
িমক 
নং

াথ র নাম ও িপতার 
নাম

বতমান কানা ায়ী কানা াথ র জ  
তািরখ

িনজ জলা িশ াগত যা তা ও া  ড 
পেয়

াংক াফট/ প-
অডােরর ন র ও 
তািরখ

টাকার 
পিরমান

ম

১ জািহ ল ইসলাম, 
িপতা: মক ল 
হােসন।

সং ামিশ ল, গালাবাড়ী, 
১৯৯৬, ম র, টাংগাইল।

সং ামিশ ল, 
গালাবাড়ী, ১৯৯৬, 

ম র, টাংগাইল।

০১/০৩/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.৫০, 
এস.এইচ.িস.-৪.২০, 
িব.এস.এস.-২য় ণী। 
এম.এস.এস.-২য় ণী।

০৭২৫৭৭২, 
০১/০১/২০১৭।

৩০০/-

২ মাঃ সােহল িময়া, 
িপতা: ফজ ল হক।

হাি  নং-৩৮৫, 
সা য়া, কািলহাত 
পৗরসভা (৫নং ওয়াড), 

কািলহাতী, ১৯৭০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

হাি  নং-৩৮৫, 
সা য়া, কািলহাত 
পৗরসভা (৫নং ওয়াড), 

কািলহাতী, ১৯৭০, 
কািলহাতী, টাংগাইল।

৩০/১২/১৯৮৭ টাংগাইল। এস.এস.িস.-৩.২৫, 
এস.এইচ.িস.-৪.১০, 
িব.এস.এস.-৩.৩২। 
এম.এস.এস.-৩.২৪।

৬৮২৬৩৫২, 
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪ আিম ল ইসলাম ,  
িপতা: নািসর ফরািজ 
।

ব র রাম র,  িছলারচর 
িছলারচর -৭৯০০ 
মাদারী র সদর 
মাদারী র.

ব র রাম র,  
িছলারচর িছলারচর -
৭৯০০ মাদারী র সদর 
মাদারী র.

          
২০/০১/১৯৯২

মাদাির র দািখল.  - ৫.০০ ,  আিমল -  
৫.০০ ,    িব.এস. এস. -৩.৩৯ ,

৯৯০৪৭৩৪,    
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫ মাহা াদ 
তাফােয়ল  হােসন,  

       িপতা: শাম ল 
হক ।

৬০৭/১,িস অবকাশ িভলা  
িস ক  ১নং ওয়াড , 
িখলগাও ১২১৯ িখলগাও  
ঢাকা  ।

ম মদার বাড়ী  মশা্ ইদ 
 ৫নং সদর ইউিনয়ন 
রাম র নওহাটা, ৩৬১০ 
হািজগ জ চাদ র ।

        
২৪/১২/১৯৯১

     চাদ র এম.এস.এস.-৩.৭৪,  
িব.এস.এস.-  থম িবভাগ ,     
        এইচ. এস. িস - ৪.১০ 
দািখল . ৪.২৫ ,

১৩০৯৯০৪,  
০৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬ মা : িমজা র  
রহমান িপতা : মা: 
আ ল জিলল ।

দােসর হাট, বাজার  
দি ন আড়ািলয়া চাদ র , 
শ ু র খােসর হাট ৮৩৫০ 

মি ন ভালা ।

দােসর হাট, বাজার  
দি ন আড়ািলয়া চাদ র 
, শ ু র খােসর হাট 
৮৩৫০ মি ন ভালা 
।

  ০১/০১/১৯৮৯       ভালা দািখল -৪.০৮         এইচ. 
এস. িস- ৪.১০  িব. এস.এস- 
৩.৩২  এম.এস.এস-৩.৩২

 ০৫৬২৮৮২,  
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার
জন শাসন ম ণালয়

বাংলােদশ কমচারী ক াণ বাড
                                      গেবষণা অিফসার পেদ যা  আেবদনস েহর তািলকা:                                                  

(িব. . াথ েদর কানায় িলিখত পরী ার েবশপ  রণ করা হেয়েছ। কান কারেণ কান াথ  েবশপ  না পেল এক কিপ ছিবসহ ৯/০৩/২০১৭ ি . তািরেখ বাংলােদশ কমচারী ক াণ বােডর 
ধান কাযালেয় যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা যাে ।)



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৭ মাহা াদ 
শাখাওয়াত হােসন । 
 িপতা : মাহা াদ 
সিফ র রহমান ।

