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     ১০ কার্তিক  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৬০                                                 ------------------ 

     ২৫ ক্টাফয,২০১৭ 

 

র্ফলয়: ২০১৭-২০১৮ থ ি ফছরয  জাতীয়  র্ফজ্ঞান  ও  প্রমৄর্ি  (NST) রপক্রার্  কভ িসূর্িয  অওতায় খাদ্য ও কৃর্লর্ফজ্ঞান               

র্ফলয়ক     -৩-এয অক্ফদনকাযীক্দয াক্ষাৎকায গ্রণ। 

 

 

 অর্দষ্ট ক্য় জানাক্না মাক্ে রম, ২০১৭-২০১৮ থ ি ফছক্য র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ি ভন্ত্রণারক্য়য “জাতীয় র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ি (NST) 

রপক্রার্ কভ িসূর্িয অওতায় খাদ্য ও কৃর্লর্ফজ্ঞান র্ফলক্য় অক্ফদনকাযীক্দয র্নক্ে তার্রকায় ফর্ণ িত তার্যখ ও ভক্য় ফঙ্গফন্ধু রখ 

মুর্জবুয যভান নক্বার্থক্য়টায, র্ফজয় স্মযর্ণ,ক্তজগাঁও, ঢাকায় নুর্িত ক্ফ। াক্ষাৎকাক্যয ভয় অক্ফদনকাযীগণক্ক গক্ফলণা 

কাম িক্রক্ভয ২ াতায ৫কর্ (অক্ফদনকাযী ও তত্ত্বাফধায়ক্কয স্বাক্ষয), কর র্ক্ষা নদক্েয মূরকর্, বর্তিয যর্দ ও প্রক্য়াজনীয় 

ন্যান্য কাগজে (প্রক্মাজয রক্ষক্ে) ক্ঙ্গ অনক্ত ক্ফ।  

২। তার্রকায় ফর্ণ িত ছাে-ছােী/গক্ফলকগণক্ক র্নধ িার্যত তার্যখ ও ভক্য় াক্ষাৎকাক্য ংগ্রক্ণয জন্য র্নক্দ িক্রক্ভ নুক্যাধ 

কযা ক্রা। 

 

                     স্বাক্ষর্যত/ ২৫-১০-২০১৭ 

                                                                                                           (এ,ক্ক,এভ,তাক্যক) 

    ঈ-র্িফ 

     রপানঃ ৯৫৫৯৯৩১। 

                       E-mail:section12@most.gov.bd 

র্ফতযণ:  তার্রকায় ফর্ণ িত     অক্ফদনকাযীগণ। 

     ১০ কার্তিক  ১৪২৪ 

নং-৩৯.০০.০০০০.০১২.০০২.০১.০৩.০০৯.১৭-৪৬০/১(৩)                       তার্যখ: ------------------ 

    ২৫ ক্টাফয,২০১৭ 

 

প্রক্য়াজনীয় কাম িাক্থ ি নুর্রর্: 

 

১। রপ্রাগ্রাভায, র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাক্দ র্িফারয়, ঢাকা (ংমৄর্ি েটি এ ভন্ত্রণারক্য়য ওক্য়ফাআক্ট 

প্রকাক্য নুক্যাধ)।  

২। র্তর্যি র্িফ (র্ফপ্র)-এয ব্যর্িগত কভ িকতিা, র্ফজ্ঞান ও প্রমৄর্ি ভন্ত্রণারয়, ফাংরাক্দ র্িফারয়, ঢাকা ।   

৩। ংর্িষ্ট নর্থ। 

 

 

               স্বাক্ষর্যত/ ২৫-১০-২০১৭ 

(এ,ক্ক,এভ,তাক্যক) 

         কাযী র্িফ 

  

  

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


 

 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ৩১ক্টাফয,২০১৭ রযাজ ভঙ্গরফায, ভয়,কার-৯-৩০টায় 
  

 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

১ ২ 

1.  নীর্রভা যানী র্ধকাযী কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩০২৬০৫১১ 

2.  অযাফুন নাায, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬৭৭১২৯৯৮৩ 

3.  র্ঈর্র অকতায, প্যাযাাআক্টারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪২৪১১০৭৫ 

4.  রভাাযযাত জাান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭৬৬২২৬০ 

5.  রভাঃভাক্জদুর ক,মৃর্িকা র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২৬৪৬৫৬৭ 

6.  রভাঃ রভাস্তার্পজুয যভান, রার্ি র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৬৬৩৫০০৮ 

7.  র্ভঠুন যকায, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

8.  পয়ার অক্ভদ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩৭৫৭৪৪৮ 

9.  রার্নয়া নাজনীন, প্ল্যান্ট প্যাথরজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২৭০২৫১০৩ 

10.  তুলায কার্ি াা, প্ল্যান্ট প্যাথরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫১৫৬৭৩৮২২ 

11.  ধীভান র্ধকাযী, প্ল্যান্ট প্যাথরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬০২১০৯৬৫০ 

12.  রভাঃ ার্ফবুয যভান, প্ল্যান্ট প্যাথরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩৭৭৮৩৭৪৫ 

13.  ভীয যার্কবুর আরাভ, প্ল্যান্ট প্যাথরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১২৫৫৫৮৯৬ 

14.  রযানা াযবীন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩৬৭৩১৪৪৬ 

15.  াদভান ার্কফ, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৬৮৪৩৯০৩ 

16.  অর্প অক্ভদ, কৃর্ল থ ি ংস্থান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৪৫৭০৮৭৭ 

