১৭২৫৭৩২৮২০ 

491.              ,           ,                  ,০১৭৯০১৬০৮৮৮ 

492.              ,           ,                  ,০১৭৪৬৩৩৭৯৯৬ 

493.                   ,                                    ,                  , ০১৭১৭ ৪১২৩৭৮ 

494.               ,                                    ,                  , ০১৭৬৪৯৭২১৭৮ 

495.              ,           ,                  , ০১৭৩০৯১৮২৬১ 

496.                    ,           ,                  , ০১৭২৩৫৭১০৫৫ 

497.          ,           ,                  , ০১৭১৭২৬৮৭৫২ 

498.                   ,         ,                  , ০১৭৪৫৫৭৮০৭৭ 

499.               ,                                    ,                  , ০১৭১৯০৫৯৪৪৩  

500.            ,           ,                  , ০১৭৭৬৮৪১৩৪৬ 

501.                     ,                  ,                  ,০১৭৩৭৮৪০০৯০ 

502.             ,           ,                  , ০১৭৩৭৩৯৪৪৩০ 

503.                       ,                        ,                  ,০১৫১৫২৭৮১৩৮ 

504.                    ,                                    ,                  , ০১৭১০৪৫৮৭১৯ 

505.           ,          ,                  , ০১৭৯০০৯৬৬৮৫ 

506.          ,          ,                  , ০১৭৭৬৬৪১৩৩৩ 

507.                   ,                        ,                  , ০১৭৫১৩৯২৫৯০ 

508.                       ,                        ,                  ,০১৭৭৪৪১৭০৫২ 

509.                 ,                        ,                  , ০১৭৬৭২৮২৩১৮ 

510.                  ,                                    ,                  ,০১৭২২০৬০৫৫২ 

511.                    ,           ,                  , ০১৭২৮৪০১৫৪৪ 

512.                  ,         ,                  , ০১৫৫৭৭৭৭৯০৩ 

513.         ,                        ,                  , ০১৭৬৬১৯৫৮৬৭ 

514.                         ,                                    ,                  ,০১৭৬৫৯৭৪৭৯৫ 

515.            ,                                    ,                  ,০১৭৪২৫০০৬০১ 

516.                  ,           ,                  ০১৭১০০০১৯২৭ 

517.                 ,                 ,                  , ০১৭৭৭৫৩৫৬৫৫ 



 

 

518.              ,         ,                  ,০১৭৫১০৯৫৩০৯ 

519.                       ,                  ,                  , ০১৭৩৭১১২১০৭ 

520.                  ,                        ,                   

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৭ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ ভেরফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 

 
 

 

নং অপ্টফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও সভাফাআর নম্বয 

১ ২ 

521.                   ,         ,                  ,০১৭৩৭৮৬১৬৫৫ 

522.              ,         ,                  , ০১৭৩৭৫৫৩৪৪১ 

523.                ,         ,                  ,০১৭২২৩৭৫৪০৮ 

524.                     ,         ,                  ,০১৭৫০৪১৮০৮৫ 

525.                   ,         ,                  ,০১৭৬৫৯৬৪১৭৭ 

526.                  ,                        ,                  , ০১৭২২৬৮০৪০৬ 

527.              , প্রাণ-                   ,                  , ০১৭২৯৪৩৮০৪৫ 

528.               ,         ,                  , ০১৭৯৪৯১১০৩৮ 

529.  অপপ্টানা াযবীন,প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭১৮২০০৭৩৭ 

530.  সভাঃ জাােীয অরভ, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৬৮৪৮৩৪৭৩ 

531.  অশ্বযনা কুভকুভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৩৭০৫৭১৬৪ 

532.  অংগুযী অিায ীযা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৭৩৫৪৫৭৭৬ 

533.  এভ, সক, প্রশ্বতবা যাণী প্রীশ্বত, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৩৭০৭৬৭২৬ 

534.  াপ্টরক অপ্টভদ জীফ, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৩৯৫৪৪৯৫৯ 

