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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র ধরণ: িব�ানেসবী সং�া/িব�ান িভি�ক �পশাজীবী সংগঠন/��িত�ান

# আেবদনকারীর নাম
1 �মা> রিবউল ইসলাম , ১১ িদনাজপুর , 01923214478
2 সয়দ �◌া ওবায়দুল হক , গ্◌াম ◌ঃ কৃ�পুর, উপজলা ও জলা ◌ঃ কুড়গ্◌াম , 01711209517

3 �মাঃ মিন��ামান , �ধান িশ�ক, জিমলা খাত�ন উ� িবদ�ালয়, �পাঃ এনােয়তনগর, উপেজলা- মতলব উ�র,
�জলা- চাদঁপুর। , 01926145633

4 ফারজানা সােলহ , H# 356; R# 05; DOHS Baridhara Dhaka Cant; Dhaka 1206 , 01738085007
5 শ�ামমম , সুলতানপুর (সাহাপাড়া), সাত�ীরা। , 01716406467
6 �মাঃ নজ�ল ইসলাম , দগূ �াদহ বাজার, সদর, জয়পুরহাট। , 01727077162

7 �মাঃ িব�াল �হােসন জেুয়ল , �াম- ল�ীপুর, �পাঃ খােয়রহাট, উপেজলা- �বারহানউ��ন, �জলা- �ভালা-8301। ,
01717249845

8 Wahiduzzaman , Department of Food Engineering and Tea Technology, Faculty of Applied Science and
Technology, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114 , 01766505210

9 �মাঃ রিফকুল ইসলাম , িহরাবাড়ী �রাড, �গাপালগ�। , 01727261800
10 �মাঃ ইকবাল �হােসন , একলাশপুর, একলাশপুর বাজার, �বগমগ�, �নায়াখালী। , 01712279788
11 উ�ম কুমার মজমুদার , Village: Parkumira, P.O.: Patkelghata, Upazila: Tala, District: Satkhira , 01711372841
12 ফরমান �হােসন , �টংির (কাঠালতলী �মার) মধুপুর -১৯৯৬ টাংগাইল , 01858361216
13 �মাঃ আিমনুর রহমান , জামালগ� �রাড, সরদারপাড়া, জয়পুরহাট। , 01741696117
14 �মাছাঃ রীনা আখতার , নারায়নপাড়া, সদর, জয়পুরহাট। , 01938700138
15 �মাছাঃ নািহদ আরা , দি�ণ �দওয়ানপাড়া, সদর, জয়পুরহাট। , 01712053773
16 �মিরনা নািগ �স , গািড়য়াকা�, সদর, জয়পুরহাট। , 01761836270
17 W. wgwni jvj mvnv , Department of Botany, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01736519176
18 শািকলা ইয়াছিমন �মরী , বিলয়ানপুর, �সানাবাড়ীয়া, কলােরায়া, সাত�ীরা , 01750438287
19 ওমর ফা�ক , সুজানগর, উপেজলা-�কােতায়ালী,�জলা-কুিম�া , 01788437776
20 �মাছাঃ আেলয়া �বগম , পাহাড়পুর, সদর, িদনাজপুর। , 01711079849
21 �মাছাঃ হািববা জাহান জািস �য়া , �গালাহার, ��তলাল, জয়পুরহাট। , 01719976094
22 জালালুর রশীদ খান , বাড়ী নং-২৩, �রাড নং-০৯, দি�ণ বািরধারা, �ম�ল বা�া, ঢাকা-১২১২। , 01553387236
23 হ� মায়ুন খান , �ামঃ �ঝনাইগাতী, �পাঃ �ঝনাইগাতী, উপেজলাঃ �ঝনাইগাতী, �জলাঃ �শরপুর। , 01711519941
24 জা�াত�স সাফা শাহীনুর , �চৗধুরী কেটজ িভলা, ���ীপাড়া িদনাজপুর , 01767178981

25 ‡gvt Avãyj evwK , Assistant Professor, Dept. of Biochemistry, Holy Family Red Cresent Medical college, 1
Eskaton Garden Road, Dhaka 1000 , 01711167659

26 �মাঃ আেনায়ার �হাসাইন , প��ম কুটাহারা, বাগজানা, পাচঁিবিব, জয়পুরহাট। , 01740393391

27 khandakar Abdul Alim , Village:Khandakar para,PO: Panch Gaon, Upazila: Nalitabari,District: Sher Pur-2111. ,
01718567123

28 �মাছাঃ রানী পারভীন , রামনগর, সদর, িদনাজপুর। , 01722691271
29 �মাছাঃ সামছ� ন নাহার , গাড়ীদহ, �শরপুর, ব�ড়া। , 01736747364
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# আেবদনকারীর নাম
30 �মাঃ মাসুদার রহমান , �াম: মাদারহাট, �পা�ঃ �খজমতপুর, উপেজলা: পীরগ�, �জলা: রংপুর , 01916357352
31 �ক এম র�ানী , গিণত িবভাগ, িব এল কেলজ, খুলনা , 01712612772
32 ড. �মাঃ আ�জজরু রহমান , বািড়- ১৩, �রাড- ০১, চ��মা মেডল টাউন, মহা�াদপুর-ঢাকা। , 01686654109
33 ফাতমা , vill - Sajiara, Post - magura Sadar, Magura - 7600 , 01723925103
34 ইফফাত আখতার �চৗধুরী , খনজনপুর, সদর, জয়পুরহাট। , 01911761800
35 �মাঃ �মাদা��র রহমান , �সউজগাড়ী (সবুজবাগ), সদর, ব�ড়া। , 01716732935
36 �মাঃ আ�সু সালাম , �কড়াগািছ, কলােরায়া, সাত�ীরা । , 01740986531
37 �মাঃ আবুল কালাম আজাদ , �ুল �রাড, ফুলতলা, খুলনা , 01552557571
38 �েফসর ড. �লশান আরা লিতফা , �ািণিবদ�া িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা ১০০০ , 01619634955
39 িশিরন আ�ার , উ�র রাজাপুর,শরণেখালা, বােগরহাট , 01532383316
40 �মাঃ ইউছ� ব আলী , সাপলাজা, মঠবািড়য়া, িপেরাজপুর , 01727467964
41 খািদজা আ�ার , মা�াসােরাড, মেনাহরগ�, কুিম�া , 01831573713
42 �মাঃ �বনী আিমন , উ�র আলগী, হাইমচর, চাদঁপুর , 01916005055
43 �মাঃ কাম�ল হাসান , �ামঃ আ�ািরয়া ডাকঃ মজম বাজার থানাঃ িশবচর �জলাঃ মাদারীপুর , 01911871740
44 �ঝিম চাকমা , নাজমা িভলা, আমতলী, বর�না , 01877367795
45 ড. এম �হলাল , 33, Topkhana Road, Meherba Plaza, Dhaka , 01723458135
46 ত� িহন পারভীন , �াম-�ছাট ভাটপাড়া, ডাক-নলডা�া রাজবাট�, থানা-কালীগ�, �জলা-�ঝনাইদহ। , 01715671028
47 �মাঃ মাকসুদ আলম , শাহানাজ িভলা, রাজাপুর, ঝালকা�ঠ , 01629837832
48 স�ীব কুমার �ঘাষ , Kumira, Tala, Satkhira , 01723674990
49 উ�ানু মারমা , গাই�া, রাজ�লী, রা�ামা�ট , 01631443335
50 �মাঃ মিনর �হােসন , কেলজেরাড, হালুয়াঘাট, ময়মনিসংহ , 01799398649
51 �মাঃ রািকব হাসান , জামান িভলা, ভা�ািরয়া, িপেরাজপুর , 01712849755
52 ড. সাইফুল হক , বাড়ী নং- ০১, �রাড নং- ০২, িনউ মােক�ট, ধানম��, ঢাকা- ১২০৫। , 01911340058
53 পলাশ �দওয়ান , রা�াপািন, বনফুল, রা�ামা�ট , 01938013063
54 এ িব বাহাউ��ন , গাল �স �ুল �রাড, ফুলতলা, খুলনা , 01921619996
55 �দীপ বসু স� , �াম: দশানী, �পা�: দশানী, থানা: বােগরহাট সদর, �জলা: বােগরহাট , 01953006514
56 উ�ম কুমার মজমুদার , �াম-সুলতানগ�, উপেজলা-সাত�ীরা সদর,�জলা-সাত�ীরা। , 01815843231
57 ইশরাত জাহান িনিশ , �াম-িমরপুর,উপেজলা-িসরাজগ� সদর,�জলা-িসরাজগ�। , 01553339800
58 �মাঃ আবদুল মা�ান , কেলজেরাড, মঠবািড়য়া, িপেরাজপুর , 01829974559
59 ফজলুল আবছার , হাইদগাওঁ, প�টয়া, চ��াম , 01682206248
60 অিমতা মজমুদার , হাই�ুল �রাড, কলাপাড়া, পট�য়াখালী , 01722612277
61 �মাঃ িরপন �হােসন , কামালবাজার, িসেলট সদর, িসেলট , 01862294096
62 কামাল �হােসন �মা�াহ , �াম-দশানী �মইন �রাড,বােগরহাট সদর,�জলা-বােগরহাট। , 01714632692

