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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : খাদ� ও কৃিষ িব�ান

# আেবদনকারীর নাম
1 আেশক �মাঃ আিসফ , #511, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01751209330
2 �মাঃ আ��ুািহল কািফ , Room No - 324, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01733101142
3 শাহিরয়ার আহেমদ , 63/1/C South Mugda, P.O. Bashabo, P.S. Sabujhbagh, Dhaka-1214 , 01912245840
4 �মাঃ আখলাকুর রহমান , M. K. Ali Hall, Patuakhali Science and technology University, Dumki , Patuakhali , 01786757992
5 শা�নু পাল , �ম নং-৩০৭, আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসকৃিব , 01673188371
6 �ফারকান আহেমদ , KEWATKHALI, MYMENSINGH , 01871440660
7 �মা: আিরফ �হােসন , �াম : হিরহরপুর, ডাকঘর: ঠাকুরগাওঁ �রাড- ৫১০১, উপেজলা: ঠাকুরগাওঁ সদর, �জলা: ঠাকুরগাওঁ। , 01723655679
8 �সয়দা আসমা সািদয়া , 415/B, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01793351954
9 শাপলা ইয়াসিমন , Room No.: 303/A, Sultana Rajia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01793162862

10 �গৗতম কুমার , �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01724984701
11 �মাঃ জািহ�ল ইসলাম , আ�সু সামাদ আজাদ হল,�ম নং-২০৫, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01688762815
12 ইসরাত জাহান ডািলয়া , Room no 216, Krishak ratna sheikh Hasina hall, Sher-e-Bangla Agriculture university, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1207 , 01926118521
13 �নিত িব�াস , �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01724547593
14 তামা�া আ�ার �ীিত , Room no.: 208, Krishak ratna sheikh hasina hall, Sher-e-Bangla Agriculture university, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1207 , 01953702286
15 শ�া �দব নাথ , উদয়ন-২, ঈলাশকা�� �রাড, খা�িবর, �চািকেদিখ, িসেলট-৩১০০ , 01713804808
16 এিলেয়দা জাহান িনভা , শাি�বাগ, কলাপাড়া, পট�য়াখালী , 01728875270
17 িরফাত ফারজানা ঋত�  , 314,TAPOSI RABEYA HALL , 01773084094
18 �ক. এম. �মেহদী হাসান , �মনং-২০৪(এ),এম �করামত আলী হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01717580949
19 িনশাত তাসিনম , �ম-৪২৪, �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ধাকা-১২০৭ , 01521213531
20 ফারজানা আহেমদ , ই-১৪, জািকর �হােসন �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা- ১২০৭ , 01716722304
21 মানব রায় , �ামঃচাদঁপুর,�পা�ঃউ�লেকাঠা,উপেজলাঃপীরগ�,�জলাঃঠাকুরগাওঁ , 01761140302
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# আেবদনকারীর নাম
22 আফিরন আহেমদ অ�া , �ম নং-৫০২, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা। , 01626442575
23 �সতারা আ�ার , �পয়ার বে�র বাড়ী, সু�বী পাড়া, হািলশহর চ��াম। , 01849206422
24 ইিলমা আফিরন �কয়া , REDWAN VILLA,FLAT NO-B/4, GAZIPARA,BALURMATH,UTTARKHAN , 01686141417
25 �মা: সা�াম �হােসন , Room No. 132, Block: D, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh - 2202. , 01719826343
26 �মাছাঃ আিতকা �বগম , Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01743813778
27 আিফফ া িছ��কা , ৫৪২, �ট নং, ৮, ইউসুফ ম�ানসন, �হমেসন �লইন, জামালখান, চ��াম। , 01571740534
28 �রজওয়ানা পারভীন , �াম: সেথরগাওঁ , ডাকঘর: সাত�াম, উপেজলা: আড়াইহাজার, �জলা: নারায়নগ� , 01533800358
29 �মাসাঃ ফািতমা আ�ার , House # 25,Road # 04,Block # B,West Dhanmondi R/A,Mohammpur,Dhaka-1207 , 01706688773
30 �মাছাঃ �মৗসুমী খাত� ন মিন , �ম নং-423, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01780821767
31 �মাঃ �রজাউল কিরম , Room No- 511, Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-E-Bangla Agricultural University, Dhaka , 01772737416
32 নাঈম আহেমদ , �ম নংঃ ২১৪/এ, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01933920396
33 �সািনয়া আকতার , বাংলােদশ কা�মস এ�াইজ এ� ভ�াট ��িনং একােডমী, ডাকঘর- কা�ম একােডমী-৪২১৯, পাহাড়তলী, চ��াম। , 01748530360
34 �াব�ী িব�াস স�া , �মনং-৪০৬,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01766432344
35 মুহা�দ শিফকুল আলম , M.A Hannan Hall,Chittagong Veterinary and Animal Sciences University,Khulshi,Chittagong , 01840007704
36 শারিমন রহমান , Noljani, TNT road, wireless, joydebpur, Gazipur. , 01999489495
37 �মা: �হ� ল আিমন �দওয়ান , KUNDONA KAZI PARA NAOGAON MOHADEBPUR FOTEPUR MADRASHA 6530 , 01754611699
38 �মাঃ আবদুল আ�জজ , Room No. 402, Beer Mukti Joddha M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University. , 01682250051
39 �রামানা িব�াস , �ম নং-215 কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01706601702
40 �মাঃ মুজািহদুল ইসলাম , Shahapur Sokimuddiner Dangga, Badarganj, Rangpur , 01705925100

41 �মা: জািকর �হােসন , Village/Town: 345/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall Post Office: BAU Post Code: 2202 Upazilla/Thana: Mymensingh Sadar District:
Mymensingh , 01744675389

42 �মাছাঃ আকিলমা খানম , �ম নং-306 �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01721544993
43 মাহবুবা খানম , ১৯৮,খান ম��ল,িনমাইকাশাির,সানারপার,িস��রগ�,নারায়ণগ� , 01680948296

44 �মা: জািহদুল ইসলাম , Village/Town: 352/A, Bangabandhu Hall Post Office: BAU Post Code: 2202 Upazilla/Thana: Mymensingh Sadar District: Mymensingh ,
01780289699

45 শাওন চ�ব�� , মধুশহীদ, বাসা নংঃ ১২০/১২১, িসেলট সদর, িসেলট ৩১০০ , 01521460960
46 ি��া রানী শম �া , কািলতলা বকুলতলা �মাড়, িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর , 01746974146
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# আেবদনকারীর নাম

47 �মাঃ ফা�ক ফিকর , ROOM NO-476/A, BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01762901265

48 �মাসা: তামা�া ইসলাম মু�া , �াম: আজগরকাঠ�,ডাকঘর: নলী ব�র, উপেজলা: বর�না সদর,�জলা: বর�না , 01753959911
49 শািমমা সুলতানা , 173 প��ম �শওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-1216 , 01794272420
50 হািসবুল হাসান , �ম নংঃ৩০৩, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01834801935
51 ড. �মাঃ �মাহসীন আলী , �পা� ড�রাল সুপারভাইজার �েফসর খােলদা ইসলাম, পু�� ও খাদ� িব�ান ইনি��টউট, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01711786340
52 �মাঃ �তৗিহদ ইকবাল , Siraj-ud-Doula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01767224834
53 চ�ল রায় , �ামঃ পলাশবাড়ী, �পা�ঃ পলাশবাড়ী, উপেজলাঃ নীলফামারী, �জলাঃ নীলফামারী , 01767232326
54 ড. �মাসাঃ নািদরা সুলতানা , Department of Animal Nutrition, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01757543911
55 �মাঃ �রাকনু�ামান , �ম নং-৩২৩, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01737889758

56 �মাঃ মিন�ল ইসলাম , ROOM NO- 313/B, SHAHID NAZMULAHSAN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01735558701

57 ি�তম দাস , বােঁশরহাট, হািব�িব, সদর, িদনাজপুর-5200 , 01722612094
58 ফারজানা ইসলাম , �ম নং-320 কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01927076289
59 �দয় মাহমুদ চয়ন , �ম নং- ২১৮, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01729898764
60 িবমান কৃ� �দব , 16 �মৗসুমী, িমরাবাজার, িসেলট-3100। , 01742084919
61 �মাঃ আসাদু�ামান িমঠ�ন , বােঁশরহাট, িদনাজপুর , 01732744288
62 িমফতাহ� ল জা�াত , House no- 55, Road - 1, Block - A , Aftabnagor, P.S- Badda , P.O - Badda , District - dhaka , 01779895521
63 শািহনু�ামান , �াম: কামার বায়সা, ডাক: হঠাৎগ�(৯৪১০), থানা: সাত�ীরা, �জলা: সাত�ীরা। , 01728904092
64 লুৎফু�াহার িদবা , Room No.: 507/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01780130290

65 �মাহা�দ ফয়সাল , ক� নং ৯১৮, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। �মাবাইলঃ
+৮৮ ০১৮৩৬০৯৫১২৯, ইেমইলঃ faisalcvasu108@gmail.com , 01836095129

66 মাহফুজ রহমান আদনান , বাসা নংঃ ৮১৮, �সানারগা আবািসক এলাকা, চ�য়াবহর, বেট�র, জালালাবাদ ক�া�নেম�, িসেলট , 01746798499

67 তাপসী রােবয়া , ROOM NO. 302, KRISHAKRATNA SHEIKH HASINA HALL, SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY, SHER-E-BANGLA
NAGOR DHAKA 1207 , 01749754275

68 �বনজীর ফার�জন , 237/D, SULTANA RAZIA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY , MYMENSINGH-2202 , 01711231914
69 �মাঃ সেনট �হােসন , Room No: 416, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01521580084
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# আেবদনকারীর নাম
70 �মাঃ �সালায়মান �হােসন , �ম নং -৪০৫,আ�সু সামাদ আজাদ হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট -৩১০০। , 01784902588
71 িব.এম. আলমগীর কবীর , �ম নং-309, নবাব িসরাজ-উদ্-�দৗলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-120 , 01724093838
72 �মাঃ মিতউর রহমান , ROOM NO-235/G, SHAHJALAL HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01738753670
73 সন�জদা �মশকাত িসিম , �ম নং - ৩০৭, শামসুন নাহার হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01689906351
74 কু� রায় , বােঁশরহাট,হািব�িব ক�া�াস,িড-২(�জয়া হল-�ম নং:২০২,ডাকঘর:িদনাজপুর সদর-৫২০০,থানা:িদনাজপুর সদর,�জলা:িদনাজপুর , 01753816063
75 �মাঃ নাজমুস সািকব , ২০৩, প��ম মিনপুর, িমরপুর-২, ঢাকা , 01751203094
76 �মাঃ িমনট�  মিহন , KEWATKHALI. MYMENSHINGH SADAR, MYMENSHINGH , 01741796567
77 লাবনী , �ামঃ হেরকৃ�পুর, �পা�ঃ মুকু�পুর, উপেজলাঃ িবরামপুর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01776905620
78 �মা: মিমনুল ইসলাম , �গাপালগ�, িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর , 01762818432
79 িনশাত ইসলাম , 52, North Pirerbag, Mirpur, Dhaka-1216 , 01766296124
80 সুর��ত �ব�ব , �ামঃ কিবরপুর, �পাঃ কািদরগ�, থানাঃ বািনয়াচং, �জলাঃ হিবগ� , 01723258385
81 �মাছা: শারিমন আফেরাজ , ROOM: 410, TAPOSHI RABEYA HALL, BAU, MYMENSINGH , 01521445573
82 ইউ. এ. নাজমুন জা�াত �িম , Room No. Room No. 117/B, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01751317614
83 �মা: �মেহদী হাসান , ROOM: 311/WEST, ISHA KHAN HALL, BAU, MYMENSINGH , 01701090687
84 সুবীর দাশ , Uzan Gongapur, Fenchugonj, Sylhet , 01767044547
85 �মা: জলুিফকার , Shahid Samsul Haque Hall, Room No.: 413/B, BAU, Mymensingh-2202 , 01771001043
86 �মাহা�দ সুজাউর রহমান , Shaplabag, Tilagar, Sylhet , 01737901859
87 িরশিত শারিমন িরশা , �দী�-৯০৮,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01764198429
88 সু��তা কম �কার , Village+post: Pachakari, Thana: Monirampur, District: Jashore, post code - 7440 , 01792072772
89 শামীমা জাহান , ৭৮৪/১৪/২, এইচ. এফ. সদ�ার �রাড, পুকুরপাড়, পূব � জরুাইন, ঢাকা, ১২০৪ , 01943109597
90 �গৗতম চ� রায় , �ম নং : ৩১১, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01750808050
91 খািদজাত� ল �কাবরা , �াম:উ�জরপুর,ডাকঘর:উ�জরপুর,উপেজলা:উ�জরপুর,�জলা:বিরশাল , 01793701160
92 �মাছাঃ লায়লা আশরাফী , East Badda Koborsthan Road, Badda, Dhaka-1212 , 01719022843
93 �তৗিহদা �মাহতািমম , �ম নং-২০৯,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালেয়,িসেলট ৩১০০. , 01792547040
94 �তৗিশক লািহড়ী , আ�সু সালাম হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01715597409
95 �গৗরা� সরকার , �াম + �পা�ঃ আ�ািরয়া, উপেজলাঃ দুমিক, �জলাঃ পট�য়াখালী, িবভাগঃ বিরশাল , 01830236320
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96 সুমাইয়া তাসিকন , �ামঃ মড�ান �মাড়, �পা�ঃ িদনাজপুর সদর, উপেজলাঃ িদনাজপুর সদর, �জলাঃ িদনাজপুর। , 01717552218
97 �মাঃরািকবুল ইসলাম , Room no.210.Block-A.Nawab Sirajuddoula Hall,Sher -e-Bangla Agricultural University,Dhaka-1207. , 01922443728
98 হািমমা-ই-নূর , 90/Ka, Sarda Ghosh Road, Mymensingh , 01521446272
99 সািদয়া আফিরন িনপা , ৩১৪,উ�র শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ , 01521580569

100 আিসফ নূর , 474, FLAT A/3, SOUTH KAFRUL, DHAKA CANTONMENT, DHAKA , 01747221299
101 �কাশ �দব পলাশ , 54 Alpona, Debpara, Shibgonj, Sylhet , 01719334745

102 �মাঃ �জয়াউর রহমান , ROOM NO- 307/A, SHAHID NAZMUL AHSAN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01748178903

103 ফারহানা আ�ার নয়ন , শািব�িব ক �া�াস, িসেলট , 01729147398
104 আবু ঈসা , �াম: ডা�া পাড়া, �পা�: িব�ুপুর, উপেজলা: বদরগ�, �জলা: রংপুর , 01744513978
105 �মাঃ আ�লু কিরম , ৩৫১ নং �ম, হ� মায়ুন রিশদ �চৗধুরী হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01749710904
106 ত�ন চ� বিনক , সুইহারী, িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর , 01770875337
107 �চতী পাল , 32 No, Rambabu Road, Mymensingh , 01758287359
108 িনসগ � বাহার , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01834696150
109 আিমনা খাত� ন , বাসা/ �হা��ংঃ ৩৪৯/২, �াম/রা�াঃ প��ম �া���, ডাকঘরঃনরিসংদী-১৬০২,নরিসংদী সদর,নরিসংদী �পৗরসভা,নরিসংদী। , 01531720893
110 ইসরাত জাহান , �সবা-৩৪৬,মু�ারবাড়ী �রাড, িনশাতনগর, আউচপাড়া, ট�ী, গাজীপুর , 01642416118
111 �মজবাবুল আলম , Room No: 317/B, Shaheed Samsul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01780672007
112 মািয়শা মািলহা , কৃষক র�, �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01742046665
113 সান�জদা আলম , িভিডিডএল প�ারাডাইস,২৪ এ�া� ১৬/িব/১,�াইমাির �ুল �রাড,কল�াণপুর,িমরপুর,ঢাকা , 01774237487
114 �মাঃ কাইয়ুম খান , �ম নং-৮১৪, বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫ , 01516115306
115 নূের নুসরাত জাহান , বাসা নং- ৬০৬ �রাড নং- ১০, আদাবর, �মাহা�দপুর, ঢাকা , 01740235832
116 কািনজ ফােতমা , Shantonir, 73, Matikata Bazar, Cantonment, Dhaka. , 01782167573
117 ি�য়াংকা সাহা , Chandipasha Nandail-2290 NANDAIL MYMENSINGH , 01766027170
118 শা�ী আকতার সুমনা , কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭ , 01774509987
119 মু. ইমরান না�জর , ১নং কােয়দ কেলানী, ৫৪/িস, �নছারাবাদ, ঝা্লকাঠ� সদর, ঝালকাঠ� , 01725750623
120 সািময়া িস��কা সািন , অনািমকা এ/৪৫ শাহী ঈ�াহ, িসেলট , 01796417420
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121 ফােতমা ত� জ �জাহ� রা �মৗসুমী , RAJENDRAPUR CANT. GAZIPUR , 01742394916
122 শাহ ্তাসিদকা অয়ন , ROOM: 306, TAPOSHI RABEYA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01793258640
123 �ফরেদৗস জাহান উিম � , �াম: মািলকা�া, �পাঃ �চৗধুরীরহাট, উপেজলা: উ�জরপুর, �জলা: বিরশাল। , 01770223464
124 �মাঃ িশহাব উ�ীন , ক� নং ৩২০,ড.মুহ�দ শহীদু�াহ হল,ঢাকা িব�িবদ�াল। , 01767579699
125 ফািতমা আ�ার �মৗসুমী , �াম:�ীরামপুর,ডাকঘর:দুমিক, উপেজলা:দুমিক,�জলা: পট�য়াখালী , 01751235397
126 িদল�বা শারমীন , �যে�, �মাহা�াদ ওয়ািহদ উ�াহ, বাসা নং ৩০৯, প��ম মািনকিদ, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা ১২০৬ , 01740730764

127 �মশকাত� ল মাসািবহ ্স�ারী , ROOM: 121/C, SULTANA RAZIA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01938536800

128 �� বসাক , �ম নং 320, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01718841438

129 �মা: মুিকত� র রহমান , Village/Town: MUJATI NAYAPARA Post Office: MUKTAGACHHA Post Code: 2210 Upazilla/Thana: Muktagachha District: Mymensingh ,
01748454186

130 ফােতমা-ত� জ �জাহরা , �াম:ইছাকাঠ�,ডাকঘর:কািশপুর, উপেজলা: বিরশাল সদর,�জলা: বিরশাল , 01735942199
131 �মাঃ ই�াহীম খিলল , �শর-ই-বাংলা হল- ১ (�ম নং-এেন� ১১৫), পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২। , 01701073153

132 ��হাশীষ ন�ী মজমুদার , Room No. #455, Humayun Rashid Chowdhury Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100, Bangladesh, Mobile: 01753282280 ,
01753282280

133 �মাঃ �রশাদ হ� সাইন , �শর-ই-বাংলা হল-১(�ম-এেন� ১১৫), পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী , 01731498998

134 �হাসেন আরা িরফাত , Village/Town: CHAR JAW GORA, SHAMVUGANJ Post Office: MYMENSINGH SADAR Post Code: 2203 Upazilla/Thana: Mymensingh
Sadar District: Mymensingh , 01771517949

135 আিরচা আ�ার িশউলী , �ম নং- 207, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01571733932
136 �মাঃ তানভীর আেবদীন , পােকরহাট, খানঁসামা , 01780846173
137 ফারজানা ইয়াসিমন পিপ , ইসলামপুর, শাহপরাণ, িসেলট , 01929256613
138 �মাকেশদুল মিনম , ROOM: 342/D, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BAU, MYMENSINGH , 01621544812

139 নািফস ফারহানা , Room no.305, Fazilatunnesa Residensial Ladis Hall, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur-5200 ,
01725128265

140 �ভাগত ভ�াচায � দী� , Room No. #456, Humayun Rashid Chowdhury Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100, Bangladesh, Mobile: 01684202200 ,
01684202200

141 মাকসুদা আ�ার �না , Room No: 209, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, SAU, Sylhet , 01933729422
142 জা�াত� ল �ফরেদৗস , নত� ন উপশহর যেশার, ই-�ক, বাসা নং-১৯, ডাক: িশ�া �বা্ড�, উপেজলা: যেশার সদর, �জলা: যেশার। , 01516717775
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143 �রােকয়া সুলতানা , 307/C, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01777483089
144 উলফাত জাহান , ক� নং-203, কিব সুিফয়া কামাল হল, হািব�িব িদনাজপুর , 01747032705
145 সুমাইয়া িবনেত জামান , 516/A, Sheikh Fazilatunessa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01743289040
146 সািবনা আ�ার শা�া , �মনং-৪০৭,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01815755810
147 �মাঃ আলম �হােসন , ক� নং ৪০২, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় চ��াম , 01835195735
148 �ভ �ভৗিমক , 206/east Isha Khan Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01750878917
149 �মা: শািকব মাহমুদ , VILL: AZMOTPUR, P.O: ROMOTPUR, U.Z: MYMENSINGH SADAR, DIST: MYMENSINGH , 01876963051
150 িসফাত মনজরু �ভ , Mymensingh Girls Cadet College, Mymensingh Sadar, Mymensingh, Post Code: 2200 , 01777266379
151 জা�াত� ল ইসলাম নাঈম , �যে�ঃ আবু সােয়ম সুমন,িদ বিরশাল প�ােলস, নয়ানগর �গার�ান �রাড,িডয়াবািড়,উ�রা-১২৩০,ঢাকা , 01723040484
152 শামীমা ইসলাম �বা , Bangladesh Agricultural University , 01781528519
153 �দবদুলাল িব�াস , Gulapbhag, 32/a,Tilaghor, Sylhet. , 01521460595
154 �মাঃ �রদওয়ান আহমদ খান , বাসা-১১৬,�রাডঃ ০৬, �ক-�জ, শাহজালাল উপশহর , িসেলট-৩১০০ , 01720369203
155 �মাঃ �সাহানুর রহমান , ইসলাম নগর, খুলনা িব�িবদ�ালয়, ৯২০৮, খুলনা। , 01934813489
156 ফােতমা ত� জ �জাহরা , �ামঃ রাজনগর ; �পা�ঃ কােলখারেবড়(৯৩৪০) ; উপেজলাঃ রামপাল ; �জলাঃ বােগরহাট , 01757722439

157 রিকবুল ইসলাম , Room No: 624, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. ,
01766983484

158 দী� কুমার রায় , Room: 101/East building, Isha Khan Hall, Bangladesh Agricultural university, Mymensingh-2202. , 01713739284
159 ধেনশ চ� পাল , �ম নং: 301, �শখ রােসল হল (স�সারণ) হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01722074512
160 �জনাত সুলতানা , Village: Ghagha, Post: Borenga-7450, Upazila: Kesobpur, District: Jashore , 01926311701
161 মাকছ� দা হ�ািপ িরতা , সুহািসনী দাস হল,�ম নং-৫০৮, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01743544846
162 �মা: মাহফুজরু রহমান �মাশাররফ , VILL: DORZI PAYARI, POST: DORZI PAYARI, UPAZILA: FULPUR, DIST: MYMENSINGH. , 01962476659
163 �মাঃ �মা�ফা আমীন , 851, Monipur, Mirpur, Dhaka-1216 , 01911388435
164 িমজ�া শাহ ্রান �হাসাইন , ৫৯২/১, উ�র কাফ�ল, ক�া�নেম�, ঢাকা -১২০৬ , 01521257418
165 ফােতমা �ঝিলক , �শের বাংলা নগর, আগারগাওঁ, ঢাকা , 01715650734
166 �মাঃ সুজন িময়া , কেলজ �রাড, ময়মনিসংহ , 01700530596
167 �মাঃ আিরফুল ইসলাম �সাহাগ , ০৫,ওহাব কেলানী,বাসােবা �ট এস ও-১২১৪,সবুজবাগ,ঢাকা দি�ন িস�ট কেপ �ােরশন,ঢাকা। , 01628053830
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168 মা�ফা ইয়াসিমন কথা , Vill-Sohrab Khan Housing, Rupatoli,Barishal. , 01793278791
169 �মা: আকরাম �হােসন খান , �ম ন�র: ৮১৬, এম.এ.হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী,চ��াম , 01670395543
170 �মাসাঃ �মৗসুমী খানম , �মনং-৪০১,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01861629423
171 �মাঃ �শাভন আল- ফুয়াদ , পু�� ও খাদ� �যু�� িবভাগ, যেশার িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, যেশার। , 01918707706
172 �মাঃ হািসব রানা , Village: Khalishpur, Post: Khalishpur-7340, Upazila: Maheshpur, District: Jhenaidah , 01735425777
173 �মাঃ ফা�ক আ��ুাহ ্, Village: Banger Vita, Gorai Roghurai, Post Office: Gorai Hat-5600 Upazilla: Ulipur, District: Kurigram , 01740473419
174 এস. এম. জািহদ আেনায়ার , ৭ প�িনিধেলন, নাির�া, ঢাকা-১২০৩। , 01552752731
175 মানস কুমার অিধকারী , শহীদ হিববুর রহমান হল, ২য় �ক, �ম নংঃ ৩৩২, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01762772265

176 �মাঃ রিবউল ইসলাম , 125, Sher-E- Bangla Hall, #Room 125, Sher-e- Bangla Hall, Sher-e- Bangla Agricultural University Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 ,
01750610208

177 ইমিতয়াজ আলম , ROOM 151, FAJLUL HAQUE MUSLIM HALL, UNIVERSITY OF DHAKA. , 01521486635
178 সািবহা আলম , বাসা নং- ৩৪, �রাড নং - ২৯, �পনগর আবািসক, িমরপুর, ঢাকা। , 01869507052
179 আয়শা আ�ার লাবনী , House#4/3; Flat#11; Mirpur-1;Dhaka-1216 , 01955379088
180 আফসানা �চৗধুরী , �শখ হািসনা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01772489009
181 জািসয়া জা�াত , ��াট-৫এ,�ট-৩২৩,�রাড-১০, �ক-িড,বসু�রা আবািসক এলাকা,ঢাকা , 01688303844
182 �মাঃ সািহদ ইসলাম , Rajendrapur cantonment, Gazipur , 01834544812
183 ব�ৃ� বসাক , Room No.-301, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01750013560
184 হ� মায়রা িবনেত �মা�ািফজ , 4/A, Sher-e-Bangla Road, Hazaribagh, Zigatola, Dhaka-1205 , 01680137099
185 তাসিলমা আ�ার , সুহাসীিন দাশ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01621693606
186 ইয়ািসন আফেরাজা , ওয়াসা �রাড,মািনকনগর,ঢাকা , 01928541989
187 আজেমরী সুলতানা , ৮/৬, �ক িব, লালমা�টয়া, ঢাকা, বাংলােদশ , 01774286449
188 �মাঃ জা�াত �হােসন , ক� নংঃ ৪০২/এ, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদী হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ । , 01911824597
189 জা�াত� ল মাওয়া মুমু , সুগ�া ৩০, তেপাবন আবািসক এলাকা, িসেলট , 01719266199
190 �মা: আবু রায়হান , নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01761019167
191 �মা  :তানভীর আহেমদ , Room no:202(B),Nowab Siraj-Ud-Doula Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University,Dhaka-1207 , 01682225632
192 �মাহা�দ মিহউ��ন আকরাম , �ম নং: ২০৭; বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল; চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় , 01921337889
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193 তাহিমনা আফেরাজ , 275/1, Block- A, Cha-bagan, Thana- Gazipur Sadar, P.O- Gazipur-1700, Dist- Gazipur , 01711081372
194 আকিলমা �বগম , শ�ামলী -২,�মজর�টলা,ইসলামপুর,িসেলট , 01753085151
195 পংকজ মি�ক , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �মঃ A-১০২, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01779129086
196 �মাঃ আ�লু আলীম , ক� নং - ৪০১, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম। , 01723166983
197 পাথ � পাল , 18, GKMC Saha Road, Mymensingh , 01635488413
198 �মহরাজ উ�ীন , �ম নং ১১৫, িব �ক, মা�ার দ�া সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়। , 01813059151
199 �মাহা�দ ফয়সাল পারেভজ , House no: 423, Gawair (Bank Colony), Ashkona, Dakkhinkhan, Dhaka – 1230. , 01674240909
200 সাজারাত� ল মু্নতাহা , �ামঃ চরচারতলা, �পা� অিফসঃ আ�গ�, উপেজলাঃ আ�গ�, �জলাঃ �া�ণবািড়য়া , 01684798139
201 জা�াত� ন নাহার , Department of Plant Pathology, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01789490479
202 ��া বসাক , �ামঃ রানীপুর, �পা�ঃ রানীগ�, �জলাঃ িদনাজপুর , 01773076472
203 নাজাত অালী , �ম নং-৩০৭,�ক-এ,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01521259259
204 তমািলকা আজীম , 21/39 Rupnagar residential area, Mirpur-2, Dhaka-1216 , 01763430678
205 স�য়  কুমার পাল , C/O: Haimonti Paul, Scientific Officer, FMPHT Division, Bangladesh Rice Research Institute (BRRI), Gazipur-1701. , 01717838085
206 কােবরী তালুকদার , North kattoli, Word no: 10, P.O. North Kattoli (4217), Thana: Akborshah, Dist: Chattogram , 01863347809
207 সুমাইয়া সুলতানা সুমনা , �ম নংঃ এ/২০৭, ইলা িম� হল, বেশমুরকৃিব, গাজীপুর ১৭০৬, বাংলােদশ , 01717679376
208 শায়লা শারিমন , কৃষকর� �শখ হািসনা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , �শেরবাংলা নগর , ঢাকা- ১২০৭ , 01533443642

209 �মাহা�দ নু�ল আলম , MS Student, Department of Medicine, Faculty of Veterinary, Animal & Biomedical Sciences, Sylhet Agricultural Uinversity-3100. ,
01768146486

210 নাজনীন আফেরাজ , house NO:- 117/a, Shagarpara, Ghoramara, Boalia, Rajshahi-6100 , 01757948087
211 �মৗসুমী রানী সরকার , �াম: প��ম আলীপুর,ডাকঘর: আলীপুর হাট, উপেজলা:দশিমনা,�জলা: পট�য়াখালী , 01771535773
212 িসরাজমু মুিনয়া , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ; �বগম �রােকয়া হল ; এেন� ভবন ; �ক : খ ; �ম নং : ১৪ , 01913564467
213 ফারজানা আলম , �াম: দুমিক, ডাকঘর: দুমিক, উপেজলা: দুমিক, �জলা: পট�য়াখালী। , 01796699257
214 �শখ �মাঃ শওকত আ�জজ , �ম নং ৫০৫,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শের বাংলা কৃৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01849492067
215 �মাঃ হািসবুল হাসান , House no:593,Street:Rupnagar,Joypurhat,Post office:Joypurhat-5900,Joypurhat Sadar,Joypurhat pouroshova,Joypurhat , 01752033898
216 পুজা রায় , Nabapuspa- 67, Jatarpur, Sylhet -3100 , 01739091604
217 �মা: নাজমুল �হােসন , BOLASHPUR ROAD, KEWATKHALI, SADAR, MYMENSINGH , 01726498761
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218 �সৗরভ রায় , �মু� একতা-৬৭, মুিনপুড়ীপাড়া, বাগবাড়ী, িসেলট। , 01515272042
219 �মা: কাওছার , 58/12 North Mugda, Dhaka-1214 , 01830455703
220 সুমাইয়া জা�াত , ২৪/১৫, �ক-এফ, িবজলী মহ�া, �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01521105878

221 ফারহানা ইসলাম জ�ু� , ক� নং ২১৯, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। ,
01875747535

222 �মা: মাহাবুবুর রহমান িমঠ�  , ৩৫/C, �গািব�পুর, উজামপুর, উ�র খান, ঢাকা-১২৩০ , 01834556097
223 �মাঃ মাহবুবুল আলম , 336/D, Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh -2202 , 01677151237
224 আকিলমা খাত� ন , Flat: 2/703, Eastern Tower, 51 New Eskaton Road, Ramna, Dhaka , 01916566262
225 �দবি�য় রায় সু�য় , 233/A,BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL,BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY,MYMENSINGH-2202 , 01673566053
226 িনশাত তাসিনম , ৯০ �গালারেটক, িমরপুর, ঢাকা - ১২১৬ , 01537589879
227 সােলহ আহেমদ , বাসা : ২০৫/৬, �াম:হািড়নাল বাজার, �পা� অিফস : গাজীপুর-১৭০০, থানা: গাজীপুর সদর, �জলা: গাজীপুর , 01684391791
228 সাগর চ� শম �া , Room No: 412, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01767085943
229 সািনয়া সুলতানা সািন , ২/৩/১, বলাশপুর �রাড, বলাশপুর, �কওয়াটখািল—২২০১, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ �পৗরসভা, ময়মনিসংহ , 01521443971
230 ফারজানা ইয়াসিমন , Gona Room, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh. , 01902443073
231 মু�জবুর রহমান , Nurani-10/4, Subidbazar, Sylhet-3100 , 01516739868
232 তৃি� �সন , সুহািসনী দাস হল , িসেলট কৃিয িব�িবদ�ালয় ৷ , 01735710404
233 শতা�ী এস্ �চৗধুরী , বাসা নং- ৫৪/২, �ক- িড, কাজলশাহ, ডাকঘর- িসেলট �ধান ডাকঘর, থানা- �কােতায়ালী, �জলা- িসেলট। , 01780311073
234 �মাঃ রায়হান ইসলাম , বাসা নং-১১ (৬�), �াম/রা�া: �সকশন-১২, �ক-িস, �রাড-২, ডাকঘর: িমরপুর-১২১৬, প�বী, িস�ট কেপ �ােরশন, ঢাকা , 01636903850
235 �মাছাঃ িললুফা ইয়াছিমন , বােঁশরহাট, সদর, িদনাজপুর , 01791503796
236 র��কা চ�বত� , বাসা নং- ৬৬, ছায়াত�, অপ�টমাম টাওয়ার, লামাবাজার, ডাকঘর- িসেলট �ধান ডাকঘর, থানা- �কােতায়ালী, �জলা- িসেলট। , 01754313179
237 �মাছাঃ হািববা �ফরেদৗসী , �াম: নওহাটা �পা�: নওহাটা থানা: পবা �জলা: রাজশাহী �মাবাইল: ০১৭২২৮৯১১১৩ , 01722891113
238 শারিমন আ�ার , �ট নং-09, �রাড নং-02, �ক-িব, প�বী, িমরপুর, ঢাকা-1216 , 01744558394
239 ফারজানা আ�ার , House # 24/A, Kajalshah, Post Office- Sylhet Main Post Office, Police Station- Kotwali, District- Sylhet. , 01643088164
240 ওয়ািসকা আফিরন িতিথ , 322/1/A, Senpara Parbata, Mirpur, Dhaka- 1216. , 01683223345
241 শািরকা হায়দার , House No-NAD-3, Ganobhaban Staff Quarter, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01768841646
242 উে� না�জফা আলম , Dewanhat, P.S. Double Mooring, P.O. Pathantuli -4100, Chattogram. , 01856992800
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243 ি�য়াংকা দাস , �াম: বালুবাড়ী, ডাকঘর: সদর, উপেজলা: সদর, �জলা: িদনাজপুর , 01839632462
244 �মাঃ �নামান আলী , তাজউ��ন আহেমদ হল,�ম ন�র-৩০৮,হািব�িব,িদনাজপুর,৫২০০ , 01773449624
245 মুহা�দ হািববুর রহমান , Room number: 311, B Block, NSD Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01515619303
246 �া� মালাকার দী� , ছায়ািনড় ১৪, সরসপুর, লামাবাজার, িসেলট সদর, িসেলট ৩১০০ , 01762145576
247 মাহবুবা হক মু�ী , Block# J, Road# 6, Banasree, Dhaka , 01682548241
248 সুমনা �রজা যুথী , Aparajita Hall, Khulna University, Khulna. , 01794300120
249 তাওিহদা ইসলাম �জিনয়া , Aparajita Hall, Khulna University, Khulna. , 01752635605
250 নািহদা ইয়াসিমন িনিশ , Vill: Shirgati, Post-Durjonimohol-9242, Thana: Rupsha, Dist: Khulna , 01988969791
251 সািমরা �মা�ফা , 35 No. Gulkibari Road, Mymensingh , 01798703987
252 �মা�ািকমা আ�ার , �াম+ডাকঘরঃ মুরাদপুর,থানাঃেকাতয়ালী,উপেজলাঃ সদর,�জলাঃিদনাজপুর , 01704270083
253 িসিপয়া পাল , কমল হির পােলর বািড়, রামকৃ� িমশেনর উ�র পাে� �, �বদ�েঘানা, ক�বাজার সদর , 01742444870
254 িশউলী বালা , Flat no. 1104, Block-C, 45, New Eskaton, Dhaka-1217 , 01933473530
255 �মাসাঃ নাজনীন আ�ার , C/O: Professor Dr. Abul kashem, Applied Nutrition and Food Technology,Islamic University,Kushtia. , 01770965314
256 মাহবুবা রহমান , পূব �েটংরী,�শরশাহ ্�রাড,�হা��ং নং:৫৮২, ওয়াড� নং:০৭, ডাকঘর:ঈ�রদী, থানা:ঈ�রদী, �জলা:পাবনা। , 01780621416
257 �মাঃ শামসুল আলম , Room No. 202, Shahid Tajuddin Ahmed Hall (D-4), Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University Dinajpur , 01774293586

258 আফসানা আফেরাজ তমা , �ম নং: ২১৪, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল-১৯০২ । ,
01729617527

259 সাজমীন আ�ার , �ম ১০২,িব িব��ং,আইভী রহমান হল,হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,িদনাজপুর-৫২০০ , 01773637325
260 �মাঃ শািকল রানা , �শখ রােসল হল, �ম নং-২০৭, হািব�িব, িদনাজপুর , 01752014020
261 আিনকা তাসিনম , ৪৮/এ, ঝন �া, কুমারপাড়া, ঝন �ারপাড়, িসেলট , 01680101330
262 অিমত কুমার িব�াস , �ম ন�র-৫১৭,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01722868043
263 ছালাত� ন �বগম , VILLAGE: LOHORAJPUR; P.O: TILAGAON; UPAZILA: KULAURA; DIST: MOULVIBAZAR , 01785072758
264 আরাফাত হাসান , ROOM NO-436/D, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01714243546
265 মািরয়া সুলতানা , 70/avoy mithra ghat, firingi bazar, chittagong. , 01822964212
266 িদল�বা ইয়াসমীন , �হা��ং নং-৫৫৭/১,উপশহর,দিড়খড়েবানা �মাড়,�বায়ািলয়া,রাজশাহী। , 01724440994
267 �মা: মাহবুবল আলম , Khan Vila, 278, Shantibag, Dhaka- 1217 , 01756146785
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268 �মাঃ আদনান �মেহদী , ৫৩৩/১, পূব � কাজীপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬, থানাঃ কাফ�ল , 01521430874
269 আফসানা আ�ার , �শখপুরা, ১৭ নং �রল �গট, িদনাজপুর , বাংলােদশ। , 01774377279
270 সািফয়া নািহদ কুসুম , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�ম নং : ১০৬/খ,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ। , 01772995995
271 ��য় কুমার িসনহা , �ম নং: 103, �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01774202967
272 ইফফাত জাহান তরী , খিলফাপাড়া, উপশহর-৫৪০০, রংপুর সদর, রংপুর , 01759880003
273 তাহিমনা ইসলাম সািদয়া , ক� নংঃ ১০৯/খ, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01628582949
274 �মাঃ �হাসেন �মাবারক , �ম নং ৪১০,নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা১২০৭ , 01558965345
275 �মাঃ মাহবুব হাসান , �ম নং- ১৩১, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�াল, ঢাকা-১২০৭ , 01615247159
276 িদপক �দব নাথ , �ম 202, �শখ রােসল হল (স�সারণ), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01738385819
277 �কশব দাস , �ম নং-214(িব), নবাব িসরাজ-উদ্-�দৗলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-1207 , 01531366523
278 নাঈমুল ইসলাম , ক� নংঃ৪১০ (িব),নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01827247574
279 �মাছাঃ কাওছারা কুমকুম , িড িব��ং, �ম নং 305, আইিভ রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01521468293
280 আবসানা ইসলাম , 515, Kearimoon Apartment, Shenpara, Mirpur-10, Dhaka-1216 , 01723322335

281 নুসরাত জাহান �শলী , িপএইচিড �ফেলা, �কৗিলত� ও উ��দ �জনন িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ অথবা সহকারী অধ�াপক,
�াণরসায়ন িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01712677350

282 �মাঃ রািকবুর রহমান , 129/C, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01677516114
283 �মাঃ শিফউল�াহ আ�াস , �ম নং: 111, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01878035469
284 জা�াত� ল �ফরেদৗস , Vill: Badihati, Post: Jogotgong, Upazilla: Fulbaria, Dist: Mymensingh , 01765284807
285 িমস. শারিমন আ�ার , Room No: 206, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01533140206
286 �মাঃ �গালাম সাকলাইন , ক� নং- 212, �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01734531621
287 �মাছাঃ জােহদা খাত� ন , নূর ছা�ী িনবাস 1, বােঁশর হাট, িদনাজপুর , 01767572305
288 জা�াত আরা পিল , �মাহা�দপুর হাউ�জং �সাসাই�ট,�রাড়#০২,বাসা#৬৪, ঢাকা -১২০৭ , 01681536027
289 �মাঃ শািহন �রজা , �ম নং-127, �শের বাংলা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01710132807
290 �মাশিফকা তাবাস্সুম , Room No.: 407/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01712213502
291 মুমতািহনা খান শ�া , �ামঃ নিশপুর, �পা�ঃ নিশপুর, উপেজলাঃ সদর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01722412235
292 শাহানা আ�ার িরনা , 1424, Khan Mansion, Shotal, Kishoreganj Sadar, Kishoreganj , 01757840588
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293 �মাঃ আ��ুাহ আল জােবর , �ম নংঃ এ-২১৩, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01926230567
294 খািদজা আ�ার িরমু , ৬� তলা, ৫৯/৩ নব�ীপ বসাক �লন, ল�ীবাজার, সূ�াপুর, ঢাকা-১১০০ , 01785571713
295 সািদয়া িস��কা , �ম নং 325,অপরা�জতা হল,খুলনা িব�িবদ�ালয়,খুলনা , 01521239908
296 ফাইজলু ইসলাম , ১৩৯/ �শের বাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01686090323
297 মািলহা তাসিমন ঈিশতা , ক� ন�র ৫২১, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭ , 01709270020

298 সাইফু�াহ মাহমুদ , ROOM NO 213(A), NOWAB SIRAJ-UD-DOULA HALL, SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY, SHER-E-BANGLA
NAGOR, DHAKA-1207 , 01722604442

299 �রামানা আফেরাজ , �ম নং-৪১৫, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। , 01625698392
300 সামসুন নাহার , Room 321,Krishakratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka- 1207 , 01761827900
301 অনন�া তালুকদার �তারা , �াট নং-৪০২, ইউ�টিল�ট িব��ং,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬। , 01767137160
302 �মাঃ সাঈদ আনসারী , �ামঃ রা�জবপুর,ডাকঘরঃ সনকা,উপেজলাঃ বীরগ�,�জলাঃ িদনাজপুর , 01746730682
303 �ক.এম. সা�াম �হােসন , 434/E, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01740097597
304 �জবুে�সা ডািলয়া , বািড়#৫৩, �ামঃ মু�া, থানাঃ উ�রখান, �পাঃ মাজার, �জলাঃ ঢাকা-১২৩০ , 01551810648
305 তামা�া হক �মৗ , Holding: 294, Road: Mujgunni R/A Road NO: 20, Boyra, Post: Khulna G.P.O-9000, khalishpur, Khulna City Corporation, Khulna. , 01983976189
306 হ� মায়ুন কবীর , �ম নংঃ ৪১০ ( �ক িব) , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় । ঢাকা -১২০৭ , 01677154506
307 �সৗেমন দাস , ক� নং- 306, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01728677223
308 �মাঃ ওয়ািহদু�ামান , 410/B, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. , 01745594428
309 �মাসাঃ শামীমা আখতার , �ম নং-302, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01797610047
310 �ভ সরকার , �ম নংঃ ২০২, ডরিমটিরঃ ২, হািব�িব, িদনাজপুর , 01773041955
311 �মাঃ িশহাব সাদাত সরকার , রানীনগর, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01786832820
312 �মাঃ জহ� �ল ইসলাম , ক� নং- 352, �জয়া হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01739487484
313 আেয়শা রািহ নূর , ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। , 01631453571
314 না�জয়া নাহীন িনশীথ , Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01747699052
315 �মাঃ �রজাউল কিরম , �ম নং: 204, শহীদ তাজ উ�ীন আহাে�দ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01733807074
316 �মাছাঃ নুেরজা মিন , �ামঃ ভালকা জয়পুর, ডাকঘরঃ ভা�লপুর, উপেজলাঃ নবাবগ�, �জলাঃ িদনাজপুর , 01734301644
317 �মা: একরামুল হক , ক� নং-464, �জয়াউর রহমান হল (িড-2), হািব�িব িদনাজপুর , 01515650112
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318 সায়মা তাসনীম িছ��কী , িস-৫/২,টাকশাল,�পা� অিফসঃিব ও এফ;থানাঃজয়েদবপুর;�জলাঃগাজীপুর-১৭০৩ , 01941089170
319 �মাছাঃ সািদয়া সুলতানা , �ামঃ ফুলবাড়ী, ডাকঘরঃ হাটফুলবাড়ী, উপেজলাঃ সািরয়াকা��, �জলাঃ ব�ড়া , 01750792282
320 �মাঃ আমানউ�াহ ্আমান , Room no.221/C, ASHRAFUL HAQUE HALL,BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY , 01765499960
321 �মাছাঃ উে� তািমমা আকতার রিন , �ম নং-103, আইভী রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01792830580
322 �মাছাঃ স��তা পারভীন , �াম : গয়াবািড়, ডাকঘর : গয়াবািড়, উপেজলা/থানা : িডমলা �জলা : নীলফামারী , 01783232326
323 �মা: আহসান হাবীব , Room no: 203/East ,Isha Khan Hall ,BAU ,Mymensingh- 2202 , 01751402497
324 �মাছাঃ বিব আ�ার , �ম নং-208, আইভী রহমান হল (িব��ং -িড), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01738172166
325 নাইমুর রহমান দুজ�য় , �ম-২০২,�ক-এ,নবাব িসরাজ-উদ্-�দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭। , 01821309144
326 মাধব রায় , কািলতলা, সদর, িদনাজপুর(৫২০০) । , 01740078148
327 িদপালী রায় , �ম নং-304, আইভী রহমান হল (স�সারণ-1), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01796078787
328 �মাঃ আহসান হাবীব , মধুময় ছা�াবাস, সুইহারী, িদনাজপুর , 01786434222
329 জা�াত� ল �জাহরা , �ম নং-302, আইভী রহমান হল (স�সারণ-4), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01761140877
330 �মাছা : নুসরাত জাহান , �ম নং - ২০২, �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা - ১২০৭ , 01780791387
331 �মা. আেনায়ার �হােসন , Room no-402, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01521254937
332 সািদয়া শারিমন অিনকা , ক� নং- 309, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01774075079
333 শারিমন আ�ার , House No. 59, Road No. 09, South Bishil, Mirpur-1, Post Office: BD Sharif, Dhaka-1216 , 01553347888
334 �মাহা�দ আিরফ , Room No.: East-11, Shaheed Jamal Hossain Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01751069606
335 আফেরাজা জা�াতী , িস �ক, ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়(বেশমুরকৃিব), সালনা,গাজীপুর -১৭০৬। , 01957595296
336 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , Village:Poyesh,P.O:Sundarpur,Upazila;Kaharole,District:Dinajpur , 01878035616
337 �া� সাহা , Room No.: 137/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01748789583
338 অিনক বল , Room No.: 137/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01745647962
339 �মাছাঃ �সিলনা সুলতানা , ক� নং- 226, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01744849688
340 মুত �জা �হলাল , িহে�াল খ- ৩০৪, আগারগাওঁ তালতলা সরকারী কেলািন, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭। , 01551806268
341 �মা:সা�াদুল ইসলাম িরদয় , Room no. 205,Sher-e-Bangla Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University , 01949701436
342 সুশা� চ� রায় , �ম নং: ৩৪০, মাদার বখ্শ হল, তৃতীয় �ক, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫, �মাবা: ০১৭৪০৪৮৯৫৪১ , 01740489541
343 রােবয়া সুলতানা , �ম নং-204, আইভী রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01741455077
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344 ফােতমা ত� ছ ছািদয়া , �ম ৪২৪, কৃষক র� �শখ হািসনা হল ,�শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় । , 01515615006
345 উে� সালমা �মা , Room No.: 308/A, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01883943976
346 �মনাজ শামীমা নাসিরন িরমা , S-1, Building, 1/2, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University Dinajpur-5200 , 01778683442
347 শাপলা আ�ার , Room No: 303, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01776340444
348 �মাঃ �সিলম িময়া , �ম নং ৪১০(িব �ক), নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা -১২০৭ , 01750871497

349 �মা: কাম�ল হাসান , 474/A, BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01729661277

350 নওশীন আঞ্জমু �মৗ , HOUSE-532,BLOCK-PA,UTTAR KALSHI,MIRPUR-12,DHAKA-1216 , 01521105631
351 �মা: সাইদুর রহমান , ৩২, মিহর বািড় �ছাটখাল পাড়; দি�ণ ট�টপাড়া, খুলনা সদর - ৯১০০, খুলনা , 01946572760
352 �মাঃ �জয়াউর রহমান , �ম নং-২৫১, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01770848415
353 ইসমত জাহান �িম , Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. , 01718382910

354 মুতািসম ফুয়াদ �ভ , ROOM NO.-312/B, NABAB SIRAJ-UD-DOWLA HALL, SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY, SHER-E-BANGLA
NAGAR, DHAKA-1207 , 01719302042

355 �মাঃ খায়�ল ইসলাম , Room No. 516; Kabi Kazi Nazrul Islam Hall; Sher-e-Bangla Agricultural University; Sher-e-Bangla Nagar; Dhaka-1207 , 01738414035
356 ডাঃ �ীকা� িব�াস , Room no. 910, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi-4225, Chattogram , 01676439580
357 শািমমা নাসিরন , িপ এইচ িড গেবষক, �রাল- ১৬০৫০১; ফেরি� এ� উড �টকেনাল�জ িডিসি�ন, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-৯২০৮ , 01731601357
358 আিমত কুমার বসু , �ম-৩০৮,�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01745937669
359 শারিমন আ�ার , 404/1/A Free School Street,Hatirpul,Dhanmondi,Dhaka-1205 , 01681126472
360 তনয় চ�ব�� , �ম নং-৩২১,�শেরবাংলা হল, ,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা -১২০৭ , 01686514471

361 �শখ আলী ইফরান , বােঁশরহাট,হািব�িব ক�া�াস,তজউ�ীন আহেমদ হল-�ম নং:৩১৫,ডাকঘর:িদনাজপুর সদর-৫২০০,থানা:িদনাজপুর সদর,�জলা:িদনাজপুর ,
01776967484

362 �মাঃ �সাহাগ িময়া , 471/B, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymenshingh , 01735269322
363 এফ এইচ এম রিকবা , HOUSE - 35, ROAD - 02, BLOCK - B, SECTION - 12, PALLABI, MIRPUR, DHAKA - 1216 , 01550045031
364 �মা: শামীম �হােসন , ৩১৬, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। , 01521213499
365 আফসানা হক , বাসা নং ◌ঃ২/২, হাজী কামাল উ��ন ম�ানসন, আকমল আলী �রাড, িসইিপেজড, চ��াম , 01733696303
366 তামা�া ইয়াসিমন , Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01777444818
367 �মাঃ আল মামুন �হােসন , �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01910733646
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368 �মাঃ তানভীর কামাল , 339/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh - 2202. , 01739194294

369 �মাঃ হািচনুর রহমান , ROOM NO-119/B, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01741661498

370 �মাঃ কাম��ামান সুমন , Room No: 403, Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01705164444
371 �মাঃ �রাকনু�ামান খানঁ , �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর ১২০৭, ঢাকা , 01682896914

372 এ.�ক.এম. আিরফ-উজ-জামান , 5/1/K-5, Abdullah villa, Paikpara, Biharipara(1st goli), Ansar camp, Mirpur 1, Dhaka-1216, Bangladesh Mobile: 01680418862 ,
01680418862

373 রতন কুমার কম �কার , Room number :230, B block, Sher-e-Bangla Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka-1207 , 01722731862
374 নবীন �হােসন , �ম নংঃ ৪৭২/ক, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01937046963
375 �মৗসুমী আেবদীন , Village: Jogannathpara, Post: Sherpur, Upazila: Sherpur, District: Bogura , 01791973752
376 লায়লা আ�ার জামান , Room No: 415, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01797963121
377 �মাছা: আিরফু�াহার , Room- 118, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, HSTU, Dinajpur , 01776967501
378 �মা: �জয়াউল হাসান �সৗরভ , Room no-409, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01521494031

379 �মাঃ শামীম কাওছার বাধঁন , Room No: 622, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Bangladesh. ,
01515615239

380 ��ী রতন কুমার দ� , ROOM NO-115/B, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01704018923

381 �মাঃ �সাহাগ , �ম-৩০১, শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01915679982
382 �মাঃ হ� মায়ুন কবীর , ক� নং- 446, �জয়া হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01723974479

383 �মাঃ ওবাইদ �হােসন , 303,SHER-E-BANGLA HALL,SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY,SHER-E-BANGLA NAGAR,DHAKA-1207. ,
01930385171

384 �মাঃ আ�রু রউফ সরকার , 307/A, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01811222606
385 এস. এম. ইউনুছ আলী , ক� নং- 106, �জয়া হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01750775411
386 �মাঃ ফািহম ফয়সাল বাি� , �জয়া হল, �ম নং-564, হািব�িব, িদনাজপুর , 01794640520
387 খােলদা আ�ার , VILL : GORMA Netrokona Barhatta BARHATTA 2440 , 01744728825
388 আবীর মাহমুদ , Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Hall,Room no:205 , 01521256313
389 অনুপমা �সাম�ার , Room No: 220, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01789702692
390 �মাঃ হাসান তােরক , ৪০৩/ক, আশরাফুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01738438703
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391 ফাহিমদা সুলতানা , বাসা: 119/4,�রাড নং-04, মহান�া আ/এ ভদরা, রাজশাহী �মাবাইল: 0১৭৮৪৩০৯৪২৩ , 01784309423
392 তানভীর আহেমদ আিকব , Room No. 139/D, Fazlul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01743852511
393 সান�জদা আ�ার , House No: 2/2/8, Tolarbag, Darussalam Road, Mirpur-1, Dhaka-1216 , 01714744848
394 �মা: নুরআলম , Room No. 210, Jatir Janak Bongabondhu Sheikh Mujibur Rahman Hall, Khulna University, Khulna. , 01768032839
395 �মৗসুমী ইসলাম , Room No. 304, Road Side, Taposhi Rabeya Hall, BAU Mymensingh-2202 , 01686024701
396 আিতকুর রহমান , ক� নং ২২৩, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01839810911
397 বুশরা ইসলাম , �াম: চকেদব, �পা�: নওগা,ঁ উপেজলা: নওগা ঁসদর, �জলা: নওগা ঁ, 01773407491

398 �মাঃ মহিসন �রজা , ROOM NO-329/E, SHAHEED NAZMUL AHSAN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01737217226

399 রােকশ �ভৗিমক , Sherpukurpar, Amlapara, Mymensingh , 01689663444
400 �মাহা�দ �েবল িময়া , Sher-e- Bangla Agricultural University , 01677609079
401 ব�ন কাি� রায় , �ম নংঃ ৯১৭, বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িবশিবদ�ালয়, চ��াম , 01783061151
402 বীিথ রানী সরকার , Bangamata nabab fazillatunnesa ladies hall,chittagong veterinary and animal sciences university,chattogram , 01670775553
403 তমা দ� , �ম নং-৩৩২, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01737019588
404 খািদজাত� ন নাঈমা , আইিভ রহমান হল, িব��ং-িড, �ম নং-১০৩, হািব�িব, িদনাজপুর , 01797930683
405 নুসরাত জাহান , Room No.: 213, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01516105287
406 অনু�ী �ঘাষ , Uttar Borgacha, Natore Sadar, Post: Natore Sadar, Poslat Coad: 6400, Upazilla: Natore Sadar, District : Natore . , 01776646542
407 �জনাত ফােতমা , �ম নং-436, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01944368448
408 �মাসাঃ সািদয়া ইসলাম , ৩৯ নং, �জ�াহপাড়া মস�জদ �রাড, িশপইয়াড�, খুলনা , 01791665013
409 �রামানা ইয়াসিমন , 151/13, South Pirerbag, Mukti Housing, Mirpur, Dhaka , 01773462450

410 �মাঃ তািরকুল ইসলাম , ROOM NO-317/C, SHAHEED NAZMUL AHSAN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01787169520

411 �রজয়ুানা শারিমন , Room No: 416/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01783602461
412 �মাঃ নাজমুল হাসান , ASHRAFUL HAQUE HALL, BAU-2202 , 01934882803
413 তাছিলমা আ�ার , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �ম না�ার-২১৪, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01758699382
414 সািদয়া আফিরন , িব �ক, �ম নং-২২২, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01745761448
415 �মাহা�দ কাম��ামান , BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL,BAU-2202 , 01767046541
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416 আফেরাজা সুলতানা �ীিত , Room No: 401/B. Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01775864726
417 তপতী রানী বম �ন , ক� নং- 102, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01798930961
418 �মাঃ �করামত আলী , �জয়া হল, �ম নং-447, হািব�িব, িদনাজপুর , 01759306771
419 �মা:িরজভী �চৗধুরী , ৪/২১,পূব � জামিশং,�পা� অিফস-িবিপএ�টিস,সাভার,ঢাকা , 01774621717
420 আিঁখ মিন , Room No.: 317/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01774247140
421 �মাঃ �মেহদী হাসান সুমন , �ম-৩১৩, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। , 01746277754
422 �মাঃ আবু সাঈদ , Room No. 309/C, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01712555466
423 এস. এম. �মেহদী হাসান , 328/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738236468
424 �মাছাঃ নূর-এ-শারিমন আকতার , Room No: 216/B Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01766767896
425 মাহমুদা পারভীন িমলা , Village: Hatikhana, Officers Colony, Post: Saidpur-5310, Upazila: Saidpur, District Nilphamari , 01763085769
426 �মাঃ �মেহবুব হাসান , �ামঃ সাতভায়া পাড়া, মুরাদপুর, ডাকঘরঃ ভবানীপুর-5210, উপেজলাঃ িবরল, �জলাঃ িদনাজপুর , 01796721437
427 �মাঃআল-মামুন , �ামঃিনউটাউন৫নং,ডাকঘরঃিদনাজপুর,উপেজলাঃসদর,�জলাঃিদনাজপুর , 01759227806
428 �মাঃ মু�ার আহেমদ , �ম নংঃ ৩২৪/িব, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01767581836
429 �লী রানী , 513/Kha, Sheik Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01781004058
430 সুি�তা িব�াস , �ম নং-৪০৩,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01738884902
431 �মাছা: নাজমুন নাহার , �াম: �তপুকুিরয়া, �পা�: মেনাহরপুর, উপেজলা: নবাবগ�, �জলা: িদনাজপুর , 01724735283
432 বীিথ মিন , �ামঃ বড়ইল, �পা�ঃ হািব�িব, উপেজলাঃ সদর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01789088209
433 ম�জ�না আ�ার সুিম , Room No. 109/A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01789132562

434 সামসুন নাহার িশমু , ক� নং: ১০৫, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। ,
01680032069

435 �মাছাঃ �মৗসুমী আরা , 10 নং উপশহর, সদর, িদনাজপুর , 01750747538
436 �মাঃ শাহ ্িরয়ার রহমান , #316, Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01558965218

437 �মাঃ হাসানুর ইসলাম , ROOM NO-405/A, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01739111612

438 আিরফুল ইসলাম , Vill: Hatilate, Post: Babuler Bazar, Upazila: Fulbaria, Dist: Mymensingh , 01551814963
439 সািবনা হক হািমদী , House #119/2, East Dorgah Gate, Sylhet-3100, Mobile: 01752130787 , 01752130787
440 �মা: হািসবুল ইসলাম , 242/D, Hossain Shaheed Sohrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738346984
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441 �মাঃ শাহেনওয়াজ শরীফ , �ম নং-৩০৫, শহীদ রা�পিত �জয়াউর রহমান হল (D-2), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর- ৫২০০ ,
01792945119

442 তােহরা সুলতানা , Room No.#303, Suhasini Das Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100, Mobile: 01782156998 , 01782156998
443 �মাছাঃ সরাবন তহ� রা , SHEIKH HASINA HALL, SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY , 01743575331
444 �দালা কুন্ড�  , �াম: গেণশতলা (রায়সােহব বাড়ী), �পা�: চ� িড়প��, উপেজলা: িদনাজপুর সদর, �জলা: িদনাজপুর , 01722706999
445 িশখা সরকার , Room No:506,Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01747746138
446 �মাছাঃ পা�ল আ�ার , ক� নং- 519, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01780651197
447 দীি� রানী দাস , Sheikh Fazilatunnessa Mujib Hall, BAU , 01751265885
448 আিনকা তাসিলম , #302, Krisok Ratno Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01558965219
449 আসমা উ��ন �জ�� , Room No: 310 Road Side, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01767629443
450 সাইফুন আ�ার , House #16/B, Md. Abyaz House, 1st Floor, Dhanshiri, Shahi Eidgah, Sylhet-3100, Mobile: 01745696784 , 01745696784
451 শারিমন আ�ার , দি�ন বালুবাড়ী, িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর , 01755346577
452 িসদরাত� ল মুনতাহা , ৪ মালুয়া হাউস, �মজর�টলা, ইসলামপুর, িসেলট , 01741871550
453 �মাছাঃ নাজনীন নাহার , ক� নং- 528, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01780916650
454 আফসানা সুলতানা অনািমকা , Room No: 105/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01777594028
455 �মাসাঃ তান�জমা তাবাসসুম , �ামঃ রাজপাড়া �পা�ঃ রাজশাহী �কাট� থানাঃ রাজপাড়া �জলাঃ রাজশাহী �মাবাইলঃ ০১৭১৪৭২২১৩৬ , 01714722136
456 �মাঃ �বলাল �হােসন , Room No. 310/C, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01744457576
457 �মাছাঃ শাপলা খাত� ন , Room No: 427/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01765950247
458 তমা রায় , ক� নং- 436, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01751078106
459 বিব কম �কার , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�ম নং-২১০, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01681463563
460 �মাসাঃ সুলতানান অিকলা , মিহষবাথান, পূব �পাড়া, ডাকঘরঃ রাজশাহী �কাট�-৬২০১, থানাঃ রাজপাড়া, �জলাঃ রাজশাহী। , 01921123299
461 �মাছাঃ মাহমুদা আ�ার , Room No: 316/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01875675669