17.  কর্িতা যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩৭৪৫১৯৬ 

18.  রভাঃ অভাঈর আকফার মৃদুর,ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮৬৯৬৫৭৬ 

19.  রভাঃ তাক্যক াান, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭০৯৫৮১২৩ 

20.  আযাত জাান র্জর্নয়া, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪৮৬৬৯০৩ 

21.  এনামুর কর্ফয, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫২৭০২৯৬ 

22.  সুব্রত কুভায রাদ্দায, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও র্ক্ষা, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৮৭০৪৬৫৪২ 

23.  রুম্পাযাণী কুন্ডু, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও র্ক্ষা, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১২৫০৬৮৫১ 

24.  ার্রভা খাতুন, ঈদ্যানত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭৬২৯৯৬৬ 

25.  রভাঃ আঈনুছ, কৃর্ল থ িনীর্ত, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৩২২১১৩৬১ 

26.  রভাঃ অর ভাসুদ, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

27.  অব্দুল্লা অর যায়ান,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩২১৫৪৭৫ 

28.  র্র্য যসুর, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭২২৭৩৬৭ 

29.  রভাঃ অর্তফুয যভান, প্ল্যান্ট প্যাথরজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৮৪৭৬৪৭৩ 

30.  কাজী তওীপ অক্ভদ,র্পার্যজ ফাক্য়ারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫১৮৮৮১৫০ 

31.  কল্যাণ কার্ি াা,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪১২৭৪৩৩২ 

32.  রভাঃ াআফুর আরাভ,রজক্নটিক্স এন্ড প্ল্যান্ট র্ব্রর্ডং,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৮৭৫৩০২০ 

33.  রভাঃ আভাআর রাক্ন,পাভ িাক্কারজী র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৫২৭৫০৯৬ 

34.  রভাঃ কায়ায অর অযাপ, পাভ িাক্কারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬৮২৬৪৫৪৪৫ 

35.  রভাঃ রভাস্তার্পজুয যভান র্যন, পাভ িাক্কারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

36.  রভাঃ কায়ায অর য়যারুপ, পাভ িাক্কারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯১২৬৯০২২২ 

37. রযজাঈর ভাভদ নার্দ,রডয়র্য র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৭১২৫৬৩৫ 

38.  রক,এভ, াদ্দাভ রাক্ন,রার্ি র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪০০৯৭৫৯৭ 

39.  সুযাআয়া অকতায রভৌসুভী,খাদ্য প্রমৄর্ি র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৬০৪৮৯৫৯ 

40.  যাভ িন্দ্র িন্দ,শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫৪০১০২৫ 



 

 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ০১ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ বুধফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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41.  ারভা অিায িযা, খাদ্য প্রমৄর্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৪৫৩৩০৮৩ 

42.  রভাছাঃ অপক্যাজা অিায, র্পর্জওরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬৫৬১৫৪৬ 

43.  রাানা াযর্ভন, রার্ি র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪৪৩৫০৬৮ 

44.  রভাঃ অবু যায়ান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫০১৬৬১৬ 

45.  রভাঃ আভাআর রাক্ন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯৮৫৭৯৭০ 

46.  রভাঃ রভাক্ িদুর অরভ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬৬৮৪৭৭৪ 

47.  রভাঃ ভর্নরুজ্জাভান, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৩৭৩৯১০৫০ 

48.  ল্লফ-বফশ্য, পাভ িাক্কারজী র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১২২৮৭৯৬০ 

49.  রভাঃ অফদু বুয, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪৫৪৫৪৩৯ 

50.  র্ভজানুয যভান, কৃর্ল থ িনীর্ত, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯১০৩৪০৪ 

51.  রভাছাঃ মুর্পকা রফগভ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭৩২৭৭২৯ 

52.  রভাঃ যায়ান ঈর্দ্দন, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৭৬৭৪৮৬০৮ 

53.  রভাঃ জুক্য়র যকায,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৬৪১৫১৮৮ 

54.  পযাদ জাভান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১৬২৯৪০৪ 

55.  ংগীতা যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৮৮২৫৯০৮ 

56.  জান্নাতুর রপযক্দৌ,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮১৯৭৭৯৯৮ 

57.  রযক্না, ফাক্য়াক্টকক্নারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১১৮৭২৫৮২ 

58.  সুভাআয়া র্ফনক্ত জাভান,রবক্টর্যনার্য াফর্রক ররথ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৩২৮৯০৪০ 

59.  পাযানা নাজনীন, রথর্যওক্জক্নারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮২৭৫৮৭২৬ 

60.  রভাঃ পারুক রাক্ন, পাভ িাক্কারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫৩৩২৯৬৭ 

61.  ানর্জদা জান্নাত, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১১৮১৬৭৩ 

62.  াআপ রভাাম্মদ আভন, র্পর্জওরজী র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬১১১৪৭০৪৫ 

63.  রভাঃ জার্কয রাক্ন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০৬২১৩৬৯ 

64.  ঈক্ম্ম তানর্জভা, পর ঈর্িদ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৯৩১৫৬৩৬ 

65.  সুভন কুভায প্রাভার্ণক, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩৭৪৭৩৬১ 

66.  ওয়ার্রকা জাান কনা, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৫৭৭১৫৫৪০ 