535.  সভাঃ অবু আব্রাশ্বভ শ্বশ্বিকী, প্রাণযাায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী,সর: ০১৫২১২১২১৫৩ 

536.  ফনভ অকতাযী, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ , যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৬৫৩৫০৩৯৯ 

537.  তাশ্বনয়া তাশ্বনভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৭০৪২১৪৮৮ 

538.  সভাছা: ন্তযা খাতুন, প্রাশ্বণশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৪৪২৩৯৫৫৪ 

539.  সভাছা: সপারী খাতুন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৪৩১০৫৫০৫ 

540.               , ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৩১২৫৬৫৯১ 

541.  ভভতাজ সুরতানা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৭৭৭৩৩৪৯৪১ 

542.  মুিা দা, প্রাণ যায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৮৪-৫৫৩৮২০১ 

543.  ােী অিায, প্রাণ যায়ন, নুপ্রাণ ও নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৭৬৪৬১৩৮৬৮ 

544.  তাশ্বনয়া ফাায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৭৪১০১৯২৭৭ 

545.  সুশ্বপয়া আরাভ সুভা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ, সর-০১৯৩৭৫৩৯৪৪৭ 

546.  বাস্কয সদ,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ, সর-০১৭২১৫২৪৬৫৮ 

547.  সযজাঈর পাশ্বভা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৯৪৪৫৯৭৪৪২ 

548.  াশ্বদয় শ্বফনপ্টত কাপ্টভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ, সর-০১৯৪২-৭৪১১৫০ 

549.  তাশ্বভনা অিায শ্বঈশ্বর,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৯৫৬৩৭৪৮০২ 

550.  ভানাজ আরাভ সাশ্বনয়া, আন্সটিঈে ফ সভশ্বযন াপ্টয়ন্স এন্ড শ্বপাশ্বযজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ, সর-০১৭৫৯৪৫৩০৫১ 

551.  সভাঃ অশ্বযফুজ্জাভান, যায়ন শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ-০১৭৪৬৬১৮৬৬৬ 

552.  এশ্বন ফড়ুয়া, প্রাশ্বনশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ-০১৭৬৮২৯৫৯৩৩ 

553.  তাশ্বনভা কাঈছায,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ, সর-০১৮৪৯৫২০৭৮৩ 

554.  সভাঃ শ্বাবুর ক,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৫৭১৭৩৮৪৪৮ 

555.  শ্বদনা অিায, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,০১৮৪৬০১৯৯২৭ 

556.  শুব িন্দ্র দা,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৮২১৬০৫৭৪৩ 

557.  সপৌশ্বজয়া সুরতানা ফাশ্বি,সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনানশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৯২৭০৬৩৯০৭ 



 

 

558.  অপযা নাওয়ায ভাশ্বয়া,সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনানশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৬৭৪৭৯৯৪৪৪ 

559.  শ্বংশ্বক সিৌধুযী, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৮২৬৬২৯৬৩৮ 

560.               ,            শ্বফবাগ, িট্রগাভ শ্বফিশ্বফদ্যারয়, িট্রগাভ,সর-০১৮১৮৫৭২৯৩৬ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৮ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ বুধফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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561.  পাশ্বভদা শ্বফনপ্টত ওয়ারী, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ 

562.  নাশ্বফরা যভান, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ,িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ 

563.  অশ্বজজুর ক, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৯৪৪৫৩৫৮০৭ 

564.  নওযীন ভশ্বনয প্রভা, পাভ থাী শ্বফবাগ,িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ,সর:  

565.  নু-জাশ্বত-জাশ্বফন,  সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৯৩০৫৪০৪১১ 

566.  ভাাশ্বদয়া কুভকুভ, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৭৩৮০৫৩৯৫৭ 

567.  সভাপ্ট থদা অখতায, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৮৬৭১০৭০৮৮ 

568.  অব্দুল্লা-অর-সভাকাযযভ, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৯২৭৪২৮৩৫৪ 