462 শাহিরয়ার আলম , ROOM NO-321/C, SHAHEED NAZMUL AHSAN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01773411610

463 �সািনয়া আ�ার , বািড় নং-৫, �রাড নং-৬, �ক-িস, �ীন মেডল টাউন, মুগদা, ঢাকা--১২১৪। , 01515634857
464 ির�া সরকার , ৩৫৪ উ�র বাগবাড়ী, িসেলট , 01786637817
465 �মাঃ �রজাউল ইসলাম , ৩৪১/ক,ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাকৃিব। , 01866486059
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466 �মা: ওবােয়দুল হক , ROOM NO: 212, EAST BUILDING, ISHA KHAN HALL, BAU, MYMENSINGH , 01771850121
467 �শাভন কৃ� দাস , Room no: 312, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka – 1207 , 01837120815
468 সাঈদা সুলতানা , Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01766657566
469 রিন দাশ , ১৬/১, নয়াবাজার, বালুচর, িসেলট। , 01743425651
470 সুমাইয়া তান�জলা , Room No. 311, Taposhi Rabeya Hall , BAU, Mymensingh , 01733240659

471 �মাঃ শাহীন আলম , ROOM NO-203/A, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01737717361

472 �রামানা আ�ার িলমা , Kewatkhali Madhopara, Kewatkhali, Mymensingh , 01859264783

473 িশখা চ�ব�� , Shikha Chakraborty, C/O: Dr. Jamilur Rahman, Professor, Department of Genetics and Plant Breeding, Sher-e-Bangla Agricultural University,
Dhaka- 1207, Bangladesh.Phone: 01552323928 , 01934635002

474 না�জফা জামান , ২৩১/৩, �চৗধুরী বািড়, কাঠঁালবাগান, িনউমােক�ট, কলাবাগান, ঢাকা , 01770070856
475 ফািহমা িমিল , Room No: 207/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01774278093
476 মুিকদুল ইসলাম , 320/B, Hossain Shaheed Shuhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01771919362
477 �মাছাঃ তাসিনম আ�ার রানু , ক� নং- 323, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01766379511
478 নুসরাত ফােতমা , Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01776399495
479 আল্ পনা সরকার হািস , বািড় নং ২৫১, রানীনগর, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী। , 01710062752
480 সুমনা পারভীন িমতা , Room No: 205/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01798015211
481 �মাঃ খায়�ল ইসলাম , ROOM NO-203/A, FAZLUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01759222603
482 �মাঃেলিভন িময়া , ৪৩৮/িড,শহীদ শামসুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ-২২০২ , 01701088690
483 আ ন ম িরজভী কায়সার ভঁূঞা , Room no: 436/D, H.S.Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202. , 01830724432
484 নাসরীন সুলতানা , �ম নংঃ ৩০২, �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�াল, �শেরবাংলা নগর ঢাকা-১২০৭ , 01983449266
485 ইসমত �জিরন , Room No.:223/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01741159734
486 �মা: আবু হািনফ , 406/A, Hossain Shaheed Shuhrawardi Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01929870321
487 �মাঃ তানবীনুল আলম , বাসা নং- ৫৯, আকুয়া দরবার শরীফ �রাড, সদর, ময়মনিসংহ , 01780779294
488 �মাঃ �তৗিহদুন নূর িশমুল , Rom: 224 STA Hall, BSMRAU P.O: I.P.S.A Salna, Gazipur-1706 , 01914437463
489 সু��তা �সন ত� িল , �ম নং - ৫১৫, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01521252337
490 �মাছাঃ আসমাউল হ� সনা , ২৩২/১, প�ঁ�ম আগারগাওঁ,�শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01737951795
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491 মিন��ামান , আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01571733211
492 �মাঃ মািনক মাহমুদ , �ম নং - ৩১৩, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা - ১২০৭ , 01759624299
493 �মা. নুর হাসান , �ম নং -২০৪ ,িব �ক ,নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল ,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,ঢাকা-১২০৭ , 01521105633
494 পূজা �দবনাথ , Room #521,Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University,Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka-1207. , 01782167572

495 ওয়াইিচংনু �চৗধুরী , Bangamata Fazilatunnesa Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Zakir Hossain Road, Khulshi, Chittagong-4245.. ,
01821406247

496 �মা: মিহবুল আলম সবুজ , ক�-৩১১, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। , 01928390467
497 এস.এম. আিরফুল ইসলাম , 336 no. room, Shahjalal hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh, 2202 , 01748523849
498 অন� পাল , Room No. 343/E, Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01670830468
499 �গািব� কুমার �ঘাষ , শহীদ হিববুর রহমান হল, ি�তীয় �ক, �ম নংঃ ৩৩২, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01773246221
500 �জাহরা খাত� ন িরমা , ১৫-িস/২৪-িস �ক 'এফ' �ট�াপাড়া, �মাহা�দপুর,ঢাকা-১২০৭ , 01677516790
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : খাদ� ও কৃিষ িব�ান

# আেবদনকারীর নাম
501 ফােতমা িবনেত কামাল , 2043, Garden tower, Upasahar, Sylhet. , 01788629432
502 জীবন চ� রায় , �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01731484567
503 রওনক জাহান , Room No: 105/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01786876014
504 �মাঃ মাহবুবুল আলম , �ম নং- ২০৭, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01746318867
505 �মাঃ �মেহদী হাসান , Vill : Shimultair post: Bonarpara, Thana : Saghata, District: Gaibandha , 01784000487
506 ফয়সাল আহেমদ , ২০৪/এ,�হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল ,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,ময়মনিসংহ -২২০২ । , 01877321474
507 �মাছা: সুরাইয়া খাত� ন , Room No: 506/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01882080939
508 ফারজানা পারভীন , �ম নং-437, ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01773224944
509 খািদজা আকতার , Room No: 302, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01764380329
510 তাজিরনা আকতার �শাভা , Room no: 108, Fazillatunessa Mujib Hall, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology university, Dinajpur,5200 , 01763227827
511 স�ীপ িব�াস , Room No-212/A, Nowab Siraj Ud-Doula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01516112917
512 সুমাইয়া সারিমন , �াম +ডাক: বাগআচঁড়া, থানা: শাশ �া, �জলা: যেশার , 01883076908
513 িমিহর কর , �াম: আজিকতলা, �পা�: জয়নগর, উপেজলা: িশবপুর, �জলা: নরিসংদী , 01738087622
514 �মাঃ জলুিফকার আলী খান , 113/West Building , Isha Khan Hall , Bangladesh Agricutural University , Mymensingh-2202 , 01749320838
515 ত�য় কুন্ড�  , Village: Chatmohar Natun Bazar, Post: Chatmohar, Upazila: Chatmohar, Dist: Pabna , 01747569495
516 সান�জদা আফেরাজ , �ম নং-303, আইভী রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01794941526
517 �মাঃ হ� মায়ূন কবীর , �ম ন�র-৪১৪, খান বাহাদুর আহসান-উ�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয় খুলনা, খুলনা-৯২০৮, বাংলােদশ , 01936114789
518 ইফাত জাহান , 316/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01771907084
519 সত�  িব�াস , Room No-202/A, Nowab Siraj Ud-Doula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01704755621
520 নওেশদ সুলতানা �মিক , �ম নংঃ১১৮, িরভার সাইড,তাপসী রােবয়া হল ,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ -২২০২ , 01683087750
521 �মাছাঃ মাফুজা খাত� ন , �ম নং-327, ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01740282171
522 জা�াত� ল �ফরেদৗস , 508/Ka, Sheik Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01780756705
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523 িদল�বা আ�ার িতিথ , �ম নং-433, ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01773106552
524 হাফছা খাত� ন , VILL: MASTER PARA, POST: BHANGURA, UPAZILA: BHANGURA, DIST:PABNA. , 01707583470
525 মাহাবুর আলম , �াম: আরা�জিদলালপুর ফজলুপাড়া, �পা�: রাধানগর-৫৪৩০, থানা: বদরগ�, �জলা: রংপুর। , 01747088188
526 সুকুমার রায় , Room No: 115, West Building, Isha Khan Hall, Bangladesh Agricultural Univeristy, Mymensingh-2202 , 01773805956
527 অ�রা ইয়াসিমন , Room No: 309/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01770078175
528 তামা�া মাসত� রা , 501/2 East Shenpara Parbata, Kafrul, Mirpur-10, Dhaka North City Corporation, Dhaka-1216 , 01967989772
529 �মাঃ জিসম উ�ীন , �ম নং: 445, শহীদ রা�পিত �জয়াউর রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01755191722
530 �মাঃ ইউনুস আলী , Room No:207 , Nawab Shiraj-ud-Doula Hall , 01792767692
531 রণধীর �দ , Room No.: 115, Shahjalal Hall, BAU, Mymensingh , 01746275835
532 মাহবুবা আ�ার , Room No: 307/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01730160254
533 আিতয়া শাহীন , ক� নং-৪৩৪, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01755298722
534 আিতয়া শারিমন এিম , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01738890126
535 ইসরাত জাহান , Room No: 217/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01707077375
536 সুরাইয়া পারভীন , Room no: 128, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01736312449
537 িমজ�া সাউদা �বগ , Vill: Shakuai, P.O.: Shakuai, Upazila: Haluaghat, Dist.: Mymensingh , 01913661950
538 তামা�া আ�ার , �দী�-৯১২, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01688710772
539 �মাঃ সা��র �হােসন , 32/3, ALIA MADRASHA ROAD, VATIKASHOR, MYMENSINGH , 01780020265
540 �মাঃ মাহফুজরু রহমান , �ামঃ রায়কালী, �পা�ঃ রায়কালী, উপেজলাঃ আে�লপুর, �জলাঃ জয়পুরহাট , 01738088960
541 সািদয়া সাদ �মৗ , House No-162, Shardarpara, Jamalpur Sadar, Jamalpur , 01682258472
542 জা�ািত খাত� ন , ROOM: 207/A, SULTANA RAJIA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY MYMENSINGH-2202 , 01772323887
543 �মাঃ আবীর মাহবুব , Shaheed Samsul Haque Hall, 442/D, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01745278151
544 �মাঃ জা�াত� ল নাঈম , �ামঃ রহমতপুর, ডাকঘরঃ �খপুপাড়া, উপেজলাঃ কলাপাড়া, �জলাঃ পট�য়াখালী , 01760778717
545 �মা: �গালাম র�ানী রােসল , Room No. 429/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01766413267

546 শািকল আহেমদ , 304,SHER-E-BANGLA HALL,SHER -E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY,SHER -E BANGLA NAGAR,DHAKA-1207 ,
01515201827

547 �মাঃ আিসব িব�াস , ROOM NO-401/A, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01846260412
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548 �মা: সােহদুল ইসলাম , ROOM: E-35, SHAHEED JAMAL HOSSAIN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01737946557

549 তামা�া তাবাসসুম , Room No: 230, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01731079002
550 �মাঃ ওবাইদুল হক , ROOM NO-306/A, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01924599541
551 �মাছা: তাহিমনা আ�ার , 409/Ka, Shekh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh , 01766303089
552 সািময়া জাহান , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �ম না�ার -২০৪, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০ , 01767832291
553 ক�না আ�ার , �ম নং-436, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01758225799

554 �মাঃ শিরফুল ইসলাম সাথীল , 343/B, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202, Cell phone: +8801763-053672, E-
mail: shathilsharif@gmail.com , 01763053672

555 মােরফাত� ন জা�াত �মৗ , 227/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01779546365
556 িতেলা�মা পাল , Sheikh Fazilatunessa Mujib Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet , 01789151134
557 জাহান আরা আফেরাজ , �শখ ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় (বিহ� ক�া�াস) খানপুরা, বাবুগ�, বিরশাল। , 01747848680
558 আলপনা জামান লতা , গ �ক, �ম নং-৪০৮, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01754154480
559 উে� সালমা , 227/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01789960053
560 কৃ�া �চৗধুরী , বাসা: ��ীল-৭০, রা�া: িমজ�াজা�াল দি�ন, িমউিনিসপ�ািল�ট, ডাকগর: িসেলট সদর-৩১০০, িসেলট িস�ট কেপ �ােরশন , 01746801873
561 ��া বসাক , 11 no. saheb ali road, mymensingh-2200 , 01761619374
562 �� দাস , শিহদ ��িসেড� �জয়াউর রহমান হল �ম নং-221, হািব�িব, িদনাজপুর , 01725342872
563 নািহদুল ইসলাম , Room No. 622, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01765770479
564 �মাঃ শাহীন আলী , Sahebpara, Saidpur, Nilphamari. , 01967255233
565 সাগর �দব , �ম নং ৪০৫; আ�সু সামাদ আজাদ হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট। , 01760624812
566 ল�ী রানী , Room No: 116/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01774052958
567 কািনজ ফািতমা , �ামঃ কািছপাড়া, �পা�ঃ কািছপাড়া, থানাঃ বাউফল, �জলাঃ পট�য়াখালী , 01770215245
568 সািদয়া নূর , ROOM NO-406, TAPOSHI RABEYA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01781702116
569 পিল চ�বত� , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �ম না�ার-২০৪, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01676230805
570 তমা �চৗধুরী , �ম নং: ৪০৫, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01865926483
571 মু. আখতা�ল ইসলাম , �ম নং-৩২৬, শহীদ হিববুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01755333913
572 নুসরাত জাহান িপউ , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়ময়িসংহ , 01752995092
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573 খািদজা িস�ীক ব�ৃ� , Room No: 426, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01774793289
574 ফাহিমদা আখতার , Room No: 214/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01770275066
575 �মাঃ নাজমুল ইসলাম , �ম নং-৪১০, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা ১২০৭ , 01736001012
576 �মাঃ �েবল রানা , 325/C Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01753536961
577 �মাঃ আতাউর রহমান , �ম নং-২৪১, �শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737202378
578 কমল কা� পাল , �ম নংঃ১৩৮/িড �ক, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ ২২২০২ , 01744972251
579 �মাসা: ফািতমা �বগম , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখািল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় (বিহ:� ক�া�্স, খানপুরা বাবুগ�, বিরশাল) , 01747690277
580 কাকলী কর , রহমত� ে�সা হল, ২য় তলা, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737034523
581 �িবনা আ�ার , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �ম ন�রঃ ২০৬, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01782157001
582 ফােতমা আ�ার িদশা , Room No.: 413, Road Side, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01765849342
583 কাজী জািহদ ফজল , 325/C Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01633904376
584 �মা: সােদকু�ামান , Village: Uttar Madhabpur, Post: Rudrapur, Upazila: Biral, District: Dinajpur. , 01751368325
585 �মাঃ �সােহল রানা , �ামঃ কুচ� ই খািল, ডাকঘরঃ ধানেখালা,উপেজলাঃগাংনী ,�জলাঃ �মেহরপুর , 01729600621

586 �মাঃ মািহর ফয়সাল , ROOM NO-233/B, BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202
, 01753600085

587 �মা: �দয় �হােসন , Room No: 338/F, Shahed Nazmul Ahsan Hall, BAU, Mymensingh , 01634291785
588 আেয়শা িস�ীকা আফসানা , 216/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01764147304
589 িনপু �সন , Room No-405, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla nagar, Dhaka-1207 , 01677917828
590 �মাঃ পােভল রানা , Room No. 327/D, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01635105326
591 �রজওয়ানা তাসিনম তাি� , Room No: 407/A. Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01783060824
592 �মাঃ লাভলু িময়া , �ম নং-২৩২, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী। , 01736525931
593 �মাঃ মিতউর রহমান , �রাজ গােড�ন ছা�াবাস, �মেহরচ��, �বায়ািলয়া, রাজশাহী। , 01744773943
594 সু্ি�তা সাহা , বাসা/�হা��ং নং-৩৮, �ামঃ পবাপাড়া, ডাকঘরঃ সপুরা-৬২০৩, থানাঃ শাহ ্মখদুম, �জলাঃ রাজশাহী। , 01721665829
595 �মাছাঃ নািহদা আফিরন , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা হল, িব �ক, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01780141070
596 শারিমন সুলতানা িরমা , Room No: 309, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural Univesity, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, , 01767448935

597 �মাছা: �াবণী  �শখ , C/O: A N M ZAKIR HOSSAIN, ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS, BAU,
MYMENSINGH-2202 , 01782831129
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598 আিফফা িবলিকস , Room No.: 310/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01780173023
599 অনন�া �মাহ� , রহমত� ে�সা হল, �ম নংঃ ২১২ ,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী- ৬২০৫ , 01724206624

600 �মাঃ শাওন �হােসন , ROOM NO- EAST-18, SHAHEED JAMAL HOASSAIN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202
, 01767510634

601 তান�জনা আ�ার , �ম নং- ৪০৫, �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১২০৭ , 01521213307
602 শায়লা সুলতানা িমিল , BAU Sesmore, Mymensingh sadar, Mymensingh-2202 , 01625150381
603 ইসরাত না�জয়া , �াম: রামচ�পুর, �পা�: �ঘাড়ামারা-৬১০০, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী। , 01789539448
604 �মাঃ রহমত আলী , Room No: 122, Shah Jalal Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01727543102
605 �মাঃ সািকবুর আলম , শহীদ তাজ উ��ন আহেমদ হল,�ম নং-২১৯,বেশমুরকৃিব, গা�জপুর, ১৭০৬ , 01521217612
606 �মাঃ সা�জদ আহসান , ক�-২১০, �ক-িব, নবাব িসরাজ উে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, আগারগাও, ঢাকা-১২০৭ , 01521436057
607 �মাঃ রিবউল ইসলাম রানা , 421/B, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01751758475

608 �মাঃ মুরাদ সরকার , ROOM NO-WEST-04, SHAHEED JAMAL HOASSEN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01929682402

609 �মাঃ শাহেনওয়াজ সজল , �ম নং-২৫১, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01767576448
610 �মাসাঃ তাহািরমা আ�ার , তাপসী রােবযা হল, ক �ক, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01765945124
611 শারিমন আ�ার , �ম নং-৫০৩, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01789378048
612 খুশনুদ তাবা�� ম , �ম নং ২১১; �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট-৩১০০ , 01521459983
613 �তয়ীবা আ�ার , �ম নং-২০৮, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01794590408
614 সুরভী কিবর , Room No : 104 ,Begum Fazilatunessa Mujib Hall ,Sher-e-Bangla Agricultural University ,Sher-e-Bangla Nagar ,Dhaka-1207 , 01755482321
615 মা�ফা জা�াতী , Village: Raydarpara, Post: Raydarpara, Upazilla: Sarishabari, District: Jamalpur , 01517822799
616 শারিমন আকতার , �ম নং: ৫০৭,কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01737117310
617 সুমাইয়া সুলতানা , 78, Aqua, Morolbari(South of Mosque), Mymensingh Sadar, Mymensingh-2202 , 01931795357
618 ই�ািহম খিলল , Room No.:418/B, Hossain Shaheed suhrawardy Hall,Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01831589044
619 �মাঃ ইকরামুল হক , 218/B, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. , 01722394454
620 �মাহাঃ শাখাওয়াত �হােসন , ৩৫৪/খ, ব্�বন্ধু �শখ মু�জব হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01860628789
621 �মাঃ �মেহদী হাসান , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল; �ম নং: ৪০৪; িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট । , 01780799833
622 অা�াফুল অালম , ৪৩২/গ, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01930396517
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623 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , Room no.:467/B,Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University , 01951786806
624 �মাঃ জাহা�ীর আলম , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�ম না�ারঃ২০১,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা , 01521242738
625 �মাছাঃ মুআে�মা খানম , �ম নং:409;কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01517075330
626 নুসরাত �লেতিকন , Room number: 510, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01677665938
627 অনন� ঈদ-ই-আিমন , ROOM NO.306 ISHA KHAN HALL (WEST), BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01751855511
628 �মাঃ ওসমান গিন , �ম নং ২১২/িব, নবাব িসরাজ উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর , ঢাকা-১২০৭ , 01767573022
629 �মাঃ রা�জম �হােসন , �ম নং-৩০৩, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর , ঢাকা-১২০৭ , 01761009872
630 �মাঃ নািফজলু ইসলাম , �ম নং- ১০৮, �ক- িব, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01521468314
631 �মাঃ আখতা��ামান , SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01765699545
632 এস, এম খায়�ল হাসান , Room-146/E, Ashraful haque hall, Bangladesh Agricultural University , 01521460541
633 সুজনা তান�জন ইসলাম , শাি�িনেকতন, সুতারবািড় �রাড, ল�ীপূর , 01780029785
634 দীপন পাল , Room No. 135/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01840860425
635 �মাঃ �গালাম �মা�ফা , 205/A Fazlul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01738192126
636 �মাঃশামীম �রজা , �জয়া হল,�ম নং-৪৫৯,হািব�িব,িদনাজপুর , 01723892426
637 আফসানা কিবর দীি� , আেনায়ারা ম�নশন, ২নং নািবক কেলািন �রাড, �পাঃ �সইলস � কেলািন ১, ব�র, চ��াম , 01687031303
638 �মৗিমতা আইিরন , �দী�-৯০৫,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১০০০ , 01758218626
639 �মাঃ আিনছ� র রহমান , হ� মায়ুন রশীদ �চৗধুরী হল(ক� নং-৩৬২), িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01747806815
640 তয়রান সরকার তািরন , �ম নং-৫১১, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01687898969
641 �দবািশস শম �া , Room No: 112/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01747581922

642 শরীফ �মাহা�দ �ফরেদৗস , ROOM NO-304/A, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01773165511

643 সািদয়া আফিরন ত�ী , Room no.: 209, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01795032179
644 �মাঃ রািকবুল ইসলাম , SHAHEED JAMAL HOSSAIN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01757350417
645 �মাঃ আল-আিমন �হােসন , 416/B, Shaheed Shamsul Haque hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01788554123
646 �মাঃ রিবউল হাসান , আশরাফুল হক হল, �কঃ িড, �ম নংঃ ১৩১, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ। , 01925165906
647 ���কা �চৗধুরী , Room No 303, Suhasini Das Hall,Sylhet Agricultureal University, Sylhet 3100, Mobile :01521107811 , 01521107811
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648 তািনয়া �ফরেদৗসী , সুহািসনী দাস হল ( পুরাতন ), িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট ৩১০০ , 01751576647
649 তনু�ী বসাক , Room no.: 216, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01745705978
650 অনুপ রায় , �ম নং - ৩৩১,�শেরবাংলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01723630503
651 �মাঃ আ�রু রা�াক িময়া , 334/E, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01799750817

652 �মাঃ রাহাত �হােসন , ROOM NO-460/B, BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202
, 01751058939

653 ডািলয়া খাত� ন , �ম নং: ১০৯, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01728910381
654 �মাছা: মাগ�বা আ�ার , 215/A, Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01768493640
655 �মাঃ �মাশারফ �হােসন , িপএইচিড গেবষক, মিৃ�কা িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01771654266
656 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল ক� নং: ৫০১ �শকৃিব , ঢাকা -১২০৭ , 01834558117
657 �মাঃ সাইফু�ামান , �কওয়াটখালী, সদর, সয়মনিসংহ , 01855574433
658 �মাসাঃ ফিরদা পারভীন , �ামঃ বামনিশকড়, ডাকঘরঃ খড়খিড়-৬২০৪, থানাঃ মিতহার, �জলাঃ রাজশাহী। , 01779373465
659 �মাছাঃ আফসানা িমিম , ক� নংঃ ২১৪, �বগম ফ�জলাত� ে�ছা ম�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01620663314
660 �রাকাইয়া �রহানা , Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01773374242
661 �সােহল িময়া , �ম নং-৪৭৬/ক, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল,বাকৃিব, ময়মনিসংহ-২২০২। , 01750202037
662 নূর-ই-তাজিকয়া ইসলাম , Room no: 205/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01773009165
663 কািন �জ তামা�া আ�ার , কািন �জ ম��ল, মধ�ম মট�য়া, ছাগলনাইয়া, �ফনী । , 01860796990
664 �মৗিমতা �দব , Room No.: 208/A, Sultana Rajia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01762962197
665 �মাঃ মুহাইিমনুল ইসলাম , Room No: East Middle 20, Shaheed Jamal Hossain Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01750826825
666 �মাছাঃ নাজমুন নাহার , আইিভ রহমান হল, িব��ং-িড, �ম নং-১০২, হািব�িব, িদনাজপুর , 01780671450
667 নাজমু�াহার ক�না , �ম নং-311, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01517851881
668 �মাঃ সজল ইসলাম , Room No: 306/A, Hossain Shaheed Shuhrawardy Hall, BAU, Mymensingh , 01710560560
669 সুমনা মজমুদার , Taposhi Rabeya Hall, Bau, Mymensingh-2202 , 01795152868
670 �মৗসুমী দাস , 112/kha, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01879359358
671 পারভীন সুলতানা , সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01703564689
672 �মাঃ আরাফত� �ামান , শহীদ হিববুর রহমান হল, ১ম �ক, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737711176
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673 শাবনাজ আকতার িরতা , Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01709338473

674 �মাহাঃ অা�লু বাকীর , ROOM NO-207/A, HOSSAIN SHAHEED SUHRAWARDY HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-
2202 , 01754008174

675 রােবয়া আ�ার রাবু , মধ� পীেররবাগ, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01764344740
676 অজু�ন কুমার রায় , Room No. 224/D, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01709628182
677 িসত�  িব�াস , Room No-304, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01914552293
678 �মা: �মেহদী হাসান , 226/C, Saheed Samsul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01756576151
679 �মাঃ আজহা�ল ইসলাম , �ম নং- ১৫৬, হ� মায়ুন রশীদ �চৗধুরী হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01763923804
680 �হামায়রা আ�ার , �ম নং-৫৩৪, ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01728051845
681 ফাহিমদা আ�ার জিল , Room No: 225/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01746421910
682 �কাইয়া �হােসন �মাহনা , ROOM: 133, TAPOSHI RABEYA HALL, BAU, MYMENSINGH , 01907909544
683 তািনয়া পারভীন , Room No-3002, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01971420620
684 �মাঃ হািফজরু রহমান , NSD hall, Sher-E-Bangla Agricultural University, Sherebangla Nagar 1207, Dhaka , 01933713113
685 �মাঃ রািকবুল ইসলাম , Room No: 207/East, Isha Khan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01767555393
686 �মাছা: শবনম �মা�ারী , Room No: 324, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01709211680
687 �মাঃ মঞ্জ�ুল ইসলাম নয়ন , Room Number:112/KA, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01738688886
688 �সালাইমান িবন হািবব , ঈশা খা ঁহল, �ম নং-২১৬/পূব �, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় - ২২০২ , 01521525697
689 উ�লু ওয়ারা , 207/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01797470885

690 �মাঃ মাসুদ রানা সুজন , ROOM NO-342/D, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01796262698

691 �মাছাঃ আকিলমা , Room No: 117, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01849726190
692 আবু নােছর , ক� নং- ২৩৪, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01744485859
693 �মাছাঃ নাঈমা আ�ার , �ম নং-৪৩০, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01744973260
694 িপয়া বসাক , তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01754227321
695 আইিরন আ�ার �কয়ামিন , ০৬নং ওয়াড�, আমতলী �পৗরসভা, , 01728883044
696 ফােতমা ত� জ �জাহরা , �াট নং- এ১০, িবসিম�াহ গােড�ন, ১/১ �ক.এম. দাস �লন, �টকাট�লী, ওয়ারী, ঢাকা- ১২০৩ , 01926824687
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697 �মাঃ �গালাম মত� �জা , ROOM NO-342/D, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01835142646

698 তাসিনয়া উে� জাহান , 306/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01961755765
699 সািদয়া মাহজািবন িনশাত , Room No: 104, Taposhy Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01790360018
700 ঐ�য �� পাল , Room No: 513/Ka, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01791025653
701 তাসিময়া মাহমুদা �চৗধুরী , B-21/D-2, Taltola Govt. Officer's Quarter, Agargaon, Dhaka-1207 , 01687779804
702 �রাকাইয়া ইসলাম িরয়া , 408/B, SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB HALL, BAU , 01761752375

703 �জাবােয়র �হােসন , ROOM NO-332/C, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01730614856

704 অ�রা শারিমন , Room No.: 510/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01781520644
705 �সয়দ তানভীন আিবর , 228/E Block, Shahjalal hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh. , 01521445842
706 আিসফ আহমদ , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �ম না�ার ২০৪, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা , 01521436046
707 �মাছাঃ নাজনীন সুলতানা , �াট B4, �হিরেটজ িলিল, ৩/২ হ� মায়ুন �রাড , 01710440038
708 সালমা আ�ার , 510/KHA, SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB HALL, BAU, MYMENSINGH , 01683001312
709 �শাভংকর সরকার , Vill: Shambhuganj Maddho Bazar, PO: Shambhuganj, Upazila: Mymensingh Sadar, Dist: Mymensingh , 01611404100
710 �মাছাঃ �মারেশদা খাত� ন , 512/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01717435220
711 �মাঃ আ��ুাহ আল মাসুম , Room No: 214/A, Nabab Sirajuddoula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01713607682
712 �মাঃ �সাহাগ �হােসন , ২৩১/িস, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , ময়মনিসংহ , 01744923473
713 �মাঃ জা�াত� স সািকব , �ম নং: ২২৮ , �শেরবাংলা হল ,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা -১২০৭ , 01521471292
714 মাহমুদা আ�ার , �ম নং ১০০৬ (�দী�), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01630791944
715 মাহফুজরু রহমান , �ম নংঃ২০৩/ B নবাব িসরাজ উদ �দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01938281499
716 �মা: �জহাদ �মাল�া , ৪৭১/ক, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01945938930
717 �মাঃ হাসান মাহমুদ , �ম নং : ৪০৮, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01771003003
718 �মাঃ �মেহদী হাসান িব� ু, �ম নং -৪১৮,িব �ক, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01756005001
719 জা�াত� ল ফােতমা �চৗধুরী , 101,HEMSEN LAIN ,JAMAL KHAN ,KOTOWALI,CHITTAGONG , 01832061295
720 �মাছাঃ আেয়শা িস��কা , রহমত� ে�সা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী , 01759819571
721 �মাঃ কামাল �হােসন , ৪৭১/ক, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01748908607
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722 শীলা চ�বত� , Room No: 211, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01710404100
723 �মাঃ ইউসুফ িময়া , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, �ম নং : ২০৮ , 01738462600
724 হােজরা খাত� ন �ণ �া , Room no: 418, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymenisngh-2202 , 01706292329
725 জা�াত আরা �চৗধুরী , Room:312, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricutural University, Sher-e-Bnagla Nagar, Dhaka-1207 , 01935912569
726 উে� �মাহিসনা , Room No-413, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01674770548
727 সুমনা হক , ক� ন�রঃ ৩১৫/িব, সুলতানা রা�জয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01798021911
728 সাবিরনা কবীর , �ম নং-523, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01755051330
729 অনন�া �সাম , House-255/4/5, Shantibagh, Dhaka-1217. , 01688898364
730 সুিম রানী দাস , �ম নং: 212, িব �ক, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট  কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-3100। , 01645628469
731 �মা: আিতকুর রহমান , Nargis Villa, 7/2, Kewatkhali Power House Area, Ward No- 20, Mymensingh Sadar , 01743807295
732 িসনিথয়া খান �জিন , Room no: 310/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01944914740

733 শা�� আ�ার , �যে�: ড. �মা: িগয়াস উ��ন আহেমদ, �েফসর, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ ,
01706345377

734 সাবিরনা মু�ারী মুমু , �াম: �গায়ালপাড়া, �পা�: ঠাকুরগাওঁ, থানা: ঠাকুরগাওঁ সদর, �জলা: ঠাকুরগাওঁ। , 01792011176
735 �জ�ািত রানী �দ , 17/1, JUBILEEGHAT, SADAR, MYMENSINGH , 01786414733
736 �মাঃ �সন্ট�  রহমান , Room No.: 238/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01781549849
737 রািফয়া আফেরাজ , Taposhi Rabeya Hall, Room no.- 419, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01993850760
738 অিমত কুমার ম�ল , �ম নং- ৩৪৪,�ক নং- ক,ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01735046152
739 সুশা� সরকার , Room No. Room-327/D, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01770450501
740 সালমা খাত� ন , Room-310, Block-A, Hall-Begum Rokeya, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202. , 01785995599
741 �মাঃ �জয়াউল হক �চৗধুরী , Room No: East 22, Shaheed Jamal Hossain Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01754054833
742 তামা�া সুলতানা , িপেরর চক, খািদম নগর, িসেলট সদর, িসেলট । , 01818832274
743 রািবতা জামান , House-01, Road-02, Middle Badda, Adarsha Nagar, Dhaka-1212. , 01911682210
744 িশলা আ�ার , �ম নং-২০২, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01786366338
745 মিনরা জামান , �ম নং-২০৫, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01792252400
746 �মাছা: শারিমন আখতার , Room no: 513/Ka, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01740871672
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747 সালসািবল ইসলাম , Room No: 112/Ga, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01795528115
748 �রামানা �চৗধুরী , 6/5, Flat B-1, Block-F, Lalmatia, Kazi Nazrul Islam Road, Dhaka. , 01684952780
749 শাহানা আ�ার , ৪২/৩, বড়বাগ, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ , 01778161859
750 ইয়াসিমন আ�ার , Vill: Kamrabo, PO: Kamrabo, Upazila: Shibpur, Dist: Narsingdi , 01720171573

751 �মাঃ এনামুল কিবর ত� িহন , ROOM NO-421/C, ASHRAFUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01768291178

752 অনু�পা নওিশন , Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,MMymensingh-2202 , 01735235820
753 আফসারা ইয়াসিমন মুনা , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�ম নং-২০৬, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট , 01686472934
754 শ�ামা�সাদ বসু , Room No.:465/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01788409914
755 �মাঃ নাজমুল হক , Room No. 307/A, Hossain Shaheed Suhrawardi Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01521444128
756 আবু সােলহ �মাঃ নািহদ , 471/B, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01797372038
757 �মাঃ মাহমুদুল হাসান নািফ , 232/F,SHAHJALAL HALL,BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY , 01745332198
758 মাহফুজা আ�ার , Matrichaya, 1044,/Ka, Akua (Dokkhin Para), Islami Academy Road, Mymensingh , 01674212980
759 উে� হািববা , Room No: 328, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01772012434
760 �মা: আিরফ শািকল , শহীদ হিববুর রহমান হল, ি�তীয় �ক, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01751018667

761 শাহিরয়ার মিনর , ROOM NO-237/B, BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01929413244

762 কাম�ন নাহার পাপিড় , Room No.:201/A, Begum Rokeya Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01749809200
763 জািমলা আ�ার , ৬৬৬/১, িস��ক ম��ল, উ�র কাফ�ল, �শওড়াপাড়া, ঢাকা-১২০৬ , 01719916809
764 �মাছাঃ আিলফা ইয়াছিমন , তাজমহল �রাড, কৃিষ মােক�ট, �মাহা�দপুর, ঢাকা। , 01762808380
765 �মাঃ সুমন মাহবুব , Room No. 433/D, Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01753282291
766 �মাঃ শামসুর রহমান , 437/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01797173381
767 নুসরাত জাহান িনপু , �ম নং- ২১৭, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01753638777
768 �মাঃ রািকব পারেভজ , মাদার বখস্ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01521480015
769 ফাহিমদা সুলতানা , বািড় নং-৩০৩/১, মু�া ম�ানশন, মিহষবাথান, রাজশাহী �কাট�, রাজশাহী। , 01741782996
770 �মা: আল-আিমন হক , 102/3, Vatighagra Vatipara; P/O: Charghagra; Mymensingh Sadar, Mymensingh , 01778904653
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771 ফাহিমদা �রজা ইিম , ROOM NO-512/A, SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-
2202 , 01701035357

772 লাথুইনু মারমা , �ম নং: ৪০০১, �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01521335702
773 উে� হািববা , বাসা-৩২, �রাড-০৩, ি�য়াংকা হাউ�জং, িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ , 01767868650

774 মাছ� ম পারেভজ , ROOM NO-W16, SHAHEED JAMAL HOASSEN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01743494020

775 �মা�ািরনা তাসিমন িত�ী , লালমা�টয়া িব-�ক, বাসা নং-৮/৬, �মাহা�দপুর, ঢাকা। , 01731109899
776 সািফনাজ হক , Room No: 208/C, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01799312919
777 মাহমুদুল কবীর রাজন , House No. 18, Power House Road, Kewatkhali Upazila: Sadar, District: Mymensingh , 01876745912
778 �মাঃ মেনায়ার �হােসন , 418/B, Fazlul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202. , 01738706686

779 হািদসা খাত� ন , ROOM NO-512/A, SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01796709109

780 স��তা রায় , �াম: ন�জপুর, �পা�: প�ীতলা, উপেজলা: প�ীতলা, �জলা: নওগা ঁ, 01752666262
781 �মাছা: মাহফুজা থানম , �াম: আরাজী কাঠালী, ডাকঘর: খুটামারা, উপেজলা: জলঢাকা, �জলা: নীলফামারী , 01758636896
782 �মাঃ রনজ ুিময়া , Room No. 204/A, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738062034
783 কািনজ ফােতমা , Room No: 404/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01791636332
784 আিফয়া ফাহ ্িমদা , House 4/G, DUET campus, DUET, Gazipur-1700 , 01955668035
785 �মা: রাহাত খান , Room No: 320/B, Fazlul Haque Hall, BAU, Mymensingh , 01683035255
786 নুরনবী িনশাদ , মািল�ঝকা�া ,হািতবা�া ,�ঝনাইগাতী ,�শরপুর । , 01521460227
787 �মাঃ আশাদু�ামান শামস্ , 427/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01737909664
788 �মাঃ �মাত� �জা �হােসন , Room no. 232/F, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01777981270
789 আশফাকুর রহমান , Room 321,Sher e Bangla Hall,Sher e Bangla Agricultural University,Dhaka 1207 , 01713918583
790 তামা�া তাবা�� ম , 317/B, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01763987397
791 তামা�া সুলতানা , Room No-307/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 , 01882119553
792 �মাঃ �মাশাররফ �হাসাইন , Shaheed Taj Uddin Ahmed Hall, Room no 207, BSMRAU, Salna, Gazipur. , 01932102466
793 মাহমুদা �বগম , ২০৪ �ম নং,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01878071682
794 তামা�া িদলশাদ িরিম , সুহািসনী দাস হল ( পুরাতন ), িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01767852285
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795 সজীব সরকার , 340/D, Fazlul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01730663545
796 শরীফ আহা�দ , ক� নং: ৩০৪, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�াল, চ��াম-৪৩৩১ , 01789949788
797 জা�াত� ল �ফরেদৗস , �ম নং: ৪১৭, �বগম খােলদা �জয়া হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়। , 01930974602
798 �মাঃ আ�সু সামাদ , ক� নংঃ ২০৪ নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01712629700
799 �মাঃ শিফকুর রহমান , 213/A, Nawab Siraj-Ud-Doula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01754684235
800 �মাঃ মাসুদ রানা , Room No: 236/D, Fazlul Haque Hall, BAU, Mymensingh , 01738568469
801 িনশাত তাসনীম , �ম নং-২০২,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01795118944
802 বিন আিমন , �ম নংঃ ২১৩/এ, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01781484655
803 �মা. জিহ�ল ইসলাম , ২২৯/গ, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01751318441
804 �মাবাে�রাত� ন জা�াত ননী , �ম নং- ৪২১, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,িদনাজপুর ৫২০০ , 01767227435

805 এম,এ,কাইয়ুম , Room No: 908, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Zakir Hossain Road, Khulshi-4225,Chattogram. ,
01521224184

806 �মাঃ ফয়সাল �হােসন , �ম ন�রঃ ৬০৪, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭ , 01521459964
807 �মাঃ �মা�ার �হােসন , �ম নং -৩১০, আবদুস সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01739060342
808 ি�য়াংকা রানী , কৃষকর� �শখ হািসনা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01768887594
809 এস. এম. আিসফ হাসান , ২৩০/C, �হােসন শহীদ �সাহ ্রাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01701035345
810 কাউছার আহেমদ মজমুদার , House#186, Al-Islah, North Baluchor, Sylhet-3100, Bangladesh; Mobile: 01703480252 , 01703480252
811 অংকুর বিনক , 232/F ; Shahjalal Hall ; Bangladesh Agricultural University ; Mymensingh-2202 , 01792189229
812 �মৗসুমী আকতার , ক� নং:৩১১ �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01790202506
813 �মা: সােদকুল ইসলাম , Room No-317, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01738276277
814 এমিড, এসেক, ছািবত , ক� নংঃ ৩৩৪, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01557740693
815 �মাঃ িমনহাজলু ইসলাম , Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Room no-219, Sher-E-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01767644977
816 �মাঃ ইমরান �হােসন , নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �কঃ িব, �ম নং - ৪১১, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01521213516
817 তাসিলম হাসান , Room number: 339/KA Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 , 01746684461
818 �মাঃ নাঈম হাসান , 460/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01717714214
819 ��প কুমার কুন্ড�  , 418/B, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01714871808
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820 �মাঃ �রাকনু�ামান , 342/B,Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202. , 01728572342
821 �মাঃ রিবউল আওয়াল , 428/C, hossain shahid suhrawardy hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01748558253
822 �মাঃ �জয়াউর রহমান , �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল; �ম নং-১৩০; �ক-িড; বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01757494387
823 মা�জ�য়া আ�ার মিনকা , �ম নং: ২০১, সুহাসীিন দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01767826658
824 �তৗিকর আহেমদ , Room No. 430/C, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangldesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01718241680
825 আল-ওয়ািসফ , Room number : 318, B Block, Sher-e-Bangla Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01751277776

826 �মারসািলন হাসান , বাসাঃ-�শের বাংলা হল,ক� ন�র-২০৮, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ ; �পা� অিফসঃ-�মাহা�দপুর-১২০৭;
উপেজলাঃ- �তজগাওঁ ; �জলাঃ- ঢাকা । , 01710380792

827 শাহাদাৎ �হােসন �সায়াদ , �ম নং- ৪৭২,�ক নং- ক,ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ। , 01742564104
828 �মাঃ আ�লু লিতফ জনী , 331/D; Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202; , 01745557390
829 �মাতািহর বখ্ত �কােরশী িশপু , হ� মায়ুন রিশদ �চৗধুরী হল, �ম নং : ২৫৪, িসেলট কৃিষ িবদ�ালয়, বালুচর, িসেলট-৩১০০ , 01521461453
830 �রহনূমা �মািবন মাইশা , Abash 7/C, Baruthkhana point, Nayasarak, Sylhet , 01764309430
831 �মাছাঃ আেমনা খাত� ন , 118/B, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01755260663
832 আসমাউল হ� সনা নূপুর , Room No.: 320, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01747078372
833 অনন�া িব�াস �সামা , Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka 1207, Chandana Bhaban,Stuff Quarter, 2nd floor. , 01927705016
834 চােমলী আ�ার �সকত , সমতা-৩৬,চািলব�র,িসেলট। , 01531774090
835 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , Room No. 424/C, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangldesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01673415102
836 �জসিমন জাহান , Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh,2202 , 01827946612
837 িসনিথয়া মিরয়াম , হাউস না�ার ২৭, িদলু �রাড, িনউ ই�াটন, ঢাকা ১২১৭ , 01772134812
838 ফারজানা শবনম পুনম , �ম ন�র: ১৩৬ ‚ব�মাতা ফ�জলাত� ে�সা হল‚ চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনেমল সাইে�স িব�িবদ�ালয়,চ��াম , 01846435577
839 তান�জলা �ফরেদৗস , 216/C, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01765613383
840 �মাছাঃ জািকয়া হাবীব সুরভী , ৫০৯/খ, �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ, ২২০২। , 01784992230
841 নাঈমা নািগ �স , শামসুন নাহার হল, �ম নং ৪৩৪, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01551813238
842 ফারহীন আনজমু �চৗধুরী , 227, TAPOSHI RABEYA HALL, BAU, MYMENSINGH , 01788135942
843 শারিমন আ�ার , ৩ নং ওয়াড�, চরফ�াশন, �ভালা। , 01781112772
844 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , �ম নং-৩২০,তাজউ��ন আহােমদ হল ,হািব�িব,িদনাজপুর , 01737777095
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845 �রামানা শারিমন িরপা , 516/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01875923367
846 শা�া রানী সাহাজী , সুহািসনী দাস হল (পুরাতন), িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01741982485
847 �মাঃ মাসুদ রানা , Room No. 225/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01774614039
848 সােদক আহমদ মা�ফ , House# Agrani 172, Road# Londoni Road, Subidbazar, Sylhet-3100,Bangladesh Mobile: +8801710904741 , 01710904741
849 হ� সিনয়ারা খাত� ন , Room No.: 330, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01744980076
850 তািতয়া িব�াস , Room No.: 202, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01750234207

851 �মাঃ আবুবকর িস��ক , Room No: 612, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. ,
01926700434

852 তানভীর আহে�দ , �ম নং ৪০৫; আ�সু সামাদ আজাদ হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট। , 01737895214
853 �সৗরভ �চৗধুরী , �ম নংঃ ৫০৯ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01761443334

854 সা�জদ হাসান বা�ী , Room no.: 612, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. ,
01733762110

855 �মাছা: সুিম আ�ার সাথী , Room no: 217/A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01762903349
856 �মাঃ আসাদু�ামান , Room No. 230/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01743660961
857 �মাসা: িমত�  পারভীন , TAPOSHI RABEYA HALL, BAU, MYMENSINGH , 01776729541
858 মুহা�দ আবু তালহা , ৩২৯/�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01911272894
859 �মাঃ ফয়সাল ইসলাম , ৯৪৭/১,পূব � মিনপুর,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ , 01684156145
860 ওয়ািহদা জা�াত , ক� নংঃ ৪০৩, �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01780359183
861 �মাছা: উে� হানী িরয়া , রহমত� ে�সা হল, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন , 01741451213
862 �সয়দ শািফউল আদম �দওয়ান , BASHARHAT, HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY,DINAJPUR , 01738408765
863 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , ৩৭/১, মােলক ম�ানসন, �বগম বাজার �রাড, চকবাজার, ঢাকা , 01835307551
864 সুমাইয়া ফািতমা , �াম: শাহপুর, �পা�: শাহপুর, �জলা: খুলনা, িবভাগ: খুলনা। , 01780207456
865 �শা� কুমার , Room No: 428/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01738269224
866 �মাছা: খািদজা খাত� ন , Room No.: 301/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01794172097
867 �দওয়ান সাদ উন আরাফাত , Room No: W-10/ Shaheed Jamal Hossain Hall, BAU, Mymensingh , 01741111960
868 মাহমুদুল হাসান , ক� নং- ৩২৬, শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর- ১৭০৬ , 01744343450
869 �মৗ ছ�া সাহা , �ম নং: ৪০৮, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01793354641
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870 মািফয়া আফেরাজ , �ম নং-২১০, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01758499649
871 মুহা�দ আল মামুন , Assistant Professor, Department of Pathology, Sylhet Agricultural University, Sylhet. , 01725364774
872 �মা:�েবল �হােসন , 224/C, SHAHEED SHAMSULE HAQUE HALL.BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01738145460
873 �মফতাহ� ল জা�াত , Room No.: 232, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01746013308
874 �মাছাঃ হািমদা আ�ার , �ম নং-231, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01706743506
875 শামীমা আ�ার , Room No: 427, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01737473254
876 �মৗিল ম�ল , ২০২/খ , �শখ ফ�জলাত� েনছা মু�জব হল , বাংেলাদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01789909090
877 �মাসাঃ সুরাইয়া শারিমন , �ম নং-২১১, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01744548095
878 সািদয়া আফিরন , Room No: 205, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01675777660
879 �মাছাঃ খািদজা খাত� ন , �ম নং-১৪৭, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01779089166
880 ফািহমা খাত� ন , Room No.: 206, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01768572040
881 �মাছাঃ �জাবায়দা নাজনীন , �ম নং-426, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01774555305
882 তনু�ী পাল , Room no: 316/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01787313957
883 �সাদ কুমার সাহা , Room No.: East-15/ Shaheed Jamal Hossain Hall, BAU, Mymensingh , 01751471259
884 নাঈমা সুলতানা িতিথ , Room No: 209/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01783692858
885 �মাছাঃ মিরয়ম খাত� ন , �ম নং-২৫৯, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01754181979
886 নবনীতা ন�ী , 305/KA, SHEIKH FAZILATUNNESA MUJIB HALL, BAU, MYMENSINGH , 01710689368
887 সিরফা খাত� ন , Room no: 314/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01750894982
888 তািনয়া আ�ার �মৗ , Vill: Naruhati, P.O: Shatbaria, P.S: Sujanagar, Dist: Pabna , 01794916513
889 আি�য়া খাত� ন , Room No: 312, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01775254810
890 শতা�ী �ঘাষ , �ম নংঃ ২০৫(খ), �শখ ফ�জ়লাত� নেনছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01791153600
891 �জসিমন ইসলাম �জিরন , Room no: 420, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01521417153
892 �মা: ফিরদ-উজ-জামান , Room No.: 426/C Hossain shoheed suhrawardy hall,Bangaldesh Agricultural University, Mymensingh , 01791950995
893 মাহবুবা মু�া , Vill: Bhuapur, P.O: Bhuapur, P.S: Bhuapur, Dist: Tangail. , 01961737537
894 ফােতমা ত� জ �জাহরা , N-11, �রােকয়া হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা - ১০০০ , 01689614817
895 �মাছাঃ মিরয়ম আ�ার , Room No. Rest-3, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01732055301
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896 শারিমন জাহান , Room no: 307/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01521204804
897 তাসিনয়া �হােসন মুনমুন , ক� নং-৪০৬/ক, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ। , 01760200539
898 �চতী �দ পুজা , Room-315, Krishakratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agicultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01687937840
899 জয়ুাইিরয়া িবনেত জসীম , �ম নং ৭০৮ (�ত�য়), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01778302006
900 �মাছা: আিতকা পারভীন , Room No: 205/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01780705952

901 অজয় �দবনাথ , ক� নং ৯০৬, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। �মাবাইলঃ
+৮৮ ০১৫১৬১১৫৪০০, ইেমইলঃ ajoydevnath85@yahoo.com , 01516115400

902 �মাঃ �মেহদী হাসান , Room number: 414, Block: B, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01723766744
903 তাসিনয়া জা�াত , তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01793815654
904 সু��তা �চৗধুরী , Room No. 108/A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01671839058
905 শামীমা ইয়াসিমন , Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01777950956
906 �মাঃ ইমরান �হােসন , Room No. 413/B, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01747832404
907 �মাঃ �সাহানুর রহমান , তাজ উ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01747136180
908 �মাঃ হািমদুর রহমান , Room No: 402/A, Shaheed Samsul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01723815942
909 �চৗধুরী আল-মাহমুদ , 327/C, Shaheed Shamsul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01621425613
910 জািরন তাসিনম , Room no: 214, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01521336229
911 ই�া পাল , বািড় নং - 4, �ক - E, দি�ণ বন�ী, ঢাকা- ১২১৯। , 01620117934
912 জয়নাল আকতার �জপু , Vill: Khorda Gohira,P.O: Dovashir Hat, P.S: Anowara, Dist: Chattogram , 01836795209
913 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন , ১২/ক-িড/২, �রাড নং-২, শ�ামলী, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01710474405
914 নািছমা খাত� ন , �ম নং-খ ১২৭, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় রাজশাহী-৬২০৫ , 01756986996
915 সু��তা হক ি�য়া , Room No. 506/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01728835912
916 সান�জদা �হােসন িপউ , �ক-�জ, �রাড-২, হাউজ নং ১৮, বন�ী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। , 01673215537

917 �মাছাঃ শারিমন আ�ার , ROOM NO-317, TAPOSHI RABEYA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 ,
01749799123

918 মীর রাউফুর রহমান , 418/B,Shaheed Shamsul Haque Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01712568939
919 আয়শা আফেরাজ দুলালী , �ম নং-৪১০, রহমত� ে�সা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01786922211
920 �রেবকা সুলতানা , Room No: 413/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01761029050
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921 শাহানাজ �ফরেদৗসী �সজঁিুত , Room No: 119/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01754796989
922 কািনজ ফািতমা , �ম নং- খ ১২৭, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737622422
923 �মাঃ নূর নবী ইসলাম , �ম ন�রঃ ২১২, নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১২০৭ , 01737749350
924 তামা�া নাজনীন মুনা , 209/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01838159914
925 ফাহাদ িবন মিশউর , বাসা নং: ১৮৫, ওয়াড নং: ০১, �রাড: ০১, বাকৃিব �শয �মাড়, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ। , 01714304241
926 ফিরদা �বগম , আজাদী- ৪৯, িমরব�ট�লা, িসেলট-৩১০০ , 01728035075
927 �মাছা: রােবয়া সুলতানা , KEWATKHALI, SADAR, MYMENSINGH , 01740375433
928 �মা: মিশউল আলম , ��াট-৫িব, বাড়ী নং-১৪৮, �রাড নং-১৯,,�ক-�ক, দি�ণ বন�ী রামপুরা, ঢাকা , 01711242823
929 মাফেরাজা খাত� ন , �ম নং- খ ২০১, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01738470650
930 িশউিল আ�ার , Room No: 308/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01759577119
931 আ��ুাহ আল মাহমুদ , �ামঃ খামার ঝাড়বাড়ী (মাহ� ত পাড়া) , ডাকঘরঃ পুলহাট-৫২০০, উপেজলাঃ সদর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01741698264
932 শ�া কম �কার , �ামঃ উ�র �চৗিকরপাড়, ডাকঘরঃ নােটার-৬৪০০, থানাঃ নােটার সদর, �জলাঃ নােটার। , 01701042740
933 �মাঃ সামসুল ইসলাম বািছত , �ামঃ খাজাকালু, �পাঃ লালাবাজার- ৩১১৩, উপেজলাঃ দি�ণ সুরমা, �জলাঃ িসেলট, বাংলােদশ , 01731359929
934 �মা: �মেহদী হাসান , Room No: 214/D, Shahajalal Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01753784924

935 খায়�ন নাহার আজাদ , C/O- Abul Kalam Azad, Holding- 20 (9/10), Brahmapara, Arambag, Banorgati, Post- Sonadanga (Post code- 9100), Khulna. ,
01831330658

936 তাসিলমা সুলতানা , Room no: 418/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01770092479
937 �মাঃ �জয়া উ��ন পােভল , নবাব িসরাজ উে�ৗলা হল,�ম-২১৩,�শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শের বাংলা নগর,ঢাকা ১২০৭ , 01686925673
938 নুসরাত সািবহা জয়া , Room No.: 302, Road Side, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01761618885
939 �মাঃ ইবেন-িসয়াম-জয় , Room no: 415,Kabi Kazi Nazrul Islam Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University,Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka-1207 , 01741895196
940 �মাঃ আবু সুিফয়ান , �ম নং- ২৫৪, শহীদ হিববুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01736072824
941 �মানা মাহজ্ািবন , Room No: 302/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01797706534
942 �হামায়রা আনজমু িনশা , Room No: 116, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01786991739
943 �সামা কুন্ড�  , Village: Maiz Para, Post: Maddha Palli, Upazilla: Narail Sadar, District: Narail. , 01754802255
944 জা�াত� ন নাঈম , Boyra Uttar Para, House No. 185, Road No. 01, Ward No. 01, BAU Last Moor, P.O.: BAU, Upazila: Sadar, District: Mymensingh , 01759611288
945 কং�ীভ কুমার কিবরাজ , W-12, Shahid Jamal Hossain Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01789404333
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946 �মাছা: মমতাজ আ�ার , Room No: 518/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01751614984
947 �জসিমন আ�ার , Room no: 202, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01795955242
948 �মাঃ তিরকুল ইসলাম , Shere bangla hall,room no.230,B -block,shere bangla agricultural university , 01757470061
949 সািদয়া জাহান , Room No: 315/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01767619333
950 সাবিরনা নাসিরন , Boyra Uttar Para, House No. 185, Road No. 01, Ward No. 01, BAU Last Moor, P.O.: BAU, Upazila: Sadar, District: Mymensingh , 01794650895

951 িব�ব কুমার সরকার , �যে�, ডঃ সােলহা �জসিমন, �েফসর ও ডীন, কৃিষ অনুষদ, িফশারীজ িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। �মাবাইলঃ
+৮৮০১৭১২০০৮৪৩৩ , 01748014050

952 �মাছা: আফসানা আনছারী , পূব � ব�ৃাবন পাড়া , ব�ড়া সদর-5800, ব�ড়া , 01672094600
953 �মফতাহ� ল জা�াত , শামসুন নাহার হল, �ম নং ৩৪০, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01796640030
954 ইফফাত নূর জাহান , 44/H, Doulat Munshi Lane, Krishtopur, Mymensingh Sadar, Mymensingh-2200 , 01729888198
955 সািদয়া �ফরেদৗসী িনমু , Room no: 430, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01733761160
956 মাজহা�ল হক মজমুদার , Room no:West 11, Saheed Jamal Hossain Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh 2202 , 01787097666
957 আমরীন তাবাস্ সুম িসনিথয়া , ১১৮, পূব � �গাড়ান, িখলগাওঁ, ঢাকা- ১২১৯। , 01675113943
958 অনািমকা িনশাত , Room No: 105/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01737404257
959 অণীক �পা�ার , ২২৮/িস, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ-2202 , 01931304565
960 �মাঃ মাহমুদুল হাসান , Room No.-202/A, Shaheed Najmul Ahsan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01730606434
961 সু��তা দাস তৃষা , Room No: 205/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01744531263
962 শািকলা আ�ার , Room No: 204, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Shar-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01703803194
963 সািদয়া আফিরন , �ম নং-103, আইভী রহমান হল (স�সারণ-1), হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01780730167
964 �মা.  সা�াদ �হাসাইন , Room No. 413/B, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agriculcural University, Mymensingh-2202 , 01737899196
965 মাহবুবা আ�ার �সািনয়া , Room No. 304/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01709212191
966 শারিমন খাত� ন , Kewatkhali, Sadar, Mymensingh , 01766296025
967 �মাছাঃ �লনাহার আকতার , ৫০৭-�সনপাড়া পব �তা, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01615604490
968 �দবাশীষ পাল , �ম ন�রঃ ৪৬২, শহীদ রা�পিত �জয়াউর রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-৫২০০ , 01714462635
969 নাসরীন আ�ার , Room No: 205/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01794377993
970 �মা. আিসফ কায়সার , কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা - ১২০৭ , 01521304068
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971 ফাহিমদা সুলতানা , Room No: 517/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01740721940
972 নাঈম আহে�দ , �ম নং - ৩০৯, নবাব িসরাজউে�ৗলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,ঢাকা-১২০৭। , 01717790702
973 সাথী রানী �মাদক , �ম নং-301, আইিভ রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01749123647
974 নাজনীন নাহার , Kewatkhali, Sadar, Mymensingh-2201 , 01756779366
975 মার�জনা আ�ার , তাজমহল �রাড,কৃিষ মােক�ট, �মাহা�াদপুর,ঢাকা , 01755132357
976 �মাছা: িমিল আরা , Vill: Kewatkhali, P.O: Kewatkhali, Upazila: Bolashpur, Dist: Mymensingh , 01755273770

977 ইসরাত জাহান মুমু , এ�ােন� ১-১০১, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর ১৭০৬। ,
01719647856

978 সাবিরনা হািবব , 809,East Monipur. Mirpur-2, Dhaka-1216 , 01789345873
979 আিফফাত� জ জা�াত , �ম না�ারঃ ৩৩২, ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-৫২০০ , 01773733727
980 সায়মা জা�াত , �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01728692298
981 �মাঃ ইয়ািছন িময়া , �ম নংঃ ২০২/এ ,�হােসন শহীদ �সাহ ্রাওয়াদ� হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,ময়মনিসংহ - ২২০২ । , 01838791078
982 খাই�ন নাহার িসিথ , 214/B,SULTANARAZIA HALL,BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY ,MYMENSINGH , 01521123894
983 �মা: আ�সু সবুর , �াম : জা�া্ঈল, �পা.: ট� েকর বাজার, থানা : জালালাবাদ, উপেজলা : িসেলট সদর, �জলা : িসেলট। , 01720184665
984 সালমা আ�ার , B/314, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01758768645
985 নুসরাত জাহান , Mymensingh Hamid Uddin Road, Kanchijuli , 01739936828
986 �মাঃ �িহদ হাসান , Room No: 217/E, Isha Khan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01750242454
987 জািকয়া আেবদীন , Room No. 130, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01792290414
988 সুরাইয়া �জত�  , Room No: 303, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01738510297
989 �মাঃ �সােহল রানা , �ম নংঃ ১০৩,শহীদ তাজঊ�ীন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় (বেশমুরকৃিব),গাজীপুর-১৭০৬ , 01837641934
990 �মাছাঃ িমরা খাত� ন , ক� ন�রঃ ৩০৭ ম�ুজান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01751908381
991 নািদরা সুলতানা , Room No: 508/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01783107004
992 সাবরীনা �মা�ফা , Room no: 305/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01747423341
993 বুলবুল আহে�দ , ৩৩৩/গ,ফজলুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ -২২০২ , 01743803493
994 �মাঃ আিতকুর রহমান , ক� নং: ২১২, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। , 01799642274
995 মু�ারী আরজমু ত�া , Room No: 508/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01776042489
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996 স��তা পাল , জািকর �হােসন �রাড,লালমা�টয়া,ঢাকা-১২০৭ , 01764951795
997 সািকব �হােসন সাগর , 409/A, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BAU-2202 , 01798592768
998 �কাইয়া আ�ার িলমা , Room No: 135/ D, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh , 01776624513
999 �মাঃ অিহদুল ইসলাম , �ম নং-৪০৫/এ,�হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ। , 01723372902

1000 শামীমা শা�ী , ক� নং-১১১, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01780276696
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : খাদ� ও কৃিষ িব�ান

