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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 



 

 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ০৫ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ যর্ফফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

১ ২ 

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  
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401.  রভাঃ ফদরুক্দ্দাজা, পর ঈর্িদ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-০৯৯৫৯৪ 

402.  ার্ভভা জান্নাত, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয় ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২১-৭১৪৬০৬ 

403.  রভাঃ মুর্ভনুর আরাভ ভ ূঁআয়া, পাভ িাক্কারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-৩৬২২৪২ 

404.  অপানা র্মু , মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৬-৭৭২০৫৫ 

405.  রভাঃ ভর্তঈয যভান,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৭৫৩৬৭০ 

406.  রভাঃ অর্কুয যভান ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৫৮৬৪১৪ 

407.  রভাঃ জাকার্যয়া রাক্ন, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৮৩৭৮৮০ 

408.  র্নাত ারফার্ফর, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৫-৭৫১০৪৭ 

409.  রভাস্তার্কভ র্ফল্লা মুনইভ,ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-৩৯৯০৪৬ 

410.  র্যজবী আফক্ন ভামুদ,র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৪-৪২৩৩৮৮ 

411.  পূজা াা, প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৩-৮৭৩২৭৩ 

412.  রভাা. ভাকসুদা অিায র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৯-২৪৭৬১৪ 

413.  রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক,  ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-১৩৫৪১৩ 

414.  রভাঃ রাক্র যানা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৭৭৭৩৬২ 

415.  অর্যপ রাক্ন ার্ন, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-৭৩১৪৮৮ 

416.  নন্যা যকায, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬২৪-৬০৩৬৬২ 

417.  রভাঃ রদক্রায়ায রাক্ন কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৮২৫৬৬৬ 

418.  তানবীয অক্ভদ,  আর্যক্গন এন্ড ওয়াটায ম্যাক্নটক্ভন্ট, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১০-২৪৪০৮০ 

419.  রভাছাঃ নূয-নাায, কৃর্ল যায়ন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৫০৮৪৬৪ 

420.  অর-ার্যয়ায, র্পার্যজ রটকক্নারর্জ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-৯৬২২৪৫ 

421.  পাযজানা অিায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৮-৬৯০৫৫৭ 

422.  কাওায জাান র্ভতু, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

423.  রদারন দা, রবক্টর্যনার্য র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৩-১২৫৫১৪ 

424.  রভাঃ ার্কর ভন্ডর , আর্যক্গন এন্ড ওয়াটায ম্যাক্নটক্ভন্ট, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-৫৮৮৭২৭ 

425.  রভাছা: সুভাআয়া খাতুন পাভ িাক্কারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৪-৩৩৩২৯০ 

426.  রভাছা: ায়রা অপক্যাজ রতু পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-৫৮৫৫১২ 

427.  নাইভা আরাভ বৃর্ষ্ট, পাভ িাক্কারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১০-১৫২৬৪৩ 

428.  রভাঃ াইদী কর্যভ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪১-৫৫৯৯৪৮ 

429.  রার্নয়া রিৌধুযী, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৯৮১২৬৬ 

430.  রভাা: ানর্জদা যর্দ ীভা কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-২৬৯৬৩২ 

431.  াভসুক্দ্দাা র্য়া, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৪-৪০৯০৮৪ 

432.  রভাঃ অর-অর্ভন-রাক্ন কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-১৬৮৮২১ 

433.  নার্রুন ভর্নয, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৬-৯৮৩২৪৯ 

434.            ,                   ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-৩৪০৬০৫ 

435.                  ,              ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-০৬০৬৮৩ 

436.           ,                   ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৭-৯৯২০০৪ 

437.               ,                    , ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-২৩৩৭৪৪ 

438.             ,                   ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭১-০১২২৮৪ 

439.             ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-৫৭৯৪৮৫ 

440.                                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-৫৫০৩৭০ 



 

 

441.                ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৪৪-৮৮৭৫৮৮ 

442.                  ,                   ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৪৬৭৪৪৪ 

443.                 ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬২৬-০৪৪৫৮৯ 

444.                ,                      ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

445.            ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৬৬০৬৯৮ 

446.                 ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

447.               ,               ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৪-৬২৬০০৬ 

448.                                       ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮২৭-৬৭১১৮৮ 

449.                    ,                                               ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,০১৭৪৮-৩৩৩২৭৪ 

450.             ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৫৮৭৩৭৪ 

451.  অর্জজা াযর্ভন, র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৭-৩৭৭৪৭৪ 

452.  াভীভা অকতায , যাক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫-২৬৪০৬৪ 

453.  রভাঃ র্পাত াান,  পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬-৩৪৯৩৮৭ 

454.  ায়রা াযর্ভন, রজক্নটিক্স এন্ড প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫২১-৪৪৫৪৮৮ 

455.  রার্জয়া যভান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৬৩৮৩৯৬ 

456.  অআনুন নুযাত, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৯-৩৪৮৭০৮ 

457.  যার্জয়া সুরতানা, প্ল্ান্ট প্যাথরর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-৭২২৩৬৬ 

458.  ভাবুফা র্নগায, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-২৮২৯২৮ 

459.  মুভতাীনা আরাভ, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-৪৫৮৫৬৯ 

460.  অর্তকুর ক , কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৬-৩২৩০৩৯ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ১৩ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ রাভফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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461.  রাানা অিায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭-২২১১২৬ 

462.  অক্য়া অিায স্মৃর্ত, কৃর্ল ম্প্রায র্ক্ষা র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৯-০৩১৮৬২ 

463.  তানুবা খানভ রার্ভয়া, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-০৩৬৭৬১ 

464.  রভাাম্মদ াভাদ ঈর্দ্দন কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৬০৩২৩০ 

465.  রভাজার্দুর কর্ফয, রভর্ডর্ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৫-৩৬৯৭৪৬ 

466.  সুলভয় রবৌর্ভক, রজক্নটিক্স প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৭৭৫৮৪৯ 

467.  রভাঃ অব্দুয যাজ্জাক রতৌর্দ, এটক্ভারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৭৩৩০৩৬ 

468.  রভাঃ ভর্জদুর ক, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-০১০০৪৪ 

469.  রভাছা: ানাক্না, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৭-১৭২৩০৮ 

470.  নুযাত পাযা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-৯৭৮৫১৩ 

471.  অতাফসুভ অপর্যন রজর্ কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৩-৫৬৩৬৮৮ 

472.  ানাজ সুরতানা, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৭-৯৬৩২০৯ 

473.  অফদুল্লা অর অজাদী ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৮-৯৩৩২৩২ 

474.  ভামুদুর াান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮০-২৮৭৮৫৬ 

475.  নওীন রায়রা ,কৃর্লিত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-৭২৭৭৮৮ 

476.  ানর্জদা অপক্যাজ রাভা কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৮-০২১১১৬ 

477.  অয এভ. পয়ার, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-০৬৬৩৩০ 

478.  রভাঃ পজক্র রযাানী, এযাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৩-২৫৪৯০১ 

479.  ঈক্ম্ম ানী, কৃর্লিত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭-৯২৩৮৯৯  

480.  রভাঃ াআফুল্লা তাক্যক র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২২-৩৪৮১৩৪ 



 

 

481.  তভা, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-৮১৪৫২৩ 

482.  আর্রয়া জাান াথী, ফাংক্য়াক্টকনরর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয় ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৮-৪৬৮৮৮৯ 

483.  রভৌর্য তার্নয়া রভৌ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৪-৯৮২৭০০ 

484.  পাযানা যভান সুযবী কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৯১০০৩৬ 

485.  র্নয়া ম্রং, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮২-৮৮৩১২৩ 

486.  রুর্ফনা খাতুন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৭-৩০০৫২৪ 

487.  রভাঃ ভাজায-ঈর-আরাভ ম্রাট, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-০০৮২৩৭ 

488.  সুফণ িা যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৩-৭১৯৫৬৯ 

489.  জান্নাতুন নাইভ, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫-১৬০৫৮৪ 

490.  রভাঃ রভাাআর্ভনুর আরাভ ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৩৯৪০৭৭ 

491.  রর্রভ যানা, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২-৮৮৩৩২৫ 

492.  অনন্দ ার, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২-২৪৮৪০৬ 

493.  রভাঃ অযাফুর আরাভ ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৫-৬২৬২৮২ 

494.  রভাঃ রযজওয়ান ঈর্দ্দন, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৫-৩৪৬৪০১ 

495.  নন্দা ফড়ুয়া, ভাআক্ক্রাফায়রর্জ এন্ড াআক্ডার্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৪০-৭৩০৬৬০ 

496.  ভনীলা দা, ভাআক্ক্রাফায়রর্জ এন্ড াআক্ডার্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-৩৩১৮৮৫ 

497.  এ. এ. এভ নাজমুর ক, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩১-৪২০৭০০ 

498.  অর্কুয যভান, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-২৪৭৮১৩ 

499.  ঈক্ম্ম অয়ভান, এনাটর্ভ এন্ড র্ক্্ারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫২-৬৩৫৯৪১ 

