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র োল নং নাম, পিতা ও মাতার নাম 
1.  সানপিদা আফপরন মুন্নী 

পিতাাঃ আব্দুস সালাম 

মাতাাঃ খাপদিাতুল ক াবরা 

2.  পদলরুবা ইয়াসপমন 

পিতাাঃ আব্দুর রাজ্জা  

মাতাাঃ নূরুন নাহার কবগম 

3.  কমাাঃ আননায়ার কহানসন 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল  ানদর 

মাতাাঃ কমাছাাঃ আননায়ারা কবগম 

4.  শাহপরয়ার আল মাহমুদ 

পিতা- কমাাঃ আলতাফ কহানসন 

মাতাাঃ শাপহনা ইয়াসপমন 

5.  কমাাঃ ওবায়দুর রহমান 

পিতা- কমাাঃ িালাল উপিন 

মাতা- কমাছাাঃ করান য়া কবগম 

6.  কমাহাম্মদ শাহ কমায়ানজ্জম 

পিতা- কমাহাম্মদ আব্দুর রউফ 

মাতা- নুরুন্নাহার 

7.  কমাাঃ নািমুল হাছান 

পিতা- কমাাঃ কনহারুল ইসলাম 

মাতা- সানিদা কবগম 

8.  কমাাঃ মা সুদুল ইসলাম নাপহদ 

পিতা- কমাাঃ শাহিাহান আলী 

মাতা- নাছপরন কবগম 

9.  কমাাঃ িাপ র কহানসন 

পিতাাঃ কমাাঃ কহানসন 

মাতাাঃ কিাৎস্না খাতুন 

10.  িল্লব রায় 

পিতাাঃ প্রহাদ চন্দ্র রায় 

মাতাাঃ রত্না রায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  িাপহদুল হাসান 

পিতাাঃ আব্দুল িব্বার 

মাতাাঃ হাপসনা কবগম 

12.  তানপিনা আক্তার 

পিতাাঃ কমাাঃ আবু সানল  

মাতাাঃ কহনলনা খাতুন 

13.  কমাছাাঃ িান্নাতুল রুবাইয়া 

পিতাাঃ কমাাঃ রস্তম আলী 

মাতাাঃ কমাছাাঃ ফানতমা খাতুন 

 

14.  কমাাঃ শপরফুল ইসলাম 

পিতাাঃ কমাাঃ কমাসনলম উপিন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ জুনলখা খাতুন 

15.  কমাছাাঃ স্বর্ ণালী িাহান িান্না 

পিতাাঃ কমাাঃ চাঁদউল্লাহ প্রামাপন  

মাতাাঃ কমাছাাঃ কবদানা খাতুন 

16.  কমাাঃ হারুন অর রপশদ 

পিতাাঃ আব্দুল কুদ্দুস 

মাতাাঃ কমাছাাঃ পলপল কবগম 

17.  রায়হানা িাহান 

পিতাাঃ কমাাঃ রুহুল আপমন 

মাতাাঃ  াপরমা িাহান আরা 

18.  তাপনয়া ছানদ া িান্নাত তন্বী 

পিতাাঃ কমাাঃ ছানদকুর রহমান 

মাতাাঃ িহুরা খাতুন 

19.  সাপময়া আফপরন 

পিতাাঃ কমাহাম্মদ আলী 

মাতাাঃ কসপলনা আ তার 

20.  ফানতমা তুি িহুরা 

পিতাাঃ কমাাঃ কমাখনলছুর রহমান 

মাতাাঃ মপরয়ম কবগম 

 

 

বাাংলানদশ প্রাপর্সম্পদ গনবষর্া ইনপিটিউট 
সাভার, ঢা া ১৩৪১ 

 

 

১২/১০/২০১৮ খ্রিঃ তোখ্ খ বোংলোদেশ প্রোখ্িসম্পে গদবষিো ইনখ্িটিউট, সোভো , ঢোকো  ববজ্ঞাপন   ম ণ তণা  (প্রার্ী 