63 ব�ন কুমার মি�ক , মহ�া-মজ�রখালী, ডাকঘর- বদরতলা, উপেজলা-আশা�িন,�জলা-সাত�ীরা।, ,
01738563937

64 অির�ম �দবনাথ , মহ�া-দশানী �মইন �রাড, উপেজলা-বােগরহাট .সদর,�জলা- বােগরহাট। , 01764038772
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# আেবদনকারীর নাম

65 আলমগীর কবীর , �াম-ভগবানপাড়া,�শখপাড়া,ডাকঘর-ফুলহির,উপেজলা-�শলকূপা,�জলা-�ঝননাইদহ। ,
01612195506

66 শিরফা আ�ার পলতশী , �াম-ভগবানপাড়া,�শখপাড়া,ডাকঘর-ফুলহির, উপেজলা-�শলকূপা,�জলা-�ঝনাইদহ। ,
01757847124

67 শ�ামল কুমার িব�াস , �াম-সুলতানগ�,উপেজলা-সাত�ীরা সদর,�জলা-সাত�ীরা। , 01711705409
68 কাজী �সােহল রানা , �াম-িমরপুর, উপেজলা-িসরাজগ� সদর, �জলা-িসরাজগ�। , 01558647634

69 �মাঃ মঈনুল আহসান মু�া , �াম-পােররহাট,ডকঘর-পােররহাট, উপেজলা-িপেরাজপর সদর,�জলা-িপেরাজপুর। ,
01712514781

70 সান�জদা আফেরাজ , �াম-পােররহাট,ডাকঘর-পােররহাট, উপেজলা-িপেরাজপুর সদর, �জলা-িপেরাজপুর। ,
01728813590

71 শারিমন আ�ার সািদয়া , �াম-ছয়ানীপাড়া, ডাকঘর-�ভ�ুলা, উপেজলা-�গাপালপুর, �জলা- টা�াইল। ,
01780044024

72 �মা: আবু সােলহ , িস��ক ফাম �া ইউনানী , হাটেখালা, মধুপুর, টা�াইল। , 01712483393
73 �মাঃ আ�লু বােছদ �াং বীর মু�� �যা�া , রামনগর, সািরয়াকা��, ব�ড়া। , 01725014933
74 শারিমন সুলতানা , �াম-�ীম�পুর,উপেজলা-চা��না,�জলা-কুিম�া। , 01732808829
75 মঈন উ��ন মাহমুদুল হাসান , হাসপাতালেরাড, কাঠািলয়া, ঝালকাঠ� , 01869803672
76 �মাঃ কাম�ল হাসান , �গািব�গ�, ছাতক, সুনামগ� , 01799411350
77 রািশদা �বগম , দি�ণবাদাল, �রণ �খালা, বােগরহাট , 01905900863
78 �দেলায়ার �হােসন , �াম-পূব �গড়,ডাকঘর-বািনয়াচং, উপেজলা-বািনয়াচং,�জলা-হিবগ�। , 01716826704
79 জােবদ িময়া , �াম-চত� র� রােয়রপাড়া, ডাকঘর-বািনয়াচং,উপেজলা-বািনয়াচং,�জলা-হিবগ�। , 01715795927
80 নূ��াহার , �াম-নলেমা�া,ডাকঘর-িপংনা,উপেজলা-সিরষাবাড়ী, �জলা-জামালপুর। , 01753482508
81 �মাঃ আল আিমন , �াম-িপংনা,ডাকঘর-িপংনা, উপেজলা-সিরষাবাড়ী,�জলা-জামালপুর। , 01708810412
82 রােশদুল ইসলাম , �াম-িপংনা, ডাকঘর-িপংনা,উপেজলা-সিরষাবাড়ী, �জলা-জামালপুর। , 01942893363
83 �মাঃ কাম��ামান , বড়তােল�র,বামনা,বর�না , 01727708092
84 �মাছা: শামীমা সুলতানা , সাং-সু�রপুর, ডাক-সু�রপুর, থানা-মেহশপুর, �জলা-�ঝনাইদহ। , 01716039095

85 �মাঃ ফরহাদ �হােসন (টিন) , �াম-কা�ান বাজার,ডাকঘর-�ফৗজদারী, উপেজলা-�কাতায়ালী, �জলা-কুিম�া। ,
01886437776

86 নািগ �স আ�ার , �াম-�ীম�পুর, ডাকঘর-চা��না, উপেজলা-চা��না, �জলা-কুিম�া। , 01798319912
87 kvwKj AvRv` gbb , 653/A, Jahabox lane, Gabtola, Moghbazar,Dhaka-1217,Bangladesh. , 01733800412
88 কাজী �মা: �সােহল রানা , সয়াধানগড়া, িসরাজগ� , 01797444130

89 �মাছাঃ লুবনা আ�ার , মহ�া-বাসাবা�ট, ডাকঘর-বােগরহাট সদর, উপেজলা-বােগরহাট সদর, �জলা-বােগরহাট। ,
01866757616

90 �মাঃ �দেলায়ার �হােসন দুলাল , বাসা-৪২/২,�পৗরসভা �রাড, ডাকঘর-বােগরহাট সদর,উপেজলা-বােগরহাট সদর,
�জলা-বােগরেহৗট , 01729459701

91 �মাঃ আছাদুজ জামান �শখ , 27/6 খার�ার সড়ক. খার�ার, বাগরহাট-9300 , 01714083670

92 িদপু �হােসন , মহ�া-�শখবাড়ী, �াম-উ�র-মধ�পাড়া, ডাকঘর-মধ�পাড়া, উপজলা-িসরাজিদখান, �জলা-মু�ীগ�।
, 01966537490

93 �মাছাঃ ফাহিমদা আ�ার আশা , �াম-মেহশপুর,ডাকঘর-�জানাসুর,উপেজলা-কািশয়ানী, �জলা-�গাপালগ�। ,
01979874275
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94 খ�কার রিফকুল ইসলাম , মহ�া-িনশাতনগর, ডাকঘর+উপেজলা-ট�ী �জলা-গাজীপুর। , 01716640128
95 �মাহমুদ �মািমন , �াম-হাটশহিরপুর,ডাকঘর-হাটশহিরপুর, উপেজলা-কু��য়া সদর, �জলা-কু��য়া। , 01719801871
96 �মাঃ শােহদ উ��ন , �াম-পূব � মজমপুর, ডাকঘর+উপেজলা-কু��য়া সদর,�জলা-কু��য়া। , 01923532526
97 �মাঃ ইবাদুল ইসলাম , �াম+ডাকঘর-উজানী, উপেজলা-মুকেসদপুর, �জলা-�গাপালগ�। , 01913146930
98 আহসান হাবীব , নবাব আ�লু লিতফ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ায় , 01761919595
99 �মাহা�দ শািহদুর রহমান , �াম+ডাক: আিমনাবাদ, উপেজলা: চরফ�াসন, �জলা: �ভালা , 01761704812

100 Aa¨vcK W. †gvt AvdZve Avjx †kL , Bangladesh Chemical Society, 10/11 Eastern Plaza, Sonargaon Road,
Hatirpool, Dhaka-1205 , 01725375552

101 এ িড �ভ , �ামঃ নাটাই পাড়া ডাকঃতরাবগ� থানাঃ নবাবগ� �জলাঃ ঢাকা , 01721188006
102 খ�কার ওয়ািলউ�াহ , 442/B, SSB Hall, JU, Savar, Dhaka-1342 , 01983047867
103 �জাহােয়র তানভীর রাফী , ব�ব�ু �শখ মু�জবর রহমান হল, কুিম�া িব�িবদ�ালয়। , 01620430559

104 খ�কার শিহদুল ইসলাম , �াম-হেহশপুর,ডাকঘর-�জানাসুর, উপেজলা-কািশয়ানী, �জলা-�গাপালগ�। ,
01979911002

105 িমেসস তাসিলমা হ� দা , ১৩১, বাসােবা, থানা-সবুজবাগ, �জলা-ঢাকা। , 01919911182
106 �মাঃ শামসুল হক , �াম-ভাের�া,ডাকঘর-ভাের�া উপেজলা-বুিড়চং, �জলা-কুিম�া। , 01811705458
107 �রােকয়া �বগম , �াম-ভাের�া,ডাকঘর-ভাের�া,উপেজলা-বুিড়চং, �জলা-কুিম�া। , 01671289483
108 �মাঃ আ�জজার রহমান , �াম-না�জরপুর,,ডাকঘর-প�ীতলা, উপেজলা-প�ীতেেলা, �জলা-নওগা।ঁ , 01718971916
109 �মাছাঃ শা�ী আখতার , �াম-হিররাহপুম, ডাক-হিররামপুর, উপেজলা-বাঘা, �জলা-রাজশাহী। , 01714784832

110 �মাঃ আেনায়ার �হােসন , �াম-বাঘােজানা, ডাকঘর-বাঘােজানা, উপেজলা-পাচঁিবিব,�জলা-জয়পুরহাট। ,
01937394129

111 �মাছাঃ �রেহনা আ�ার , �াম-পূব � �কাটাহারা, ডাকঘর-বাঘােজানা, উপেজলা-পাচঁিবিব,�জলা-জয়পুরহাট। ,
01952294041