500.  রভাঃ ার্পঈর আরাভ রভর্ডর্ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৯২১৮৭৪ 

501.  র্তর্থ াা, র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪২-১৯৩৮০৩ 

502.  ভার্জিয়া অপক্যাজ , এনাটর্ভ এন্ড র্ক্্ারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৩৬-৭৬৫২১০ 

503.  রাবন যকায, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৫-৮৮০৯১২ 

504.  রভাঃ অখতারুজ্জাভান ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-২৬৫০১৮ 

505.  রভাঃ র্জয়াঈর ক রিৌধুযী র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৪০৫৪৮৩৩ 

506.  রভাঃ খায়রুর কর্ফয, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-০৪২৭৭৬ 

507.  রভাঃ রুহুর অর্ভন র্যয়াদ কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

508.  রভাঃ জার্দ াান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯১-৪৮৯০৯১ 

509.  রভাঃ ভাবুবুর অরভ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-১৫১২৩৭ 

510.  রভাঃ নার্মুর অজাদ, ফুড রটকঃ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৬-৭৯৮১৬২ 

511.  ঈক্ম্ম রযাভান রিৌধুযী, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-২৩৪২৪২ 

512.  তাভান্না নুযাত, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-৩৫৭৪৪০ 

513.  রভাস্তার্যন অিায, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৩৪-৫২৬৮৬৯ 

514.  রভাঃ র্পয়ায যভান, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-১২১১৩৩ 

515.  যাক্ফয়া ফযী র্রভা , কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৫-৭০৯৫৯৫ 

516.  ভার্যয়া অপক্যাজ তভা, ফুড রটকঃ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৫-৬৬৫৯৬৯ 

517.  তানর্জনা রভক্যীন মুন, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-১৯২৯৯৮ 

518.  রভাঃ রারাআভান, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৬৮৮৮২০ 

519.  যত্না াা, কৃর্ল ম্প্রাযণ র্ক্ষা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৯-৭৬৩২৭৬ 

520.  রভাঃ রভার্ভন খান, ফুড রটকঃ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৫-১০০৫৩৭ 
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521.  রভাঃ াভীভ অর ভামুন কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭-১৮৬৬০০ 

522.  াযর্ভন সুরতানা আরা ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২১-৮৬০৩৩২ 

523.  াইদ অর ভামুদ, ফুড রটকঃ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

524.  রভাঃ রযজাঈর কর্যভ, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২১-২১০৮৫৮ 

525.  এ. এভ. অর্ফদ াান, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৮-৯৯২৮৫৬ 

526.  নার্ফরা াযর্ভন তৃলা, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৯২৪৯২৪ 

527.  র্বর্জত রঘাল, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-২৫০৬৪১ 

528.  রভাঃ াজ্জাদুয যভান, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৩৭৫৮৮৪ 

529.  রভাঃ রতৌর্কুয যভান, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৬-০২৩৬৪৯ 

530.  রভাঃ অর্তকুজ্জাভান অর্তক, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৬৫৬৫৬৩ 

531.  র্যন াা, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২০-৬০৮৩৬১ 

532.  র্ফপুর িন্দ্র যায়, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০-৩৪০২৫৫ 

533.  জান্নাতুর নাইভ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৭-১০৩৮৪১ 

534.  অপর্যনা যভান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৫-২৩৮৬৬২ 

535.  রভাঃ ার্যয়ায কর্ফয, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩২-০৮৮০৩৪ 

536.  রভাাম্মদ ার্দঈজ্জাভান কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

537.  িম্পা অিায, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯২-১২৫৪৫১ 

538.  রভাা: নাজনীন অিায র্পার্যজ রটকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-০৯৮৪৮৪ 

539.  যাতু ভর্ন রযাভানা, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৩-১৫৮৭৮১ 

540.  জুিন কুভায যকায, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৩০৯২৩৪ 

541.  রভাঃ ার্কফ খান, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬৮৬৯৭১৭ 

542.  র্নর্থয়া অিায, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-২৮২৯৩৬ 

543.  র্নক তালুকদায, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৮-০৪৫৯৭১ 

544.  িাআর্নি খাতুন, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-১৮৯৬৪৩ 

545.  রভাঃ যাক্দ আকফার র্যন, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৪৫৭১৭৭ 

546.  রভাঃ যাাত অভদ হৃদয়, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

547.  পার্যা রযজা, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৯-১৩২৫৬৫ 

548.  রভাঃ রভাাআর্ভনুর আরাভ কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- ০১৭৭০-৮৯৬৫১৬ 

549.  রভাঃ যাক্দুর আরাভ মুন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-২৮৯৮৩৩ 

550.  রক এভ নাজমুর, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭০-১০৩১০০ 

551.  রভাছাঃ াযাফান তাহুযা র্পার্যজ রটকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৩-২০৬৯০৪ 

552.  রায়রাতুর কার্নজ পাক্তভা ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৬-৪৫৬৭৬১ 

553.  রদারা ফাক, এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

554.  রভাঃ রভজফাহুর কযীভ কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৬৫৯৮৫৯ 

555.  রায়রাতুর রপযক্দৌ আঁর্খ র্পার্যজ রটকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

556.  রজযাৎস্দা রফগভ, প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪২-৩২৮৫০৫ 

557.  রযক্ফকা সুরতানা, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-২১০১৩০ 

558.  রভাছা: সুভাআয়া খন্দকায াজিার্য এন্ড ফক্্টিক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭১৭-২৩০০৬৯ 

559.  ায়যা তার্নক ভী, রভর্ডর্ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৬৩৮২৮০ 

560.  ার্য়া খাতুন, এনাটর্ভ এন্ড র্্রর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৬-৮৭৭৯৫০ 



 

 

561.  তানর্জন তাভান্না মুমু, প্যাথরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-০০২৭৪১ 

562.  নফনীতা যকায তন্বী, রভর্ডর্ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৬-৪৩৬৫৮৭ 

563.  র্না র্ফনক্ত ার্ফফ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭১-০০২২৩৮ 

564.  কায়ায অক্ভদ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৭৬৩৮৩৯ 

565.  মুনর্জযা আয়ার্ভন, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-৪৮০৪০৮ 

566.  পাক্তভা তুজ রজাযা কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-০২৪৪৬৮ 

567.  নার্জয়া রাক্ন, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-১২৩৬৬৯ 

568.  র্যাজুভ ভনীযা র্ভভ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-৮৫৩৭৪৫ 

569.  যার্জফ যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৪-৮৬৭৯৬৭ 

570.  র্ফদুযৎ কুভায দি, াজিার্য এন্ড ফক্্টিক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-০১৮০১৩ 

571.  িয িক্রফতী, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭১ 

572.  িয় যায়, এগ্রপক্যর্স্ট্র র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৬৯৫১৮৩ 

573.  পাযজানা সুরতানা, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২৮-৪৯৯৭৩৩ 

574.  র্তর্থ যায়, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-২৮১৮৫৮ 

575.  নার্দা জাভান সুর্ভ, আর্যক্গন এন্ড ওয়াটায ব্যফস্থানা র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬২৩-৬৫১৬৯১ 

576.  রভাছা: জুক্রখা খাতুন, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৩৬৫৯১০০৮ 

577.  াযর্ভন অিায দীনা র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৪৭২৬২৮ 

578.  রভাঃ রভক্ফুজুর আরাভ র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫-৬৩৫৪৮৭ 

579.  রভাঃ তানবীরুর আরাভ াআমুন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৯৮১৫৯৮০ 

580.  ভভতাজ জাান তভ, যাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-৭৯৭৯৬২ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ১৫ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ বুধফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
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581.  রখ খার্দজাতুর কুফযা র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৭-৩৭২৯৭০ 

582.  তার্নয়া অিায ,কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩১-৪৫৬৫৮৮ 

583.  রভাঃ অব্দুয যর্ভ াগয ,ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

584.  রভাছা: াভীভা অিায, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-২৩৮৮৯৩ 

585.  রভাঃ ার্ভঈর ফাীয, কৃর্ল র্ি ও মন্ত্র র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৫৮৫০৬১ 

586.  রভাঃ অাদুজ্জাভা র্ভঞা পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-২২০১১০ 

587.  মৄফাআদা পাযজানা ক ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

588.  র্যাজুভ ভর্নযা, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪১-৫৩২১৭৬ 

589.  ার্দয়া ভামুদা,  র্পার্যজ রটকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৯৮৯১৮১ 

590.  মুাম্মদ অর্ক ঈল্লা র্পার্যজ ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৪৪-৪২৭৭০৭ 

591.  আভন যকায, এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৭৫৯৮১৪ 

592.  রভাঃ মুযাদ যকায, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২৯-৬৮২৪০২ 

593.  রভাঃ আভাআর রাক্ন ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৫-৮১৬২০৩ 

594.  র্ফযাজ কুভায দি, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-২১৯৫৫৭ 

595.  িরী ফভ িন, র্পার্যজ রটকক্নারর্জ র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৫৯-৭৮৮২২৮ 

