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েরাল নং নাম, িপতা ও মাতার নাম 
1.  সানিজদা আফিরন মু�ী 

িপতাঃ আ�স সালাম 
মাতাঃ খািদজাতুল েকাবরা 

2.  িদলরুবা ইয়াসিমন 
িপতাঃ আ�র রা�াক 
মাতাঃ নূরুন নাহার েবগম 

3.  েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতাঃ েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

4.  শাহিরয়ার আল মাহমুদ 
িপতা- েমাঃ আলতাফ েহােসন 
মাতাঃ শািহনা ইয়াসিমন 

5.  েমাঃ ওবায়দুর রহমান 
িপতা- েমাঃ জালাল উি�ন 
মাতা- েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

6.  েমাহা�দ শাহ েমায়াে�ম 
িপতা- েমাহা�দ আ�র রউফ 
মাতা- নুরু�াহার 

7.  েমাঃ নাজমুল হাছান 
িপতা- েমাঃ েনহারুল ইসলাম 
মাতা- সােজদা েবগম 

8.  েমাঃ মাকসুদুল ইসলাম নািহদ 
িপতা- েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতা- নাছিরন েবগম 

9.  েমাঃ জািকর েহােসন 
িপতাঃ েমাঃ েহােসন 
মাতাঃ েজাৎ�া খাতুন 

10.  প�ব রায় 
িপতাঃ �হাদ চ� রায় 
মাতাঃ র�া রায় 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  জািহদুল হাসান 
িপতাঃ আ�ল জ�ার 
মাতাঃ হািসনা েবগম 

12.  তানিজনা আ�ার 
িপতাঃ েমাঃ আবু সােলক 
মাতাঃ েহেলনা খাতুন 

13.  েমাছাঃ জা�াতুল রুবাইয়া 
িপতাঃ েমাঃ র�ম আলী 
মাতাঃ েমাছাঃ ফােতমা খাতুন 

14.  েমাঃ শিরফুল ইসলাম 
িপতাঃ েমাঃ েমাসেলম উি�ন 
মাতাঃ েমাছাঃ জুেলখা খাতুন 

15.  েমাছাঃ �ণ র্ালী জাহান পা�া 
িপতাঃ েমাঃ চাঁদউ�াহ �ামািনক 
মাতাঃ েমাছাঃ েবদানা খাতুন 

16.  েমাঃ হারুন অর রিশদ 
িপতাঃ আ�ল কু�স 
মাতাঃ েমাছাঃ িলিল েবগম 

17.  রায়হানা জাহান 
িপতাঃ েমাঃ রুহুল আিমন 
মাতাঃ কািরমা জাহান আরা 

18.  তািনয়া ছােদকা জা�াত ত�ী 
িপতাঃ েমাঃ ছােদকুর রহমান 
মাতাঃ জহুরা খাতুন 

19.  সািময়া আফিরন 
িপতাঃ েমাহা�দ আলী 
মাতাঃ েসিলনা আকতার 

20.  ফােতমা তুজ জহুরা 
িপতাঃ েমাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতাঃ মিরয়ম েবগম 

 

 

 

বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি�িটউট 
সাভার, ঢাকা ১৩৪১ 

 
 

০৫/১০/২০১৮ ি�ঃ তািরখ বাংলােদশ �ািণস�দ গেবষণা ইনি�িটউট, সাভার, ঢাকার ৈব�ািনক কম র্কতর্া  (েপাি� 
উৎপাদন) পেদ িলিখত পরী�ায় অংশ�হেণর জে� �াথিমকভােব িনব র্ািচত পরী�াথ�েদর তািলকা। 

িবঃ�ঃ ইেতামে� �াথ�েদর বতর্মান িঠকানায় �েবশপ� ে�রণ করা হেয়েছ। যিদ েকান পরী�াথ� ০৩/১০/২০১৮ ি�ঃ 
তািরেখর মে� �েবশপ� না পান তাহেল আগামী ০৪/১০/২০১৮ ি�ঃ তািরখ অিফস সমেয় ২ (দুই) কিপ পাসেপাট র্ 

সাইেজর ছিবসহ অিতির� পিরচালক, সােপাট র্ সািভ র্স এর সােথ েযাগােযাগ কের �েবশপ� সং�েহর জ� বলা হেলা। 
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21.  েমাঃ রুহুল আিমন 
িপতাঃ েমাঃ শিরফুল আলম 
মাতাঃ নািসমা খাতুন 