হাজী গালাম মা ফা 
হাি ং -৪৮৪ ব 

ধামািলয়া , সরকাির 
কেলজ রাড  হাট া  
কিম: স ার সংল  
ওয়াড -৬ চাটিখল ৩৮৭০ 
চাটিখল   নায়াখালী ।

আিলয়ার বাড়ী  
শারসাক  িচপাড়া, 

উওর শারসাক বাজার 
৩৬২০ শাহরাি স, 
চাদ র ।

     
০১/০৮/১৯৮৯

          
চাদ র

দািখল -৪.৭৫        এইচ. এস. 
িস- ৪.২০  িব. এস.এস- ৩.৭৩ 
এম.এস.এস-৩.৬৭

৮২৬১৪১৬,   
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৮ মা: মাহতা র 
রহমান,  িপতা : মা: 
 রিময়া ।

আর এম .এস এ ার 
াইজ পীড়বাড়ী, 
মইনেরাড ৩৪০০ 
া নবাড়ীয়া

মশাইর ( পি ম পাড়া 
)  তালশহর  বাহা র র 
৩৪০০ আ গনজ 
া নবািড়য়া  ।

       
১৫/০১/১৯৮৮

    
া নবাড়ীয়া

এস.এস.িস -২.৮৮     এইচ. 
এস. িস-৩.০০  িব. এস.এস- 
৩.০১ এম.এস.এস-২.৯৯

২৪৮৫৮৬৯, 
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৯ হাসান কিবর , িপতা 
- মা: ল ইসলাম

শশদী হাউজ, ১৪ নং রাড 
ক াণ র, ১১ নং িমর র 
১২১৬ ঢাকা ।

৪৮৩ নং বাসা , 
নলডাংগা রাড , 
খড়া িন ১৭ নং 
নলডাংগা রাজবাটী 
৭৩৫০ িঝনাইদহ

       
০৫/১২/১৯৯৩

      
িঝনাইদহ

দািখল.  - ৪.৮১  আিলম -  
৫.০০ িব.এস. এস. -৩.৩৭  
এম.এস.এস.-৩.৫৩

০৮২৪০২১  
,০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০ এস.এম সরাত 
জাহান , িপতা :  
এস. এম. শাহ জাহান

মা: তির ল ইসলাম   
পা মা ােরর বাসভবন , 

ঢাকা সদর , ধান  ডাকঘর 
ঢাকা -১১০০ .

াম : ক ী  পা: 
রফারিদয়া  , উপেজলা : 
দাউদকাি    জলা : 

িম া  ।

     
০১/০১/১৯৯২

       িম া এস.এস.িস -৪.৩১ এইচ. এস. 
িস-৪.৮০ াতক ,- ৩.৫৮

৯৯০৪৭০৫,  
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১ মাছা: জােসফাইন 
আ ার  িপতা:  মা: 
আ র  রউফ 
সরকার ।

রানা লাইে ির ,রং র 
রাড া: মা: হািম ল 

হক  , পলাশবাড়ী সদর 
ইউিনয়ন পলাশবাড়ী  
৫৭৩০ পলাশবাড়ী 
,গা্ ইবা া

মা: আ র রউফ 
সরকার,  াম   : িশ ল 
তলা িকেশারবাড়ী 
ই্ উিনয়ন  কাশীয়াবাড়ী 
৫৭৩০ পলাশবাড়ী  
গাইবা া ।

  ০১/০৭/১৯৮৭       
গাইবা া

এস.এস.িস -৩.৬৯   এইচ. 
এস. িস-৪.১০  িব. এস.এস- 
১ম ণ এম.এস.এস  -১ম  

ণী.

১৯৮৫৪৭৫,  
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২ জয়   র জন     
িবজয় রী  িপতা:  

র জণ   িবজয় রী

আহ সান  উ াহ হল     ম 
নং  - ৩৫৪  েয়ট  ঢাকা -
১০০০ ।

হািজনগর ,৬৫৩০ 
িনয়ামত র  নওগা ।

২২/১১/১৯৮৮            
নওগা

এস.এস.িস -৪.৪৪ এইচ.এস. 
িস-৩.৭০ অনাস -১ম ণী    
মা াস -১ম ণী

৮৫৪২০৮১,  
১০/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৩ হল আিমন      
িপতা : গালাম 
মা ফা