596.  জুফাআদা মুতাযী নার্দয়া এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৪৯০৪৮৬৫ 

597.  যাজীফ িন্দ্র দা, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৩৯৪৪৪২ 

598.  রভাঃ র্যারাত অক্ভদ ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৬৭৩-৩৭৪১২১ 

599.  রভাঃ পজক্র যার্ি , র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১০-৩৯৩৯৪৪ 

600.  নুযাত জাান নীর্রভা র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৩-৪৬২৪৮০ 



 

 

601.  রজর্ভন অিায রজর্যন র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮২৮-১৫৮০৪৯ 

602.  নন্যা ব্যানাজী, পাভ ি ্াকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-০১৬৮৭৪ 

603.  ার্দয়া অপর্যন, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৮১৬৫১৫ 

604.  রভাঃ অশুকুয যভান এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৯-২৬৭৭৮৮ 

605.  াান ভামুদ র্যয়াদ,ার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৬-২১৯১৯০ 

606.  রভাঃ তার্ভদ রাক্ন প্রাণযাায়ন ও নুপ্রাণ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-০১৫১৬১ 

607.  রভাঃ আঈসুপ খান, পাভ ি ্াকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

608.  পাআযাজ অক্ভদ, ভাআক্ক্রাফায়রর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৮-৮০৪০০৩ 

609.  রভাঃ র্যপাত ায়দায, ভাআক্ক্রাফায়রর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৭-৩৫৯৬৩৯ 

610.  রভাঃ অব্দুর অরীভ, র্পর্জওরর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-২৩৫৭২৩ 

611.  রভাঃ মুর্পকুয যভান, পাভ ি াওয়ায এন্ড রভর্নার্যজ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১-১৩৯১৬৩ 

612.  রভাাম্মদ র্যাজুর আরাভ অক্ক, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,০১৮২৮-৯১৮৭২৮ 

613.  রভাঃ অযাফুর আরাভ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮১-১১৮৪৩৬ 

614.  রভাঃ ভার্য পয়ার, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৩-৬০০০৮৫ 

615.  ার্যয়ায ভর্নয, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯২৯-৪১৩২৪৪ 

616.  তাভফীয অক্ভদ, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-০৩০৩৪৯ 

617.  রভাঃ রতাপাজ্জর রাক্ন পার্ভ, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,০১৭৭১-০২৬৮৭৮ 

618.  রভাঃ নওাদ অরী, একুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮-৬১৩৮৭৪ 

619.  ারভা অিায সুর্ভ, র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৮-৪৮৬৬১৭ 

620.  তাক্নাবা র্তা ঈর্ভ ি র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৮২৩৩২৮ 

621.  অর্যপা অিায, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭-০৪৬৭৪৪ 

622.  র্স্দগ্ধা খাতুন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৯০০৪৬৬২ 

623.  রভাঃ াদ্দাভ রাক্ন এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-০৪৪৮০৫ 

624.  নীর্রভা দা, রি ও ার্ন ব্যফস্থনা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৩৭-৯৬৯৭৯৫ 

625.  ার্ভভা অযাপী, এক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৭-৫৬৩৯৫৩ 

626.  াদ-অ-অপযীন, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩-৩৬৬১৮২ 

627.  ভাসুদা খাতুন রভৌসুভী, পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং,ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, ০১৭৮২-৫৪৯১৫৪ 

628.  আযাত জাান টুম্পা, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭-৮৪৩৪৭৮ 

629.  ার্দয়া তাফাসুভ, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-৩৯৭২৩৩ 

630.  রভাঃ াদাকাতুর ফার্য, রডআর্য র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫-৯৯৯৯২৮ 

631.  রভক্রুন নাায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৩৯৩৯৮৩ 

632.  ভভতাজ াযবীন, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৮৬৫০৪৯ 

633.  রভাঃ ার্ন, ঈদ্যানত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৭-০৭০৯৭১ 

634.  রভাঃ অব্দুর রভান্নাপ, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

635.  রভাঃ অতাঈয যভান কৃর্লর্ি ও মন্ত্রার্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬১২৩১৫২২ 

636.  রভাঃ তারা ভামুদ, কৃর্লর্ি ও মন্ত্রার্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-৮৮৮৭০০ 

637.  তার্ভনা নার্যন, কৃর্লর্ি ও মন্ত্রার্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩২-৪৯৪৪৭২ 

638.  রভাঃ ওয়ার্দুজ্জাভান, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-৫৯৪৪২৮ 



 

 

639.  অফদুল্লা অর ভামুদ ভঞা, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৫-৯৪৭০০২ 

640.  রভাছা: দাই জান্নাতুর অর্ভন র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-৪৫৪৭০০ 

 



 

 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ১৬ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ বৃস্পর্ত_ফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

641.  াক্রা অিায, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৮১-৯৫০৬১৮ 

642.  যীপা র্দ্দীকা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৮-০৯৬৮৫৭ 

643.  অপারুক্ন্না অনা, শু পুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮-০৬০১৫০ 

644.  ানর্জদা র্ফনক্ত অরভ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড ার্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৫৩৫১৭২ 

645.  রভাঃ ভাসুদ যানা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১২-৪২১৪৬৯ 

646.  বয়দা তানর্জরা অপক্যাজ কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৬-৩০৩১৩৬ 

647.  র্দরাদ নাযর্ন পাযজানা কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৫৮-৬৬৯০১৪ 

648.  আঈ.এ নামুন জান্নাত প্রার্ভ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

649.  অযাপাত াান, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৪-২৪৩৫৪৬ 

650.  সুভনা ক, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৮-০২১৯১১ 

651.  রভাছাঃ যার্পয়া অকতায, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড াআর্জন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮৪৮৯৩৫৯ 

652.  রভাঃ অব্দুর ার্কভ াযক্বজ, পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৬৫৩৩৬০৮ 

653.  ঈক্ম্ম ারভা রুভা, পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২১২১৮৩৯ 

654.  রভাঃ অর্তকুর আরাভ র্ফপ্ল্ফ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৯২৪২৩৬৯ 

655.  এ.এভ. তানর্জভ আকফার, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫৫৯৯৪৭৬ 

656.  ার্ফকুন নাায যনী, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫৫৭৫৬৬৫৯০ 

657.  রখ ার্দয়া রভৌ,  র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫৮৯৪১৫৭ 

658.  ানর্জদা অপক্যাজ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪০৪৪৭৪০৫,  

659.  রভাাম্মদ অবু রনাভান, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৩৯১২৭৬৬ 

660.  রভাঃ নার্জভ ঈর্দ্দন, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৩৭২৮৯৮২ 

661.  াওয়া আরাভ, গ্রাভীণ ভাজর্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৫৫২৯০৬৩ 

662.  রভাঃ যাাত রাক্ন, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর---- 

663.  রভাছাঃ রভাক্রভা নার্যন ভর্নলা, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭৮২১১১৬ 

664.  পাানা তার্ র্তজা,  গ্রাভীণ ভাজর্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৬২২২২২৩ 

665.  জান্নাতুর রপযদাঈ,  কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২৯৯৯৪৬২ 

666.  রযদওয়ানুর রপযক্দৌ,পাভ ি স্ট্রাকিায এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং,  ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩১৯৩৫৬৩৭ 

667.  নজরুর আরাভ, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২৯৬৫০৮১ 

668.  রভাঃ রভাাযপ রাক্ন, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী এন্ড াআর্জন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৩১-০৬৫৭৬৭। 

669.  তাজর্কযা জাান, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী এন্ড াআর্জন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৮-০১৭৩৭৬। 

670.  ভাবুফা যভান, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারজী এন্ড াআর্জন, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮০-৪৬১৬১৪। 

671.  রুফাআয়াত াযর্ভন অরুনা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০৩৯৩৯৭৬ 

672.  ঈক্ম্ম সুর্পয়া র্ফনক্ত ওকত, শুপুর্ষ্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯১৪৮৪১৬৮ 

673.  জান্নাতুর রপযক্দৌ র্জর্নয়া, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৬৭৭৫৫১০৭ 

674.  রতৌর্দ াান, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২৪৫৩৩৬৫৮ 

675.  অর্পয়া জাান, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯২০৫২৬২৪ 

676.  ার্রমু জান্নাত রভৌ, রডআযী াআন্স  র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৮-১১১৭২০ 

677.  ার্দয়া অপর্যন খান, রডআযী াআন্স র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮৫২৯৯৫৫৯৯ 

678.  ভীভ রভাস্তাযীন মুন,র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৯৩৭৩৫৩ 

679.  রভনাজ াযর্ভন রভৌর্য, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফ৳বাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-০২৭৪৫৩ 

680.  রভাঃ অযাফুর ক, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯-১৭৫২৮৯ 

681.  রভাঃ কাভার রাক্ন, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-০৯১৮০৪ 



 

 

682.  রভাঃ র্জয়া ঈয যভান র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এন্ড রজক্নটিক্স র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-৪৯৪৩৮৭ 