112 �মাঃ জাহা�ীর আলাম �চৗধুরী , �াম+ডাকঘর-ইটােখালা, উপেজলা-��তলাল, �জলা-জয়পুরহাট। , 01713790208

113 �মাছাঃ �গালাপী আ�ার , �াম-ইটােখালা, ডাকঘর-��তলাল, উপেজলা-��তলাল, �জলা-জয়পুরহাট। ,
01926349016

114 �মাছাঃ আরজমুান আরা �বগম , �াম-শাখা�জ,�চৗধুরীপাড়া, ডাকঘর-��তলাল, উপেজলা-��তলাল, �জলা-
জয়পুরহাট। , 01755249931

115 নািবলা �চৗধুরখী , বাসা-৬৩৪ বুলুপাড়া,�গালশান �মাড়, ডাকঘর-জয়পুরহাট �পৗরসভা, উপেজলা-জয়পুরহাট
সদর, �জলা-জয়পুরহাট। , 01768141479

116 আ, শ, ম, আমানুল হাসান তাইমুর , Main Road, Keshabpur, Jashore-7450. , 01712226627
117 মমতাজ �বগম , �াম-�গািব�পুর, ডাক-রেয়ড়া বাজার, থানা-�শলকুপা, �জলা-�ঝনাইদহ। , 01779600633

118 এস,এম,সায়ফুল ইসলাম , ৯৪ রামকৃ�পুর, ডাকঘর-ম�লেকাট, উপেজলা-�কশবপুর, �জলা-যেশার। ,
01912167436

119 �মাঃ ইসমাইল �হােসন , �াম+ডাকঘর-ন�নগাছী,উপেজলা-চারঘাট, �জলা-রাজশাহী। , 01792120133

120 �মাছাঃ িনলুফার ইয়াসিমন। , �াম-�জাতকািত �ক,ডাকঘর-ন�নগাছী, উপেজলা-চারঘাট, �জলা-রাজশাহী। ,
01738478412

121 �মাছাঃ সুলতানা পা�া , �াম-দি�ণ বড়গাছা, ডাকঘর৯+উপেজলা-নােটার সদর, �জলা-নােটার। , 01711489877
122 �মাঃিফেরাজ আহেমদ , �ামঃবড় খাতা, ডাকঃসারড� িব, থানাঃ হিররামপুর ,�জলাঃমািনকগ� , 01644954670

123 �মাঃ আবদু�াহ আল �নামান , �াম-জােনরপাড়, ডাকঘর-জােনরপাড়, উপেজলা-শরণেখালা, �জলা-বােগরহাট। ,
01947397943
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124 �মাঃ �সাহাকুল বাবর তালুকদার , �াম-মধ�েখাে�াখাটা, ডাকঘর-মধ�েখা�াখাটা, উপেজলা-শরণেখালা-�জলা-
বােগরহাট। , 01829310861

125 �মাছাঃ �মৗসুমী আ�ার , �াম-প��ম সরািলয়া,ডাকঘর+উপেজলা-�মােড়লগ�,�জলা-বােগরহাট। , 01823301883
126 �মাছা- সােজদা �বগম , �াম-বাশবািড়য়া, ডাক-হলিদবুিনয়া, উপেজলা-মংলা �জলা-বােগরহাট, , 01908736548

127 �মাঃ ফজলুল হক তালুকদার , �াম-উ�র সরািলয়া, ডাকঘর+উপেজলা-�মােড়লগ�, �জলা-বােগরহাট। ,
01908736549

128 �মাছাঃ হাওয়া �বগম , �াম-ভাসানদল, ডাকঘর+উপেজলা-�মােড়লগ�, �জলা-বােগরহাট। , 01908736547

129 �মাঃ মাহতাব উ��ন তালকুদার , �াম-প��ম সরািলয়া, ডাকঘর+ উপেজলা-�মােড়লগ�, �জলা-বােগরহাট। ,
01533240286

130 �মাছাঃ ফিরদা �বগম , �াম-প��ম সরািলয়া, ডাকঘর+উপেজলা-�মােড়লগ�, �জলা-বােগরহাট। , 01989273312

131 �মা: নু��ামান আহেমদ , �াম: �ীখাতা, ডাকঘর : দল�াম, উপেজলা: কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01714626670

132 মাক্সুদ রানা িমঠ�  , �ামঃ �মা�া পাড়া, ডাকঃ হািড়ভাসা, থানাঃ গজািরয়া, �জলাঃ মু��গ� , 01644983826
133 মিন�ল ইসলাম , �ামঃ আিলমু��ন, ডাকঃ তাজ হাট, থানাঃ �সানারগাওঁ , �জলাঃ নারায়ণগ�। , 01644983812
134 আিদ� ন�� , �ামঃ রতনপুর, ডাকঃ �তমাথা, থানাঃ আড়াই হাজার, �জলাঃ নারায়ণগ�। , 01646489653
135 জািহদ হাসান �সাহাগ , �ামঃ বামিনয়া, ডাকঃ রতনপুর, থানাঃ �লৗহজং, �জলাঃ মু�ীগ�। , 01644954361
136 হাজী �মাশারফ িময়া , �ামঃ নয়াপাড়া, ডাকঃ কািশপুর, থানাঃ পলাশ, �জলাঃ নরিসংদী। , 01644954688

137 আবু জাফর �মাহা�দ ছােলহ , �াম- বড় মািনকা, �পাঃ- মািনকা, উপেজলা-�বারহানউ�ন, �জলা-�ভালা। ,
01718034609

138 জািমলুর �রজা , �ামঃ পাতার হাট, ডাকঃ নবীর চর, থানাঃ সদর, �জলাঃ মাদারীপুর। , 01644954710
139 ইফিরতা হক , �াম-দি�ণ বড়গাছা,ডাকঘর+উপেজলা-নােটার সদর, �জলা-নােটার। , 01719864486
140 �দয় সরকার , �ামঃ১২/৬, আরজ ুম�ানসন , ওেয়�ান � পাড়া, থানাঃ �পকুয়া �জলাঃ ক�বাজার। , 01644983615
141 হ� মায়ুন কিবর , �ামঃ কুে�রহাট, ডাকঃ পাচঁ পাগলা, থানাঃ চা��না, �জলাঃ কুিম�া। , 01644954673
142 ই�ািহম খিলল , �ামঃ �ল�ু�টয়া, ডাকঃ ইেটর ভাটা, থানাঃ �হামনা �জলাঃ কুিম�া। , 01645913817
143 �মাঃ ইমরান খান , �ামঃ জাহানপুর, ডাকঃ �চৗমহিন, থানাঃ না�লেকাট, �জলাঃ কুিম�া , 01644954687
144 �মাঃ নািদমুল কিরম , �ামঃ ২৪ আদশ � পাড়া, থানাঃ সদর উপেজলা �ফনী �জলাঃ �ফনী। , 01644954678
145 বােয়�জদ আহেমদ , �ামঃ পূব � সারড� বী ডাকঃ সিরকখািল, থানাঃবাশখািল, �জলাঃ চ��াম , 01644954362
146 �মাঃ বিদউ�ামান আিতক , �ামঃ জিুগরেগাল,ডাকঃ ফেতহপুর,থানাঃ র�ুিনয়া,�জলাঃ চ��াম। , 01644954704
147 �মাঃ ইসমাইল , �ামঃ ছাতনাই, ডাকঃ এওয়াজপুর, থানাঃ ছাগলন�াইয়া, �জলাঃ �ফনী। , 01644954709
148 �মাঃ ইয়ািসন মাহমুদ , �ামঃেদাগািছ,ডাকঃ চ�িদঘিলয়া, থানাঃ লামা, �জলাঃ বা�রবন। , 01644954681
149 জােবদ তালুকদার , �ামঃ চর ভ� ইয়া পাড়া,ডাকঃ িশবা, থানাঃ হািতয়া, �জলাঃ �নায়াখালী। , 01644954708
150 জািহদ কিরম , �ামঃ কাজল দীঘী,ডাকঃআউস কা��, থানাঃলালপুর ,�জলাঃনােটার। , 01770203723

151 হািনফ িসকদার , �ামঃনওডা�া বাজার,ডাকঃ৪ নং ওয়াড�,থানাঃজা�জরা �পৗরসভা, �জলাঃ শরীয়তপুর। ,
01645913946

152 �মাঃ আ�লু মােলক , �ামঃ সুিলচ ঘাট, ডাকঃঢলুয়া, থানাঃচেকািরয়া �জলাঃ ক�বাজার। , 01644954683
153 �পন চ� দাস , �ামঃসু�র�াম, ডাকঃ �দৗলতপুর, থানাঃবাগািতপাড়া, �জলাঃনােটার। , 01790587543
154 মিন শংকর হালদার , �ামঃ চা��না, ডাকঃ রতনপুর, থানাঃ নােচাল, �জলাঃ চাপঁাইনবাবগ�। , 01785966306
155 সাকী আ�ার , �াম-ফায়দাবাদ,থানা-উ�রা, �জলা-ঢাকা। , 01739767374
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156 �মাঃ তারা িময়া , মহ�া-িসেলট সদর, �জলা-িসেলট। , 01770267830