উৎিাদন) পদে খ্লখ্খত প ীক্ষোয় অংশগ্রহদি  জদে প্রোথখ্িকভোদব খ্নব বোখ্িত প ীক্ষোথীদে  তোখ্লকো। 

খ্বিঃদ্রিঃ ইদতোিদে প্রোথীদে  বতবিোন ঠিকোনোয় প্রদবশপত্র রপ্র ি ক ো হদয়দে। যখ্ে রকোন প ীক্ষোথী ১০/১০/২০১৮ খ্রিঃ 

তোখ্ দখ  িদে প্রদবশপত্র নো পোন তোহদল আগোিী ১১/১০/২০১৮ খ্রিঃ তোখ্ খ অখ্িস সিদয় ২ (দুই) কখ্প পোসদপোট ব 

সোইদজ  েখ্বসহ অখ্তখ্ ক্ত পখ্ িোলক, সোদপোট ব সোখ্ভ বস এ  সোদথ রযোগোদযোগ কদ  প্রদবশপত্র সংগ্রদহ  জে বলো হদলো। 
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21.  কমাাঃ রুহুল আপমন 

পিতাাঃ কমাাঃ শপরফুল আলম 

মাতাাঃ নাপসমা খাতুন 

22.  কমাছাাঃ পরফাত সুলতানা 

পিতাাঃ রপফকুল ইসলাম 

মাতাাঃ কমাছাাঃ নাপছমা আক্তার 

23.  শাপ ল আহনমদ 

পিতাাঃ কমাাঃ  পবর আহনমদ  

মাতাাঃ ক াপহনুর কবগম 

24.  কমাাঃ আপতকুর রহমান 

পিতাাঃ কমাহাম্মদ আলী 

মাতাাঃ রওশন আরা িারভীন 

25.  খাপদিা-তুত-তাপহরা 

পিতাাঃ ড. কমাাঃ আব্দুস ছালাম 

মাতাাঃ ফপরদা আ তার 

26.  কমাল্যা িরাগ ইমাম 

পিতাাঃ কমাল্যা তপববুর রহমান 

মাতাাঃ ছালমা রহমান 

27.  পলপি রার্ী সর ার 

পিতাাঃ বাদল চন্দ্র সর ার 

মাতাাঃ সুপচত্রা রার্ী সর ার 

28.  কমাাঃ এ রামুল হ  

পিতাাঃ কমাাঃ কলা মান হাপ ম 

মাতাাঃ কমাছাাঃ আননায়ারা কবগম 

29.  আপনসুল ইসলাম 

পিতাাঃ হাপববুল্লা 

মাতাাঃ রানবয়া খাতুন 

30.  ফারহানা কিসপমন পরমা 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুর রপশদ 

মাতাাঃ কমাছাাঃ সানিদা কবগম 

31.  কমাাঃ আহসান উল মারুফ 

পিতাাঃ কমাাঃ পমিানুর রহমান 

মাতাাঃ ফারহানা ইয়াসপমন 

32.  কমাাঃ আব্দুল আহাদ 

পিতাাঃ কমাাঃ মাহবুবুর রহমান 

মাতাাঃ কমাছাাঃ স্বপ্না রহমান 

33.  কমাছাাঃ লপতফা ইয়াসপমন ক পম 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল  দ্দুছ সর ার 