াম :আটঘিরয়া  ধান গড়া 
আটঘিরয়া ,৬৭২০ 
রায়গ জ িসরাজগ জ ।

াম :আটঘিরয়া  ধান 
গড়া আটঘিরয়া ,৬৭২০ 
রায়গ জ িসরাজগ জ ।

০৬/০১/১৯৮৭         
িসরাজগ জ

দািখল -৩.৬৭        এইচ. এস. 
িস- ৩.৫০  িব. এস.এস- ২.৭৬

০৮৯৬৩২৫,  
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬ মা: আ ল কালাম 
আজাদ , িপতা : মা: 
আ ল গ র ।

দাতমািনকা, দাতমািনকা   
    ন ী াম ,ওয়াড ০১ 
রনবাঘা ৫৮৬০ ন ী াম  
ব ড়া

দাতমািনকা, দাতমািনকা 
      ন ী াম ,ওয়াড ০১ 
রনবাঘা ৫৮৬০ ন ী াম  
ব ড়া

২৯/১১/১৯৮৭            
ব ড়া

এস.এস.িস -৩.৬৯  এইচ. এস. 
িস-৩.৬০,  অনাস -২য় ণী   
মা াস -২য় ণী

 ৬৭৬৯০২২, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭ জাহান লশান , 
িপতা: মা: আ ল 
মিজদ

১৫৭ ব -িড ,৫নং 
উপশহর ,ইউিনয়ন পিরষদ 
ন ন উপশহর ৭৪০১ 
যেশার  সদর যেশার ।

১৫৭ ব -িড ,৫নং 
উপশহর ,ইউিনয়ন 
পিরষদ ন ন উপশহর 
৭৪০১ যেশার  সদর 
যেশার ।

০৪/০৭/১৯৮৭         যেশার এস.এস.িস -৪.১৩, এইচ. এস. 
িস-৪.২০ িব. এস. এস  -২য় 

ণী.  এম .এস. এস _ ২য় 
ণী  .

১২৭৭৪৩৩,  
১৫/১২/২০১৭

৩০০/-

১৮ ইফফাত আরা র  
িপতা: মা: ইকবাল 
হােসন ।

৭১১/৫, রাড নং ১১ 
বাই ল আমান হাউিজং 
সাসাই  আিদবর  পা: 

ঢাকা

৫/৬অি কা চরণ খাজী 
ি ট থানাপাড়া ি য়া  
,৭০০০  ি য়া সদর,  

ি য়া

     
০৪/০৮/১৯৯৩

           
ি য়া

 এস.এস.িস -৫.০০এইচ. এস. 
িস-৫.০০  অনাস -৩.৭৭  
মা াস -৩.৬০

২৬০৭৩৯২/০৫ 
,১০০১২০১৭

৩০০/-

১৯ ববেন র  বমন  
িপতা: ত: 

লেমাহন বমন

দি ন গাবধা , গা র  
, গা র ৫৫০১  
আিদতমারী,  লালমিনরহাট

দি ন গাবধা , গা র  
, গা র ৫৫০১  
আিদতমারী,  
লালমিনরহাট

৩০/০৭/১৯৮৭     
লালমিনরহা

ট

 এস.এস.িস- এ ড   এইচ. 
এস. িস-এ গ  িব. এস.এস- 
৩.৩২  এম.এস.এস-৩.৩২

৩৮০৭৮৪৭,         
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

২০ নািহদা আ ার,       
িপতা- মা: বাদশা 
িময়া

আ র সা ার সােরং 
বািড়, ভবানী র, 
ফেতহ র, মদনহাট-
৪৩৩০, হাটহাজারী, 
চ াম।

আ র সা ার সােরং 
বািড়, ভবানী র, 
ফেতহ র, মদনহাট-
৪৩৩০, হাটহাজারী, 
চ াম।

০১/১২/১৯৯০ চ াম এস.এস.িস-৩.৯৪, 
এইচ.এস.িস-২.৮০  
িব.এস.এস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-২য় িবভাগ

৮৭৫৯৮৮৫,           
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-

২১ মা: সাই র রহমান, 
    িপতা: মা: আ ল 
কােশম মীর

াম+ইউিনয়ন:ভাত াম, 
ভাত াম-৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

াম+ইউিনয়ন:ভাত াম, 
ভাত াম-৫৭১০, 
সা া র, গাইবা া।

০১/০১/১৯৯৩ গাইবা া এস.এস.িস-৪.৮১, এইচ.এস.িস-
৪.২০  িব.এস.এস-৩.২৪

৫৪৪৭১১৮,      
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

২২ মা: নািহদ হাসান, 
িপতা: মা: ছায়াল 
উি ন

৬৫/১, (৪থ তলা), 
িনউপ ন, ২৩, 
িনউমােকট-১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