67.  রভাঃ রারাআভান যকায, পাভ িাক্কারজী র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৩৭৭৮১৫৫ 

68.  রভাঃ অর্জজুর ক, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭৯০৫৮৩৩৯ 

69.  রভাঃ অফীয াান,শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৩৬১৫৮৭৪ 

70.  অআনুর ক, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৮০২৮৯০৮ 

71.  রভাঃ অিারুজ্জাভান, প্যাযাাআক্টারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৭৫৪৮৩০৭ 

72.  ঈক্ম্ম ারভা এযার্ভ, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

73. র্ফ,এভ, খাক্রদ,খাদ্য প্রমৄর্ি ও গ্রাভীণ র্ি,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬২০৩৯৪৭১৬ 

74.  সুন্নী অযাপী, রার্ি র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮৫৭৩২৬২ 

75.  দীপ্ত কুভায যায়,র্পর্জওরজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৩৭৩৯২৮৪ 

76.  ার্দয়া অপর্যন মুমু,কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১৫২৮১৫৫৯০ 

77.  রভাঃ ারঈর্দ্দন র্কদায, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬১২৮২৯৮৫৪ 

78.  কাভরুন নাায হৃদয়,র্পর্জওরজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬৮৪৩৬৪৯৫৩ 

79.  রভাঃ জান্নাত রাক্ন,ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১১৪২৪৫৯৭ 

80.  াওন অপক্যাজ,কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৩১৭৬৭০০২০ 
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81.  রভাঃ রযজাঈর আরাভ,শু র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮১৩০৯৩৭ 

82.  রভাঃ ার্কবুর আরাভ,শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬৫৪১৬৫০৮ 

83.  নাজমু ায়াদাত, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৮২২৬২৯২ 

84.  রভাছাঃ জান্নাতুন ভাওয়া, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯৮৮৭০২৮ 

85.  তার্ভদা রফগভ তভা, প্যাযাাআক্টারজী ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০৩৮৬৩৩১ 

86.  রার্নয়া অিায রুভী, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩০৯৭৪৬৫৯ 

87.  আপক্তখায নাআভ, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

88. ভামুদুর াান, রডয়র্য র্ফজ্ঞান , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭৮০২৯৫৪ 

89.  রভাঃ াানুয আরাভ, শু র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২৬৪৪৬৭১ 

90.  পাক্তভা তুজক্জাযা, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৩৩৮৮২০৯৫ 

91.  রভাঃ াক্জদুয যভান, র্পর্জওরজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৭-১৪১৮১৩ 

92.  কার্নজ পাক্তভা, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-৫০৯০০৩ 

93.  র্নর্থয়া জাান, কািা রুভর্ক,শু র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫-৭৮৪৬৭৫ 

94.  পাযানা আয়ার্ভন র্ফরী, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২১-২৮০১৯৬ 

95.  রভাছাঃ রখানুয অযা খানভ, কৃর্ল থ িংস্থান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,  রর-০১৭৫২-৯৯০৯৪০ 

96.  রাভাআয়া তাফাসুভ রতাপা,ক্কৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, ০১৬৭৬-৯৮১৪২৪ 

97.  রভাাম্মদ অর্ক ভামুদ, কৃর্ল থ িনীর্ত, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৪-২৮০৮০৩ 

98.  তার্যভা অিায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৬০৭৯৫০৮ 

99.  রভাঃ াান তাক্যক, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৪৩৮৭০৩ 

100.  নার্পা জাভান, কৃর্ল থ িনীর্ত, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৮-৫৭৬৫২৭ 

101.  রজর্ভন অিায, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪১-২৮৩০২৮ 

102.  পারুক রাক্ন,শু প্রজনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৯-৮৬৭০৮২ 

103.  কাভরুন নাায, কৃর্ল থ িনীর্ত,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯৯-৬৯১২৯১ 

104.  ভাসুভা ফাযী,কৃর্ল থ ি ংস্থান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৪১-৫৫২৯৮৭ 

105.  াীনুয তার্নয়া,কৃর্ল থ িনীর্ত,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৬৪-৮৪৫৫৮৩ 

106.  ঈক্ম্ম র্দা যভজান র্পার্যজ ফাক্য়ারজী এন্ড রজক্নটিক্স,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,০১৭৮৩-৬৯৪৭৬৯ 

107.  রভাাঃ ীভা অিায,কৃর্ল থ িনীর্ত,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৭-১৩৯৬৪১ 

108.  ভভতাজ রফগভ,কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬৮৩-০৮৩৬৩৭ 

109.  র্ংকী দা,কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪১-৬১৩৭০৩ 

110.  সুর্ম্মতা র্না,কৃর্ল থ ি ংস্থান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৫-৪৫৮৯৫২ 

111.  খার্দজা অিায,কৃর্ল র্যংখ্যান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮৩-৬২৫৭১০ 

112.  রভাছাঃ মুর্রভা খাতুন,শু র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৭-১৩০০১২ 

113.  ার্ফা সুরতানা রাভা, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪০-৩৩৭৫৯৬ 

114.  রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭৫-০৬০৬৪৯ 

115.  অআযীন অিায, শু র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৭-৯৪৪৬৩৭ 

116.  রভাঃ রযাকনুজ্জাভান,শু র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৮-৫৭২৩৪২ 

117.  সুভাআয়া জাান তাভান্না,াজিার্য র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৭-৬৭৬৮৩৩ 