মাতাাঃ কমাছাাঃ পমপন কবগম 

34.  সািাম কহানসন করামান খান 

পিতাাঃ কমাাঃ আবুল  ালাম 

মাতাাঃ কদনলায়ারা কবগম 

35.  কমাাঃ কতৌপহদ উল আপরফ 

পিতাাঃ কমাাঃ আবু নানসর 

মাতাাঃ নািপনন আখতার বানু 

36.  কমাাঃ আসলাম কহানসন 

পিতাাঃ মৃতাঃ আবুল কহানসন 

মাতাাঃ আনলয়া সুলতানা 

37.  কমাাঃ মপনরুজ্জামান 

পিতাাঃ কমাাঃ শও ত আলী 

মাতাাঃ কমাছাাঃ সুপফয়া খাতুন 

38.  কমাাঃ মারুফ পবল্লাহ 

পিতাাঃ কমাাঃ ইয়াপছন আলী 

মাতাাঃ শাহানা 

39.  পসনথীয়া আফপরন লীনা 

পিতাাঃ কমাাঃ কগালাম মুত্তাপলব 

মাতাাঃ পশল্পী আফপরন 

40.  কমাহাম্মদ ওমর ফারু  

পিতাাঃ কমাহাম্মদ হাপববুর রহমান 

মাতাাঃ হাপমদা খাতুন 

41.  কমাাঃ রপন ইসলাম 

পিতাাঃ কমাাঃ দুলাল পময়া 

মাতাাঃ কমাছাাঃ করান য়া কবগম 

42.  শারপমন পস দার ইমা 

পিতাাঃ কমাাঃ মপতউর রহমান পস দার 

মাতাাঃ রাপহমা পস দার 

43.  কমাাঃ িাহাঙ্গীর আলম 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল কমাতাপলব 

মাতাাঃ িানহরা খাতুন 

44.  কমাাঃ রানশদুল ইসলাম 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল িপলল 

মাতাাঃ কমাছাাঃ কশফালী খাতুন 

45.  কমাাঃ শাহ  ামাল উপিন 

পিতাাঃ কমাাঃ সাইফুল ইসলাম 

মাতাাঃ কমাছাাঃ মমতা কবগম 

46.  ফারাহ তাবাসসুম 

পিতাাঃ আমিাদ কহানসন আ ন্দ 

মাতাাঃ খুরপশদ িাহান কবগম 

47.  কমাাঃ তানপিবুল হাসান 

পিতাাঃ কমাাঃ শরাফত আলী 

মাতাাঃ তাহপমনা কবগম 

48.  কমাাঃ রপ বুল হাসান 

পিতা- কমাাঃ িহুরুল ইসলাম 

মাতা- কসপলনা খাতুন 

49.  কসতু রায় 

পিতাাঃ দয়াল চন্দ্র রায় 

মাতাাঃ অপমতা রায় 

50.  কমাাঃ করিওয়ানুল হাবীব 

পিতাাঃ কমাাঃ কমাসনফকুর রহমান 

মাতাাঃ কমাছাাঃ আপনছা খাতুন 

51.  কমাাঃ সালাহ্উিীন 

পিতাাঃ কমাাঃ শাহিাহান আলী 

মাতাাঃ ছফুরা কবগম 

52.  কমাাঃ কহানসন আলী 

পিতাাঃ কমাাঃ নসীব উপিন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ িাপমরন কনছা 

53.  কমাহাম্মদ হাপফজুর রহমান 

পিতাাঃনমাহাম্মদ আব্দুস সাত্তার 

মাতাাঃ নূরুন্নাহার কবগম 

54.  কমাাঃ কমনহদী হাসান 

পিতাাঃ কমাাঃ কগালাম প বপরয়া 

মাতাাঃ কমাছাাঃ মপরয়ম সুলতানা 
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55.  কমাাঃ কুতুনব রাব্বানী 

পিতাাঃ ইপলয়াসউপিন আহনমদ 

মাতাাঃ কমাসাাঃ  ানয়মা কবগম 

56.  কমাাঃ সাপ বুল ইসলাম 

পিতাাঃ কমাাঃ পসরাজুল ইসলাম 

মাতাাঃ বপসরা খাতুন 

57.  রাহাত আরা  পরম 

পিতাাঃ এ.এস.এম করিাউল  পরম 

মাতাাঃ ইপলনা  পরম 

58.  মীর আশরাফুল হ  

পিতাাঃ আফতাব উপিন আহনমদ 

মাতাাঃ খানতমুন কনছা 

59.  কমাাঃ মাসুদুর রহমান 

পিতাাঃ কমাাঃ কহলাল উপিন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ নািমা কবগম 