157 �মাঃ মিশউর রহমান , �াম-আচারগাও, ডাকঘর-আচারগাওঁ, উপেজলা-না�াইল, �জলা-ময়মনিসংহ। ,
01714789737

158 �িবনা আ�ার �িব , �মা-মদনপুর,ডাকঘর-�ন�েকাণা সদর, উপেজলা-�ন�েকাণা সদর, �জলা-�ন�েকাণা । ,
01716747298

159 �মাঃ িমজানুর রহমান িরপন , ছােলহা ম�ানসন, কেলজ �রাড, হা�য়া, িকেশারগ� সদর, �জলা-িকেশারগ�। ,
01906522980

160 �মাঃ আ�সু সালাম , Vill: Sripothipur, Upazila: Kolaroa, District: Satkhira , 01716171365
161 এ,এম,এ,জামান , মহ�া-িসেলট সদর, �জলা-িসেলট। , 01715565643
162 �মাঃ িরপন িময়া , �াম+ডাকঘর-সাি�েকাণা, উপেজলা-�ক�য়ুা, �জলা-�ন�েকাণা। , 01918338138
163 �মাঃ দুলাল িময়া , �াম+ডাক্ঘর-সাি�েকাণা,উপেজলা-�ক�য়ুা, �জলা-�ন�েকাণা। , 01713560484
164 �মাঃ বরকত উ�াহ , �াম-শাওলী, ডাকঘর-কুমা�লী, উপেজলা-ঈ�রগ�, �জলা-ময়মনিসংহ। , 01981288772

165 �মাঃ জািকর �হােসন , �াম-কুরপার, ডাকঘর-কুরপার, উপেজলা-�ন�েকাণা সদর, �জলা-�ন�েকাণা। ,
01912283453

166 �মাঃ হািকম িময়া , �াম-রামপুর,ডাকঘর-রামপুর, উপেজলা-�ন�েকাণা সদর, �জলা-�ন�েকাণা। , 01787388438
167 মাসুদ করীম , �ামঃ মধ�পারা, ডাকঃ কলুর ভীটা,থানাঃধামরাই,�জলাঃ ঢাকা। , 01926227131
168 �মাঃ জামাল মাতা�র , �ামঃসাকু��য়া, ডাকঃ মু��রহাট, থানাঃ সদর উপেজলা, �জলাঃনওগা।ঁ , 01752419621
169 �মাঃ জিসম উ��ন , �ামঃ ঠাকুর পাড়া, ডাকঃিশকদার হাট, থানাঃদামুড়হ� দা �জলাঃ চ�য়াডা�া , 01833228048
170 আিশকুর রহমান বাবু , �ামঃ ভাটা �জায়ার,ডাকঃতারাগ�, থানাঃ জীবন নগর,�জলাঃ চ�য়াডা�া , 01945625026
171 �জাবােয়র িশিশর , �ামঃ বাগান বািড় খুিক,ডাকঃচতলা, থানাঃ শািলখা,�জলাঃমা�রা। , 01734900828

172 আ�রু রহমান জীবন , �ামঃপূব � পাড়া, ডাকঃ আলম বাজার, থানাঃচ� য়াডা�া সদর, �জলাঃ চ�য়াডা�া ,
01719245418

173 �মাঃ কািবল খান , �ামঃআটমুল, ডাকঃেকালা পাড়া,থানাঃমঠ বািড়য়া,�জলাঃ িপেরাজপুর। , 01916093026
174 এম ইসলাম জেুয়ল , �ামঃহা�জর হাট ,ডাকঃরাজা ভ�বন, থানাঃেমাহা�াদপুর, �জলাঃমা�রা। , 01727883438
175 কিবর দফাদার , �ামঃচর পাইকার, ডাকঃপূব � পাড়া, থানাঃেমেহ��গ�, �জলাঃ বিরশাল। , 01999660189
176 �গালাম �মা�ফা , �ামঃ বা�া, ডাকঃরিহতপুর, থানাঃেগৗরনদী,�জলাঃ বিরশাল , 01705545464
177 কামাল পােটায়াির , �ামঃরােমর কা�া, ডাকঃপাচ গাও, থানাঃবামনা, �জলাঃবর�না। , 01927368639
178 �মাঃ কােসম তালুকদার , �ামঃ চক পাড়া, ডাকঃবে�র পাড়, থানাঃ আমতিল, �জলাঃবর�না। , 01775583228
179 রন�জত কুমার পাল , �ামঃকা�জর হাট, ডাকঃঢলুয়া,থানাঃকলাপাড়া, �জলাঃপট�য়াখালী , 01753860804
180 এম এম খােলক , �ামঃ �দিব পুর, ডাকঃিদঘলিদ, থানাঃগলািচপা, �জলাঃপট�য়াখালী। , 01914970417
181 �মাঃ �খাকন জমদার , �ামঃেভদুিরয়া, ডাকঃফিকরপাড়া, থানাঃতািহরপুর, �জলাঃসুনামগ� , 01911961253
182 লুৎফর রহমান , �ামঃনম কা��, ডাকঃেকড়াগািছ, থানাঃশা�া, �জলাঃসুনামগ� , 01916092922
183 িলয়াকত িশকদার , �ামঃ�জ�াগড়, ডাকঃমিতগ�, থানাঃজামালগ� ,�জলাঃসুনামগ�। , 01732412731
184 �মাঃ সােহ আলম , �ামঃফিকর পাড়া, ডাকঃমুরাদ নগর, থানাঃ�ীপুর,�জলাঃমা�রা। , 01724190868
185 মঞ্জ�ুল আিমন , �ামঃমািনকা, ডাকঃহা�জরগ�, থানাঃেগালাপগ� �জলাঃিসেলট। , 01734962929
186 আেয়শা খানম , �ামঃঘি�য়া, ডাকঃ টবিগ, থানাঃ কানাই ঘাট, �জলাঃিসেলট। , 01914577140
187 অ�জউ�াহ আিরফ , �ামঃসুলতানপুর, ডাকঃচকপাড়া, থানাঃলাখাই, �জলাঃহিবগ�। , 01734145979
188 খিব�ল ইসলাম , �ামঃ �কব �তপাড়া,ডাকঃসািচয়া, থানাঃিবরানী বাজার,�জলাঃ িসেলট , 01771800154
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189 �মাঃ �লাকমান �হােসন , �ামঃেসানাপুর,ডাকঃআনুিলয়া, থানাঃবালাগ�, �জলাঃিসেলট। , 01644954706
190 �মাঃ সা��র , �ামঃ৩ নং ওয়াড� থানাঃজিকগ�, �জলাঃিসেলট , 01644954680
191 মােহ আলম , �ামঃচরই �কাল,ডাকঃচাচঁরা,থানাঃ�ীম�ল, �জলাঃেমৗলভীবাজার , 01645913809
192 ওমর ফা�ক , �ামঃহািরপুর, ডাকঃকলমী,থানাঃজিুর, �জলাঃেমৗলভীবাজার , 01644954358
193 আিবদা সুলতানা , �ামঃ�জ�াতপুর, ডাকঃপূব � গাজী, থািন,বরেলখা, �জলাঃ �মৗেলাভীবাজার , 01645913819
194 কানাই চ� দাস , �ামঃকািচয়া, ডাকঃমদনপুর, থানাঃ �গৗরীপুর, �জলাঃ ময়মনিসংহ , 01645913807
195 �জ.আই.স�জব , �ামঃেমদুয়া, ডাকঃিবজবাগ, থানাঃনা�াইল, �জলাঃ ময়মনিসংহ , 01645913805

196 তান�জমুল ইসলাম , �ামঃশিরফ ম�ানশন ০৭ নং ওয়াড� থানাঃবািলয়া ডা�া �পৗরসভা �জলাঃঠাকুরগাওঁ ,
01646904576

197 �সয়দ আিশক , �ামঃমল �চরা, ডাকঃেগাপাল পুর, থানাঃহিরপুর, �জলাঃঠাকুরগাওঁ , 01645913804
198 �মাঃ �রা�ান �হােসন , �ামঃনুরাবাদ, ডাকঃিনশান বািড়,থানাঃেদবীগ�, �জলাঃপ�গড়। , 01645913802
199 খােদমুল বাসার , �ামঃহা�জরহাট, ডাকঃকুত� বা, থানাঃেতত� িলয়া, �জলাঃপ�গড় , 01645913801
200 রােসদুল ইসলাম , �ামঃহািফজা বাদ, ডাকঃ�ীরামপুর, থানাঃিডমলা,�জলাঃনীলফামারী , 01645913814
201 �িবর চ� , �ামঃিচলািদ, ডাকঃহিরপুর, থানাঃজলঢাকা, �জলাঃনীলফামারী , 01644983822
202 তানাসন �েবল , �ামঃকুিমর িবল, ডাকঃহা�জপুর, থানাঃফুলবািড়,�জলাঃকুিড়�াম , 01645913806
203 �মাঃ ই�ািফল , �ামঃগেণশপুর,ডাকঃ পূব �গাজী, থানাঃ �রামাির, �জলাঃকুিড়�াম। , 01644954666
204 �মাঃ আবু আ�াস , �ামঃ দপদিপয়া, ডাকঃ �ঝেলর পার, থানাঃকাউিনয়া, �জলাঃ রংপুর। , 01646731276
205 �মাঃ আবু ব�র , �াম+ডাকঘর-আঠারবাড়ী, উপেজলা-ঈ�রগ�,�জলা-ময়মনিসংহ। , 01939272384