22.  েমাছাঃ িরফাত সুলতানা 
িপতাঃ রিফকুল ইসলাম 
মাতাঃ েমাছাঃ নািছমা আ�ার 

23.  শািকল আহেমদ 
িপতাঃ েমাঃ কিবর আহেমদ  
মাতাঃ েকািহনুর েবগম 

24.  েমাঃ আিতকুর রহমান 
িপতাঃ েমাহা�দ আলী 
মাতাঃ রওশন আরা পারভীন 

25.  খািদজা-তুত-তািহরা 
িপতাঃ ড. েমাঃ আ�স ছালাম 
মাতাঃ ফিরদা আকতার 

26.  েমা�া পরাগ ইমাম 
িপতাঃ েমা�া তিববুর রহমান 
মাতাঃ ছালমা রহমান 

27.  িলিপ রাণী সরকার 
িপতাঃ বাদল চ� সরকার 
মাতাঃ সুিচ�া রাণী সরকার 

28.  েমাঃ একরামুল হক 
িপতাঃ েমাঃ েলাকমান হািকম 
মাতাঃ েমাছাঃ আেনায়ারা েবগম 

29.  আিনসুল ইসলাম 
িপতাঃ হািববু�া 
মাতাঃ রােবয়া খাতুন 

30.  ফারহানা েজসিমন িরমা 
িপতাঃ েমাঃ আ�র রিশদ 
মাতাঃ েমাছাঃ সােজদা েবগম 

31.  েমাঃ আহসান উল মারুফ 
িপতাঃ েমাঃ িমজানুর রহমান 
মাতাঃ ফারহানা ইয়াসিমন 

32.  েমাঃ আ�ল আহাদ 
িপতাঃ েমাঃ মাহবুবুর রহমান 
মাতাঃ েমাছাঃ ��া রহমান 

33.  েমাছাঃ লিতফা ইয়াসিমন েকিম 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল ক�ছ সরকার 
মাতাঃ েমাছাঃ িমিন েবগম 

34.  সা�াম েহােসন েরামান খান 
িপতাঃ েমাঃ আবুল কালাম 
মাতাঃ েদেলায়ারা েবগম 

35.  েমাঃ েতৗিহদ উল আিরফ 
িপতাঃ েমাঃ আবু নােসর 
মাতাঃ নাজিনন আখতার বানু 

36.  েমাঃ আসলাম েহােসন 
িপতাঃ মৃতঃ আবুল েহােসন 
মাতাঃ আেলয়া সুলতানা 

37.  েমাঃ মিনরু�ামান 
িপতাঃ েমাঃ শওকত আলী 
মাতাঃ েমাছাঃ সুিফয়া খাতুন 

38.  েমাঃ মারুফ িব�াহ 
িপতাঃ েমাঃ ইয়ািছন আলী 
মাতাঃ শাহানা 

39.  িসনথীয়া আফিরন লীনা 
িপতাঃ েমাঃ েগালাম মু�ািলব 
মাতাঃ িশ�ী আফিরন 

40.  েমাহা�দ ওমর ফারুক 
িপতাঃ েমাহা�দ হািববুর রহমান 
মাতাঃ হািমদা খাতুন 

41.  েমাঃ রিন ইসলাম 
িপতাঃ েমাঃ দুলাল িময়া 
মাতাঃ েমাছাঃ েরােকয়া েবগম 

42.  শারিমন িসকদার ইমা 
িপতাঃ েমাঃ মিতউর রহমান িসকদার 
মাতাঃ রািহমা িসকদার 

43.  েমাঃ জাহা�ীর আলম 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল েমাতািলব 
মাতাঃ জােহরা খাতুন 

44.  েমাঃ রােশদুল ইসলাম 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল জিলল 
মাতাঃ েমাছাঃ েশফালী খাতুন 

45.  েমাঃ শাহ কামাল উি�ন 
িপতাঃ েমাঃ সাইফুল ইসলাম 
মাতাঃ েমাছাঃ মমতা েবগম 

46.  ফারাহ তাবাসসুম 
িপতাঃ আমজাদ েহােসন আক� 
মাতাঃ খুরিশদ জাহান েবগম 

47.  েমাঃ তানিজবুল হাসান 
িপতাঃ েমাঃ শরাফত আলী 
মাতাঃ তাহিমনা েবগম 

48.  েমাঃ রিকবুল হাসান 
িপতা- েমাঃ জহুরুল ইসলাম 
মাতা- েসিলনা খাতুন 

49.  েসতু রায় 
িপতাঃ দয়াল চ� রায় 
মাতাঃ অিমতা রায় 

50.  েমাঃ েরজওয়ানুল হাবীব 
িপতাঃ েমাঃ েমাসেফকুর রহমান 
মাতাঃ েমাছাঃ আিনছা খাতুন 

51.  েমাঃ সালাহ্উ�ীন 
িপতাঃ েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতাঃ ছফুরা েবগম 