118.  তভা িিফতী ,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৩৬-১১৬৬০০ 

119.  রভাঃ র্পক্যাজ অরভ,পাভ িাক্কারজী, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩২-৯৫৪২২৬ 

120.  জান্নাতুন নাায াশ্বতী, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৭১-৭১৫০৯৯ 
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121.  াফর্যনা াযর্ভন, াজিার্য র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-০২৯৪০০ 

122.  রনাজ মুন্নাপ রিৌধুযী,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৭-৩১৮০৪৮ 

123.  যার্খ অিায,শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৮-৭০৬৭০১ 

124.  রভাঃ অবু ফক্কয র্র্দ্দক,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৯-৮৩৯১৫৮ 

125.  াযর্ভন সুরতানা,খাদ্য প্রমৄর্ি গ্রাভীণ র্ি র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭৪-৩১০০৮৭ 

126.  াআফুর আরাভ, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৫৯-০৫৬৪৮০ 

127.  রভাঃ ভামুদুজ্জাভান, শু প্রজনন,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২২-৮৪৫১৫১ 

128.  রজর্ভন অখতায,ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭০১৩৩৫৪১ 

129.  রভাঃ অর্তকুর আরাভ, র্পর্জওরজী র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩৪-৩৯১৫৫৪ 

130.  র্নর্থয়া অপর্যন রীনা, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫০-৬৫৮৭৮৯ 

131.  রভাঃ অর্যফুর আরাভ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৫৬-৬৪৭৬৬৫ 

132.  অকা র্ফশ্বা, পর ঈর্িদ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৩-০৫৫৫০০ 

133.  তাব্দী ফাক, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৩০৮৫৩৫৭ 

134.  ভাকসুদা অকতায, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৫-৩৭৪৪৩৮ 

135.  ঈক্ম্ম র্া অরভ, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭২-২৩১৩১৪ 

136.  র্জ.এ.াওন,ঈদ্যানতত্ত্ব ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৩০-৭৯৯০১৫ 

137.  নাজমু ার্কফ, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১০-৩৫৭৬২১ 

138.  রভাঃ রভক্দুর আরাভ, র্পর্জওরজী র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৫-৯৩৫০০৩ 

139.  লুফনা জাান র্নাত, শু র্ফজ্ঞান,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১১৫২৫৯২৫ 

140.  নার্ভকা িক্রফতী, কৃর্ল থ ি ংস্থান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬২১-৬৮৭৪২৩ 

141.  অর্ন্নলা অপর্যন,ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৭১৯৩৯৪ 

142.  রভাছাঃপাযজানা ক, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৬-৯৭৭৭২৯ 

143.  রভাঃ রভক্দী াান, শূর্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-৪৪৭৯২৮৫ 

144.  রভাঃ ভর্ঈয যভান, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১০-৮৫৭০৮২ 

145.  সুরতানা নার্যা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৩০৩৯৮৯১ 

146.  নার্জয়াত ভীন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

147.  রভাঃ অর আভযান াান, প্ল্ান্ট প্যাথরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২৮০৪৮১৬ 

148.  তানর্জনা অিায, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

149.  রভাছা: অয়া র্র্দ্দকা, র্পার্যজ রভক্নজম্যান্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,০১৭৩১-৯৩৫৫৩৫ 

150.  র্তর্থ অিায , র্পার্যজ রভক্নজম্যান্ট র্ফবাগ,,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৮৭৪৪৯০ 

151.                  ,                   ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮২৫-৯৫২৮৪৬ 

152.         -     ,       , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২-৯৬০৩৫২ 

153.                   ,            , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-২৮৪০৪৯ 

154.  রভাঃ ারুন-য-যর্ট, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৩৫৫৪৪২ 

155.  অাদুজ্জাভান,             ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-৭৭০৩৯০ 

156.  রভাঃ খাক্দমুর আরাভ কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

157.  রভাঃ ভাবুবুয যভান, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৫৭১৫৫৭ 

158.                 ,            , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-৮৯২০৯৭ 

159.               ,                     , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৮-২১০৯৬৮ 

160.                  ,            , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-৭৩৩৭৭৭ 
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161.            ,                  , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫২-৭২০৪১৫ 

162.                ,                     , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৮-০৩১২৬৮ 

163.                 ,                  , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-০৬১৪৯৭ 

164.          ,            , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১২-১২৪৫২৮ 

165.                      ,                  , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮০৩৬১৮৫ 

166.                    ,                  , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২-৮৯২২৬২ 

167.  যাক্ফয়া অিায তন্বী, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৮-৫৪৪০৩০ 

168.  অক্য়া র্র্দ্দকা যত্না, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৮-৮১৪৮৩৭ 

169.  ঈক্ম্ম-ঈন-নায, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৬-০২৯৪৭৭ 

170.  ভার্জিয়া অিায,ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-৩৫১৭৬৬ 

171.  রভাা: সুফাহ্ রিৌধুযী, পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,-০১৭২৩-১১৮৪৩১ 

172.  তাজর্যন অিায,ঈর্িদ রযাগতিফ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫১-৭০৮২৭৪ 

173.  অর্তকা ঈরপাত,মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

174.  আযা জাান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫২-৯৭৯৭৩২ 

175.  নার্বরা অআর্ব, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১২-৮০৫৯৯৬ 

176.  ভামুদা আয়ার্ভন, পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যণক্ভন্টার,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং,০১৭২৩-৯৪৮৯৫৪ 