# আেবদনকারীর নাম
1001 কাম�ন নাহার সায়মা , ৩৬৭/৪, প��ম ভূ�িলয়া, �পা� অিফস ও �পা� �কাড: ড� েয়ট-১৭০০, উপেজলা: গাজীপুর সদর, �জলা: গাজীপুর। , 01683255173
1002 সুলতানা না�জয়া , বািড় নং ০৭, �রাড নং ০১, �ক িনউ ‘আই’, হািলশহর , চ��াম , 01631870404
1003 �মা: রােশদ খান , �াম: উ�র কয়া , কাজী পাড়া , ডাক: কয়া , থানা: কুমারখালী , �জলা: কু��য়া , 01616544647
1004 �মাঃ িরয়াজলু ইসলাম , Room No: 624, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01749655931
1005 �মাঃ সাইফুর রহমান , হ� মায়ুন রশীদ �চৗধুরী হল (ক� নং-৩৬২), িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01611091233
1006 �সয়দা নুসরাত জাহান �মৗ , ইলা িম� হল, �ক-িব, �ম নং-১০৪, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর - ১৭০৬। , 01521460897
1007 তাসিনয়া রহমান , Room No: 332, Taposi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01727931555
1008 �মাঃমাহফু�ামান , 234/E ; Shahed Nazmul Ahsan Hall ; Bangladesh Agricultural University ; Mymensingh-2202 , 01773895599
1009 তাপস চ� পাল , ৪৬১/ক ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01770402222
1010 সািদয়া আফিরন তা�ী , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01521221492
1011 �মা: �শােয়ব �হােসন , Room no: 112/East, Isha Khan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01751074783
1012 র�া পারভীন , �ম নং-৫০২, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01640118073
1013 ি��া রায় , Room no.502, Krishokratno Sheikh Hasina Hall,Sher -e-Bangla Agricultural University ,Dhaka -1207 , 01774495080
1014 �মা: �মািমনুল হক , Room no: 306/A, Fazlul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01773059117
1015 ফােতমা আ�ার সুিম , Dorga road,kendua Bazar, Netrokona , 01682442498
1016 �মাঃ আিম�ল ইসলাম বাবুল , Room No. 215/D, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01710403064
1017 �মাঃ িমজানুর রহমান , Room no: 115/East, Isha khan Hall, BAU. Mymensingh -2202 , 01744506641
1018 �মাঃেসালায়মান �হােসন , শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল(�ম নং ২১৬), ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর। , 01904046723
1019 তামা�া ইয়াসিমন , গণঃ১, �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01622665375
1020 শাহ�ল আলম , Flat C, 88/7, Shagordhigir Par, Sylhet , 01749888326
1021 আিফফা আজাদ , Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01778749861
1022 হািলমা আ�ার খাত� ন , Room No: 135, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01671115391
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1023 খািদজা আ�ার , গণঃ১, �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01983688709
1024 লাকী আ�ার , Vill: Gouripur, Post: Fulbaria, Upazilla: Fulbaria, Dist: Mymenisngh , 01771909151
1025 নাজিমন নাহার , Room No: 204/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01770810804
1026 মায়ািবনী সরকার , Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Room No. 208/B, BAU, Mymensingh , 01783105911
1027 ইয়ািছন আলী , ৩২৪/িড, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01738029404
1028 �মাছাঃ �হামায়রা খানম , Room No: 509/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01755193549
1029 �মাছা: আিরফা খাত� ন , Room No. 508/KA, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Sadar, Mymensingh-2202 , 01770596190
1030 উে� হািববা �মাছাঃ জািকয়া , Room No. Rest-3, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01717301968
1031 �মাঃ িরয়াজউ��ন কিরম , 112/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultual University, Mymensingh , 01773355261
1032 �মাঃ মাহমুদুল হাসান , Room No. 240/D, Hossain Shaheed Suraharwardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738733673

1033 িপ. �ক. এম. �গালাম রহমান , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটির, �ম নং-১০২, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫ , 01723778028

1034 �মাছাঃ মা�ফা আকতার , Room No: 509/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01738500639
1035 শারিমন মুিশ �দা �মৗরী , Vill: Purbo Goalpara, P.O: Thakurgaon-5100, Thana: Thakurgaon Sadar, Dist: Thakurgaon. , 01768837103

1036 কুমারী জুঁ ই রায় , ড. �মাঃ আিমনুল হক, �েফসর, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। �মাবাইলঃ
০১৭১৬৯৬১৯১৪ , 01770718977

1037 তাছিময়া পাঠান , Room No: 215, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01946925001
1038 নওরীন হক িতিথ , Room no: 13/Kha (Annex), Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01756925290
1039 �মাছা: ফােতমা ত� জ ্জা�াত , Room No: 502/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh- 2202 , 01834770319

1040 �মাছাঃ রা�াকুন জা�াত , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটরী, �ম নং-১০২, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী
িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। �মাবাইলঃ ০১৯১৪২৫৪২৩৩ , 01738553268

1041 মিরয়ম আ�ার �মৗসুমী , Room No: 313/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01780020219
1042 মুসিফকার ইয়াসিমন , Room No. Rest Room-2, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01780509866
1043 িশমুল পাল , Room No: 113, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01704053937

1044 কায়মুন নাহার , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটরী, �ম নং-১০২, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫। �মাবাইলঃ ০১৯১৪২৫৪২৩৩ , 01790251511

1045 শায়লা শারিমন , Room No: 13/B, ANNEX, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01782653848
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1046 �মাঃ ওসমান গিন , Room no.-461, Humayun Rashid Chy. Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet. Mobile: 01740401460 , 01740401460
1047 জা�াত� ল �ফরেদৗস িরয়া , Room No. Isolation-8, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01781268345
1048 ফারজানা আফেরাজ , �ম নং- ২০৫, �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01953312395
1049 জািকয়া সুলতানা , Room No-3005, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01988298281
1050 কািনজ তািহরা , গণঃ১ �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01795047174

1051 �মাহা�দ আবদুর রিহম , �ম নং-৮১২, বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনারী এ� এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। ,
01877225733

1052 এস. এম. নাজমুন নাহার িলয়া , Room No. 103/Ka,Sultana Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01762942121
1053 �মাসা. শাবানা নাসিরন , �াম: আদমপুর, �পা�: বড়গাছী হাট, উপেজলা: �ভালাহাট, �জলা: চাপঁাইনবাবগ�। , 01762618607
1054 সাবিরনা মমতাজ পাপিড় , Room No: 323/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01754268168
1055 সাইফা নাসার তৃষা , Room no 129, Taposhi rabeya hall, River side, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01689760743
1056 তাজনীন-জাহান , �ম নং-৫১১, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01753928384
1057 িসরাজমু মুিনরা শারিমন , Room No. 103/A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01771553466
1058 ফািহমা সুলতানা , House No: 629, Animal Husbandry Road, Raghaichatty, Gafargaon-2230, Gafargaon Pawrashava, Mymensingh , 01784560509
1059 �মাঃ ইসমাইল �হােসন , 107/A Sheed Nazmul Ahasan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01744589304
1060 �মাসা: তািনয়া আ�ার , Room No: 114, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01704012224
1061 �মাঃ হায়দার খান সুজন , �ম নং ৩২৫, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01717950488
1062 �মাঃ সােনায়ার �হােসন , �খারেশদনগর,গ�ামাির,�সানাডা�া,খুলনা. , 01762474307
1063 তাসিনম তারা�ুম পূণ �া , বািড়-৩৭, �রাড-৩, �ক-ই, বন�ী, রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। , 01521515653
1064 তৃষা িব�াস শা�া , Room No: 12/B, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01859602932
1065 �মাবাি�রা তাবাসসুম , Room No. 217/Kha, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01987312520
1066 শরীফা মিম �তা নূরী , �ম ন�র ন�-১(২০৩),ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, সালনা, গাজীপুর , 01521217646
1067 সুিম আ�ার , �ম নং-328, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01750836463
1068 আিনকা তাহিসন শরীফ , ৭৭, ��েস� �রাড, �ীন �রাড, ঢাকা-১২০৫। , 01672494815
1069 নুসরাত জাহান , Room No: 506/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01795335915
1070 নুসরাত ইয়াসিমন , Room No: 17/B, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01722961876
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1071 �মাছা: কাম��াহার খাত� ন , Room No: 118/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01755489294
1072 িদলারা ইসলাম নীলা , Room No-307, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01787015400
1073 আফসানা িমিম , �ম নং-ঘ ১০৬,তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01751392130
1074 রািফয়া আ�ার , Room No: 309/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01778003025
1075 �মা: আেরিফন আলী , ৩০৫ নং �ম, শাহ এ.এস.এম িকবিরয়া হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01773072745
1076 সান�জদা তাসিনম , �ম নং: 217, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হািব�িব, িদনাজপুর , 01777239539
1077 মুশিফকা নুসরাত , Room No: 437/D, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01765349377
1078 কািনজ আফেরাজ , Room No. 428, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01752139937
1079 �মাছাঃ িস��কা জাহান , গণ-০১, �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01746832830
1080 শারিমন সুলতানা , ক� নং-২০২,ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় গা�জপুর-১৭০৬ , 01983776725
1081 নাঈমা ইসলাম �পা , Road#03, Block#D, House#11, Banasree, Rampura, Dhaka-1219 , 01703796976
1082 �জ�ািতকা রায় , Room No: 310/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01799497999
1083 অ�জতা �শহরীন রা�াক , ৭৩/২, এিডিড �স�াল পাক�, ��াট নং-৪/এ, �স�াল �রাড, ধানম��, ঢাকা-১২০৫। , 01833027088
1084 �মাছা: শামীমা ইয়াসমীন , Room No: 318, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01768794459
1085 সমাি� পাল শ�ামা , �ম নং: ১০১, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01636124613
1086 রাজ ুআহেমদ , �ম নংঃ ৪৫১, হ� মায়ূন রশীদ �চৗধুরী হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01834162850
1087 �মাঃ রা�জব �হােসন , 333/F, SHAHJALAL HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01711315921
1088 �মা: আ��ুাহ-আন-নুর , Room No: 122/D, Shahed Nazmul Ahsan Hall, BAU, Mymensingh , 01766046776
1089 �মা. শািকল ইসলাম , ৩০২/ক, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01767091706
1090 �ভাশীষ চ� , 34,Maharaja road,Mymensingh , 01772119797
1091 শাহানাজ পারভীন �মকী , Room No: 122/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01636215564
1092 সুজন আহেমদ , �ম-২১২,শহীদ তাজ উ�ীন আহমদ হল,বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01755784678
1093 শাওরীন শাহীদ , �ম নং- ৫০৫, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01863336856
1094 �মাহা�দ ইমরান , Room No. 416/B, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01792016351
1095 �মা: নাজমুস সািকব , Room No: 142/H, Shahajalal Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01976891287
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1096 �মাছাঃ শাহানা সুলতানা , Room No-420, Krishakratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. ,
01620825057

1097 অির�� সরকার , 10/3 HORI KISHOR RAY ROAD, AMLAPARA, SADAR, MYMENSINGH. , 01760037102
1098 �মাঃ সেরায়ার আলম , #৩২৩ কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01728051770
1099 জাহা�ীর আলম , িপতা: আনছার আলী, �াম: কামার বায়সা, ডাক: হঠাৎ গ�, থানা: সাত�ীরা, �জলা: সাত�ীরা। , 01759180520
1100 �মাছা: �রাকশানা খাত� ন , Room no: 511/Ka, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01797916616
1101 ফারহানা শারমীন , বাসা ন�রঃ১, রা�া ন�রঃ৩৩, �স�রঃ৭,উ�রা, ঢাকা , 01875205816
1102 অংকন হালদার , �ম নং-২০৪,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭ , 01748382214
1103 �মাছা: হ� মায়রা জা�াত , Room No: 325/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01725796353
1104 নূর আশরাফ , �ম নং : ১১০, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01679809547
1105 �মাছাঃ শামীমা আ�ার , VILL: KHATKHATIA, POST: KHATKHATIA, UPAZILA: RANGPUR SADAR , DIST: RANGPUR.. , 01751084470
1106 নাঈম অাহে�দ , Room No: 342/D, Hossain Shohed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738364844
1107 ইশিতয়াক আহেমদ , Room No. 234/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01796270422
1108 িস�াথ � রায় , �ম নং -১০৭, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর -১৭০৬ , 01762906775
1109 তনু�ী গাইন , Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01782068671
1110 �মাছাঃ মাঈদা পারভীন , 318, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01944484018
1111 যুগা�র �জরীন মীম , Room No: 107/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01733757275
1112 �মা: অা�লু কািরম , �গাে�ন টাচ ছা�াবাস, মিতহার, িবেনাদপুর, রাজশাহী , 01771816276
1113 কাকলী ফারহানা , House 37/7, Chatrapur Primary School Road, Boyra, Mymenshingh , 01521460108
1114 �মাঃ আিমনুল হক , Room No. 206, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur-1706 , 01521217647

1115 �মাঃ কাম�ল হাসান , Room No: 204 ,Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. ,
01965915606

1116 �মাঃ জািহদুল আলম ফরহাদ , �ম নং- ২০৯ ( এ- �ক ), নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01675826619

1117 �মাঃ হািফজ আল আসাদ , Room No. 206, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur-1706 ,
01515671558

1118 নাজমুন নাহার , Shuhashini Das Hall, Room No: 202, Sylhet Agricultural University , 01773626987
1119 অ�ময় হালদার , �ম নং :৩১৯, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01644419073
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1120 অসীম সাহা , �ম নং - ৩০৯, আ�সু সামাদ আজাদ হল , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01685147987
1121 �রেবকা সুলতানা , Vill: Garashin, Post.: Karatia, Thana: Tangail, Dist.: Tangail , 01965749740
1122 �মা.মাসুদ পারেভজ , বাসা-৬(িব-২),সড়ক-৫,�স�র-৬,উওরা,ঢাকা-১২৩০ , 01680150367
1123 িসফাত �হােসন , বাসাঃ ০৪, �লনঃ ১১, ওয়াড�ঃ ০৮, পূব � পদরিদয়া, সাতারকুল �রাড, উ�র বা�া, ঢাকা-১২১২ , 01914386737

1124 শারিমন ইয়াছিমন শা�া , �ম নংঃ 143, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�সা হল,চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়,জািকর �হােসন �রাড,খুলশী,চ��াম
4225 ,বাংলােদশ। , 01849206885

1125 ফােতমা-ত� জ-জাহারা , Shantichaya Residential Area, Shanti Company Road, P/O: Feni Sadar, P/S: Feni Sadar, District: Feni. , 01621353022
1126 জা�াত� ল িসফাত �মিক , �ম নংঃ ৪০৯, �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01516113146
1127 আিরফুল ইসলাম , �ম নং-৩৪৬, মাদার বখশ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01741389409
1128 িমথুন কুমার বম �ন , �ম নংঃ৩০১,শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল; বেশমুরকৃিব,সালনা, গা�জপুর-১৭০৬ , 01517822982
1129 নিলনী , বােঁশরহাট, হািব�িব, সদর, িদনাজপুর-5200 , 01715169986
1130 তাহিমনা আ�ার , 316, Taposi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh -2202 , 01916224747

1131 শবনম জাহান , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটরী, �ম নং-১০২, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫। , 01767556866

1132 আবু সালমান তালুকদার , ১/৬০৪, ই�ান � পাইওিনয়ার, ৩৬ পাইওিনয়ার �রাড, �স�নবািগচা, ঢাকা , 01712694592

1133 �মাঃ নাজমুল হাসান শাওন , ROOM NO-435/D, HOSSAIN SHAHEED SHORAWARDY HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY,
MYMENSINGH-2202 , 01753772477

1134 নুসরাত জাহান , Room No. 306/Road Side, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01779613356

1135 ফািতমা আলী , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটির, �ম নং-১০২, এে�ানিম এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫। , 01797864608

1136 �মাঃ আকতা��ামান , 314/B, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh – 2202 , 01746635536
1137 আ�জদা আ�ার , ৫১০/খ, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01794905226
1138 ইসরাত জাহান ইমা , �ম নংঃ ২০৫, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01719557076
1139 অ�জফা ইয়াসিমন িশলা , Room no: Ganaroom-2, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01775194381
1140 �মাছাঃ মাহমুদা আিঁখ , নগরপাড়া, �গালচ�র, রাজপাড়া থানা, রাজশাহী। , 01762925576
1141 �ফরেদৗসী আ�ার , Room No: 110/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01726482118
1142 নাজনীন নাহার , �ম নং-ঘ ২০২, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01777636916
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1143 �মাছাঃ সামছাদ খাত� ন , �ম নং-২১২, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01750883193
1144 �মাছাঃ শা�ী আকতার , �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়। �ম- ১০৫ , 01706315416
1145 �মাঃ �মান ফা�ক , �ম নংঃ ৫০১, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01714806469
1146 িবলিকস আরা , Room No: 309/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01710967655
1147 মাহবুবা ফােতমা , 9/20,Block-C,Tajmahal Road,Mohammadpur , 01627425843
1148 আিম�ন �নসা , “বনানী” �মাহা�দ বিদউর রহমান, বািড় নং-৯০১, ি�তীয় তলা (উ�র), ল�ীপুর ভাটাপাড়া, রাজশাহী-৬০০০। , 01741550547
1149 �মাঃ আিশকুর রহমান , Shaheed tajuddin Ahmed hall, Room no.214 , Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University , 01770952003
1150 জা�াত� ল �ফরদাউস , ক� নংঃ৪১০, �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭। , 01767922347
1151 �মাছা: শাপলা পারভীন পুত� ল , Room No: 320/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01749773400
1152 �মাছাঃ ফারহানা নাজনীন , ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01774658656
1153 �মাছা: পািপয়া শারিমন যুথী , Room No: 05/E, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01762926523
1154 তািনয়া সুলতানা কনক , A-204, Ila Mitra Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706. , 01515671712
1155 মিহবুল আলম �া� , 476/B, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01742754987
1156 তনয় সরকার , ৪৭১/ক, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01916177058
1157 �মাঃ আসাদু�ামান , �ম নং - ৩৫৯, হ� মায়ূন রিশদ �চৗধুরী হল , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01521460730
1158 �ফরেদৗসী শবনম , 325/Ga, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01939781989
1159 �মাঃ জািক�ল ইসলাম , East-14, Shaheed Jamal Hossen Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01866256942
1160 �মাঃ তানভীর জবুােয়র , �ম নংঃ ৪০১(িব), নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ । , 01516113147
1161 জািময়া ইসিমতা , �ম নং-২০৩,তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01741762966
1162 ফারজানা আ�ার নওরীন , Room No: 232, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01794649573
1163 মাসুমা জাহান আিখ , ইলা িম� হল,�ম নং- িব-104, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর। , 01965906117
1164 �মাঃ �সাহরাব �হােসন , ROOM NO-206/B, SHAHJALAL HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01756676768
1165 �মানা রিশদ , ক� নং: ৩০৮, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01771031292
1166 �ভংকর দাস , �ম নং ১০৩, শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর ১৭০৬। , 01726092940
1167 জা�াত� ল �ফরেদৗসী , Room No: 201/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01756400558
1168 �মৗিমতা সাহা , Room no: 518/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01716520652
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1169 ফািরয়া ইসলাম �রৗ� ু, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬ , 01533559542
1170 �মাঃ আলমগীর �হােসন , ক� নং- ২০৭, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬। , 01738623361
1171 িনশাত তাসিনম , �াম : �সনপাড়া,ইসলামপুর ,ডাকঘর : মা�ড়া,উপেজলা: প�গড় সদর,�জলা:প�গড় , 01773220494
1172 স�া সরকার , Ila Mitra Hall, Rm no-118, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University , 01783446285
1173 �মাঃ �সােহল রানা , �ম নং:৩২৭,�শেরবাংলা হল,�শেরবাংলা কৃৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা ৷ , 01722771297
1174 �মাঃ জােবর আল নাঈম , 406/A, Shaheed Shamshul Haque Hall, Bangladesh Agricultural Universit, Mymensingh. , 01723505319
1175 এ.এস.এম. সালমান , ২২, সািদপুর, িশবগ�, িসেলট , 01812174535
1176 এ, �ক, এম আিরফুল আলম খান , ২২২,�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01911961707
1177 �মাঃ মাহমুদুল হাসান পাশা , ৬/৪, পাওয়ার হাউজ �রাড, বাইেলন-২,�কওয়াটখালী, ময়মনিসংহ , 01718181141
1178 �সািনয়া আ�ার , �ম নংঃ ২১৪, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল । , 01775325929
1179 সাদমান সািকব সবুজ , ২০০/িব ,এম �করামত আলী হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক,পট�য়াখালী , 01722021153
1180 �বানা তাবাস্ সুম , Room no:311, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural university, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01793498737
1181 দীনা আ�ার , �ম নংঃ ১০৭, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল । , 01825472727
1182 নুসরাত নািহদ নীপা , Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Room no. 114, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University , 01762249822
1183 �মাঃ �গালাম সােরায়ার , Room No.: 318/B, Hossain Shaheed Suhrawardi Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738276790
1184 সায়মা �চৗধুরী �ণ �া , ৪০২/৮,প��ম ভূ�িলয়া,ভূ�িলয়া,ড� েয়ট-১৭০৭,গাজীপুর সদর,গাজীপুর িস�ট কেপ �ােরশন,গাজীপুর , 01884362757
1185 আিখ বদ�ে�ছা , �ম নংঃ৫১১ ,কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01688735930
1186 �মাজাে�র �নামান , 318/West, Isha Khan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01740209201
1187 �মাঃ তািরফুল ইসলাম , �ম নং-304, নবাব িসরাজ-উদ্-�দৗলা হল , �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-1207 , 01925545298
1188 �মাছাঃ নািহদা সুলতানা , ক� নং- 306, িব��ং-D, আইিভ রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01725346847
1189 �মাসাঃ �রেহনা খাত� ন , Room No: Gono Room 2, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01939669215
1190 ��া সাহা , Room no: 439/D, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01757078023
1191 শা�া আহেমদ , Room No: 106/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01875876373
1192 অনািমকা দৃ�� , Room no: 423 (C-block), Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh - 2202 , 01761884311
1193 �মাছাঃ আিরফা ইয়াসিমন , �ম নংঃ ১৩২, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01773907273
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1194 �মাঃ আল-আিমন , Room no: 204, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706 ,
01728038355

1195 �মাবাি�রাত� ল জা�াত , Room No: 217/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01748695279
1196 �মাঃ জািহদুল ইসলাম , Room No: 109, Kabi kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01751343893
1197 অনুপম রায় , 415/B, Fazlul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01780537220
1198 সািদয়া �বলােয়ত িতশা , �ম নংঃ ২২৫, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01705246938
1199 আবু হািনফ , �ম নংঃ ৫০৩, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01620296092
1200 শািহনা আ�ার মনু , �ামঃ দাসপাড়া, �পাঃ দাসপাড়া, থানাঃ বাউফল, �জলাঃ পট�য়াখালী , 01763459722
1201 ইসরাত আনসারী জামান , aparajita hall,khulna university,khulna , 01726277878
1202 �মাঃ শওকত �হােসন ভূইয়া (জ� তািরখ : 18-04-1971) , ৪/এ,২৭৯, প��ম ভূ�িলয়া, ড� েয়ট, গাজীপুর , 01913191836
1203 �মাঃ সা�াদুল কিবর , জালালাবাদ ক�া�নেম�, বেট�র, িসেলট , 01850689528
1204 সুদী� তালুকদার , ৪২৭/িস, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01721482302
1205 ফারজানা ইয়াছিমন , 240/2 East Kafrul,Dhaka Cantonment,Dhaka-1206 , 01624501325
1206 সে�াষ িসংহ , �ম নংঃ ৩১৯, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, বেশমুরকৃিব,সালনা, গাজীপুর -১৭০৬। , 01766351387
1207 �মাঃ শািমম �রজা , M. A. Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi-4225, Chittagong , 01521225261
1208 িবমান িবহারী ম�ল , m. keramot ali hall(402/B Block) , Patuakhali Science and Technology University , 01851552985
1209 �মাঃ স�াট �হােসন , 314/west, Isha Khan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01834771312
1210 �মাঃ �েবল হাওলাদার , 13-B,Avenue-1,House-32,Mirpur 13,Kafrul,Dhaka-1216 , 01753838177
1211 �মাঃ জেুয়ল আলম , ক� নং ১০৪, ড. এম.এ. ওয়ােজদ িময়া িপএইচ.িড. ডরেমটির, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01722286794
1212 শা�ী আ�ার , �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল (�ম নং :3003), �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01722449735
1213 �মাঃ মাহামুদুল হাসান , �ম নংঃ৩১৯,শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল; বেশমুরকৃিব,সালনা, গা�জপুর-১৭০৬ , 01644419074
1214 �মাঃ আ��ুাহ ফারাজী , নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলােদশ । , 01799353740
1215 আসমা ইয়াসিমন স�া , �ম নং- 422 কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01516113214
1216 নাজমীর নূর , �রলপাড়া,চ�য়াডা�া সদর, চ�য়াডা�া , 01962599224
1217 আজমান খান �শাভন , 102/A, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01742128064

1218 মাহমুদা তাসনীম , Room No.:205,Krishakratno Sheikh Hasina Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University,Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka-1207, Bangladesh. ,
01557631191
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1219 শামীমা আহেমদ , Room No: 309, Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01777975396
1220 সােলহা আ�ার , 312/A, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University , 01781950618
1221 িমিথলা নাথ , Block-A,Road no.2,Bijoynagar, P.O: Airport, P.S: Patenga, District:Chittagong. , 01620868266
1222 আফসানা ইয়াসিমন ি�য়াংকা , Room No: 210, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01859500170
1223 �ন �া সুলতানা �জনী , �ম নং-213 �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01784641138
1224 �রামানা কিবর , Rest Room-1, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01763391112

1225 মাহমুদা আ�ার ির�া , ROOM NO:302,KRISHAKRATNA SHEIKH HASINA HALL,SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY,SHER-E-BANGLA
NAGAR,DHAKA-1207. MOBILE NO: 01935227061 , 01935227061

1226 মাসুদ রানা , �জয়া হল, �ম নং-363, হািব�িব, িদনাজপুর , 01752851952
1227 শামীমা নাসরীন , Room No. 19/B, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01781737140
1228 �মা: হানজালা রহমান , Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01738099964
1229 িফেরাজা আ�ার , Room No: 422, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01774249674
1230 �মাঃ আলািমন ইসলাম , ক� নং-২৪২/এইচ, শাহজ্ালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ । , 01749781713
1231 �মাঃ মাইনুল ইসলাম আহাদ , �ম নং-৬১৩,�ক-িব,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01863717974
1232 হাসনা নাসিরন �মৗট�সী , Room No: 425/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01733240680
1233 নুশরাত জাহান আনকা , Room No: 425/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01733240671
1234 গায়�ী রানী বম �া , Room No: Rest Room 2, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01744956498
1235 ছ� িফয়ানুর রহমান , Room-504,Abdus Samad Azad Hall; Sylhet Agricultural University , 01746797089
1236 �লাপা আনছারী , Room no: 106/C (Annex), Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01788424542
1237 �জিনয়া সুলতানা িশপা , Room No: 306/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01682149153
1238 �মাঃ মুশিফকুর রহমান , �ামঃ িশেরাইল মা�ার পাড়া, �পা�ঃ �ঘাড়ামারা-৬১০০, থানাঃ �বায়ািলয়া, �জলাঃ রাজশাহী। , 01739030524
1239 নাজনীন ইসলাম িনশাত , 207/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01782582919
1240 �মা: আিরফুল ইসলাম , �ম- ২০৪/ক, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01875911165
1241 আবু সাঈদ , �ম:-৩১৬, মিতহার হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01736581363
1242 সািনয়া রাইসা সুমনা , Md. Emran Hussain, C/O: Nahar Monjil, Deputy Registrar, 40/3, Kewatkhali, Sadar, Mymensingh , 01623027625
1243 �মাছাঃ তািনয়া আ�ার , Room No: 405/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01753621662
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1244 আর�জনা ইসলাম , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �ম না�ার -২০৮, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০ , 01949811218
1245 নািবলা সুলতানা �দালা , �ম নং-৪১১,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01758914928

1246 ফােতমাত� জেজাহরা এ�ানী , ক�ঃ১১৮, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ ,
01521217516

1247 হািলমা খানম ইভা , Room No: 513/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01762257304
1248 সািদয়া �মহিরন , Upazila Health Complex, Valuka, Mymensingh , 01742813463
1249 �মাঃ না�জম উ��ন , ক� নংঃ ১৩৮/িড, �হােসন শহীদ �সাহরয়ারিদ হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01763728982
1250 নুরশাদ রহমান , Room No-105, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01754558313
1251 ইশরাত শাবিরন , Room No: 311/C, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01700681271
1252 মা�ফা আ�ার ছ�া , Room No: 511/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01759801678
1253 জািমল আহমদ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, �রাম নং- ৩০৫, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট। , 01688224086
1254 �মাঃ সজীব হাওলাদার , �ম নং- ১০৭,এেন� ভবন, �শর-ই-বাংলা হল-১,পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01752603047
1255 �মাসাঃ উে� সালমা , �ামঃ মি�কপুর, �পা�ঃ রাজশাহী িচিনকল-৬২১১, থানাঃ পবা, �জলাঃ রাজশাহী। , 01797864283

1256 মু�ী আ�ার , Room No.- 308, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Sher-e- Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Mobile
No.-01766133069. , 01766133069

1257 রাখী �দব নাথ , Room No.: 213, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01723818918
1258 সােহলা আ�ার , Room no-228, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University. , 01731672732
1259 রাশমিন খানম , Room No. 202/A, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01764693232
1260 নুসরাত জাহান �মিক , Room No: 230, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01758070927
1261 ফােতমা ইসলাম , Room no: A-114, Illa Mitra Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706. , 01515671615
1262 সুি�য়া সরকার , Room no 418/Ka, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU , 01789329909

1263 হািমদুর রসুল নয়ন , ROOM NO-320/B, HOSSAIN SHAHEED SUHRAWARDY HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-
2202 , 01758295457

1264 �রজওয়ানা আলম , Room No: 308/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01793418289
1265 �মাছা: সােহরা খাত� ন , �ম ন�র: ১১৮, ব�মাতা �শখ ফা�জলাত� ে�সা মু�জব হল, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01762866868
1266 শারিমন ইসলাম , Room No: 416/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01521446703
1267 অনন�া ব�ানাজ� , Room No: 203/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01795016874
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1268 �মাঃ িরপন �বপারী , moon villa, 265, malibagh,dhaka-1217 , 01782767728
1269 �মাঃমামুনুর রশীদ , �ম নংঃ ২২৮, শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬ , 01641726268
1270 আফসানা ইয়াসিমন , Room No: 202, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01777335495
1271 �মাঃ �মা�ফা িবন আফজাল , 99/1 South Mollartak, Dakkhinkhan, Dhaka , 01632742254
1272 লািববা জাহান , লিতফ �ুল �রাড,িপ.�ট আই পাড়া, ডাকঘর: পট�য়াখালী সদর-8600,উপেজলা: পট�য়াখালী সদর,�জলা: পট�য়াখালী। , 01718400165
1273 সু��তা রানী পাল , Room No: 211, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01760123783
1274 রাজ�ী দাস , 203, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01860020558
1275 নূর নাহার , �ম-২০১,�ক-িব,ইলা িমএ হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গা�জপুর-১৭০৬ , 01839247791
1276 �মরী আ�ার , Room No: 215/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01793392113
1277 ফাহিমদা শাহিরন , �ম নং- ২০২, �ক- িব, ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬ , 01913483787
1278 শারিমন আ�ার , �ম নং-২০৫, �ক-িব, ইলা িম� হল , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা গাজীপুর-১৭০৬ , 01521216068
1279 উে� কুলসুম , পাওয়ার হাউজ �রাড, �কওয়াটখালী, ময়মনিসংহ-২২০২, বাংলােদশ। , 01943699849
1280 আ�জজা আ�ার �ঝনুক , ইলা িম� হল, �ক- A, �ম ন�রঃ ২১২, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর , 01751833134
1281 সাফা সুেরয়ানী , ৫৩/এ, প��ম �চৗধুরী পাড়া, হাজীপাড়া, ঢাকা-১২১৯ , 01766014471
1282 লুৎফুন �নসা সায়মা , �ম নং:১০৫,ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01920222274
1283 সুস ্িমতা বড়াল , �াম: ব�াসকাঠ�; ডাকঘর: ব�াসকাঠ�-৮৫১০; উপেজলা: �নছারাবাদ; �জলা: িপেরাজপুর; িবভাগ: বিরশাল , 01785925694
1284 িব�ব বাৈড় , Esha Khan Hall(East), Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01776246410
1285 বিন আিমন িপয়াস , �ম নংঃ ৩২৫, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬ , 01551810478
1286 মীর আরমান �হােসন , ক� নং - ৪০৭(িব), নবাব িসরাজউে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01521213381

1287 খািদজা জা�াত িহমু , �ম নং-১০৬, ব�মাতা �শ্খ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ ,
01821077613

1288 শারিমন সুলতানা , �ম নং ১০৫, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬। ,
01521217644

1289 �মা: সা�জদুল ইসলাম , Room No.: 403 Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100 P.S./Upazila: Kowtali Post Office:
Tultikor Post Code: 3100 District: Sylhet , 01723583318

1290 এস. �ক. জিহর উ�ীন , Room No: 141, Block: E, Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01932274856
1291 ির�া খাত� ন , Room No. 209, Block-A, Sheikh Hasina Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh , 01736990761
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1292 �মানাইম �হাসাইন , Probaho 55/1, Masudighirpar, Taltola, Sylhet , 01765660613
1293 �মাঃ জািহ�ল ইসলাম , Room No. 425/C, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangldesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01755163064
1294 সান�জদা জাহান , ক� নংঃ২০৯, �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭। , 01752351340
1295 �বশাখী দ� , SULTANA RAJIA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH , 01784847123
1296 এম. সালমান রায়হান িশমন , 463/B-block,Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01738611647
1297 শরীফ আহমদ আল মুিত , �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, �ম নং-১৩৭(�ক-িড), বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01735176731
1298 �ীিতলতা বম �ণ , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,�ম নং-এেন�-১০১, বেশমুরকৃিব,গাজীপুর , 01774666234
1299 �মাঃ �সকা�র আলী , ৪৬৩/খ, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01727823897
1300 এস. এম. মুবতাসীম মাহবুব , ৪০৭/এ, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01753717067
1301 মাহমুুদা সুলতানা চাদঁনী , Room no.117,Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall,Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University , 01708637180
1302 িনপা �বগম , �ম নং- ২১৪, �শখ ফিযলাত� ে�ছা মু�জব হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট - ৩১০০ , 01763943399
1303 আ��ুাহ আল �নামান , �াম- কামাউড়া, �পাঃ বাহাদুরপুর, থানা- আ�গ�, �জলা- �া�ণবািড়য়া �মাবাইলঃ ০১৬৭৪৫৯২৬৪৮ , 01674592648
1304 সািবকু�াহার িহিম , িসকদার বাড়ী,উলািনয়া, উলািনয়া ব�র-৮৬৪০, গলািচপা,পট�য়াখালী , 01790118358
1305 শামীমা ইয়াছমীন িদপু , Room no-117, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University. , 01943806422
1306 �মাছা: শামসু�াহার ইয়াসিমন , �ম- ৩১৫/খ, সুলতানা রা�জয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01774356211
1307 �মাঃ মুসা িময়া , �ম-২২০/খ, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়য়, ময়মনিসংহ , 01758968712
1308 সাধন চ� দাস , Room No. 114/D, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01717355275

1309 �মাহাে�দ িসদরাত মাহদী , ROOM NO-313/B, HOSSAIN SHAHEED SUHRAWARDY HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY,
MYMENSINGH-2202 , 01775918034

1310 তমািলকা পাল , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01670584420
1311 মাহমুদুল হাসান , 410/A, Hossain Shaheed Sohrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01780287856
1312 ফাহিমদা িবনেত রহমান উিম � , কৃষকর� �শখ হািসনা হল (গন�ম), �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01674768254
1313 মানসুরা আফেরাজ , F-104/7, Hakkani Housing Society, P.O.- Gazipur-1700, Ward # 28, Gazipur City Corporation, Gazipur. , 01622665313
1314 �মাঃ িসফাত িস��ক , ৯২ (�গাে�ন �মির), ওয়াপদা �মাড়, �কওয়াটখালী, ময়মনিসংহ , 01521444269
1315 নাসিরন আ�ার , �ম নং- ৫১৫, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭। , 01747221286
1316 আসমা সািদয়া , Room No: 414/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01760722018
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1317 কমল কৃ� রায় , �ম নং:৩১৫,শহীদ তাজউ��ন অাহােমদ হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর। , 01762776902
1318 অিপ �তা �সন , Road-7, House-30, Sector-5, Uttora, Dhaka , 01727144823
1319 তান�জমা আ�ার , ২০৪/ক, সুলতানা রা�জয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01783689138
1320 উ�ম কুমার সরকার , আ�সু সামাদ আজাদ হল, �ম ৩১০, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01793815352

1321 �মাছা: আিতকা বানু , �ম নংঃ ২২৮, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ ,
01794045576

1322 �মাঃ নজ�ল ইসলাম , Room No: 213/B, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, BAU , 01674479057
1323 নাসিরন আ�ার , �ম নংঃ ৩০৫, আেলমা খাত� ন ভাসানী হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল-১৯০২ । , 01910588608
1324 িনশাত তামা�া , �ম নং- ১০৫, �ক - িব, ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01774262646
1325 শারিমন জাহান , শারিমন জাহান �যে� ড. �মা: আবু সাঈদ জেুয়ল সহেযাগী অধ�াপক িফশারীজ িবভাগ রাজশাহী িব�িবদ�ালয় রাজশাহী-৬২০৫ , 01768751431
1326 �মাহা�াদ আলমগীর �হােসন , 427/D, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh- 2202 , 01521444289
1327 ত� ষার আহেমদ , ক� নংঃ ২০৯, শহীদ তাজ উ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬ , 01521437006

1328 আিশফা খাত� ন কিনকা , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটির, �ম নং-১০২, এে�ানিম এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী
িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01741212789

1329 এ এইচ এম �রাকনু�ামান , 102/West, Isha Khan Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01719612386
1330 �মাছাঃ মাহমুদা আ�ার , Room No. 514/Ka, Sheikh Fajilatunnessa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01776957747
1331 �মাঃফিরদ উ�ামান , �ম না�ার ৩৪৩/িড,শহীদ শামসুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01737756335

1332 আবু বকর িস��ক , Room No: 624, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Bangladesh. Mobile
No: 01740250538 , 01740250538

1333 পিল রায় , �ম নং: B-২০৪, ইলা িম� হল,বেশমুরকৃিব,গাজীপুর-১৭০৬ , 01716732302
1334 যুথী আেবদীন নুপুর , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ৫০৪/ক বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ , 01794170861
1335 �মাছা. মমতা আ�ার , 424 (River side), Taposhi Rabeya Hall, BAU , 01770862094
1336 আফিরনা িবলিকছ , �ম নং- ৪১১,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক , পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01752249813
1337 কাজী রা�ী ইসলাম , �ম নংঃ২২৭, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু্�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা , গা�জপুর-১৭০৬ , 01705610956
1338 শারমীন আ�ার ত� িল , 49/B, Rambabu Road, Baganbari, Mymensingh , 01778946063
1339 হািববা জা�াত মীম , িব-আই/৩, আবািসক এলাকা, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01951296029
1340 ফারজানা আফেরাজ িরিম , 569, East Barandi Para, Battala, Jessore , 01925946450
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1341 তৃষা রায় , �ক.িব আ�সু সা�ার �রাড,রহমতগ�,জামালখান,চ��াম , 01830226628
1342 ফািতমা �বগম , Gaucia Dynesty, House no-36, Flat no-H/6, Circuit House Road, Dhaka , 01768137138
1343 �মৗিমতা দাস , 60, Baptist mission road, Firingee bazar, Kotowali, Chittagong. , 01771776693
1344 আফসানা আমীন �ণ �া , �ম নং-১০৮, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। , 01835944144
1345 নািহদা ইসলাম , A -101, Ila Mitra Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University,Salna ,Gazipur 1706,,,,, , 01533324829
1346 তৃনা দাস , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ি�সা মু�জব হল,বেশমুরকৃিব,সালনা,গা�জপুর,১৭০৬ , 01580109448
1347 ট��া �ঘাষ , Room No: ISO/3, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01934435059
1348 �মা: সােরায়ার �হাসাইন , Room No: 235/G, Shahajalal Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01740388164
1349 �মাহা�দ সােকর আহমদ , J/K VILLA, CIRCUIT HOUSE ROAD MOULVIBAZAR, MOULVIBAZAR SADAR, MOULVIBAZAR , 01719148647

1350 জয়�ী রাণী �কয়া , জয়�ী রাণী �কয়া, �যে�- ড. �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান, �েফসর, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী
িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01797796600

1351 মূত� �বা খানম , Room No: 107/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01777903009
1352 জা�াত� ল �ফরেদৗস �জিনয়া , Room No: 117, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01767755107
1353 সািদয়া মাহবুব , Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01750658639
1354 �মাঃ মাহমুদুল হাসান , �ামঃ জালািদপুর; �পা�ঃ ফিকরহাট; উপেজলাঃ িমঠাপুকুর ; �জলাঃ রংপুর , 01744608160
1355 সান�জদা আখতার , সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,    িসেলট , 01688563092
1356 তান�জনা আফিরন , �ম নংঃ ২১৪, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল-১৯০২ । , 01778819969
1357 �মাঃ �েয়ল িময়া , �াম- �দৗলতপুর, ডাকঘর- �দৗলত নগর, উপেজলা- বাহ� বল, �জলা- হিবগ� , 01760270173
1358 জািহদ �হােসন , C/O-House No. E/4, BRRI Residential area, Sagordi, Barisal-8200 , 01721169992
1359 জা�াত� ল �ফরেদৗস সু�দ , লুৎফর রহমান সড়ক, বািঘয়া,বাসা ন�র: 1571, ডাকঘর: কািশপুর, 8205, বিরশাল সদর, বিরশাল। , 01712522275
1360 ইশরাত জাহান , Lake Vista, Flat-AB/3, Foy's Lake Main Road, Chattagram. , 01813770007
1361 মুহা�দ ইকবাল �হােসন , �ম -১২০, ড. ওয়ােজদ িময়া িপএইচ. িড ডরেমটরী, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01978888666
1362 কাজী নািফউল ইসলাম , বাসা: আিতয়ার কেলানী, 244িস, �সয়দপুর-5310, নীলফামারী , 01822930678
1363 �মাঃ �মেহিদ হাসান , শহীদ তাজউ�ীন আহে�দ হল,ক� নংঃ২১৮, বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01737946435
1364 নুসরাত জাহান , �ামঃ গজারী আটা, �পাঃ ত� লসীপুর, উপেজলাঃ জামালপুর সদর, �জলাঃ জামালপুর , 01624902726
1365 �মাঃ মেনায়ার �হােসন , শহীদ তাজউ�ীন আহ�দ হল,ক� নংঃ২২৬, বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01878034912
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1366 ঈিশতা ওয়ািসয়াত� ন নাহার ওয়াসীন , �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শের বাংলা নগর ,ঢাকা-১২০৭ , 01537537886
1367 সুমা খাত� ন , Room-106,BSFM Dormitory, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University , 01521217818
1368 �মাঃআিশকুর রহমান , Dormitory 2, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University , 01773525734
1369 স��তা রায় , �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01746962207
1370 �সৗরভ �মাদক , Room No.306 ,Kabi Kazi Nazrul Islam Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University, Dhaka-1207 , 01824728214
1371 সে�াষ চ� চ� , িপএইচিড �ফেলা , ফসল উ��দ িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২. , 01718353368
1372 �িৃত চ�াটাজ� , ইলা িম� হল ,ক� -২০৩ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,গাজীপুর ১৭০৬ , 01634751646
1373 �মাছাঃ হািববা কাম�ন নাহার , ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01953299367
1374 লায়লা আজু�মা� সূবন �া , Room No: Gonoroom 3, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01706435012
1375 শারিমন আকতার সুিম , ROOM NO.-116, BLOCK-A, ILA MITRA HALL,BSMRAU,GAZIPUR-1706 , 01764929681
1376 �মাহা�দ জামেশদ আলম , সহেযাগী অধ�াপক, কৃিষ স�সারণ ও ইনফরেমশন িসে�ম িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01912817209
1377 �মাছাঃ জা�াত� ল রাহী , 207/A, Ela Mitra Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur-1706 , 01770836923
1378 দীপা রায় , �ম নং- গন�ম কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01744606863
1379 উে� সালমা খাত� ন , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মুু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। , 01966166574
1380 সান�জদা আ�া্র অ�রা , �ম নংঃ১১২,ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01787525766
1381 মাধুরী রানী রায় , �ম নং- A-110, ইলা িম� হল ,বেশমুরকৃিব, গাজীপুর-১৭০৬ , 01786963311
1382 রিফকুল ইসলাম , শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, �ম না�ারঃ৩০৩, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01517823070
1383 িসনিথয়া এিলিসয়া �ং , Room no-117, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University. , 01703900057
1384 �মা: কাওছার রহমান , �ম নং-২২৮, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল,বেশমুরকৃিব,গাজীপুর , 01761310857
1385 সালমা আ�ার , ক� নং-১১৩, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01789040607
1386 আফিরনা আ�ার , Room No: 207/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01812400454
1387 �মাছা: িবউ�ট খাত� ন , Room No: 17/B, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01762804275
1388 তাসিলমা হাসান সায়লা , Room No: 215, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01765345489
1389 আফসারা তাসিনম , ৭৪/১, মা�াসা �কায়াট�ার, ময়মনিসংহ- ২২০০ , 01969493429
1390 �মাঃ আল আিমন , �ম নংঃ ২১৫, শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬ , 01521217776
1391 �াবনী মজমুদার তৃি� , �ম নং এ-২১৩ , ইলা িম� হল ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01673021263
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1392 নাসিরন আ�ার , �ম নং- ২২০ কিব �বগম সুিফয়া কামাল হল,পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01775552121
1393 আশরাফুন নাহার , Ila Mitra Hall ,Block: B, Room No: 106, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur 1706 , 01767120750
1394 �শখ ফা�ক আহেমদ , �ম নং ৩২৪, এস �ট এ হল, বেশমুরকৃিব, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01911239255
1395 আিছং , C/O: Professor, Dr. Dwaipayan Sikdar, Microbial Research Laboratory, Biochemistry and Molecular Biology, University of Chittagong , 01782072941
1396 �মাছাঃ অনন�া জাহান , Room No: 103, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01777267761
1397 �সািনয়া সুলতানা , Room No: 212, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01765537515
1398 ফারহানা হািবব , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বেশমুরকৃিব, সালনা, গাজীপুর , 01871723788
1399 সািময়া জামান , B-71, F-5, Motijheel AGB colony, Dhaka-1000 , 01681688802
1400 �মা:শামীম আি�িদ , �ম নং-২০২,শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল,বেশমুরকৃিব,গাজীপুর-১৭০৬ , 01781404826
1401 শংকর বালা , �ম নং- ২০৬ এ �ক ভবন, এম. �করামত আলী হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01772491904

1402 হািসনা মমতাজ শাওন , �ম না�ার ১০৩, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ ,
01521217895

1403 �মা: নািসর উ��ন , ক� নং: ২১৭, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। , 01686075448

1404 কাম��াহার কিল , Room no: A-101, Ila Mitra Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University,Salna, Gazipur-1706, Bangladesh. ,
01954584090

1405 ইসমত আরা িরমা , ক� নং- ১০৯, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬। , 01775414080
1406 �মাঃ বিদউল অালম , Room # 912, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi-4225, Chattogram , 01717960503
1407 �মাঃ �মরাজ �হােসন িমসবাহ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল; �ম নংঃ ৪০৭ , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01719179457
1408 িরদওয়ানা আফিরন নািহদ , বাসা # ৩২১,�রাড # ২,বায়ত� ল আমান হাউ�জং,আদাবর,শ�ামলী,ঢাকা ১২০৭ , 01715999277
1409 নািফসা নাওয়াল , 272/3 Sultanganj, Rayer Bazar, Dhaka-1209 , 01682243760
1410 িশবলী �নামান , Room no.224, Shaheed Taj Uddin Ahmed Hall, Bangbandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706 , 01521503868
1411 উে� জা�াত শশী , 215/ kha, sheikh Fazilatunnesa Mojib Hall, BAU, Mymensingh , 01798434924
1412 �মায়াতািসম িব�াহ , �ম নং- ১১২ এেন� ভবন, �শর-ই-বাংলা হল-১ পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01957182040
1413 �মা�ািফজরু রহমান , Room no: 415, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall,Sher-e-Bangla Agricultural University,Sher-e-Bangla Nagar,Dhaka-1207 , 01744576547

1414 আফেরাজা আ�ার , House No: 129/148, Flat No: D1, Baghghona M.R Siddique Gate, Lalkhan Bazar, P.O: Dampara, P.S: Khulshi, District: Chittagong ,
01681234834

1415 এস.এম. আয়ানুল আজম , ৩১২/খ, আশরাফুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01676233867
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1416 িকেশার কুমার সরকার , 475/B, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01763077009
1417 �মা: শাহাজাহান আলী , ৩৫, �ীণ কণ �ার (২য় তলা), �ীন �রাড, ধানম��, ঢাকা-১২০৫। , 01764191121
1418 ওমর ফা�ক , �ম নং- ২২৭, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01829033779
1419 �মাঃ �মাশেফক শাহ ্, িব��ং # ১৫, ��াট # ১৫, পাইকপাড়া সরকাির (িড-টাইপ) অিফসাস � �কায়াটাস � িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬ , 01722312629
1420 �মাহেসনা �বগম , Vill: Kewatkhali, P.O: Kewatkhali, Upazila: Bolashpur, Dist: Mymensingh , 01839367133
1421 �মা: শািহন , Room no: 237/D, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01787070971
1422 পািপয়া সুলতানা , CDDL colony, F-1/4, North Patenga, Chittagong , 01722383889

1423 �মাঃ ইমাম �হােসন , শাহজালাল লিতিফয়া আবািসক এলাকা, উপশহর, �সাবহানীঘাট, �রাড না�ারঃ ০৪, বাসা না�ারঃ ৫৫, ��াট না�ারঃ ০৯, িসেলট - ৩১০০। ,
01771696763

1424 আবদু�াহ আল আজাদী , Room no: 464/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01758933232
1425 আ��ুাহ ইয়ািসন , �ম নং ১০১৯, দি�ণ ভবন, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01515241476
1426 তাবাসসুম তারানা ট��া , C/O-Professor Dr. Md. Jahangir Alam,Dept. of Agronomy & Agricultural Extension,University of Rajshahi,Rajshahi-6205 , 01704653902
1427 �মাছাঃ সািমমা আকতার , ইলািম� হল,বেশমুরকৃিব,গাজীপুর-১৭০৬ , 01761377802

1428 িনয়াজ আল হাসান , িনয়াজ আল হাসান �যে�ঃ ড. মুহা�দ মাহফুজলু হক এেকায়াকালচার িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ �মাবাইল
ন�র : ০১৭৮৫৫৮৩৮৪৮ , 01785583848

1429 �মাঃ নািসর উ�ীন , শহীদ তাজউ�ীন আহ�দ হল,ক� নংঃ৩১১, বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01753474958
1430 �মাছা: িনশাত তাসিনম , �ম নং-২২৩,কিব �বগম সুিফয়া কামাল হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01728865022
1431 ফারজানা িনপা , এফ. ও. িব. গাল �স �হাে�ল, ৬১/৬; �তজকুনীপাড়া, �তজগাওঁ, ঢাকা-১২১৫ , 01735919386
1432 অনন�া কিবর , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,�ম-১২৩,বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01789158854
1433 কাম�ন নাহার �মা , �ম-১২৩, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬, , 01765037352
1434 মুহা�দ মাহবুবুল , Room No: 343/D, Hossain Shaheed Shuhrawardy Hall, BAU, Mymensingh , 01705733997
1435 �মাঃ নািহদ হাসান , �ম নং # ২০৭, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা , 01755101373

1436 �মা. সােদকুর রহমান , শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল, �ম ন�রঃ ৩০৬, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬, বাংলােদশ ,
01717142871

1437 সাহাবু��ন সরকার , Shahid Tajuddin Ahmad Hall,Room no:222,Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University,Gazipur-1706 , 01747653253
1438 �মাঃ ইসেক আ��ুাহ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় (বেশমুরকৃিব), সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01622769708
1439 শামীমা নাসিরন আশা , Room No: 337/D, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01763110381



9/22/2018

19/21

# আেবদনকারীর নাম
1440 �মাছাঃ �রৗশন আরা �বগম , �ম নংঃ ২১৪, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল । , 01744762143
1441 �মাহা�দ সাদীকুর রহমান , PhD Fellow, Department of Fisheries Management, BAU, Mymensingh , 01711364467
1442 মাস�বা �জিবন �মৗ , Room No: 224, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01776833380
1443 সজল কুমার সাহা , �ম: ৩১৭, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01746479484
1444 �সৗরভ অাশরাফ , ৪৪১/ঘ, ফজলুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�াল, ময়মনিসংহ , 01927871028
1445 �মাছাঃ নুের আফেরাজ িদশা , Room no-321, Taposi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01798911671
1446 �মাঃ আিবর উল ইসলাম , ফজলুল হক হল, ৩২৬/গ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01706282805
1447 �মাঃ �রজাউল কিরম , কৃিষত� িবভাগ, িবএআরআই, জয়েদবপুর, গাজীপুর , 01515291572

1448 নুসরাত জাহান �শলী , সহকারী অধ�াপক, �াণরসায়ন িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 অথবা িপএইচিড �ফেলা, �কৗিলত� ও উ��দ �জনন
িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207 , 01717450037

1449 ��া পারিমতা �ঘাষ , House No. 17, Girl's School Road, Sadar, Mymensingh , 01790810415
1450 শারিমন জাহান সাথী , Room No: 111, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01764720735
1451 শায়লা শারিমন , Room No: Gonoroom 3, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01717417574
1452 শারমীন সুলতানা , Hiramoti Villa, 83/1, Obdhamor, Kewatkhali, Mymensingh , 01776210475
1453 সুরাইয়া আ�ার , �বগম ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , ঢাকা-১২০৭ , 01914388901
1454 �মাছা: শামীমা আকতার , Room No: 411/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01751891425
1455 িনপা পাল , Room No: 410/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01770294660

1456 �মাঃ সা�াত কিরম , Room no. 327, Shahed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University,Salna, Gazipur-1706. ,
01624461036

1457 �মাঃ আমানউ�াহ , �ম নং-১১৩, মাদার বখ্শ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01774413133
1458 সালমা আ�ার কণা , �ম নং :১২৬/গ, সুলতানা রা�জয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01719664378
1459 সািবহা আফেরাজ , Room No: 405/B, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01746963129
1460 �মাঃ রােশদু�ামান , ক� নং ৪৩৮/ঘ , ফজলুল হক হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ - ২২০২ , 01761426797
1461 দীিপকা রানী বম �ণ , Room no.: 216, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01771188400

1462 আিলফ �হাসাইন , 303,SHER-E-BANGLA HALL,SHER-E-BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY,SHER-E-BANGLA NAGAR,DHAKA -1207. ,
01734872849
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1463 �সূন চ�বত� , Room No-229, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University,Salna , Gazipur-1706. ,
01861950812

1464 ওসমান গিণ , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল,�ম নং-২০৪(িব �ক),�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১২০৭ , 01733861362
1465 �সােবহা আ�ার , বাসা নং- ১৭, পুেলর পার, লামাবাজার, িসেলট- ৩১০০। , 01719188902
1466 সাবজানা আ�ার , ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01773055413
1467 �মা: �হ� ল আিমন , �াম: চকেদামাদী �পা: ন�নপুর থানা: পু�ঠয়া �জলা: রাজশাহী , 01744393264
1468 অপ �ণ �বদ� , Room No. : 218, Shaheed Tajuddin Ahmad Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706 , 01521217648
1469 মািলহা খানম , ROOM NO-409, TAPOSHI RABEYA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01521446052
1470 �মা: �দেলায়ার �হােসন , ১৩০,�শেরবাংলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01627228032
1471 িরফাত িবন আরমান , Room No: 141, Block: E, Ashraful Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01915007527
1472 তান�জনা আফিরন , কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �ম নং-৪০৬, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01927763211

1473 হািসবুর রহমান , Room no:204, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706. ,
01719681273

1474 �নািশন ইয়াসিমন , �ম ন�রঃ২১৭ ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বেশমুরকৃিব, সালনা, গাজীপুর , 01797779767
1475 িনশাত জাহান , Room No: 114/B, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01741345770
1476 �মাঃ আবু সােহদ , �ম নংঃ ৩১৫ (প��ম ভবন), ঈশা খা ঁহল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01738494507
1477 আিফয়া সুলতানা �মা , �ম নং: A-210,ইলা িম� হল, বেশমুরকৃিব , 01706806216
1478 শারিমন আফেরাজ , Room No: 135, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01767789040
1479 সান�জদা ইসরাত , Vill: Rahamatpur, P.O: Rahamatpur, Upzl: Sadar, Dist: Mymensingh , 01515279415
1480 �মাছাঃ �রেহনা আ�ার , 209/B, SHAIKH FAJILATUNNESHA MUJIB HALL, SYLHET AGRICULTURAL UNIVERSITY , 01739019276
1481 তাপসী মিরয়ম �বগম , 29/A, New Bilshimla, Rajshahi , 01711191395
1482 �মাঃ �হ� ল কু�ুস , �ম নংঃ ৪০৩/এ , �হােসন শহীদ �সাহ ্রাওয়াদ� হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,ময়মনিসংহ - ২২০২ । , 01738525956
1483 শাহজাহান আলী , �মনং-৪৬২, হ� মায়ুন রিশদ �চৗধুরী হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় িসেলট-৩১০০। , 01719792221
1484 িতেলাওমা দাশ কিল , �ম নং - ১১৬, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�না মু�জব হল ,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01782827974
1485 শারিমন সুলতানা , �ম:২১০,�বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01747769089
1486 �মাঃ িসরাজলু কবীর , Room No. 114/D, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01777089428
1487 �মা: আ�লু মা�ান , ১০৫, নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল (�ক-এ), �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01715309232
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# আেবদনকারীর নাম
1488 আবু রায়হান , ক� নং ১২৯, �শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭ , 01515620262
1489 �মাঃ সাহাবু��ন , Shyamoli 01 no. road, Holding 1/4, Dhaka-1207 , 01773009818
1490 �মা: মামুন , ৩২৯/�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01748564465
1491 �মাঃ পারেভজ কিবর , �ম নং- ২১১, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। , 01521217506
1492 িরমা আ�ার , দরাগাহ মহ�া, পায়রা-৬১, ঝরনারপাড়, িসেলট-৩১০০ , 01744499189
1493 িসফাত আেরিফন ইমু , �ম নং - ১১৬, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�না মু�জব হল ,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01988299760
1494 সািদয়া আফিরন , Room no: 307/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01782816515
1495 �মাছা: তািনয়া তামা�া আশা , Room No: 118, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01775513495
1496 মাহফুজা শামীমা আ�ার , �ম নং-103 , �বগম ফ�জলাত� েন�া মু�জব হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-1207। , 01773898548
1497 �মাঃ আজমল �হােসন , �ম নং ৯১২, এম এ হা�ান হল, িসভাসু, খুলিশ, চ��াম। , 01854190754

1498 শারিমন সুলতানা , Room No.# 211, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Mobile No.#
01743325751 , 01930914286

1499 নাইমা আফিরন , Room no: 329, Taposi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01759100474
1500 �মা: সােদকুল ইসলাম , 150, Single Block (East), Shah Jalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01721417598
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : খাদ� ও কৃিষ িব�ান

# আেবদনকারীর নাম
1501 আেপল মাহমুদ , ক� নংঃ ২০৯, শহীদ তাজ উ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬ , 01632960691

1502 মুশতারী আহেমদ মাধবী , �ম নং-১০৬, ব�মাতা �শ্খ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ ,
01689412621

1503 এস এম আেরিফন-িবন-আমীন , �ম-৩১৮,শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর - ১৭০৬ , 01716515004
1504 রািকবা খাত� ন , KABI SUFIA KAMAL HALL, ROOM NO- 305, HSTU, DINAJPUR , 01780652484
1505 সািহদুল ইসলাম , ১৩৪/িড, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ ২২০২, বাংলােদশ , 01521228587
1506 �মাঃ না�জমুল হাসান , �ম নং-321, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-1706 , 01787389291
1507 এ, এফ, এম ইরফান উ��ন জীম , ১৯১/ফােতমা ভবন, িব-�ক, রসুলবাগ আবািসক এলাকা, চকবাজার, চ��াম। , 01521485572
1508 নুসরাত জাহান িনভা , ৫০১/ক, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01738177492

1509 �মাঃ সাখাওয়াত �হােসন , �ম নংঃ ৮১৪ ; এম এ হা�ান হল –চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় ; জািকর �হােসন �রাড
;খুলশী,চ��াম-৪২২৫। , 01672225595

1510 �জনাত সুলতানা , সুহািসনী দাস হল (পুরাতন), �ম নং-১০৩, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01752571296
1511 �সূন রায় , �ম নং: ১০১, ঈশা খা ঁহল (পূব � ভবন), বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01752969875
1512 সান�জদা আ�ার সাথী , Room:-203,Block- B, Ilamitro hall, BSMRAU, Salna, Gazipur-1706 , 01709202889
1513 ইফফাত আরা মাহজাবীন , কৃিষ স�সারণ িশ�া িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসহ। , 01727266499
1514 তাসিনয়া উে� কুলসুম , ইলা িম� হল,�ক-িব,বেশমুরকৃিব,সালনা, গাজীপুর-1706 , 01782243735
1515 আিরফা সুলতানা িশপা , ইলা িম� হল,�ম নং-এ-২০৯,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01965041540
1516 ত� িহন-আল-�ফরেদৗস , িপএইচ িড ডরেমটরী, বাংলােদশ কৃিষিব�িবদ�ালয় ক�া�াস, ময়মনিসংহ , 01717024552
1517 �মাঃ এনামুল হক , �ম নং-২৫২, ই� িসে�ল �ক (২য় তলা), শাহজালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01737779772
1518 �মাঃ মাহফুজরু রহমান , �াম: এলা�ী, থানা: �কাটচাদঁপুর, �ঝনাইদহ , 01723041849
1519 নবনী দ� , সুলতানা রা�জয়া হল(১২৫/গ),বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ-২২০২ , 01521445707