569.  সভাঃ পয়ার সাপ্টন, মৃশ্বিকা শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ,সর: ০১৮৪৯২৬১৮৯৩ 

570.  অপপ্টযাজা তাশ্বভনা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৮৭১৮৫৬৯৪৪ 

571.  যাী াান সিৌধুযী, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৭৫১৪৬৯৮৮৮ 

572.  সভৌসুভী সবৌশ্বভক, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর:০১৮৫১০৪৫১৬৪ 

573.  রুপ্টফর িন্দ্র শ্বং, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৬৭৬৪০৫২৯১ 

574.  সভাঃ শ্বগয়া ঈশ্বিন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮১২৭৪১৮১৬ 

575.  সভাঃ াশ্বপ ঈল্লা ভূঞা, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৭৩৪৩৯৮৩৮৫ 

576.  সভাঃ নাজমুর হুদা, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৭৫০৬০১০৪০ 

577.  অযভান অপ্টভদ, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮১৬৪৮৪৫৮৬ 

578.  সভাােদ াভীভ াান, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮৩৯৪৫৯৬৫৮ 

579.  সভাঃ আকফার সাপ্টন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ,প্টনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী 

580.  সগৌয াা, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৭১০৭৯২৬৬৮ 

581.  শ্বফজয় রক্ষী াা, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৭৮৮৩১৩১৩৩ 

582.  সুশ্বভতা ভন্ডর, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮৩৮৯৮১৩৩২ 

583.  াযশ্বভন জাান, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮৩২৪৪২৭৩৭ 

584.  অফদুল্লা অর ভামুদ, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৬৭০৮৩৫৩৫৩ 

585.  াপাপ্টয়ত অপ্টভদ শ্বশ্বিকী, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৬৭৭৮৪২২৯২ 

586.  অশ্বযফুর আরাভ, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর- 

587.  সভাঃ অশ্বতকুয যভান, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৬৭৬-২৩৮৩১৬ 

588.  পখরুর অপ্টফদীন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮৩৪৩৬৮৩০৮ 

589.  সভাঃ ছাপ্টযায়ায ঈশ্বিন, পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৭৪১৪৪৬৪৮৩ 

590.  পাশ্বযীন াাদাত, ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, সনায়াখারী, সর-০১৮৩৮২৭৫৬৭৪ 

591.  সভাঃ ওভয সযজা শ্বয়াভ,পাভ থাী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭২৯৩৮৩৬৮৭ 

592.  তাশ্বনভ পাশ্বযা সনাীন, পাভ থাী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭৫৮৯৭০৩৭৪ 

593.  সুশ্বভতা যানী াা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৮১১৫৫৪২০৯ 

594.  আভাভ সাপ্টন,নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭১২২২৭১৯৪ 

595.  সুতা সবৌশ্বভক, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৮৩৫২৭৯৫৮৮ 

596.  আশ্বত ফড়ুয়া, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭৫৭৭৯৯০২২ 

597.  ানশ্বজদা াযশ্বভন, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭২৫৮২৮১৪৯ 



 

 

598.  যওনক জাান, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৯২৬২১৭৮৫২ 

599.  সাভা সদ, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৭৮৮৩৯৮৫২০ 

600.  পাযওয়া মুভতাশ্বনা, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী,সর: ০১৮৪৫৪২৩৮৫০ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ১৯ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ বৃস্পশ্বতফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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601.  নকুর িন্দ্র সবৌশ্বভক ,নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৮২৫২৯৯৮২৪ 

602.  জয়শ্রী যায়, পাভ থাী শ্বফবাগ, সনায়াখারী শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৬৭৫০৮৬১৫৭ 

603.  পাযানা রাবরী, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৭৯৩০৯৩০৪৯ 

604.  সভাঃ সভাস্তাশ্বপজুয যভান, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৯১৮৪৩৪৪৮৭ 