177.  নাজমুর আরাভ, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১৭-৮০৮১০১ 

178.  পয়ার আরাভ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৯-০৫৮৭৭৯ 

179.  রমাক্ফ াান পাাদ, খাদ্য প্রমৄর্ি ও গ্রাভীণ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৭৬১৬৮৬ 

180.  াফর্যনা র্ফনক্ত যীদ শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৯৯-১১৩২২। 

181.  পার্যা যাাত র্ফরী রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৫৯০৬২৪৮৮ 

182.  অআনুন নূয রজযার্ত কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬৬২৪৫৮১ 

183.  যার্কফ যানা অকন্দ কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮৯-৪৪৩৩২০ 

184.  রভাঃ ভামুদুয যভান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-৪২৩৬২০ 

185.  রভাছা: তাভান্না সুরতানা কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-০৪০৬৬৩ 

186.  জর্র যানী দা, ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮১৮-৭০১৪০৪ 

187.  যার্জয়া অকতায কর্র কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৫-৫৪৫৫০৪ 

188.  অআনুন নাায তানা পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ভয়ভনর্ং, ০১৭৬০-০৫৫১২২ 

189.  অব্দুল্লাহ্ অন্ রনাভান, কৃর্ল র্যংখ্যান ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২৭-৬৯৮০৮১ 

190.  কাভরুন্নাায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২৯১৫৮৭৩ 

191.  আয়াভীন অরী, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬৯৬০৭৮০ 

192.  যার্পয়া াীন,  রি ও ার্ন ব্যফস্থানা ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

193.  নুযাত জকাান মুনা প্যাযাভাআক্টারর্জ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬-৫৬১২৪৬ 

194.  র্ভ িপ্ঠা বট্টািাম ি াজিাযী এন্ড ফক্্র্্র্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৮৮৫৭৫১৩ 

195.  াভািা আরাভ এনবায়যনক্ভন্টার াক্য়ন্স ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৫৬৭৮৬৮ 

196.  ঈিভ কুভায ার,  র্কটতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯৮২০৯৪১ 

197.  রভাছা: াক্জদা অকতায আর্ত, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-০২২৯৬২ 

198.  অর্জজা অকতায রবু র্কটতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৬-৩২৩০৩৪ 

199.  ায়ভা সুরতানা সুর্ভ পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-২৫২৬১৫ 

200.  রভাঃ ার্ন অরভ, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮৭০৫০৭৫ 
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201.  অপানা আয়ার্ভন সুআটি রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৩-২৬৮৮৯১ 

202.  রভাঃ রদক্রায়ায রাাআন প্যাযাাআটরর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৯৯৩৪১৫ 

203.  রভাছা: পার্ভদা জাান ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭-৩২৭৭৩২ 

204.  রভাছাঃ নূরুন্নাায অিায ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০৮৫৯৮৫৯ 

205.  াথী যানী কভ িকায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-৬৬০১৯২ 

206.  রভাছাঃ অআনুন নাায ,ঈদ্যাতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-৮৭৩০৬৬ 

207.  তভা যানী াা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-৬৮২৯০০ 

208.  রভাায়র্ভনা অিায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪৫৩১৪৫৫ 

209.  রভাঃ রুহুর অর্ভন যকায কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮০৯৬১৫৭৭ 

210.  রযক্জায়ানা কর্যভ হুভায়যা,প্ল্ান্ট প্যাথরর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৩-১৫৯৮৩৩ 

211.                  ,                  , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৮৫১৬৫৬৬ 

212.                  ,              ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৫৮৪১০০ 

213.             ,               ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮-৭৫৯০৯৮ 

214.                                     ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৭-৭৫৩৫০২ 

215.                                         ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৬৪৬৮০০ 

216.                                       ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৮-৫১০৫৩১ 

217.                                      , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৪৭৭৩৩৮ 

218.  রভাছা: াক্য়যদা াযবীন, রডয়র্য র্ফজ্ঞান, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭১-২২১৭৭৬ 

219.  খার্দজা-তুত-তার্যা এযার্নক্ভর র্ব্রর্ডং এন্ড রজক্নটিক,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫২-৫৯২৩৮০ 

220.  ার্দয়া অপর্যন, কৃর্ল থ িনীর্ত ও থ ি ংস্থান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩১-৫০৮৩৬৫ 

221.  ভর্ঈর্দ্দন অম্মদ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-০৮২৮৮৭ 

222.  তাহুযা আয়াছর্ভন, রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-৬৩৯৯৬৪ 

223.  রভক্দী াান যাতুর ফাক্য়াক্টক্নারর্জ র্ফবাগ , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,-০১৭২২-২৩২২০২ 

224.  জয়শ্রী রজায়াযদায, র্কটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৪-০০২৯০২ 

225.  এভ.এভ. ভাাবুফ অরভ, র্কটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৮-০২৪৯৬৭ 

226.  আয়ার্ছন অরী,ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৮-০২৯৭৪০৪ 

227.  রভাছাঃ রযাভানা অপক্যাজ,শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৬৫-০৮০০৮২ 

228.  তার্যভা খাতুন র্দনায, রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৩-৫৩১৯১৭ 

229.  রভাছা: জার্কয়া সুরতানা ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-১৫০৩২৪ 

230.  রতৌর্দা রফগভ, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

231.  রভাঃ রপযক্দৌ াযক্বজ,ক্ি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২২-৩৬৬৭৪৭ 