683.  রভাঃ আয়ার্ছন অরী, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৭০৯০১১,  

684.  যীপ রভাাম্মদ রপযক্দৌ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৩-১৬৫৫১১ 

685.  র্নয়াজ রভাক্ িদ খান, ীড াক্য়ন্স এন্ড রটকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৬৬১৫০৬ 

686.  কুভকুভ রদফনাথ, ফুড আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৭৭-৬৩০০১৫ 

687.  রভাঃ যাজু অক্ম্মদ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৭-১৫৮১৬৫ 

688.  নুভা রাভদ্দায, ফুড আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৯-৭০২৬৯২ 

689.  রভাঃ অর্প অক্ম্মদ একুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৫-৯০৮৬৭৯ 

690.  রভাছা: ভামুদা অিায ,কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৯৩-৪৯১১২৭ 

691.  াযর্ভন অিায, র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-৮৫১৭৯২ 

692.  রভাছাঃ তার্যনা সুরতানা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২০-১৯২০০০ 

693.  ানর্জদা তাফাসুভ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮১-২৭০৩৭৩ 

694.  রভাঃ রভাাআক্ভনুর আরাভ ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-২৭৮৮৯৬ 

695.  রদওয়ান াদ ঈন অযাপাত কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪১-১১১৯৬০ 

696.  রক, এভ, র্ভনপঈক্দ্দাজা, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

697.  র্যাজুভ মুর্নযা াযর্ভন, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭১-৫৫৩৪৬৬ 

698.  পাযানা ািা, র্পার্যজ ম্যাক্নটক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৭-৯২২৬৯১ 

699.  তর্নভা াযবীন আবা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৪-৪২৪২৭১ 

700.  রভাছা: যর্ভা অপর্যন র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৯-২১২০৪৫ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ২০ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ রাভফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

701.  াক্জযা খাতুন স্বণ িা,  যাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

702.  রফগভ নূক্য ভাপপী , র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৪-৮৭২১০০ 

703.  কাভাযাভ মুর্নযা, যাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৯২-১৮৯৩৮৭ 

704.  পার্যয়া আয়ার্ভন, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৮-১৭৪২৮১ 

705.  পাক্তভা জাান, যাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৮-০০৩৯১৫ 

706.  ার্দকুন নাায, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-০৯৩৩৭০ 

707.  তৃলা াা, কৃর্ল প্রক্কৌর র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৯৭-০১১৮৭৭ 

708.  ওয়ার্তর্ন রযজা, ফাংরাক্দ র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-০০৯০৫৯ 

709.  রভাঃ ভাবুবুয যভান, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২২-৯৭৫৩০৭ 

710.  পূজা বর্তিয়া , কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৬-২০১৫০২ 

711.  াআদুন নাায খানভ, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৬৭-৪৩২০২০ 

712.  তাভান্না আরাভ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৮৭৬০১৭ 

713.  সুর্ম্মতা ভান্নান, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫১-৬০০৭১০ 

714.  ানর্জদা অিায,র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৯০-৮৬৮৬৪ 

715.  তাভান্না রপযক্দৌ, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৮-৭৬৩২০৫ 

716.  রভাঃ র্পকুয যভান,  এযাকুয়াকারিায র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭০-৯০৫৩০২ 

717.  ারভা অিায, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৯৬-৬৩৪৩৯২ 

718.  র্পাত-আ-জান্নাত,  র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৮-০৯৯২৫৯ 

719.  অয়া অিায , কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৬৮২৯৩৯ 

720.  র্র্য ভি,  কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৯-৭৭৬৬৩৬ 

721.  রভাঃ র্পক্যাজ া, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৮-৪৪০০৩৩ 

722.  রভাঃ অক্নায়ায জার্দ, এনাটর্ভ এন্ড র্ক্্ারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১২-৩২৪৭৮৬ 



 

 

723.  ভামুদুর ক,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৪০-৫৪৮১৩৫ 

724.  অর্যর্জৎ রন র্নরয়,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-১৪৭৩৮৭ 

725.                   ,                    ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৯-৩৮৩৫০৪ 

726.  রভাঃ রভাকাক্িয অরভ নাইভ কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৬-৯৬৮৫৪৬ 

727.  রভাছা: পাক্তভা খাতুন র্পার্যজ ম্যাক্নজম্যান্ট র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৪-৮৮০৭৭৯ 

728.  নার্দ সুরতানা, পাভ ি স্ট্রাকিাযার এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৭-৩০৪৬৫৫ 

729.  াতী যানী দা, কৃর্ল ম্প্রাযণ র্ক্ষা র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৫-০৩৫৮৬৭ 

730.  ভামুদ অফদুল্লা অর রনাভান, কৃর্ল ফন র্ফদ্যা র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬২৩-০১৫২৭৩ 

731.  রভাঃ অক্নায়ায রাক্ন, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৫১-২৩২৬২০ 

732.  নার্জয়া াান, পাভ ি স্ট্রাকিাযার এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৬৯-৭২১৭০৪ 

733.  রভাঃ অান াফীফ, পাভ ি স্ট্রাকিাযার এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫৭-৯৬২৯৭৪ 

734.  র্জ. এভ. রতাপাক্য়র অক্ভদ পাভ ি স্ট্রাকিাযার এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার আর্ির্নয়ার্যং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

735.  ভামুদা অকতায, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৫-৪৮৮২৫৩ 

736.  র্না খাতুন, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫২১১-০৬৬১৭ 

737.  রভাছা: ভাজমুন নাায, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৬৮৭-৬৯২৬৭৮ 

738.  তন্ময় কুভায রঘাল, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬৪-৮৮২২২৮ 

739.  হুভায়যা রনৌর্ন, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৯-২৮৩৫৬৮ 

740.  যার্ধয়া সুরতানা, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৩৯৩৯৮৫ 

741.  তাভান্না তার্নভ, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৮-৬৫১৮৫১ 

742.  ারার্ফর আরাভ, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৫-৫২৮১১৫ 

743.  রাাগ যকায, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৩-৭৯০৫৬৬ 

744.  রযার্জনা অিায, এক্গ্রাপক্যর্স্ট্র র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৮১৪-৭৮৮৯২২ 

745.  সুযাআয়া অকতায, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯০-৩৯৩৯৭৩ 

746.  তার্নয়া আয়ার্ভন, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬২-৭২৩৪৪৪ 

747.  শুব রবৌর্ভক, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-৮৭৮৯১৭ 

748.  আযাত জাান ভাফুকা, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯৮৮-২৯৫১১৪ 

749.  রভক্দী াান াওন, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৪-৫৫৩৪৩৫ 

750.  ার্দয়া সুরতানা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১২-৪৮৮৮৮৬ 

751.  রদফশ্রী ভজুভদায াযদা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৩৪-৮৮৫১১০ 

752.  তাক্যক অক্ভদ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫২-৪৫৪১৭৩ 

753.  এপ. এভ. পয়ার, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

754.  রভাঃ রযজওয়ান যার্ক, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১৫-৮৪২৫২৩ 

755.  রভাঃ জাক্ফয অর নাইভ, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭২৩-৫০৫৩১৯ 

756.  রভাঃ কাঈছায অরী, ফুড রটকক্নারর্জ এন্ড গ্রাভীন র্ি র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৫০-২৯৫৭৭৯ 

757.  রভাঃ সুজন যকায , ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৪-০৪৬৬৬০ 

758.  পার্ভ াান, এর্গ্রকারিাযার এক্সক্টনন র্ক্ষা, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭২১-৪৯০৪৫২ 

759.  রভাঃ আব্রাীভ রাক্ন র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৪৪-৯১৬৩৪৬৩ 

760.  রভাঃ র্র্য অক্ভদ, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৬০-৫৪৫৪৬৭ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ২১ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ ভঙ্গরফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

761.  পাযজানা অিায স্মৃর্ত, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭০৪-০৩৯১৪২ 

762.  প্রনয় তালুকদায, কৃর্ল থ ি ংস্থান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৫৭২৯৫৫ 

763.  মুাম্মদ াআফুয যভান রজক্নটিক এন্ড প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 



 

 

764.  রভাঃ অব্দুয যভান-অর-ভামুন, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৭-৫৫৮৫৪৮ 

765.  তার্পয়া তার্নভ, কৃর্ল ব্যফা ও র্ফনন র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৯১৫-১১৩৭৯৩ 

766.  পাযজানা ক র্রযা, কৃর্ল থ িংস্থান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯২-৫২১৭৪০ 

767.  তাব্দী যায়, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৭-৩৪৩৩০২ 

768.  পাযজানা জান্নাত আঁর্খ র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭১২-৮৪৬৮৩৬ 

769.  রভানয়ায অর্প খান, র্পার্যজ ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৫২১-৪১৭০৪৬ 

770.  এআি. এভ. জাভক্দ অজাদ ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর- 