কসবা, ৬(কসবা), 
ধানেখালা-৭১১০, গাংনী, 
মেহর র, ঢাকা।

০৪/০২/১৯৯২ মেহর র এস.এস.িস-৪.২৫, এইচ.এস.িস-
৪.৪০  িব.এস.এস-৩.৩৭

০৭৭১৪৫৫,       
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-

২৩ িবভাস চাকমা, 
িপতা: যতীন িবকাশ 
চাকমা

উ র খবং িড়য়া, 
খাগড়াছিড়-৪৪০০, 
খাগড়াছিড়, খাগড়াছিড়।

উ র খবং িড়য়া, 
খাগড়াছিড়-৪৪০০, 
খাগড়াছিড়, খাগড়াছিড়।

২১/১০/১৯৮৭ খাগড়াছিড় এস.এস.িস-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৩.১০  
িব.এস.এস-২.৯১, এম.এস.এস-
৩.০৪

১২০১৪৬৯,      
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

২৪ স য় দ,               
িপতা: িশব কাশ দ

বাসা: ১৪৮(প ম তলা)  
িমর র-৭, ৬নং ওয়াড, 
িমর র-১২১৬, প বী-
১২১৬, পর।লবী, ঢাকা।

িশ  বা র বাসা, 
মি রপাড়া, িশ াপাড়া, 
৫নং ওয়াড, 
আেলকজা ার-
৩৭৩০,রামগিত, ঢাকা।

০৯/০৫/১৯৮৮ ল ী র এস.এস.িস-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস-৩.৭০  
িব.এস.এস-২য় 

নী,এম.এস.এস-২য় নী

০৬৬৬৫১৬,        
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

২৫ আি য়া খানম,  
িপতা: খ কার 
আফতাব হােসন

বাড়ী নং-১১০, ব 
শলা িনয়া, ৭নংওয়াড, 

মংলা-৯৩৫০, মংলা, 
বােগরহাট।

বাড়ী নং-১১০, ব 
শলা িনয়া, ৭নং ওয়াড, 

মংলা-৯৩৫০, মংলা, 
বােগরহাট।

০৫/০১/১৯৮৭ বােগরহাট এস.এস.িস- ৩.৫০  
এইচ.এস.িস-৪.৪০  িব.এস.এস-
 ২য় নী , এম.এস.এস-
১মে নী, িব.এড-১ম নী

১২৭৭৫৪২,          
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৬ মাহ র রহমান,  
িপতা:আব ল মা ান

মা: আেনায়ার হােসন, 
িব-১৩, ই-৬, আলেহলাল 
জান, এিজিব কেলানী, 

িজিপও-১০০০, মিতিঝল, 
ঢাকা।

হাজী আৰ হা ান, ব 
িবদ খালী,        ৪ নং 
দউলী িবদখালী 

ইউিনয়ন, িবদখালী-
৮৬১০, িমজাগ , 
প য়াখালী।

২১/১১/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস-২.৩৮ এইচ.এস.িস-
৩.৯০ িব.এস.এস-২য় 

ণী,এম.এস.এস- ২য় নী

০৫৬৪৯১৬,       
১৩/০১/২০১৭

৩০০/-

২৭ মা: মেহদী হাসান,  
 িপতা: মা; জােন 
আলম

লন-৪, িমর র-৬, 
িমর র এসও-১২১৬, 
ঢাকা।

দােমর জ ল, গাসাইর 
হাট-৮০৫০, 
গাসাইরহাট, শরীয়ত র।

৩১/১২/১৯৯২ শরীয়ত র এস.এস.িস-৪.৭৫, এইচ.এস.িস-
৪.৭০, িব.এস.এস-৩.১৫

০৯২২১৭৩,  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

২৮ ্ া রানী িম ,    
িপতা: উ র রানী িম

মিহলা কেলজ রাড, 
মাহন র, মাহন র, 

মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

মিহলা কেলজ রাড, 
মাহন র, মাহন র, 

মিনরাম র-৭৪৪০, 
মিনরাম র, যেশার।

০৪/০২/১৯৮৮ যেশার এস.এস.িস-২.৮১ এইচ.এস.িস-
৩.৮০ িব.এস.এস-২য় নী, 
এম.এস.এস-২য় ণী

৭৬৬৮৬৮৭,       
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

২৯ সিলম আহেমদ 
িরয়াদ, িপতা: 
মাহা দ শাহজাহান

২৭৫, ৪থ তলা, ই ান 
হাউিজং, প বী, পনগর, 
িমর র-১২১৬, পনগর, 
ঢাকা।

পি ম ীেপ র, মারগ 
মহল, ০৮ নং ওয়াড, 
হােসন র পৗরসভা, 
হােসন র-২৩২০, 
হােসন র, িকেশারগ ।