52.  েমাঃ েহােসন আলী 
িপতাঃ েমাঃ নসীব উি�ন 
মাতাঃ েমাছাঃ জািমরন েনছা 

53.  েমাহা�দ হািফজুর রহমান 
িপতাঃেমাহা�দ আ�স সা�ার 
মাতাঃ নূরু�াহার েবগম 

54.  েমাঃ েমেহদী হাসান 
িপতাঃ েমাঃ েগালাম িকবিরয়া 
মাতাঃ েমাছাঃ মিরয়ম সুলতানা 
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55.  েমাঃ কুতুেব রা�ানী 
িপতাঃ ইিলয়াসউি�ন আহেমদ 
মাতাঃ েমাসাঃ কােয়মা েবগম 

56.  েমাঃ সািকবুল ইসলাম 
িপতাঃ েমাঃ িসরাজুল ইসলাম 
মাতাঃ বিসরা খাতুন 

57.  রাহাত আরা কিরম 
িপতাঃ এ.এস.এম েরজাউল কিরম 
মাতাঃ ইিলনা কিরম 

58.  মীর আশরাফুল হক 
িপতাঃ আফতাব উি�ন আহেমদ 
মাতাঃ খােতমুন েনছা 

59.  েমাঃ মাসুদুর রহমান 
িপতাঃ েমাঃ েহলাল উি�ন 
মাতাঃ েমাছাঃ নাজমা েবগম 

60.  েমাঃ নূর�বী ইসলাম 
িপতাঃ েমাঃ আমজাদ েহােসন 
মাতাঃ েমাছাঃ নূর েবগম 

61.  তাপসী লীনা 
িপতাঃ মৃত েমাফাে�ল েহােসন 
মাতাঃ নাসরীন আ�ার 

62.  ফাহিমদা খান 
িপতাঃ আ�ল ওয়াদুদ খান 
মাতাঃ ঝণ র্া খান 

63.  জা�াতুল বারী 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল বারী 
মাতাঃ সুলতানা বারী 

64.  নাইমা জামান ি�মা 
িপতাঃ েমাঃ কামরু�ামান 
মাতাঃ েমরীনা জামান 

65.  েমাঃ শাহ্জাহান আলী 
িপতাঃ েমাঃ আবু বকর িসি�ক 
মাতাঃ েমাছাঃ সােলহা েবগম 

66.  �দীপ চ� রায় 
িপতাঃ মাধব চ� রায় 
মাতাঃ বাস�ী েদবী 

67.  িনশাত সালসািবল 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল কােদর 
মাতাঃ ফিরদা ইয়াসিমন 

68.  েমাঃ মাহমুদুল হাসান পাশা 
িপতাঃ েমাঃ আবুল কােশম 
মাতাঃ েরেহনা ইয়াছিমন 

69.  েমাছাঃ শািকলা জাহান 
িপতাঃ েমাঃ কায়সুল আলম 
মাতাঃ হািবলা েফরেদৗসী 

70.  জািময়া ইসিমতা 
িপতাঃ েমাঃ িজ�র রহমান 
মাতাঃ হািদয়া রহমান 

71.  এ.িব.এম. কাউছার আহেমদ 
িপতাঃ কিফল উি�ন আহে�দ 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