771.  রভাঃ নুয অরভ যকায র্ভথুন কৃর্ল ম্প্রাযণ র্ক্ষা র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৪৪-৯৮৫৯৩৬ 

772.  াানা খাতুন র্ফাা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮৯-২৮৮৭২৭ 

773.  রভাছা: অভা-ঈর-হুভনা ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৯৪-৮১১০১৩ 

774.  রভাঃ রভাস্তার্পজুয যভান ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৮২-৬৪৬৬০০ 

775.  র্যপাত অযা রপযক্দৌ রভৌযী ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর-০১৭৩৫-৩২৩৮৮৬ 

776.  পয়ার অভদ তালুকদায পর ঈর্িদ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং,রর- 

777.  অর্ফদা অপর্যন র্যভ, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফাংরাক্দ কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ভয়ভনর্ং, রর-০১৭৭৫-৯৭৭৬৯৯ 
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878.           ,                          ,                         , ০১৫২১১০৬০৩৬ 

879.                   ,                  ,                         , ০১৭৩৮২৭৬২৭৭ 

880.           ,                          ,                         ,০১৫২০১০৩১৫৮  
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881.            ,             ,                         ,রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। ০১৭৪৩১০৩১১৬ 

882.                  ,             ,                          --------- 

883.              ,             ,                         ,০১৭৬০৩১২৪৫৭  

884.                 ,             ,                         ,০১৯২০০০৯০৩০  

885.               ,                       ,                        ,০১৯১০৮০৯৫৭৯ 

886.              ,             ,                         , ০১৬৭৫৩২৫৮৩ 

887.                   ,                      ,                         , ০১৯৬৪৫২৫৮২৪ 

888.                ,                       ,                        , ০১৭১০০৩৪৬৯১ 

889.                   ,                       ,                        , ০১৭২৬৭৯২৩৮৮ 



 

 

890.                   ,          ,                        , ০১৯৩৩৬১৭০০৪ 

891.              ,             ,                         ,০১৬২৫১০১১২২  

892.                  ,                  ,                         ,০১৬৮৮৯৮৫১৫৫  

893.             ,              ,                         ,০১৭৮৭২২৫৫৭৫ 

894.           ,             ,                         ,০১৯৬৪৫৬২০৮৪ 

895.               ,             ,                         ,০১৭৬৫০৮১২৮১ 

896.              ,              ,                         ,০১৫১৬১৭২৯৯৪ 

897.                  ,             ,                         , ০১৯৩৬৮১৯৬১৮ 

898.             ,                  ,                         , ০১৭৬০৫০৪৯২৬ 

899.                   ,             ,                         , ০১৭৩৯৮৭৪৬৩০ 

900.              ,                ,                         ,০১৭৫০৭৩১৪৩০ 

901.               ,             ,                         , ০১৭৭৩৬১৭৬৬৭ 

902.                   ,             ,                         , ০১৭০৮৩৫৪২১২ 

903.              ,                  ,                         ,  

904.                        ,             ,                         ,০১৭৯১৬৮৭৪৭৬  

905.  নুযজাান র্থী,             ,                         , রর-০১৯৬৬-১৮৪২৭০। 

906.  রুর্ফনা তানীন, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১২০৮৪৯৫৭ 

907.  রভাঃ ভাসুদ আফক্ন অব্দুল্লা, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫১৫৬২০১১২ 

908.  কার্নজ াযর্ভন, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৮২৪১৭২৪২১ 

909.  ভামুদুর াান, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯২৩০১৭১৭৯ 

910.  তানর্জনা যভান, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৬৭০৭১৩৩৬৪ 

911.  নাফীরা নাযজী,রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৫৩৫৭৫৮৭২৯ 

912.  রভাছাঃ অয়া অকতায, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,ক্র-০১৯১৫৫৩৭৪০৭ 

913.  অরীয়া অর্দফা খানভ, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা০১৬৮১৩৪৫৯১৬ 

914.  রভাঃ যীফুর আরাভ, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা রর-০১৫২১২৫৬১৪১ 

915.  কার্নজ পাক্তভা, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫৯৯৬৩৮৬৫ 

916.  প্রদী কুভায যায়, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩১৭৩৩৪৬৬ 

917.  যত্না অিায, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৯৩৯৬০৫৭ 

918.  পার্তভাতুক্জ্জাযা রাান, এযাক্গ্রাক্নার্ভ   র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৯৩৯৬০৫৭ 

919.  র্ফর্ফ অক্ভনা, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৪৭৫২৬৬৯৮ 

920.  রভাঃ রযক্দায়ানুর আরাভ, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৫১১৪২২৭৩৭ 

921.  রভাঃ ভাজারুর আরাভ, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৯২৫৯৭৮৮০৮ 

922.  রভাঃ রভক্দী াান, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৯১৫০৩৭৯৮ 

923.  অর্তকুয যভান,রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৯৬৬৩৫৬৭৫৯ 

924.  সুযাআয়া তার্ভদা ছন্দা, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২১৫১৭৪১৩ 

925.  পাযজানা অক্নায়ায, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮১০০৭৭১৪ 

926.  রভাছাঃ অভাঈর হুনা, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫৯৯১১৩৮২ 

927.  রভাঃ ভনজুরুর আরাভ,ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৫০৭৯৩৩৬ 

928.  রভাাম্মদ রাক্র, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২০১০৩৪৮৭ 

929.  রভাঃ যর্কবুজ্জাভান, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৮২৪৩০১২ 

930.  ভীয র্যপাত জাান ঈলা, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৯৫৭৩৪৮৫ 

931.  পাক্তভা আরাভ র্রজা, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫২৬৪৯৭৭৭ 

932.  াভসুন্নাায র্যনী, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৯৩৫৫৭৯০ 

933.  আর্ভতা অিায রার্নয়া, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৪৪০২৫৬৫ 



 

 

934.  ানর্জদা অখতায, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫৫৮৯৬১৮৬৯ 

935.  রভাঃ াআফুয যভান, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা 

936.  ভয র্ফশ্বা, ঈদ্যানতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৭৯৮১৫১৮ 

937.  ভীয আর্তয়াক অক্ভদ যর্কফ,কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। 

938.  রভাঃ রগারাভ রভাস্তপা, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৫২০১১৪৬১ 

939.  র্ঈরী ার, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরানগয, ঢাকা।রর-০১৭৮৩২৭৯৮৩০ 

940.  মুর্রভা জাান রুর্নয়া, কৃর্লতত্ত্ব  র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭১৫২৫৬৯২৬ 
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941.  রযজুয়ানা াযবীন, এর্গ্রকারিাযার রফাটার্ন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৬৭০৩৩৬৫৭ 

942.  ইর্লতা অিায, এর্গ্রকারিাযার রফাটার্ন,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১১১৭০৩৬৭ 

943.  রভাঃ কানফ ানাত,রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭১০৬২৬৫৬২ 

944.  রভাঃ াআফুর আরাভ, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও তথ্য র্ক্্ভ র্ফবাগ,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।০১৭২৫৭৪৩৬৭১ 

945.  রভাছাঃ াযভীন সুরতানা, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও তথ্য র্ক্্ভ,রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।-০১৭৫০৫৬৪৫৫৯ 

946.  রভাঃ জর্য ঈর্দ্দন রুক্ফর, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৭৩৭৭৭৭১৪৬ 

947.  রভাঃ াভীভ অক্ভদ, জীফ প্রমৄর্ি র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।রর-০১৯৬৫১৫৫১৪২ 

948.  ভান কীিিনীয়া, ফাক্য়াক্কর্ভর্ষ্ট র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। 

949.  রভাঃ অখতারুজ্জাভান, যার্নক্ভর র্নঈর্্ন, রজক্নটিক্স এন্ড র্ব্রর্ডং, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৬৪৮৩১০৫৩ 

950.  রভাঃ ভাফুজ ঈল্লা াক্টায়াযী, যার্নক্ভর র্নঈর্্ন, রজক্নটিক্স এন্ড র্ব্রর্ডং, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ঢাকা। রর-০১৭৩৭৮৭৯৩৮২ 

951.  রভাঃ জাক্দুর আরাভ, যার্নক্ভর র্নঈর্্ন, রজক্নটিক্স এন্ড র্ব্রর্ডং, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ঢাকা।রর-০১৭৩৯৮৩৪০৭৯ 

952.  রভনাজ যভান,এর্গ্রর্ফজক্ন এন্ড ভাক্কিটিং, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৯৬৮৩১৬৯৯৪ 

953.  অব্দুল্লা অর যার্প, জীফ প্রমৄর্ি র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৫২০১০৩০০৭ 

954.  রখ ভর্নরুর আরাভ, এক্গ্রাপর্যর্ষ্ট ও এনবাযক্ভন্টার াক্য়ন্স, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৯৩৩৬৪২৫৯৫ 

955.  পাক্তভা আয়ার্ভন, এর্গ্রকারিাযার রফাটার্ন, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৫৪৮৪৫৭২১ 

956.  ানাজ অিায, কৃর্ল ঈর্িদ র্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।, রর-০১৭৩৮৪৪৯৫৪৬ 