605.  শ্বফে কুভায যদায, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ , খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৭২২৮০১৩১৩ 

606.  নুপুয যানী াওরাদায, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৭৫৭৬৪২৪৬৭ 

607.  সভাছা: ানশ্বজদা আয়াশ্বভন, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা,প্টর-০১৭৪৮৩২৫৪৩১ 

608.  শ্বনশ্বথয়া যভান, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৭৪০৯১৯০২৫ 

609.  কাভরুন নাায, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা,  সর-০১৭১২১০০৮৪৮ 

610.  অপ্টভনা খানভ, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৭৪৩-৭৫৫১৬৮ 

611.  াীন কাশ্বদয, পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফশ্বিফদ্যারয়, খুরনা, সর-০১৯৯৬৫৬৩৫৪৬ 

612.  সভাঃ াআদুর আরাভ, পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা, সর: ০১৫২১২৪০৩৩৫ 

613.  সাবন রার সদফনাথ, পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা, সর: ০১৭৩৪৮৭৮৮৮৭ 

614.  শ্বপ্রতভ কুন্ডু, পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা, সর: ০১৭১০৪৪৮৬৬০ 

615.              , পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা,সর: ০১৭১১১৪৬৩৩৬ 

616.           , পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা,সর: ০১৯১৪৯১৮২৫৭ 

617.              , পাভ থাী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ, খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা, সর: ০১৬৮১৮৮৩৩৩৮ 

618.    ,   ,                  , পাপ্টভ থী শ্বেশ্বশ্বপ্লন শ্বফবাগ খুরনা শ্বফিঃ, খুরনা, সর: ০১৫২১৩৩৫২৫১ 

619.                  ,                      ,               , সর: ০১৯১৬৪৮৭৬৩৩ 

620.                 ,                                 ,      , সর: ০১৭৭৪০৮২৬৯৮ 

621.                ,                     ,           ,      ,সর: ০১৭৩৭২৭৫৩৫০ 

622.                  ,                                          ,            ,      , সর:  

623.            ,                                    ,            ,      , সর:  

624.                   ,                                   ,            ,      , সর: ০১৯১৭১৮২৩৯১ 

625.                   ,                                   ,            ,      , সর: ০১৭১০০৬২৩৯০ 

626.              ,                                          ,            ,      , সর: ০১৭৭৬৫০৩৫৬৭ 

627.           ,                                    ,           ,      , সর: ০১৭১৫১৮২৬১৬ 

628.  সভাঃ জহুরুর আরাভ ,                                   ,            ,      , সর: ০১৭৩৭৩৭৭৩৭২ 

629.  সভাঃ াদুরুর াান সিৌধুযী,                                    ,            ,      , সর: ০১৯৩৭৭২৯৭৪৬ 

630.                   ,                                          ,             ,      , সর: ০১৭৪৭৫৩১৮৬৮ 

631.             , প্রাণ যায়ন ও নুপ্রান শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, াাজারার শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফিঃ, শ্বপ্টরট, সর: ০১৫২১৩৩৫২৫১ 

632.  পাযজানা ক,                                ,                          ,      , সর: ০১৭৯৮০২৬৯০৫ 

633.  তানবীয সাপ্টন,                               ,                          ,      ,সর: ০১৬৭৪৬২২০৪৫ 

634.  াফশ্বযনা শ্বভতা শ্বন,                                ,                          ,     , সর: ০১৭৬৬২১৮৩০০ 

635.  সভাঃ নূয অাদ াহ্,                                ,                           ,      , সর: ০১৭২৩৩৮৮১৯৯ 

636.  সভাঃ তানশ্বজজুর ক,                                ,                           ,      , সর: ০১৭২৫৭২৭৭২২ 

637.  তাব্দী ার,                                      ,                          ,      ,সর: ০১৭১৬৫৯০২১২ 



 

 

638.  সভাঃ যাপ্টদুর আরাভ,                                ,                          ,     , সর: ০১৭২৩০৫৬৫৬০ 