1520 আসমাউল হ� সনা , Room No.# 212, Krishak Ratna Sheikh Hasina Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207, Mobile No.#
01765753343 , 01765753343
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# আেবদনকারীর নাম
1521 এ�ািন খাত� ন , �কওয়াটখালী ওয়াপদার �মাড়, ময়মনিসংহ , 01798312590
1522 �মাঃ নাঈম �জামা�ার , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। , 01778033321
1523 তাসিলমা আ�ার , Room No: 206, Taposi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01961248288
1524 �মাঃ জাহা�ীর আলম , �ম নং-২২৮, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল ,বেশমুরকৃিব, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ । , 01752463797
1525 সা�াত� ল বারী বা�ী , Block-A, 54/1 jalessore, Savar,Dhaka. , 01799670850
1526 ফাও�জয়া ফািরহা , Room No: 210, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01871048728
1527 আবু ফয়সাল �মাঃ �দয় , 320/B, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01736691749
1528 আফেরাজা সুলতানা , �ম নং: D-164, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫. , 01700906420
1529 রানা আহােমদ , শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল, �ম ন�রঃ ২১৫, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬। , 01849709911
1530 �মাঃ সুমন সরকার , Bangabandhu Sheikh Mojibur Rahman Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet. , 01739399890
1531 �মাঃ িমজানুল ইসলাম , KEWATKHALI, MYMENSINGH SADAR, MYMENSINGH , 01723695118
1532 িবথীকা রানী , পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক,পট�য়াখালী-8602 , 01783415753
1533 মুবাি�রা মুঈদ , বাসা নংঃ ২৫, ঢাকা হাউ�জং, উ�র আদাবর, �পাঃ �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01792569906
1534 উে� �মান ব�ৃ� , ১১৮/৫ , ��মীেডল নুসরাত, প��ম �শওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01744981814
1535 হ� মায়রা হক , সহেযাগী অধ�াপক, বােয়ােটকেনাল�জ িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। , 01911305025

1536 �মাঃ রিহম বাদশা , Room no: 801, Bir Muktijoddha MA Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi, Chittagong-4225 ,
01821422154

1537 নাজমুন নাহার , Room No- 424, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna. , 01752505146
1538 �মাঃ আশাদু�ামান �ভ , Room # 911, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi, Chittagong. , 01739161995
1539 তাসনুভা ইসলাম , �ম ন�রঃ ২৩২,তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01682114356
1540 �মাছাঃ মিনরা ইয়াসিমন , �ম নং:২২১,তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01793594864
1541 অপু মজমুদার , 461/B block,Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01730675662
1542 �মা�ািরন আ�ার , 204/A, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh , 01773203637
1543 অ�রা পারভীন , �াম: বাহাদুরপুর, ডাক: �গায়াল�, উপেজলা: �গায়াল�, �জলা: রাজবাড়ী। , 01774439567
1544 ফািহমা ইসলাম , ২৩৬, দি�ন কুত� বখালী, যা�াবািড়, ঢাকা-১২৩৬ , 01517814684
1545 িরপন সরকার , Kewatkhali, Wapdamor, Mymensingh. , 01753797974



9/22/2018

3/15

# আেবদনকারীর নাম
1546 �মাহা�দ ইরফান শাহ ্ , ৩৪১/খ, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01766154777
1547 �মা: রায়হান  িশকদার , Room no. 140/D. Saheed Samsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University , 01743672592
1548 না�জয়া হাসান , 413/B, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01969721704
1549 �মাঃ �রজাউল ইসলাম , বােঁশরহাট, হাজী �মাহা�াদ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01794968570
1550 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , �ম নং: 317, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01737799395
1551 �মাছাঃ রা�জয়া সুলতানা , �ম নং ১২৩, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বেশমুরকৃিব, সালনা ,গাজীপুর-১৭০৬। , 01749355679
1552 �মাঃ �মাসাে�ক �হােসন শাওন , Room:213, Isha Khan Hall (West), Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01744614639
1553 ছািদকুর রহমান , Pirerbazar, 3 no. Khadimpara, Shaporan, Sylhet Sadar, Sylhet. Mobile: 01908-066283 , 01796609868
1554 কািরমা খাত� ন , �ম নং-১২০,ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপর-১৭০৬ , 01533325369
1555 �মাঃ িমনা�ল ইসলাম , �ামঃ �পাড়াখালী, ডাকঘরঃ �ীধরপুর, উপেজলাঃ অভয়নগর, �জলাঃ যেশার , 01918866052
1556 �শায়াইব �হাসাইন তালুকদার িসফাত , শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, বেশমুরকৃিব, গাজীপুর-১৭০৬ , 01766415084
1557 সুমা রানী রায় , Department of Genetics and Plant Breeding, BSMRAU, Gazipur , 01733644895
1558 তাহিমনা আ�ার , �ামঃ আইসরা, ডাকঘরঃ আইসরা , বাসাইল, টাংগাইল , 01918860698

1559 �মাঃ মাহমুদ-আল-হাসান , New Satellite Town, Block:A, House no: 183, Thana: Kotwali, Post: New town, Postal code: 7401, Jessore sadar, Jessore. ,
01981698161

1560 কাজী ফয়সাল কিবর , শহীদ তাজউ�ীন আহ�দ হল,ক� নংঃ৩১৭, বেশমুরকৃিব,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01713993432
1561 হািববা সুলতানা , হািববা ম��ল, কলবাখানী, জালালী-৩৩/এ, িসেলট , 01781230043
1562 �মাঃ জােবর রানা , �ম-২০৮, শহীদ তাজ উ�ীন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01832894351
1563 ফেয়জ আহমদ , িদগ� ৩০, ইেলক��ক সা�াই �রাড, আ�রখানা, িসেলট , 01721283273

1564 �মা: ইমিতয়াজ  উ��ন , BANGABANDHU SEIKH MUJIB HALL, ROOM NO. 109/B, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH ,
01926228500

1565 ইভা আলম িপংিক , মস�জদ বাড়ী �রাড, নূর নগর, বয়রা, খুলনা - ৯০০০ । , 01952138299
1566 তাসিনয়া তাবাসসুম আিনকা , House No. 17/1, Nasirabad college road, Mymensingh , 01763963125
1567 সাবিরনা জা�াত িমত�  , �ম নং-২০২,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট , 01730603102
1568 ইভা সাহা , �ম নং : ৩০৪, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট। , 01676549007
1569 �মাঃ জাকািরয়া আল �নামান , Room No. 408/B, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01773559882
1570 ফারইয়াব হাসান , Officer's valley,3 no road Muzaffarnagr R/A, Khulshi, Chitagong. , 01849954263
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1571 �মাঃ রিবউল ইসলাম , �ম নং-৩২৫ শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল বেশমুরকৃিব । , 01729815470
1572 �কাইয়া সারিমন , Room No: 210, Block: B, Ila Mitro Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-1706 , 01738823535
1573 মাশকুরা জাহান মািলহা , Sathi Vila, KG School road, Barguna Sadar সাথী িভলা, �ক�জ �ুল �রাড, বার�না সদর , 01795712509
1574 সািমনা নাসিরন বণ �া , �বগম �রােকয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01767285802
1575 এ. এম. কাউসার-ঈ-হ� দা , ২৪২/এইচ, শাহজালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01735364665
1576 ইসরাত জাহান , Room: 303, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01784805798
1577 ফারজানা বিব , Room No: 301, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01770825598
1578 �মাঃ �মেহদী হাসান , �রাড নংঃ ১, বাসা নংঃ ৪, শ�ামলী, ঢাকা-১২০৭ , 01788598277
1579 �মাঃ খােলদ রহমান , �মঃ ১১৭, �কঃ িস, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01621734438
1580 �মাঃ আবু তালহা , এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। , 01751151001
1581 তমািলকা সাহা , তাপসী রােবয়া হল(২২০),বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01752267826

1582 �মাঃ ফিরদুল ইসলাম , ক� নং ৯১৮, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫।
�মাবাইলঃ +৮৮ ০১৫১৬১১৫৮৯৪, ইেমইলঃ fariddvm650@gmail.com , 01516115894

1583 জা�াত� ন নাঈম , 217/C, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01790638273
1584 িরমু দাস , Village: Attaki, Post: Fakirhat, Upazila: Fakirhat, District: Bagerhat , 01712216304
1585 সু��তা রানী সরকার , Saurav A/5,Dorjipara,Raynagar, sylhet Sadar. , 01710043948
1586 ছািবহা সুলতানা �িৃত , ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �ম নং-৫৩৩, (নত� ন ভবন), হািব�িব, িদনাজপুর। , 01701976875
1587 শাহ ্�মাঃ ইউসুফ আলী , �ম নং-২০৩, শহীদ তাজউ��ন আহমদ হল, বেশমুরকৃিব, সালনা ,গাজীপুর-১৭০৬। , 01980231134
1588 ফারজানা ইয়াছিমন , ক� নংঃ১১১, সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01688450207
1589 �মাঃ মিহদুল হাসান , Room 301, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur , 01675962710
1590 ওয়ািতিন �রজা , 412/Kha, Sheik Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh , 01757009059
1591 আ��ুাহ আল জািবর , �ম নং ৩৫৮, হ� মায়ূন রিশদ �চৗধুির হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01717416364
1592 �মাছা: দাঈ জা�াত� ল আিমন , 312/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01774454700
1593 আবু ফয়সাল আহেমদ , আ�সু সামাদ আজাদ হল, �ম : ৩০২, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট , 01748026352
1594 ি়জ. এম. �তাফােয়ল আহেমদ , Room No. 343/A, BBSMH Hall, Bangladesh Agricultural University , 01682683382
1595 ফারহানা আকতার , শারিমন িভলা, প�ম তলা (E-1), ন�ন মহাজন �রাড, সবুজবাগ, হািলশহর, চ��াম। , 01757240997
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1596 �মাহাইিমনুল ইসলাম , �ম না�ার :319/B, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01733162917
1597 সািবকুন নাহার রশনী , Room No: 301/A, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01557566590
1598 উে� হািন িপংিক , �দী�-১০০৮,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01790540024
1599 �রশিমন ফারজানা আক�� , 17, Jobed Ali Road, Kachijuly, Mymensingh , 01777267350
1600 শম� দাশ , �ম নং -৩০৪ , তাপসী রােবয়া হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , ময়মনিসংহ - ২২০২ । , 01774269913
1601 �মাছাঃ িরফাত আরা �ফরেদৗস , �ম নং-১২১, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01774568018
1602 শাফী হাসান , ২৩১/ই, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ-২২০২ , 01754902782
1603 �মা: মাহাতাব উ��ন , তয় তলা উ�র-পূব � �ক, D-2 হল, �ম নং-322, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01770829663
1604 �মাঃ কাওসার আহেমদ , �ম নং413/িব, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়! ময়মনিসংহ -২২০২ , 01743979807
1605 িবিব আেয়শা ডািলয়া , বাসা/�হা��ং: হাউ�জং এে�ট, �াম: কৃ�রামপুর, ডাকঘর: �নায়াখালী সদর-৩৮০০, �নায়াখালী �পৗরসভা , 01831962797
1606 �সয়দ মু�ািদর আল িসয়াম , 7/B, Prottasha Tower, 11 Mid-Begunbari, Tejgaon, Dhaka -1208 , 01521459998
1607 ইসরাত জাহান িলজা , �াম: উ�জরপুর, ডাকঘর: উ�জরপুর-৮২২০, উ�জরপুর, বিরশাল , 01703104936
1608 জা�াত আরা পাপিড় , Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01742719053
1609 সািহদা ইয়াসিমন , Ila Mitra Hall, B- block, Room No.104,Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University. , 01622801709
1610 ইশরাত �জিরন �মৗ , বাসা ন�রঃ #০৫,িবসিম�াহ ্ভবন, বলাশপুর �রাড, বলাশপুর, ময়মনিসংহ , 01725784701
1611 রওনক আরা , �বগম �রােকয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01764908408
1612 �মাছাঃ িনলুফা খাত� ন , কিব �বগম সুিফয়া কামাল হল, �ম নং ২০৫, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক,পট�য়াখালী,-৮৬০২ , 01750779199

1613 �মাঃ রােশদুল ইসলাম , �ম ন�রঃ ২১৫, শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা-১৭০৬, গাজীপুর-১৭০৬। ,
01839799171

1614 এম, ইউ, এম, আবু জাকািরয়া , �ম-১১৭, �ক- িস, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01827600427
1615 শামীমা নাজনীন , �াম: চােড়াল, ডাকঘর: লািহড়ী, উপেজলা: বািলয়াডা�ী, �জলা: ঠাকুরগাওঁ। , 01773072199
1616 উে� হািন তািনয়া , ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা হল, �ম নং: ১২৬, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় , 01945759535
1617 মাহমুদা আ�ার উিম � , Keatkhali, Mymensingh , 01772654006

1618 �জাবােয়র �হােসন , room no : 221 , C block , shaheed nazmul ahsan hall , Bangladesh Agricultural University , Mymensingh - 2202 , post code : 2202 ,
01744951190

1619 �মাঃ আল-আিমন। , Dumki, Pauakhali-8602 , 01792044165
1620 আনজমুান িবনেত হািবব , 225/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01626009404
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1621 খািদজা সুলতানা মুিনয়া , বাসা নং ৫৬৬, �াম/রা�া: গাওয়াইর পূব �পাড়া �রাড, দি�ণখান (পাট�), ডাকঘর: আশেকানা-১২৩০,দি�ণখান, ঢাকা , 01961412202
1622 আসমা আ�ার , MS in Fisheries Technology, Patuakhali Science and Technology University, Dumki, Patuakhali , 01727874057
1623 বুশরা ইসলাম িবি� , ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ব�বন্ধু �শখ মুু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬। , 01704510436
1624 চ�েশখর িব�াস , �ম নংঃ২১৬ (প��ম ভবন), ঈশা খা ঁহল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01747249614
1625 �মাঃ ছহল রানা , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় (বেশমুরকৃিব), সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01680140600
1626 আ��ুাহ ্আল মামুন , Room no. 515, Bir Muktijoddha M.A. Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University. , 01738155488
1627 নূর-ই- আিবর �সৗরভ , Bhuiyan Manjil, 47/8/1, Power House Road, Madina Residential Area-2, Kewatkhali, Mymensingh , 01704967693
1628 তাসিনম হক , 14, Mohammad Ali Road, Mymensingh , 01715840129
1629 �মাঃ সােজদুল ইসলাম , এম �করামত আলী হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২। , 01521228868
1630 �মাঃ আল-আিমন , Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka , 01746180820
1631 �মাঃ কাম�ল হাসান , �ক নং - এ, �ম নং - ১০৭, শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২, বাংলােদশ , 01783993459
1632 �ীতম �চৗধুরী , North Shulokbahar, Bahaddarhat, Chattogram , 01942285109
1633 �মাঃ হাসান �মারেশদ , ড. মুহ�দ শহীদু�াহ ্হল, �ম ন�রঃ ৩০০৩, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01681168000
1634 নুসরাত জাহান , িপেরাজপুর সদর, িপেরাজপুর। , 01776475365
1635 �মাহতািসম িব�াহ সা�জদ , বাসা নং-২৫৮৩,ওয়াড� নং-০৮, ডাকঘরঃ �ক�য়ুা, উপেজলা-�ক�য়ুা, �জলা-�ন�েকাণা , 01787097417
1636 �মাঃ মাসুদ রানা , �ম নং-৩২৩, শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল, বেশমুরকৄিব, গাজীপুর , 01633605617
1637 �মা: �মাছা���ল ইসলাম , �াম/�রাড:বালুয়াভাটা �নহার �ুল পাড়া, বাসা/ �হা��ং: ৪০২/৭, বদরগ�, রংপুর , 01750388764
1638 �সৗরভ �মাহন সাহা , �মঃ ক-১১৪, ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01744773433
1639 �মাশােরফ �হােসন , �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01766164569

1640 �মাঃ �মাবারক �হােসন , আকুয়া দি�ন পাড়া ,সদর ,ময়মনিসংহ । �যে�: �মা:আিতকুর রহমান িস��কী, উপসহকারী �াস্হ� কম �কত�া, �হলথ �কয়ার
�স�ার,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ,সদর ,ময়মনিসংহ । , 01795012769

1641 িবে�শ দাস , ১৮৬/এ নবা�ন, িশবগ�, ডাক ঘরঃ িসেলট সদর, উপেজলাঃ িসেলট সদর, �জলাঃ িসেলট। , 01710600630
1642 �মাঃ রােশদুল ইসলাম , �ম নং - ৩৬০, হ� মায়ূন রিশদ �চৗধুরী হল , িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01779717012

1643 নওরীন ইসলাম তমা , �যে�ঃ �মাঃ আকতা�ল ইসলাম, �ব�ািনক কম �কত�া, কৃিষ �েকৗশল িবভাগ, বাংলােদশ পরমাণু কৃিষ গেবষণা ইনি��টউট (িবনা), বাকৃিব
চ�র, ময়মনিসংহ-২২০২, , 01735881960

1644 তিরকুল ইসলাম , �ম নং-২১৪/িব , �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ । , 01677733921



9/22/2018

7/15

# আেবদনকারীর নাম
1645 আফিরনা কােদর �কয়া , Room no: 121, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01761284049
1646 �রেবকা সুলতানা , C/O- Dr. Md. Giush Uddin Ahmed, Professor, Dept. of Agronomy & Agril. Ext., University of Rajshahi, Rajshahi-6205 , 01757528893
1647 �বাইয়াত জাহান , ৩৮৮/১, বলাকা �াব �রাড, শহর মািছমপুর, িপেরাজপুর। , 01948958202
1648 তামা�া িবনেত কিবর , িরজাভ� পুকুর (উ�র পাড়), ভা�ািরয়া সদর, ভা�ািরয়া, িপেরাজপুর। , 01757487890
1649 �মাছাঃ ফােতমা ত� ে�াহরা , ক� ন�র-৩২৯, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01789132585
1650 ইসরাত জাহান , ক� ন�রঃ ৩০৩, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�াল, ময়মনিসংহ , 01839188203
1651 �মাঃ মুসিফকুর রহমান , ক� ন�র-২১৭/িব, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01738585330
1652 �মা:মুরাদ �হােসন , Bangalipur nizpara,Saidpur, Nilphamari. , 01734275876
1653 সেহলী শাহানা িমত� ল , ওয়ােড�ন �কায়াট�ার, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01721419611
1654 সুিম সরকার , �ম নং- A-২০৬, ইলা িম� হল, বেশমুরকৃিব, গাজীপুর ১৭০৬ , 01764844910
1655 �মাছা. আিঁখ খাত� ন , Begum Rokeya Hall,Annex Building;Bangladesh Agricultural University-2202. , 01751313710
1656 ি�তম কুমার দ� , House no -57, Boobondor, Notun para, Dinajpur sadar, Post :Churipotti, Dinajpur-5200 , 01774471345
1657 �মাঃ পলাশ খান , ক� ন�রঃ ২৪১ ; �কঃ িড , ফজলুল হক হল ; বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01961366952
1658 �মাঃ িব�াল �হােসন , �ামঃ পাচঁ বাকা বরশী, �পা�ঃ �ডাংগাঘাটা, উপেজলাঃ �কশবপুর, �জলাঃযেশার। , 01760112508
1659 িনলয় পাল , ক� নং-৩২২,শহীদ তাজউ��ন আহেমদ হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়,সালনা,গাজীপুর-১৭০৬ , 01674895012
1660 এসমত জাহান এিলচ , �ম-৩০৯ (ঘ), তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01785490007
1661 চয়ন িব�াস , �ামঃ খামারবাট�, �পা�+ থানাঃ আড়ংঘাটা, উপেজলাঃ ড� মুিরয়া, �জলাঃ খুলনা। , 01946574026
1662 �মা. অিনক �দয় রােশদ , �ম নং-৬১৮,কিব কা�জ নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িব��ালয়,ঢাকা-১২০৭ , 01684069343
1663 �ীেদবী দাস , �ম নংঃ এ-২০৯,ইলা িম� হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬ । , 01533920130
1664 ফারজানা শবনম আ�ী , 109/8-5A, Baruntek, Dhaka Cantt, Dhaka-1206 , 01781034829
1665 আফরা িবনেত ইফেতখার , �ম নং-১৪৫,ব�মাতা ফ�জলাত� ে�সা হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়,খুলশী, চ��াম , 01681511913
1666 �মাছা. উ�লু কািফ সালমা , Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01774629988
1667 শারিমন �নছা বীিথ , 6/5, Vatikashor bylane, Sadar, Mymensingh , 01792452543
1668 �মাঃ শিহদুল ইসলাম , Room No. 116/D, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01719155088
1669 �মাঃ িরপন িময়া , 116/D, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh- 2202 , 01719794343
1670 �মাঃ �গালাম �মা�ফা , West -12, shaheed Jamal Hossain Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01767012312
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1671 তান�জয়া িবনেত হাই , সুহািসনী দাস হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01670793362
1672 ফারহানা শা�া , 431, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh , 01727922691
1673 রিকবুল হাসান িনেটাল , Room No: 224, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01931383651
1674 ইফাজলু হক নাজমী , Al Amin-5, Pathantula, Sylhet-3100 , 01738116338
1675 রাহ� ল িব�াস , 316,Khan Jahan Ali Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01736010727
1676 শা�ী �বগম , Sheikh Fazilatunnessa Mujib Hall, Sylhet Agricultural Universit, Sylhet 3100 , 01741525041
1677 �সািনয়া শারিমন , �ম নং - ৪০৪, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01755881707
1678 রািমসা নওিশন , ২৮, িব. �ক. রায় �রাড, খুলনা , 01676579936
1679 সাদাকাত� ল বারী , �ম নং- ২১২, তাজউ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01521249432
1680 �মাঃ মাহমুদ আলম , �ম নং- ২১৮ , তাজউ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহাে�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর , 01792912764

1681 �শখ তান�জনা ইসলাম �দালা , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�ম নংঃ৪০৪/িব �ক,পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক,পট�য়াখালী -৮৬০২ ,
01792151015

1682 �মাঃেসালায়মান , Isha Khan Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01728794970
1683 রােবয়া সুলতানা , Room No : 214(K),Sheik Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01750988069
1684 �মাঃ সা��র আখতার , Room No-212/A, Nowab Siraj Ud-Doula Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. , 01521213176
1685 নািদরা পারভীন িবথী , 23 no. Mirakhali Road, Purbo College Para, Mathbaria, Pirojpur. , 01929956269
1686 অনািমকা িসনহা , �ামঃ িচতলীয়া, থানাঃ কমলগ�, �পা� �কাড-৩২২০, �জলাঃ �মৗলভীবাজার। , 01757983178
1687 ফাহিমদা আ�ার , �ম নং-১১৯, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়,খুলশী,চ��াম। , 01558947502
1688 �মা: সাইমুন ইসলাম , মজমুদার পাড়া আ/এ, ঘািসট�লা, িসেলট , 01515273761
1689 হািসন আখলাক ব�ৃ , 110/A, Shaheed Shahsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01744887588
1690 �মাঃ আল আিমন , �ম না�ার-৩০৯, আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়-৩১০০ , 01744530180
1691 এহসান উ�াহ খান , আ�সু সামাদ আজাদ হল, �রাম নং-১০৯, , 01748070501
1692 �মাঃ সুমন ভঁূইয়া , �ম নং -৩০৯, আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়। �টলাগড় িসেলট-৩১০০ , 01718903599

1693 আ�রু রা�াক , ফািম �ং িসে�ম ই��িনয়ািরং ল�াবেরটির, �ম নং-১০২, এে�ানমী এ� এি�কালচারাল এ�েটনশন িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫, �ফান নং: ০১৯১৪২৫৪২৩৩ , 01753839811

1694 এস. এম. শাহিরয়ার জামান , �ম নংঃ ২২১, খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়,খুলনা-৯২০৮ , 01723022256
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1695 �মাঃ �সােয়ব সােলহীন , �যে�, ডঃ �মাঃ ইসিতয়াক �হােসন, �েফসর, িফশারীজ িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। �মাবাইলঃ
+৮৮০১৭২৬৫১৪২৩২ , 01784553433

1696 আ��ুাহ আল রািফ , ২২২,�শের বাংলা হল,�শর-ই-বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শের বাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01520103007
1697 আসমা আ�ার , বািড়র নামঃ �খাশবাগ, �হা��ং নংঃ৫০০, ওয়াড� নংঃ ১৬, �ামঃ রামপুর, �জলাঃ �ফনী। , 01845117365
1698 �মাঃ সায়মুন �হােসন , আশরাফুল হক হল, �কঃ িড, �ম নংঃ ১৩১, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01758506138

1699 �মাঃ আিতকুর রহমান শাওন , Room no.502, A BLOCK, Kabi Kazi Nazrul Islam Hall, Sher-e-Bangla Agricultural University, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207 , ,
01713636556

1700 �মাঃ ইমাম �হােসন , ক� ন;৩২২,কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর, ঢাকা -১২০৭। , 01558965480
1701 ব�ণ কুমার রায় , Room no. - 107/West building , Isha Khan Hall , Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01744803470
1702 নােবদ মাহমুদ , 233/A,BANGABANDHU SHEIKH MUJIB HALL,BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY,MYMENSINGH-2202 , 01705624169

1703 �মাসাঃ ফারহানা তাসিরন , C/O. Md. Rafiq Uddin, Lecturer, Dept. of Soil Science, Patuakhali Science & Technology University, Dumki, Patuakhali-8602,
Bangladesh, Mobile:+88-01721448133 , 01782195817

1704 মু�ী �মাহা�দ সুমন , �মঃ ৩২৯,�শেরবাংলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , ঢাকা - ১২০৭ , 01722812883
1705 �গালাম রা�ানী , ৫১০, মািলবাগ বাগানবাড়ী (৩য় তলা), মািলবাগ, ঢাকা-১২১৭। , 01770206221
1706 �মাঃ ইমরান �হাসাইন , Room no: Kha-109, Bangabandhu Seikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh. , 01758317731
1707 �মাঃ আ��ুাহ আল মাহমুদ , বীরমু��েযা�া এম এ হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। , 01832381086
1708 �মাঃ �হ� ল আিমন , Room-109/kha, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01947451610
1709 �মাঃ নািসর খান , ৪থ � তলা (প��ম �ক), �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-৫২০০। , 01744333685
1710 �মা: আল-আিমন , Room No: 419/B, Fazlul Haque Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01761928261
1711 �মা. �মেহদী হাসান , ঈশা খা হল,প��ম/ ৩১২, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01724039277
1712 মালা পারভীন , Restroom-2, Sheikh Fajilatunnesa Mujib Hall, BAU Campus, Mymensingh , 01767036553
1713 এস. এম. রােশদুল ইসলাম , �ম নং: ৭১৮, বীর মু��েযা�া এম এ হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় , 01873639050

1714 �মাছা: �দালন সরকার , Room No :118, Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University ,
01882126388

1715 �মাফসানা আ�ার মু�া , ৪১৪/খ, �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01857054315
1716 �মাছাঃ মাহমুদা খাত� ন , �ম নং- ২০৩, �ক-এ, ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬ , 01815168198
1717 �মাসI: জাননাত� ল �ফরেদৗস , Pallabi,34/16,Mirpur,Dhaka. , 01731075796
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1718 ি�য়াংকা মাহবুব , সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবি��ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01516739915
1719 �তৗিহদুল �হােসন , আশরাফুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01685769055

1720 উে� সালমা আিমন , Bangamata Fazilatunnesa Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Zakir Hossain Road, Khulshi, Chittagong-4245 ,
01845537055

1721 সুজন রানা , আশরাফুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২, বাংলােদশ , 01737764976
1722 �মাঃ নািহদুল ইসলাম , আশরাফুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01747810266
1723 �মাঃ মাহবুবুর রহমান , �ম নং-5, মস�জদ �কায়াট�ার, রাজবািড়, রায়নগড়, িসেলট। , 01723225137
1724 তািমম-উল-হাসান , ময়মনিসংহ-২২০২ , 01750886662
1725 শাহীন রহমান , House no.-04(2nd floor), Road no.-33, Block-D, Shahjalal Uposhahor, Sylhet-3100. Phone no.-01670997571 , 01670997571
1726 জা�াত� ল �ফরেদৗস , সুহািসনী দাস হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট -৩১০০। , 01557772536
1727 �মাঃ জািহদুল ইসলাম সজল , �মলারমাঠ, রােয়রমহল, বয়রা, খুলনা , 01928469869
1728 �মাছাঃ জা�াত� ন �ফরেদৗস , �ম নং-431, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01755190805
1729 কৃ�া রানী দাশ , িস১ িস২, �ক ই, কাজী নজ�ল ইসলাম �রাড, �মাহা�াদপুর,ঢাকা। , 01716334662

1730 �মাঃ আিসফ আেনায়ার রা�� , ROOM NO-439/D, SHAHEED SHAMSUL HAQUE HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY,
MYMENSINGH-2202 , 01726267482

1731 �মা: অািশক িময়া , Room No.: 419/B , Hussain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01782543482

1732 ফয়সাল আহেমদ , Room no: 229, Shahid Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Gazipur, Salna 1706 ,
01771644698

1733 �মাঃ িদদা�ল আিমন , ৬৮/১ সারদা �ঘাষ �রাড, ময়মনিসংহ , 01712829961
1734 আি�তা খান , কিরম কু�টর মস�জদ �লন, নব�াম �রাড, বিরশাল-৮২০০। , 01749189809
1735 মািশ �দা খানম , ৪, নং কােশম নগর আবািসক এলাকা, গ�ামাির, খুলনা �হা��ং নং- ১৮৪/৮ (খ) , 01714969967

1736 �মাহা�দ খায়�ল আলম সবুজ , Room no: 317, Shaheed Tajuddin Ahmed Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University, Salna, Gazipur-
1706, Bangladesh. , 01761615153

1737 শারদ �চৗধুরী , 357/B,Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh. , 01715565192
1738 সুমন পাল , শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাকৃিব, ময়মনিসংহ , 01762624554
1739 পূজা কুণ্ড�  , অপরা�জতা হল, �ম নংঃ ৪৩৬, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01927503850
1740 আল-হাসান অ� , #�ম-৪১৪, খান বাহাদুর আহসানু�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা- ৯২০৮ , 01723848719
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1741 �মাঃ �েবল িময়া , �ম নং-৪২২, কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,�শেরবাংলা নগর,ঢাকা-১২০৭ , 01521494032
1742 ওয়ািসম �হােসন , �শেরবাংলা হল,�ম নং ৩১৩,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01748707635
1743 �মাঃ রােশদুল হাসান , সহেযাগী অধ�াপক, এি�িবজেনস এ� মােক��টং িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। , 01712252819
1744 সা�াদ �হােসন , M.A.Hannan Hall,Room no.-908; Chittagong Veterinary and Animal Sciences University;khulshi-4225;Chattogram , 01685685907
1745 িমঠ�ন চ� ভ� , সুরমা �গইট, আখািলয়া, িসেলট , 01768420842
1746 আন� চ� দাস , 217/B, Shaheed Shamsul Haque Hall, BAU, Mymensingh , 01750666941
1747 সু�ত দাশ , Room No.: 465/A, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01772415246
1748 �মাঃ আবু সাঈদ িরপন , 215/B, M. K. Ali Hall,Patuakhali Science and Technology University , 01725195098
1749 �শাভন কুমার ম�ল , শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল, �ম ন�রঃ ৩২৫, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-১৭০৬ , 01751545736
1750 �মাঃ �শােহব তালুকদার , 141/F, Shahid Nazmul Ahsan Hall; Bangladesh Agricultural University , 01521460109
1751 পারেভজ সরদার , পূব � নু��পারা, িখলগাওঁ,ঢাকা ১২১৯ , 01790125882
1752 পলাশ পাল , Room No: 303, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet - 3100 , 01758049047
1753 �মাঃ আিব�ল ইসলাম , ১৫১/৬১, ফিরদ ম�ানশন; সােলহ আহেমদ �চৗধুরী সড়ক; �মাহা�দপুর; চাদঁগাওঁ-৪২১২;পাচঁলাইশ; চ��াম। , 01830358867
1754 শাহাদাৎ �হােসন , বাহ� বল আ/এ,বাসা নং-৮/১,�রাড নং-২,শাহপরান,খািদম নগর,িসেলট সদর,িসেলট-৩১০০ , 01751284744
1755 নািহদ আকতার , �ম নং-১২১, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় , 01684356813
1756 এ,িব,এম শােহদ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট । , 01723142095
1757 সায়মা আ�ার সূিচ , �ম নংঃ ২০৭, �কঃিব, ইলা িম� হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01752395648
1758 �মাঃ �গালাম আজম , Room No: 301, Tajuddin Ahmed Hall, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur -5200 , 01780650718
1759 জেুনদ আহমদ , বাসা নং ৫, �রাড নং ২৪, �ক িড, শাহজালাল উপশহর, িসেলট , 01551814555

1760 তািনয়া শারিমন ফােতমা , �ম নং-১১৮, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, জািকর �হােসন �রাড, খুলশী,
চ��াম-৪২২৫ , 01639000317

1761 তান�জনা আ�ার তামা�া , বাসা নংঃ ৪৩, �রাড নংঃ ১৪, �ম�ল বা�া, িড আই �ট ��ােজ�, ঢাকা- ১০০০ , 01521460189
1762 মুহা�দ আবু তালহা , ৩২৯/�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01734380801
1763 তৃ�া সরকার , ব�মাতা ফ�জলাত� ে�সা হল, খুলশী, �ম নং: ১২৯ চ��াম। , 01948366580
1764 উে� সালমা িনশা , Sthopotia Rodella,house no:1003,Road no:17,Baitul Aman Society, Adhabor,Dhaka , 01757360922
1765 �মা: আেশক উ��ন , 141-H, Shajalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01521483989
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1766 সু��তা শারিমন , �ামঃ রামনগর, �পা�অিফসঃ িদনাজপুর, উপেজলাঃ সদর, �জলাঃ িদনাজপুর। , 01722367006
1767 �মাসা: �িময়ারা খাত� ন , 414/B,Sultana Razia Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 , 01704706275

1768 জা�াত� ল নাঈম , ব�মাতা ফ�জলাত� ে�সা হল, �ম না�ারঃ ১২৪, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় (িসভাসু ), জািকর �হােসন �রাড, খুলশী,
চ��াম , 01851377504

1769 তাপস �দ , �ম নং-৮১৪, বীর মু��যু�া এম.এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫ , 01811821376
1770 সােয়কুল হাসান খান , �ামঃ আচারগাওঁ , �পাঃ না�াইল, উপেজলাঃ না�াইল, �জলাঃ ময়মনিসংহ , 01912483689
1771 �মেহদী হাসান , উ�র দ�পাড়া, চানিকর �টক, ট�ী, গাজীপুর , 01757232379
1772 �ভাশীষ রায় , �ম নং ৪০৬, আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01744573807
1773 জা�াত� ন নূর পিপ , Nur House, 18 no East Bakalia, Syed Shah Road, Kalamiabazar, Chattagram. , 01623616972
1774 এস. এম. আিসফ মাহমুদ , Doleshwar Wasa Colony, Kodomtoli, Dhaka-1204 , 01680597505
1775 �সাহানুগ �মেহদী , পূব �-12, শহীদ জামাল �হােসন হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-2202 , 01737733480
1776 আফেরাজা হাছান আফিরন , ৮৫৮/িব, ইসমাইল ভবন, ইসমাইল �সাসাই�ট, �মাহা�দপুর, মুরাদপুর, চ��াম। , 01684742404
1777 �মাঃরা�জবুল হাসান , Shahjalal hall,Room No.:210,Block:C,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01770805163
1778 িশমুল ম�ল , �ম নংঃ ২০৮,খান বাহাদুর আহছ্ানউ�া হল,খুলনা িব�িবদ�ালয়,খুলনা। , 01757520462
1779 �মাশতারী আফিরন �মৗ , আ�জজ িভলা   , কাশবন আবািসক এলাকা, বলাশপুর, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01767210202
1780 এিলজা হা�াহ ্, �ম নং-১৩৪, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম। , 01879407169
1781 তাছনীম ফারহানা আইিরন , রেয়ল হাইটস্ ,বাসা নং- ২১০, �রাড নং- ০৯, হা�জপাড়া, উ�র বা�া, ঢাকা , 01721594424
1782 নাঈমুর রহমান জয় , ৪৩৬/িড, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01733767357
1783 গাজী ইয়ািসর আরাফাত , Room No.:231/C, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 , 01744705758
1784 ইমাম হাসান , Room No: 235/G, Shahjalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 E-mail: hasanimam38514@gmail.com , 01710485696
1785 �মা: রািশদু�ামান , �ম নং-৩৬৫, �সয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01746974299
1786 সাইফুর রহমান , Room- 313 (west) , Isha khan hall , bangladesh agricultural university , Mymensingh , 01757290049
1787 ঊিম � সাহা , �াট নং: ৪০৩, ৮ নং মতৃ� ��য় �ুল �রাড, সদর, ময়মনিসংহ , 01715402886
1788 �খসানা ইসলাম িলজা , : Room No. 204,Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01751915870
1789 সুমা আ�ার , c/o Prof. Dr. Md. Harunor Rashid Khan, dept. of Soil, Water & Environment, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01515656071
1790 নািবলা আকতার বকত , বাসা নং- ৯৪, �ক- এফ, কা�জট�লা, িসেলট- ৩১০০, বাংলােদশ , 01788484405
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1791 সান�জদা আফিরন িস�� , ৬৭০,মধ� মিনপুর,িমরপুর-২,ঢাকা-১২১৬ , 01672288162
1792 তনয় িব�াস , মা�াস � িশ�াথ�, �রালঃ MS-180505, ফেরি� এ� উড �টকেনাল�জ িডিসি�ন, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-৯২০৮। , 01981877958
1793 �মা মিহ�ল ইসলাম , Shaheed Shamsul Haque Hall, 118/B , 01735821069
1794 �মাঃ �সােহল রানা , শাহীদ শামসুল হক হল ,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২,বাংলােদশ , 01744650086
1795 খািদজাত� ল কুবরা মীম , Room No: 201, Suhashini das hall (NX), Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100. , 01683608166
1796 এ, এস, এম সােদকুর রহমান ভঁূইয়া , �ম না�ার-২০১, আ�সু সামাদ আজাদ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01625911921
1797 শাহীনূর আ�ার , Dana Mia Bhaban, Kazir Dewry 2no Lane, Dumpara, kotuwali, Chittagong , 01781621441
1798 সািদক আহমদ , ROOM-146,SHER E BANGLA HALL,SHER E BANGLA AGRICULTURAL UNIVERSITY , 01948560590
1799 �মাছাঃ মােজদা খাত� ন মুি� , ক� নং-215, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01710275393
1800 �মাঃ আিতক �চৗধুরী , Room No. 256, Humayun Rashid Chowdhury Hall, Sylhet Agricultural University, Sylhet-3100 , 01521460211
1801 পংকজ কুমার িম�ী , �ামঃ চরেমানাই ; ডাকঘরঃ চরেমানাই ; উপেজলাঃ বিরশাল সদর ; �জলাঃ বিরশাল। , 01798055457
1802 জা�াত� ল �ফরেদৗস এ�ািন , পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমকী-৮৬০২, পট�য়াখালী. , 01797705304
1803 �মাছাঃ আইনুন নাহার , �ম নং-৪৩১, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হািব�িব, িদনাজপুর , 01751464689
1804 �মাঃ �মেহদী হাসান , �হা��ং নং- ২৮৬, ৪ নং ওয়াড�, বাউফল �পৗরসভা, বাউফল, পট�য়াখালী , 01741234126
1805 মািরয়া আল মােজদ , ১১৫নং �ম, ব�মাতা ফ�জলাত� ন �নছা হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয় , 01779646888
1806 ইিত আ�ার , ৫৪, �নহািরপারা �ক-িস, আখািলয়া,িসেলট , 01729433497
1807 �মাঃ আবু সাঈদ , রাহাত কমে��, ৪থ � তলা, আখািলয়া, সদর, িসেলট। , 01741355438
1808 �মাঃ আিতকুল ইসলাম িব�ব , ক� নংঃ ৪২১/খ ,ফজলুল হক হল বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় ময়মনিসংহ , 01749242369
1809 অাল-িমনান নূর , PhD Fellow, Department of Aquaculture, BAU, Mymensingh , 01716151249
1810 হাসনা �হনা নয়ন , ১৯/১, বানরগািত এ�েট�ান �রাড,১৮০, বািনয়াখামার,খুলনা। , 01951756861
1811 অিমত কুমার বসুনীয়া , 108/B, Shahid Nazmul Aahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01751321186
1812 �মাঃ শাহজাহান আলী সরকার , ডঃ এম.এ.ওয়ােজদ িময়া িপএইিড ডরেমটরী, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01716480270
1813 �মাঃ আিনসুর রহমান , ক� নংঃ ৪০১, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম। , 01737970625
1814 �মাঃ িমলন সরকার , Bhasha Shahid Abdus Salam Hall, Noakhali Science and Technology University (NSTU), Sonapur, Noakhali-3814. , 01683153780
1815 �মাঃ ফিরদুল ইসলাম , ২০৩/ এ,এম �করামত আলী হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক, পট�য়াখালী , 01751447994
1816 �মাঃ আিতকুর রহমান , ১০৭, শহীদ তাজ উ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর। , 01825197976
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1817 �নপাল কাি� �দব , Porshi 205/2, Kewapara, Mirer Moydan, Sylhet , 01745714015
1818 �মাহা�দ জিহ�ল ইসলাম �মাল�া , �াম: িচিনসপুর, �পা: নরিসংদী সরকারী কেলজ (�কাড: 1602), উপেজলা: সদর, �জলা: নরিসংদী , 01552433819

1819 �দবািশস চ� আচায �� , সহকারী অধ�াপক, এি�িবজেনস িবভাগ, ব�বনধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-1706 �মাবাইল নং- 01622011636 ,
01622011636

1820 �মাঃ নাজমুল হাসান , ঈশা খা ঁহল, বাংেলাদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়১, ময়িমনসংহ , 01858156536
1821 �জিবন আ�ার , ৪০৩/খ,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01759166366
1822 মানস িক��নীয়া , �ম নং-২০১(এ),নবাব িসরাজ-ঊ-��ৗলা হল,�শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01722332321
1823 ফারদানা িবনেত জামান , বাসাঃ ৪৪৯, কেলজ �রা, বিরশাল সদর-৮২০০, বিরশাল। , 01853646384
1824 ফজর আলী , আর.আউ , 01722620308
1825 এস এম মাজহা�ল ইসলাম , �াম: সয়া ধান গড়া খান পাড়া, ডাকঘর : িসরাজগ� সদর; থানা : িসরাজগ� সদর, �জলা: িসরাজগ� , 01681457769
1826 �মাহা�দ সািদদ �হােসন , ��াট - ৫/িব, িসিব - ৩৮, কচ� ে�ত পুরান বাজার, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা - ১২০৬. , 01676031125
1827 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , ক� নংঃ ২২৪, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর-১৭০৬ , 01738020565
1828 �মাঃ মাজহা�ল ইসলাম , 403/A, Shaheed Nazmul Ahsan Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01744475079
1829 মুজািহদুল ইসলাম , C/O: Sehab Uddin, House No.: 342 (5th floor), Ward No.: 55, Kamrangirchar, Dhaka South City Corporation, Dhaka , 01764145444
1830 �রজাউল ইসলাম , নবাব িসরাজ-উে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের-বাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭ , 01748392782
1831 �মাঃ হািসবুল হাসান রা�� , নবাব িসরাজ-উে�ৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের-বাংলা নগর, ঢাকা - ১২০৭ , 01789529796
1832 �মাঃ রােসল-মিনর , �ম নং ২০১/A, নাবাব িসরাজে�ৗলা হল,�শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়। , 01774584956
1833 �মাঃ আল-আিমন , ৩০২ নং �ম,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল,িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়,িসেলট-৩১০০ , 01717896177
1834 সাইফুল ইসলাম িস�ীিক , নবাব িসরাজ-উদ-�দৗলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িব�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01758337148
1835 জয় কুমার িব�াস , �ম নং -২১৫, ৩য় তলা, তাজউ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-৫২০০ , 01734323990
1836 মীর জা�াত� ল মাওয়া , �ম নং :২০৩ ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল,বেশমুরকৃিব , 01521105375

1837 �জত�  বড়ুয়া , Address: 7A, House No.: 17, Road No.: 03, Cosmopaliton R/A, 2 no. Gate, Chittagong Mobile: (+88) 01846458940, 01994129903 E-mail:
jitucu11@gmail.com , 01846458940

1838 �সামাইয়া তাবাস্ সুম ইমা , House-25/1, Road -15/1, Avenue-5, Block-C, Pallabi, Dhaka-1216. , 01623932048
1839 �মাঃ আ�লু কােদর , C/O: Prof. Dr. Md. Nurul Alam; Dept. of Crop Science and Technology; University of Rajshahi. , 01776919519
1840 �মাঃ আিশকুর রহমান , বািড়ঃ ৪৯৯, �ক িড �াব �মাড়, কাজলা - ৬২০৪ , মিতহার, রাজশাহী , 01723512593
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# আেবদনকারীর নাম

1841 �মাঃ আেনায়ার �হােসন , সহকারী অধ�াপক, বােয়ােটকেনাল�জ এ� �জেন�টক ই��িনয়ািরং িবভাগ, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �নায়াখালী-৩৮১৪ ,
01716169825

1842 ফাহিরয়া ইয়াসিমন , 93/2, Purbo Chandana, Gazipur Sadar, Gazipur-1700 , 01717155559
1843 �মাঃ মা�ফ হাসান , �ম নং : ৪০৪( এ �ক) , কিব কাজী নজ�ল ইসলাম হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। , 01756665101
1844 �মাঃ আশরাফুল হক , 69/1, Bolashpur Road, Kewatkhali, Mymensingh , 01744515572
1845 �মাঃ জিহর রায়হান , �ম নং: 307, �শখ রােসল হল (স�সারণ) হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01744856233
1846 এ, এইচ, এম, জাহা�ীর আলম , �াম-�টকারামপুর; ডাকঘর-�টকারামপুর; থানা-পাটেকলঘাটা; �জলা-সাত�ীরা , 01714716788
1847 জািক�ল ইসলাম , Tajuddin Ahamed Hall,Room no.304.HSTU,Dinajpur , 01744847326
1848 শওকত আলম , ৩০৬/এ,শহীদ নাজমুল আহসান হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ-২২০২ , 01703048156
1849 নাজমুল হাসান অ�র , �ামঃ সােহেবর হাওলা, ডাকঘরঃ হির�াবািড়য়া, উপেজলাঃ বর�না সদর, �জলাঃ বর�না , 01733424065
1850 আিনকা তাবাসসুম , Dengu Sardar Road,South Alekanda, Behind Nooria School, Barishal , 01766270788
1851 �মাঃ শািফউল ইসলাম িরয়ন , ৩৩৬/িড, শিহদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01719466582
1852 চূড়ামিণ সাহা , 475/B block, Bangabandhu Sheikh Mujib Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh,2202. , 01792010007
1853 �মাঃ িমজানুর রহমান , TOTINI,D-13/3,BMA, BHATIARY, CHOTTOGRAM , 01718647659

1854 �মাঃ িমজানুর রহমান , Holding No: 2/7, Ward No: 20, Power house road bilane-4, Kewatkhali-2201, Mymensingh, Bangladesh. Phone: +8801738334484,
+8801516102438, Email: mizanur.mb.just@gmail.com , 01516102438

Developed by http://uialbd.com
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : জীবিব�ান ও িচিকৎসািব�ান

# আেবদনকারীর নাম
1 ত�য় তাপস দ� , ১০৯, স�ার ইকবাল �রাড, খুলনা। , 01521453670
2 �শখ শিরফ উ�ীন , Room no: 301, SMR Hall, Jessore University of Science & Technology , 01719615906
3 এ.এস. এম. হ� মায়ুন কবীর �চৗধুরী , 159/2 GOLOGONDA SCHOOL RAOD WORD NO-1, SADAR, MYMENSINGH-2200. , 01738004574
4 আহাদ আহে�দ , বািড় নং. : ২৩, �রাড নং. : ২১, িনকু�-২, িখলেখত, ঢাকা। , 01751444998
5 �মাঃ খিললুর রহমান , িব��ং ৫, বাসা-১০, িমরপুর-১৪,ধাকা-১২০৬। , 01716362178
6 �ট. এস. ফারাহ �মৗসুমী , ৪৪৩/১, উ�র শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ , 01671418510
7 িরমা আ�ার , ই-১৭, লালকু�ঠ, ৩য় কেলানী, বসুপাড়া, িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। , 01521214823
8 মু. আরাফাত হ� েসইন , ৩২/৬ মেন�র �রাড, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৯ , 01872634322
9 অনুপম সরকার , জগ�াথ হল, �ম নং-৬০০১, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01856481570

10 �মা�ািফজরু রহমান নাঈম , �ম নং- ১৩০৯, ডঃ মুহা�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01675861045
11 ডা: �মাসা: তােহরা আিমন , মাইে�া বােয়ালজী িবভাগ, স�ার সিলমু�াহ ্�মিডেকল কেলজ, ঢাকা। , 01716438440
12 কাজী আিকব �মাশাররফ , 227/a, North ibrahimpur, mirpur 14, Dhaka 1206 , 01708157803
13 শািরকা �হােসন , 9 & 11, MOHAMMADIA HOUSING LIMITED, MOHAMMADPUR, DHAKA , 01521580131
14 িপয়াস পাল , ২০৩নং ক� ,দি�ন ভবন,জ�ানাথ হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01631105695
15 �সামা �দ , মা�ার দা সূযেসন হল, চিব। , 01856709610
16 পিল আ�ার , 104/A; �ীিতলতা হল ; জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01765348479
17 �মাঃ �সালায়মান �ধান , �ামঃ কণ �াই (হাজীপাড়া), ডাকঘরঃ হািব�িব, উপেজলাঃ িদনাজপুর সদর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01740156314
18 নুসরাত �হােসন িসবা , 395, North Ibrahimpur, PS:Kafrul, PO:Cantonment, Dhaka 1206. , 01727454135
19 হািফসা খাত� ন এ�ানী , ২২/১, আ�রু রউফ �রাড, কলতাবাজার, ঢাকা-১১০০। , 01711248055
20 উে� সালমা , �ম নং: ১১৩/িব, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা , 01776457310
21 ফারহানা িকশওয়ারা , �ম নং: ৩১৬/িব, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা , 01724496270
22 ��প দাশ , Tilottoma Housing Pranhari Das Road Soraipara Pahartali, Chittagong. , 01700872976
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# আেবদনকারীর নাম
23 এস, এম, �রাকন-উদ-�দৗলা , �ম নং: ৪৩২, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার , ঢাকা-১৩৪২ , 01521215133
24 �মাসা�ৎ উে� হািববা , ৯৩/১, প��ম নাখালপাড়া, �তজগাওঁ, ঢাকা-১২১৫ , 01770506522
25 �মাঃ এরফানুর রহমান , ৪১১/এ,শহীদ সালাম বরকত হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01722899715
26 এইচ এম সুজন িময়া , MUNSHI PARA, HALISHAR, BANDAR, CHITTAGONG , 01750378878
27 নাসিরন মাহমুদা , �ম: ৪১৪,�শখ হািসনা হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা । , 01932465455
28 অিনেমষ িব�াস , Khan Bahadur Ahsanullah Hall, Khulna University. , 01778629422
29 সায়মা রহমান , শামসুন নাহার হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01558971347
30 উে� হািববা �জসিমন Chat conversation end , C/o: H. M. Yusuf Ali, House #796/2, Monipur, Mirpur-2, Dhaka-1216 , 01993443070
31 �মাছাঃ �হাসেন আরা খাত� ন , �মঃ৩০৫,কিব সুিফয়া কামাল হল, হািব�িব, িদনাজপুর-৫২০০ , 01762132223
32 �মাঃ �হ� ল আিমন লাবু , �মঃ ২০৩, ডরিমটিরঃ ২, হািব�িব, িদনাজপুর-৫২০০ , 01767222937
33 �মাঃ ওমর ফা�ক , ৩৫৮,�ধান ভবন,ফজলুল হক মুসিলম হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01815419678
34 তামা�া , A-77/1,Banpukur,Savar,Dhaka-1342 , 01779980442
35 তােরক মুজািহদ জামী , House: 11 Q & R, Road: 17, Block G, Bashundhara R/A, Dhaka, Bangladesh , 01763530271
36 মািয়শা রিহম , িব�াস মঈন টাওয়ার, ১৬৭/১, িব, �মা�াপাড়া, প��ম কাফ�ল, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ , 01684332515
37 ইসরাত জাহান , ২৩৬, প��ম শাি�বাগ, �পাঃ শাি�নগর, থানাঃ শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ , 01865003316
38 আফেরাজা আ�ার , কলাবাগান, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, আ�িলয়া, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01826646811
39 হািমমা হাসনাত , ৩/ই,প�রাগন িস�ট ,িসরাজউ�উলা �রাড়,আ�রিক�া,চ��াম , 01812094060
40 রওশন আরা আফিরন , �শখ হািসনা হল, �ম নং-৪০১, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01723048450
41 ইসরাত ইসলাম , Room no.PR-106, Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka , 01773181129
42 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান , Room no- 353, Dormitory-02(zia Hall), HSTU,DINAJPUR , 01723786877
43 আতাউর রহমান , সালাম-৬০৩; অমর একুেশ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয়; ঢাকা-১০০০ , 01682070614
44 তানভীর হাসান �চৗধুরী , ইসহাক ম�ানশন, দাইয়াপাড়া, ২৪ নং ওয়াড�, উ�র আ�াবাদ, ডাকঘরঃ ব�র-৪১০০, থানাঃ ডবলমুিরং, �জলাঃ চ��াম। , 01829985599
45 �মাহা�দ একরামুল হক তািনম , নাতাশা িভলা, �সয়দ শাহ �রাড, বাকিলয়া, চ��াম , 01521528989
46 নািহদ পারেভজ , �ম নং ১০০২, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01734099167
47 উে� সালমা তািরন , ৩৫৪/১-িস,দি�ণ পাইকপারা,�জলপার,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ , 01688504438
48 �মাঃ িরফাত হাসান , �ম নং- ৬০৪, রিফক ভবন, অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01724086655
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# আেবদনকারীর নাম
49 �মাঃ জিহ�ল ইসলাম �চৗধুরী , �ম নংঃ ৩২৪, িব �ক, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01772662957
50 �মা: আ�লু কােদর , 432/A, Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar , Dhaka. , 01744284919
51 �মা. রাইসুল ইসলাম , 11/10, MADRASA ROAD, MOHAMMADPUR, DHAKA , 01521255659
52 �মাহা�দ শাহাদাত �হােসন , গাজী ম�ানসন, �ট নং- ২৮ (এ, িব) ,৫ম তলা, ��াট নং-৫/িব, বােয়জীদ আ/এ, চ��াম , 01818863169
53 �মাছা: জািকয়া ফারজানা , ROOM NO. MAIN 10, RUQAYYAH HALL, UNIVERSITY OF DHAKA, DHAKA-1000 , 01531733704
54 নাঈম �হােসন িব�ব , �ম নং- ২১৪, শিহদ রিফক ভবন, অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521204730
55 উে� সুমাইয়া ইসলাম , �শখ হািসনা হল, �ম নং- ৩১২, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01675453934
56 �মা: সিফকুল ইসলাম , �ম নং ৪৪৭, ব�বন্ধু �শখ মু�জবর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01675937399
57 �জাবাইদা নওিশন , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01791636089
58 �মাঃ আবু সাইদ , �ামঃ কয়ড়া, ডাকঘর: হাটেগাদাগাড়ী, থানা: পবা, �জলা: রাজশাহী। , 01723665005
59 �মাঃ িব�াল �হােসন , �ামঃ চা�সার, �পা�ঃ �জয়াপুর,থানাঃ বুিড়চং, �জলাঃ কুিম�া , 01721573481
60 তাহিফমা সুলতানা ট� িস , SECTION- 12, BLOCK- D, ROAD- 31, HOUSE- 42, PALLAI, MIRPUR, DHAKA- 1216 , 01533391603
61 �সয়দা িমশকাত মানতাশা , Flat No: E7, K Plaza, Mirzarpul, Muradpur, P.S: Panchlaish, Chittagong. , 01711081572
62 জা�াত� ল �ফরেদৗস , Room No: 203, Shamsun Nahar Hall, University of Chittagong, Chittagong-(4331). , 01517845861
63 �মাঃ নূর কািবদুল আযম , ডরেমটির, যেশার িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01710495256
64 �কৗিশক চ� আইচ , ৩৩২/এ, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01915357963
65 �মা. আিতকুর রহমান , SALAM-407, AMAR EKUSHEY HALL, UNIVERSITY OF DHAKA, DHAKA-1000, BANGLADESH. , 01521109987
66 গাজী �মাঃ িদদা�ল ইসলাম , ৪১৬/২ প��ম �শওড়াপাড়া, ইকবাল �রাড,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ , 01635405042
67 �মাঃ জািকর �হােসন , �াম: �হােসন পুর, ডাকঘর: �শখপুরা, উপেজলা: সদর, �জলা: িদনাজপুর , 01742879693
68 সুমাইয়া জাহান , House no: 40, Block-A, Paharika Housing Estate, Chittagong University , 01993626503
69 �মাঃ রািফউল ইসলাম রা�া , Room No: 1304, Shahid Sharafat Ali Bhaban, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01521219056
70 �তািকর হাসান �দয় , ৩২২,মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01938790861
71 তািনয়া সুলতানা , Ponu Mia Hazi Bari,vill: Ramanondi,Post: Ramanondi,Upozilla : Sadar, Zilla: Luxmipur , 01784330593
72 তাজিবহা-ই-মাওলা , C-2, NORTH R/A, CHITTAGONG UNIVERSITY CAMPUS , 01912122586
73 তাহিমনা সুলতানা যুিথ , আ�জমপুর, চায়না িব��ং,হাউস নঃ ৯৯/৮, ঢাকা , 01684984389
74 আহেমদ রািকব , হাজী নু�ল আিমন সওঃ বাড়ী, পা�া �দাকান, খাজা �রাড, চা�গাও -৪২১২, চ��াম , 01521528763



9/22/2018

4/29

# আেবদনকারীর নাম
75 সারা আলী , ৬০/৩, প��ম রাজাবাজার ঢাকা--১২১৫ , 01515602324
76 �সৗতী রািহল নােসর , 80 Green Road, Dhaka-1215 , 01914207437
77 �মাঃ সা�াদুল বারী , 148/14, Wapda Road, West Rampura, Dhaka-1219 , 01515686882
78 ফাই�জ জাহান িপয়াল , বাসা ৫১, ঈশা খা ঁএিভিনউ , �স�র ৬ , উ�রা , ঢাকা ১২৩০। , 01778849694
79 �সাহাগ আহেমদ , ড.মুহ�দ শহীদু�াহ হল, �ম নং ১১৯ , 01515213660
80 সু�ত দাস , Room No: 469, Jagannath Hall, University of Dhaka , 01515273831
81 �মাঃ নাজমুল ইসলাম িনশাদ , ৩ নং ওয়াসা �াফ �কায়াট�ার, এ.�জ.িব. কেলািন, মিত�ঝল, ঢাকা - ১০০০ , 01796405063
82 রাকা আ�জজ , 99 Kakrail, Ramna, Dhaka-1000, Bangladesh , 01746503570
83 �মাঃ জািহদুল হক , বাসা নংঃ ১৪৪/৫-এফ, ক�াই� কমে��, মা�টকাটা, ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা-১২০৬ , 01676619377
84 �িহত চ� �ঘাষ , �ম নং-437,জগ�াথ হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01784894575
85 সুরাইয়া আ�ার , গ- ১/৮এ, শাহজাদপুর, �লশান, ঢাকা-১২১২। , 01853215236
86 �মাঃ আল আিমন , ক� নং - ৩০৩, �াধীনতা িদবস হল, বেশমুরিব�িব,�গাপালগ� , 01920886740
87 হািলমা জাহান মীম , নওয়াব ফয়জেু�সা হল, �ম নং- ১৪৮, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা -১৩৪২ , 01941673416
88 শামীমা নাসিরন , বাসা ১৬, �রাড ১, লিতফ িরেয়ল এে�ট, কাটাসুর, �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭। , 01731447348
89 নূসরাত জাহান তািনয়া , ২/এ৫, �সত�  �হাম্ স, িচিড়য়াখানা �রাড, িমরপুর-১, ঢাকা , 01843732514
90 �মাসেলম �রজা , ৩২৮, আ.ফ.ম কামাল উ��ন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01957631424
91 �মাহা�দ আ��ুাহ তােহর , H-14,Pallabi Extention Area,Pallabi,Mirpur,Dhaka , 01680954225
92 �মাঃ আিশকুল ইসলাম , 123/C, Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01939807091
93 শিফকুল ইসলাম , Dept. of Biochemistry & Molecular Biology, University of Chittagong, Chittagong-4331 , 01865755800
94 শােহলা আহেমদ , Room no.: 116/B, Pritilata Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01785712473
95 িমত�  আফিরন , িনউ রামকৃ� আ�ম �রাড, শংকরপুর,যেশার। �হা:নং-১৬১৫ , 01904572198
96 ফারজানা �বগম তপা , �েভ�া-187, �শখঘাট,  িসেলট , 01733475753
97 িকেশার কুমার পাল , ১৩৮/২,লাল বাগ �রাড,আ�জম পুর ,ঢাকা , 01621462439
98 আিতয়া �বগম িরফাত , �দী�-১০১,কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01743374272
99 িসরাজমু মুিনরা , ৬৪৭/এ, �রাড নং-২২, িখলগাওঁ, ঢাকা। , 01701356288