957.  নাজমুন নাায, মৃর্িকা  র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।, রর-০১৭৬৬৮২২৬৪৮ 

958.  বয়দা আযাত জাান, মৃর্িকা  র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা।, রর-০১৭৪৭২৭৮৬৮৭ 

959.  কাভরুর াান, এক্গ্রাপর্যর্ষ্ট ও এনবাযক্ভন্টার াক্য়ন্স, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা। রর-০১৭৪৮১৪১৯৭৯ 

960.  র্পাত জাভান কর্র, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮৭-৬২২০৮৪ 

961.  পাল্গুনী দাদক, এর্নম্যার রপ্রাডাকন এন্ড ম্যাক্নজক্ভন্ট র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৩৬-৬৭৬৯৪৭৯ 

962.  াজঙ্গী আফক্ন কর্যভ, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,০১৯১৫০১৫৩০৬ 

963.  র্রটা র্ফশ্বা, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩২৪০৩১৪১ 

964.  তার্ভনা র্কদায, ণুজীফ র্ফদ্যা ও যজীফফ র্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৭২১৯৬০০৬ 

965.  তাভীভ সুরতানা, ভাআক্ক্রাফাক্য়ারর্জ এন্ড প্যাযাাআক্টারর্জ র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,-০১৭৩৯০১৬৮৩২ 

966.  র্ফযাত পাযানা এর্ভ, প্রাণী পুর্ষ্ট ও রকৌর্রতত্ত্ব এফং প্রজনন র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা-০১৮২৯৭৫৫৭৮০ 

967.  রকয়া অিায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫২৭৩০২০১ 

968.  নার্দা াান, জীফপ্রমৄর্ি র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৪০৫২০১৮০ 

969.  রদফশ্রী কভ িকায, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১৫৬০৯৫০১ 

970.  নার্প জাান স্বণ িা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১০০৫২২০৪ 

971.  ার্ফা অখতায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২১৫৮০০৩০ 

972.  রার্নয়া অিায,  এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯১৬৩১৫৪৯৫ 

973.  বয়দা জান্নাতুর রপযক্দৌ র্রা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৮৭৪১১০৯৮ 

974.  রভাঃ অরী রুক্ফর, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৯২১৭৯৩৯১০৫ 



 

 

975.  তাক্যক রভাাম্মদ যার্কফ, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও আনপযক্ভণ র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮৩৪১৫৯৪৪ 

976.  অর্যফুর আরাভ, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৬২১৮৫৬৯৭৬ 

977.  রভাঃ ওভয অরী ভর্ল্লক , মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৮৭১১৮৬৯৭৫ 

978.  পার্তভা পাযানা, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৫০৩৯০৮২ 

979.  যাক্ফয়া ফযী রযাক্দরা , ঈর্িদ  রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬৬৮০৮০৪৩ 

980.  রভাছা: রায়রা অযাপী, ঈর্িদ যক্গাতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৭২৩৬৬৩৫ 

981.  নাছর্যন সুরতানা, ঈর্িদ যক্গাতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭২৭১১৮২৫ 

982.  জান্নাতুন নাায র্প্রনকী, ঈর্িদ যক্গাতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৮৪০০৪১০৩৩ 

983.  রভৌর্য কফীয, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৭৭২৯৮৭৬ 

984.  রভাঃ নাজমুর াান আবান, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬৮১৫২৪০০ 

985.  রভাঃ অর্যফুর আরাভ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২১১০৭০২৭ 

986.  রপৌর্জয়া নাজনীন, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১৭৫৫০২১২ 

987.  মুর্ িদা জাান রিৌধুযী , কৃর্ল ম্প্রাযন ও তথ্য র্ফবাগ রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১৬৩১৮০৬৯ 

988.  পার্যয়া র্তরাত, র্ভর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১৮৬৮৯৮৭৮ 

989.  রভাছা: অর্না সুরতানা,এক্গ্রাপক্যর্্ এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৫৪৭০৯২৭ 

990.  ংগীতা র্ভস্ত্রী, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬৫৩৬৭৮১১ 

991.  রভাঃ অবু জাপয প্রাং, প্রাণী ও ঈৎাদন ও ব্যফস্থানা র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৩৩৩১৫৯২ 

992.  হুভায়ুন কর্ফয, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও আনপযক্ভন র্ক্্ভ র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৯৫৫৩৯৯২৩ 

993.  রভাঃ রভাযক্দুর অরভ,  প্রাণী ঈৎাদন ও ব্যফস্থানা র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২১৪৩৫৭৯৬ 

994.  খুযর্দা খাতুন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৮০২০৭৭ 

995.  কার্নজ পাক্তভা রকয়া, রজক্নটিক্স এন্ড প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৮৩৪২০৯০১৯ 

996.  াআফুর আরাভ র্দ্দীর্ক, রজক্নটিক্স এন্ড প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫৮৩৩৭১৪৮ 

997.  রভাঃ জীভ ঈদ্দীন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২৭১২৭০৩২ 

998.  রভাঃ ভাবুবুয যভান, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২৪৭২৪৩৩৮ 

999.  রভাছা: ভর্জিনা খাতুন, এর্গ্রকারিায রফাটানী র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২০৬৯৩৯৮১ 

1000.  রভাছা: াযর্ভন অিায র্িী, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্য ফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৫২১১০৫৮৬১ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ২৬ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ যর্ফফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

1001.  াযর্ভন সুরতানা,  রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজননর্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৩৩২৫৭৫১ 

1002.  নূয অরভ স্বন, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২৮১২২২০৮ 

1003.  তানবীয অভদ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২১১০৫৬৯৩ 

1004.  কাজী ভার্জদুন নাায, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৮৫৪৮০৪৯০৮ 

1005.  রভাছাঃ াম্মী অকতায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫১৬১৯৯৯৬৭ 

1006.   মুাম্মদ অব্দুর ভান্নান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮৮৮৩৬৬১২ 

1007.  ার্ফা অরী , র্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৪২৬৬১৫৪৫ 

1008.  রভাঃ তানবীয াান কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৭৪৮৩৭০৬৩ 

1009.  আযাত জাান সুআটি, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৩৫৯৪৯৫০৪ 

1010.  রভাঃ তার্যকুর আরাভ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২৫৫৪৫২৯৮ 

1011.  রভাঃ আিাজুর ক, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৮২৬৮৯৪৩ 

1012.  মুনমুন অিায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর- 

1013.  এ. এভ. ফর্য ঈর্দ্দন, র্গ্রকারিাযার রফাটানী, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৯০৭৭৬৬০ 

1014.  াআফুর আরাভ, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪১০৭৬৭১১ 

1015.  রভাঃ রভাজাক্ম্মর ক, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২১২৫৬৬৭৯ 



 

 

1016.  কাভনার্স্ যকায, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২২৩৭৬০০৩ 

1017.  রভৌসুভী িক্রফতী, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫১৫৬১৮৯২৬ 

1018.  র্ফপ্ল্ফী র্ফশ্বা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮৩৩৮৪৫৭৪ 

1019.  সুভাআয়া,  মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭০০৭৪৪২৫৬ 

1020.  এক্ক. এভ. াআফুল্লা নার্দভ, কৃর্ল ঈর্িদর্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৮২৬১৮২২ 

1021.  রভাঃ অর্যপ আরাভ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৭০৭৯৭৩১৫ 

1022.  নূযআ ায়ভীন আক্থন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮২৯২৪৮০৯ 

1023.  রভাছাঃ পাক্তভা রজাযা, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ,  রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫১৩০৭৭৮০ 

1024.  রভাছাঃ আভাত ার্দয়া অক্ভদ, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৯২০২৯৮৭৫৭ 

1025.  র্ফথী যানী দা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৪৩৯৪৭৫৬৬ 

1026.  রভাছা জান্নাত জার্কয়া, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৯৩৫৭৫৯৫৬ 

1027.  সুভাআয়া অিায, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯৬৭৩৪৩৩৭৩ 

1028.  এ.এভ. মুর্নভ রাাআন খান, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮৩৫১১৪১৫ 

1029.  ভামুদা অিায, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬২৪৭৬০১৯৯ 

1030.  র্ফ.এভ. অরীভগীয কফীয, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮৬২৮৩৬০২ 

1031.  ার্ভভা অযা স্বণ িা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭০৮১৩০৭৮৭ 

1032.  রভাঃ অর্প কায়ায, কৃর্ল ম্প্রাযণ র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৮৩২১২৪০১ 

1033.  রভাঃ অব্দুল্লার্র কার্প,কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ,  রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৩৩১০১১৪২ 

1034.  ার্দয়া অপর্যন, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২০৪৪৯৪৬০ 

1035.  অপানা অিায, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫১৫২৫০৫৩৬ 

1036.  পাযজানা অরভ ভুআয়া, রকৌরতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৬২৮৮৬৯৮৮৯ 

1037.  রভাছা: ার্দা অকতায ম্পা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫২০১০০০৫১ 