639.                   ,                 ,িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ,সর: ০১৭৬৩০৫৯৭৮৭ 

640.                  ,                  ,িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ,সর: ০১৭৯১১৫০৫৬৪ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ২১ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ শ্বনফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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641.    তা        ,                  , িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৭৫৭৬২৫৬১১ 

642.                  ,                     , িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৭৮৯৭৯১৯০২ 

643.              ,                                        , িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর: ০১৮৭৯২৩০০২২ 

644.             স্না      ,                      , সনায়াখারী শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর:  

645.             ,                     , সনায়াখারী শ্বফিঃ, সনায়াখারী, সর: ০১৫২১৩৫১০২৯ 

646.  সভাঃ াপ্টজদুর আরাভ, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান      , টুয়াখারী                  , টুয়াখারী, সর: ০১৭৫১২৭৬৪৭৭ 

647.  ভাবুফা খানভ, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান      , টুয়াখারী                  , টুয়াখারী, সর: ০১৭৭৭৮৭৭৮০৩ 

648.  নাাশ্বযনা অিায, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান      , টুয়াখারী                  , টুয়াখারী, সর: ০১৭৭১৫৪০৫৬৭ 

649.  পাযজানা অিায সুখী, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান      , টুয়াখারী                  , টুয়াখারী, সর: ০১৭৪২৯৪৭৩৯ 

650.  মুশ্ববুল্লা, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান      , টুয়াখারী                  , টুয়াখারী, সর:  

651.  সভাঃ যাপ্টর ঈশ্বিন, সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ      , মপ্টায                  , মপ্টায, ০১৯২৫৫৩৯৯৫২৭ 

652.            ,                শ্বফবাগ,                         ,         ,     , সর: ০১৭১৪২৩৪৫০৮ 

653.  যাওনাক সিৌধুযী প্রজ্ঞা , সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং এন্ড ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ শ্বফবাগ, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ িট্টগ্রাভ, সর: ০১৮১৯৬৩৪৭৯৫ 

654.  রাবরী অিায, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,  মপ্টায শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, মপ্টায, সর-০১৭৫০৩০৮৬২০ 

655.  নন্ত ভন্ডর, নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,মপ্টায শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, মপ্টায, সর-০১৭৫১৩৭৯৫৬৫ 

656.  তভা যানী ভজুভদায, শ্বজন প্রপ্টকৌর ও সজফ প্রমৄশ্বি শ্বফবাগ, মপ্টায শ্বফজ্ঞান ও প্রমৄশ্বি শ্বফশ্বিফদ্যারয়, মপ্টায, সর-০১৭৫৩৪০৪৩৪০ 

657.            ,               ,                             , ০১৯১৬৫২৩৪৯৬ 

658.                     ,          ,                             , ০১৭১২৪৭৭৬৩৫ 

659.                 ,            ,                             , ০১৯৪৭৬২৩৬৬৪ 

660.               ,               ,                             , ০১৭৬৫৭৭৬৭১৫ 

661.         ,            ,                              

662.                 ,                ,               , ০১৭১২৪৪৮৮২২ 

663.                   ,               ,                             , ০১৭৫৩০২৮২৮৩ 

664.           ,                      ,                              

665.              ,            ,                            , ০১৭৩০২৬২২৬৮ 

666.           ,            ,                             ,  ০১৭১১৮৪৪৮৬৬ 

667.                   ,            ,                             ,   ০১৭২২০৩৬৩৬৩ 

668.  আশ্বত অিায, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং শ্বফবাগ, ভাওরানা বাানী শ্বফিঃ টাংগাআর, সর: ০১৯৩৬৮৬০৮৩৬ 

669.  ভামুন শ্বভয়া, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং শ্বফবাগ, ভাওরানা বাানী শ্বফিঃ টাংগাআর, সর: ০১৭৪৯৫০২১৪৯ 