206 �মাঃ মাহফুজরু রহমান রাজীব , �াম-কুমা�লী,ডাকঘর-কুমা�লী, উপেজলা-ঈ�রগ�, �জলা-ময়মনিসংহ। ,
01941212396

207 দুলাল চ� দাশ , �াম-িশবপুর, ডাকঘর-নলতা �মাবারক নগর-৯৪৪১, উপেজলা-কািলগ�, �জলা-সাত�ীরা। ,
01774759978

208 ফিরদা �বগম , �াম+ডাকঘর+উপেজলা-বােগরহাট সদর, �জলা-বােগরহাট। , 01958248484
209 ির�া �বগম , �াম-�ীপুর, ডাকঘর-�ীপুর, বন�াম,উপেজলা-�মােড়লগ�,�জলা-বােগরহাট। , 01729971335

210 �মাঃ আ�লু �জা�ার �ামািণক , �াম- আদশ �পাড়া, কিরমপুর, ডাকঘর-�ব�ণ�াম,উপেজলা-কালাই, �জলা-
জয়পুরহাট। , 01947523401

211 িবজয় কৃ� ম�ল , ৭৭/২,নােগর বাজার �ুল �রাড, সরই, ডাকঘর+উপেজলা-বােগরহাট সদর, �জলা-বােগরহাট। ,
01716780055

212 �মাঃ নািস�ল হািকম , �াম-আদাচাকী, ডাকঘর-আদাচাকী, উপেজলা-�বলকুিচ, �জলা-িসরাজগ�। ,
01774956033

213 সুজাতা দাস , �াম+ডাকঘর-দীঘরাজ, উপেজলা-মংলা, �জলা-বােগরহাট। , 01921501490

214 �সখ হািববুর রহমান , বাসা-�সখবাড়ী, হিরণখানা �মইন �রাড,ডাকঘর-িপিস কেলজ, বােগরহাট �পৗরসভা,
উপেজলা-বােগরহাট সদর ,�জলা-বােগরহাট। , 01923366952

215 িবজন কুমার িম�ী , বাসা-৮৪/২,ঈদগাহ �রাড, বাসাবা�ট, ডাকঘর+উপেজলা-বােগরহাট সদর, �জলা-বােগরহাট। ,
01917863689

216 �মাঃ আবুল কালাম আজাদ , �াম-গা�াইল, ডাকঘর-�বৗলাই, উপেজলা-কিরমগ�, �জলা-িকেশারগ�। ,
01959893862

217 �মাঃ িমজানুর রহমান , �াম-�ীপুর, ডাকঘর-�ীপুর বন�াম, উপেজলা-�মােড়লগ�, �জলা-বােগরহাট। ,
01780461563
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218 কাজী শাহেনওয়াজ , Vill: Gouripur (Kazibari Pukur Par), P.O: Sherpur Town, P.S: Sherpur, Dist: Sherpur-2100 ,
01716586098

219 A B M Rokonuzzaman , �াম: �গাপালপুর, ডাকঘর: ফিরদপুর-৭৮০০, উপেজলা: ফিরদপুর সদর, �জলা:
ফিরদপুর , 01748964478

220 �মাঃ শািহন িময়া , 580, Fider Road, Ward No-07, Galachipa pourosava, Upz-Galachipa, Dist-Patuakhali. ,
01712240941

221 �মাছাঃ জা�াত�ল �ফরেদৗস , মহ�া-�য়ার �রাড, শালগাড়ীয়া, পাবনা সদর, �জলা-পাবনা। , 01787880588
222 �মাঃ বজলুর রহমান , মুকু�পুর, আখড়েখালা, সাত�ীরা সদর, সাত�ীরা । , 01710028224

223 �মাঃ আ�সু সালাম , �াম-�য়ার �রাড শালগাড়ীয়া,ডকঘর-পাবনা সদর, উপেজলা- সদর,�জলা-পাবনা ,
01711883894

224 �মাঃ আবু বকর িস��ক , Muksedpur, Post Office: Kishoregonj, Upazila: Kishoregonj Sadar, District: Kishoregonj
, 01710971225

225 নািছরা �বগম , �াম-কৃ�নগর,ডাকঘর-িপিস কেলজ, উপেজলা-বােগরহাট সদর, �জলা-বােগরহাট। ,
01934616488

226 ব�ন কুমার মি�ক , মজ�রখালী, বদরতলা, আশা�িন, সাত�ীরা , 01724846377
227 মাহামুদা আ�ার সাথী , কামরাংগীর চর, ঢাকা-1211 , 01962657817

228 ‡gvnv¤§` †Rvev‡qi dviæK , DcK‚j mgvR Dbœqb ms¯’v, †Kvóvj KwgDwbwU †m›Uvi,Kgi Avjx evRvi,
wgimivB, PÆMÖvg , 01783908510

229 সান�জদা আ�ার , বাসা-১০৮,সাউথ �স�াল �রাড, খুলনা সদর, �জলা-খুলনা। , 01883937385
230 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম , খিলশাখালী, বদরতলা, �দবহাটা, সাত�ীরা । , 01763557440
231 সান�জদা খানম , Sadullarchar, Borobagh, Bramman Kochuri 2300, Kishorganj Sadar, Kishorgonj , 01712143916
232 �মাঃ শািমম িময়া , House 15, Thana Road, Chittagong Sadar, Chittagong , 01952807586
233 ড. অমূল� চ� ম�ল , অধ�াপক, গিণত িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01558859326

234 Aa¨vcK W. Gg. G. evkvi , c/o – ইিবিবএল, �ািণিবদ�া িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০, বাংলােদশ ,
01817521530

235 �মারারক �হােসন িব�ানী , উ�র রাজকুি� পাঠানপাড়া, �বৗলাই, িকেশারগ� , 01731368276
236 মেনায়ারা �বগম , House No: 303, Block No: C, New Town, Jessore , 01926205934

237 রিব� ুচ� রায় , House No. 25, Road 11, PC Culture Housing Society, Shekertek, Adabor, DHaka 1207 ,
01720566027

238 �মাঃ আ�লু বােছদ খান , �াম - ফসলআনিদ, �পাঃ+উপেজলা- ভূঞাপুর, �জলা- টাংগাইল। , 01712256669
239 �মেহ�ে�ছা , �াম-আ�ুলকাটা,ডাকঘর-�থকুয়ালী, উপেজলা-আমতলী, �জলা-বর�না। , 01761529885

240 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম , মহ�া-২৯৪ যুবসংসদ �মইন �রাড, টাউন কািলকাপুর, উপেজলা-পট�য়াখালী সদর, �জলা-
পট�য়াখালী। , 01713901283

241 �মাঃ �মাতা�র �হােসন , Village:Paikan, PO: Alambiditor, Upazila: Gangachara, Dist: Rangpur , 01713203811
242 †gv: AvLZviæ¾vgvb , Circuit House Mor, Dakbangla Road, Sadar Upazila. Nilphamari , 01712596993
243 �তৗিকর ইসলাম , 114/3, Shah Ali Bagh, Mirpur, Dhaka 1216 , 01677718420
244 �মা: নু��ামান , 11, POST OFFICE PARA,KOTWALI,JESSORE , 01715066468
245 ‡gvmvt †ivKmvbv Av³vi , 1 No. Habeli Gopalpur, Sadar, Faridpur , 01994746524
246 �মাঃ নাজমুল হক , আকাশী, মধুপুর, টাংগাইল , 01533386595
247 অধ�াপক ড. িমিহর লাল সাহা , Department of Botany, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01711667104
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248 �মাঃ জালাল উ��ন , �ামঃ চরেশরপুর পূব � পাড়া, �পাঃ চরেশরপুর, উপেজলা ও �জলাঃ �শরপুর। , 01978690886
249 �মাছাঃ ছােয়রা খাত�ন িহরা , House No: 20, Sectore No:5 Jessore Sadar Uoazila, Jessore , 01718802174
250 আলমগীর �হােসন �মা�া , �ামঃ িসংগারকুল, �পাঃ বিণ �, থানাঃ + �জলাঃ �গাপালগ� , 01732858502
251 �মাঃ তািরক ইমান , Shakhati Bablatola, Jessore , 01712622835
252 �মা: লুৎফর রহমান , �াম: নাগদহ, �পা�- চাদঁভা, উপেজলা- আটঘিরয়া, �জলা- পাবনা। , 01712255273
253 শামীমা সুলতানা , �ামঃ িসংগারকুল, �পাঃ বিণ �, থানা + �জলাঃ �গাপালগ� , 01869511940
254 আবদু�াহ আল মামুন , �াম + �পাঃ-কাঠািলয়া, উপেজলা-কাঠািলয়া, �জলা-কাঠািলয়া , 01718734004