232.  রভাঃ অর্যফুয যভান ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৬-৭৭২০৪৭ 

233.  রভাঃ অব্দুর-অর-রনাভান কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-২৪৮৮৫৬ 

234.  কাজী খার্রদ আফক্ন খর্রর র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৫-৬৮৮৯৩০ 

235.  রভাঃ জার্পরুর আরাভ কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৯-৫০০৩৮৪ 

236.  নূযজাান অরভ নূযী র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৭-৮৯০৫৯৬ 

237.  র্নর্থয়া অিায,মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৮-১০৪৭৫৭ 

238.  এ.এভ. যাক্দ কফীয,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৫-৮৫১৯৪৬ 

239.  পার্যা আয়ার্ভন,মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৯-০৫০৩৯১ 

240.  র্নক র্ধকাযী, ঈর্িদ রযাগতিফ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-৭০১০৩৯ 
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241.  রভাছাঃ পাল্গুনী ক, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-৩৮৩৩৩৯ 

242.  পার্ভদা অিায,রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯০-৮০৪০৫১ 

243.  র্যয়া রদ, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭৫-৪৮৭৩৭১ 

244.  রভাছাঃ রযানা াযবীন ঈৎাদন থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১৭-৪১৯৮০২ 

245.  রভাছাঃ ভার্জিয়া রজর্ভন রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২০-৩৮৫৮১৮ 

246.  অব্দুরল্লা অর মুজার্দ ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪১-২০৪৩৪৬ 

247.  তযর্জৎ ার, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৭৯-০৮৯৯৪২ 

248.  অকা কুভায রাদ্দায কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৫-৩১০১৩৭ 

249.  রভাঃ আযার্পর জাান ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফঃ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৩-৩৯৭৫১১ 

250.  রযাক্কয়া খাতুন, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ। ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫০-৯৭৮২০৭ 

251.  রভাঃ র্পক্যাজ ভামুদ , কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর: ০১৭৩৭-৮৪৯১৮৩ 

252.  এ. এভ. যাক্দুর ক ঈদ্যাতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৮-২৩৬৭৭৮ 

253.  যাক্ফয়া সুরতানা, ভাআক্ক্রাফায়রর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৯৭১৪৯৩ 

254.  ভাফুজা অিায, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৩-৬৬৮৪০৬ 

255.  রভাঃ নার্রুর পর্যদ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৫-২৭৮২২৫ 

256.  র্পকুর আরাভ, র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-০০৪৭৬৫ 

257.  রভাঃ াজাভার, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮২-৪৯৭২২৮ 

258.  রভাঃ ভাফুজুয যভান রভাাযযপ, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৯৬২-৪৭৬৬৫৯ 

259.  রাানুয যভান সুভন ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯০-৩৯৪৪৪৫ 

260.  রভাঃ হুভায়ন কর্ফয,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৩-৬১৮৯২৫ 

261.  যাক্দ খান ফল িন, াজিাযী ও নফক্্র্্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয় ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১১-৩৭০৭৯০ 

262.  সুর্ম্মত তালুকদায, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৫-৩৪৮৩৫৬ 

263.  রভাঃ কাভরুর াান,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৯-৬৬৯২৭৭  

264.  গাজী রভাঃ অযাপ রাক্ন াজিার্য এন্ড ফটর্্ক র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮১-৩৬৬১৩৩ 

265.  াযা বতফুন্নাায, র্পর্জঈরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯১-৪৮৬৮৪৬ 

266.  ানাজ নাজনীন, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-২০৯৬৯০ 

267.  তার্ভদ াান আভর্তয়াজ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭-৫৫০৯৯৯৭ 

268.  অব্দুল্লা অর রভাক্ভন বুজ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫১৬-১৭৯৭৯৩ 

269.  অর্ফদা খানভ বফাখী, াজিার্য এন্ড ফটর্্ক র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-৪৮৪৯৪১ 

270.  ািা রগারদায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-৮৩১৭৫৯ 

271.  রভক্রুননাায র্নশু, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-৫০৭৭৭৪ 

272.  ার্দয়া অপর্যন সুপ্তা ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-৩৪৭৯৬০ 

273.  রভাঃ অর্যফুর আরাভ এপ্ল্াআড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫-২৪৫৪৮৪ 

274.  রভাঃ অব্দুল্লা অরঅর্ভন, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯০-৩৯৪০৮০ 

275.  রভাঃ রভাাযপ রাক্ন,পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭-৪২৫৬৩৬ 

276.  অর্যফুর আরাভ, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩৩৫৪৬৮৯৮ 

277.  রভাঃ রর্রভ ঈর্দ্দন, পাম্যাক্কারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৬৬২৪৩৮ 

278.  রভাঃ রখ াদী, রকায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৬৫৯১৮২ 

279.  অযাপাত জার্ভর, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,  রর-০১৭৩৩-৭৭৩৮৭৭ 

280.  ঙ্গী যকায ািা, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৩-৯২৩৭৫৪ 
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281.  রভাঃ অর্যফুজ্জাভান, এক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৩৩০৬৪৮ 

282.  অর্রপ রায়রা ফাফরী, এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৬-৫৯৩০৬৫ 

283.  ভর্বুয যভান, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭২-৮০৬২৩৪ 

284.  নার্পা আয়ার্ভন তাভান্না াজিার্য ও ক্র্্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৭-০২১৮০৭ 