60.  কমাাঃ নূরন্নবী ইসলাম 

পিতাাঃ কমাাঃ আমিাদ কহানসন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ নূর কবগম 

61.  তািসী লীনা 

পিতাাঃ মৃত কমাফানজ্জল কহানসন 

মাতাাঃ নাসরীন আক্তার 

62.  ফাহপমদা খান 

পিতাাঃ আব্দুল ওয়াদুদ খান 

মাতাাঃ ঝর্ ণা খান 

63.  িান্নাতুল বারী 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল বারী 

মাতাাঃ সুলতানা বারী 

64.  নাইমা িামান পপ্রমা 

পিতাাঃ কমাাঃ  ামরুজ্জামান 

মাতাাঃ কমরীনা িামান 

65.  কমাাঃ শাহ্িাহান আলী 

পিতাাঃ কমাাঃ আবু ব র পসপি  

মাতাাঃ কমাছাাঃ সানলহা কবগম 

66.  প্রদীি চন্দ্র রায় 

পিতাাঃ মাধব চন্দ্র রায় 

মাতাাঃ বাসন্তী কদবী 

67.  পনশাত সালসাপবল 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল  ানদর 

মাতাাঃ ফপরদা ইয়াসপমন 

68.  কমাাঃ মাহমুদুল হাসান িাশা 

পিতাাঃ কমাাঃ আবুল  ানশম 

মাতাাঃ করনহনা ইয়াছপমন 

69.  কমাছাাঃ শাপ লা িাহান 

পিতাাঃ কমাাঃ  ায়সুল আলম 

মাতাাঃ হাপবলা কফরনদৌসী 

70.  িাপময়া ইসপমতা 

পিতাাঃ কমাাঃ পিল্লুর রহমান 

মাতাাঃ হাপদয়া রহমান 

71.  এ.পব.এম.  াউছার আহনমদ 

পিতাাঃ  পফল উপিন আহনম্মদ 

মাতাাঃ করান য়া কবগম 

72.  কমাাঃ কমাস্তাইন পবল্লাহ 

পিতাাঃ কমাাঃ কমাতান দ পবল্লাহ 

মাতাাঃ পনশওয়াত নাহার 

73.  ক .এম. সািাম কহানসন 

পিতাাঃ মৃতাঃ ইন্তাি আলী খান 

মাতাাঃ কমাছাাঃ বুলবুপল খাতুন 

74.  কমাাঃ নূনরআলম পসপি  

পিতাাঃ কমাাঃ শাহিাহান আলী 

মাতাাঃ কমাছাাঃ নূরিাহান কবগম 

75.  কদবাশীষ ঘরামী 

পিতাাঃ মপতলাল ঘরামী 

মাতাাঃ সুনীপত ঘরামী 

76.  কমাাঃ তানভীর  ামাল 

পিতাাঃমন্তুফা  ামাল 

মাতাাঃ পিনাত সুলতানা 

77.  পলপি রার্ী তালু দার 

পিতাাঃ সুশীল চন্দ্র তালু দার 

মাতাাঃ অপনতা রার্ী তালু দার 

78.  কমাাঃ আবু িাফর 

পিতাাঃ কমাাঃ িয়নাল আনবদীন 

মাতাাঃ কমনহরুন কনছা 

79.  নািমুল ইসলাম 

পিতাাঃ িাহাঙ্গীর কহানসন 

মাতাাঃসুলতানা 

80.  কমারনশদা ইয়াছপমন 

পিতাাঃ কমাখনলছুর রহমান 

মাতাাঃ কমাছাাঃ হানফিা কবগম 

81.  কমাাঃ ইয়াহ্ইয়া 

পিতাাঃ কমাাঃ  ামরুল হুসাইন 

মাতাাঃ করাশনারা কবগম 

82.  এস.এম. কতায়াহা 

পিতাাঃ কমাাঃ ইস্রাইল ফপ র 

মাতাাঃ করান য়া কবগম 

83.  রিোিঃ কোওেো  রহোসোইন 

খ্পতোিঃ রিোিঃ আিঃ লখ্তি 