100 সুমাইয়া হাসান নওরীন , Liza villa (3rd floor), Navy hospital gate,south halishahar,chittagong. , 01834520107
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101 ফারহানা ইয়াসিমন িমত�  , �দী�-৭০৪,কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01788172886
102 ওমর হামজা িবন মানজরু , বাসা- ২৮, �রাড- ১৬, �পনগর আ/এ, িমরপুর, ঢাকা -১২১৬। , 01521258304
103 নািহয়ান মুনসীফ , বরকত-৩০২, অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০। , 01674796459
104 সুেমন মজমুদার , House No 1, Road No 2, Sontek, Jatrabari, Dhaka-1236, Bangladesh , 01619692263
105 অিপ �তা শ�ামা �দব , Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka , 01794364268
106 �মাঃ ফাখ���ন , 449, Faydabad, Joynal Market, Sector 6, Uttara, Dhaka , 01863282638
107 �মাঃ মাহমুদ হাসান , Lab-215, Department of Microbiology, University of Dhaka, Dhaka-1000, Bangladesh , 01718555545
108 �মাঃ মাহবুব উল আলম , ৩য় তলা, ৪৭ নং, রজনী �চৗধুরী �রাড, �লাহারপুল, �গ�ািরয়া, ঢাকা-১২০৪। , 01717853994
109 �মহনাজ সুলতানা , Village-Guakhola,Post-Noapara,post code-7460,Upazilla-Abhaynagar,zilla-jessore, Girls school road,Noapara, Jessore , 01850298027
110 ফারজানা �হােসন , ৬০৫, প��ম নাখালপাড়া, �তজগাওঁ, ঢাকা। , 01622152017
111 কাজী ফাহিমদুল ইসলাম , ১/২০,দি�ণ মুগদা, ঢাকা-১২১৪ , 01726472288
112 �মাছাঃ রােবয়া �ফরেদৗস িরিন , Room no: 123; B-Block, Begum Khaleda Zia Hall, Jahangirnagar University,Savar-1342,Dhaka. , 01757111383
113 �জিনফাত-ইর-রহমান , House no: 25, Momotaj Mohol, Stadium road, Chandpur , 01680007570
114 ইসরাত জাহান দৃ�� , Shamsun Nahar Hall, Dhaka University , 01773780367
115 দীপ�র কুমার রায় , �ম নংঃ-৪২০, অে�াবর �িৃত ভবন, জগ�াথ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01728962678
116 ��া সাহা শিম � , 102 West Nakhalpara, Tejgaon, Dhaka-1215 , 01677732979
117 ি�য়া �ঘাষ , Plot no. 247, Block : C, Koibollodham R/A, Akbarshah, Chittagong. , 01863362150
118 �মাঃ হাসনাত উজ জামান , 227/D, Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01741969939
119 অসীম কুমার রায় , Room No:38, North Building, Jagannath Hall, University of Dhaka , 01752013593
120 রিন আহেমদ , �াম:�সরকা�� , রা�া :শহীদ �গালাম িকবিরয়া সড়ক, উপেজলা: কুমারখালী, থানা:কুমারখালী, �জলা:কু��য়া , 01780627072
121 ি�য়াংকা �ভৗিমক , ৪২/২, হিরচরণ রায় �রাড, ফিরদাবাদ, ঢাকা-১২০৪। , 01580267625
122 জগবন্ধু রায় , JAGANNATH HALL,UNIVERSITY OF DHAKA , 01745222556
123 জােবর খান , ক� ন�র- ২৩১২, শিহদ আতাউর রহমান খান খািদম ভবন, ড. মুহ�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১০০০। , 01673317236
124 ইফ্ফাত-ই-রা�ানী , Flat no: 10/A, Sanmar Mahfuz Manor, 33 Mehedibag Road, Chittagong. , 01793340313
125 আসিফহা তারা�ুম , House no 03, Road 07, Block D, Mirpur 11, Dhaka 1216 , 01918426225
126 �মা. রিবউল হাসান ভঁূইয়া , ৩২৮, ওয়াহাব কেলািন, বাসােবা, ঢাকা , 01678173748
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127 নুসরাত আলম িবভা , 503/5, Flat-D2, Baganbari,Malibagh, Dhaka-1217 , 01679095959
128 মাসুমা আহেমদ লুনা , কিব সুিফয়া কামাল হল, �ত�য় ভবন, ক�-১০৬, ঢাকা িব�িবদ�ালয় । , 01682272671
129 ইশিতয়াক আহেমদ , ১৩৪,প��ম �শওড়াপাড়া,িমরপুর,ঢাকা , 01864299256
130 অনুপমা �বশাখী পাল , বাসা নংঃ ২৯১/২, �ক এ, �রাড নং ৩, দি�ন পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01683015868
131 �িতমা রানী রায় , �দী�-৮০৬,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521255269
132 জিুলয়া নাসিরন , নবাব ফয়জেু�সা �চৗধুরানী ছা�ী িনবাস ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01687471438
133 �সািনয়া আ�ার , ২১/৪, সুর মুহাঃ সড়ক, কিরমনগর,�সানাডাংগা, খুলনা। �জিপও-৯০০০ , 01515281101
134 �মা. আবু সাঈদ রানা , 98/2 East Maniknagar, Sobujag, Dhaka , 01533369403
135 সািদয়া মওলা , ১০৪৭ পূব � মিনপুর,িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ , 01913570003
136 নওয়াজ শরীফ , বািড়-অ�ায়ী িনবাস,�াম-চরচারতলা,�পা�-আ�গ�, উপেজলা -আ�গ�, �জলা-�া�নবািড়য়া , 01843999144
137 �শহনীলা রহমান সা�জন , হাউজ িব��ং �াফ �কায়াটার, �স�র-০৮, উ�রা, ঢাকা-১২৩০ , 01626204635
138 অরিণ �সমি� খান , 3/11, Block G, Lalmatia, Dhaka-1207 , 01632380586
139 �মাঃ এনামুল �হােসন , ��াট ০৪, বাসা-৩২, �রাড - ০৭, ধানম��, ঢাকা , 01796064197
140 এস এম. মামুনুর রিশদ , 121/3/C, East Ibrahimpur, Mirpur-14, Dhaka , 01624825353
141 নুসরাত ইয়াসিমন বাবলী , িমরপুর ১৪,িস িব - ২৫৮,িড-৩,ঢাকা - ১২০৬ , 01768430648
142 নাসরীন নাহার , House # 29 (Flat B5), Road # 4, Dhaka Cantonment, Dhaka - 1206 , 01720385953
143 রািফয়া রাহাত , ২৩/৫ �ক এম দাস �লন, �টকাট� িল, ঢাকা , 01680963777
144 �মাঃ শাহাদাত জামান আল �বলাল , উপশহর-১, িদনাজপুর সদর, িদনাজপুর-৫২০০ , 01757854225
145 সােফায়ান িবন ইসলাম , ৫৩১/১, শিহদবাগ,মস�জদ �রাড, ঢাকা ১২১৭ , 01708157804
146 সািবকু�াহার �ণ �া , �দী�-৯০৯, সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১০০০ , 01671676051
147 উে� মা�জ�য়া সরকার , 267, West Nakhalpara, Tejgaon, Dhaka-1215 , 01521558678
148 নওিরন �ফরেদৗসী , Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka, College Road, Dhaka-1000. , 01703300535
149 নািবলা নাওয়ার িবি� , ৩৩৪/এ প��ম রামপুরা উলন �রাড ঢাকা ১২১৯ , 01793567799
150 তাইেয়�বা তান�জনা , 364, Block- A, Road No. 21, Khilgaon, Dhaka- 1219 , 01557892996
151 এস এম হাসান ই�াফীল , Room No-1014, Main Building, Dr. Md. Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka , 01737893950
152 �মাঃ আিরফুর রহমান , Room No: 442,Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall, Jahangirnagar University. Savar, Dhaka-1342. , 01722096421
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153 অংকন দাস , Vill: Dolia, P. O. : Akhalia, P. S. :Airport, District: Sylhet. , 01753882287
154 তপন চ� বম �ন , ক� নংঃ৩১৪,তাজউ�ীন আহেমদ হল,হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়(হািব�িব),িদনাজপুর,৫২০০ , 01521440486

155 অিভ�জত ধর , Bir muktijodha M. A. Hannan Hall. Room No: 909. Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi, Chattogram-4225 ,
01816805221

156 সািদকা-ত� ল-জা�াত (তনু) , Lane: 4, House: 4, Al-Amin Road, Paradogar, Konapara, Demra, Dhaka-1362. , 01758138446
157 ি��া শম �া , 38/ িমশন �রাড, সদর িদনাজপুর , 01764955653
158 শারিমন সুলতানা , �ামঃ সুজলপুর, ডাকঘরঃ �ভকু�টয়া, থানাঃেকাতয়ালী, �জলাঃ যেশার , 01914667008
159 পরমা িসংহ , 209/শিহদ িমনার �রাড, নত� ন ঘািসপাড়া, িদনাজপুর , 01712061495
160 �নািশন সাইয়ারা , Holding# 135, village: Aambagan, post office: Shenwalia-1344, Savar,Dhaka , 01904618592

161 ফারহানা ইসলাম জ�ু� , ক� নং ২১৯, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। ,
01875747535

162 �শখ আিশকুর রহমান , �ামঃ আড়ংঘাটা, �হা��ং নং -৮১ উ�রপাড়া, �পা�অিফসঃ আড়ংঘাটা, উপেজলাঃ িদঘিলয়া, �জলাঃ খুলনা , 01918550100
163 সােলহা ইসলাম �সািনয়া , �দৗলতপুর, কুত� বপুর, ফত� �া-১৪২০, নারায়ণগ�। , 01997015111
164 মািলহা �জিরন ��াপা , ইেকাল�জ ল�াব, উ��দিব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01677900303
165 নাসিরন আ�ার ব�ৃ� , ক� নংঃ ২১২, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01781453703
166 �মাঃ ইমরান �হােসন , ৩/৪৪ সুলতানগ�, রােয়র বাজার,ঢাকা , 01742526930
167 উে� না�জফা আলম , Dewanhat, P.S. Double Mooring, P.O. Pathantuli -4100, Chattogram. , 01856992800
168 হািকমা আ�ার , �হা��ং নং ২২/১, ডাঃ আলতাফ �হােসন �লন, �পসা ��া� �রাড, িশপইয়াড�, খুলনা। , 01728068322
169 �া� মালাকার দী� , ছায়ািনড় ১৪, সরসপুর, লামাবাজার, িসেলট সদর, িসেলট ৩১০০ , 01762145576
170 �মা: দু�ল হ� দা , Rahman Villa, H.No: 111, Kazla, Rajshahi , 01729733832
171 �নািশন আনজমু �ঝিলক , উপশহর হাউ�জং এে�ট 352/2 ডাকঘর: রাজশাহী �সনািনবাস থানা: �বায়ািলয়া �জলা: রাজশাহী , 01712092261
172 �মাঃ ফা�কুল ইসলাম , �ম নং- ৬০৫; শিহদ রিফক ভবন ; অমর একুেশ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01737606600
173 অিমতাভ লািহড়ী , খান টাওয়ার,িবেনাদপুর,মিতহার,রাজশাহী , 01755168637
174 শাহাদ সাইফ খ�কার , Holding no: 1735, Ward: 05, Block: E/A, Ambagan, Jahangirnagar University. , 01686286072
175 �মাঃ আ�রু রা�াক , ক� নং: ২১৯, জািতর জনক ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা , 01521239640
176 আিরফুর রিহম , �ম নংঃ বরকত ভবন-৫০৮; অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01674497302
177 �মাছাঃ আকেলমা খাত� ন , �ম নং: 301, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01743166876
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178 িনলুফার ইয়াসিমন িলরা , ৪১৮,�শখ হািসনা হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01786548422
179 আফিরন জাহান রাণী , Room No.: 410/A, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01747211185
180 িসয়াম আহেমদ , 221/C, Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342. , 01737792464
181 লািময়া ইসলাম , 17/4 Akkhaya Das lane, Gandaria, Dhaka, 1100 , 01916271848
182 সু�ত কুমার বম �ন , ১০৮/৪-এ, এস. �ক. দাস �রাড, �গ�ািরয়া, ঢাকা-১২০৪। , 01792579706
183 পিব� কুমার পাল , �জয়া হল,�ম ন�র-৪৫৬,হািব�িব িদনাজপুর,৫২০০ , 01993571587
184 �মাছাঃ আশরািফয়া সুলতানা , �ামঃ �মৗভাষা (মু��টারী), ডাকঘরঃ �মৗভাষা, উপেজলাঃ গংগাচড়া, �জলাঃ রংপুর , 01750425326
185 �মাঃ জািকর �হােসন , ব�েগট,রাজপাড়া,রাজশাহী। , 01762795972
186 �মাঃ িরপন িময়া , C/O. MD SAYFUL ISLAM (RANA), KHONIKER NEER 35/3, North Basabo (Ground Floor, Dhaka-1214 , 01558986940
187 ফািরহা নুসরাত , Flat: 503, Eastern Arena, 98/New Eskaton Road, Dhaka-1000. , 01676052973
188 নাছিরন আকতার , Building name:K. A. Ali Mension, Village:EastDewannagor, Upazila:Hathazari, District:Chittagong, Country:Bangladesh , 01814362260
189 �মাঃ খুরশীদ আলম , �ম নং ১০৩, �শখ রােসল হল, হািব�িব, িদনাজপুর-৫২০০ , 01723155631
190 �সকত মজমুদার , 414/B, Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342. , 01760229974
191 জয় সরকার , মিতহার, িবেনাদপুর, রাজশাহী , 01767984578
192 লাবনী খ�কার , 1 no Abul Hasnath Road,Dhaka-1211 , 01937843899
193 মিনকা িসনহা , Room no: 225, Block: C, First ladies hall, Shahjalal University of Science & Technology, Sylhet-3114 , 01680980090
194 �মাঃ নাজমুল হাসান িনলয় , 3/1, 1st Lane, East Bashabo, Dhaka-1214 , 01811295272

195 আিমনা রওনক , �যে�:- ড. মীর �মা: জাহা�ীর কিবর , �হা��ং নং: -৯০, �ছাট বন�াম (প��ম পাড়া), �পা� :- সপুরা, থানা:- �বায়ািলয়া, �জলা:- রাজশাহী ,
01795909267

196 �মাসাঃ ফারজানা ইয়াসিমন , �ম নং-৩০২(এ),জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা , 01845928395
197 �মাহা�াদ আনচার উ�ীন , Room no. :369, Shahid Sergeant Zahurul Huq Hall, University of Dhaka, P.S. : Ramna , P.O. : Dhaka University -1000. , 01521585579

198 ড. �মাহাঃ জামাল �হােসন , ড. �মাহাঃ জামাল �হােসন, �যে�. ড. �মাঃ আেনায়ার �হােসন, �েফসর, বােয়ােকিমি� এ� মিলকুলার বােয়াল�জ িবভাগ, রাজশাহী
িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫. , 01733022836

199 িমনহাজ আ��ুাহ-আল-মুঈদ , 12/9, BLOCK-F, JOINT QUARTER, MOHAMMADPUR, DHAKA-1207 , 01520103764
200 �মাহা�দ রিমজ উ��ন , �ম নং-৪৪৩, আ ফ ম কামালউ��ন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা , 01718236621
201 হািলমা খাত� ন , 7/Ka, Ring Road, Shyamoli, Dhaka - 1207, Bangladesh , 01745587072
202 �মৗিমতা সাহা , শম্ভ�  ভবন, বাজার �রাড, কাপুিরয়া প��,বিরশাল , 01754982701
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203 �মাঃ মামুনুর রিশদ , �লকবহর,চ��াম। , 01521487662
204 রানা িব�াস , মাদার বখস হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01521500415
205 �মাহা�দ আল-আিমন শাওন , Room-329/D, Al-beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01714778367
206 সালাহউ্�ীন কােদর আল-আরাবী , Patharghata, 3 no. Nazu Mia Lane, Chittagong , 01845811320
207 আ��ুাহ আল মাসুদ , ২২৫/এ,মীর মশাররফ �হােসন হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01849752237
208 ইকবাল �হাসাইন , ৩/৪ িলয়াকত এিভিনউ,বাংলাবাজার,ঢাকা। , 01858343226
209 �মৗিমতা তাসিনম , �ম নং : ৩০২, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার , ঢাকা , 01521257117
210 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন , Room no-1508, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka 1000 , 01765574344
211 �মাঃ জেুয়ল রানা , Room: 507, Salam Bhaban, Amar Ekushey Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01827214178
212 শমিয়তা সাইদ , কিব সুিফয়া কামাল হল , �ত�য় ভবন , ক�-১০৬ , ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01884500943
213 �মাছাঃ তামা�া �ফরেদৗসী , ৩৪৮, নওয়াব ফয়জেু�সা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা , 01790667426
214 �মাঃ মাহবুবুর রহমান , মা�ার আ�রু রিহম ছা�াবাস, িবেনাদপুর, মিতহার, রাজশাহী-৬২০৬ , 01760797545
215 �মাঃ আবু সাঈদ , �ম নং - ২৫০৪, শহীদ আতাউর রহমান খান খািদম ভবন, ড. মুহা�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521489276
216 রািবনা ইসলাম , �ম নং-৪২৮, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01515202363
217 �মাঃ কাম�ল হাসান , ৩১২/এ, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01938571488
218 জয়া দ� রায় , Room No: 217, Hall: Sheikh Hasina Hall, Jahangirnagar University , 01781256990
219 আিশক আহেমদ দুব �ার , ঈশা খা ঁহল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ। , 01785540492
220 কািনজ ফােতমা আশা , ১১ রামচ�পুর (হািদরেমাড়), �পা�: �ঘাড়ামারা-৬১০০, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী। , 01761700832
221 সুমাইয়া িবনেত হা�ান , বাসা/�হা��ংঃ ১২/খ/৭, রা�াঃ িসে��রী �রাড, ডাকঘরঃ শাি�নগর - ১২১৭, রমনা, ঢাকা দি�ণ িস�ট কেপ �ােরশন, ঢাকা। , 01764608017
222 ফােতমা ত� জেজাহরা , Taposhi Rabeya Hall, Bau, Mymensingh-2202 , 01833882095
223 রাধা রানী রায় , ক� নং- 334, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01792812533
224 সাবিরনা শারিমন , 109/Road Side, Taposhi Rabeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01770029400
225 আ�না কম �কার , বািড় নং-১৪৯, �ামঃ সুলতানাবাদ, ডাকঘর: �ঘাড়ামারা, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী। , 01790187186
226 তািনয়া জািকর , 10/A Raj Narayan Dhar Road, Lalbagh, Dhaka-1211 , 01752088754
227 �মাঃ হািফজরু রহমান , �ম নং-৪২২, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01737356741
228 ফােতমাত� জ �জাহরা ইিত , �ম নং-৩২৩, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01744982149
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229 �মাঃ নািসর উ�ীন , B-5 / 402, SHINEPUKUR, MIRPUR- 1, DHAKA-1216. , 01775965560
230 বীিথ মিন , �ামঃ বড়ইল, �পা�ঃ হািব�িব, উপেজলাঃ সদর, �জলাঃ িদনাজপুর , 01789088209
231 তানিদদ কামাল , �ামঃ কা�জহাটা, ডাকঘর: �জ.িপ.ও-৬০০০ থানা: রাজপাড়া, �জলা: রাজশাহী , 01912671723
232 �মাসাঃ িরফাহ ্মান�জদা (এিপ) , �ম নং-িব ২২২, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01765499900
233 ির�া রানী দাশ , িফেরাজ �মনশন, �জেরা পেয়�, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01746889167
234 পূিণ �মা রানী রায় , �ম নং-203, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01773246606
235 আমিরনা আফেরাজ সুচী , �ম নং-িস ৪৬৫, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01779563153
236 �মা: আল মামুন , Room:1307, Shahid Sharafat Ali Bhaban, Dr. Md. Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01521219106
237 আলমগীর কিবর , ক� নং- ১১৮/এ, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01761024371
238 রাহাত� ল জা�াত �মৗিল , 313 no room,Taposhi rabeya hall,Bangladesh Agricultural University , 01778544035
239 জা�াত� ল �ফরেদৗস , হযরত িবিব খািদজা হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �সানাপুর-৩৮১৪, �নায়াখালী। , 01838294031
240 শারিমন আখতার িমিল , Durghabari Road, Ganginapar, Mymensigh , 01770669569
241 �মা: ইসমাইল �হােসন , �াম: রামপুর ম�লপাড়া, ডাকঘর: বাসুপাড়া, উপেজলা: পাব �তীপুর, �জলা: িদনাজপুর , 01780642368
242 �সািনয়া আ�ার , বািড় নং-৫, �রাড নং-৬, �ক-িস, �ীন মেডল টাউন, মুগদা, ঢাকা--১২১৪। , 01515634857
243 �মাছাঃ জাফিরন আরা �বগম , ক� নং- 331, ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01790245708
244 তািমম আফিরন , �ত�য় ১০০৮, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521470627
245 লুশা�া হািনফ , ৩/১/A,রােয়রবাজার,িবিবর বাজার, ঢাকা , 01515264180
246 �সিলম আহেমদ , Room no:1510, Shahid Sharafat Ali Bhaban, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, Dhaka University, Dhaka-1000. , 01521437842
247 �মাঃ িফেরাজ শরীফ , প�া-৮০০৮(খ), িবজয় একা�র হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা , 01722987225
248 আবীর আল হািসব (�সৗরভ) , Ga-3/B, Shahjadpur, Gulshan, Dhaka 1212 , 01676546669
249 সালমা আকতার , �ম নং-333, ফ�জলাত� নে�ছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01796177178
250 তাহিমনা সুলতানা , �াম-মিরয়ম নগর, ডাকঘর-মিরয়ম নগর, থানা-রা�ুনীয়া, �জলা-চ��াম। , 01832066911
251 �মাঃ এহসানুল কিরম অিনক , 112/B-1 Hazaribagh Road, Dhaka-1209 , 01521211498
252 �মাঃ মুজািহদুর রহমান , C/O: MD. ABUL HASEM, House No- 107, Ibrahim Cottage, Chittagong University. , 01778733581
253 খািদজা আ�ার , ৮৪/আর, দি�ন নীলে�ত আবািসক এলাকা। ঢাকা - ১০০০। , 01701861970
254 িমিহর কর , �াম: আজিকতলা, �পা�: জয়নগর, উপেজলা: িশবপুর, �জলা: নরিসংদী , 01738087622
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255 জা�াত� ল �ফরেদৗস , 243, Shapnil Appartment, Adarsha road, Shenpara, Mirpur-10, Dhaka , 01682521692
256 জািহদুল ইসলাম , ১৮/১ �সয়দ হাসান আলী �লন বাবুবাজার, ঢাকা-১১০০ , 01827806697
257 শমপা ি�য়া �দ , osman monjil,21/b,highlevel road,lalkhan bazar,Chittagong. , 01754018163
258 �মাঃ আখতার �হােসন , মিনমু�া ছা�াবাস, কাজলা-6204, মিতহার, রাজশাহী �মাবাইল: ০১৭২৩৭০৫৩৭৫ , 01723705375
259 আিতয়া শারিমন এিম , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01738890126
260 িদল�বা শারমীন , ��াট নং - ৫০৬, ৯৩, দি�ণ বাসােবা, ঢাকা-১২১৪ , 01515618572
261 তামা�া আ�ার , �দী�-৯১২, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01688710772
262 সািয়দা তাবাস্সুম , �ম নং: 206, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01767352483
263 ফারাহ উলফাত জামী , Hasina Niloy, Kulgaon, Jalalabad, Bayezid bostami, Chittagong , 01677688628

264 িভ�র ম�ল , িভ�র ম�ল, �যে�- ড. ফারজানা িন�ন, অধ�াপক, বােয়ােকিমি� এ� মিলকুলার বােয়াল�জ িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ ,
01755156218

265 ফা�ক �হােসন , ফা�ক �হােসন, �যে�- ড. �মাঃ খােলদ �হােসন, অধ�াপক, বােয়ােকিমি� এ� মিলকুলার বােয়াল�জ িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,
রাজশাহী-৬২০৫ , 01789345463

266 িরমা আ�ার িরতা , �ম নং-৩১৫, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01521502399
267 শাহািরয়া ইয়াসিমন আশা , ঐশী িভলা, ১৩৬/২, অ�রেমাড়, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী। , 01731434146
268 �মাঃ মিশউর রহমান , �ম ন�রঃ৩২১, ভাষা শহীদ আবদুস সালাম হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �সানাপুর,�নায়াখালী-৩৮১৪। , 01730940540
269 শাহানাজ আ�ার , ৬৩৪,নািদশা িভলা,মধ�বা�া বাজার �রাড,বা�া,ঢাকা-১২১২ , 01683777831
270 �মাঃ �সাহানুর রহমান , Holding:89, Dukhi Mahmud Sarak, Arappur, Jhenaidah Sadar 7300, Jhenaidah. , 01916885560
271 আইিরন আ�ার , অপরা�জতা হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়,খুলনা। , 01749897559
272 �মাঃ হািসবুল ইসলাম , �ম নং-২১৫, �িণকা ছা�াবাস, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী। , 01751453322
273 রবী� নাথ আচায �� , �ম নংঃ ৩০৫, খান বাহাদুর আহসানউ�াহ ্হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01747701959
274 ইফরাত জাহান , Room No- 443, Deshnetre Begum Khaleda Zia Hall, University of Chittagong, Chittagong-4331. , 01937176315
275 জাহানুর ইসলাম , �ম নং-৩৩২, �শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01737338018
276 অনন�া িব�াস , ৩/এ,প��ম �দালাইরপাড় ঢাকা-১২০৪ , 01521255716
277 িহমা �গাফফার , 491/1/2, Wairless Railgate, Boro Moghbazar, Dhaka-1217. , 01705963843
278 �জ�া�া খানম , ৯/এ, চানখারপুল, ঢাকা-১০০০ , 01629676603
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279 �মাঃ শািকল আহেমদ , ১৬১, শামীম ছা�াবাস, িমজ�াপুর, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী- ৬২০৬ , 01752394635
280 শিরফ �হাসাইন , Amar Ekushey Hall, Dhaka University. , 01521111637
281 উে� সালমা , এফ-৪৪,�ক এ,ব�াংক কেলানী, সাভার, ঢাকা , 01743950514
282 ��া শাওিলন , তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী , 01788058698
283 তািরক িবন আ�জজ , ৫২৯/১, প��ম �শওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01521201801
284 সাবিরনা কিরম �রশা , কিব সুিফয়া কামাল হল, িব��ং নংঃ �ত�য়-৭০২, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01623509864
285 কমল চ� দাস , ক� নং- 309, তাজউ��ন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01738151635
286 �মাঃ মামূনুর রিশদ , অমর একুেশ হল, শহীদ রিফক ভবন,�ম নং ৫০৮, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01758787754
287 �মাসা: সারিমন আ�ার , �ম নং-২৩২, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী , 01758659505
288 �মাঃ �সাহাইল ইসলাম , িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী , 01768294604
289 �সািনয়া খাত� ন , �ম নং-৩৩৫, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01923549743
290 সূচনা রানী মাহােতা , �ম নং-৩৪৫, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01739233486
291 �মাঃ আ�সু সালাম , িবেনাদপুর বাজার, �পা�ঃ রাজশাহী-৬২০৬, থানাঃ মিতহার, �জলাঃ রাজশাহী , 01732804865
292 িবদু�ৎ কুমার সরকার , ক� ন�র: ৪৪৭, �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01628107289
293 আয়শা িস��কা , তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01718617778
294 রািশদা আফেরাজ , �ম নং-২০৩, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01780331665
295 হাসনা �হনা লাবনী , �ম নং-৪০৪, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01750529102
296 নািদয়া তাসিনম আহেমদ , বাসা ১৮, �রাড ০৯, �স�র ১১, উ�রা, ঢাকা ১২৩০ , 01534513818
297 রা�� হক , ১৯২/১ লাল �মাহন সাহা ��ট , ঢাকা ১১০০ , 01686879554
298 �মাঃ জলুকার নাঈম , �ম নং-২৬৮, শহীদ শামসুে�াহা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01746696764
299 রাজ ুআহেমদ , বাসা ন�রঃ পূব � - ২/ িব , রাজশাহী, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01710049003
300 পূজা কাপুিড়য়া , কিব সুিফয়া কামাল হল, �দী�-৬০৩, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01673901687
301 �রামানা আ�ার , �ম ১২৬, শামসুন নাহার হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01687488701
302 ফরহাদ �হােসন , 1405, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka 1000 , 01521218929
303 ইশিতয়া মাহেজবীন , তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01721511422
304 ডা. ফািহমা িবনেত আ�জজ , আলমলজ, পাহাড়পুর, িদনাজপুর , 01711451239
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305 �মাছাঃ �মৗসুমী আ�ার , �ম নং-২২৩, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01747426147
306 আইিরন আ�ার িলথী , রহমত� ে�সা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01739263344
307 রাহাদ আহেমদ , ৪/৬, হ� মায়ুন �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা ১২০৭ , 01722075762
308 সুমনা হাসান , 49, মাহাতাব উ��ন সড়ক, �কাট�পাড়া, কু��য়া। , 01770167154
309 �মাঃ �মাশাররফ �হােসন , আশরাফুল হক হল, �ম নং: ১৩১ (�ক-িড), বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ। , 01745759691
310 তামা�া আলী , ৩০৩,�শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01914551398
311 তাজিরয়ান নূর িসলভী , Shamsun Nahar Hall, University of Chittagong, Chittagong-(4331). , 01782054771
312 নাজমুল হাসান নািহদ , ৪/৬, হ� মায়ুন �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা ১২০৭ , 01712340705
313 িব��জৎ সদ�ার , কাজলা, মিতহার, রাজশাহী , 01982721821
314 �মাঃ আহসান হািবব , �ামঃ মধ� জািমরা, ডাকঘরঃ জািমরা-৬২৭১, উপেজলাঃ পু�ঠয়া, �জলাঃ রাজশাহী। , 01743772674
315 পািপয়া নাসিরন , �ামঃ িগলাতলা, ডাকঘরঃ জাহানাবাদ ক�া�–৯২০৫, উপেজলাঃ ফুলতলা, �জলাঃ খুলনা। , 01790788435
316 ছািবকু�াহার , New-50, Ruqayyah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01679178735
317 �মাঃ রিন �হােসন , �ম নং-১৩৯, �শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01762780340
318 শারিমন সুলতানা , Ext-44, Ruqayyah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01936478234
319 �মাঃ �তাফােয়ল আহেমদ , �ম নং-১৪৬, �ধান ভবন, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01765926364
320 �মাঃ বিসর আহাে�দ , Room # 912, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi, Chittagong. , 01760246843
321 সাইকা শওকত , �দী� ৩০৯, কিব সুিফয়া কামাল হল, রমনা থানা ,ডাকঘর: ঢাকা ,�জ.িপ.ও-১০০০ শাহবাগ, ঢাকা দি�ন িস�ট কেপ �ােরশন,ঢাকা। , 01673280107
322 শারিমন আ�ার , হযরত িবিব খািদজা হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �সানাপুর, ,�নায়াখালী-৩৮১৪ , 01749585724

323 এম,এ,কাইয়ুম , Room No: 908, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Zakir Hossain Road, Khulshi-4225,Chattogram. ,
01521224184

324 �মাঃ শার�জস ইবেন ওয়াদুদ , বাসা নংঃ ০৫ ( এ৫) , রা�া নংঃ ০৪, িনকু�-২, িখলে�ত, ধাকা-১২২৯ , 01738539154
325 ��শলা দ� , ৭ নং �ক. িস. �দ. �রাড, �েয়াজন জেুয়লাস �, আ�রিক�া, চ��াম �জ িপ ও- ৪০০০, �কােতায়ালী, চ��াম। , 01840860865
326 িম�না বানু , নুরপুর, রাজবািড় , 01714201468
327 হােজরা আখ  তার , ৫২১/এ, আিল আজম সড়ক, �নায়াপাড়া, িফেরাজশাহ-৪২০, পাহাড়তিল, চ��াম , 01679751091
328 মা�জ�য়া সুলতানা , Shamsun Nahar Hall, Dhaka University , 01515204700
329 অপন �া দ� , Bongomata Fazillatunnesa Hall, Room no: 132 ; CVASU , 01766006690
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330 শারিমন ইসলাম শা�া , 58, Rupchan Das lane, Sutrapur, Dhaka, 1100 , 01517148987
331 শাহাদাৎ �হােসন �সায়াদ , �ম নং- ৪৭২,�ক নং- ক,ব�বন্ধু �শখ মু�জব হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ। , 01742564104
332 িলটন িশকদার , ক� নং - ৩০২, �াধীনতা িদবস হল, বেশমুরিব�িব, �গাপালগ� , 01719119626
333 �মাছা: সুিম আ�ার সাথী , Room no: 217/A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01762903349
334 আসমাউল হ� সনা , Vill:Jalalerpara, P.O:Soyedpur, P.S:Jamalpur Sadar, Dist:Jamalpur , 01727454339
335 আজেমরী নুরজাহান , Flat No: AB-4, 4th Floor, Building No: 05, Keari Nagar, 364 Khondoker Road, Jurain, Dhaka-1204 , 01964228384
336 জা�াত আরা , ২৭, প��ম বািনয়াখামার �মইন �রাড, খুলনা । , 01533441935
337 �মাছাঃ সাবা �বগম , �ম নং: 303, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01757691281
338 ওয়ািছমা আ�ার িরত�  , �ামঃ �গািব�পুর, ডাকঘরঃ খানসামা, উপেজলাঃ খানসামা, �জলাঃ িদনাজপুর , 01770929756
339 �মাছাঃ পিল শারিমন , �ম নং: 305, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01750769443
340 আিরফা , �দী�-৩০৯, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01533187158

341 অজয় �দবনাথ , ক� নং ৯০৬, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। �মাবাইলঃ +৮৮
০১৫১৬১১৫৪০০, ইেমইলঃ ajoydevnath85@yahoo.com , 01516115400

342 নাসিরন নাহার শা�া , �ামঃ �ছাটবন�াম, ডাকঘরঃ সপুরা-৬২০৩, থানাঃ �বায়ািলয়া, �জলাঃ রাজশাহী। , 01746734338
343 �মাসাঃ ফায়জা খাত� ন , �ম নং: 303, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01767523307
344 কাম��াহার , Room no: 405 (Old block), Khaleda Zia Hall, Islamic University, Kushtia. , 01784485060
345 মুহা�দ �তৗিসফ �রজা , িস-৭, �দলা টাওয়ার, ২৩নং লাভেলইন, চ��াম। , 01534944000
346 মােহ আফেরাজা , নূর মিদনা ম�াস, বােঁশরহাট, সদর, িদনাজপুর , 01788052934
347 �মা: আ�জজরু রহমান সুমন , Room No- 420, Shaheed Abdur Rab Hall, Chittagong University, Chittagong. , 01944688658
348 �মাঃ সামসুল ইসলাম বািছত , �ামঃ খাজাকালু, �পাঃ লালাবাজার- ৩১১৩, উপেজলাঃ দি�ণ সুরমা, �জলাঃ িসেলট, বাংলােদশ , 01731359929
349 খািদজা আ�ার ইমু , গা�জ িভলা, �নিভ হাসপাতাল �গইট, পেতংগা, চ��াম। , 01918527314
350 �মাঃ �সিলম মাহাবুব রিন , ৫৫,মিনর �হােসন �লন,সু�াপুর,ঢাকা , 01731438963
351 সািবহা ইসলাম ঊিম � , ১২৭ নং ত�া, হা�জগ�, ডাকঘরঃ নারায়ণগ� সদর- ১৪০০, নারায়ণগ� িস�ট কেপ �ােরশন, নারায়ণগ� , 01840358074
352 �মৗসুমী সাহা , Room no: 14, Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01778843705
353 অিদিত আ�ার লাভলী , ৭৭/১, মিনপুরীপাড়া, �তজগাওঁ,ঢাকা-১২১৫ , 01682823347
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354 শারমীন আ�ার নীলা , বাসাঃ হাস খামার, �ামঃ িনউ হাজীগ�, হাজীগ�, ডাকঘরঃ নারায়নগ� সদর-১৪০০, নারায়নগ� সদর, নারায়নগ� িস�ট কেপ �ােরশন,
নারায়নগ� । , 01680460611

355 রােবয়া আ�ার িশউলী , ৫০/এ-১, মািনকনগর, ঢাকা-১২০৩ , 01633904297
356 �মাছাঃ সুলতানা রা�জয়া , �ম নং-খ ২০৮, তাপসী রােবয়া হল, রজাশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01767165333
357 �ফৗ�জয়া ইয়াসিমন , �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01749707078
358 �মাঃ আসাদুর রহমান , ৬২, হাজী আ�লু ম�জদ �লন, কলতাবাজার, ঢাকা-১১০০ , 01683894725
359 অজয় কুমার বংশাল , ১৮/১ ঝ, �বগমগ�েলন, নাির�া, ঢাকা। , 01744360707
360 �মাছাঃ �মৗসুমী আ�ার , ১০২, তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-2202 , 01727341956
361 �মা. মাহামুদু�বী , ৩৩৭/ঘ,ফজলুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,ময়মনিসংহ , 01760143208
362 কুমার �জ �ািতম �য় রায় , Isha Khan Hall, Room no. 101,West building, Bangladesh Agricultural University, Mymensing 2202 , 01784143267
363 �মাঃ মাহমুদ হাসান , H#54/A/1, Hossaini Dalan (North), Lalbagh, Dhaka , 01712865330
364 �মাঃ ওয়াসীম বারী , �ম নং-১৪২, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01781949535
365 উে� হাফছা , �াম: কাহালু মা�ারপাড়া, �পা�: কাহালু, থানা: কাহালু, �জলা: ব�ড়া , 01787961046
366 �মাছাঃ শা�ী আকতার , �ামঃ উজাল খলসী, ডাকঃ উজাল খলসী, উপেজলাঃ দগূ �াপুর, �জলাঃ রাজশাহী , 01719452606
367 শামসু�াহার , তাপসী রােবয়া হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসঃহ-২২০২ , 01997770243
368 কািনজ ফােতমা , ৪/২ ইউসুফ �রা,ঁ খুলনা , 01929184614
369 জা�াত� ল �ফরেদৗসী , �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01716679534
370 �মা. রিকবুল হাসান ভূইয়া , �াম: চ�নপুর, ডাক: চ�নপুর, থানা: �বলাব �জলা: নরিসংদী �মাবাইল: ০১৭৭৪৪৩৯৪৮১ , 01774439481
371 �সৗিমতা সাহা , �ামঃ সাহাপাড়া, ডাকঘরঃ সাপাহার,উপেজলাঃ সাপাহার, �জলাঃ নওগা ঁ, 01756875022
372 ছােয়রা আ�ার সাথী , লিতফ মা�ার বাড়ী, �ামঃ নরহিরপুর, ডাকঘরঃ নরহিরপুর বাজার-৩৬২৩, মেনাহরগ�, কুিম�া , 01623083202
373 পূজা �দবী , 205, Begum Rokeya Hall, University of Rajshahi, Rajshshi , 01737110833
374 �মা: মাহফুজলু হাসান , �াম: �দিব�ার,ডাকঘর: �দিব�ার,থানা:�দিব�ার, �জলা : কুিম�া , 01928212885
375 আবদুর রিহম , Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine,PSTU, Khanpura, Babugonj , Barisal. , 01754356890
376 ইম�ল হাসান , Room No: 4001 , South Building, Fazlul Huq Muslim Hall, University of Dhaka , 01515621547
377 �মাঃ ফখ�ল ইসলাম , 8, Rajchandra munshi lane, Luxmibazar, Sutrapur, Dhaka-1100 , 01764205067
378 ইলমা ইসলাম , �ম নং-২১৩,�ত�য় ভবন,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01911044796
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379 ি�য়াংকা ভ�াচায �� , �দী�-৮০৪, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01930441328
380 �সািনয়া আকতার িনিশ , বািড় নং-৩২৫, �রাড নং-১, প�া আবািসক, ডাকঘর: প�া আবািসক-৬২০৭, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী। , 01745499314
381 �েবল হাওলাদার , Address: House: 67/2; Road: 3; Mohakhali; Dhaka; Bangladesh , 01937246685
382 রােবয়া সুলতানা  উিম � , ৫৫/ক, �রাড-১০, উ�র িবিশল, িমরপুর-১, ঢাকা-১২১৬। , 01752020266
383 আলীমুন�ীনা আশরাফী , পুরাতন কসবা, যেশার। , 01838917807
384 �মাঃ শামসুল কাওনাইন ওিল , ঈশা খা হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়,বাংলােদশ। , 01795222339

385 উ�ািসতা চ�বত� , বাসাঃ ১৮/এ , রা�াঃ ১, �মাহা�দীয়া হাউ�জং িলিমেটড, ডাকঘরঃ �মাহা�দপুর - ১২০৭, �মাহা�দপুর ঢাকা উ�র িস�ট কেপ �ােরশন, ঢাকা ,
01718940795

386 তাসেনাভা শরীফ , ২২৬,�শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২। , 01721196724
387 মাসুমা আফেরাজ , ২২৯,�শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01752598555
388 নওিশন জাহান , �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01791318098
389 ঊিম � সরকার , বািড় নং-২১৩/িব, �শেখরচক, ডাকঘর: �ঘাড়ামারা, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী। , 01758516216
390 ফারহানা হক , জাহানারা ইমাম হল , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ । , 01685842100
391 মুমতািরন জা�াত ঐশী , ৩১৪,�বগম খােলদা �জয়া হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01733240684

392 তাসিলমা আফেরাজ , �ম নং-৩০২,�দশেন�ী �বগম খােলদা �জয়া হল,ডাকঘর: চ��াম িব�িবদ�ালয়,�পা� �কাড: ৪৩৩১, চ��াম িব�িবদ�ালয়,
হাটহাজারী,চ��াম। , 01927686623

393 �মাছাঃ ফাল�নী আহেমদ , Vill:Bhatpara,post:Dhankhola,Upazilla: Gangni,Dist:Meherpur , 01734971110
394 অিমত দাস , SHAHEED SAMSUL HAQ HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202, BANGLADESH. , 01643967546
395 মাসুমা আ�ার , ২, িমরপুর বাইেলন, বারখাদা, �পাঃ জিুগয়া, উপেজলাঃ কু��য়া সদর, �জলাঃ কু��য়া , 01533435992
396 নািহদা আফেরাজ িমম , Vill:Araji kuchia Mor, P.O:Babrijhar, P.S:Nilphamari Sadar, Dist:Nilphamari , 01793245337
397 �মহ�বা সুলতানা িনলয় , 22/1, Block-D, Muslimpara, Akurtakur para, Tangail-1900 , 01681310248
398 �মা. ইকরাম আনসার ত� িহন , Marinus house no-10 (4th floor), 224/A, Kusumbag R/A, Road no-1, Zakir Hossain Road, Khulshi, Chittagong , 01672409040
399 আবু সালমান তালুকদার , ১/৬০৪, ই�ান � পাইওিনয়ার, ৩৬ পাইওিনয়ার �রাড, �স�নবািগচা, ঢাকা , 01712694592
400 �রা�জনা খাত� ন , �ামঃ ভবানীপুর, �পা�: ভবানীপুর, থানা: িশবগ�, �জলা: চাপঁাই নবাবগ�। , 01749782721
401 রায়হান আহাে�দ , �ম নং:২৪১,মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01940046542
402 ড আ�জজা সুলতানা �রাজী সরকার , House No.566, Mirzapur Binodpur Bazar, Motihar 6206, Rajshahi , 01750724488
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403 উবাইদু্�াহ , এম.আর.স্ট� েড� িভেলজ, �মানােফর �মাড়, �বায়ািলয়া, রাজশাহী-৬২০৫ �মাবাইল: ০১৭৪১২৮২২৩২ , 01620450132
404 নওরীন আেরফা , কেপাতা�- ৮/১, উপেজলা ক�ে��, উপেজলা: �ঝকরগাছা, �জলা: যেশার , 01748522184
405 শািমমা জামান হীরা , পােলর মাঠ, চা�না �চৗরা�া, গা�জপুর। , 01712010365
406 শারিমন সুলতানা , �ম নংঃ ৪১৩, অপরা�জতা হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01776569072
407 রাজন বিনক , 217/C, Al-Beruni Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342. , 01621892009
408 আবু �জাবােয়দ , রিফকঃ ৬০৪; অমর একুেশ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয়; ঢাকা-১০০০ , 01710791521
409 �মা: আবু রায়হান , ক� নং- ৪০৭/এ, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01723777058
410 হামীম মি�ক মীম , M. A. Hannan Hall, Room no-910, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Chittagong-4225 , 01571738547
411 �মাছাঃ মাশ�বা নাজনীন , 83/3, Nibedika Womens hostel, Monipuripara, Firmgate, Dhaka , 01717220988
412 �মাঃ আিম�ল ইসলাম , শহীদ নাজমুল আহস্ান হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�দ�ালয়,ময়মনিসংহ, ২২০২। , 01780328631
413 আেনায়ার উস সাদাত , ক-২০৩/২/িস/১ বাশতলা , িখলে�ত,ঢাকা-১২২৯ , 01781629266
414 জািরন �রাশিন , �ধান-৪৫, �রােকয়া হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521211235
415 িসলিভয়া অিধকারী , ৮২-৮৩, �জ�াহ �রাড, ষ��তলা পাড়া, যেশাহর সদর-৭৪০০, যেশার �পৗরসভা, যেশার। , 01786281758
416 িনফাহ তামা�া ত�ী , ২১২ �শখ হািসনা হল জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01858804166
417 কাজী �মা�ফা মাহমুদ , 29/C/1 kadamtala, Bashaboo. Dhaka-1214 , 01680565241
418 বদ�ল হ� দা �মেহদী , ১২৪/িস,শহীদ শামসুল হক হল,বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01753899206
419 �মাঃ রিবন খান , সালামঃ৬০৩; অমর একুেশ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয়; ঢাকা-১০০০ , 01794395481
420 ফাহিমদা সুলতানা , ফাহিমদা সুলতানা,�ম :১০৯ , হযরত িবিব খািদজা হল �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , �সানাপুর, �নায়াখালী। , 01738045039
421 �মাঃ ইউসুফ আল-আিমন , �হা��ং: ২৩৪, �াম: পবা নত� ন পাড়া, �পা�: সপুরা-৬২০৩, থানা: শাহ ্মখদুম, �জলা: রাজশাহী। , 01712560594
422 ইসরাত িদল�বা িম� , Shamsun Nahar Hall, Room No.- 2012, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01851989345
423 সান�জদা আ�ার তিনমা , ১২-িড, ১৬/৩৭, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01675586736
424 ফািরয়া মা�ান িমিথ , A-2, 59, Jiboner Alo, Siddeshwari circular road, Ramna, Dhaka-1217 , 01621638897
425 আিনকা বুশরা �বচঁী , Room: 430, Sheikh Hasina Hall, Jahangirnagar University , Dhaka: 1342 , 01872048854
426 সুদী� তালুকদার , ৪২৭/িস, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ- ২২০২ , 01721482302
427 �মাঃ আ��ুাহ আল মাসুদ , Mahtab uddin Road, Kataikhana, Kushtia , 01723901584
428 �মাঃ আলী �নওয়াজ , িমজ�া িভলা(২য় তলা), প�বী ৯, প��ম পাঠানট�লা, িসেলট-৩১০০ , 01623191733
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429 �মাঃ মািফউর রহমান , শহীদ নাজমুল আহসান হল, �ক-এ, �ম নং-১০১, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01758666755
430 �মাছাঃ সািবনা ইয়াসিমন সুিম , �ম নং-৩০৬, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01775937894
431 মমতাজ নীিত , �ম নং-৩১১, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01778600276
432 নািদয়া �জবীন খান , ৪৪/১০ উ�র ধানম��, প��ম পা�পথ, ঢাকা-১২০৫ , 01717454232
433 �হনা গাইন , �ামঃ কুল�ট, ডাকঘরঃ কুল�ট, উপেজলাঃ ড� মুিরয়া, �জলাঃ খুলনা , 01754439007
434 তাহিমনা িবলিকছ , �মাখেলস মা�ার িভলা, �ামঃ রথী, �পাঃ �সানাইমুড়ী, থানাঃ �সানাইমুড়ী, �জলাঃ �নায়াখালী , 01684439615
435 নুসরাত জাহান িকবিরয়া , �রােকয়া হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01940109925
436 �মাঃ আবু �নামান , �ামঃ চাউল ভা�ার , ডাকঘরঃ যু��েখালা বাজার , থানাঃ লালমাই , �জলাঃ কুিম�া , 01825180730
437 �মাছাঃ আজেমরী সাথী , �ম নং-306, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01705810544
438 কািনজ নাহার দীপা , 1/F poribagh,Dhaka , 01717327916
439 সায়মা হক িপংিক , ৩১/এ কা�জ আবদুল ম�জদ �লন, কলতাবাজার, ঢাকা-১১০০ , 01722891739
440 তান�জয়া আ�ার , Shamsun Nahar Hall, University of Dhaka , 01775317954
441 �মা. কাম�ল ইসলাম , ক� নং ২১৫, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা - ১৩৪২ , 01631808321
442 �মাঃ �গালাম আজম , 14/12 Solimullah road, Dhaka-1207 , 01743208644
443 আফেরাজা আকতার ত�ী , �দশেন�ী �বগম খােলদা �জয়া হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01641653733
444 সান�জদা আকতার , ১২৬ মা�ঝরঘাট �রাড, আঃ আউয়াল সওঃ এর বািড়, ডাকঘর: সদর - ৪১০০,ডবলমুিরং,চ��াম , 01516708891
445 নাসিরন আ�ার সুমনা , নব�াম �রাড, সরদার পাড়া, বিরশাল , 01703444456
446 শামীমা অিরন ঐশী , ৩৭/িস, আসাদ এিভিনউ, �মাহা�াদপুর, ঢাকা। , 01670838797
447 �দওয়ান আিশক মাহমুদ , বািড় নং-০৪ (��াট- ৩০১), �রাড নং-০৩, �ক- িড, িমরপুর-১, ঢাকা- ১২১৬ , 01865856616
448 �মাছাঃ �সিলনা আখ্তার , 12A/2,2 number road, shyamoli, Dhaka-1207. , 01768837810
449 ি�য়াংকা �ভৗিমক , Bongomata Fazilatunnesa Hall; Room no 132; CVASU , 01777436439
450 �মাঃ �তৗিফকুল ইসলাম , �ম নং : ৪৪১, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01824069043
451 িদপু �পা�ার , 63/1/A, lake circus,Kalabagan, Dhanmondi, Dhaka. , 01638029727
452 নুশরাত জাহান মুনমুন , ১১১ নং িব��ং,২ নং দায়রা শিরফ �রাড,আ�জমপুর, ঢাকা। , 01757776737
453 সাবিরনা আফেরাজ , সুগি�, িদঘিলয়া, খুলনা। , 01791624652
454 তান�জলা আ�ার , �ত�য়-৯১২, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01730492005
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455 হািববা মুশেফকা , �ত�য়ঃ৯০১,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01521224919
456 সুমাইয়া সালাম , বাসা নং: ১৪/৪এ, �রাড নং: ৪/এ, ধানম��, ঢাকা। , 01754380004
457 �মাছা: যুথী খাত� ন , Room NO:206, Nawab Faizunnesa Hall, Jahangirnagar University,Savar,Dhaka-1342 , 01729601937

458 �মানা মাহতািরন , Begum Shirajunnesa Chowdhury Hall, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114, Bangladesh. Mobile: 01730273135,
01943718108 , 01730273135

459 সাইফু��ন সরকার , রাহাত কমে��, পূব �াশা ই/১, �নহারী পাড়া, আখািলয়া, িসেলত-৩১০০ , 01934908934
460 বিব রানী পাল , তাপসী রােবয়া হল, �ম নং ঘ-404 রাজশাহী িব�িবদ�ালয় রাজশাহী-৬২০৫ , 01756991158
461 লিতফুল কিবর , Amar Ekushey Hall,University of Dhaka,Dhaka-1000 , 01761268383
462 রািফয়া মাহজািবন , বাসা নং-২৬,�রাড নং-০২,কল�ানপুর,ঢাকা-১২০৭ , 01922856414
463 তানভীর আহে�দ , জিসম প�ােলস,বাড়ী নং-িব-১৫/৪,ব�াংক কেলানী সাভার,ঢাকা-১৩৪০ , 01717626522
464 �মাঃ িমজানুর রহমান িমনু , Room-1009, Fazlul Haq Muslim Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01677907540
465 ফািতমা ত� জ জহ� রা , Ruqayyah Hall, University of Dhaka, Dhaka- 1000; Room no- Ex 68 , 01760012636

466 �মাঃ জািহন শািকল ভূঞা , ROOM NO-WEST-32 SHAHEED JAMAL HOSSAIN HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-
2202 , 01843462979

467 ইসরাত আকতার , ৩৪১/১৪(িব), চা�ঁগাও আবািসক এলাকা,চ��াম। , 01834748593
468 �মাঃ তানভীর কবীর , ক� নং- ৩২৬/এ, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01713904444
469 ফারজনা ইয়াসিমন , ROOM NO-203, TAPOSHI RABEYA HALL, BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY, MYMENSINGH-2202 , 01768707624
470 তাসিময়া ফারজানা , ম�াে�ল িসরাজ, (িড-৪), বাসা নংঃ ২/১৩, �ক এ, ইকবাল �রাড, �মাহা�াদপুর, ঢাকা ১২০৭ , 01815003651
471 �মাঃ ওমর হাসান �চৗধুরী , কুে� �বােয়ত, আ�লু হািমদ সড়ক, �শালকবহর, প �াচঁলাইশ, চ��াম। , 01521483953
472 আহেমদ আহসান আিদব , 2/14, Iqbal Road, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01717314336
473 তৃষা রায় , �ক.িব আ�সু সা�ার �রাড,রহমতগ�,জামালখান,চ��াম , 01830226628
474 পূজা পু�া �ঘাষ , �ম নংঃ �দী� ১০০৭, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01521202912
475 উে� মুসিলমা লিতফ সু��তা , �দী� - ৯০৭, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01521112322
476 শাওন আহে�দ , �ম নং- ২১০, শিহদ রিফক ভবন, অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01558959446
477 �মাঃ সা��র হাসান , ৫৫/এ, মিনর �হােসন �লন,সু�াপুর, ঢাকা , 01763050228
478 ঐিশক আিদব , ৩/গ, আদমজী ক�া�নেম� কেলজ �কায়াট�ার, ঢাকা ক�া�নেম� ঢাকা-১২০৬। , 01775023981
479 �মাঃ আল আিমন , Jahangirnagar University , 01799066263



9/22/2018

20/29

# আেবদনকারীর নাম
480 এ. �ট. এম. �তৗিফক হাসান �তৗিহদ , আ�নী ব�াংক টাউন, গ�ামারী, খুলনা , 01705588900
481 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , Agroni 9, Londoni road, Subidbazar, Sylhet. , 01739059304
482 আবু িসনহা , ১৩৮/৩, প��ম �ধালাইপাড়, যা�াবাড়ী , 01728316811
483 উৎপল �দব বম �ন , িফশারীজ অিফেসর িবপরীেত , �বজপাড়া, যেশার , 01942917848
484 অিদিত �মনাজ , �ামঃ কুির�াম, �পা�ঃ রতনগ�, উপেজলাঃ নড়াইল, �জলাঃ নড়াইল , 01754195450
485 নািহদা সুলতানা , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01797093487
486 সুমী আ�ার , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01733464441
487 শাহজালাল �চৗধুরী , ৭২৯/ এ, বসু�রা কেলানী, মাইজদী �কা ট, �নায়াখালী। , 01622697611
488 ইম�ল কােয়স নািবল , ৩৮৬/১,মিনপুর,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ , 01939051800
489 সািমরা জাহান , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01768626040
490 �রেহনুমা রায়হানু কথক , �বগম িসরাজেু�সা �চৗধুরী হল, শাহজালাল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০। , 01680121278
491 �ীেদবী রানী রায় , Room No. 205, Kabi Sufia Kamal Hall, Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University, Dinajpur-5200 , 01764974405
492 �মাছাঃ নািগ �স খাত� ন , �ামঃ কুিরেপাল, ডাকঃ িমরপুর, উপেজলাঃিমরপুর , �জলাঃ কু��য়া , 01747672674
493 �ফরেদৗসী আ�ার , �দী�-৪০৫(D), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা , 01707072177
494 কাম�ন নাহার , 39/1 - C Nandalal Dutta Lane, Laxmibazar, Dhaka , 01684639014
495 �মাঃ ইউসুফ আলী , শহীদ রিফক ভবন, �ম নং- ৪১০, অমর একুেশ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01931136196
496 ফারজানা আ�ার , 39I1-C Nandalal Dutta Lane, Laxmibazar, Dhaka , 01968347111
497 এস.এম.�মাশাররফ �হােসন , আফসার উ��ন �রাড,ধানম�� ১৫, ঢাকা , 01749501310
498 �বলাল আহেমদ , ২৩১/িস, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২ , 01747034728
499 নাজমুন নাহার , মাহ� তলা, থানার হাট, �সানাইমুিড়, �নায়াখালী , 01833048405
500 �মাহা�দ মাহমুদুল হাসান সাগর , ক� নং- 207, তাজউ��ন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01722209032
501 �মাঃ নাজমুল �হাসাইন , �কওয়াটখািল বাইপাস �মাড়, বলাশপুর, সদর, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01773878025

502 �াণ �গাপাল �� , ক� নং ৯০৭, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। �মাবাইলঃ
+৮৮ ০১৮২০০৪২১৬৭, ইেমইলঃ prangopal693@gmail.com , 01820042167

503 জয়া �চৗধুরী , �ম নং : ১২২, ব�মাতা ফ�জলাত� ে�ছা ছা�ী হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, জািকর �হােসন �রাড, খুলশী,
চ��াম-৪২২৫ , 01558949708
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504 ত�য় ম�ল , 188, WEST SHEWRAPARA, MIRPUR, DHAKA-1216 , 01922641542
505 ইশরাত জাহান , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, কেলজ �রাড, ঢাকা- ১০০০, ঢাকা। , 01948386366
506 আরজমুান িলমা , কাজিফ হাউজ, ৫৬৪২/এ, ব�বন্ধু এিভিনউ, অ��েজন, বােয়�জদ, চ��াম। , 01670308887
507 নাসিরন আকতার , Flat C5, House - 342, Zaman Compala, Haji Chan Mian Road, Chandgaon 4212, Chittagong (Bangladesh) , 01836770277
508 �মাসাঃ সুকতারা খাত� ন , C/O: Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Professor, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01871083709
509 সািদয়া জাহান , �দী� ৪০৬, কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01515209085
510 �মাঃ �বলাল �চৗধুরী , বাসা নং- ১৩, তেপাবন আবািসক এলাকা, আখািলয়া, িসেলট- ৩১০০। , 01930533458
511 মাসুদ ি�� , িনঝুম িনিশ কেটজ; �ামঃ �জাবরা; উপেজলাঃ হাটহাজাির; �জলাঃ চ��াম , 01521483979
512 �মাছা. �জসিমন আখতার , �ম নং-219, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01744571576
513 �মাঃ িনয়ামুল শাহাদত , �ম নং: 402, �শখ রােসল হল (স�সারণ) হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01750560199
514 শািহদা আ�ার , ঝাউতলা ল�ীপুর, রাজশাহী �কাট�, রাজপাড়া, রাজশাহী। , 01861722263
515 মািরয়া জামান , House No- 117/1, Road-6, Mohammadi Housing Society, Mohammadpur, Dhaka-1207. , 01726298229
516 তান�জনা তারা�ুম , ৩/এ, দি�ন কল�াণপুর, দা�সসালাম, ঢাকা-১২০৭ , 01689135341
517 িমিম �গালদার , �যে�ঃ বীের� নাথ �গালদার, �ামঃ িগিরশনগর, ডাকঘরঃ �মা�াহাট, উপেজলাঃ �মা�াহাট, �জলাঃ বােগরহাট। , 01776564371
518 সািবহা সুলতানা আিঁখ , House-5, Road -15, Mirpur - 11, Dhaka , 01625768309
519 সুরমা ইসলাম , ক� নং : ২১৯/এ, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা -১৩৪২ , 01831834576
520 �মা: খায়�ল ইসলাম , �ম নং -২৩২, মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01737776724
521 পীনা�ী রায় , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় । , 01732647207
522 �মাঃমাকসুদুল হক রাত� ল , 169/5,west Joydebpur,Gazipur-1700 , 01537539443
523 সুগ�া পাল , E-18/1, Talbag Thana Road, Savar, Dhaka. , 01839564444
524 অিমত দ� , ৭১, বংশাল �রাড, িফিরি�বাজার, �কাতয়ালী, চ��াম-৪০০০ , 01840159604
525 �সয়দা তান�জনা তাসমীম , Sultana Razia Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh , 01751395864
526 নাছিরন আ�ার , �ম নং-২৭৮, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01768113506
527 মমেরজ আিরফা , �ম নং: ৩২২, �ীিতলতা হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়। , 01762658771
528 লায়লা আল ফািরয়া , কাজীহাটা, ৫১৮/৩ �পা�: �জিপও-৬০০০, থানাঃ রাজপাড়া। , 01717796614
529 নুসরাত জাহান আভা , ৭/২/িস, শ�ামলীমা-৩, এফ-৪, গােড�ন ��ট �রাড, িরং �রাড, আদাবর, �মাহা�াদপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01515241477
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530 ফখ�ল ইসলাম , �ামঃ �দাপ�া, ডাকঃ উয়া�ক, উেপজলাঃ শাহরা��, �জলাঃ চাদঁপুর , 01774558895
531 কাজী ফািহমা িছ��কা , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , কেলজ �রাড, ঢাকা -১০০০,ঢাকা । , 01782103636
532 মাছ� মা খাত� ন উষা , Shamsun Nahar Hall, Dhaka University , 01515624869
533 �মাঃ আিশকুল ইসলাম , �ামঃ কািলয়ানী, ডাকঃ �ডমরা-৬৬৫০, উপেজলাঃ ফিরদপুর, �জলাঃ পাবনা , 01755989894
534 �মা: সবুজ �হােসন , Fazlul Haq Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh , 01750693166
535 �মাছােহব আহমদ নাঈম , ৩০১/ক, শাহজালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01723961340
536 �মাঃ শিরফুল ইসলাম , িবেনাদপুর বাজার, রাজশাহী সদর, রাজশাহী-৬২০৬, রাজশাহী , 01706362699
537 �মাঃ �হােসন মাঈনু��ন , OPH. G-2, Govt. Staff Quarter, Agargaon Paka market, Sher E Bangla Nagar, Dhaka-1207 , 01814847507
538 পািপয়া সুলতানা , Bangladesh Agricultural University , 01755155152
539 িনহার�ন �াং , Room No.-421/B,Shaheed Shamsul Haque Hall,Bangladesh Agricultural University-2202,Mymensingh , 01774417231
540 খিললুর রহমান , �ামঃ মিরচা কা��, ডাকঘরঃ মিরচা কা�� , থানাঃ বা�ারামপুর , �জলাঃ �া�ণবািড়য়া , 01838353030
541 আফসানা আেনায়ার , মু�ারবািড় �রাড , আউচ পারা, �পাঃ িনশাত নাগর ,টি� , গা�জপুর , 01626767558
542 �মাসাঃ�মা �বগম , ক ১০১/১ িখলেখত, উ�র নামাপাড়া , 01838884704
543 �রা�জনা আ�ার , �যে�ঃ �সিলম ��ডাস � এ� গ�াস �স�ার, �াম+�পা� অিফস+উপেজলাঃ মুরাদনগর, �পা� �কাডঃ৩৫৪০ �জলাঃকুিম�া। , 01571733141
544 �মেহ�ন �নছা , ৮/৩, �রাড না�ার-১, শ�ামলী, ঢাকা-১২১৬ , 01758596081
545 ফারজানা আলম িমত�  , �দী�-৯০৭, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01521442253
546 �মাঃ �সিলম আহেমদ , �ম নং-১৪০, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01779483238
547 সাবিরনা �ফরেদৗস , HM Younus Palace 2, House 133, Road 1, Lane 4, Jalalabad, West Khulshi, Chittagong , 01675976311
548 �মাহা�দ আিশকুর রহমান , 418/A, Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. , 01735274393
549 ইফফাত জাহান তামা�া , ক� নং - ৩১১, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা - ১৩৪২ , 01987993419
550 সাইফুল ইসলাম , ৩৩০, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01797446847
551 �গালাম রা�ানী , Room No: 141, Shaheed Abdur Rab Hall, Post: University of Chittagong, Code: 4331 Thana: Hathazari District: Chittagong , 01717219938
552 িনশাত পারভীন , রহমত� ে�সা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01758037096
553 ি�য়াংকা দাশ , �হা��ং নংঃ ২৪৬ ,�সেখরচক, �ঘাড়ামারা(৬১০০), �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01714908752
554 ি�য়াংকা সরকার , C/O: Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Professor, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01723102789
555 ি��া ব��ন , ৩৮৩, উ�র শাহজাহানপুর, ঢাকা-১২১৭ , 01737058436
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556 তাহিমনা ইয়াসিমন , 2/B/9,golden street, ring road,shamoli , 01922227474
557 �মাঃ আশাদু�ামান �ভ , Room # 911, M A Hannan Hall, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University, Khulshi, Chittagong. , 01739161995
558 �মাঃ আলী আহসান ভঁূইয়া , ৫ম তলা, খুরিসদালয়, ৬ নং আর.িস.চাচ� �রাড, িফির�ী বাজার, চ��াম , 01677227526
559 আজেমরী সুলতানা িশমু , �ম নং ৪০১/খ, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01773991006
560 বীিথ িসনহা , িড-২০২, �বগম িসরাজেু�সা �চৗধুরী হল, শািব�িব, িসেলট , 01687050507
561 �মেহ�ল ইসলাম , �ামঃ খ�ে��, ডাকঃ �গাহাইল, উপেজলাঃ শাজাহানপুর, �জলাঃ ব�ড়া , 01762987183