285.  রাবংকয যকায ,প্ল্ান্ট প্যাথরর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-০৪৫১২৭ 

286.  রভৌসুভী দা,মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮০-৫৩৭২১৩ 

287.  ানা রনা র্ভযা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৭-৭৩৪৫১১ 

288.  রভাছাঃ দার্য়াতুর হুনা পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৪-৬০৪৮২৯ 

289.  াক্দ রভাঃ ছায়ফুর আরাভ রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৫২১-৪১৬৯৮৩ 

290.  রভাঃ রযজাঈর ক,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৭-১৬৯৭৭৬ 

291.  এভ রতৌর্দুর আরাভ রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- ০১৭৩৭-৯৯২৭৬৬ 

292.  রাক্ন ার্যয়ায র্পাত রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৬-৪৩৩৯৩২ 

293.  রভাাম্মদ যর্দ অর্যপ রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

294.  রভাঃ জার্কয ভামুদ, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

295.  ঈক্ম্ম তার্রভা ায়রা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-০৭৬৬৯৯ 

296.  ারভা অিায,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৫৯৫৩০০ 

297.  আয়ার্ভন অযা,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২১-৯০৪২০৫ 

298.  অপসুযা রাাআনী রার্ভয়া ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-১৭৪২৭২ 

299.  রভাঃ ভাবুর অরভ , ভ িাক্কারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৮৮২০৫১ 

300.  র্নঈটন িন্দ্র ার, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪১-৭২৫০৭৬ 

301.  এ. এভ. াপপাত রাক্ন ার্প, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৫-৯০৮৯০৩ 

302.  রভাাম্মদ নার্দ াান কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-১৬১৮৬৩ 

303.  ঈভান গর্ন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৬-২১৬১০৭ 

304.  রভাঃ ওয়ার্রঈর রাক্ন প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৪-৮৪৩১৮৭ 

305.  রভাঃ াখাওয়াত রাক্ন ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-১৬৪৮১৮ 

306.  রভাঃ যার্কফ াান, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৯৩৬৪৭৭ 

307.  রভাঃ যাআমুয যভান এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

308.  ার্দয়া রভযীন, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪২-৮১৩৪৬৩ 

309.  রভাঃ যর্কবুর াান, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৬-৫০৫১৮৮ 

310.  নার্দয়া অপর্যন ঋতু, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

311.  এভদাদুর ক, র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫-৭৮৯৭৩৫ 

312.  রভাছা: সুফন িা অিায ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-৬৩১৩৯৩ 

313.  নর্ন্দতা াওন, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-৪০৬৬৪৭ 

314.  রভাঃ াপাক্য়ত রাক্ন,  ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬-১৫৮৫০৩ 

315.  রভাঃ তাওীদুর আরাভ খান কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮২৯-৬৮৫১৫১ 

316.  শুভ্র শুে ধয, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-৩৬০২০৫ 

317.  যওন সুরতানা , পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-৪৩৩১৭৭ 

318.  র্যপাত অরভ জর্ন, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৬-৩৪৪৯৪৭ 

319.  রভাঃ র্জাদ, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭৪৮৪৫৭২ 

320.  রভাপাজ্জর রাক্ন, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-৩৯৫৯২৭ 
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321.  রভাঃ াাফ ঈর্দ্দন, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-৫৪০৯০৯ 

322.  রভাঃ নাজমুর াান ,ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-৯৫৬৫১৪ 

323.  রভাঃ যার্কবুর াান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩০-৮৫১৩৬৪ 

324.  ফন িশ্রী যকায ,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-৪৬৬৮৬৪ 

325.  তাজমুন নাায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৫৬৬৭১৭ 

326.  রভাঃ াজারার াঠান সুভন  কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৭-৩১০৪৫৮ 

327.  জান্নাতুর রপযক্দৌ র্যয়া কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮১-২৬৮৩৪৫ 

328.  রভাঃ অর-অর্ভন,  কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩১-৪৭৮২৩৮ 

329.  রভাঃ জার্কয রাক্ন প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-৯০৫২৩৪ 

330.  ািা অক্ভদ, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬২৪-৫৮৭১৯৭ 

331.  রভাছাঃ স্বান িারী জাান ান্না শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

332.  ভার্যয়া রফগভ,কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-২৬৫২৩৩ 

333.  রভাঃ রভক্দী াান, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-০৬১৯৭৯ 

334.  রভাঃ অর্নছুয যভান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩-৭৭৯৪৬৫৫ 

335.  রভাঃ অানুয যভান ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৩-৬৬৮৪১১ 

336.  রভাঃ অব্দুল্লা তার্য , কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪৫১৪২৫০ 

337.  রভাঃ ার্ভদুয যভান , কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৫৭৪৪৭৮ 

338.  পাক্তভা জান্নাত ভাপী ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

339.  এ.এভ. অর্প াান কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫২-০৬৩২৯৬ 

340.  রভাঃ যায়ান কর্ফয , র্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-১৮৩০১৯ 

341.  ার্দয়া অপর্যন এযার্ন, াজিার্য র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৮- 

342.  াযা তাফাসুভ, রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-  

343.  ভর্নলা রফগভ, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-০০৫০১৩ 

344.  রভাঃ তর্যকুর আরাভ ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭১-৭৫৮৩৩৪ 