255 বাংলােদশ �িতব�ী/অ�টজম যুব,�ীড়া গেবষণা �ক� , Vill: Sorolpur, Post: Chandmuha Hat,UP: Bogura Sadar,
Bogura , 01713607051

256 �মাঃ হ� মাযুন কবীর , Vill: Gobra, Post: Johurpur, P.S: Kotwali, Dist: Jessore , 01843907800
257 সাথী , 236, িব�াসবাড়ী �রাড, িময়াপাড়া, �গাপালগ� , 01758437885

258 �মাছা: রিশদা ইয়াসিমন , �াম- দুগ �ানারায়নপুর, ডাকঘর- �শরপুর - ২১০০, উপেজলা- �শরপুর সদর, �জলা-
�শরপুর। , 01715960327

259 সুলতানা খানম , 724, প��ম �শওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা , 01627484619

260 এ.�ক.এম মঞ্জ�ুল হক , �ামঃ বামেনর চর পূব � পাড়া, �পাঃ বামেনর চর, উপেজলা ও �জলাঃ �শরপুর। ,
01952269360

261 �মাসা: িফেরাজা খানম , �াম ও ডাকঘর: বড়তােল�র, উপেজলা: বামনা, �জলা: বর�না। , 01714696792

262 �মাছাঃ ফুেলছা �বগম �জসিমন , �ামঃ �ঝনাইগাতী, �পাঃ �ঝনাইগাতী, উপেজলাঃ �ঝনাইগাতী, �জলাঃ �শরপুর। ,
01722908640

263 �মাছাঃ ফিরদা পারভীন , �ামঃ �ঝনাইগাতী, �পাঃ �ঝনাইগাতী, উপেজলাঃ �ঝনাইগাতী, �জলাঃ �শরপুর। ,
01636144960

264 �কিরয়া , �ামঃ �যািগনীমুরা, �পাঃ �যািগনীমুরা, উপেজলাঃ �শরপুর সদর, �জলাঃ �শরপুর। , 01945823536
265 সাহানা , �ামঃ �যািগনীমুরা, �পাঃ �যািগনীমুরা, উপেজলাঃ �শরপুর সদর, �জলাঃ �শরপুর। , 01734226458
266 মীর মওদুদ আহেমদ , �াম-ফুলবাড়ী, ডাকঘর- �হমনগর, থানা- �গাপালপুর, টাংগাইল , 01724475763

267 �মাঃ �মাকেলছার রহমান , �াম: মিহষবাথান, �পাঃ �শেখরেকালা, উপেজলা: ব�ড়া সদর, �জলা: ব�ড়া। ,
01711581647

268 ডঃ ইসিতয়াক এম �সয়দ , Department of Physics, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01726261885
269 �মাঃ জািকর �হােসন বােকর , নুরাবাদ, চরফ�াসন, �ভালা , 01714738057
270 �মাঃ িরয়াদ �হােসন , নুরাবাদ, চরফ�াসন, �ভালা , 01736233885
271 �মাঃ রাহাদ �হােসন , নুরাবাদ, চরফ�াসন, �ভালা , 01717408891
272 �মাঃ আিনসুর রহমান , Vill- Monkanda, P.O- Atharabari, Upazila - Kendua, Dist: Netrakona. , 01712122439
273 শািমম আহেমদ , �াম-শািলকা, ডাকঘর- আ�া, থানা- মধুপুর, টাংগাইল , 01718754356
274 �গৗির রানী বালা , জনতা সড়ক, বাউফল �পৗরসভা, পট�য়াখালী , 01718476951
275 মুহা�দ আ�রু রিহম , মাধবপুর, আদাবািড়য়া, বাউফল, পট�য়াখালী , 01718783440
276 �মাঃ শািমম �হােসন , আহা�দপুর, চরফ�াসন, �ভালা , 01918095900
277 �মাঃ জািকর , আহা�দপুর, চরফ�াসন, �ভালা , 01710023052
278 �মাঃ সাইদুর রহমান , 236, িব�াসবাড়ী �রাড, িময়াপাড়া, �গাপালগ� , 01729829221
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279 �দওয়ান �মাহা�দ আবু জািহদ , House 09, Road - Aminbagh, Post - Ashrafabad 1211, Kamrangirchar, Dhaka ,
01705775715

280 তাছিলমা �বগম , জাহানপুর, চরফ�াসন, �ভালা , 01750130290
281 �মাঃ আলািমন , কারখানা, বাউফল, পট�য়াখালী , 01700639318
282 �মাঃ সুজন �মা�া , �ামঃ িসংগারকুল, �পাঃ বিণ �, উপেজলা + �জলাঃ �গাপালগ� , 01531539085

283 �মাছা: নুরজাহান বানু , সাং : খািলশা মদাতী, ডাক: চামটাহাট, উপেজলা: কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01711359392

284 �মাঃ মাসুদুর রহমান , Jhar Kata, Momenabad 2010, Madargonj, Jamalpur , 01718236866
285 �মা: বিসর উ�ীন , সািক�ট হাউজ �রাড, চাকলাপাড়া, ডাক+থানা ও �জলা: �ঝনাইদহ-7300 , 01716463222

286 �মাছা: িলনা �রাকসানা , �াম: �ীখাতা, ডাকঘর : দল�াম, উপেজলা: কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01872449000

287 �মাঃ ফরমান �হােসন , �াম-আকাশী, ডাকঘর- মধুপুর-১৯৯৬, টাংগাইল , 01741707655

288 �মা: ছািনউল ইসলাম , �াম: �ীখাতা (কামারপাড়া), ডাক : দল�াম, থানা : কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01722882505

289 msun Naher Begum (Mukta) , Pathokkandhi, Madaripur Sadar, Madaripur. , 01782203790

290 �মা: নু��ামান আহেমদ , সাং : মদাতী (দল�াম), ডাক: চামটাহাট, উপেজলা: কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01828150525

291 মমতাজ মহল , 171/3, দি�ন কমলাপুর, ঢাকা। , 01764360315
292 িড.এম. সাকলােয়ন , মাহবুব ম�ানশন, ৭১ মিত�ঝল বা/এ, ঢাকা-১০০০। , 01719627470
293 �গালাম রা�ী , �জানাইল, মাদারগ�, জামালপুর , 01722959563
294 মঈনউ��ন , ল�ীপুর, সদর,ল�ীপুর। , 01915928602
295 �মাসাঃ শাহানারা �বগম , সাং- চ��পুর, �পা�- �জিপও-6000, থানা- রাজপাড়া, রাজশাহী। , 01731453390
296 �মাঃ শরীফুল আলম , 35, Puratan Kashba Kazipara, Jessore , 01557123970
297 �লাকমান �হােসন , দি�ণ চাদঁশী, �গৗরনদী, বিরশাল , 01706400420
298 ফােতমা �জাহরা , িড-১৭৯, উপশহর িড-�ক, �কাতয়ালী, যেশার , 01922094276
299 �মাঃ আবুল কালাম আজাদ , ঠনঠিনয়া, শাহ ্পাড়া, ব�ড়া , 01743216953

300 �মাসাঃ �রািকয়া �বগম , �াম- �য়াবািসনা, �পাঃ �চৗমহনী বাজার, উপেজলা- চারঘাট, �জলা- রাজশাহী ,
01712256493

301 �গালাম �মা�ফা , নলডা�া �রাড, কালীগ�, �ঝনাইদহ। , 01711156996
302 �মাঃ �রজা উল হক , �াম-আকাশী মধ�পাড়া, ডাকঘর+উপেজলা-মধুপুর, �জলা-টা�াইল। , 01919197175
303 �মাঃ মািহম , �ামঃ চ�নপুর, ডাকঃ কদম পুর, থানাঃ মাধব পুর, �জলাঃ হিবগ� , 01764367520
304 সুশা� মি�ক , �ামঃ বদরতলা ডাকঘরঃ বদরতলা উপেজলাঃ আশা�িন �জলাঃ সাত�ীরা ৯৪০০ , 01706300908
305 �মাঃ �রজওয়ান কিরম রিবন , পুন্ড� রা,মধুপুর, টাংগাইল। , 01908550259
306 মুি� �বগম , মহ�াঃ �গৗিরপুর, �পাঃ �শরপুর টাউন, উপেজলা ও �জলাঃ �শরপুর। , 01915022081
307 মিন মি�ক , �াম-মজ�রখালী ডাকঘর-বদরতলা,উপেজলাঃ আশা�িন �জলাঃ সাত�ীরা , 01903093593
308 AKTER , �ামঃ বািলয়াচ��, �পাঃ বািলয়াচ��, উপেজলাঃ �ীবরদ�, �জলাঃ �শরপুর। , 01775024472

309 কিবর উ��ন আহমদ , বাড়ী-৭, �রাড-২, ওয়াড�-৬, �ক-িব, ধানুয়া দি�ণ, উপেজলা-িশবপুর, �জলা-নরিসংদী। ,
01963509774

310 �মাঃ ইউসুফ আলী , Bhabki, Bhabki Bazar -2012, Melandha, Jamalpur , 01728783265
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311 �মাছাঃ পিরজান �বগম , �াম- নামাজ�াম, ডাকঘর- বােন�র, উপেজলা- পু�ঠয়া, �জলা- রাজশাহী। ,
01724026826