562 সজল িব�াস , SADHINOTA DIBOS HALL, ROOM NO.506, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY, GOPALGANJ-8100. , 01683956447

563 জািকয়া শারমীন , বািড় নং-১৯, হড়�াম বাজার, রাজশাহী �কাট�, থানা: রাজপাড়া, �জলা: রাজশাহী। , 01786045424
564 ইকবাল �হােসন , ২২/৭, জা�াতবাগ �রাড, িবজলী মহ�া, �মাহা�দপুর, ঢাকা। , 01825292593
565 শামছ� ে�ছা মুিনরা , ৩৯/১-িস, ন�লাল দ� �লন, ঢাকা , 01689437240
566 মাহবুবা িবনেত ফােতমা , A5, Sharmin Park, Road No:5,Shantibag R\A ,North Agrabad,P.O.:Bandar-4100, Halishahar, Chittagong , 01770482513

567 �মাঃ রইচ খান , Room-314, Bijoy Dibosh Hall, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY, Goopalganj-
8100 , 01828164213

568 শাখাওয়াত �হাসাইন , �ামঃ কািঁচ, ডাকঘরঃ িবপুলাশার, উপেজলাঃ মেনাহরগ�, �জলাঃ কুিম�া , 01834659677
569 �মাঃ �হ� ল আিমন , �ম নং ২০৭, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01825931984
570 িবজন বাৈড় , 157/1/1, Shah ali Bagh, Mirpur-1,Dhaka-1216 , 01930424380
571 মিশউর রহমান , �ম নং-২২৬, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০। , 01534951043
572 মুবাশিশর ওয়ািসফ , ৮৮৮, ই�ািহমপুর, ঢাকা �সনািনবাস,ঢাকা -১২০৬ , 01681866001
573 শারিমন আ�ার , 131-Taposhi Rabeya Hall,Bangladesh Agricultural University,Mymensingh-2202 , 01854549445
574 �মাঃ আলমগীর সরদার , খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01521240952
575 �মৗসুমী নাথ , �ম না�ার ৪০২, মিলকুলার বােয়াল�জ ল�াব, �াণরসায়ন ও অনু�াণ িব�ান িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১০০০ , 01789596986
576 �মাঃ হািববুর রহমান , �ম ন�রঃ ৪৩৯, শহীদ আবদুর রব হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়। , 01757833444
577 ফয়সাল কিবর , Room No.-1014, Main Building, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka. , 01675573249

578 �মাঃ ফিরদুল ইসলাম , ক� নং ৯১৮, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫। �মাবাইলঃ
+৮৮ ০১৫১৬১১৫৮৯৪, ইেমইলঃ fariddvm650@gmail.com , 01516115894

579 �মাছা:িরমা খাত� ন , �াম:িশলকওঁর,�পা�:নারহ�,উপেজলা:কাহালু,�জলা:ব�ড়া , 01754695154
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580 িরমু দাস , Village: Attaki, Post: Fakirhat, Upazila: Fakirhat, District: Bagerhat , 01712216304
581 সু��তা রানী সরকার , Saurav A/5,Dorjipara,Raynagar, sylhet Sadar. , 01710043948
582 নয়ন �হােসন �মাল�া , বািড় নংঃ এলাহী ৮/িব , সুরমােগইট , আখািলয়া ,িসেলট সদর, িসেলট। , 01676547612
583 নািদম শরীফ , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01742356838
584 সুবন �া কুণ্ড�  , Room no-445, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01989321339
585 �মানা রি� , �ম নং-খ �ক ৩০২, তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫। , 01740053663
586 নাজমুল হক , Nawab Abdul Latif Hall, Room No. 247, Rajshahi University , 01746778016
587 নীলা �বগম , Purbo Brammankirta, Keranigonj, Dhaka , 01758085441
588 �হমােয়ত রহমান , ৩৩৭/ঘ, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01777530202
589 মািরয়া নুর , Kobi Sufia Kamal Hall,Prodipto room no-513(A);Dhaka,1000. , 01675738657
590 ত�ামী ইসলাম , বািড় নং: ২২, �রাড নং: ১৩২, খািলশপুর, খুলনা , 01571777537
591 �মাঃ সােদক �হােসন �খাকা , �ামঃ ই�ারজািন, �পাঃ ই�ারজািন, থানাঃ সিখপুর, �জলাঃ টাংগাইল , 01638210809
592 �মাঃ আবু �নামান , পূব �াশা ই/১, �নহািরপাড়া, আখািলয়া, িসেলট। , 01860774161
593 কাজী সাইফ , 259/1 Elephant road, Dhaka 1205 , 01817542696
594 �মাঃ মাহামুদুল কবীর , ক� নংঃ ৩০৫, খান বাহাদুর আহস্ানঊ�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01740093534
595 �সয়দা �বাইয়া আফিরন , ২০২২/এ, জািকর �হােসন �রাড, পূব � নািসরাবাদ, চ��াম , 01521401130
596 �মাঃ লিতফুল বারী , বাসা- ৯/এ, �ক- এফ, দিলপাড়া, উ�রা মেডল টাউন, ঢাকা-১২৩০ , 01751243075
597 �মাঃ আবু হাসান সুমন , ৩/৩৮,পুব �াশা, রাহাত কমে��,�নহািরপাড়া,িসেলট। , 01932196243
598 রিহমা আ�ার , �ম নং ৩০২,�বগম খােলদা �জয়া হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা -১৩৪২ , 01758281696
599 �মাঃ আতাউর রহমান , �ম ন�রঃ ২০৫, আ.ফ.ম. কামালউ�ীন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01714722450
600 নুসরাত জাহান , িপেরাজপুর সদর, িপেরাজপুর। , 01776475365
601 সািদয়া সুলতানা �রশমা , 459,East Goran, Khilgaon, Dhaka , 01716976317
602 রােসল আহে�দ খান , ইসলাম নগর �রাড, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা , 01751603999
603 তাবাসসুম জা�াত , House no 32, Shankar, West Dhanmondi, Dhaka 1207. , 01633718336
604 বন�ী �ভৗিমক , �ামঃ হাজীপুর; ডাকঘরঃ �চৗমুহনী-৩৮২১; উপেজলাঃ �বগমগ�; �জলাঃ �নায়াখালী , 01685464134
605 নািসর উ��ন �নােবল , ২৪৯/িব, শহীদ সালাম-বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা -১৩৪২ , 01760957170
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606 হািববা খাত� ন , C/O: Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Professor, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01722856135
607 �মাসাঃ িমজানারা খাত� ন , C/O: Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Professor, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01789908682
608 �মা. আল - শাহিরয়ার িশমুল , শহীদ হিববুর রহমান হল, �ম নং - ২২৫, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01944247187
609 রা�জব সরকার , এম.�করামত আলী হল,পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01750219646
610 �মাঃ �সােহল রানা , ৮৮-সবুুজবাগ,ঢাকা-১২১৪ (িনচ তালা) , 01770438984
611 ফািতমা নাহার কিবতা , ২৩২/১, িব��ং- ২, �ী �ুল ��ট, কাঠঁালবাগান, িনউ মােক�ট- ১২০৫, ধানম��, ঢাকা। , 01747407949
612 িরফাত �নহলীন �রজা , Flat - 9B, Shaheed Abul Khair Bhaban, VIP Rd, Dhaka 1000 , 01515611012
613 মামুন িব�াহ , 81/1 K.B road, Gandaria, Dhaka, 1204 , 01823912508
614 শশাংক �শখর সরকার , �নায়াখািল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01878045307
615 জা�াত� ল মাওয়া , ROOM NO.: 101; TAPOSHI RABEYA HALL; BANGLADESH AGRICULTURAL UNIVERSITY; MYMENSINGH-2202. , 01716760363
616 �মাছাঃ রজবুা খাত� ন , C/O: Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Professor, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01799637631
617 �জসিমন আরা খাত� ন , Institute of Environmental Science (IES), Rajshahi University, Rajshahi-6205 , 01737645552
618 কাশিফয়া কবীর ঐ�ী , বাসাঃ ৮/িব, �রাডঃ ৭/এ, �স�রঃ৯, উ�রা, ঢাকা , 01684455467
619 �মাঃ আিলমুল ইসলাম , Shaheed Shamsuzzoha Hall, Room No. 131, Rajshahi University-6205. , 01750440076
620 উে� হাফসা মু�া , �াটঃ ৪িব, �ন� �কয়ার গাং িচল, ২১১, ২য় কা��র পার, নজ�ল এিভিনউ, কুিম�া। , 01521233533
621 জা�ািতন নাঈম , ম�জবুল হক মা�ার বাড়ী, �ামঃ িসংবাহ� ড়া, ডাকঘরঃ িসংবাহ� ড়া-৩৮৮৩, চাটিখল, �নায়াখালী , 01768784913
622 �মাঃ মিতউর রহমান , Sofura Center, Flat-3E, Mirpur-12, Dhaka-1216 , 01717821974
623 �মাঃ আিকব উ�াহ ্, Atomic Energy Research Establishment, Ganakbari, Ashulia, Savar, Baipail, EPZ-1349 , 01558904969

624 সাইফুল ইসলাম , Ms student of Parasitology, Department of Parasitology,Faculty of Veterinay, Animal and Biomedical Sciences,Sylhet Agricultural University,
Sylhet- 3100 , 01723212460

625 �মাহা�দ লুৎফর রহমান , িপ.এইচ.িড. ছা�, িফসািরজ �মেনজেম� িবভাগ, মাৎস িব�ান অনুষদ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01722079045
626 �মাঃ শািমনুর রহমান , �ম নং ১৫৫, �ধান ভবন, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, রমনা, ঢাকা-১০০০। , 01521111897
627 �মাঃ সায়মুন �হােসন , আশরাফুল হক হল, �কঃ িড, �ম নংঃ ১৩১, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01758506138
628 �ততী চ�বত� , Vill: Attaki, P.O.: Fakirhat, Upazila: Fakirhat, Dist.: Bagerhat. , 01721918144
629 সােদকুর রহমান , �রেনসা-২২ (৪থ � তলা), �রাড-২, �ক-িব, সুরমা আবািসক এলাকা, আখািলয়া, িসেলট-৩১০০ , 01914110479
630 সুমাইয়া ইসলাম �চৗধুরী , ১৩৩১/এ, ফােতমা িভলা, আল ফালাহ গিল, পূব � নািসরাবাদ, খুলশী, চ��াম , 01783528532
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631 �মাঃ মুিন��ামান , ডরেমটির-৪, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-৫২০০ , 01764808484
632 িসিসিল �চৗধুরী , Master Da Surjo Sen Hall (Ladies Block), University of Chittagong. , 01766407692
633 ফারাহ ্তাসেনাভা নাতাশা , ৫১৮,উ�র কাফ�ল,ঢাকা ক�া�নেম�, ঢাকা-১২০৬। , 01789101593
634 জাহানারা আ�ার �সািনয়া , বড�ার গাড� বাংলােদশ (িব.�জ.িব), িপলখানা,ঢাকা , 01876887648
635 তাসিনম সুলতানা , C/O: Rowshon chowdhury bari, Vill: Forhadabad, P/O: Nur ali mear hat (4333), Upazilla: Hathazari, District: Chattogram , 01849212819
636 �মাঃ �সালায়মান �হােসন , ফােম �সী িবভাগ, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �গাপালগ�-৮১০০ , 01912821642
637 ফািরহা �ফরেদৗস , Flat no:6 North, House no: 96, Road no:02, Katasur, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01737246886
638 িব��জৎ িব�াস , ৮৫/২, �বশাখী �রাড, �গাপালগ� সদর, �গাপালগ�। , 01756454122
639 �সােলমা আ�ার শা�া , Room Nr. 206 / A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202, Bangladesh , 01729625389
640 তাহিরমা আরমান ত� �� , 5/7, Block F, Lalmatia, Dhaka , 01521211617

641 �শখ হািসবুর রহমান , Room No: 506, Bijoy Dibosh Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalgonj-8100 ,
01749699452

642 মীরা �দবনাথ , Sheikh Fazilatunessa Mujib Hall, Patuakhali science and Technology University, Dumki, Patuakhali-8602 , 01768174104
643 তামা�া ইসলাম , Prottoy 412, Kabi Sufia Kamal Hall,University of Dhaka,Dhaka , 01686689111
644 �মাঃনাজমুল হাসান , �ামঃচড়ানল, �পাঃচড়ানল , থানাঃবুিড়চং, �জলাঃকুিম�া , 01779565101
645 তিনমা রহমান , ৩৮৬, ি� �ুল ��ট, হািতর পুল, িনউ মােক�ট- ১২০৫, ধানম��, ঢাকা । , 01558071087
646 �মাছাঃ সাথী মুিন , C/O: Professor Dr. A.H.M. Mahbubur Rahman, Department of Botany, Rajshahi University, Rajshahi-6205, Bangladesh , 01792427425

647 তাহিমনা খ�কার িমত�  , Tahmina Khondkar Mitu House#13/A (1st floor),Flat # 1/A Road# 13, Dhanmondi,Dhaka – 1209 Mob. 01959065388 Email:
tahminachem@gmail.com , 01959065388

648 �মা: শওকত জামান , �ম নং: ১২৪/গ, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ ২২০২ , 01766383496
649 �মাঃ রােশদ ইমাম , িনমনগর,বালুবাড়ী,সদর,িদনাজপুর , 01717525715

650 িম�ক সাহা , (�ফান না�ার সহ) ক� নং ৯০৯, বীর মু��েযা�া এম. এ. হা�ান হল, চ��াম �ভেটিরনাির ও এিনম�াল সাইে�স িব�িবদ�ালয়, খুলশী, চ��াম-৪২২৫।
�মাবাইলঃ +৮৮ ০১৬৭০৪৩৩১৮৪, ইেমইলঃ mishukshaha38@gmail.com , 01670433184

651 িনলুফা ইয়াসিমন পিল , সুহািসনী দাস হল, �ম নংঃ ১০৩, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01748492076
652 িসমীন শবনম �লাপা , J-174, কািদরগ�, রাজশাহী , 01711483727
653 সািদয়া আফিরন পুনম , Room no-108, Taposhi Rabeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01671429684
654 সুমন পাল , শহীদ নাজমুল আহসান হল, বাকৃিব, ময়মনিসংহ , 01762624554
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655 �মাঃ তাওয়াবু্র , ঈশা খা ঁহল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01754975221
656 �মাঃ আ�রু রহমান , ক� নং - ৩০৬, খান বাহাদুর আহছ্ানউ�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা । , 01719265719
657 �ক, এম, রােশদ সাদাত , ৩৯/১ িস, ন�লাল দ� �লন, ল�ীবাজার ঢাকা , 01713793315
658 আেমনা খাত� ন , ১৭১/িড, �াধীনতা �রণী, মধ� ছায়া িবথী, জয়েদবপুর, গাজীপুর। , 01937810503
659 মুমতািরন , 306/B, Begum Sufia Kamal Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. , 01750275980
660 ফািরয়া ফারহানা �রইন , Road no:8, Block: E, House no:6, Mirpur-1, Dhaka-1216 , 01940264824
661 িমিল আ�ার �মঘলা , room No.207A, Sultana Razia Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01790810647
662 সাইফুল আলম শা� , Flat-D4,Civil Motalib Villa,94 East Bashabo,Shobujbag,Dhaka , 01521111678
663 �মাঃ কািরউল রািকব ম�ল , বািড় নং-১৭/১ আতাউর রহমান খিলল সড়ক, িপয়ারাতলা, কু��য়া। , 01719826794

664 ফািরয়া খাত� ন , C/O Alhajj Altaf Hossain, House No. -31, Oward No. -04, Village Kalindi, 07 No. Kalindi Porishad, Keraniganj Model Tana, Dhaka-1310 ,
01930495236

665 ড. �মা �মাশারফ �হােসন , House No. 566, Mirzapur, Binudpur Bazzar, 6206, Matiher, Rajshahi , 01719614002
666 �মাঃ আবু তােরক , �ম নংঃ প-২০, শহীদ জামাল �হােসন হল,বাকৃিব,ময়মনিসংহ-২২০২। , 01710402007
667 সজীব কুমার �ামািনক , মািতহার হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী , 01737778212
668 �মা:মিনর �হাসাইন , Room No: 141, Mawlana Bhashani Hall,Jahangirnagar University,savar,Dhaka. , 01686840686
669 জয়� সূ�ধর , ৩১/িস, হািতমবাগ, িশবগ�, িসেলট। , 01738070582
670 উ�াস বড়ুয়া , জামালখান ২১ নং ওয়াড�, �কােতায়ািল, চ��াম , 01828948944
671 ফারজানা শাওলীন �চতী , �াট নং -1B, এইচ এস িহলস �ডল, জালালাবাদ হাউিসং �সাসাই�ট, প��ম খুলশী, চ��াম। , 01789996352
672 হািলমা আ�ার , ৪০৬/৩ প��ম �শওড়াপাড়া, িমরপুর, ঢাকা। , 01781467966
673 নুরী �লশান হাবীব , �রাম নংঃ২৫০৫; ড. মুহ�দ শহীদু�াহ হল; ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01521498769
674 �জনাত শাহ ্িরয়া িদশা , Building No: 05; Flat No: 1204, Japan Garden City, Mohammadi Housing, Adabor, Dhaka-1207 , 01741206258
675 মামুনুর রহমান , House-58, Road-17, Sector-11, Uttara , Dhaka , 01741330168
676 �মাঃ খায়�ল ইসলাম , Fazlul Huq Muslim Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01755355549
677 সু�ত সরকার , Room no:312, Swadhinata Dibos Hall, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science & Technology University,Gopalganj. , 01738199076
678 �মাঃ ইকবাল �হােসন , �মাহাখালী ওয়ারেলস, �ুল �রাড,�জ.িপ চ-৭, �মাহাখালী, ঢাকা -১২১২ , 01843435600
679 ডাঃ হ� মায়রা িবনেত আসাদ , ��াট নং- 7/িস, �শলেটক পিরবাগ,11 পিরবাগ, ঢাকা , 01817504555
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680 আই এম তিরকুল ইসলাম , �কগাড়ী পূব � পাড়া,ব�ড়া সদর-৫৮০০,শাজাহানপুর,ব�ড়া �পৗরসভা , 01793411201
681 নুিহন আকতার , 11/C, Ave-5, Line-16, House-5, Mirpur, Dhaka. , 01674470826
682 আসাদু�ামান , �ম নং-৩১৫, শহীদ মীর আ�লু কাইয়ুম ই�ারন�াশনাল ডরিমটরী, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01724098356
683 �মাঃ শাহীন আলম , বাসা= 54 দি�ণ িখলগাওঁ ঢাকা-1219,ডাকঘর=িখলগাওঁ,থানা=িখলগাওঁ , 01681484684
684 �মাঃ আিশকুল ইসলাম , প�বী িভলা, নািসরাবাদ বািলকা �ুল �রাড, জািকর �হােসন �রাড বাই �লন, নািসরাবাদ, চ��াম । , 01688256404
685 �মাহা�দ রােশদুল ইসলাম , �ামঃ ফিকর পাড়া, হাপািনয়া, ডাকঘরঃ নারায়নহাট-৪৩৫৫, ফ�টকছিড়, প�ী, চ��াম। , 01812947284
686 মািরয়া �ফরেদৗস , �ম নং: ২৩১, অপরা�জতা হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-৯২০৮ , 01796419889
687 সুমন চ� মহ� , মািতহার হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী , 01738236903
688 রািকব উ�াহ ্ কু�ুসী , Topobon 13, Topobon R/A, Akhaliya, Sylhet. , 01672537263
689 মাসুমা পারভীন , �হা��ং নং-৭৯/১, আহসান উ�ীন �রাড, ব�াংক পাড়া, �গাপালগ� , 01751412345
690 �মাঃ আিনসুল ইসলাম , বাসা নং- ৯/১, �রাড নং-১২, কল�ানপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01520103409
691 �পৗষালী সাহা , �দী� ৪০৭, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521306397
692 �মাঃ �রাকুেনা�ামান , Room-502, House-10, Road-5, Block-A, Mirpur-1, Dhaka-1216. , 01729643816
693 এস, এম, িনয়াজ মাহমুদ , Block-A, House No:251, Newtown, Jessore. , 01760812997
694 �মা: �নওয়াজ শরীফ , Village: Razerhat, Post: Kaliganj, Upazila: Debiganj, Dist: Panchagarh , 01737591253
695 �মাঃ আবদু�াহ-আল-কামরান খান , Flat # A2, House # 33, Road # 02, Nikunja-2, Khilkhet, Dhaka-1229. , 01521442934
696 তাসিলমা আ�ার , �হা��ং নং ২২/১, ডাঃ আলতাফ �হােসন �লন,�পসা ��া� �রাড,�পসা,িশপইয়াড�,খুলনা। , 01955815451
697 িরয়াজ আহেমদ , বািড় নং ৩, মধ�পাড়া বাইেলন - ১, আলমনগর, খািলশপুর, খুলনা। , 01703471383
698 িমতা মু�ী , Zigatala, Dhanmondi, Dhaka-1205 , 01782567357
699 �মাসা�াৎ িপনাজ তাবাসসুম , C/O: Md. Abdul Kuddus Ridwan, Finance and Planning Department, 245, ACI Centre, Tejgaon industrial area, Dhaka , 01774091436
700 ফািরনা আ�জজ , 168/6A Green Road, Dhaka 1205 , 01676307948
701 কাজী �হ� �াহ শাহিরয়ার , বািড়-২২, �ক-এ, মু��প�ী, িখলবািড়রেটক, বা�া, ঢাকা-১২১২ , 01766620909
702 �মাঃ সালাউ�ীন , �ম - ৩১০, শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , িদনাজপুর - ৫২০০। , 01767178610
703 নওিশন নুসরত , �াম: চাচঁড়া �চক �পা�, ডাকঘর: চাচঁড়া, থানা: �কাতয়ালী �জলা: যেশার , 01936037656
704 এ.�ক.এম �জয়াউল হক , বাড়ী -৭১, �রাড-১৩, �সকটর-১৩, উওরা-ঢাকা | , 01977793074
705 �মাঃ মািহব উ�াহ , House: 52, 3B, Block-B, Road no-04, Surma R/A, Akhalia, Sylhet, 3100 , 01987287566
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706 �মাঃ সােজদুর রহমান , Atomic Energy Research Establishment(AERE), Ganakbari, Asuliya, Savar-1349 , 01913077469
707 জা�াত� ল নাঈমা , Green Valley Residential Area, Textile, Bayzid, Chittagong , 01882705816
708 সালমা আ�ার সুই�ট , 1/23/B-1/1,Purbo Basabo, Basabo, Shobujbagh, Dhaka-1214 , 01714309610
709 �মাসা: সােয়লা আফেরাজ , বাসা নং: 559, �াম: দিড় খরেবানা, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী , 01723286224
710 আয়শা অিরণ , ২৮৮/এ, �শের বাংলা �রাড, রােয়র বাজার, ঢাকা-১২০৯ , 01856696070
711 �মাঃ আিরফুর রহমান , রাহাত কমে��,৩/৩৮,পুব �াশা,�নহািরপাড়া,আখািলয়া,িসেলট। , 01635813402
712 তানভীর �হােসন ইমন , আখািলয়া ঘাট আবািসক এলাকা, শািব�িব �গইট, িসেলট , 01790482456
713 �সয়দা সাবিরনা সােরায়ার �মানা , ২৩৫/খ �জ.এন. সাহা �রাড, লালবাগ, ঢাকা। , 01959121812
714 �মাঃ নাজমুল হাসান , বাড়ীঃ ২২, �রাডঃ ১০, �কঃ িব, চ��মা মেডল টাউন, ঢাকা উদ�ান, �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01531735957
715 �মাঃ আ�লু আলীম , ক� নং- ২০১৩ (দি�ন ভবন), ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01749870089
716 ইফফাত হাসিনন ইরা , িবেনাদপুর, রংধনু আবািসক এলাকা, �লন - ৩, বািড় নং - ১২, মিতহার, রাজশাহী , 01521500223
717 িন�ন সরকার , ১৫০/৬, সািবদা ম�ানশন, প��ম ধানম��, ঢাকা। , 01761422867
718 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান , সহকারী অধ�াপক, উ��দিব�ান িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-6205, বাংলােদশ। , 01717450964
719 �মা: িসরাজরু রহমান , �হা��ং নং ২, শাি�বাগ, িশেরাইল, �পা�- �ঘাড়ামারা, থানা- �বায়ািলয়া, �জলা- রাজশাহী। , 01719460040
720 ডাঃ এম এম আলমগীর িস�ীক আববাসী , HOUSE - 32, ROAD - SONARGAON JANAPATH, SECTOR - 12, UTTARA - 1230, DHAKA , 01711173044
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র ধরণ : �ফেলািশপ (নবায়ন)

# আেবদনকারীর নাম
�ফেলািশপ
�াি�র
বছর

1 Invalid Name , 01556340337 2018

2 রতন কুমার চ� , সহকারী অধ�াপক (গিণত), ওএসিড,মাউিশ,বাংলােদশ। , 01716127060 2017

3 আসাদু�ামান , �ম নং-৩১৫, শহীদ মীর আ�লু কাইয়ুম ই�ারন�াশনাল ডরিমটরী, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01724098356 2017

4 ড. �মা �মাশারফ �হােসন , House No. 566, Mirzapur, Binudpur Bazzar, 6206, Matiher, Rajshahi , 01719614002 2017

5 �দবািশস চ� আচায �� , সহকারী অধ�াপক, এি�িবজেনস িবভাগ, ব�বনধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, গাজীপুর-1706
�মাবাইল নং- 01622011636 , 01622011636

2017

6 �মাঃ রােশদুল হাসান , সহেযাগী অধ�াপক, এি�িবজেনস এ� মােক��টং িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। ,
01712252819

2017

7 �মাহা�দ মিন��ামান িময়া , িপএইচিড গেবষক, গিণত িবভাগ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01716580095 2017

8 �শখ �মাহা�দ সােয়ম , 194/A, D-2, Imperial Amena Bulding, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215 , 01718642950 2017

9 �মাঃ �গালাম মত� �জা তালুকদার , ফিলত গিনত িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01911723195 2017

10 ডাঃ হ� মায়রা িবনেত আসাদ , ��াট নং- 7/িস, �শলেটক পিরবাগ,11 পিরবাগ, ঢাকা , 01817504555 2017

11 �মা: িসরাজরু রহমান , �হা��ং নং ২, শাি�বাগ, িশেরাইল, �পা�- �ঘাড়ামারা, থানা- �বায়ািলয়া, �জলা- রাজশাহী। , 01719460040 2017

12 �মাঃ িমজানুর রহমান , TOTINI,D-13/3,BMA, BHATIARY, CHOTTOGRAM , 01718647659 2017

13 ত� িহন-আল-�ফরেদৗস , িপএইচ িড ডরেমটরী, বাংলােদশ কৃিষিব�িবদ�ালয় ক�া�াস, ময়মনিসংহ , 01717024552 2017

14 �মা: সােদকুল ইসলাম , 150, Single Block (East), Shah Jalal Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh ,
01721417598

2016

15 সে�াষ চ� চ� , িপএইচিড �ফেলা , ফসল উ��দ িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ -২২০২. ,
01718353368

2017
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# আেবদনকারীর নাম
�ফেলািশপ
�াি�র
বছর

16 জািহদ �হােসন , C/O-House No. E/4, BRRI Residential area, Sagordi, Barisal-8200 , 01721169992 2016

17 �মাঃ এনামুল হক , �ম নং-২৫২, ই� িসে�ল �ক (২য় তলা), শাহজালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ ,
01737779772

2016

18 আেমনা খাত�ন , ১৭১/িড, �াধীনতা �রণী, মধ� ছায়া িবথী, জয়েদবপুর, গাজীপুর। , 01937810503 2017

19 ইফফাত আরা মাহজাবীন , কৃিষ স�সারণ িশ�া িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসহ। , 01727266499 2017

20 �জসিমন আ�ার , ৮৪/৯, সূয �মুখী, অিফসাস � আবািসক এলাকা, কুিম�া �সনািনবাস। , 01678071272 2017

21 হ� মায়রা হক , সহেযাগী অধ�াপক, বােয়ােটকেনাল�জ িবভাগ, কৃিষ অনুষদ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১২০৭। ,
01911305025

2017

22 কাম�ন নাহার , Dept. of Applied Chemistry & Chemical Engineering, Islamic University, kushtia , 01718220655 2017

23 ড আ�জজা সুলতানা �রাজী সরকার , House No.566, Mirzapur Binodpur Bazar, Motihar 6206, Rajshahi , 01750724488 2017

24 �জসিমন আরা খাত�ন , Institute of Environmental Science (IES), Rajshahi University, Rajshahi-6205 , 01737645552 2017

25 মুহা�দ মাসুদুর রহমান , Jahangirnagar University, Savar, Dhaka , 01718111033 2016

26 �মাহা�দ কামাল �হােসন , িপএইচিড গেবষক, পিরসংখ�ান িবভাগ, শািব�িব, িসেলট। , 01716275984 2017

27 ডাঃ এম এম আলমগীর িস�ীক আববাসী , HOUSE - 32, ROAD - SONARGAON JANAPATH, SECTOR - 12, UTTARA - 1230,
DHAKA , 01711173044

2017

28 িসমীন শবনম �লাপা , J-174, কািদরগ�, রাজশাহী , 01711483727 2018

29 সুমন সাহা , িপএইচিড �ফেলা, কীটত� িবভাগ, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01725455107 2016

30 মুহা�দ ইকবাল �হােসন , �ম -১২০, ড. ওয়ােজদ িময়া িপএইচ. িড ডরেমটরী, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ ,
01978888666

2018

31 �মাঃ রহমত আলী , Room No: 122, Shah Jalal Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01727543102 2017

32 �মাঃ িদদা�ল আিমন , ৬৮/১ সারদা �ঘাষ �রাড, ময়মনিসংহ , 01712829961 2017

33 িদল�বা ইয়াসমীন , �হা��ং নং-৫৫৭/১,উপশহর,দিড়খড়েবানা �মাড়,�বায়ািলয়া,রাজশাহী। , 01724440994 2018

34 �মাসা: সােয়লা আফেরাজ , বাসা নং: 559, �াম: দিড় খরেবানা, থানা: �বায়ািলয়া, �জলা: রাজশাহী , 01723286224 2017
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# আেবদনকারীর নাম
�ফেলািশপ
�াি�র
বছর

35 �মাঃ তান�জমুল আলম আিরফ , House#33/A, Mahbub Mansion (Ground Floor), Road#3, Arakan H/S, Badurtala, Panchlaish,
Chattogram , 01855966993

2017

36 �মা. আবু সাঈদ িময়া , 2304, Shahid Smriti Hall, BUET, Dhaka-1000 , 01838222294 2017

37 �মাহা�দ জামেশদ আলম , সহেযাগী অধ�াপক, কৃিষ স�সারণ ও ইনফরেমশন িসে�ম িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়,
ঢাকা-১২০৭ , 01912817209

2017

38 �মাঃ তানভীর কামাল , 339/D, Shaheed Shamsul Haque Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh - 2202. ,
01739194294

2017

39 অাল-িমনান নূর , PhD Fellow, Department of Aquaculture, BAU, Mymensingh , 01716151249 2017

40 �মাসাঃ সািকলা সারিমন , বাড়ী নং 2/7/K/1-A, �টালারবাগ আবািসক এলাকা, পািনর ট�া��, িমরপুর ১, ঢাকা , 01834355580 2018

41 �মাসাঃ সািকলা সারিমন , বাড়ী নং 2/7/K/1-A, �টালারবাগ আবািসক এলাকা, পািনর ট�া��, িমরপুর ১, ঢাকা , 01834355580 2018

42 �মাহা�দ সাদীকুর রহমান , PhD Fellow, Department of Fisheries Management, BAU, Mymensingh , 01711364467 2017

43 ফািরয়া খাত�ন , C/O Alhajj Altaf Hossain, House No. -31, Oward No. -04, Village Kalindi, 07 No. Kalindi Porishad, Keraniganj
Model Tana, Dhaka-1310 , 01930495236

2018

44 মাহফু্জা �ফরেদৗসী , 19/C, Fuller road, Dhaka University, Dhaka 1000 , 01552414070 2017

45 আিমনা রওনক , �যে�:- ড. মীর �মা: জাহা�ীর কিবর , �হা��ং নং: -৯০, �ছাট বন�াম (প��ম পাড়া), �পা� :- সপুরা, থানা:-
�বায়ািলয়া, �জলা:- রাজশাহী , 01795909267

2017

46 �মাসI: জাননাত�ল �ফরেদৗস , Pallabi,34/16,Mirpur,Dhaka. , 01731075796 2017

47
নুসরাত জাহান �শলী , িপএইচিড �ফেলা, �কৗিলত� ও উ��দ �জনন িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর,
ঢাকা-১২০৭ অথবা সহকারী অধ�াপক, �াণরসায়ন িবভাগ, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। ,
01712677350

2018

48 �মাঃ �মাশারফ �হােসন , িপএইচিড গেবষক, মিৃ�কা িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01771654266 2017

49 �মাঃ �মাশারফ �হােসন , িপএইচিড গেবষক, মিৃ�কা িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01771654266 2017

50 সািবয়া ইয়াছিমন , M Phil STUDENT (ID: 1535001-F), DEPARTMENT OF PHYSICS, DHAKA UNIVERSITY OF
ENGINEERING & TECHNOLOGY, GAZIPUR, GAZIPUR-1707 , 01735802728

2017
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�ফেলািশপ
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বছর

51 সািদয়া সুলতানা �রশমা , 459,East Goran, Khilgaon, Dhaka , 01716976317 2017

52 মুহা�দ আবু তালহা , ৩২৯/�শেরবাংলা হল, �শেরবাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শেরবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭। , 01911272894 2017

53 কাজী জা�াত�ল মাওয়া , Patwari Bhaban (4th floor), 37 Jamal Khan Lane, Ward - 21, Kotwali, Chittagong. , 01761397755 2018

54 �মাছাঃ মুসিলমা জাহান , C/O-Md. Mahmudul Hasan (Mamun).Hotel Rowshan, 64, Kaptan Bazar, Dhaka1203. , 01911967130 2016

55 �মাঃ সিফকুল ইসলাম , �াম: মালভা�া, ডাকঘর: �মাগলবাসা, উপেজলা: কুিড়�াম সদর, �জলা: কুিড়�াম , 01724048736 2017

56 Gulam Md. Munna , Nibash 20/8, West pahantula, Sylhet , 01712509851 2018

57 �মাঃ আসাদু�ামান , c/o- ড. এ এ মামুন, অধ�াপক, পদাথ � িব�ান িবভাগ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। ,
01758433789

2018

58 তািনয়া সুলতানা , বাড়ী ন�র-১০৯, �াট-এ৩, �রাড-০২, �ক-এ,িনেকতন, �লশান, ঢাকা-১২১২। , 01755520666 2017

59 তাহিমনা ইয়াসিমন , 2/B/9,golden street, ring road,shamoli , 01922227474 2017

60 �মাহা�দ সালাহ উ��ন , Assistant Professor, Dept. of Mathematics, SUST, Sylhet-3114, Bangladesh , 01911614515 2018

61 �মা: আলমগীর কবীর , Assistant Professor, Dept. of Mathematics, SUST, Sylhet-3114 , 01712160948 2018
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িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : �ভৗত,�জব,অৈজব িব�ান,�েকৗশল ও পিরেবশ িব�ান,নবায়নেযাগ� শ�� িব�ান, তথ� ও �যাগােযাগ �যু��

ন�ােনােটকেনাল�জ ও লাগসই �যু��

# আেবদনকারীর নাম
1 �মাঃ রাফছান জািমল , Santosh , Tangail , 01723884934
2 �মাঃ �মাজাে�ল কামাল রাজ ু, ৪৭ গজমহল িশকািরেটালা হাজারীবাগ, ঢাকা ১২০৯ , 01630226060
3 �মা: আিমর �হােসন �েবল , �ম: ৩২১, শহীদ আবদুর রব হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01632459943
4 িরয়াজ �হােসন , 70/5 sk das road, Sutrapur Dhaka 1204 , 01771090125
5 �মাছাঃ কাম��াহার সরকার , দু্েয �াগ ব�ব�াপনা িবভাগ, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর , 01705944158
6 �মাঃ মাসুদ রানা , �ম নং: 306, শহীদ তাজউ��ন হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01737794913
7 �মাঃ আিতকুর রহমান , Railway house no. EL/551-A, Shahid Lane, Pahartali, Chattogram , 01819985005
8 �মাঃ খািলদুর রহমান , 418/A, Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01745450770
9 উ�ল চ� রায় , Saheed Rfique Jabbar Hall, Jahangirnagar University, Savar,Dhaka , 01773249052

10 �মা. ফয়সাল ইসলাম , Care of: Md. Rustam Ali Sardar, Village: Baruipara, Post: Baigacha,Post code: 6250 , Upazilla: Bagmara, District: Rajshahi , 01924065133
11 জা�াত� ল �ফরেদৗস , ৬৭/২,ই��রা �রাড,প��ম রাজা বাজার,ঢাকা-১২১৫ , 01786028717
12 �জবু�াহার ময়না , ২১/G, পলাশী আবািসক, আ�জমপুর, ঢাকা- ১০০০। , 01515255701
13 নুসরাত জািকয়া �চৗধুরী , ২৯/১/এ ,কাজীর বাগ; িময়াজান �লন-২; বািড়র নাম - 'স�নীড়' , মািনক নগর , ঢাকা-১২০৩ , 01776000978
14 সারা হানান �চৗধুরী , flat-a/3, chowdhury garden, 154-155 elephant road, dhanmondi, dhaka-1205 , 01742607351
15 সুলতানা রা�জয়া , Village:Soto Kallani,Post:Baradargah hat-5450,Upozilla:Pirgacha,Zilla:Rangpur , 01738753637
16 সায়মা আফেরাজা সুি� , �জারপুল ,দাপা-ই�াকপুর,ফত� �া,নারায়নগ� , 01673465239
17 �মাছাঃ লাবনী �বগম , �ম নং -611, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। , 01701775374
18 �মাঃ ইমরান �হােসন আলভী , 278, sher-e-bangla road,zigatola, Dhaka , 01533763077
19 �সয়দ �মাঃ সা�াদ �হােসন , দু্েয �াগ ব�ব�াপনা িবভাগ, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর , 01738340349
20 িমিথলা রানী শীল , Sabujbug (2nd Lane), Patuakhali Sadar, Patuakhali. , 01762071449
21 �মাঃ ফতহ� ল বারী , বাসা নংঃ ১৯/িস - ২/১ (নামঃ দা�ল আমান), রা�ার নামঃ উ�র �টালারবাগ, িমরপুর - ১, ঢাকা - ১২১৬ , 01711086744
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22 �মাঃ �মা�ািফজরু রহমান , Room No: 312, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka - 1000, Bangladesh , 01626936033
23 �মাঃ �রজাউল কিরম , Village: Sarder para, Post: Cadet College(5404), Upazilla: Rangpur Sadar , District: Rangpur. , 01740137269
24 �মাঃ আ�লু হাদী �ামািনক , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়,রংপুর , 01764718484
25 ফােতমা জা�াত� ল �ফরেদৗস সুরভী , আরা�জমন খামার, মািহগ�, রংপুর সদর, রংপুর, ৫৪০৩। , 01723255922
26 �মাঃ সুলতান মাহমুদ , �পাট� কেলানী, �রাড নং- ০১, �ক নং- ০৯, বাসা নং- ঙ, ব�র, চ��াম। , 01831521386
27 �মাহা�দ আবু �সয়দ , লাইলা িভউ, শহীদ পাড়া, চা�গাওঁ, চ��াম। , 01858546015
28 �দবযানী রায় , ২৪/৬, বন�াম চক, মািনকগ� সদর, মািনকগ�। , 01711116111
29 আিরফা ইয়াসিমন মু�া , দু্েয �াগ ব�ব�াপনা িবভাগ, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর , 01731485096
30 �মা: হাসান আলী , Vill: KAMALPUR, POST: LUXMICUNDA,THANA: ISWARDI, DIS:PABNA , 01780787852
31 আিতকা খানম , �ম নং: (403), �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয় রংপুর , 01754334695
32 �মাঃ নওশাদ আলম , ক� নং-৩০১১, ড. মুহ�দ শহীদু�াহ ্ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01771644836
33 ইয়াসিমন আ�ার , SHAMSUL NAHAR HALL, ROOM NO: 204. HATHAZARI, CHITTAGONG UNIVERSITY , 01822322048
34 আফসানা আ�ার িশফা , House: 123 , Vhelanagar , Narsingdi . , 01941470437
35 �মা: আিসফ রাফসান , Room No.-1404, Dr. Mohamad Shahidullah Hall, University of Dhaka. , 01515242309
36 িবপাশা সুর , ১৫ নং শাখঁারীবাজার, ঢাকা-১১০০ , 01672065347
37 �মাছা: সুমনা আ�ার , Village: Donga, Post: Chandkhana, Upazilla: Kishoreganj, District: Nilphamari , 01773695155
38 �সািনয়া শারিমন , বাসা নং-১০০/এ, উ�র ভাসানেটক, ঢাকা ক�া�নেম�-১২০৬ , 01617604070
39 �মাঃ আ��ুাহ িবন কােশম , ক� নংঃ ৩২৬, মু��েযা�া �জয়াউর রহমান হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01789710439
40 ফারজানা নওিরন , �ীিতলতা হল, �ম নং- ১৩২, চ��াম িব�িবদ�ালয়। , 01909479995
41 আেরিফ�াহার নািদরা , Department of BGE, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Tangail-1902 , 01789876776
42 �মা: আহসান হািবব , Vill: Krishnarampur, Maijdee Court, Sadar, Noakhali. , 01868427805
43 �মা: হাসান ছািবত , Village: Vogobanpur, Post: Gurjipara, Upazilla: Pirgonj, Zilla: Rangpur , 01751350167
44 �মাঃ আশরাফুল হাছান , ডঃ মুহা�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, �ম ন�রঃ ২৫০৫ , 01534541292
45 িগয়াস মাহবুব , ২৩৪/িব, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01729317935
46 �দয় মাহমুদ চয়ন , �ম নং- ২১৮, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01729898764
47 ইসরাত জাহান �মা , �াম: পূব � িছটিক; ডাকঘর: প��ম িছটিক- ৮৪৩২; উপেজলা: কাঠািলয়া; �জলা: ঝালকাঠ�; িবভাগ: বিরশাল , 01773049009
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48 �মাঃ আ��ুাহ বােয়জীদ , ৫৯, প��ম আগাড়গাও, �শের বাংলা নগর , ঢাকা -১২০৭। , 01755637522
49 সামসু�াহার িশমু , �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর , 01773228054
50 মাহাতাব উ�ীন , ক� নং:৩১৪, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার , ঢাকা - ১৩৪২ । , 01950868449
51 তাহিমনা খাত� ন , �ম নংঃ ৯১৩(�দী�), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521220394
52 �রহনুমা মাহজাবীন , 24, East Rampura, Dhaka:1219 , 01936910015
53 �দবািশস দাস , আ�জমপুর সরকাির কেলানী, ঢাকা , 01745912341
54 পাপন রায় , �ম নংঃ ৪২৩, মা�ারদা সূয � �সন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম , 01671679470
55 রােশদা আ�ার সািমহা , বািড়-১৬, �রাড- ০১, বসিত হাউ�জং, বড়বাগ, িমরপুর-২, ঢাকা , 01675740259
56 রাজন চ� কম �কার , Room no:6007,New building,Jagannath Hall,University of Dhaka , 01871308704
57 শাহানামা �ফরেদৗস , 237/A East Nakhalpara,Tejgoan,Dhaka , 01633372616
58 সািহদা হাসান �মৗ , ক� নং:৩১৭, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার , ঢাকা - ১৩৪২ । , 01797978276
59 তানহাউল ইসলাম , ৯৩/১, ��েস� �রাড, ধানম��, ঢাকা-১২০৫। , 01742840356
60 আজিমরা সুলতানা , Bangamata Sheikh Fajilatunessa Mujib Hall, Dhaka University , 01673398901
61 �মাঃ ত� িহনুল হাসান , সুরভী-৩১/এ, রাজপাড়া, �টলাগড়, িসেলট , 01753559885
62 �মাঃ হািববুল বাসার , �মঃ ২৬১, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01917504292
63 মুবতািসম রািফদ �চৗধুরী , 1/8, Block-A, Lalmatia, Dhaka-1207 , 01747440057
64 �মা. আসরা�ল হক , Flat#202, House#A/13, Road#3, Block#A, Banasree, Rampura-1219 , 01622723907
65 তাহিসন এহেতশাম নািসফ , 748, Ashi Dag, Ibrahimpur, Mirpur, Dhaka , 01676409461
66 �মাঃ কাজী ওয়ািকব , House-2, Cosmopolitan, Nasirabad, Chittagong. , 01748921373
67 জ�জ�না আেরিফন ইিদতা , 1004/3, East Shewrapara, Mirpur, Dhaka , 01729425486
68 �মাসা ঐশী আ�ার , িবভাগ বিরশাল, �জলা ঝালকা�ঠ, উপেজলা নলিছ�ট, �াম আিমরাবাদ, ডাকঘর আিমরাবাদ , 01732095717
69 রীেতশ বাছার , ��াট নং- এ-২, টাওয়ার ভবন, ফুলার �রাড, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01515686880
70 কাওসার আখতার , 1/28-ka,bank colony,South Mugda,Dhaka , 01552752676
71 রীফাত জাহান , 101/A, Begum Khaleda Zia Hall, Jahangirnagar University,Savar, Dhaka , 01638258875
72 সািদয়া ইসলাম , ৩৭২, �সনপাড়া পব �তা , থানা - কাফ্�ল, িমরপুর-১০, ঢাকা- ১২১৬ , 01686841053
73 ফারাহ আশরাফী , ৯৪৯, দি�ণ ই�ািহ�ুর , ঢাকা ক�া�নেম� , ঢাকা- ১২০৬ , 01676269786
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74 �মা: আশরাফ �হােসন , �াম: নজরগ�, বািড় নং- ২৫, ওয়াড� নং- ০৬, ইউিনয়ন: �জ��রা, ডাকঘর : �করাণীগ�-১৩১০, থানা: �করাণীগ� মেডল, �জলা- ঢাকা । ,
01723381709

75 �মা: �মেহদী হাসান , লালমা�টয়া,�সকশন-11, �ক-ই, বাড়ী-42, িমরপুর, ঢাকা-1216 , 01740950454
76 �মা: আবুল কালাম আজাদ , Room- 203, Sir A F Rahman Hall, University of Dhaka , 01537087580
77 মাহবুবা আ�ার হ�াপী , Adamjeenagar, Siddirganj, Narayanganj , 01685625362
78 রাহনুমা শাহিরন িরশতা , �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01675612398
79 সু��তা ধর , ৩৯৭ নং রাজাপুর �লইন, আ�রিক�া, চ��াম। , 01837481563
80 নায়মা �হােসন , 62/2, Haji Abdullah Sarkar Lane, Dhaka Sadar, Kotwali, Dhaka. , 01686961162
81 সািদয়া আফরীন , Kabi Sufia Kamal Hall, Prodipto-806, Dhaka University , 01533496116
82 আসমা িবনেত কবীর , ক� নং : িনউ-৩১, �রােকয়া হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01516148565
83 কুশল মজমুদার , �ম নং-৪৩৫, প�া �ক, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01749770314
84 মােজদুল হক , ক� ন�রঃ ২৪৭, আ ফ ম কামালউ��ন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01714903154
85 ইফফাত� র রব , মা�ারদা সূয � �সন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01858958866
86 কাজী ফারহাত তাবাস্সুম , Mohammadia Housing Ltd, Road- 8, House- 122/1, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01914685957
87 ছািলহাহ ্আবিদল হা�ান , 1/A, SHARODA GOSH ROAD, NOAMOHALL, SADAR, MYMENSINGH. , 01981249309
88 নওিরন আ�ার , Flat No. 3B (3rd floor), Excel Haque Garden, 202 Middle Paikpara, Mirpur-1, Dhaka- 1216 , 01675384193
89 কাজী জাহানারা ইসলাম , House :12, Road: 37, Block: Ta, Section: 6, Mirpur , Dhaka-1216. , 01676417028

90 সুমাইয়া আকতার �ন �া , বাসা/�হা��ং: ৭০৬; �াম/রা�া: আড়াই আনী সড়ক, লালেমাহন �পৗরসভা; ডাকঘর: লালেমাহন- ৮৩৩০; উপেজলা: লালেমাহন; �জলা:
�ভালা; িবভাগ: বিরশাল , 01749437514

91 �মা: আসলাম �হােসন , শ�ামবাবু �লন, �গাড়াচাদঁ দাস �রাড, বিরশাল সদর, বিরশাল। , 01931382089
92 �মাঃ ইয়ার �হােসন , �ামঃ ��ঠয়া, ডাকঘরঃ ��ঠয়া-৮২০০, উপেজলাঃ উ�জরপুর, �জলাঃ বিরশাল। , 01746845131
93 আয়মা সরকার , Taposhi Rabeya Hall,Room no:429.Bangladesh Agricultural University.Mymensingh-2202. , 01969007253
94 িতেলা�মা রাখী , �ামঃ কড়ইতলা, ডাকঘরঃ পচােঁকাড়ািলয়া, উপেজলাঃ তালতলী, �জলাঃ বর�না , 01734083203
95 মািরয়া রহমান অিন , �হা��ং ন�র:২১৭, ঝাউতলা ১ম গিল, হাসপাতাল �রাড, বিরশাল সদর, বিরশাল-৮২০০। , 01766970242
96 নীিত দাস , �াম: ��ঠয়া; ডাকঘর: ��ঠয়া- ৮২০০; উপেজলা: উ�জরপুর; �জলা: বিরশাল; িবভাগ: বিরশাল , 01792213118
97 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , �ামঃ �বায়ালদাহ, ডাকঘরঃ হাটশহিরপুর-৭০০০,কু��য়া সদর,কু��য়া , 01752632449
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98 �মাঃ তাওহীদুর রহমান , �ম ন�রঃ ১৫০৫, শহীদ শরাফত আলী ভবন,ডঃ মুহা�াদ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01811992032
99 ফািরহা তাসনীম , ১৭৩/৪, উ�র শ�ামলী। ঢাকা ১২০৭। , 01683531053

100 �মাঃ �েবল আল-মামুন , ক� নং-১০১৯, ড. মুহ�দ শহীদু�াহ ্ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01521111470
101 সা�য় চ� িব� শম �া , Room no. 8024, Jaganath hall, University of Dhaka. , 01991025447
102 নাজমা আহেমদ , ৩৪/১, �শেখরেটক, িপিসকালচার হাউ�জং �সাসাই�ট, �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01681614764
103 তাসিনম ফােতমা আলম  , House# 60, Road# 08, PC Culture Housing Society, Shekhertek, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01552414037
104 নািহদা সুলতানা , 166/19/B/1, Adorshopara, East Mothertek, Sabujbag, Dhaka , 01767192582

105 �মাঃ শািকল আহেমদ , �ম ন�রঃ ২০১০,ডঃ কুদরত-ই-খুদা �হাে�ল,ই��টউট অব �লদার ই��িনয়ািরং এ� �টকেনাল�জ ,ঢাকা িব�িবদ�ালয়, হাজারীবাগ -১২০৯. ,
01743700274

106 ইকরামুল ইসলাম , ৩৯/৩, িডি�লারী �রাড, �গ�ািরয়া-১২০৪, পুরান ঢাকা । , 01722444841
107 �ফেরশতা যাহরা , এ�/২২, রা�জয়া সুলতানা �রাড, �মাহা�াদপুর, ঢাকা ১২০৭। , 01533578775
108 ফারহানা ত� জ �জাহরা , শামসুন নাহার হল, �ম নংঃ ৩২২, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01845033083
109 সান�জদা সুলতানা , Rifat Mansan, Holding No. 766, Shahid Abdur Rahim Sarak, North Sagardi, Barisal- 8200 , 01789529515
110 �মাঃ মামুনুর রিশদ , আশরতপুর,সরদার পাড়া,পাক� �মাড়,রংপুর , 01723262422
111 ফািরহা তাসিকন , House # 615, Donia Road, Donia, Kadomtali, Dhaka-1236 , 01521203677
112 আফেরাজা আ�ার শা�া , �াম: চ��সাদ ; ডাকঘর: চ��সাদ-৮৩০০ ; উপেজলা: �ভালা সদর ; �জলা: �ভালা ; িবভাগ: বিরশাল , 01753457671
113 িনগার সুলতানা , Nawsin Vila, House# 50, Road# 3, Level # 3, Mirpur Kalshi, Dhaka-1216 , 01860428701
114 সুিম রাণী সরকার , 120/C, Sultana Razia Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01723896557
115 সািময়া িস��কা সািন , অনািমকা এ/৪৫ শাহী ঈ�াহ, িসেলট , 01796417420
116 সা�জলা িরমান তানহা , ১/১, সওজ �াফ �কায়াট�ার, পাইকপাড়া, িমরপুর, ঢাকা - ১২১৬ , 01552903441
117 �মা: অাহসান হািবব খ�কার , ৪৪/এ(৩য় তলা),চােমিলবাগ,ঢাকা , 01675994130
118 জয় চ�বত� , �াম: কাদলা, �পা: কাদলা, উপেজলা: কচ�য়া, �জলা: চাদঁপুর , 01754521159
119 নুসরাত নািদয়া , ৩৪, নত� ন কেলজ �রাড, ঝালকা�ঠ সদর-৮৪০০, ঝালকা�ঠ , 01920103105
120 �েবল �চৗধুরী , RAKHAL BOSH COLONY, SADARGHAT ROAD, GPO-4000, KOTWALI, CHITTAGONG. , 01862425072
121 �মাঃ আিরফ িব�াহ , ক� নং-২২৩; ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল; খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01943480363
122 উে� সারা আলম , 317, Aparajita hall, Khulna University, Khulna , 01723434043
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123 মুহা�দ আবু সাঈদ , Shahid Sharafat Ali Bhaban,Room No. 1404,Dr. Muhammad Shahidullah Hall,Dhaka University,Dhaka-1000 , 01521251861
124 ফােতমা ত� জ জহ� রা তৃ�া , Uttara,Dhaka. , 01681089066
125 অমতৃ কুমার িব�াস , Mohalla:Hamdaho,Post:Jhenaidah,Thana:Jhenaidah,Dist:Jhenaidah. , 01751090155
126 ফারজানা আফেরাজ �ঝিম , �িদ�-913, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢকা িব�িবদ�ালয় , 01986079767
127 �মাঃ মামুন আলী ম�ল , ১৯/১ �হােসনী দালান �রাড, চকবাজার, ঢাকা-১২১১। , 01773078610
128 �মাছা: শারিমন , Kabi Sufia Kamal Hall, Room No: 803(prodipto), University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01831095061
129 �রাকসানা আলম ভঁূইয়া , �ম নং ২০৫, সুহািসনী দাশ হল, িসেলট কৃিষ িব�িবদ�ালয়, িসেলট-৩১০০ , 01730590636
130 তাসনীম আরা , ১৪৮ �ীনেরাড, �শলেটক ছায়ানীড়, ��াট#৬/এ, ঢাকা: ১২১৫। , 01752774669
131 �দবদুলাল িব�াস , Gulapbhag, 32/a,Tilaghor, Sylhet. , 01521460595
132 জা�াত� ন নাহার , ক�-১০৬,�শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর , 01763800410
133 কািনজ ফােতমা লুবনা , 180/6/B,Titash Road,East Rampura,Dhaka. , 01675747817
134 নািফসা নূেয়রী ইসলাম , Flat:704, Shantoneer, Road-02, Munsurabad R/A, Adabor, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01515240898
135 �মাছাঃ রা�জয়া সুলতানা , Room-201, Bangladesh Kuwait Maitree Hall, University of Dhaka, Dhaka. , 01770898876
136 �মা: ফয়সাল তােরক , Fazlul Huq Muslim Hall, Main Building, University Street, Dhaka 1000 , 01729325046
137 �মাঃ আহসান হাবীব , শাহী মহল ছা�াবাস, সরদারপাড়া, সদর, রংপুর। , 01734525221
138 �মাছাঃ খািদজা আ�ার খুিশ , ক� ন�র-502(D), �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,�বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়,রংপুর,রংপুর-৫৪০০ , 01755489313
139 নািসবা মা�ফ আহ�দ , L-14/A, PALLABI EXTENSION , MIRPUR, DHAKA-1216 , 01683459247
140 নুসরাত জাহান লাকী , কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১০০০ , 01790165823
141 মািহর আহেমদ , ৬ নং মায়াকানন, সবুজবাগ, বাসােবা, ঢাকা-১২১৪। , 01672033248
142 সবুজ রায় , ড. কুদরত-ই-খুদা �হাে�ল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, হাজারীবাগ। , 01705525502
143 �মাঃ �েবল কাজী , সে�াষ, টা�াইল , 01749475343
144 ইশিতয়ার রহমান , Plot-18, Road-11/1, Block-B, Section-10, Mirpur, Dhaka-1216 , 01670557587
145 �মাঃ ই�াহীম খিলল , Vill+Post:Tatuiya(Postal code:3630),Kachua,Chandpur , 01520103233
146 �মাঃ বজলার রহমান , Akodo Chatrabas, Purbo Ashratpur, Sobujbag, Chalkbazar, Post: Cadet College, Rangpur-5404 , 01738713990
147 �মাঃ আশরাফ আলী , সহকারী অধ�াপক, পদাথ � িব�ান িবভাগ, চ��াম �েকৗশল ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, চ��াম-৪৩৪৯, বাংলােদশ। , 01710244220
148 সবুজ চ� �ঘাষ , ২২/১, রজনী �চৗধুরী �রাড, �গ�ািরয়া, ঢাকা-১২০৪ , 01710190884
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149 জা�াত� ন নাঈম , 59/B, Matrichaya, JC Guha Road, Ralyr Mur, Patgudam, Mymensingh Sadar, Mymensingh , 01723099380
150 পুলক দাশ �� , ৫৬/৩ ,উ�র মুগদা , সবুজবাগ , ঢাকা , 01737539165
151 স�ারী �হাম �চৗধুরী , কিব সুিফয়া কামাল হল, �দী� ৫০৭,ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01682953239
152 অিনেমষ রায় , Department of physics ,BUET. , 01926311627
153 এহেতশামুল ইসলাম , ৩/২৬/৬, �বশাখী, ��াট-২২/২৪, সুলতানগ�, �ঝগাতলা-১২০৯, হাজারীবাগ, ঢাকা। , 01916603139
154 �মাঃ আবু রায়হান খান , Islamnagar Road, Gollamari, Khulna , 01862486894
155 �মাঃ নািসম সাবাহ ্ িনশাত , বাসাঃ িব-১১৫; ই�ান � হাও�জং িলঃ; প�বী ২য় পব �; িমরপুর; ঢাকা-১২১৬ , 01749827486
156 মা�ফা ইয়াসিমন কথা , Vill-Sohrab Khan Housing, Rupatoli,Barishal. , 01793278791
157 ইমা আ�ার , Shamsun Nahar Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000. , 01940635562
158 আয়শা আ�ার �দালা , বািড় নং- ১৭৬/৮, উলন �রাড, প��ম রামপুরা ঢাকা-১২১৯ , 01934842004
159 মাহফু্জা �ফরেদৗসী , 19/C, Fuller road, Dhaka University, Dhaka 1000 , 01552414070
160 অ��তা িম�ী তমা , Chatri Hall, Bangladesh University of Engineering and Technology, Dhaka- 1000. , 01704060214
161 সািময়া সুলতানা , ৪৪২/১,নয়ােটালা,মগবাজার,শাি�নগর,রমনা,ঢাকা-১২১৭ , 01929898601
162 শারিমন সুলতানা , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01531605701
163 ইবরািহম , ৪৩/এ না�জমু�ীন �রাড, ঢাকা ১০০০। , 01671159435
164 জা�াত আরা , িড,এন,িড �রাড, পাড়া দাগার (অংশ), ডাকঘরঃ পাড়া ডাগার - ১৩৬২ , �ডমরা, ঢাকা। , 01715181712
165 �সয়দা না�জফা ওয়ািল , ১০৪ শাহ কিবর মাজার �রাড, আজমপুর, দি�নখান, ঢাকা , 01675715346
166 �মাছাঃ জািকয়া �মৗসুমী , বাসা # ৫৭০, ওয়াড� # ০৭, �ামঃ রাণী �াম, ডাকঘরঃ িসরাজগ�–৬৭০০, থানাঃ িসরাজগ�, �জলাঃ িসরাজগ� , 01762107512
167 নওিরন নুসরাত , ১০৬, �স�াল �রাড, ঢাকা- ১২০৫। , 01752100439
168 িনগার সুলতানা , ৩০১/এ, জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01786322145