345.  রভাঃ াইদ াান তালুকদায মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৩-৬৩৮৯৮৩ 

346.  পাযজানা অিায, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ,  ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৬-৬৩৯৮৮৭ 

347.  অর্প রভাাযপ,  কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮২-১৬২৮৭৬ 

348.  অপানা অখতায জাান প্যাথরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৯-৫৮৫৯৫৯ 

349.  অজক্ভযী ানাত , প্যাথরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-৭৮১১৬৬ 

350.  রভৌসুভী ক সুভী, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ. ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৯-৪০৬২৭৭ 

351.  জান্নাতুর রপযক্দৌ, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪১-৬৪১৪২০ 

352.  এ.র্ফ.এভ খায়রুর অরভ ঈদ্যাতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-৩৫৪০২১ 

353.  ভার্নক র্ফশ্বা, র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-৯৭৩৯৪৬ 

354.  রভাঃ নাজমুর আরাভ, াজিার্য ও ফক্স্ট্রটিক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-০৬৪৫৪২ 

355.  াখাওয়াত রাক্ন তাক্যক র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৬০-১১৯৭৪৪ 

356.  রভাঃ ার্কলুয যভান াজিার্য এন্ড ফক্্র্্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং রর-০১৭২১-২১৮১৬৩ 

357.  রভাঃ সুভন র্ভয়া, র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-১৭৩৮-২১৫৬৪৬ 

358.  রভাাম্মদ যাগীফ মুনীপ, াজিার্য এন্ড ফক্্র্্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৯-১১১৬২৬ 

359.  খাক্রদ ভামুদ সুজন র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-০৯০৭৩২ 

360.  রভাঃ ফাদর অযাপ াজিার্য এন্ড ফক্্র্্ক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 
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361.  তানবীনা াযবীন তৃণা ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ,  ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২১-৬৪৯৯৭০ 

362.  রভাঃ যার্ক অান, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৪-৩২৭৮৯০ 

363.  পূজা যকায, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫-৪২৩৬৬৬ 

364.  নার্যন অযা খন্দকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-৩৩৬৮৬৩ 

365.  াভসুন নাায,  কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

366.  অর-মুজার্দ মৃদুর, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৪-৪৯৫৫০৯ 

367.  অর্পয়া জার্ন, শু র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩১-৯১২৯০১ 

368.  রভাঃ রভক্দী াান, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-২৯৫৪৫১ 

369.  রভাছা: তাভান্না তাছভীভ ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-৫৪৭০০২ 

370.  রভাঃ অফীয ভাবুফ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-২৭৮১৫১ 

371.  র্জয যায়ান, এক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৫৭১৬৬৭ 

372.  ার্ভদা জান্নাত হুভা, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-১২৯৯৩৬ 

373.  রভাছা: ার্ফা অিায সুযবী ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৯০৬৬১০ 

374.  অদ্দা অন র্না, ফুড আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮০-২২২৯৭০ 

375.  তার্নয়া সুরতানা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৯-০৮৮২৪০ 

376.  আযাত জাান রর্যন মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৩৩৩৮৭৬৪০ 

377.  র্নবাল যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-২৫৫৫৭৬ 

378.  আর্তয়াক অক্ভদ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-৬২৪৫৮২ 

379.  অজভাআন মুতাযী, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৮০৪৫৫৪ 

380.  শুব যায়,  কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮-২৫৮৮৮১ 

381.  রভাঃ রাাগ, াজিার্য এফং ফক্্র্্ক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-৫২৯৮৭২ 

382.  তার্নয়া সুরতানা, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-৮১১৭০৮ 

383.  যার্পয়া যর্পক,  কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

384.  র্যপাত জাান,  পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২০-৪৪৬৬৪৫ 

385.  রভাছা: রযানা অিায, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৪৮১৩৪৬ 

386.  র্ভরন িন্দ্র যায়, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৬-৫৮১৪৩০ 

387.  ার্ফনা আয়ার্ভন, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬০-১৩৩৮৭৬ 

388.  রভাঃ জার্দ াান, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-১১১৩৩৪ 

389.  আযাত জাান সুফা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-১১১৭৭৮ 

390.  রভাঃ ভাযজু অরভ,  ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-৮৭২২৭২ 

391.  রভাঃ যর্পকুর আরাভ পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৮৪৪৮৫৮ 

392.  রভাঃ রতৌর্দুয যভান র্ভরন কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৮-৫৮৪৮৩৮ 

393.  র্ াা, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৮২৫৪৫৪ 

394.  রভাঃ র্দুর আরাভ একুয়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-১৭১৬৮০ 

395.  দযাথ ফভ িন, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৬৩-৭৭৭৯৫ 

396.  ার্দয়া াযর্ভন, াজিার্য ও ফক্্র্্ক্স ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৯১২৩১৭ 

397.  রভাঃ অব্দুর কাক্দয রখ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-১৯৫৭২৬ 

398.  সুর্প্ত ভর্ল্লক, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-৬২৬৩৪৫। 

399.  রভাঃ ভাফুজুয যভান, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৭৫৫১২ 

400.  রভাঃ হুভায়ুন কর্ফয,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-২৩৭৪৪১ 



 

 

 

ক্রভ........... 

 

 র্ফঃ দ্রঃ র্ফস্তার্যত তক্েয জন্য   রর-০১৭২০২৩৮০৯৬ রমাগাক্মাগ কযা রমক্ত াক্য। 