িোতোিঃ রিোেোিঃ নোখ্েিো রবগি 

84.  জুদয়ল  োনো 

খ্পতোিঃ খ্স োজ উদ্দীন 

িোতোিঃ  োখ্বয়ো খোতুন 

85.  শাহরীনা আক্তার 

পিতাাঃ তানর  কহানসন 

মাতাাঃ পফিলা খাতুন 

86.  পমস. আপরফা খাতুন 

পিতাাঃ কমাাঃ আসাদুল ইসলাম 

মাতাাঃপমস কমপরনা কবগম 

87.  আনজুয়ারা খাতুন 

পিতাাঃ কমাাঃ নিরুল ইসলাম 

মাতাাঃ আনলয়া খাতুন 

88.  কমাাঃ মাহবুব খান 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল মপতন খান 

মাতাাঃ কমাসাাঃ হাপমদা খাতুন 
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89.  কদবাশীষ সর ার 

পিতাাঃ রাসপবহারী সর ার 

মাতাাঃ আল্পনা রার্ী সর ার 

90.  কমাাঃ মপমনুল কতৌপহদ 

পিতা- মরহুম নূরুল কহানসন 

মাতা- মাহমুদা ইয়াসপমন 

91.  কমাাঃ রানশদ ই বাল পরিন 

পিতাাঃ কমাাঃ শপহদুল ইসলাম 

মাতাাঃ পরনা িারভীন 

92.  কমাাঃ আবদুল্লাহ আল মামুন 

পিতাাঃ কমাাঃ আইয়ুব আলী 

মাতাাঃ ফানতমা কবগম 

93.  পসফাত কহাসাইন িয়া 

পিতা- সনরায়ার কহানসন 

মাতা- সুরাইয়া কহানসন 

94.  করিাউল  পরম 

পিতাাঃ কস ান্দর আলী 

মাতাাঃ করনহনা আক্তার 

95.  কমাাঃ শামীম হাসান 

পিতাাঃ কমাাঃ শাহিামান আলী 

মাতাাঃ কমাছাাঃ শামীমা কবগম 

96.  আইরীন আক্তার 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল আপিি 

মাতাাঃ করহানা খাতুন 

97.  কমাাঃ আপতকুজ্জামান আপত  

পিতাাঃ কমাাঃ কমাফাজ্জল কহানসন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ আপিয়া কবগম 

98.  কমাছাাঃ নাপসমা আক্তার 

পিতাাঃ মৃতাঃ বপশর আহনমদ 

মাতাাঃনরনহনা কবগম 

99.  ইফনত খায়রুল আলম 

পিতাাঃ কমাাঃ আননায়ার কহানসন 

মাতাাঃ কমাছাাঃ িাহানারা কবগম 

100.  করজুয়ানুল হ  

পিতাাঃ মৃত রপশদুল হ  

মাতাাঃ করৌশনআরা কবগম 

101.  পবপুল চন্দ্র রায় 

পিতাাঃ অমল চন্দ্র রায় 

মাতাাঃসুপমত্রা রার্ী 

102.  রপ বুল হাসান 

পিতাাঃ চান পময়া 

মাতাাঃ কিানবদা কবগম 

103.  কমাাঃ রপফকুল ইসলাম 

পিতাাঃমৃতাঃ কসারহাবুল ইসলাম 

মাতাাঃ িয়নব খাতুন  

104.  কমাছাাঃ ফানতমা তুি কিাহরা 

পিতাাঃ কমাাঃ আব্দুল মপিদ 

মাতাাঃ নািমা খাতুন 

105.  িাপ য়া সুলতানা 

পিতাাঃ কমাাঃ িয়নাল আনবদীন 

মাতাাঃ কসপলনা আনবদীন 

106.  উনম্ম পশহা আলম 

পিতাাঃ শাহ আলম রানা 

মাতাাঃআনরফা আক্তার 

 

 