169 �মাঃ রােশদুল আ�জম , �যে� : মুঃ আলীউল আ�জম, বািড় : ছমদ বািড়, �াম : হাইদচিকয়া, ডাকঘর : পাই�ং-৪৩৫০, থানা+উপেজলা : ফ�টকছিড়, �জলা : চ��াম
, 01516178479

170 �মা . মিন��ামান ভ�ঁ ইয়া , 739/A, Mehedibag Road, Chittagong-4000 , 01914621954
171 উে� সারা , ৮৯, ভাগলপুর �লন, হাজারীবাগ, ঢাকা-১২০৫ , 01521209404
172 �মাহা�দ সালাহ উ��ন , Assistant Professor, Dept. of Mathematics, SUST, Sylhet-3114, Bangladesh , 01911614515
173 রাফাত �হােসন রািফ , Charail dewan bari, Keranigonj-1310, Keranigonj, Dhaka , 01710990239
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174 �মাঃ কাউসার আহেমদ আিসফ , 32/6/KA, EAST NAYATOLA, DHAKA-1217 , 01682555287
175 �িমত বড়ুয়া �চৗধুরী , 11/20 (1st floor), Iqbal road , Block-A, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01832271694
176 সজৃন �চৗধুরী , বাড়ী নং-১৩৫, আ�জমপুর, ঢাকা-১২০৫ , 01763535233
177 �মাছাঃ সীমা খানম , �াম: আটরা গ �ািরশন (�ঘদু মােক�ট সংল�) ডাকঘর: জাহানাবাদ ক �া� ৯২০৫ থানা: খানজাহান আলী �জলা: খুলনা , 01738490771
178 Gulam Md. Munna , Nibash 20/8, West pahantula, Sylhet , 01712509851
179 রািকবা সুলতানা , িস-১/িড, ২ এফ/৩, �সল পাক�, নািসমবাগ, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ , 01937480379
180 মুজািহদুল ইসলাম , Room No. 327/A; Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01750666955
181 বদ�ে�ছা বাধঁন , বািলয়া পুকুর, ভ�া, রাজশাহী-৬২০৪ , 01620455182
182 আিশক জামান , Shornali Provati(3A),14/5B,West Baishteki,Section-13,Mirpur,Dhaka-1216 , 01676930192
183 পিথক হালদার শাওন , 68/6, West Dhanmondi, Sankar, Dhaka 1207 , 01537054425
184 জা�াত� ন ফােতমা , 237/7, Ahmednagar, Mirpur-1, Dhaka-1216 , 01515250061
185 ফািবহা িবনেত ফা�ক , ৮৫ বা�নেটক, থানা- প�বী, ঢাকা �সনািনবাস, ঢাকা - ১২০৬ , 01977030232
186 শারিমন শািহন পাপিড় , c/o M N Mansion,Hospital Gate,Bandar Tila-4100 Chittagong,Bangladesh , 01521487299
187 লা�জনা ইসলাম �াি� , �ম নং- ৯০৪, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01790225621
188 �মাহা�দ ওমর ফা�ক পােটায়ারী , Muhammad Omor Faruk Patwary, Assistant Professor, Department of Physics, Govt. Bangladesh College, Dhaka. , 01972562301
189 তাসিফয়া সাইয়ারা শা�ী , �ম নং-২০৮, সুলতানা রা�জয়া, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01798597741
190 আিফফা ত� ল আফিরন , বািড় নং:৪১; �ক:এফ; �রাড নং:এস-৩; ই�ান � হাউ�জং,প�বী ২য় পব �,িমরপুর,ঢাকা-১২১৬ , 01676954271
191 �মা: আলাউ��ন �হােসন , �ামঃগেয়শপুর,ডাকঘরঃদশপাড়া, থানাঃদাউদকা�ী, �জলাঃকুিম�া , 01954400014
192 �মাঃ �মাজাে�ল হক , 9/248 Rupnagar Tinshed, Rupnagar, Mirpur, Dhaka-1216 , 01521474551
193 শা�নু ইসলাম শা� , ৯৩৯,পূব � মিনপুর, িমরপুর-২, ঢাকা-১২১৬ , 01743969682
194 মহিসনা আক� ত� �� , ধানম��, �রাড নং: ১৫/এ, বাসা নং: ৭১, ��াট নং: 4D , 01755100155
195 সুদী� �ঘাষ , ১০৩ নং , �দওয়ানবাজার, �মঘাটা, �কাতয়ালী, চ��াম, বাংলােদশ। , 01819330194
196 রীনা পাল , House No: 57-A, Block:B, Pollobi R/A, Ponitula, Sylhet , 01916129896
197 কাজী রািকব আহাে�দ , �ামঃ ভাজনকরা ; ডাকঘরঃ পদুয়া,৩৫৮৩ ; থানাঃ �চৗ��াম ; �জলাঃ কুিম�া। , 01876068239
198 �িম আ�ার আশা , 18/kha, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01732354086
199 নািফসা তাবাসসুম , 25/D, Toma Palace, Flat- 6A, Sukrabad, Dhanmondi, Dhaka- 1205 , 01688329330
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200 মাহফু্জা আ�ার �মৗসুমী , বাসা নং: ৭৯৮/এইচ, �স�নবাগান ৭নং লাইন, খুলশী, পাহাড়তলী, চ��াম। , 01912080590
201 �মাঃ �মেহদী হাসান , Room no-114, Jatir Janak Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall,Khulna University. , 01927890615
202 আেশকা রহমান , 891,shahidbagh,Dhaka , 01984513326
203 মািশ �য়া জামান �শলী , House- 53, Road- 10, Sector- 6, Uttara, Dhaka- 1230 , 01689464341
204 আ��ুাহ ইবেন মাসুদ , 272/kha,West Agargaon,Dhaka , 01767684802
205 সােহলা আ�ার , House no:148, Road no:01, CDA R/A, Agrabad, Chittagong , 01521486536
206 সাথী রানী �দ , Flat # C-1, Block # 4, Navana Silver Dale, 32-33 North basabo, Sabujbagh, Dhaka-1214 , 01722992347
207 ন�া কম �কার , G-31, Bank Colony, Savar, Dhaka , 01515654653
208 িবেভার চ� রায় , �ম নন-৮০১৩, জগ�াথ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01680911482
209 অানিনকা তাবাস্সুম , Bangalipur nizpara, Saidpur, Nilphamary , 01641283314
210 আয়শা আ�ার , বাসা/�হা�� নং-৩৪৭১, �জ�াহ �মইন �রাড, �দৗলতপুর, খুলনা-৯২০২। , 01747530706
211 নূরজাহান িনপু , House-38, Lane-01, Road-04, Block-B, Halishahar-4226, Chittagong , 01934459630
212 আনজয়ুারা পারভীন , অপরা�জতা হল, খুলনা িবশবিবদ�ালয়, খুলনা। , 01746663008
213 ট��া রানী মজমুদার , �দশেন�ী �বগম খােলদা �জয়া হল,চ��াম িব�িবদ�ালয়,চ��াম-৪৩৩১,চ��াম , 01866531715
214 অপ �ন ভ�াচায �� , ২১৬/এ,মীর মশাররফ �হােসন হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01739252360
215 �সবক িব�াস , 19/A, Khaja Monjheel (5th floor), Bania Nagar, katherpool, Sutrapur, Dhaka-1100 , 01770968313
216 কাজী ফািতমা ত� জ �জাহরা , গভঃ অিফসাস � কমে��, বািড় নং -৪, �াট নং - ৭/B, িমরপুর- ২, ঢাকা-১২১৬। , 01534104341
217 বুশরা পারভীন উপমা , �ক-এ,বাসা-২০, এিভিনউ-০১, িমরপুর-০২, ঢাকা। , 01687383354
218 জাফিরন সুলতানা �জবা , �হা��ং নং- ২৪, কেলজ �রাড, পাবলা, �দৗলতপুর, খুলনা। , 01827331836
219 �মা: শাহিরয়ার জাহান , �শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, ৩১৬ , 01749781132
220 �িতমা ব�ানাজ� , ROOM NO: 2012/02, SHEIKH HASINA HALL, UNIVERSITY OF BARISAL, BARISAL- 8200 , 01915828166
221 লুৎফু�াহার , Room No.:2011, Sheikh Hasina Hall, University of Barishal, Barishal , 01989741677
222 হ� মায়রা আফেরাজ , HOUSE: 199/GA, AGRANI BANK TOWN, GOLLAMARI, KHULNA. , 01937285471
223 �মাঃ জালাল আহেমদ , Tilargaon,Sylhet , 01674748252
224 মাসুমা হািববা , Room No. 410, Bangladesh Kuwait Maitree Hall, University of Dhaka , 01747208751
225 �রজাউল কিরম , Borkotia house,Amberkhana,Sylhet , 01675235017
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226 �মাঃ �গালাম সাকলাইন , ক� নং- 212, �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর-5200 , 01734531621
227 �মাঃ ফজেল সািবক , 14, Mollika, Guwaitula, Sylhet. , 01712905183
228 �মাঃ মিশউর রহমান , �ম নং: 203, �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01767567218
229 �মাঃ মিহউ��ন , House # 14, Road # 17, Sector # 11, Uttara Model Town, Dhaka-1230 , 01913300150
230 এলমান আহা�দ অিন , ৫১/এ , পাচঁ ভাই ঘাট �লন, �রাকনপুর, ডাকঘর - সদরঘাট,ডাকঘর নং - ১১০০, উপেজলা- সু�াপুর, �জলা - ঢাকা , 01521111582
231 সািমনা শা�ী , House number-18; Road number- 4; Block-C; Mirpur-1; Dhaka-1216 , 01988283822
232 আমিরন এহসান , Nasirabad Housing Society Road-01,House-21,Sanmar Silvano , 01766271019
233 নুর �মাহা�দ রােসল , কুসুমবাগ আবািসক এলাকা, উ�র লালখান বাজার, চ��াম , 01923723769
234 �মাঃ সুমন িময়া , �ম নং-৪২০,মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়। , 01984389446
235 আবু আ��ুা আল-মামুন �মাঃ �হাসাইন খান , Village: Mithipur, PO: Panbazar, Upagilla: Pirgonj, District: Rangpur , 01718486326
236 িবয়াস িবনেত কামাল , 406 Free School Street , Hatirpool, Dhanmondi, Dhaka-1205 , 01559728201
237 ভেবশ চ� রায় , �ম নং: 312, �শখ রােসল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01736137867
238 কািত�ক বসাক , িস��কী মহল,িবেনাদপুর,মিতহার,রাজশাহী , 01762754533
239 সািমরা সালাম , �ট ন�র-৩০৫, �রাড ন�র- ১৫, জাহা�ীরনগর ইউিনভািস ��ট �কা - অপাের�টভ হাউ�জং �সাসাই�ট ( অ�নাপ�ী) , সাভার, ঢাকা , 01778657341
240 িদপংকর �ঘাষ , �ম নং-415, শাহ আমানত হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম-4331 , 01751567519
241 সা�াম �হােসন , Plot no: 55-59, Road no: 7, Rafiqe Housing,Shekhartak, Adabor, Dhaka , 01743633084
242 শাহিরয়ার হাসান , Santosh, Tangail. , 01834463097
243 শাহ আ��ুাহ আল নািহয়ান , 84/2 Hindupara, Road-06, Block-G, Banasree, Rampura, Dhaka-1219 , 01724415958
244 সাইফুল ইসলাম , �ম না�ারঃ৩২২,িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২। , 01913072011
245 আিতকুর রহমান খান , House C27/1, Modina Market, Sylhet , 01913378662
246 �মাঃ সুলতান মাহমুদ , Mitali-72, Kharpara, Mirabazar, Sylhet-3100 , 01521460459
247 �ক. এম. �কৗিশক অাহেমদ , Room No.: 236, Moulana Bhashani Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342. , 01745072500
248 ��তা সাহা , ৫০৬-�দী�,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01521100177
249 �মাঃ তািরফ আল তাওহীদ , Village: Rasulgonj; Post: Patgram; Upazilla: Patgram; Zilla: Lalmonirhat , 01738038451
250 �মাঃ আরাফাত রহমান , �ম নং-১০১ (রিফক �ক), শহীদ রিফক-জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01795419890
251 মুসা��র িবনেত রহমান , ৩১৪, �বগম খােলদা �জয়া হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01703703706
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252 �বাইয়া খ�কার িশখা , �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01918186136
253 �মাঃ রিবউল ইসলাম তালুকদার , Room:2409,Dr. Muhammad Shahidullah Hall , University of Dhaka , Dhaka-1000 , 01752698843
254 �মাঃ পলাশ পারেভজ , Room No 415/A; Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01742039422
255 নওিরন আফেরাজ িনসা , অপরা�জতা হল, �ম না�ারঃ ৩৪৯, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা । , 01917876596
256 �মাঃ আসাদু�ামান , 331/A,East Nakhalpara,Tejgoan,Dhaka , 01515297057
257 আ�ামা ইকবাল , Mowlana Bhasani Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. , 01782598857
258 �মাঃ আিসফুল হক , ক� নং - ৩৪৬, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01727953223
259 �মাসাঃ �রেবকা সুলতানা ইভা , 217/B, Kobi Begum Sufia Kamal Hall, Patuakhali Science and Technology University, Dumki, Patuakhali-8602 , 01781207580
260 �মেহদী হাসান , �ম ন�র- ১০৪/এ , মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01717583259
261 িসরাজমু মিনরা , ৫৯, বায়ত� ল জা�াত জােম মস�জদ সড়ক, প��ম মজমপুর , কু��য়া -৭০০০, কু��য়া সদর, কু��য়া , 01517089286
262 �মাঃ হাসান আল বা�া , National Institute of Biotechnology, Ganakbari, Ashulia, Savar, DEPZ, Baipail-1349 , 01924395105
263 �মাঃ আসাদু�ামান , c/o- ড. এ এ মামুন, অধ�াপক, পদাথ � িব�ান িবভাগ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01758433789
264 �মাঃ উমর ফা�ক , House: 121, Road: 02, Mujgunni Residential Area, Boyra, khulna , 01720545202
265 �রজওয়ানুর রহমান , �ম-১০১০, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01521495735
266 খ�কার নাজমুস সাকীব , Department of physics, MBSTU, Santosh, Tangail-1902, Bangladesh. , 01816349348
267 �মা: আলমগীর কবীর , Assistant Professor, Dept. of Mathematics, SUST, Sylhet-3114 , 01712160948
268 জা�াত� ল মাওয়া , ২০৩/িব, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01752105902
269 উৎপল চ� বম �ন , ৩৫০/এ মীর মশাররফ �হােসন হল , 01780716087
270 �মাঃ মাহদী হাসান , Room No-120, Dr.Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000. , 01862285781
271 �মাছাঃ �জনাত তান�জম , ২১৭/িব,জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01750528329
272 কাজী মামনুন নাহার , ৫১৮,ফ�জলাত� ে�সা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01964142213
273 �মাহা�দ মাহমুদুল হাসান , H-14, Extention Pallabi Area, Pallabi, Mirpur, Dhaka. , 01681034861
274 �মাহা�দ আিসফ ইকবাল , 22/16, Block-D, Khilji Road, Mohammadpur, Dhaka , 01558299954
275 �মাঃ পলাশ রহমান , রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,মিতহার,রাজশাহী , 01738656426
276 আফনান িবন িস��ক , 97/1, Waves B, Ambarkhana, Sylhet , 01839302299
277 খায়��াহার মু�ী , Kabi Sufia Kamal Hall, Room No: 913(Prottoy), University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01515249774
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278 শািহদা সুলতানা , 728/1, MIDDLE MONIPUR, MIRPUR, DHAKA-1216 , 01917626099
279 �ফরেদৗসী আকতার , Teachers' Quarter, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University , 01712382840
280 সাবরীন �মা�ফা খান , Ruqayyah Hall, Room No:Ex-35, University of Dhaka, Dhaka-1000. , 01921204502
281 আিনকা না�ািরন , 48, West Bania Khamar, Andir Pukur Par, Khulna. , 01521454493
282 �মাঃ �সােহল রানা , ৪৪৩/এ,মীর মশাররফ �হােসন হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01704954560
283 আিরফুল ইসলাম , কাজলা, মিতহার, রাজশাহী। , 01923238711
284 �মাঃ আ�লু আিলম , �ম নংঃ ৩২৪,�শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী। , 01751606762
285 জা�াত� ল িফজা , হযরত িবিব খািদজা হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �সানাপুর-৩৮১৪ , 01767884212
286 আিনছ মাহমুদ , �ম নংঃ ৪০৬,িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা। , 01837733937
287 তামা�া আ�ার , �ম-২০৫/এ, জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01755182072
288 কলম বাদশা , �ামঃ ছইল ঝাড় পাড়া, �সয়দপুর, নীলফামারী - ৫৩১০ , 01734112356
289 আিরফা �হােসন মিন , Room no.: 238; Aparajita Hall; Khulna University, Khulna- 9208 , 01938240773
290 সুদী� দাস , ৩৫০/এ , মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , সাভার, ঢাকা। , 01818837878
291 �মাঃ হযরত আলী , �সয়দ আমীর আলী হল, �ম নং - ৩ ২৫, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01773032312
292 �সয়দ আবদুল মুিনম , বাসা নং:০২, সড়ক নং:এস২, �ক : এল, ই�ান � হাউ�জং �সাসাই�ট, প�বী ি�তীয় পব �, িমরপুর, ঢাকা , 01715125898
293 হাফসা না�জর , �াম+�পাঃ ধানুয়া, �রাডঃ ০২, বাসা নংঃ ১৩, উপেজলাঃ িশবপুর, �জলাঃ নরিসংদী। , 01741292979
294 �মাঃ ফখ�ল ইসলাম , Purbasha 22, Akhalia, Sylhet , 01786400982
295 জয়�ী কম �কার , Pritilata hall,room no.-330, University of chittagong , 01680340451
296 �মাঃ মনজ�ুল মাসুম , ক� নং ৪২৮, শহীদ হিববুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01925340126
297 সােবরা তামা�া িনিশ , Deshnetri Begum khaleda Zia Hall,room no:135,University of Chittagong , Chattogram. , 01679015086
298 �রশমা খাত� ন , ১১৭/িব, জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01956422047
299 সমীর কম �কার , �ম নংঃ ১১৯,�শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী। , 01719769368
300 দীপাি�তা �দবী , ৪৯ নং দি�ণনালাপাড়া, সদরঘাট, চ��াম , 01784195656
301 �মািহনা আ�ার �মানা , �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01760537438
302 �মাঃ কামাল �হােসন , মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01922532126
303 �জাবােয়র �হাসাইন , ভাই ভাই ছা�াবাস, িবেনাদপুর বাজার-৬২০৬, মিতহার, রাজশাহী। , 01764009284
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304 ফারজানা আ�ার �না , HOLDING NO: 154, ROAD NO: 5, BLOCK: A, SAMAIR, BIRULIYA, SAVAR, DHAKA. , 01628389149
305 �মাঃ ইউসুফ আলী , রানীবাজার, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01741212996
306 �মাঃ তিরকুল ইসলাম , �ম নং-৩৩৯,শহীদ রিফক জ�ার হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার ঢাকা,১৩৪২ , 01762559939
307 রািশদা আ�ার �জিবন , ডগাইর নত� ন পাড়া, সা�িলয়া, �ডমরা, ঢাকা-১৩৬১। , 01982114947
308 নূর ইসলাম িমত� ল , ২৪৫/িব-�ক, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা , 01744612761
309 মানসুরা �বগম , ৩০৩/িব,জাহানারা ইমাম হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01824791274

310 সান�জদা মুকুট , SIKDER BHABAN, ATURAR DEPU, JANGAL PARA, WEST SHOLOSHAHAR, PART-1, AMIN JUTE MILLS-4211, PANCHLAISH,
CHITTAGONG. , 01787840200

311 মু�া িনেয়াগী , ৬৬/৭ নবাব সিলমু�াহ �রাড, উ�র চাষাড়া, নারায়ণগ� , 01843513806
312 এস,এম,নািসম আজাদ , House No-257/258, Road-14, Block-C, Section-6, Mirpur, Dhaka-1216 Bangladesh. , 01716807904
313 রােবয়া সুলতানা , �াম-সুগ�ী, �পাঃ �সনহা�ট, থানা-িদঘিলয়া, �জলা-খুলনা। , 01925534258
314 �দবলীনা �ভৗিমক , ১ম ছা�ী হল, শাহজালাল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,আখািলয়া, িসেলট-৩১১৪। , 01916630770
315 তনুজা তানমীম , �ম না�ারঃ ৩১৯, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২, বাংলােদশ , 01681945328
316 ফািহমা আ�ার নওরীন , PRODIPTA 811, KABI SUFIA KAMAL HALL, UNIVERSITY OF DHAKA , 01533110195
317 সুমাইয়া �চৗধুরী , 177, B.K Roy Road, Dalmil Moar, Khulna. , 01790015947
318 �মাঃ আ�লু আহাদ রািফ , ৪১৪/িব, শহীদ শামসুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ-২২০২ , 01787382032
319 জাফর আহ�দ , হাটহাজারী, চ��াম , 01877096476
320 জা�াত� ন নাঈম , ১১৩৫,পূব � মিনপুর,িমরপুর ২,ঢাকা ১২১৬ , 01676366837
321 ওয়া�জহা তাসিনম পূব �া , �বগম িসরাজেু�সা �চৗধুরী হল, শাহজালাল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িসেলট। , 01624549346
322 �সৗরভ �দ �ভ , 463/1 (Mirza Villa), South Paikpara, Kallyanpur (Road: 08, Block: D), Mirpur, Dhaka - 1216. , 01845930225
323 আল আমীন , �ম- ২৩৭/ িব, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা । , 01980457586
324 বদ��াহার দীপা , ১০৩, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01794434918
325 িমলটন কুমার সাহা , �শর-ই-বাংলা হল-১, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01716495665
326 �মাঃ জািহদুল হক , �ম নংঃ ২১৭, খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয় , 01912118497
327 সাইফুল ইসলাম , ১২২/িব মীর মশাররফ �হােসন হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২। , 01670318706
328 �রােকয়া খাত� ন , Room no-347, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01686331982
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329 �মাঃ নাজমুল হ� দা , লুৎফা মনিযল, ৫৬৮, ধরমপুর, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজাহী। , 01738598873
330 �মাঃ না�জর আক� নািকব , রিফক ভবন, �ম ন�র-৩০২ ,অমর একুেশ হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় ,ঢাকা ১০০০। , 01673770310
331 আশরাফুল আলম , �ম নংঃ ৫১৯, শাহ ্আমানত হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, উপেজলাঃ হাটহাজারী, �জলাঃ চ��াম। , 01967434072
332 সজনী পারভীন , �ম-৩২০/এ, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01797445001
333 আ��ুাহ আল মামুন সািকব , Dr. Mohammed Shahidullah Hall , University of Dhaka, room no -1410 , 01829356820
334 �মাঃ রােসল কিবর , ক� #১৪০৯, ডঃ মুহ�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01771032554
335 সািহদা জামান িবপাশা , 132, Motiakhali, Shipyard Road, Khulna , 01620655832
336 নািফস আহনাফ শােহদ , �ট ২৩৩/িব, �রাড ১২/এ, অ�ণাপ�ী, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা - ১৩৪২ , 01686756505
337 সািমহা শিফনাজ ��য়া , ��াট : ৩এিব,বািড় : ২৭,রা�া : ১৯,�স�র : ৪, উ�রা,ঢাকা , 01521251354
338 �ণ �ালী দাস , �পেনর ছায়া, বােহর �রাড, ঝালকা�ঠ । , 01780471237
339 কৃ� �ঘাষ , শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01521482259
340 সায়মা তাসিফয়া , 46/I/Ka,Maniknogor,Dhaka-1203 , 01861152384
341 জয়কৃ� সাহা , িপএইচ.িড �ফেলা, ফিলত রসায়ন ও রসায়ন �েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী . , 01727548193
342 �মা: �বারহানুল আসিফয়া , Dr. Muhammad Shahidullah Hall, Room No: 1016 (Main Building), University of Dhaka , Dhaka-1000 , 01827841356
343 �রজওয়ানা জামান �মা , �ম-৩০০/িব, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01746073956
344 ট��া রাণী কর , �ম-২২১/িব, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01763616217
345 হািববা আ�ার , �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর। , 01774387064
346 ফারজানা ইয়াসিমন , �ামঃ কােল, পিনর পা� �রাড, �পা�: খিললগ�-৫৬০০, থানাঃ কুিড়�াম সদর, �জলাঃ কুিড়�াম। , 01764175233
347 রনী চ� �গাপ , �ম নং ২৬৯, জগ�াথ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01762196010
348 উে� সালমা , �ামঃ মুন�জয়া, �পা�ঃ রায়কালী-৫৯৪২, থানাঃ আে�লপুর, �জলাঃ জয়পুরহাট। , 01752990424
349 শামীম অারা িশউলী , অােলমা খাত� ন ভাসানী হল, সে�াষ, টা�াইল , 01855657131
350 নািহদ সুলতানা পিল , 212/B, Jahanara Imam Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka. , 01884885902
351 মাহফুজ আলম , সিখনা িভলা, িবেনাদপুর বাজার , মিতহার ,রাজশাহী-৬২০৬ , 01744422737
352 ই�াহীম খিলল , মােয়র বাধঁন, ৭২৫/িব, ডাকঘরঃ রামপুর সাব-৪২২৪, বউ বাজার, হািলশহর, চ��াম , 01818272327
353 সান�জদা হক , ২০৮/িব, িখলগাওঁ, ঢাকা-১২১৯। , 01686902757
354 �মা.মাইনউ��ন খ�কার , Rayerbag,Matuail,Jatrabari,Dhaka. , 01515246823
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355 মুশেফকা ইকফাত , ১৩৯/৫ ওয়াটার ওয়াক�স �রাড, চকবাজার, ঢাকা-১২১১ , 01913108141
356 জা�াত� ল িফরদাউস সাথী , ২৩৩১ দি�ন গাজীরচট, ডাকঘরঃউ�র গাজীরচট-১৩৪৯,সাভার,ঢাকা , 01675830254
357 নুর �মাহা�াদ , িবেনাদপুর,রাজশাহী , 01747106183
358 আহসান রাজভী িরমন , House No 01,Tarapur,Savar,Dhaka. , 01989757089
359 অঘ �� সাহা , 25/8 (3rd Floor), Sukrabad, Dhaka 1207 , 01689847425
360 মুনমুন বসাক , �ম নংঃ ৯০৭(�ত�য়), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01521443091
361 �মাঃ �মাজাে�ল হক , গিনত িবভাগ, জগ�াথ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা - ১১০০। , 01722925966
362 জাহান-ই-�লশান , ১৫/৩৯, �পনগর আ/এ, প�বী, িমরপুর, ঢাকা-১২১৬ , 01679179238
363 নাসিরন খাত� ন , Begum Khaleda Zia Hall, Rajshahi University, Rajshahi , 01748902574
364 আিসফ মাহমুদ , 12/1, By-Lane, Hazi Mohsin Road, Khulna , 01738198597
365 �মাঃ সাইদুল ইসলাম ত� িহন , �ম নংঃ ৩০০৭, ড. মুহা�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01680516597
366 �মাঃ আমীর হামজা , �ম না�ারঃ ১২৫, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01744952899
367 শরীফ উ��ন , িবেনাদপুর , রাজশাহী , 01737431611
368 �লাকনাথ ধর , �ম নংঃ ৩০২, শহীদ রিফক-জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার ঢাকা, ১৩৪২ , 01733757221
369 �মাঃ ইমরান িব�াস , �ম ৩০৯, শহীদ রিফক-জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01738440098
370 শিরফ �হাসাইন , Amar Ekushey Hall, Dhaka University. , 01521111637
371 �মাঃ সা�াম �হােসন , �ম নন-১০৬(রিফক �ক),শহীদ রিফক-জ�ার হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01762299785
372 িময়া মুহা�দ মুকতািদর রশীদ , �ম নং-১০১(রিফক �ক),শহীদ রিফক-জ�ার হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01937906053
373 তামা�া �মেহরান িশমু , �রােকয়া হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা , 01621852613
374 আকরাম-উজ-জামান �চৗধুরী , 1171,East Shewrapara,Kafrul,Dhaka-1216 , 01961792782
375 �মা: কিবর �হােসন , VILL: SEKCHILAN, POST OFFICE: KODIMCHILAN, POLICE STATION: LALPUR, DISTRICT: NATORE , 01722539567
376 �মাঃ সাইদুল ইসলাম , িবউ�ট িভলা, �হা.নং.- ১১৩২, িব.�ট. �রাড, �ষালঘর, �পাঃ চাদঁপুর , উপেজলাঃ চাদঁপুর সদর, �জলাঃ চাদঁপুর। , 01681523688
377 জািমল �হােসন , ২১৪/ A,শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা- ১৩৪২ , 01728069605
378 সািবনা ইয়াসিমন , জাহানারা ইমাম হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা। , 01791630260
379 �মাঃ শিফকুল ইসলাম , িবেনাদপুর, মিতহার, রাজশাহী-৬২০৬ , 01781029261
380 �মাহা�দ মিতউর রহমান , 3/E, Unique RA Tower,20-21, Zilla School Road, Mymensingh. , 01716806645
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381 ইসরাত জাহান , �দশেন�ী �বগম খােলদা �জয়া হল, �ম নং-২২১, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01684070067
382 �মাঃ শািকউল ইসলাম , Plot No 225, Road No 10, KDA Residential Area, Siramoni, Khulna , 01717933533
383 �মাঃ বােয়�জদ �বা�ামী , ড. কুদরত-ই খুদা �হাে�ল, �ম নং ২০৫, ইনি��টউট অব �লদার ই��িনয়ািরং এ� �টকেনােলা�জ, হাজারীবাগ, ঢাকা-1209 , 01634371463
384 মত� �জা মামুন িব� ু, ক� ন�রঃ ২০২,মওলানা ভাসানী হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01685797706
385 আতিকয়া আেরিফন �জিনয়া , জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01798778494
386 �মাসাঃ হািলমা খাত� ন , সােয়ি�িফক অিফসার, িবিসএসআইআর ল�াবেরটরীজ, রাজশাহী-৬২০৬ , 01724161804
387 শারিমন আ�ার , �ামঃ পূব � মিহষকু��, ডাকঘরঃ মিহষকু��, থানাঃ �দৗলতপুর, �জলাঃ কু��য়া। , 01935502856
388 সুমীন আরা ইসলাম দীপা , Holding No: 18/5, Sayra Swarani. Post : Khulna Sadar-9100. Upazila: Khulna Sadar. District: Khulna. , 01688095971
389 �মাঃ নািসর উ��ন , �ম নং-৩১৫, �শর-ই-বাংলা ফজলুল হক হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01708373241
390 আিনসুল ইসলাম , House-426 ,Janghishah Mazar Gate, Badurtola, Panchlaish, Chittagong , 01825374606
391 �মাঃ আবু হািনফ , VILL: KEWATKHALI, POST: KEWATKHALI, UPAZILA: MYMENSINGH SADAR, DIST: MYMENSINGH. , 01934332962
392 িরপন চ� �ভৗিমক , �চৗধুিরহাট, হাটহাজারী, চ��াম , 01735008912
393 নািফয়া �মৗিরন , ৩৩১/�শখ হািসনা হল ,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,১৩৪২। , 01741559191
394 ওবাইদুন নাহার ঊম� , �ম নং: 413, কৃষকর� �শখ হািসনা হল, �শের বাংলা কৃিষ িব�িবদ�ালয়, �শের বাংলা নগর, ঢাকা -1207 , 01772225570
395 �মাঃ মুরাদ �হােসন , VILL: KEWATKHALI, POST: KEWATKHALI, UPAZILA: MYMENSINGH SADAR, DIST: MYMENSINGH. , 01700814889
396 �মাছাঃ �কািহনুর আ�ার , Institute of Environmental Science (IES), University of Rajshahi. , 01726311712
397 �মাঃ �মশকাত �হােসন , �ম নং-৩১৩, শাহ ্ মখ্ দুম হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01521475495
398 �ভ সাহা , বাসা নং ◌ঃ ৮, (িনচতলা, ডানপাশ), �শরশাহ �রী �রাড, �মাহা�দপুর, ঢাকা- ১২০৭, �মাবাইল নং- 01745690538. , 01745690538
399 আিলমুল রাজী , ৩২২/মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , সাভার, ঢাকা, ১৩৪২ । , 01734569129
400 �মাঃ হা�ন-অর-রিশদ , �সয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, মিতহার, রাজশাহী-৬২০৫ , 01516194036
401 �মাঃ �েবল , �ম ন�র-৫০৩, বরকত ভবন,অমর একুেশ হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01920902129
402 �মাছাঃ শািমমা আ�ার , �বগম খােলদা �জয়া হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,মিতহার-৬২০৫,রাজশাহী , 01794894903
403 �মাঃ শািকল আহেমদ , Room No. 221, Fazlul Huq Muslim Hall, Dhaka University , 01521220396
404 রািফয়া রা�াক , �ম নং- ৩৪৮,ম�ুজান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737243966
405 উে� তাহ� রা , House-104, Block-A, Sayed Manjil, Rasulbag R/A, Chawkbazar, Chittagong. , 01719318315
406 �মাহাঃ হািমদুল ইসলাম , �জ-৮, �রাকসানা কেটজ, ওয়াড� নং ১৩, কািদরগ�, �জিপও ৬০০০, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01733737909
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407 �মাঃ আলমগীর �হােসন , উপরভ�া, রাজশাহী , 01738553073
408 �মাঃ সািকলুর রহমান , Room No: 1404, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka. , 01743423717
409 িশউলী খাত� ন , �ামঃদিড়খরেবানা,ডাকঘরঃ�জিপও-6000,থানাঃেবায়ািলয়া ,�জলাঃরাজশাহী , 01521118304
410 �জ�ািত সাহা , Holding-26,Ward-30,Mirzapur, Matihar, Rajshahi , 01963689560
411 িব,এম, রািফউল ইসলাম �সৗরভ , �ম নং-২১০, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01764204526
412 তমািলকা সাহা , শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল,মা ভা � িব,সে�াষ,টা�াইল , 01745498132
413 �মাঃ আরাফাত �হােসন , �ামঃ সাব�াম উ�র পাড়া , ডাকঘরঃ সাব�াম , উপেজলাঃ ব�ড়া সদর , �জলাঃ ব�ড়া , 01557723215
414 �মাঃ আলী উজ জামান �শখ , �সিলনা ম��ল, প��ম কালী বািড় �রাড, বিরশাল সদর, বিরশালI , 01948126326
415 আিরফা সুলতানা , শ জ জা ই হল, মা ভা িব � িব, সে�াষ, টা�াইল , 01773241056
416 �মাসাঃ সািকলা সারিমন , বাড়ী নং 2/7/K/1-A, �টালারবাগ আবািসক এলাকা, পািনর ট�া��, িমরপুর ১, ঢাকা , 01834355580
417 �মাঃ কাম�ল হাসান , Mir Mosharraf Hossain Hall ,Room No.344/B,Jahangirnagar University,Savar,Dhaka , 01752133982
418 আবুল কালাম আজাদ , East PG room-3 BSMR hall, KUET , 01997622663
419 মাহমুদা শারমীন , �বগম খােলদা �জয়া হল, �ম নং-৩০৬/এ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01829858182
420 �মা: ফজেল রা�ী , ২৩৩/িব, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01955995879
421 �মাসাঃ ফািহমা খাত� ন , �ামঃ রায়পাড়া, ডাকঘরঃ রাজশাহী �কৗট�, থানাঃ রাজপাড়া, �জলাঃ রাজশাহী , 01761240504
422 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , 26/A/B,1st Colony,Mazar Road,Gabtoli,Mirpur,Dhaka-1216 , 01521204918
423 সেত�� নাথ বম �ন , �ম ন�র ৩১৯, খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01748179034
424 খািদজা �বগম , �ামঃ িশবপুর, �পাঃ ই�নারায়নপুর, থানাঃ তজমুা��ন, �জলাঃ �ভালা। , 01862610568
425 �সাহানুর রহমান সুমন , ২০৬/ক, আশরাফুল হক হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ , 01634296288
426 মািহনূর নাজীয়া ফারাহ , Road no-5, House no- 363, Baitul Aman Housing Society, Adabor, Mohammadpur, Dhaka- 1207 , 01911926115
427 �মাঃ আবদু�াহ আল জামান , High level road, Lalkhanbazar, Chittagong-4000, , 01627041786
428 িমজানুর রহমান , ৬৪/১, হাজী অাফসার উ�ীন �লন, সরকাির �াফ �কায়াট�ার, ধানম��- ১৫, ঢাকা , 01725383376
429 আ�লু কািদর , িনবাস-িস/২৮, প��ম পাঠানট�লা, িসেলট। , 01719095201

430 নাজনীন নাহার , বািড় নং: ২৩১, �াট নং: ২০১, বািড়র নাম: মায়াবন(�জয়া সরণী �রাড, �রেনসা �ুল �লন), �ক: িড, পলাশপুর, পূব � দিনয়া, শিনর আখড়া,
ঢাকা-১২৩৬ , 01935816028

431 আ��ুা আল মামুন , ১৯০২, ইসলামবাগ, দি�ন দিনয়া, কদমতিল, ঢাকা-১২৩৬ , 01688066444
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432 ত� িল পাল , �ম নং-৪১৩, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01760637914
433 সান�জদা রহমান , �ম নং-২২৯, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01721121156
434 সবুজ পাল , �ম নংঃ২৬৯, জগ�াথ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01515299985
435 ইসরাত জাহান িরফাত , �শখ হািসনা হল,সাভার। , 01765474919
436 সুই�ট সরকার , �জ এল রায় �রাড, কামালকাছনা, রংপুর , 01751160100
437 �সয়দ শািফউল আদম �দওয়ান , BASHARHAT, HAJEE MOHAMMAD DANESH SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY,DINAJPUR , 01738408765
438 উে� ফািরহা তাসিনম , �ম নং- ৩০৭, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01798656904
439 না�জর আহমাদ , ৮৮, সুলতানাবাদ, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী ৬১০০ , 01796620009
440 �মাঃআবুজার গাফফারী , �ম নং: ১২৫, শাহ ্মখদুম হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01531923655
441 �মাঃ ওিলউ�াহ , শামীম ছা�াবাস, িমজ�াপুর, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী-৬২০৫ , 01722555519
442 �মাঃ মাসুম �রজা , Khalisha manjil, Purbasha, Dhanuhatar par, Akhalia, Sylhet , 01871065788
443 রিহম উ��ন , মা�ার আ�রু রিহম ছা�াবাস, িবেনাদপুর বাজার, রাজশাহী , 01744329192
444 �মা:না�জবু�াহ , জইু ছা�াবাস,িমজ�াপুর,িবেনাদপুর,মিতহার,রাজশাহী , 01750605257
445 তািহরাত� ল মাহমুদা , �ম নং-২৬৩, ম�ুজান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01913570475
446 ফারজানা আ�ার , বহরমপুর িস�ট বাইপাস, রাজশাহী। , 01843359704
447 তাহিমনা আ�ার , তাপসী রােবয়া হল, �ম: ঘ-২০৭, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01760262101
448 আেয়শা আ�ার , �ামঃ �দৗলতপুর,ডাকঘরঃকুিম�া-৩৫০০,থানাঃআদশ � সদর,�জলাঃকুিম�া , 01931430745
449 �মাঃ আ�রু রহমান , নবাব আ�লু লিতফ হল, �ম নং-138, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-6205 , 01737979181
450 জয়ুাইিরয়া িবনেত জসীম , �ম নং ৭০৮ (�ত�য়), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01778302006
451 �মাঃ আ��ুাহ-আল-িরদওয়ান , শহীদ হিববুর রহমান হল,�ম-২৪১,�ক-িস,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী , 01724298781
452 �মাঃ মাহাবুব আলম , পাড়াঃ দি�ণ হাসপাতাল পাড়া, ডাকঘরঃ চ�য়াডা�া সদর - ৭২০০, থানাঃ চ�য়াডা�া, �জলাঃ চ�য়াডা�া , 01996886842
453 �মাছাঃ আফেরাজা �বগম , �বগম িসরাজেু�ছা �চৗধুরী হল, শািব�িব, িসেলট। , 01719450048
454 �তৗিফক এলাহী , House-28, Block-G, Khalisha Monjil, Purbasha, Dhanuhatar Par, Akhalia, Sylhet , 01837253030
455 ি��া রানী দাস , �ামঃ �লাহাইড়, �পা�-�লাহাইড় মা�াসা, উপেজলাঃমুকসুদপুর, �জলাঃ �গাপনগ� , 01782890195
456 �মাঃ নািকর আহেমদ , 310,A.F.M Kamaluddin Hall,Jahangirnagar University,Savar, Dhaka. , 01671750649
457 তমা রানী �বশ� , �ম নং: িস- ৩৪১, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01846750179
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# আেবদনকারীর নাম
458 ফারহানা জা�াত ইিত , �ম নং-খ ২০৭,তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01750950293
459 ফয়জেু�ছা , �ম নং-ঘ ২০৩,তাপসী রােবয়া হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01771792487
460 �মাঃ িশমুল পারেভজ , Fazlul Huq Muslim Hall,Room no-107,University of Dhaka,Dhaka-1000 , 01521252791
461 �মাছা: আফিরন �হােসন , �ম নং: ২০৭, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01773864404
462 �মাঃ মনজরু �মােশ �দ , কাজলা, মিতহার, রাজশাহী , 01744771763
463 �মাছাঃ সািবনা ইয়াছমীন , সহকারী অধ�াপক, ফিলত রসায়ন ও রসায়ন �েকৗশল িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01719865117
464 �চতী �সন , ১২/১ �দবী�সাদ চ�বত� সড়ক, িমলপাড়া, কু��য়া-৭০০১, কু��য়া সদর, কু��য়া। , 01749121190
465 �মাঃ আকরামু�ামান �শখ , �সয়দ ম��ল (২য় তলা) , ২৫/১ জয়কািল ম��রেরাড , ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩। �ফান: ০১৯২৮১৪১৫০৫ , 01928141505
466 সুজন কুমার িম� , শহীদ শামসুে�াহা হল, �ম ন�রঃ ১৯২, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01737871354
467 সু��তা বিণক , বাড়ী ১৩ (এ-২), �রাড ১৯, �স�র ০৪, উওরা, ঢাকা-১২৩০ , 01813087292
468 ফাহিমদা ইসলাম , �ম-১১৩/এ, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়। , 01772174785
469 আহসান রহমান জামী , �ম ন�রঃ ২২৩, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01515211567
470 �মাঃ তাম�জদ ইসলাম , ��াট নংঃ ৭ (প��ম),বাসাঃ৬, �ধান সড়ক, �মাহা�ািদয়া হাউ�জং িলঃ, �মাহা�াদপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01670701181
471 �দবযানী দাশ , Begum Sirajunnesa Chowdhary Hall, Room no-407(A),SUST,Sylhet , 01636990201
472 নয়ন আহেমদ , �ম নং-৩০৫, নবাব আ�লু লিতফ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ । , 01767049603
473 �মাঃ ছােদক আল �মেহদী , ফজলুল হক মুসিলম হল ,�ম নং ৩২০,�ধান ভবন , ঢাকা িব�িবদ�ালয় । , 01794522109
474 অ�রা দাস , Department of Statistics , University of Rajshahi , Rajshahi- 6205 , 01685072840
475 �জাবােয়র আহেমদ , শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, রা:িব, ক� :৪৬৩ , 01779237007
476 মুহা�দ মাসুদুর রহমান , Jahangirnagar University, Savar, Dhaka , 01718111033
477 �মাঃ আবু তােরক , Flat-4A, House no-12, Road no-12, Rupnagor R/A, Mirpur-2, Dhaka-1216 , 01521208119
478 প�া সাহা , Word No :04, Jashore-Khulna Main Road,Noapara,Abhaynagar,Jashore. , 01739479361
479 �মাঃ তাসনীম জাফর , এস.�ক টাওয়ার( মিদনা মস�জেদর িবপিরেত), ১নং গিল, �দয়ানবাজার, চ��াম। , 01681960125
480 �মাঃ আ��ুাহ আল-হাসান , �ম নং-১৩২, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদালয়, ঢাকা-১০০০। , 01743383636
481 �মাঃ মিন��ামান , �মাঃ মিন��ামান, �যে�, ড. �মাঃ জাহানুর রহমান, �েফসর, পিরসংখ�ান িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01737095565
482 �মাঃ ওয়ািহদু�ামান , House#4,Road#10,Block#D,Banasree,Dhaka , 01521515479
483 সািমন আনজমু , হাউস: ১ / খ, �রাড: ৭ / এ, �জগাতলা, ধানম��, ঢাকা -১২০৯ , 01728601758
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# আেবদনকারীর নাম
484 �মাছাঃ মাহবুবা শবনম , ক� নংঃ ৪৩২, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা ১৩৪২ , 01762172297
485 �রা�জনা আ�ার , কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01515655629
486 �মাসাঃ শারিমন আ�ার , Vill: Durgapur; Post: Kabila Bazar-3500; Thana: Burichong; Zilla: Comilla. , 01683911847
487 �মাঃ আপন দুলাল , �ম নং : ৩১৯, শহীদ তাজউ�ীন আহমদ হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01750470070
488 জ�াকিবন আলম খান , 482/C, Khilgaon, Dhaka-1219 , 01731308560
489 �জনীফা ত� জ সানী , House-03,Road-01,Block-B,Banasree,Dhaka-1219 , 01680360739
490 জনুাইন উ�ীন সরকার , Kewatkhali, Sadar, Mymensingh , 01719472908
491 এ.এস.এম. মা�ফ , ৬৭/১, চকপাড়া, প�া আবািসক, চ��মা, রাজশাহী , 01753122065
492 নওরীন হক িতিথ , Room no: 13/Kha (Annex), Begum Rokeya Hall, BAU, Mymensingh , 01756925290
493 সাইফা আবরারীন , impressive hye orchid,199/298,forest gate,muradpur,chittagong , 01966289661
494 আর এম শিফউ�াহ , �মঃ ৪৪১, মওলানা ভাসানী হল , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01786318595
495 আল মনসুর , মাদার বখশ হল, ক� নং-১৪৮, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01736973549
496 ��া দাস , ক� নং-৩৫২,ম�ুজান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01778382313
497 সুরাইয়া সুলতানা , �মাখেলস মা�ার িভলা, �ামঃ রথী, �পাঃ �সানাইমুড়ী, থানাঃ �সানাইমুড়ী, �জলাঃ �নায়াখালী , 01849840326
498 সুি�তা ভ�াচায �� , �বগম িসরাজেু�সা �চৗধুরী হল, শািব�িব, িসেলট। , 01679429918
499 ইয়াসিমন নাহার , এমিফল স্ট� েড�, রসায়ন িবভাগ, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী -৬২০৫ , 01784866266
500 নুজহাত মুনতাহা , ৩১৯/িব, জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01715803739

Developed by http://uialbd.com



9/22/2018

1/20

িব�ান ও �যু�� ম�ণালয়
�কে�র িবষয় : �ভৗত,�জব,অৈজব িব�ান,�েকৗশল ও পিরেবশ িব�ান,নবায়নেযাগ� শ�� িব�ান, তথ� ও �যাগােযাগ �যু��

ন�ােনােটকেনাল�জ ও লাগসই �যু��

# আেবদনকারীর নাম
501 রািফয়া তাবাস্সুম , ৪৯/এ/১, িসে��রী সাকু�লার �রাড, ভাই-ভাই ভবন(২য় তলা), ঢাকা-১২১৭। , 01983890968
502 সুতপা �দ বণ �া , 54/1,Bagmara Govt. Primary School Road,Khulna. , 01675604416
503 রাফায়াত জািকয়া মীম , Fulbarigate , khulna -9203 , 01749216610
504 সািবহা ইয়াসিমন নীলা , ইসলামবাগ জােম মস�জদ �রাড, �রিলেগট, পালপাড়া, �দৗলতপুর, খুলনা , 01787199529
505 মাহবুবা ইয়াসিমন , Village: Shiromoni, Post Office:Khanjahan Ali, Police Station :Khanjahan Ali, District : Khulna , 01855061141
506 �মৗসুমী তাবাস্ সুম সালাম , ৪৪৫, অ�য়েমাড়, কাজলা, মিতহার, রাজশাহী , 01777335532
507 আসমা আ�ার , খােলদা �জয়া হল, �ম নং-২১১, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়-৬২০৫, থানা-মিতহার, �জলা-রাজশাহী , 01959067657
508 �মাঃ জােন আলম , ২০৮/এ,মীর মশাররফ �হােসন হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার ,ঢাকা-১৩৪২ , 01743364420
509 িনশাত ফারজানা , �ম নং-৩০৪/এ, জাহানারা ইমাম হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01782531228
510 �মাঃ সাদমান ইসলাম , Room no:140, Fazlul Huq Muslim Dhaka, University of Dhaka , 01712815661

511 �মাঃ আেশক আল নাঈম , �যে�: �মাঃ �গালাম সা�য়ার, ১০৮/৫, িনচতলা, তৃতীয় ভবন, ফায়ার সািভ�স িসিভল িডেফ� �াফ �কায়াট�ার, সদরঘাট ঢাকা। ,
01521476358

512 এ. এম. আল - মামুন , Room no:136, Fazlul Huq Muslim Dhaka, University of Dhaka , 01672584729
513 �মাঃআ�লু কািরম , শহীদ �জয়াউর রহমান হল , 01515646795
514 শামীম আহা�দ , বাসা-আলম ছা�াবাস, ধরমপুর, ডাকঘর-িবেনাদপুর (৬২০৬), থানা-মিতহার, �জলা-রাজশাহী। , 01788122687
515 �মাঃ হািববুর রহমান , Department of ICT, Mawlana Bhashani Science and Technology University , 01770948923
516 তান�জনা তাবাস্সুম , ৭/১ পূব � বাসােবা, কদমতলা �রাড, ঢাকা-১২১৪। , 01516171221
517 �মাঃ ওবায়দুল হক , কুিম�া িব�িবদ�ালয়, কুিম�া-৩৫০৬, বাংলােদশ। , 01676080443
518 নূর-আল-সারাহ ্ রাফসান , �ম-১৫১০, এ�েট�ান -১, ড. মুহ�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01677013070
519 �মাঃ মিশউ�ামান খান , মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল , 01736485119
520 �মাঃ মাহমুদুল ইসলাম , ২৩৮/িব, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা - ১৩৪২ , 01758841416
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521 সান�জদা আহেমদ , ৮৭৫ , পূব � কাজীপাড়া , িমরপুর , ঢাকা-১২১৬ , 01521208015
522 িশিশর সানা , Bijoy Dibosh Hall, BSMRSTU , 01743745794
523 �জসিমন আ�ার , Shamsunnahar Hall, University of Chittagong. , 01782162256
524 মন�জয়ারা �বগম , মা�ারদা সূয � �সন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01558950846
525 আিবরা সুলতানা , �রাডঃ০১, বািড়ঃ ৭৮,৭৭৫, নুরজাহান ম��ল, দি�ণ মা�া, ঢাকা ১২১৪ , 01832811453
526 অ�জফা ইয়াসিমন িশলা , Room no: Ganaroom-2, Sheikh Fazilatunnesa Mujib Hall, BAU, Mymensingh-2202 , 01775194381
527 ট��া সাহা , �ম নং: ৯০১ (�দী�), কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01861099167
528 �মাঃ এমদাদুল হাসান , নু�ল আিমন িভলা ,ন�ীরহাট, ফেতয়াবাদ, হাটহাজাির, চ��াম। , 01843003960
529 আবু মাশর মা�ফ , �ম নং-২২০, শহীদ হিববুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01710835489
530 ফজেল রা�ী , FLAT-102, BUILDING-05, JAPAN GARDEN CITY, RING-ROAD, MOHAMMADPUR, DHAKA-1207. , 01676333093
531 শা�না মাহােতা , �ম নং-216, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01796847379
532 এম ইউ �জড এমিড জনুােয়দ আ��ুাহ আল কায়সান , 12, Shahid Minar Road. Kallanpur, Dhaka-1207 , 01720189642
533 তমাল খায়�ল আনাম , রইস �জাবায়দা হাইটস, পাক� �মাড়, রংপুর ক�ােডট কেলজ, রংপুর-৫৪০০, বাংলােদশ , 01742967670
534 নুসরাত তাসনীম , ৩১/িস কদমতলা,বাসােবা,ঢাকা-১২১৪ , 01932021849
535 �দবকী কুন্ড�  , Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01740619273
536 হািববা ইবনাত , Dhormottola, jessore , 01780242700
537 �মাঃ সাইফুল ইসলাম , 35/3, North Basabo (Ground Floor), Sabujbagh, Dhaka 1214 , 01911683933
538 �সােহল মাহমুদ , ক� নংঃ ৪১৮, িব�কিব রবী�নাথ ঠাকুর হল , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা -১৩৪২ , 01933020140
539 �মা: রায়হান সরকার , ক� ন�র. 3006, ড। কুদরত-ই-খুদা �হাে�ল, 44-50 হাজারীবাগ, ঢাকা 1209 , 01820232742
540 আল-তামা�া , 444/A, Shenpara , Mirpur -10,Dhaka-1216 , 01520101367
541 িম� রানী পাল , চ�নাথ পাল বাড়ী, �ামঃ লালপুর, �পাঃ িসেলানীয়া, থানাঃ দাগনভঁূয়া, �জলাঃ �ফনী , 01799569240
542 সুলতানা রা�জয়া , শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টাংগাইল , 01965787370
543 �মাঃ আবু সুিফয়ান রা�ী , B/57-F/19 Motijheel AGB Colony (IDEAL Zone), Motijheel, Dhaka-1000 , 01759055339
544 ওবায়দুর রহমান , এফ-১৫৭, হাউ�জং এে�ট, �মািহনী িমলস্-৭০০১, কু��য়া সদর, কু��য়া , 01729505307
545 �সেভনা আ�ার , 29/M,Ajimpur govt colony, Dhaka , 01920617206
546 ি�য়াংকা �ভৗিমক , VILL: DOULATPUR, P.O: MOHESHGONJ, P.S: SONAIMURI, DIST: NOAKHALI , 01843097919
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547 �মাশিফকুর রহমান , রংধনু ছা�াবাস, চকবাজার, রংপুর ক�াডেট কলেজ, রংপুর-৫৪০০, বাংলােদশ , 01773101533
548 �মাঃ আতাউল ইসলাম , �চৗড়হাস কা�মস্ �মাড় কু��য়া , 01780088613
549 �মাছাঃ তাছিলমা নাছিরন , বােঁশরহাট, সদর, িদনাজপুর। , 01521250745
550 �মাতাহা�ল ইসলাম , মহাবলীপুর, বােঁশরহাট, িদনাজপুর , 01521250744
551 �মাঃ এনামুল হক , সা�াম বাজার,পুব � মজমপুর,কু��য়া , 01787402567
552 মু�া দ� , �ম না�ার-২০৬, ব�মাতা �বগম ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,খুলনা িব�িবদ�ালয়,খুলনা-৯২০৮। , 01782844857
553 রাহিমনা আফেরাজ , বাসা নং- 14/4, নািবক কেলানী, িমরপুর-14, ক�া�েম�, ঢাকা-1206 , 01721757883
554 �মাঃ জািহদুল ইসলাম , B-2, G-6, Sher-E-Bangla Nagar Govt. Colony, Agargaon, Dhaka-1207. Mobile: 01521105802, 01676900169 , 01521105802
555 স�জব কুমার মহ� , ROOM NO- 3024, JAGANNATH HALL, UNIVERSITY OF DHAKA . , 01515241711
556 �মাঃ আ��ুাহ আল মামুন , �ম-৩৫২/িব, শহীদ সালাম বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়। , 01633918168
557 িনিথয়া ইসলাম িনত�  , 16/3, Rajani Chowdhury Road, Gandaria, Dhaka-1204. , 01925568430
558 �মাঃ রিফকুল ইসলাম , 6, Kazi Abdur Rouf Road, kaltabazar, Sutrapur, Dhaka-1100. , 01931235887
559 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , �ম নংঃ ৫১০ শহীদ মুখতার ইলাহী হল, �বগম রেকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর। , 01744733031
560 �মাঃ জািকর �হােসন , �ামঃ ভবনাথপুর, উপেজলাঃ �সানারগা,ঁ �পা�ঃ �সানারগা,ঁ �জলাঃ নারায়নগ� , 01857676915
561 তাসিফয়া শহীদ , �বগম িসরাজেু�সা �চৗধুরী হল,শািব�িব,িসেলট , 01774087201
562 �মাঃ আ��ুাহ আল মাসুদ , Mahtab uddin Road, Kataikhana, Kushtia , 01723901584
563 তাহিমদ আনাম �চৗধুরী , JALALI-4 (GROUND FLOOR), ELECTRIC SUPPLY, AMBARKHANA, SYLHET-3100 , 01743686733

564 �াগতা �চৗধুরী , মা�ারদা সূয �েসন হল, �লিডস �ক,ই��ট�টউট অব ফেরি� এ� এনভায়রনেম�াল সাইে�স, চ��াম িব�িবদ�ালয়, হাটহাজারী, চ��াম ,
01731776188

565 �মাহা�দ আতাউল�াহ , ��াট নং এ-৫, বািড় নং ৭৭, �স�াল �রাড, ধানম��, ঢাকা-১২০৫ , 01712581854

566 �মাঃ আিশকুর রহমান , �ামঃ যাদবপুর (উঃ পাড়া), বাড়ী ন�র ২১১, ডাকঘরঃ হাট-যাদবপুর ,�পা�েকাডঃ ৭৩৪০ , উপেজলাঃ মেহশপুর , �জলাঃ �ঝনাইদহ ,
01738103182

567 অা. স. ম. ইউনুস ভঁূইয়া সা��র , Room - 308, Block - A, Hossain Shaheed Suhrawardy Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202 , 01641002480
568 �মাঃ �সিলম �রজা , ক� নংঃ ৩১১, শহীদ রিফক- জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার , ঢাকা-১৩৪২ । , 01752546440
569 �মেহদী হাসান পলাশ , 82/8 SHEHORA DHOPAKHOLA FATEMA MONJIL 2ND FLOOR(MITU) , 01632495340
570 �মাঃ �মেহদুল হাসান , Room No: 175, Shaheed Shamsuzzoha Hall, University of Rajshahi, Rajshahi- 6205. , 01635151020
571 কাম�ল ইসলাম , �াম: গাংকা�া, ডাকঘর: বকুলতলা বাজার, থানা: জামালপুর সদর, �জলা: জামালপুর , 01960119033
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572 আফেরাজা মি�ক , 659/3, North Kafrul, Dhaka , 01740436220
573 �মাছাঃ তিনমা নাজনীন , বাসা নংঃ ১৮/২, সড়ক নং- 19, আদশ �পাড়া , �ঝনাইদাহ , 01777079098
574 উে� হািববা তাি� , C/O: Ahamed Ullah Salim, Daira Bari, Borokheri, Ramgati Bazar, Ramgati, Lakshmipur , 01760670665
575 �মা:হাসানু�ামান , শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01737151813
576 তান�জনা আনজমু �িম , �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয় , 01521200372
577 খািদজা আ�ার মুনমুন , �ম নং-২১৬, কিব �বগম সুিফয়া কামাল হল, পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,দুমিক, পট�য়াখালী-৮৬০২ , 01558910221
578 তান�জ-উন-�জনাত , ১ম ছা�ী হল, শাহজালাল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01623191742
579 খুরশীদ জাহান , �ম নং-321, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01701520516
580 �জসিমন আ�ার , ৮৪/৯, সূয �মুখী, অিফসাস � আবািসক এলাকা, কুিম�া �সনািনবাস। , 01678071272
581 সাধনা রানী রায় , �ম নংঃ ৩৩৪ (নত� ন িব��ং), ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল, হািব�িব, িদনাজপুর। , 01734303205
582 �মাছাঃ নাছিরন খাত� ন , �ম নং-202, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01776932825
583 �মাছাঃ আজেমরী সাথী , �ম নং-306, কিব সুিফয়া কামাল হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01705810544
584 �খারেশদা আ�ার বীিথ , ১১৯/১ সাগরপাড়া, �ঘাড়ামারা-৬১০০ �বায়ািলয়া, রাজশাহী। , 01913849923
585 রিফকুল ইসলাম , road 11,house 18,D.I.T, merol badda,dhaka , 01752657052
586 জা�াত� ন নাঈম , �ম নং-৪৩৫, �বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01515648222
587 �মাঃ মারজানুল হক , �ম নং-২২২, মূল ভবন, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01775573203
588 �মাছাঃ শারিমন আ�ার , �বগম খােলদা �জয়া হল,�ম নাং. ৪৩৪, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01770301173
589 আল মামুন , �ম নং-128, শাহ ্মখ্দুম হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় রাজশাহী-৬২০৫ , 01960424435