1038.  রভাঃ ার্ন অরভ, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৮৬৯২৯৪১ 

1039.  িাক্ভরী অকতায, কৃর্ল ঈর্িদর্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭২৩৬৫০৮৪ 

1040.  রভাঃ জার্কয রাক্ন, কৃর্ল ঈর্িদর্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২৭০৪১৬৯০ 

1041.  র্যন কুভায যায়,  কৃর্ল ঈর্িদর্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮৮৮৭৪১৬৫ 

1042.  নার্দ অিায, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২৩৭৪৭২১৩ 

1043.  রভাছাঃ ভাফুজাযা সুরতানা, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬৭১৯৩৫৩১ 

1044.  তভার্ননা র্ফনক্ত যভতুল্লা, ঈর্িদ রযাগতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭০৩৫৪৫১৪৭ 

1045.  জানান্নাতুর রপযক্দৌী, র্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫৮৬২৩২৬১ 

1046.  যাজশ্রী যকায, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮৫৫০৬১৮ 

1047.  নন্যা যায়, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭৫৫৪৮৯৯২ 

1048.  রভাঃ নার্জঈর কর্যভ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৮০০৪৩৪৬৬ 

1049.  রভাছাঃ তানর্জরা খাতুন, কৃর্লতত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭৩৫০৩২৮৩৮ 

1050.  ংগীতা দা, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৭৪১৩৩৬০ 

1051.  ার্দয়া অপক্যাজ, কৃর্ল ম্প্রাযণ ও আনপযক্ভন র্ক্্ভ র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,০১৯৫৬৮০৫৫৬৫ 

1052.  অপানা রপক্দৌর্ মুিা, কৃর্ল ঈর্িদ র্ফদ্যা র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৮৩৯৮০০১৬ 

1053.  রভাছাঃ আপাত অপক্যাজ এর্যন, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২৩১৭৬০০৮ 

1054.  তাভান্না আয়ার্ভন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৭৩৯১৬০০৬ 

1055.  রভাঃ যর্পকুর আরাভ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫৫১৮০৬৭২৭ 

1056.  র্যপাত র্ফন আরাভ দী, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৭৬০৭০৫৯৯ 

1057.  আবানা তানর্জ, রডক্বরক্ভন্ট এন্ড রাবাটি ি ্ার্ডজ র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,রর-০১৭১৯৩৩১১১৬ 

1058.  রভাঃ তাওর্দুয যভান, Dept of Agronomy, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৮২৭৩০০১২৪ 

1059.  রভাঃ তার্যকুর আরাভ, যার্নম্যার াক্য়ন্স এন্ড রবক্টর্যনার্য রভর্ডর্ন নুলদ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,, ঢাকা,রর-০১৬২৬১২১৩৫৩ 



 

 

1060.  রতৌর্পক অক্ভদ, রার্ি র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১০৩৮২৮৩২ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ২৭ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ রাভফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

1061.  র্নর্থয়া যভান সুভনা , কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৯৮০৬৬১ 

1062.  নীর্রভা যায়, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৩১৪১৩২৫৯ 

1063.  রভাঃ রদক্রায়ায রাক্ন, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩৯০৬৭৭৭৪ 

1064.  রভাঃ ভামুদুর াান,কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৭৬৯৪৩৫৮৪ 

1065.  রুভান ফাযী তৃলা, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৯৮৫৭৮২৮ 

1066.  ফাকীয অব্দু াকুয,  এর্গ্রকারিাযার রফাটার্ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫৫৭১৩৩১১ 

1067.  রভাঃ অরার্ভন, এর্গ্রকারিাযার রফাটানী র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৫৫২৬০১১৭৩ 

1068.  রভাঃ আঈনু অরী র্যা, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৫৪৫৪৩৭ 

1069.  রভাঃ র্যয়াজ ভামুদ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ঢাকা, রর-০১৮৬৯৫০৫১০৬ 

1070.  রভাঃ নাজমুর আরাভ রখ, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২৩৯৯৮৮৪৯ 

1071.  পাযজানা অিায রাফণী, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬২০২৮০৮০ 

1072.  াযক্বজ যদায, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬৮৮৪৯৫৮৪০ 

1073.  অর্যপ অক্ভদ, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৯২১৭৮৭৯৮৫ 

1074.  রভাঃ ভামুদুর াান র্রখন, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭১৫০১৩৯৯৮ 

1075.  ভাফুজা খানভ, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৭৮৯০৯৪ 

1076.  রভাঃ র্ভজানুয যভান, কৃর্ল ঈর্িদতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৪৮৩১৩৩ 

1077.  রভাঃ রভক্দী াান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৩১৫০৯৬৩৪ 

1078.  শ্যাভরী অখতায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪০১৪৪১২৪ 

1079.  রভাঃ আয়াকুফ অরী, নুজীফর্ফদ্যা ও যজীফর্ফদ্যা রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা,ক্র-০১৭৩৮০২৩৪১৯ 

1080.  মৃত ফভ িন, নুজীফর্ফদ্যা ও যজীফর্ফদ্যা, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭২৩৫২৬৩১৫ 

1081.  ভর্ঈয যভান, কৃর্ল যায়ন র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪৮৬৫৬৪২ 

1082.  জান্নাতুর রপযক্দৌ, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬৪১৪৮৯৭৫ 

1083.  ছাআক্য়যদা র্দর ছার্রন, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৭১২৪১৩৬৯ 

1084.  আপপাত াযর্ভন, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৬১১৪৩৫১২২ 

1085.  ফীর্থ যাণী র্ফশ্বা, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৬০০৬৯০৯০ 

1086.  নূয-আ-জান্নাত, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, রক্যফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, রক্যফাংরা নগয, ঢাকা, রর-০১৭৫২৭৪৬০২৯ 

1087.  আঈ.এ.এভ. রযজওয়ানা ভাসুদ, কৃর্ল ফনায়ন ও র্যক্ফ র্ফবাগ, রক্য ফাংরা কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ঢাকা।, রর-০১৬২৪৯২৫৭৬২। 

1088.  াআপ ঈদ্দীন খান, ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ র্ফবাগ ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৯৩৩৩২৭৯৬৭ 

1089.  র্ফরী রনাভান এযাক্কায়াকারিায র্ফবাগ ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-  

1090.  সুরতানা যার্জয়া, র্পার্যজ ভাক্য়ারর্জ এন্ড যাকুয়াটিক, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয,ঢাকা,০১৭২২৫৭৮১০৮ 

1091.  মুর্রভা অিায র্রভা, যাকুয়াকারিায র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৮৩৯৫৮৮৯৯৮ 

1092.  তার্ভয়া তাফসুভ,র্পার্যজ ভাক্য়ারর্জ এন্ড যাকুয়াটিক, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয,ঢাকা,০১৭৯৪৬৪২০৫৫ 

1093.  রভাঃ পয়ার রাক্ন,র্পার্যজ ভাক্য়ারর্জএন্ড যাকুয়াটিক, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয,ঢাকা,০১৯৬৯-৪১১২৯৩ 

1094.  সুভা যানী রঘাল, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭২৬-৫৫৭৯৭২ 

1095.  ার্ভয়া অিায ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ র্ফবাগ ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৫৫৭-৪১৫৩৭৮ 

1096.  রভাঃ রাানুয যভান,এগ্রপক্যর্স্ট্র এন্ড এনবায়যনক্ভন্টার,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয,ঢাকা, ০১৭৪২-৮১৭৬৩৮ 

1097.  াদ্দাভ রাক্ন, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা,রর-০১৯১৪-০০৫৬৫৯ 

1098.  ীভ িক্রফতী, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪২-৮৩১৩৯২ 

1099.  ার্দা অযপী, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৩-৮৪৪৯৫৩ 

1100.  পার্ফা ক, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭১৬-০০০৬০২ 



 

 

1101.  াযর্ভন াানাজ,এর্গ্রকারিাযার এক্সক্টনন এন্ড রুযার রডবরক্ভন্ট,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয, 

1102.  রাক্র যানা,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৩-১৬০৯৫৯ 

1103.  যার্পয়া আরাভ র্যমু,,ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা,রর-০১৭৪০-৩৯৮৮৮৪ 

1104.  নাজনীন অিায মুন্না, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা,রর-০১৯১৬-৬৯১১১০ 

1105.  পাযজানা অিায, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা,রর-০১৫২১-২১৭৬৫৩ 

1106.  ঈর্ভ ি যানী াা, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৭৭-৮৬৭৯৩৯ 

1107.  অবু জাপয রভাাম্মদ ওফায়দুল্লা, র্যক্ফ র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭১৮-১০২৫৭৯ 

1108.  রতৌর্দ রযজা াওন, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, রর-০১৫২১-২১৭৯৬৫ 

1109.  অবু াইদ রভাঃ ার্বুজ্জাভান, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা,গাজীপুয, রর-০১৭৯৪-৬৪২০৬০ 