312 ইিশতা আ�ার রািন , ভাবিক, ভাবিক বাজার, �মলা�হ, জামালপূর , 01993202728
313 হািসনা আ�ার কাকলী , �ভাজগাতী, ডাক-কুয়দা বাজার, মিণরামপুর, যেশার। , 01723075211
314 সুলতান মাহমুদ , satara, Satara, Chonka 5840, Sherpur, Bogra , 01718783175

315 �মাছাঃ মাসুমা , মহ�াঃ কসবাকাচারী পাড়া, �পাঃ �শরপুর শহর, উপেজলাঃ �শরপুর সদর, �জলাঃ �শরপুর। ,
01913883228

316 �মাহা�দ �সিলম , House no. 321, Road no 2, Mohammadpur 1207, Adabor, Dhaka City Corporation, Dhaka ,
01819116232

317 �মাছাঃ শাহানাজ পারভীন , মহ�াঃ �গৗরীপুর, �পাঃ �শরপুর শহর, উপেজলাঃ �শরপুর সদর, �জলাঃ �শরপুর। ,
01946255635

318 �রজওয়ানা রশীদ িরথী , House no. 304, Road 18, Section 11, Block C, Mirpur 1216, Pallabi , 01572231935

319 �মাছা: শাহানাজ �বগম , �াম: �গাপাল রায়, ডাক: কািকনা, উপেজলা; কালীগ�, �জলা: লালমিনরহাট ,
01738342148

320 �মাহা�ল আল আিমন , Bhuiyabari, Alipura, Bhoberchar, 1510, Gojaria, Munshignj , 01778645455
321 �মাঃ আবু সাঈদ , ইসলামনগর, সাভার, ঢাকা , 01737333539

322 �মাঃ নু�ল ইসলাম , মহ�াঃ �গৗরীপুর, �পাঃ �শরপুর শহর, উপেজলাঃ �শরপুর সদর, �জলাঃ �শরপুর। ,
01981312175

323 �মাঃ সােদকুল ইসলাম , �ামঃ ও ডাকঘরঃ দািরয়াপুর, থানাঃ ও �জলাঃ নড়াইল , 01912626902
324 �মাঃ �জয়াউল হক , জালাল আহা�দ সড়ক, �বারহানউ��ন, �ভালা , 01727725639
325 মাহবুবুল আলম , বাসা ৩২/৩, �রাড ৩, �লবাগ, পট�য়াখালী , 01711972837
326 মূহা�দ শাহসান হাবীব , House 102, Road, PC Culture Housing Society, Shyamoli, Dhak 1027 , 01733128718

327 �মাছা: হ� মাইয়ারা �বগম , �াম: কৃিষ খামার �রাড, বুিড়রহাট, ডাক: গংগাচড়া, উপেজলা; গংগাচড়া, �জলা: রংপুর ,
01739264092

328 �মা: আলমগীর কিবর , সাং-ভগবাননগর, ডাক-ফুলহির, থানা-�শলকুপা, �জলা-�ঝনাইদহ। , 01811146933
329 �মা: �রাকনু�ামান , পােক�র �মাড়, মডান, রংপুর , 01559338310
330 িমনারা �বগম িমমা , চকফিরদ-জািমল মা�াসার �গট, ব�ড়া সদর, ব�ড়া। , 01734425243
331 �মাঃ বাবুল আ�র , �ামঃ িকনারা, ডাকঃ তালুকদার বািড়, থানাঃ নলিছ�ট, �জলাঃ ঝালকা�ঠ , 01710247052
332 লায়লা কািনজ বানু , কেলজপাড়া, ডাকঘর: মা�রা- 7600, মা�রা �পৗরসভা, মা�রা সদর, মা�রা। , 01712279378
333 মনছ� রা ইয়াছিমন , মহ�াঃ দগূ �ানারায়নপুর, �পাঃ �শরপুর শহর, উপেজলা ও �জলাঃ �শরপুর। , 01761395526
334 �মাঃ মাহাবুব আলম , �ামঃকালাইয়া, ডাকঃবাউফল, থানাঃবাউফল, �জলাঃ পট�য়াখািল , 01941735673
335 �মাঃ কাম�ল হাসান , �ামঃ চর �ট�টয়া, ডাকঃেদিবর চর, থানাঃলালেমাহন ,�জলাঃেভালা। , 01625475067

336 �মাঃ �তৗিকর আহােমদ , �ামঃদ�ন বাজার, ডাকঃ দ�ন বাজার, থানাঃ �বারহানউ��ন, �জলাঃ �ভালা । ,
01949332130

337 কাম��ামান কাম�ল , �ামঃআবুগ�, ডাকঃআবুগ�, থানাঃ �ভালা, �জলাঃেভালা। , 01782216907
338 Farjana Arfin , Mohamadia Housing Ltd. Road No-06, House No-253/A, Mohammadpur, Dhaka , 01744842972
339 এ, আর, এম মামুন , ৩ নং ওয়াড�, চরফ�াশন �পৗরসভা, �ভালা। , 01715309627
340 �মাঃ �মাকাে�ল হক , িমরারপাড়া, শালমারা, �গািব�গ�, গাইবা�া। , 01965805578
341 Farhana Arfin , Shekhar Tac-06, House-49, Road-06, ,Dhaka , 01789491587



9/22/2018

12/14

# আেবদনকারীর নাম
342 �মাঃ শহীদুল আলম , �াম+ �পাঃ িশয়ালেকাল, উপেজলা- ভ�ঞাপুর, �জলা- টা�াইল। , 01712971658
343 সােজদা পারভীন �ঝনুক , �ামঃ সাপমারী, ডাকঘরঃ সাপমারী, �শরপুর সদর, �শরপুর। , 01718894382
344 সািফয়া শারিমন , �কদারগ� বাজার, মু�জবনগর, �মেহরপুর। , 01741796417

345 উদীয়মান সমাজ �সবা সিমিত , �াম- �গৗরীপুর, ডাকঘর- �শরপুর, উপেজলা- �শরপুর সদর, �জলা- �শরপুর। ,
01780991297

346 �হামাইয়ারা লিতফ পা�া , জামান কেলানী, কেলজ �রাড, মাদারীপুর , 01711169747
347 িমেসস �াব�ী , �ামঃ নাম কাইন ডাকঃঐ,থানাঃগফরগাও, �জলাঃময়ম��ংহ , 01716612591
348 নাসিরন মমতাজ , ৪৩িব/িব ২য় কেলানী, মাজার �রাড, িমরপুর-১, ঢাকা। , 01950732539
349 �মাঃ িরপন �শখ , �ামঃ রায়ট� �ট, ডাকঃঐ, থানাঃইটনা, �জলাঃিকেশারগ� , 01616612591
350 িদপালী রাণী , �াম: মহােদবপুর, �পা�: মিনরামপুর, থানা মিনরামপুর, �জলা: যেশার , 01719196381

351 �মাঃ রােসদ মাহমুদ , �ামঃউ�র চ� পুর, ডাকঃেকরামতগ�, থানাঃসদর উপেজলা, �জলাঃল�ীপুর ,
01872777985

352 �মাছাঃ নািহদা আকতার , রাজারবাগ, বাসােবা, ঢাকা। , 01700642443
353 Mst. Samima Begum , �াম: �বিতয়াপাড়া, �পা�: �জিপও-6000, থানা: রাজপাড়া, রাজশাহী , 01712053692
354 শািমম আহাে�দ , �ামঃবালুব��, ডাকঃজ�ল খাইন, থানাঃপেত�া, �জলাঃচ��াম , 01792054984

355 সমাজ িববত�ন সং�া (এসিবএস) , �াম- কাজীরচর, ডাকঘর- কুসুমহাট�, উপেজলা- �শরপুর সদর, �জলা-
�শরপুরৃ। , 01912865367

356 আ�লু লিতফ , �ামঃবাশঁ তলা,ডাকঃেটেকরবাজার, থানাঃকািলয়া, �জলাঃনড়াইল , 01739139226
357 সামাদ আজাদ জলুিফকার , �ামঃ১৩/শিরফ পাড়া, থানাঃিস�াইর �পৗরসভা, �জলাঃমািনকগ� , 01927199356
358 �মাঃ আ�া��ামান , �ামঃমিরচ বুিতয়া, ডাকঃনিবরচর, থানাঃহিররাম পুর, �জলাঃ মািনকগ� , 01675949408
359 �মাঃ আলমগীর �হােসন , ম�লপাড়া, সাজাপুর, মা�ঝড়া, শাজাহানপুর, ব�ড়া। , 01919543715
360 �মাঃ মাহাবুব �মৗেলাভী , �ামঃশ�ামলাপুর,ডাকঃঐ, থানাঃেদাহার,�জলাঃঢাকা , 01873949408
361 �মাসা: �খােদজা আনসারী , 266, �খাজাপুর, ডাকঘর: িবেনাদপুর বাজার-6206, মিতহার, রাজশাহী। , 01745354041
362 �পন গাইন , �াম: নটােখালা, �পা: কদমবাড়ী/ ৭৯১১ , 01779420208