590 �মাঃ মা�ফ �হােসন , shuvodip chatrabas, Room no:105, Village: Binodpur, Post office: Binodpur Bazar, Post code:6206, Police station: Motihar, District: Rajshahi ,
01765177416

591 �মাঃ জসীম উ�ীন , Room no.322, Fazlul Huq Muslim Hall ,University of Dhaka,Dhaka-1000. , 01515608860
592 �মাঃ মাজহা�ল আলম , 1105, Khilbarirtek, Vatara, Gulshan, Dhaka-1212 , 01672663783
593 িদল�বা ইয়াসিমন িপংিক , Kobi Sufia Kamal Hall,Prodipto-1013,University of Dhaka , 01737535415
594 �মাঃ ইমরান আলী িব�াস , �ম নং- ২২২, শহীদ রিফক জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01751600612
595 উে� আমাত� জ জািকয়া , মা�ার দা সুয �েসন হল (ছা�ী �ক); চ��াম িবসশিব�াল,চ��াম , 01797424849
596 �মাঃ িমজানুর রহমান , House 1025, Road No. 17A, Baitul Aman Housing, Adabor, Dhaka-1207 , Phone:01725523947 , 01725523947
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597 �মা�ািফজরু রহমান , �ম ন�রঃ ৩২০৪, শহীদ �িৃত হল, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয় , ঢাকা-১০০০ , 01729497375
598 অে�ষা �ঘাষ , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01553117155
599 �রামানা ইয়াসিমন , 601,Al-modina road,gobindopur,dania,matuail,jatrabari,dhaka , 01849493055
600 িম� রানী মজমুদার , Room No: 325, Shamsun Nahar Hall, University of Dhaka. , 01748948265
601 �মাঃ শওকত আলী খান , �ম নং-১৩০,শহীদ রিফক জ�ার হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার ঢাকা-১৩৪২ , 01751608701
602 �মৗসুমী িম� , Room no-327, Shamsun Nahar Hall, University of Dhaka , 01746492066
603 িব�ব বাৈড় , Esha Khan Hall(East), Bangladesh Agricultural University, Mymensingh , 01776246410
604 �মাহা: আ�লু কািদর , লালন শাহ হল, ইসলামী িব�িবদ�ালয়, কু��য়া , 01737496739
605 �মাঃ সুমন িময়া , িবজয় িদবস হল , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,�গাপালগ�,ঢাকা , 01782490978
606 মািকদ মাসকাওয়াত মারজবু , ৫২/১, হ�ািপ হাউজ, �শেখরেটক-১২, িপিসকালচারহাউ�জং, আদাবর, শ�ামলী, ঢাকা-১২০৭, বাংলােদশ , 01762130942
607 �মাঃ �নয়ামাত উ�াহ , �রজাউল কিরম ভবন ,মস�জদ গিল,২নং �গইট ,নািসরাবাদ ,পাচঁলাইশ ,চ��াম , 01927201319
608 ফািরহাত� ন নাঈমা , B-61/ F-12, Motijheel A.G.B Colony, Dhaka , 01957677063
609 �মাঃ হািমদুর রহমান , জািতর িপতা ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, ইসলামী িব�িবদ�ালয়, বাংলােদশ। , 01740071466
610 তাহিমদ তামিরন সূকী , ৮৮৪, শ�াওড়াপাড়া, ঢাকা-১২১৬ , 01791778313
611 �মাঃ �জসিমন আকতার , Sheikh Hasina Hall,Jahangirnagar University,Saver ,Dhaka-1342 , 01750557257
612 �মাঃ তািরকুল ইসলাম , �ম নং-১৫৪ (�ধান ভবন), ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01761193862
613 িনপন �া রায় িনপা , �াম : চাকলাপাড়া মন্ট�  বসু সড়ক , ডাকঘর : �ঝনাইদহ-৭৩০০ , উপেজলা : �ঝনাইদহ সদর , �জলা : �ঝনাইদহ , 01677372230
614 �মাঃ মুনজ�ুল হক , Room No: 2029, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Hall, SUST, Sylhet , 01767535082
615 �মাঃ ম�জবর রহমান , Room no:130,Moulana Bhasani Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342. , 01751467198

616 �মাঃ ইয়ািছর আরাফাত , Orkid Chatrabas, Room no-1013, Village: Sadhur More, Post office:Ghoramara, Post code:6100,Police station:Boalia,District:Rajshahi ,
01761235675

617 অিনক কুমার সাহা , ২২৯/িব, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01638707472
618 তাসিনম বাশার , ১৪৭/২১, ��াট নং ৩/িস, িশেরাইল কাচাবাজার, রাজশাহী , 01767885578
619 সুলতানা পারভীন �িম , িড-৪৩৪,�থম ছা�ী হল,শাহজালাল িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়,িসেলট-৩১১৪। , 01677936091
620 �সয়দা তাসিনয়া সামীন , বাসা নং- ১২, �রাড নং- ১৯, �ক- িব, শাহজালাল উপশহর, িসেলট , 01673242559
621 �মাঃ তাশরীফুল ইসলাম , ক� নং-১২৪,শহীদ �জয়াউর রহমান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01741701964



9/22/2018

6/20

# আেবদনকারীর নাম
622 �মাঃ জলুিফকার আলী , Shaheed Shamsuzzoha Hall, Room No-186, University of Rajshahi. , 01727228417
623 �মাঃ �গালাম আযম , �হা��ং নংঃ ৫৩৫, ওয়াড�ঃ ৩০, মহ�াঃ িমজ�াপুর, থানাঃ মিতহার, রাজশাহী , 01721208521
624 �মাসাঃ �জসিমন আক্ তার , ক� নংঃ ২৫৬, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01788001278
625 নািবলা জামান তৃি� , 670, Jahaboxlane , Moghbazar, Dhaka-1217 , 01966392454

626 আ��ুাহ আল িসয়াম , Shikkha niketon chatrabas, Room No:107, Village: Binodpur, Post Office: Binodpur Bazar, Post Code: 6206, Police Station: Motihar,
District: Rajshahi , 01728386978

627 নূর আলম , �াম: জামাল পুর দি�ণ পাড়া, ডাকঘর: প�ী উ�য়ন একােডমী-৫৮৪২, শাহজাহানপুর ব�ড়া । , 01521479959
628 �মা: মাহবুবুর রহমান , �ম নং-২২৮,শহীদ �জয়াউর রহমান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01682913165
629 ক�না আ�ার , �যে�ঃেশখ ফজলুল হক, সহঃ িশ�ক, এস.িপ.িস হাই �ুল,িবওএফ, গাজীপুর সদর,গাজীপুর-১৭০৩ , 01928202876
630 �মাহা�দ ইমরান �হােসন , ক� নং-৪০২, শাহ আমানত হল, চ��াম িব�িবদ�ালয় , 01760989329
631 জািহদুল ইসলাম �সাহাগ , 144, AZIMPUR ROAD, DHAKA- 1205 , 01689426284
632 �মা: খািলদ সাকলাইন , �াম: মা�ারপারা; �হা��ং নং: #০৪৩; �পা� অিফস : উ�রখান মাজার: থানা: উ�রখান ; �জলা :ঢাকা -১২৩০ , 01927116105
633 ফােতমা ত� জ �জাহরা িবিথ , ৯৬,পূব � চাদকাঠ�,ঝালকাঠ� , 01571758166
634 �মাঃ শামীম রহমান , Shaporan Hall, Room no:235 Block-D, SUST, Sylhet , 01685977333
635 আ��ুাহ-আল-সাঈম , House no-726/22, Road no-10, Baitul Aman Housing, Adabor, Dhaka-1207. , 01827953391
636 �মাঃ আ�রু রিহম বাদশা , SHAHEED SMRITY HALL, BUET, DHAKA-1000, BLOCK NO. 03, ROOM NO. 3502 , 01773742093
637 আমাত� ন নূর �মৗ , Aparjita Hall Khulna University, Khulna , 01521228894
638 আহমাদ হাসান িকবিরয়া , �ম ২৭০, শিহদ শামসুে�াহা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। , 01672652337
639 শামসুন নাহার , ১২৯ নং, বাবুরাইল ,�বপািড়পাড়া, নারায়ণগ� , 01623857992
640 �মাঃ মঞ্জ�ুল হক , ডঃ মুহ�দ শহীদু�াহ হল, �ম নং-1402, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01764926888
641 �মাঃ রােশদুল আলম , পূব �াশা বাসা নং-২৮, ধানুহাটার পাড়, আখািলয়া, �কােতায়ালী, িসেলট-৩১০০ , 01842414079
642 �মাঃ �মারেশদুল হক , �ম ন�রঃ ৩৩৩, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01674676947
643 আফিরনা খানম , Kirstinharju 1A 007 3, 02760, Espoo, Finland , 01741947577
644 শাহানা সুলতানা �মা , ২০৩, আহা�দ ম��ল, ৪৬৬/৩,উদু� �লইন,চকবাজার, চ��াম , 01516174942
645 �মাঃ আকতার �হােসন িরয়াজ , ৬/এ,আ�জমপুর �রাড, লালবাগ,ঢাকা , 01838961240
646 আ��ুা আল মাহমুদ , �ামঃ হািড়য়ােঘাপ, ডাকঘরঃ ভা�ারেখালা, উপেজলাঃ �কশবপুর, �জলাঃ যেশার , 01749916989
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647 �মাঃ সজীব �জায়া��ার , Jomidar Bari, Nibash-C, 13/2, West Pathantula, Modina Market, Sylhet-3100. , 01521460608
648 �শখ �মা�ািফজরু রহমান , �ম নংঃ ১১৮,ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়, ঢাকা। , 01631255127
649 নুসরাত ইসলাম , �ম: ২০৮, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01773570787
650 স�য় দাস , ৬০/২, ল�র িনলয়, আ�লু আ�জজ �লন, লালবাগ, ঢাকা , 01850843664
651 আিবর সূ�ধর , 195/B, Shantibagh, Dhaka-1217 , 01515687047
652 ফারহা মুশাররাত নূর , Kabi Sufia Kamal Hall,Prodipto Building,Room no: 502 ,University of Dhaka. , 01521569017
653 শারিমন সুলতানা , �ম নংঃ ৪০৯, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় সে�াষ, টা�াইল-১৯০২। , 01723844089
654 সুধার�ন রায় , Jaganath Hall , 01911786759
655 হাসনাত জাহান �সািনয়া , kotchandpur,jhenidah , 01719033329
656 মুঃ ইরফানুল হক , িব�াস ম�ানসন, ইউিনট -২, ৫৮০/এ, ধরমপুর,ডাকঘর -িবেনাদপুর,থানা-মিতহার,রাজশাহী-৬২০৬ , 01812346291
657 ফাহাদুল ইসলাম , Village: Rampur , P/O: Bijoykara(3583) , Upazilla: Chouddagram ,District: Comilla , 01933033803
658 �মাঃ আজমল �হােসন , িবজয় িদবস হল , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয,�গাপালগঞ্,ঢাকা , 01749253408
659 �মাঃ জািহদ হাসান �েবল , Maakaari 6 C 46, 00790 Helsinki, Finland , 01921360080
660 সু�ত কুমার পাল , আমড়ােগাহাইল (পালপাড়া), কড়ই হাট-৫৮৬০, ন���াম,ব�ড়া-৫৮০০,রাজশাহী, বাংলােদশ , 01738061325
661 �সয়দা তাহিমনা , ১৪১/১,( ৪ তলা) প��ম মািলবাগ ডা�ারগিল, রমনা থানা, ঢাকা, ১২১৭ , 01675914177
662 তাবাসসুম তারানা ট��া , C/O-Professor Dr. Md. Jahangir Alam,Dept. of Agronomy & Agricultural Extension,University of Rajshahi,Rajshahi-6205 , 01704653902
663 িরয়া রানী শীল , 34/3/A(Palli Prantor), North Basabo, Dhaka-1214 , 01673752808
664 রমা রায় , �ম নং-333, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01521249490
665 �মাছা. �জসিমন আখতার , �ম নং-219, ফ�জলাত� নেনছা মু�জব হল, হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01744571576
666 �মাঃ িনয়ামুল শাহাদত , �ম নং: 402, �শখ রােসল হল (স�সারণ) হাজী �মাহা�দ দােনশ িব�ান ও �যু্�� িব�িবদ�ালয়, িদনাজপুর। , 01750560199
667 তানভীর আহেমদ , 140/5, Anandabajar, West Shewrapara, Mirpur, Dhaka , 01777932868

668 �সয়দ আবু সাইিয়দ �মা�ােলব , Ibrahimpur Bazar , House no-872 , Thana-Kafrul ,Dhaka Cantonment ,Dhaka -1206. Phone- 01718755681 , 01717768010
,01709349084. , 01709343084

669 �মাঃ �মরাজলু ইসলাম , �হা��ংঃ৫৩৫,িমজ�াপুর ,িবেনাদপুর, মিতহার, রাজশাহী। , 01762819351
670 �মাঃ ইবনুল আিসফু�ামান , আশরতপুর,সরদার পাড়া,পাক� �মাড়, রংপুর , 01744779778
671 �নামান খস� , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, জাহাি�রনগর িব�িবদ�ালয় , 01917310896
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672 জা�াত� ল �ফরেদৗসী , 310/A, Pritilata Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01782598864
673 িদপাসা রাণী , 409, Prodipto, Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka-1000 , 01750712951
674 �মাঃ ই�ািহম তালুকদার , Holding no. 609/Ja, Jam Jam residential area (Near Comilla residential College), South takur para,. Adorsha Sadar, Comilla. , 01842470243
675 ফারজানা আফেরাজ , House/Holding #1915, Road# Shahjalalbagh, Post Office# Dania, Thana# Kadamtoli, Dhaka-1236 , 01938431398
676 �মাঃ রায়হান �ধান , Room no. 149, Fazlul Huq Muslim Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01515243012
677 �মাঃ সা�াম �হােসন , Room no. 106, Fazlul Huq Muslim Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01515242948
678 কাম�ন নাহার �কয়া , Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000. , 01952018345
679 ঐ��লা বড়ুয়া , Kabi Sufia Kamal Hall, Dhaka University , 01914729054
680 �তাফােয়ল আহেমদ , D/E- 3/1, BOF R/A, Gazipur Cantonment, Gazipur- 1703 Phone: +8801710265951 , 01710265951
681 আসমা সািদয়া অ�রা , �দী�- ৯০৪, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় ,ঢাকা -১০০০ , 01767377326
682 �মা: আ�লু মুিনম খান , �মা: আ�লু আ�জজ খান, �ট নং: ২১৬৯০, সুজারপাড়া �লন,গনকবর�ান �রাড,ফায়দাবাদ, উওরখান, ঢাকা , 01721980981
683 ইসমত-িবনেত-ইসলাম , House 123, Block A, Rasulbag Housing Society, Chawkbazar, West Bakalia, Chittagong , 01917261513
684 আিদবা িবলিকস �িমিত , ১৪৩, আেবদ ঢালী �রাড, �লক সাক�াস, কলাবাগান, ঢাকা-১২০৫ , 01521410148
685 তানিভর আহেমদ , BC 1234, B-404, Amar Ekushey Hall, University of Dhaka , 01687282400
686 �মাঃ আল আিমন , �ম নংঃ ১৪০৪, ডঃ মুহ�দ শহীদু�াহ হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয়। , 01721902994
687 কাজী মাহতাব-উল-ইসলাম , House 2, Cosmopoliton, Nasirabad, Chittagong. , 01676339522
688 �মাছাঃ �ফেরজা খাত� ন , �ম নং-৪২৩,�বগম খােলদা �জয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01782468045
689 রওশন আরা আ�ার যুথী , ২০৭/এ, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01765980014
690 এস.এম. আিরফ �হােসন , Room no. 115 , Fazlul Huq Muslim Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000 , 01915090253

691 জা�াত� ল �ফরেদৗসী মুন , Room 203, Block A, Begum Sirajunnesa Chowdhury Ladies Hall, Shahjalal University of Science and Technology, Sylhet-3114 ,
01706354807

692 রােবয়া খাত� ন , �ত�য় ৯১২, কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01850968775
693 উে� নাঈমা ইসলাম , Hall:Shamsunnahar ,University of Dhaka,Room no:325 , 01551812590
694 মুিনরা সুলতানা , ১৪৫/৫/১, আহ�দবাগ, ঢাকা-১২১৪ , 01670972054
695 আফিরদা ওয়ািসমা , ১৫ - �ক, �মঘনা ভবন, এম আর িস, �ট -১, �ক - �জ, িচিড়য়াখানা �রাড, িমরপুর -১, ঢাকা -১২১৬। , 01712270677

696 সাে� আেমনা তাসিময়া , বাসা/ �হা��ংঃ ১৪৯, �াম/রা�াঃ �তরখািদয়া প��মপাড়া, �তরখািদয়া ,ডাকঘরঃ �সনািনবাস-৬২০২, রাজপাড়া, রাজশাহী িস�ট
কেপ �ােরশন, রাজশাহী । , 01760267836
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697 জা�বী বম �ণ , 6/1 Saroda Ghose Road, Naumohal, Mymensingh , 01765256243
698 �মাঃ মিতউর রহমান , �ম নং-৪১২, �ক নং-১ম, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01740382039
699 লিতফা �রেদায়ানা , �বগম খােলদা �জয়া হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা , 01724640962
700 আফিসন ইসলাম , �যে�ঃআিমনুল ইসলাম িমন্ট�  �ামঃচরগাদাতলী,�পা�ঃেগৗরনদী,উপেজলাঃেগৗরনদী,�জলাঃবিরশাল। , 01764688398
701 িশপন �হােসন , �ামঃ দলুয়া, �পাঃ ভাউকসার বাজার-৩৫০০, থানাঃ ব�ড়া, �জলাঃ কুিম�া , 01762200413
702 �মাঃ জাকািরয়া �মাহায়মান , বায়ত� ল আিমর ১৯/২, নুর ফাতাহ �লন ,লালবাগ , ঢাকা , 01689642889
703 �মাঃ বােয়জীদ �হােসন , শহীদ সালাম-বরকত হল,�ম নং- ৩৩৯/B, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়। , 01920282550
704 সািহদুল ইসলাম , ১৩৪/িড, �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ ২২০২, বাংলােদশ , 01521228587
705 �মাঃ �মাকাররম �হােসন , সহকারী অধ�াপক(পদাথ � িব�ান),কসবা মিহলা িড�ী কেলজ,কসবা,�া�নবািড়য়া। , 01712904002
706 িরফাত-ই-আশরাফ , �ম ন�র : ১৪০৯,ডঃ মুহ�দ শহীদু�াহ হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়,ঢাকা। , 01731355453
707 �মাঃ আলী আসাদ �গালজার , �ামঃ করমতলা, �পাঃ হারবাইদ, উপেজলাঃ গাজীপুর সদর �জলাঃ গাজীপুর। , 01920749983
708 ন��তা রানী বালা , �দী�-১০০৮,কিব সুিফয়া কামাল হল,ঢাকা িব�িবদ�ালয়,ঢাকা-১০০০ , 01761042917
709 উ�ল �হােসন , �ামঃ বয়রা, ময়মনিসংহ সদর, ময়মনিসংহ - ২২০২ , 01790492150
710 সাউিদয়া জা�াত , ৫৬৪/১, প��ম নাখালপাড়া, �তজগাওঁ, ঢাকা-১২১৫। , 01943683928
711 �মাহা�দ রিফকুল ইসলাম , Institute of Environmental Science (IES), University of Rajshahi , 01764786742
712 সািমইয়া তাসিনম তমা , �ীিতলতা হল, �ম নংঃ ২০৬/এ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01955303669

713 তনু�ী পাল , �ামঃ এল�ী পাড়া, ডাকঘরঃ কুমারখালী-৭০১০, থানাঃ কুমারখালী, �জলাঃ কু��য়া, �মাবাইল নংঃ 01770417984, ইেমইলঃ tanushreepaliu@gmail.com ,
01770417984

714 �মাঃ এমরান আলী , Lecturer (Mathematics), Department of Textile Engineering, Northern University Bangladesh (Permanent Campus), Ashkona, Daskhin Khan,
Dhaka , 01723805311

715 �মাঃ রিকবুল হাসান , House #02, Road #01, Block #A, West Dhanmondi Housing, Basila, Mohammadpur, Dhaka-1207 , 01734477508

716 সজল িব�াস , SADHINOTA DIBOS HALL, ROOM NO.506, BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN SCIENCE AND TECHNOLOGY
UNIVERSITY, GOPALGANJ-8100. , 01683956447

717 আকিলমা আ�ার , Kabi Sufia Kamal Hall, Prodipto building 1004,University of Dhaka,Dhaka1000 , 01836289492
718 �মাঃ কাম��ামান , িড �ক, হাউ�জং কেলাণী, দি�ন টাউন কািলকাপুর, পট�য়াখালী , 01703860271
719 মুশারাত ফারজানা ইয়াসিমন , �রােকয়া হল,�ম নংঃ৩১৫,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়-৬২০৫ , 01738854052
720 ইউসুফ জােবরী , 222, Mim lodge, Kajla, Motihar, Rajshahi , 01755830108
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721 তনু�ী দাস , H#05,R#08(b),Mohammadia Housing Society,Mohammadpur , 01743058216
722 আবু �সিলম , Vill: Ambottola, Post: Jessore 7408, Thana: Jessore Sadar, Dist: Jessore , 01758217526
723 �দীপ পাল , �ম নং-৫০৭,শাহ ্আমানত হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়,চ��াম-৪৩৩১,চ��াম , 01516179035
724 রািফয়া তাসিনম , 171/3, New Paltan Lane, Azimpur, Dhaka , 01743727142
725 কাজী জা�াত� ল মাওয়া , Patwari Bhaban (4th floor), 37 Jamal Khan Lane, Ward - 21, Kotwali, Chittagong. , 01761397755
726 পলাশ কুমার ন�ী , �াম: নীলগ� তাতঁীপাড়া, ডাকঘর : যেশার সদর-7400, থানা : �কাতয়ালী, �জলা : যেশার , 01768271246
727 �সয়দা তানভী তাবাসসুম , 221, West Barandi Road, Barandi Para, Jessore , 01931039738
728 �মেহদী হাসান , ২২৯/এ রািদয়া িভলা ,লাল �মাহন সাহ সট�ট ,সু�াপুর, ঢাকা , 01713819046
729 সুজন চ� রায় , �ম নং-১০৫,মিতহার হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়,রাজশাহী-৬২০৫,বাংলােদশ। , 01752243201
730 শবনম আিফফা ত�ী , হাউ�জং কেলািন,সা�াহার,আদমিদঘী, ব�ড়া , 01703636870
731 �মাছাঃ িশিরনা আ�ার , �ামঃ ছাতনাই, �পা�ঃ ছাতনাই, উপেজলাঃ িডমলা, �জলাঃ নীলফামারী , 01793385209
732 মাহমুদুল হাসান , 78, jafrabad,sher e bangla road, shongkar, dhanmondi, Dhaka , 01733903230

733 �মাছাঃ কাম�ন নাহার িমত�  , House: 53, Road: Badarganj Road-01, Satgara Master Para, Post Office: Rangpur Uposhahar, Post Code: 5401, Upazilla/Thana:
Rangpur Sadar, District: Rangpur , 01515263513

734 ইমদাদুল হক , 416, Shah Amanat Hall, University of Chittagong Phone: 01934275186 , 01934275186
735 িনপা আ�ার , নওয়াব ফয়জেু�সা হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা , 01949386217
736 �মাঃ ইমাম �হােসন , �হা��ং নং-৫৬২, এলাকাঃ িবেনাদপুর, ডাকঘরঃ িবেনাদপুর বাজার -৬২০৬, থানাঃ মিতহার, �জলাঃ রাজশাহী , 01781182257
737 �মা: নূর �হােসন , Department of Mathematics, DUET, Gazipur , 01737910156
738 জামাল উ��ন , বাসা: নূর নবী ই��িনয়ার বাড়ী, �াম: প��ম মাইজদী, ডাকঘর: �নায়াখালী কেলজ-৩৮০১, থানা: সদর, �জলা: �নায়াখালী। , 01818812142
739 নয়ন অিধকারী , House No:118,Road lake circus ,Dhanmondi Dhaka-1205 , 01763444392
740 িশিরন আ�ার , �ীিতলতা হল, �ম নং-২০৬/এ , জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01778741189
741 �মাঃ আিশক-উজ-জামান , �ম নংঃ ৩৪০৬, শহীদ �িৃত হল, বুেয়ট, ঢাকা-১০০০। , 01716679804
742 শামীমা নাসিরন �না , House no:19/C,Road no:3,Monsurabad,Adabor,Dhaka , 01761084924
743 �মাঃ আহসানুর রা�ী , House No: 468, Vill: Mohishbathan, PS: Rajpara, PO: Rajshahi Court, Rajshahi-6201. Bangladesh. , 01715973466
744 ি�য়াংকা রানী পাল , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়। �শখ ফ�জলাত� ে�সা মু�জব হল। ক� নংঃ �র� ৩ , 01793074505
745 কল�াণ �ত পাল , শহীদ �িৃত হল,�ম নং-৩৪০৫,বুেয়ট। , 01911649306
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746 ফােতমা ত� জ �জাহরা , ক� নংঃ ২২৬, �শখ হািসনা হল ,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২, বাংলােদশ , 01950877509
747 সািবনা ইয়াসিমন , ৪১৯/িব �ীিতলতা হল,জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01936077588
748 �মাঃইসরািফল �হােসন , বাসা/�হা��ংঃ ১৭৩, �ামঃ ধরমপুর, ডাকঘরঃ পানানগর-৬২৪০,উপেজলাঃ দুগ �াপুর, �জলাঃরাজশাহী। , 01521477332
749 কাজী হািসবুল হাসান , House-341 (Flat-1B), Road-4, Adabor, Shamoyli, Dhaka-1207 , 01531245046
750 কািনজ ফািতমা িলমা , অপরা�জতা হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা , 01750135252
751 �জ,এম,�তৗিহদুল ইসলাম , খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-৯২০৮ , 01710031175
752 �মাঃ আ�সু সালাম �সখ , �হােসন শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01748785502
753 �মাঃ আ��ুাহ আল মাসউদ , সা�াম �হােসন হল, ইসলামী িব�িবদ�ালয়, বাংলােদশ , 01748599085
754 �মাঃ রািকবু�ামান খান পাঠান , Room:304,Bishwakabi Rabindranath Tagore Hall,Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01917635345
755 তািনয়া সুলতানা , বািড় নং- ৩১৮, রানীনগর (হািদর �মাড়), �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01731350811
756 শাওন পারেভজ , পাগলা কানাই �রাড, �ঝনাইদহ সদর, �ঝনাইদহ । , 01537279169
757 �মা: শিফকুল ইসলাম , �ভড়েভিড়,পােকরহাট,খানসামা,িদনাজপুর , 01773154260
758 �মা: হাসান ইমাম , এইচ �ক/ ১৪১, শাহজালাল হল, বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয়, ময়মনিসংহ (২২০২) , 01722610202
759 নেভাজীত ঢালী প�ব , 450/A, Mir Mosharraf Hossain Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01931056522
760 িমরাজলু ইসলাম , 449/A, Mir Mosharraf Hossain Hall ,Jahangirnagar University. , 01521499708
761 �মাঃ সা�াম �হােসন , 164/2,Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215 , 01735641016
762 �সকত মজমুদার , House-07, Len-29/B, Road-29/A, Block-D, Pallabi, Dhaka , 01515608138
763 মাহমুদুল হাসান মধৃা , Room no: 125, Mawlana Bhasani Hall, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342 , 01731425267
764 �মাঃ ই�াহীম আল অনন� , ৬৯-িব, গাল �স �ুল �রাড, উ�রপাতা ধামরাই, ঢাকা- ১৩৫০ , 01680048364
765 �মাঃ �মেহদী হাসান , হাসান লজ ছা�াবাস-১, �ক-এ, িমজ�াপুর, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী , 01768691659
766 �শখ রাইয়ানা �হােসন িরয়া , ৩০৭৫, ভাইল�ার িবল, চেরর হাট, খািলশপুর, খুলনা , 01517156679
767 কাম�ন নাহার �কয়া , Room No: 204, Bangamata Begum Fazilatunnesa Mujib Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01750154279
768 �ফরেদৗসী �মওয়া , ২৪ িব/িস শহীদ িমনার �রাড,কৃ�চূড়া ৬�জ,কল�াণপুর,ঢাকা ১২০৭ , 01682398302
769 �মাঃ মাহমুদুর রহমান , ৬০৮/৩িব ,আি�না �রাজ গােড�ন ,উ�র কাফ�ল , ঢাকা -১২০৬ , 01677422222
770 �মাঃ �সােহল রানা , Shaheed Mukhtar Elahi Hall, Begum Rokeya University, Rangpur , 01750716364
771 সুিম পাল , 31/1 savar uttar para ,savar ,Dhaka , 01616428548
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772 রওনক জাহান , �াম: নরিনয়া, ডাক: চ�কনগর, থানা: ড� মুিরয়া, �জলা: খুলনা , 01943086547
773 হ� ের জাহান কদরী , বাংলােদশ িব�ান ও িশ� গেবষণার, আবািসক �কায়াট�ার, িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী। , 01731299940
774 ই��জৎ রায় , 166, 5 lane Rayerbag bissho Road, Kadomtali, Dhaka-1236. , 01925330942
775 ওমর ফা�ক , Baitun Noor Jame Mashjid Road, Nurpur, Dania, kadamtali, Dhaka-1236. , 01989204885
776 মুশেফকুস সােলহীন , ক� ন�র - ২১১৩, শহীদ �িৃত হল, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয়, ঢাকা- ১০০০।. , 01869393491
777 �মাহা�দ মাহমুদুল হাসান �চৗধুরী , অণ �ব- ১৮/১ (৩য় তলা) , িমেরর ময়দান , িসেলট। , 01675869897
778 �খােদজা আফিরন , �ম নং- ৩১৩, হযরত িবিব খািদজা হল, �নায়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় , 01837915513
779 দী� সরকার , �ম নং-৪৫০, শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01717979862
780 তানিসর জামান আিশক , 'Dil Tower', 20/A-3, Nur Fatah Lane, Lalbagh, Dhaka-1211 , 01676043869
781 �মাঃ বরকত আলী , Room #140 , Shahid habibur Rahman Hall, Rajshahi University, Rajshahi , 01710038916
782 আলী আজম , সহকারী অধ�াপক, গিণত িবভাগ, কা�জপুর সরকাির মনসুর আলী কেলজ, কা�জপুর, িসরাজগ� , 01631413900
783 �মাঃরািকবুল ইসলাম , �ামঃআলীপুর ,ডাকঘরঃেবলঘিরয়া, থানাঃদগূ �াপুর, �জলাঃরাজশাহী , 01733764757

784 �মাঃ মঞ্জ�ুল ইসলাম , সড়কঃ 167, �পাল্�� ফাম � �রাড; �ামঃ বাড়ািদ; ডাকঘরঃ কু��য়া - 7000; থানাঃ কু��য়া সদর; �জলাঃ কু��য়া; �দশঃ বাংলােদশ। ইেমইলঃ
monjurul.2791@gmail.com , 01720330765

785 �মাঃ রিবউল হাসান , ৬/এ ধুিলকনা, �লকসাক�াস বািলকা উ�িবদ�ালয় �রাড, কলাবাগান, ধানম��, ঢাকা-১২০৫ , 01925081130
786 �মা: জাকািরয়া সরকার , সহকারী অধ�াপক (রসায়ন), রংপুর সরকাির কেলজ, রংপুর। , 01718077710
787 ফােতমা ইয়াসমীন , House: 1(2nd Floor), Road: 19, Sector: 12, Uttara, Dhaka-1230 , 01951496484
788 �মাঃ �গালাম মত� �জা তালুকদার , ফিলত গিনত িবভাগ, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01911723195
789 এম, এম, আল- মামুন , �ম নংঃ ৩২১, খান জাহান আলী হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা। , 01915084102
790 অিনব �াণ িব�াস , �ম নং- ১২১, খান বাহাদুর আহসানউ�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা , 01811665012
791 মেনাজ হালদার , ি� এস িফউচার টাওয়ার, প��ম কালীবাড়ী �রাড, বিরশাল। , 01712154984
792 �মাঃএ,িব,িস��ক , Sontek,Jatrabari,Dhaka-1236 , 01729510749
793 �মা.নাজমুল �হাসাইন , House No-18, Road No-11,Merul Badda, DIT Project, Dhaka-1212 , 01754766976
794 �মাঃ নু��ামান , �ভাষক, গিণত িবভাগ, জাগা�াথ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১১০০ । , 01917030936
795 এইচ িড, রাজ ুআহেমদ , বাংলােদশ কৃিষ িব�িবদ�ালয় , 01839223755
796 �মাঃ িমজানুর রহমান , 17/6/7,Rankin Street,wari,Dhaka-1203 , 01993845549
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797 নাইত কানন , 99/1 AGASADEK ROAD, DHAKA-1000 , 01687712210
798 জস্ ইলাহ ্ইসলাম , 30/30A, Apt-C3, "Charisma Mansion", Indira Road, Farmgate, Dhaka-1215 , 01684507131
799 �মাঃ সাহাদাৎ �হােসন , �যে�, �মাঃ �মাজাে�ল হক, উপেজলা কৃিষ অিফস, সাভার, সাভার, ঢাকা , 01920128455
800 শায়ীতা শারিমন , �ম নংঃ ৪১২. �ক- এ, �ীিতলতা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়,সাভার,ঢাকা-১৩৪২, �মাবাইল নংঃ ০১৭৫০৪৮৫৯০২ , 01750485902
801 সাঈদ উ��ন খান , �যে� : �মাঃ মাকসুদুর রহমান, জারী কারক; চীফ জিুডিসয়াল ম�া�জে�ট �কাট�, ফজলুল হক এিভিনউ, বিরশাল। , 01948758985
802 আল �মাহায়িমনুল ইসলাম , �ামঃ �ঘাড়দাহ, �পা�ঃ কােয়মেকালা, উপেজলাঃ �ঝকরগাছা, �জলাঃ যেশার , 01930782664
803 �মা : জহ� �ল ইসলাম , Shahid Smrity Hall,Buet Dhaka-1000 Bangladesh , 01920640958
804 �মাঃ নাজমুল হাসান , �ম নংঃ ১২১, খান বাহাদুর আহসানউ�াহ হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা , 01736888588
805 �মাঃ হািফজরু রহমান , �রা�জ ছা�াবাস, �ম-১০৬, �মেহরচ��, প�া আবািসক, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01721013475
806 �মাঃ শািকল �হােসন , �ামঃ িব�পুর, ডাকঘরঃ নােটার, থানাঃ নােটার সদর, �জলাঃ নােটার , 01777032970
807 আ��ুাহ আল জবুােয়র ইভান , E-21/28 Nirala Residential Area, Khulna, Bangladesh , 01676578847
808 পিল রানী পাল , 39/1 Nandolal datta lane, laxmibazar,Dhaka-1100 , 01778488865
809 �সাহাগ আলী , �ম নং ৩৫১, শহীদ হিববুর রহমান হল,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫, �পা� :মিতহার, থানা: মিতহার, িবভাগ: রাজশাহী , 01741691816
810 �মাঃ রােশদু�ামান , �ামঃ পূব � হাজীপুর, �পা�ঃ হাজীপুর, উপেজলাঃ কলাপারা, �জলাঃ পট�য়াখালী , 01781963855
811 �মাহা�দ আিলম উ�াহ খান , ২৬৪ সা�টরপাড়া, নরিসংদী , 01704462374
812 পারেভজ আহে�দ , Assistant Professor, Department of Chemistry, Khulna University of Engineering and Technology, Khulna 9203 , 01761075781
813 না�জফা রহমান খান , �দশেন�ী �বগম খােলদা�জয়া হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম , 01731688837
814 শামীম হাসান , �ম নংঃ ৫০৬, িবজয় িদবস হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �গাপালগ� , 01834665948

815 খােলদা মায়মুনা , 2176/C (3737), Fatema-Abdullah Bhabon, Bochan Meyar Bari, Commissioner Goli, Zakir Hossain Road, By Lane, East Nasirabad, Khushi-4225,
Chittagong. , 01819976084

816 �মাঃ �মেহদী হাসান , �ম নং- ৩১০৬, শহীদ �িৃত হল, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০ , 01823630377
817 রাজীব কম �কার , এম �হােসন ম�ানশন ৫ম তলা,১৪৬ নং িফির�ী বাজার,�কাতয়ালী,চ��াম , 01721548027
818 �মাঃ িশ��র �হােসন , ২২৯/এ, রািদয়া িভলা (৬ তলা) , লাল �মাহন শাহ ��ট, ওয়ারী ধাকা-১২০৪ , 01738297102

819 সািবয়া ইয়াছিমন , M Phil STUDENT (ID: 1535001-F), DEPARTMENT OF PHYSICS, DHAKA UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY,
GAZIPUR, GAZIPUR-1707 , 01735802728

820 খািদজা �চৗধুরী , ১৯/১, ই�ািহম িময়া �রাড, িশববাড়ী, খুলনা। , +8801616131001
821 �মাঃ তিরকুল ইসলাম , �ম না�ারঃ ২৩১, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01911283850
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822 অয়ন পাল , Suvosoti Kamini(C-4) , Eidgah Kacharasta, Dewanhat, Chittagong , 01521483647
823 আিমত কুমার দাস , ১৭/১ শহীদ তাজউ�ীন আহেমদ সরণী, ঢাকা-১২০৮ , 01684210789
824 তমাল চ� রায় , শহীদ �সাহরাওয়াদ� হল, ক� ন�রঃ১৮৩,রাজশাহী িব�িবদ�ালয়-৬২০৫ , 01747033691
825 এফ. এ. সা��র আহেমদ , Flat# 6A, House# 02,Road# 09, Sector# 09, Uttara, Dhaka- 1230. , 01725328352
826 তািনয়া আ�ার �হানী , ১৭২/১/এ, �রাড নং - ৮, পূব � �গাড়ঁান, িখলগাওঁ, ঢাকা - ১২১৯। , 01674041596
827 �মাঃ শরীফ �হােসন , Room no : 3017, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka-1000. , 01737894999
828 �মাঃ হািসবুর রহমান , �ম�ারবাড়ী, গাজীপুর , 01834358326
829 �মাঃ সা�াম �হােসন , বাড়ী নং ১৬,ওয়াড নং ২৩, আহমদপুর, �ঘাড়ামারা, �বায়ািলয়া, রাজশাহী , 01749865697
830 �মাঃ িব�ব �হােসন , �ম-১২৫, মওলানা ভাসানী হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ধাকা-১৩৪২ , 01728746728
831 �বাইয়াত িবনেত নাজমুল , ৫৮/৪ চােমিলবাগ, ৪থ � তলা, ��াট - িড১, শাি�নগর, ই�াণ � �ােসর িবপরীেত ডঃ আেনায়ারার গিল, ঢাকা-১২১৭ , 01923291312
832 �মানা আফেরাজ , ক� ন�রঃ ২০৪ ( A), �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, �বগম �রােকয়া িব�িবদ�ালয়, রংপুর, রংপুর-৫৪০০,বাংলােদশ , 01738679674
833 ইশরাত জাহান , Room no:1003, 10th floor,Southeast University, A.R. Tower ,24 Kamal Attaturk Avenue Banani, Dhaka-1213. , 01782900134
834 �মাঃ আল-আিমন িময়া , ROOM NO.: 408 ,SAHEED MUKTER ELAHY HALL , Begum Rokeya University , Rangpur , 01743312484
835 অিভ দ� , রিহম িব��ং,৪নং গিল,নজ ুিময়া �লইন,পাথরঘাটা,চ��াম। , 01825598742
836 �মা; আ�লু হাই , Tongi, gazipura , 01688409246
837 �মাঃ জািকর �হােসন , �ভাষক, গিণত িবভাগ, জগ�াথ িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১১০০ , 01925346235
838 িনশাত �জিরন িনিশ , 1079,zakir hossain road,Hoor-Bag,Chattogram , 01751915447
839 মাহাবুব ইসলাম , Green Road, Beside Green Life Hospital 94/1, Dhaka. , 01719707977
840 শাহানা ইসলাম , 184/2, North Vashantek, Dhaka Cantonment, Dhaka- 1206 , 01952072659
841 হাসান মাহমুদ অণ �ক , শাহআমানত হল,চ��াম িব�িবদ�ালয়। , 01957674639
842 �মাঃ শািকল �নওয়াজ , Room:2023, Dr. kudrat-E-khuda hostel, institute of leather Engineering and technology, University of Dhaka. , 01738376065
843 �মাঃ রিফকুল ইসলাম , Room: 220, Khan Jahan Ali Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01920032891
844 �মাহা�দ ফারহান ইসলাম , বািড় নং ১৮; মহ�াঃ দি�ণ সা�টরপাড়া; উপেজলাঃ নরিসংদী সদর; �পা� অিফসঃ নরিসংদী -১৬০০; �জলাঃ নরিসংদী। , 01676040200
845 �মা: মঈনুল হ� দা , 661,Kobiraj bag,East dolairpar,jatrabari,dhaka. , 01926984633
846 কাজী নািদম �হােসন , �ম নংঃ ৫০৬, �াধীনতা িদবস হল, ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, �গাপালগ�, ৮১০০ , 01681417321
847 �মাহা�দ মিন��ামান িময়া , িপএইচিড গেবষক, গিণত িবভাগ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01716580095
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848 �মাঃ আবু সাইদ , Assistant Professor, Dept. of Chemistry, Gaibandha Govt. Mahila College, Gaibandha. , 01916449833
849 সািবকুন নাহার , Building Name: S U Bhuiyan,1446/F; Maddham Rampur; Naya Bazar ; Chittagong , 01535751282
850 মারজকু আহেমদ , �ম নংঃ৩২০৪, শহীদ �িৃত হল, বুেয়ট , 01775092842
851 তািমমা আখ্তার ত�ী , B/17, Begum Rokeya Hall, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh - 2202 , 01789529520
852 সুলতানা জাহান লাভলী , সামী িভলা, বাসা নং-২/১, �রাড নং-০৩, শাপলাবাগ, �টলাগড়, িসেলট , 01776129414
853 মায়মূনা সাবিরনা , ৪০- চকপাড়া, প�া আবািসক-৬২০৭, �বায়ািলয়া, রাজশাহী। , 01796471301
854 �মাহা�দ কামাল �হােসন , িপএইচিড গেবষক, পিরসংখ�ান িবভাগ, শািব�িব, িসেলট। , 01716275984
855 �মাঃ ওহী উ��ন , ক� নং-৪২৩, শাহ আমানত হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম-৪৩৩১ , 01764933758
856 জা�াত� ল �ফরেদৗস , ক-৩১\৭, �জায়ার সাহারা, ভাটারা, ঢাকা-১২২৯ , 01737119188
857 �মাঃ ফােয়জ আল আসাদ , Room No: 3209, Shahid Smriti Hall, BUET , 01759731605
858 নূসরাত জাহান তািরন , ১৯৪/১১, �ক-িব, প�িব, িমরপুর-১২, ঢাকা-১২১৬ , 01717086308
859 ইত�  �পা�ার , Room: 315, Aparajita Hall, Khulna University, Khulna-9208 , 01743115389
860 তনয় মাহমুদ , House No 21, road 2, block A, section 6 mirpur, dhaka , 01515608091
861 এ, �জড, এম, �সালায়মান মুিহত , �ম নং ৪২০/এ, শহীদ সালাম-বরকত হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২। , 01723828873
862 মাইনুল ইসলাম , �রাড ন�র -৩,বাসা ন�র -K14, আিরফাবাদ হাউিসং , প�বী এ�েটনক্শন , িমরপুর ,ঢাকা ,১২১৬ , 01671141178
863 মুহা�দ আইয়ুব পারেভজ , হািসনা িভলা, ��াট ৪, বাসা নং ৫, �ক িব, �রাড ৪, উ�রা আবািসক এলাকা, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম , 01516116081
864 শশী �সাদ শীল , Village - Kalinagar, P/O - Rupapat, P/S - Boalmari, District - Faridpur, Dhaka; Bangladesh. , 01765775114
865 �মাঃ �সােহল রানা , শহীদ মুখতার ইলাহী হল, �ম ন�রঃ ৬১০, �বগম �রােকয়া িব�িবদ �ালয়, রংপুর , 01723772596
866 �মাঃ আিরফুল ইসলাম , �ামঃ ধলেমািহনী, ডাকঘরঃ বাংলাবাজার, ব�ড়া সদর, ব�ড়া। , 01722966321
867 উে� শােকরা নাঈমা , �ম নং: ক( ১০১), তাপসী রােবয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী , 01854269607
868 �ত� �ষা ম�ল িরয়া , বাসা/�হা��ংঃ ৪৮৪, �ামঃ রামকৃ�পুর, ডাকঘরঃ শলুয়া বাজার - ৯২৫৩, ড� মুিরয়া, খুলনা , 01793009071
869 �মাছাঃ আফেরাজা খাত� ন , ক� নং- ২৫৯, �রােকয়া হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01795036139
870 �মাঃ �দৗলত� �ামান দীপ , ক� নং- ৩৫৬, শহীদ �জয়াউর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, রাজশাহী-৬২০৫ , 01751255480
871 শাহারা সুলতানা , ৪২/৪২A,কাজী আ�রু রউফ �রাড, কলতাবাজার, সু�াপুর, ঢাকা৷ , 01516110351
872 শায়লা নাসিরন , Main Building, Room No.: 55, Ruqayyah hall, University of Dhaka , 01748718121
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873 বন�া রানী �ঘাষ , Shaheed Athlete Sultana Kamal Hostel, Institute of Leather Engineering and Technology, University of Dhaka, Hazaribagh, Dhaka-1209 ,
01921970752

874 সািকবুল হাসান , Shahid Smrity Hall, Room no-2202, BUET-1000, , 01751288025
875 �মা: হািফজরু রহমান , এম �করামত আলী হল �ম নংঃ ৩০৮/ িব �ক পট�য়াখালী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয় দুমিক, পট�য়াখালী , 01773187364
876 জােভদ িময়ানদাদ , এ – ৪, অ�ািলকা শিরফ �হামস, ২৭ – পূব �-বাসােবা, সবুজবাগ, ঢাকা। , 01737966532
877 ত�ী সাহা , Comilla , 01680580232
878 এম শিফকুল ইসলাম , �ম নং-২২৮, ফজলুল হক মুসিলম হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01761975599
879 �মাঃ মুজািহদুল ইসলাম , 4/A/1, Gate No.-05, Monipuri Para, Tejgaon Dhaka-1215 , 01723733272
880 �মাঃ খিললুর রহমান , Brahmanbaria Government College, Brahmanbaria , 01613331836
881 �মাছা�ৎ শািহনারা �বগম , িবএিডিস অিফসাস � �কায়াটা র , ২২ মািনক িময়া এিভিনউ, ঢাকা-১২০৭ , 01717842501

882 নুসরাত তাবাসসুম �মাহনা , �ম নং:১০৫,ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬। ,
01521444325

883 সাগর দ� , পদাথ �িব�ান িবভাগ, বাংলােদশ �েকৗশল িব�িবদ�ালয়, ঢাকা-১০০০। , 01722942962
884 তান�জলা ইসলাম , House no- 235/1,North Ibrahimpur,Mirpur-14,Dhaka - 1206 , 01718523060
885 �মাঃ ইসরাইল �হােসন , 6/A, Zigatala Staff Quater, Dhaka-1209 , 01723617575
886 িমজানুর রহমান , �াম:�ঝনা,�পা�:�মাহা�দপুর,উপেজলা:�গাদাগাড়ী,িবভাগ:রাজশাহী , 01755273840
887 আ��ুাহ �জয়াদ , 73/4, Shantinagar, Dhaka 1217 , 01684340534
888 সুমাইয়া ফািহম ��মা , ২১২/৪-H, লালবাগ �রাড, �পা� অিফসঃ �পা�া, আ�জমপুর, ঢাকা -১২১১। , 01784630645
889 ত�য় সরকার , khan Bahadur Ahasanullah Hall, Room: 122, Khulna University, Khulna. , 01737400009
890 �সােহল আহেমদ , Waves B, 97/1 Ambarkhana, Sylhet , 01989500380
891 বখিতয়ার মাহবুব খান , �ম নং:২২৫, শহীদ তাজউ�ীন আহাে�দ হল ,ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান কৃিষ িব�িবদ�ালয়, সালনা, গাজীপুর- ১৭০৬। , 01521217544
892 ইমাম �হাসাইন , 2nd floor,Sikander company building, Nandirhat, Hathazari, Chittagong , 01815455543
893 জােহদুর রহমান , নবাব আ�লু লিতফ হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, মিতহার, রাজশাহী , 01761022310
894 �মাহা�দ মুজাে�ল �হােসন ভঁূইয়া , �ম-৩০১, মা�ারদা সূয �েসন হল, চ��াম িব�িবদ�ালয়, চ��াম , 01738769383
895 �মাঃ আজাদ সা��র , ৪৯৯/এ, আলী টাওয়ার, ৪থ � তলা, এস. িব. নগর, পাহাড়তলী, খুলশী, চ��াম। , 01744622985
896 ইমানা শাহরীন তািনয়া , Flat- 5/A, Future Vision Jalal tower, Holding-44, Hossain market, Autch para, Nishat Nagar, Tongi, Gazipur. , 01742691314
897 সাবিরনা �হােসন , Dept. of Disaster Risk Management, Patuakhali Science and Technology University, Dumki, Patuakhali-8602. , 01778347545
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898 নাজনীন িবনেত হায়দার , ৩০৩/১, নাজমা কেটজ, দি�ণ মিনপুর, িমরপুর- ২, ঢাকা- ১২১৬। , 01552460671
899 �মাঃ সা�জদ হাসান , ব�বন্ধু �শখ মু�জবর রহমান হল, মাওলানা ভাসানী িব�ান ও �যু�� িব�িবদ�ালয়, সে�াষ, টা�াইল । , 01793121714
900 মািরয়া আ��ুাহ ্তািরন , 13/C; 8/49,51; Mirpur, Dhaka-1216 , 01521252210
901 �মাঃ হািনফ িব�াস , HOUSE NAME:JOHURA MONJIL,12,WEST RAJARBAG,KADAMTALA,BASABO.DHAKA-1214 , 01797083715
902 মািরয়া �ফরেদৗস , �ম নং: ২৩১, অপরা�জতা হল, খুলনা িব�িবদ�ালয়, খুলনা-৯২০৮ , 01796419889
903 রািকবুল হাসান , এ্নাম ম��ল,ি�ক-িব, �রাড-৯,িহলভীউ আ/এ, ২নং �গইট, পাচলাইশ, চ��াম । , 01864762542
904 �মাঃ ইমিতয়াজ উ��ন , 667/B, Mahin View, D.C Road, Chawkbazar, Chittagong-4203 , 01835887255
905 �মাছাঃ �সািনয়া আ�ার , �ম নংঃ ৪০৪, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বেশমুরিব�িব, �গাপালগ� , 01754472219
906 িশলা খাত� ন , �ম নংঃ২১৩, ব�মাতা �শখ ফ�জলাত� ে�ছা মু�জব হল, বেশমুরিব�িব �মাবাইলঃ ০১৭০৬০৩৮৪৮০ , 01706038480
907 ফারহানা হক অনন�া , 218/b, Sheikh Fajilantunnisa Mujib hall, BAU,Mymensingh , 01744155501
908 মাকসুদা পারভীন , LANE-13, HOUSE-4, AVENUE-3, BLOCK-A, SECTION-11, PALLABI, MIRPUR, DHAKA-1216. , 01987868367
909 �মাঃ িফেরাজরু রহমান , Vill. Dhopapara, Post. Dhopapara, PS. Puthia, District- Rajshahi , 01734006845
910 �মাঃ নািসর উ��ন , শাহজালাল ছা�াবাস, �ম নং ০৩, �ট�ারগাও, আখািলয়া, িসেলট , 01756539939
911 �মাঃ হ� মায়ুন কিবর , Room no: 2505, Dr. Muhammad Shahidullah Hall, University of Dhaka, Dhaka- 1000. , 01790143399
912 �মাঃ �মাখেলসুর রহমান , �যে�-�মাঃ রিবউল আলম, �হা�� নং:৪৪, মিহষবাথান পূ �বপাড়া, রাজশাহী �কাট�-৬২০১, রাজশাহী , 01712002398
913 �মাঃ �মা�ফা , ৭ ,প�িনিধ �লন , ওয়ারী , ঢাকা , 01670508494
914 তাহিনন মাশ�বা , ৭৬/১,তােহর টাওয়ার,মািনক নগর মিত�ঝল ঢাকা , 01742415991
915 ফািরহা তাসনীম , ��াট# িসিড-৫, ওিশ �ডল, বািড়# ৪৬৪/৩/৪, প��ম রামপুরা, ঢাকা-১২১৯। , 01537034200
916 �মাঃ কাম��ামান , ৬০/২, ল�র িনলয়, আ�লু আ�জজ �লন, লালবাগ, ঢাকা , 01849148384
917 উে� ছালমা �ণ �া , ক� নং: ৪২৯, �শখ হািসনা হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২। , 01710134038
918 �তৗিহদুর রহমান , 58/A/2, Shahjalal Roushid Lodge, Flat - C2, West Raza Bazar, Dhaka - 1215 , 01756433603
919 �মা: ইসমাইল �হােসন , Statistics department Rajshahi University, Bangladesh , 01726762779
920 ফারজানা নাজনীন , বািড় নংঃ ২১, দি�ণ সানারপাড়, িস��রগ�, নারায়ণগ� - ১৩৬১ , 01795111129
921 রতন কুমার চ� , সহকারী অধ�াপক (গিণত), ওএসিড,মাউিশ,বাংলােদশ। , 01716127060
922 �মাঃ শামীম , Shaheed Mukhtar Elahi Hall, Begum Rokeya University, Rangpur. , 01737620444
923 কাজী আল-ইমরান , Vill: Moyallemtala, Post: Rajghat, P.S: Abhaynagar, Dist: Jessore , 01761416244
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924 �মাহা�াদ এমদাদ উ�াহ , 623/2/2,Boro Moghbazar,Dhaka,1217-Bangladesh , 01724247778
925 �মাহা�দ মিন��ামান িময়া , িপএইচিড গেবষক, গিণত িবভাগ, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা। , 01552441646

926 �মাঃ ওয়ািহদু�ামান , Room No: 403; Swadhinata Dibosh Hall; Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalganj. ,
01681925294

927 আ�েতাষ নাথ , ৭৫/এফ, �মিডেকল �াফ �কায়াট�ার, লালবাগ �রাড, ঢাকা-১২১১ , 01813990512

928 �মাঃ ইমামউ��ন , �� নীড়-৭ম তলা, ৪৩৫, বােরক ভা�ারী �রা্ ড, দি�নখান, আজমপুর, উ�রা, ঢাকা-১২৩০, �মাবাইল নংঃ 01922070874, 01625279803 ইেমইলঃ
umd.emam@yahoo.com , 01922070874

929 �মাঃ ওয়ািহদু�ামান , Room No: 403; Swadhinata Dibosh Hall; Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Science and Technology University, Gopalganj. ,
01770664564

930 �মাঃ শিরফুল ইসলাম , �মেহরচ�ী �ুল �মাড়, বাড়ী নং ২৫/১, ওয়াড� নং ২৬, প�া আবািসক এলাকা - ৬২০৭, �বায়ািলয়া, রাজশাহী। , 01722726494
931 �মাঃেমেহদী হাসান , লুেটরচর,শ�ামলাপুর-১৩১০, সাভার, ঢাকা , 01817124107
932 �মাঃ মতলুবর রহমান , বাসা নং ২০ �রাড নং ৩/িব �স�র নং ০৯ উ�রা ঢাকা-১২৩০ , 01737022322
933 �মাঃ মাহমুদুল ইসলাম , #�ম নং -৩৫১১,শহীদ �িৃত হল,বুেয়ট, ঢাকা-১০০০ , 01744340320
934 �মাঃ মইনুল ইসলাম , �হা��ং নং ৫৬ (২য় তলা) িবেনাদপুর বাজার, মিতহার, রাজশাহী , 01731412402
935 �মাঃ সাঈেয়দুল ইসলাম , শহীদ �িৃত হল, �ম নং- ২১১৩, বুেয়ট, ঢাকা - ১০০০। , 01537013457
936 �মাঃ �মাশেফক উ��ন , বাড়ী নংঃ ১১৫, �রাড নংঃ ৮, �মাহা�ািদয়া হাউ�জং িলিমেটড, �মাহা�াদপুর, ঢাকা , 01723457100
937 মাহফুজরু রহমান , প�া আবািসক,চ��মা, রাজশাহী , 01750417224
938 রােশদুল আহসান , 99/6,3A (2nd floor),Nasir Uddin Sarar Len,Koltabazar,Dhaka-1100. , 01611011333
939 �মাঃ ইসমাইল হ� সাইন , ব�বন্ধু �শখ মু�জবুর রহমান হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়, মিতহার-৬২০৫, রাজশাহী। , 01784900050
940 মুহা�দ শাহাদৎ �হাসাইন িস��কী , কাজী িভলা, বাসা নং ৪৯১/৫ পি�ম ভ� �িলয়া, �পাঃ ড� েয়ট, উপেজলাঃ জয়েদবপুর, �জলাঃ গাজীপুর , 01753896598
941 �শখ �মাহা�দ সােয়ম , 194/A, D-2, Imperial Amena Bulding, Tejkunipara, Tejgaon, Dhaka-1215 , 01718642950
942 নািদয়া নূরনাহার , জিহর িনবাস, ৯নং আতশখানা �লন, লালবাগ, ঢাকা - ১২১১, বাসা - ৬ তলায় । , 01515612848
943 �মাঃ মিমন ইসলাম , Fazlul Huq Muslim Hall , Main Building, Room no. 323 , 01713686131
944 মুহা�াদ ইছমত ইনান , ৬৬/৩/এইচ, আপন ঘর,ক�ণা িবিব �লইন, মািনক নগর, ঢাকা-১২০৩ , 01793509446
945 �মা. আবু সাঈদ িময়া , 2304, Shahid Smriti Hall, BUET, Dhaka-1000 , 01838222294
946 �মাঃ আবু তালহা , ৩৩২/িব, মীর মশাররফ �হােসন হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার,ঢাকা-১৩৪২ , 01798443782
947 �মাঃ �তৗিহদুল ইসলাম , Holding no. 141, ward no. 12, Gonokpara, Boalia, Rajshahi , 01717424945
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# আেবদনকারীর নাম
948 �মাঃ ইবেন �দয় , ক� নং ২০৫, শহীদ রিফক-জ�ার হল, জাহা�ীরনগর িব�িবদ�ালয়, সাভার, ঢাকা-১৩৪২ , 01716591423
949 শামীমা সুলতানা , ম�ুজান হল ,রাজশাহী িব�িবদ�ালয় , 01762797306
950 �মাঃ নূর আিমন িবট�  , �সয়দ আমীর আলী হল, রাজশাহী িব�িবদ�ালয়। রাজশাহী-৬২০৫ । , 01732419987
951 �মহতাজ পারভীন , Shirin Mansion, Kashipur, S. O. Cross Road, Post: Daulatpur, Khalishpur Thana, Khulna , 01637080836
952 �মাঃ হািসবুল হাসান , Swadhinata Dibash Hall, BSMRSTU, Gopalganj , 01950405499
953 �মাঃ আবু সাঈদ , Green Valley Residential Area, Textile, Bayzid, Chittagong , 01521222358
954 রাগীব আবসার রমন , ১০১ বািলয়া পুকুর বড় বটতলা �মাড়, বওয়ািলয়া থানা রাজশাহী। , 01774598072
955 Invalid Name
956 �শখ ইয়ািছর আরাফাত , ২২৯/১,িময়াপাড়া, �গাপালগ� সদর-৮১০০, �গাপালগ� �পৗরসভা, �গাপালগ� , 01770262174
957 �মাঃ মিতনুর রহমান , Room No: 321, Fazlul Huq Muslim Hall,University of Dhaka, Ramna, Dhaka-1000. , 01754531642
958 �মা. শাহপরান , Africa Garden(Ground Floor), Lake City, Sylhet City Corporation, Sylhet , 01822456177
959 আশরাফু�াহার , বাসা ৮৬, �রাড-৬, �শেখরেটক,শ�ামলী হাউ�জং, আদাবর, �মাহা�দপুর, ঢাকা-১২০৭ , 01728546972
960 এস, এম, নাজমুস সািকব িপয়াস , Room No: 2302, Shahid Smriti Hall, BUET, Dhaka-1000. , 01755215006
961 �গৗর চাদঁ মজমুদার , ৯/িড, আটলাি�ক হাব �ার, ৩ �ক. এম. দাশ �লন , ওয়ারী , ঢাকা। , 01917716909
962 �মাছাঃ মুসিলমা জাহান , C/O-Md. Mahmudul Hasan (Mamun).Hotel Rowshan, 64, Kaptan Bazar, Dhaka1203. , 01911967130
963 �মাছাঃ ফােতমা আিমন আিঁখ , কিব সুিফয়া কামাল হল, ঢাকা িব�িবদ�ালয় , 01515622710
964 ছােলইকা পারিভন , Kabi Sufia Kamal Hall, University of Dhaka,Dhaka 1000 , 01770941943
965 �মাঃ মাহফুজ িবন ওয়াহাব , ��া�ামার, আইিস�ট �সল, বাংলােদশ ধান গেবষণা ইনি��টউট, গাজীপুর-১৭০১ , 01715138826
966 ফারজানা রহমান , 266,aharnish,north chartha,comilla , 01827276291
967 �মাঃ সিফকুল ইসলাম , �াম: মালভা�া, ডাকঘর: �মাগলবাসা, উপেজলা: কুিড়�াম সদর, �জলা: কুিড়�াম , 01724048736
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