1110.  অবু ফকয র্র্দ্দক, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এফং এযাক্কায়াটি এনবায়যনক্ভন্ট, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1111.  রভাাঃ ওভয পারুক, র্পার্যজ ফাক্য়ারর্জ এফং এযাক্কায়াটি এনবায়যনক্ভন্ট ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1112.  আর্রয়া আফক্ন কফীয, র্পার্যজ রটকক্নারর্জ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।,রর-০১৭৬৩৬৩২০২৪ 

1113.  রভাঃ নাজমুর রাক্ন, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।,০১৯৫০৯০১৪৭০ 

1114.  রখ ার্বুয যভান, পাক্ভ িী  র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৪৯৬৯৯৪৫২ 

1115.  সুব্রত যকায, পাক্ভ িী  র্ফবাগ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৩৮১৯৯০৭৬ 

1116.  রভাঃ রাক্র যানা, পাক্ভ িী  র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1117.  কাজী নার্দভ রাক্ন,পাক্ভ িী  র্ফবাগ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৬৮১৪১৭৩২১ 

1118.  পার্যয়া অপর্যন,র্পার্যজ রটকক্নারর্জ  র্ফবাগ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৯৪৮৩৯৭১৫৪ 

1119.  প্রসূন িক্রফতী, যাক্কায়াকারিায,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।,রর-০১৮৬১৯৫০৮১২ 

1120.  রভাঃ নুয অর্ভন মুকুর, যাক্কায়াকারিায,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৫২১৫৭৩৬৮৭ 

াক্ষাৎকায গ্রক্ণয তার্যখ: ২৮ নক্বম্বয,২০১৭ রযাজ ভঙ্গরফায ভয়,কার-৯-৩০টায় 
 

 

নং অক্ফদনকাযীয নাভ, ঠিকানা ও রভাফাআর নম্বয 

1121.  তানফীয অান,র্পার্যজ রটকক্নারর্জ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৮২২০৮৭২৯৯ 

1122.  রভাঃ আকফার রাক্ন, প্যাথফাক্য়াক্রার্জ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৯২২৫৫৬৩৩২১ 

1123.  কাজী  রভাঃ অর রনাভান, রডয়র্য এন্ড রার্ি াক্য়ন্স,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৭২৩৯৩৪৭০৪ 

1124.  রভাছাঃ ঈক্ম্ম ার্ফফা,রডয়র্য এন্ড রার্ি াক্য়ন্স,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৭৪৫৩৫৮৯২৮ 

1125.  রভাঃ অবুর খাক্য়য, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭১০২৮৮৯৯৬ 

1126.  জান্নাতুর রপযক্দৌী, মৃর্িকা র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৯৯৪৩২৭৮৪৭ 

1127.  আবা অযর্ভন,        র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1128.  রভাভতাীনা ানাত,       র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৬২২৪৭৯৯৯ 

1129.  রভাছাঃ র্যাজুভ ভর্নযা,       র্ফজ্ঞান , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৬৮০১০৬১০৫ 

1130.  রভাঃ রতৌর্হুন নুয র্মুর,                        ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1131.  রভাছাঃ যঞ্জু অকতায,                         র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। 

1132.  রভাঃ রখাকন রাক্ন,            ,                      , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।  

1133.  সুদীপ্ত াা,                   , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।০১৭২৩৪০৫৬৪৯ 

1134.  তানর্জনা আয়াছর্ভন র্যতা,                   ,ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়,ারনা, গাজীপুয।০১৭৬২৭৩০৫৭৮ 

1135.  যার্দা রযাকানা রভৌ,                   , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। ০১৭৬৭-২৯৮৪৩৭ 

1136.  সুভন যায়,                   , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৫০৭০৬৩৮৯ 

1137.  রভাঃ রাক্র যানা,        র্ফজ্ঞান, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭২৩৩৩১০১৮ 

1138.  জার্ফদ অর র্যয়াদ,                   , ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৫২১৫৫৩৭৭৬ 

1139.  রভাঃ াআদুয যভান খান,     প্রক্কৌর, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৫১৫৮৫৭৮৮ 

1140.  রভাঃ ভর্নরুজ্জাভান, রি ও ার্ন ব্যফস্থানা, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৫৭৬০০৪২৬ 

1141.  রভাঃ আঈনুছ র্ভয়া,     প্রক্কৌর র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৫৭৪৫৯২৫০ 



 

 

1142.  তাভান্না াযভীন, রজক্নটিক ও প্ল্ান্ট র্ব্রর্ডং, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৩২০৩০৭৯৭ 

1143.  রা র্ককু ভাযকু,     প্রক্কৌর র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭৪২৯২৭৫৫৪ 

1144.  ার্কয়া ভার্য়াত,রকৌরীতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা,গাজীপুয।র-০১৯২৮৯৮৪০৪১  

1145.  াযর্ভন র্পা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৯২১৭২২৬০ 

1146.  াইদা অিায জুআ, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। রর-০১৭১৫৫১১৬৬৩ 

1147.  জান্নাত অযা প্রীর্ত, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৩৪২০১২৭৬ 

1148.  রভাঃ নওয়াজী খান(তার্যক), কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয। ০১৭৫২৩০৫৪৯০ 

1149.  ভামুদ অর াান,কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৭৭২২৬৬৯২ 

1150.  ার্দয়া অপর্যন প্রার্ি, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৭৬০১৯৬৮০১ 

1151.  রৌযব দা, কৃর্ল থ িনীর্ত র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয।ক্র-০১৮১৮২৫৫৯৪৪ 

1152.  ঈক্ম্ম ারভা, ফাক্য়াক্টকক্নারর্জ র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৭০-১০২০৯৯ 

1153.  াযা তার্নভ, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর- 

1154.  অপানা আরাভ অা, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, ০১৭৩১-৫০৭০৬১ 

1155.  ভর্যয়ভ খাতুন, র্যক্ফ র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৬৮৮-৫৮৯৮৩০ 

1156.  রভাঃ ভাসুদ কর্যভ প্রধান, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৩৮-২৫৬৫৮৮ 

1157.  নার্দা অিায,  ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪০-৩৪৩০৯৭ 

1158.  স্বন িারী গুন স্বন িা, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৩২-৭২৫৪৭৫ 

1159.  াঞ্চারী িক্রফতী, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৬৭৯-৮৯৫৪৭৫ 

1160.  নাজভা অিায,  ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৫০-২৪১২৪৩ 

1161.  র্যা যানী বাওয়ার,  ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৮৫৫-৮২৫৯০৯ 

1162.  ভাধুযী রদফনাথ, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৫১৬-১৫৭৩৯১ 

1163.  রেঁজুর্ত রদফ জয়ী, রকৌর্রতত্ত্ব ও ঈর্িদ প্রজনন র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭১৫-৩৫৮৭৭৯ 

1164.  াযর্ভন অরভ, এক্গ্রা প্রক্র্ং র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৬৮১-১১০৪৩১ 

1165.  রভাঃ রভক্দী াান, এক্গ্রা প্রক্র্ং র্ফবাগ,  ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৮৭-২৯৪৩০৭ 

1166.  লুৎফুন নাায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৬৭-০০২৭৬৩ 

1167.  নন্যা যকায, ঈদ্যানতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৮০-৬৫০৭০৯ 

1168.  রুভানা আয়াভীন, ফাক্য়াক্টকক্নারর্ক র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা,রর-০১৭৪৭-০৩৩১৫৪ 

1169.  বুনানী অিায,  এক্গ্রা প্রক্র্ং র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭২১-৯৭৪৮২৭ 

1170.  ভাসুভা অিায ার্দয়া, যাক্কায়াকারিায র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৫১৬-৭৩৯৮৬৩ 

1171.  র্যাজুভ ভর্নযা, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৬৮-৭৪৭৮০৩৮ 

1172.  ভঞ্জুয রভাক্ িদ, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭১৮-২৫৮৫৫৬ 

1173.  াম্মাদুল্লা অর ভাসুক, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪-৮০০০৫১ 

1174.  অাদুজ্জাভান হৃদয়, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৩-২১০৫০০ 

1175.  পাল্গুনী খান, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৯৮৫-২৪০০১৬ 

1176.  র্ি যায়, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭০৩-৬৭০০৩৩ 

1177.  রযনুভা তাযান্নুভ র্পা, কৃর্লতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৯৫৭-৩০৩১১৩ 

1178.  রভাঃ রভাজাক্ম্মর ক, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৬-৬১২১৬৭ 

1179.  রভাঃ নার্দুর আরাভ নার্দ, মৃর্িকা র্ফজ্ঞান র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭৪৪-৮৪৬৯৫৫ 

1180.  রভাছা: াফর্যনা সুরতানা, কীটতত্ত্ব র্ফবাগ, ফঙ্গফন্ধু রখ মুর্জবুয যভান  কৃর্ল র্ফশ্বর্ফদ্যারয়, ারনা, গাজীপুয, ঢাকা, রর-০১৭১২-৫৮২৫৮৮ 

ক্রভ........... 

 

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