363 �মাছাঃ মু�া �ফরেদৗস , �াম- কাজীরচর, লছমনপুর, ডাকঘর- কুসুমহাট�-2120, উপেজলা- �শরপুর সদর, �জলা-
�শরপুর। , 01944585984

364 �মাসা: রা�জয়া �বগম , 65, রাজপাড়া, ডাকঘর- রাজশাহী �কাট�-6201, রাজপাড়া, রাজশাহী। , 01772856508
365 �জবুন �নসা , 267, �মা�াপাড়া, ডাকঘর:রাজশাহী �কাট�-6201, থানা: রাজপাড়া, রাজশাহী। , 01752310016
366 �মাঃ হািরজলু , �ামঃদুদু িময়ার বাজার, ডাকঃিকরনপুর, থানাঃেগাসাইরহাট, �জলাঃশিরয়তপুর , 01777427478
367 আঃ লাল হািকম , �ামঃ ঢালচর, ডাকঃিহজলদী, থানাঃচ�না�ঘাট, �জলাঃহিবগ� , 01792697673
368 িবজন কুমার , �ামঃব�ােগর বাজার,ডাকঃঐ, থানাঃউ�জরপুর, �জলাঃবিরশাল , 01752023596
369 �মাঃ আিম�ল ইসলাম , �ামঃ বািলয়াচ�ী, �পাঃ বািলয়াচ�ী, উপেজলাঃ �ীবরদ�, �জলাঃ �শরপুর। , 01798328222
370 �হােসন আিল , �ামঃবুড়া বুিড়, ডাকঃ বুড়া বুিড়,থানাঃেতত� িলয়া, �জলাঃপ�গড় , 01874046646
371 আবু �নামান হাং , �ামঃচর ছিকনা, ডাকঃেতকািন বাজার, থানাঃকা�জপুর, �জলাঃিসরাজগ� , 01758114847
372 স�য় চ� দাস , �ামঃফুল বািগচা, ডাকঃেমানাখািল, থানাঃমু�জব নগর, �জলাঃেমেহরপুর। , 01533545037
373 �মাঃ জািকর িম�ঝ , �ামঃ পুকুর পাড়,ডাকঃসািনয়াজাম, থানাঃেভালা হাট, �জলাঃচাপঁাইনবাবগ� , 01611189446
374 জলুকার নাইম , �ামঃচর কাওনা, ডাকঃবালাপাড়া, থানাঃেকরানীগ�, �জলাঃঢাকা , 01638765029
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375 আবুল কালাম আজাদ , �ামঃেদব গাজী, ডাকঃপূব � পাড়া, থানাঃেমেহ��গ�, �জলাঃ বিরশাল , 01751051253
376 �মাঃ আবুল �হােসন , �ামঃএওাজপুর ডাকঃ�ঝটকা, থানাঃিঘওর, �জলাঃমািনকগ� , 01533557615
377 �মাঃ আফতাব মু�� , �ামঃচর �মা�াজী,ডাকঃচরপাতা, থানাঃনা�জরপুর, �জলাঃিপেরাজপুর , 01979949408
378 �শােয়ব আ�ার , �ামঃ১২/১১ হাজী ম�ানশন ,ডাকঃ কািলগ�, থানাঃেকরািনগ�, �জলাঃঢাকা , 01841104392
379 �মাঃ বাবুল িময়া , �ামঃপা�ািসয়া, ডাকঃঐ, থানাঃবািলয়া কা��, �জলাঃরাজবািড় , 01639578758
380 আয়ুব আ�ার , �ামঃেলচ সিকনা, ডাকঃনবীনগর, থানাঃরায়পুর, �জলাঃল�ীপুর। , 01646731617
381 িনিলমা ইসলাম , �ামঃকত�ার হাট,ডাকঃপেরর হাট, থানাঃিনল সরাইল, �জলাঃচ��াম , 01646731621
382 িমজানুর রহমান , �ামঃ১২/১ আরমান িভলা, ডাকঃশিরপ পাড়া, থানাঃনওয়াবগ�,�জলাঃ ঢাকা , 01646731356
383 আিল �রজা সবুজ , �ামঃচতলা বাজার, ডাকঃকলাগািছয়া, থানাঃব�র, �জলাঃনারায়ণগ� , 01646731282

384 �তৗিহদুল ইসলাম , �ামঃনিবন হাউজ, ডাকঃ৩ নং ওয়াড�, থানাঃিচলমাির �পৗরসভা, �জলাঃকুিড়�াম ,
01646731287

385 �মাঃ িসরাজ �মা�া , �ামঃকচ�য়াখািল, ডাকঃপাকুয়া, থানাঃবািনয়াচং, �জলাঃহিবগ� , 01646731275

386 �মাঃ আ�াফুল ইসলাম(মিনর) , �াম: খুিড়য়াখালী ডাকঘরঃ �সানাতলা থানা: শরনেখালা �জলা: বােগরহাট ,
01712005364

387 �মাঃ মাকসুদুর রহমান �সাহাগ , �ামঃেল�ু�টয়া ,ডাকঃতরগাও ,থানাঃকাপািসয়া ,�জলাঃগাজীপুর , 01728357799
388 �মাঃ হ� মায়ুন কিবর , গ��াম, দি�ণপাড়া, ব�ড়া। , 01913361284

389 �মাঃ মহিসন ভ�ঁ ইয়া , House 14, Road 9, Mohammadia Housing Society, Mohammadpur, Dhaka 1207 ,
01723656136

390 �মাহা�দ রিবউল ইসলাম , অসুর �কাট, পাব �তীপুর, িদনাজপুর। , 01858200584
391 �মাছাঃ মাহমুদা খাত�ন , মাল�াম, মধ�পাড়া, ব�ড়া। , 01781785312
392 �মাঃ ঈমান আলী , ৩৮১/১১ পূব �েশরী �শরপুর টাউন, �শরপুর। , 01717355207
393 �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন , �গাহাইল �রাড, খা�ার, ব�ড়া , 01911638322
394 �মাঃ �দৗলত জামান , ধম �পুর, রতনপুর, �গািব�গ�, গাইবা�া , 01725245531
395 �মাঃ নু�ল হক , 74/1 road.14, Kallayanpur,Dhaka-1207 , 01734460075
396 মমতাজ মহল , 171/1 South Komlapur,Motijheel,Dhaka , 01782439666
397 �মা: মহ� বর রহমান , শালবন িম�ীপাড়া, রংপুর সদর, রংপুর , 01859484748
398 �মাঃ সওকত আকবার , �ামঃচর �মা�া�জ ,ডাকঃজাউয়া বাজার ,থানাঃছাতক ,�জলাঃসুনামগ� , 01922792011
399 �মাঃ আ�লু ওয়াদুদ িময়া , িমরারপাড়া, শালমারা, �গািব�গ�, গাইবা�া , 01919606202

400 �চৗ �মাসাে�কুল ইজদানী , ঈদগাওঁ ব�� (পুিলশ লাইনস �রাড), �পাঃ িদনাজপুর �ধান ডাকঘর-৫২০০,
িদনাজপুর। , 01717527369

401 �মা: সুলতান মাহমুদ , ��পাড়া, রংপুর সদর, রংপুর , 01866298072
402 জাহাি�র আলম , �ামঃপূব � ডাওির ,ডাকঃিবনাইচর ,থানাঃসুবণ � চর,�জলাঃেনায়াখালী , 01755584316
403 �মা৪ সামসুল আলম , কচ�য়া, চাদঁপুর , 01831434067
404 িলটন শান , �ামঃধিনয়া,ডাকঃবুড়া বাউরা,থানাঃিদরাই ,�জলাঃসুনামগ� , 01682524883
405 �মাছাঃ নু��াহার �বগম , কাশীপুর, পানবাজার, পীরগ�, রংপুর , 01721543935
406 Md. Abed ud dowlla , Dashami, Damurhuda, chuadanga-7220 , 01712171268
407 �মাঃ মাইদুল ইসলাম , নয়াখালী, ভা�ািরয়া, িপেরাজপুর , 01714634923
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# আেবদনকারীর নাম
408 �মাছাঃ কিহনুর �বগম , মালতীনগর, সরদারপাড়া, ব�ড়া সদর, ব�ড়া। , 01710054910
409 �েফসর ড. নঈম �চৗধুরী , ই�াণ � �াজা, হািতরপুল, ঢাকা। , 01726624715
410 �মাঃ আিমনুল ইসলাম , কাশীপুর, পানবাজার, পীরগ�, রংপুর। , 01834531487
411 �মা: আ�লু ওয়াহাব তালুকদার , চ��দাসগাতঁী, িশয়ালেকাল, িসরাজগ�। , 01710864223

412 Nupur Karmaker , Department of Medical Physics and Biomedical Engineering, Gono University, Savar, Dhaka ,
01911663203

413 ইসরাত জাহান , আমলাপাড়া বাগরহাট-9300 , 01716661961
414 �মাছাঃ �হেলনা খাত�ন , প�গাড়ী, শাজাহানপুর, ব�ড়া। , 01535523108
415 �শখ আবু �হােসন , খুিড়য়াখালী, �সানাতলা, শরণেখালা বােগরহাট। , 01714617325