670.  ভজনু শ্বভয়া, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং শ্বফবাগ, ভাওরানা বাানী শ্বফিঃ টাংগাআর, সর: ০১৭৩২৫১৪৬৫৯ 

671.  াপায়াতুর আরাভ,ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং শ্বফবাগ, ভাওরানা বাানী শ্বফিঃ টাংগাআর, সর: ০১৯২৫৪১৬৬২১ 

672.  সুভাআয়া যভান, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং শ্বফবাগ, ভাওরানা বাানী শ্বফিঃ টাংগাআর, সর: ০১৭১৬৫০৯০১৮ 

673.  শ্বপাত-আ-সপযপ্টদৌ,পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ ঢাকা, সর: ০১৬৭৬৭৯১৯৬৫ 

674.  সয়দা ায়ভা অরভ, পুশ্বষ্ট ও খাদ্য শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ ঢাকা 

675.  োঃ াশ্বযয়ায অপ্টভদ,পাপ্টভ থী শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ ঢাকা, সর: ০১৬৭৬৭৯১৯৬৫ 

676.  সভাঃ ভামুন াওরাদায, ভাটি, াশ্বন ও শ্বযপ্টফ,ঢাকা শ্বফিঃ ঢাকা,সর: ০১৫১৫২১৬৩১৪ 

677.  সভাঃ াপ্টনওয়াজ সাপ্টন,ভাআপ্টক্রাফাপ্টয়ারশ্বজ শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা। সর: ০১৮৩৩০৭২৯২৮ 



 

 

678.  াভীভা অিায, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ জাােীযনগয শ্বফিঃ াবায, ঢাকা।,সর:  

679.  াদ াান াশ্বফ,ব্রাক শ্বফিঃ ভাখারী, ঢাকা,সর: ০১৭১৭৩২৩২৪০ 

াক্ষাৎকায গ্রপ্টণয তাশ্বযখ: ২২ প্টটাফয,২০১৭ সযাজ যশ্বফফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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680.  োঃ াশ্বদয়া সুরতানা সযভা, সযশ্বপ্টযটযী সভশ্বেশ্বন শ্বফবাগ, জাতীয় ফক্ষব্যাশ্বধ আনশ্বিটিঈট ও াাতার,ভাখারী,  ০১৭১৬৯৭৬৩১৭ 

681.  নাইভা তাীন, ফাপ্টয়াপ্টটকপ্টনারশ্বজ এন্ড সজপ্টনটিক আশ্বঞ্জশ্বনয়াশ্বযং,জাােীযনগয শ্বফিঃ  াবায ঢাকা, সর: ০১৯৮৮২১২৭৫৫ 

682.  অশ্বভনা যওনক, ফাপ্টয়ারশ্বজকযার াপ্টয়ন্স শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাাী, সর: ০১৭৯৫৯০৯২৬৭ 

683.  শ্বভীন ফনভ সরাা, ফাপ্টয়ারশ্বজকযার াপ্টয়ন্স শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাাী,সর: ০১৭১১৪৮৩৭২৭ 

684.  অাদুজ্জাভান, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাাী, সর: ০১৭২৪০৯৮৩৫৬ 

685.  সভাঃ তানশ্বজমুর অরভ অশ্বযপ, শ্বযপ্টফ শ্বফজ্ঞান, িট্টগ্রাভ শ্বফিঃ, িট্টগ্রাভ, সর:০১৮৫৫৯৬৬৯৯৩ 

686.  পাযশ্বনা যভান রাফনী, পাভ থাী শ্বফবাগ, জাােীযনগয শ্বফিঃ, াবায, ঢাকা, ০১৬৭২৯৩৩৩০২ 

687.  সখ সভাঃ অশ্বতকুয যভান, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ, যাজাী,সর: ০১৭৫৪০০১৪৭০ 

688.  সভপ্টরুন সনা, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ,যাজাী শ্বফিঃ যাজাী সর: ০১৭২৪২২৪৩০৫ 