72.  েমাঃ েমা�াইন িব�াহ 
িপতাঃ েমাঃ েমাতােকদ িব�াহ 
মাতাঃ িনশওয়াত নাহার 

73.  েক.এম. সা�াম েহােসন 
িপতাঃ মৃতঃ ই�াজ আলী খান 
মাতাঃ েমাছাঃ বুলবুিল খাতুন 

74.  েমাঃ নূেরআলম িসি�ক 
িপতাঃ েমাঃ শাহজাহান আলী 
মাতাঃ েমাছাঃ নূরজাহান েবগম 

75.  েদবাশীষ ঘরামী 
িপতাঃ মিতলাল ঘরামী 
মাতাঃ সুনীিত ঘরামী 

76.  েমাঃ তানভীর কামাল 
িপতাঃম�ফা কামাল 
মাতাঃ িজনাত সুলতানা 

77.  িলিপ রাণী তালুকদার 
িপতাঃ সুশীল চ� তালুকদার 
মাতাঃ অিনতা রাণী তালুকদার 

78.  েমাঃ আবু জাফর 
িপতাঃ েমাঃ জয়নাল আেবদীন 
মাতাঃ েমেহরুন েনছা 

79.  নাজমুল ইসলাম 
িপতাঃ জাহা�ীর েহােসন 
মাতাঃসুলতানা 

80.  েমারেশদা ইয়াছিমন 
িপতাঃ েমাখেলছুর রহমান 
মাতাঃ েমাছাঃ হােফজা েবগম 

81.  েমাঃ ইয়াহ্ইয়া 
িপতাঃ েমাঃ কামরুল হুসাইন 
মাতাঃ েরাশনারা েবগম 

82.  এস.এম. েতায়াহা 
িপতাঃ েমাঃ ই�াইল ফিকর 
মাতাঃ েরােকয়া েবগম 

83.  েমাঃ কাওছার েহাসাইন 
িপতাঃ েমাঃ আঃ লিতফ 
মাতাঃ েমাছাঃ নািছমা েবগম 

84.  জুেয়ল রানা 
িপতাঃ িসরাজ উ�ীন 
মাতাঃ রািবয়া খাতুন 

85.  শাহরীনা আ�ার 
িপতাঃ তােরক েহােসন 
মাতাঃ িফজলা খাতুন 

86.  িমস. আিরফা খাতুন 
িপতাঃ েমাঃ আসাদুল ইসলাম 
মাতাঃিমস েমিরনা েবগম 

87.  আনজুয়ারা খাতুন 
িপতাঃ েমাঃ নজরুল ইসলাম 
মাতাঃ আেলয়া খাতুন 

88.  েমাঃ মাহবুব খান 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল মিতন খান 
মাতাঃ েমাসাঃ হািমদা খাতুন 
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89.  েদবাশীষ সরকার 
িপতাঃ রাসিবহারী সরকার 
মাতাঃ আ�না রাণী সরকার 

90.  েমাঃ মিমনুল েতৗিহদ 
িপতা- মরহুম নূরুল েহােসন 
মাতা- মাহমুদা ইয়াসিমন 

91.  েমাঃ রােশদ ইকবাল িরপন 
িপতাঃ েমাঃ শিহদুল ইসলাম 
মাতাঃ িরনা পারভীন 

92.  েমাঃ আবদু�াহ আল মামুন 
িপতাঃ েমাঃ আইয়ুব আলী 
মাতাঃ ফােতমা েবগম 

93.  িসফাত েহাসাইন জয়া 
িপতা- সেরায়ার েহােসন 
মাতা- সুরাইয়া েহােসন 

94.  েরজাউল কিরম 
িপতাঃ েসকা�র আলী 
মাতাঃ েরেহনা আ�ার 

95.  েমাঃ শামীম হাসান 
িপতাঃ েমাঃ শাহজামান আলী 
মাতাঃ েমাছাঃ শামীমা েবগম 

96.  আইরীন আ�ার 
িপতাঃ েমাঃ আ�ল আিজজ 
মাতাঃ েরহানা খাতুন 

97.  েমাঃ আিতকু�ামান আিতক 
িপতাঃ েমাঃ েমাফা�ল েহােসন 
মাতাঃ েমাছাঃ আি�য়া েবগম 

98.  েমাছাঃ নািসমা আ�ার 
িপতাঃ মৃতঃ বিশর আহেমদ 
মাতাঃেরেহনা েবগম 

99.  ইফেত খায়রুল আলম 
িপতাঃ েমাঃ আেনায়ার েহােসন 
মাতাঃ েমাছাঃ জাহানারা েবগম 

100.  েরজুয়ানুল হক 
িপতাঃ মৃত রিশদুল হক 
মাতাঃ েরৗশনআরা েবগম 

101.  িবপুল চ� রায় 
িপতাঃ অমল চ� রায় 
মাতাঃসুিম�া রাণী 

102.  রিকবুল হাসান 
িপতাঃ চান িময়া 
মাতাঃ েজােবদা েবগম 

103.  েমাঃ রিফকুল ইসলাম 
িপতাঃমৃতঃ েসারহাবুল ইসলাম 
মাতাঃ জয়নব খাতুন  

104. আল-আিমন েহাসাইন 
িপতাঃ আফজাল েহাসাইন 
মাতাঃ আ� মেনায়ারা 

105. েমাঃ কায়ুম েহােসন িনিবড় 
িপতাঃ েমাঃ মকবুল েহােসন 
মাতাঃ িমেসস মমতাজ আ�ার 

106. রািজয়া সুলতানা 
িপতাঃ েমাঃ শওকত আলী 
মাতাঃ নূরজাহান েবগম 

 