689.  াযশ্বভন অপশ্বযন, টুযশ্বযজভ এন্ড শ্বটাশ্বরটি ম্যাপ্টনজপ্টভন্ট শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ ঢাকা, সর: ০১৭৬০৪৯৬৯৪৭ 

690.  সভাঃ যশ্বপকুর আরাভ, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ,াােীযনগায শ্বফিঃ াবায, ঢাকা,০১৭৫৩৮৩৪৬৯৬ 

691.  এ.এআি. এভ. শ্বপঈল্লা াশ্বফফ, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, জগিাথ শ্বফিঃ, ঢাকা, সর: ০১৭১১১৯৫২৬৮ 

692.  যঈপ অপ্টভদ ভূ ুঁআয়া, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা ০১৮১৬৪১০৮৯৬ 

693.  াশ্বফনা আয়াশ্বভন,ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা,সর: ০১৭১২২৭৭৭৬ 

694.  সজবুপ্টিছা সিৌধুযী, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, সর: ০১৮১৯৫৯৭২৭৩ 

695.  সভাােদ অতাঈয যভান, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, ০১৯২৩৬০৬৩০৭ 

696.  ানশ্বজদা যভান ভশ্বল্লকা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা ০১৭১৬৬৩৪৩০১ 

697.  সভাছাঃ ঈপ্টে াশ্বফফা, প্রাণযাায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা ০১৭৬২২৭৯৩৮১ 

698.  অপ্টভনা খাতুন, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা,০১৯৩৭৮১০৫০৩ 

699.  সভাঃ নাজমুর ক,  নুজীফ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা,সর: ০১৭১২৪৭০৬৩৫ 

700.  সভপ্টদী ভামুদুর াান,নুজীফ শ্বফজ্ঞান, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, সর: ০১৭২৭২৪০১৮০ 

701.  সভাঃ শ্বযাজুর যভান, আনশ্বিটিঈট ফ ফাপ্টয়ারশ্বজকযার াপ্টয়ন্স শ্বফবাগ, যাজাাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭১৯৪৬০০৪০ 

702.  ো. কাজী লুৎপয যভান, াজথাযী, ওযার াজথাযী শ্বফবাগ, ঢাকা সেন্টার কপ্টরজ ও াাতার, সর: ০১৭১১২৩৫৮৪৫ 

703.  হুভায়যা শ্বফনপ্টত অাদ, প্রাণযায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা, সর: ০১৮১৭৫০৪৫৫৫ 

704.  তাশ্বনয়া সুরতানা, ঈশ্বিদ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা,সর: 

705.  সভাঃ আভাআর সাপ্টন, প্রাণযায়ন ও নুপ্রাণ শ্বফজ্ঞান শ্বফবাগ, যাজাা শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭১২৯০০২০৯ 

706.  দীা যায়, আনশ্বিটিঈট ফ ফাপ্টয়ারশ্বজকযার াপ্টয়ন্স, যাজাাী শ্বফিঃ, যাজাী, সর: ০১৭৫১৪৬০১৬৫ 

707.  তাভািা অিায, প্রাণীশ্বফদ্যা শ্বফবাগ, ঢাকা শ্বফিঃ, ঢাকা,সর: ০১৬৭৬৪৭২৫৭৪ 

708.  াশ্বভযা কশ্বযভ, পাভ থাী শ্বফবাগ, জাােীনগয শ্বফিঃ,াবায, ঢাকা।  ০১৬৭০৮০২৩৩৭ 

709.  ে. অশ্বজজা সুরতানা সযাজী যকায,শ্বযংখ্যান শ্বফবাগ, যাজাী শ্বফিঃ যাজাী, সর: ০১৯৬৪২৫০২৩১ 

 

 

শ্বফঃ দ্রঃ শ্বফস্তাশ্বযত জানপ্টত সর-০১৭২০২৩৮০৯৬ সমাগাপ্টমাগ কযা সমপ্টত াপ্টয। 