০৫/১০/১৯৯২ িকেশারগ এস.এস.িস-৩.২৫, 
এইচ.এস.িস-৪.৫০, িব.এস.এস-
৩.১৬

১৮০৭৭৮৭,        
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩০ জিহ ল ইসলাম, 
িপতা: আব ল হািলম

২৪/১, িনউ প ন লাইন, 
িনউ মােকট-১২০৫, 
লালবাগ, ঢাকা।

হােফজ ঞা বাড়ী, 
ছা র, ৩ নং ওয়াড, 

মাওলানা বাজার, 
৩৮৫০, কা ানীগ , 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৯২ নায়াখালী দািখল-৪.৫৮, আিলম-৪.৫৮,   
িব.এস.এস-৩.০৬

০৭১৫৫৮৭,     
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৩১ সানিজদা ইসলাম,   
িপতা: মা: সাই ল 
ইসলাম

কাইতকাই, ঘাটাইল, 
ঘাটাইল-১৯৮০, ঘাটাইল, 
টা াইল।

কাইতকাই, ঘাটাইল, 
ঘাটাইল-১৯৮০, 
ঘাটাইল, টা াইল।

০১/০১/১৯৯৩ টা াইল এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.৮০, িব.এস.এস-
 ৩.৩৩, এম.এস.এস-৩.৫০

১২৭৭৪২৫,    
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৩ মা: মাখেল র 
রহমান ঞা, িপতা: 

নাব আলী ঞা

জলা পিরসং ান অিফস, 
চ াম, আ াবাদ, িসিজএ 
িবি ং-১, ডবল িরং, 
চ াম।

ডা: নাব আলী ঞা 
বাড়ী, ঘাষ র 
ফেতহাবাদ ০৫ নং, 
খিলল র-৩৫৩৩, 
দিব ার, িম া।

২০/০১/১৯৮৭ িম া দািখল-৩.৬৭       
এইচ.এস.িস-৪.২০, িব.এস.এস-
৩.৪৯, এম.এস.এস-৩.৩৮

১৪৩৪৬০৮/৪৬/৪৯,  
  ০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৪ রািদয়া আউয়াল 
ষা,  িপতা: এম. এ. 

আউয়াল

০০১০-০০, মর ম 
মাওলানা আ ল মিতন, 

িলশ লআিন, ল পাড়া, 
মা ড়া সদর-৭৬০০, 
মা রা।

০০১০-০০, মর ম 
মাওলানা আ ল মিতন, 

িলশ লআিন, ল 
পাড়া, মা ড়া সদর-
৭৬০০, মা রা।

২৮/০৪/১৯৮৯ মা রা এস.এস.িস-৪.৮১, এইচ.এস.িস-
৪.২০ িব.এস.এস-৩.৪৭ 
এম.এস.এস-৩.৬৯

৪৫৭০৯৩১,       
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৫  কাশ দ, 
িপতা: ভাস চ  দ

মসেলম উি ন সড়ক, 
এল ীপাড়া,ওয়াড নং-২, 

মারখালী-৭০১০, 
মারখালী, ি য়া

মসেলম উি ন সড়ক, 
এল ীপাড়া,ওয়াড নং-
২, মারখালী-৭০১০, 

মারখালী, ি য়া

২০/০১/১৯৮৭ ি য়া এস.এস.িস-৪.২৫, এইচ.এস.িস-
 ৪.১০, িব.এস.এস- ২য় নী, 
এম.এস.এস-২য় নী, 
িপিজিডএইচআর এম-২.৭৫

২৬০৭৩৮৭/০২,      
০৯/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৩৬ মা: শির ামান, 
িপতা: মা: ইয়া ব 
আলী

এসিস-৪৩৮, িহ লী, 
আম িপ, আম িপ-৭১০১, 
সদর. মেহর র।

এসিস-৪৩৮, িহ লী, 
আম িপ, আম িপ-
৭১০১, সদর. মেহর র।

০৬/০৪/১৯৯০ মেহর র এস.এস.িস- ৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৩.৯০   
িব.এস.এস-৩.২৯ এম.এস.এস-
৩.৫০

০৯৩২৯৪৬,      
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৭ আ  বকর িছি ক, 
িপতা: মাহা দ 
আলম

২৫৬/িব, মা: আকতার 
শাহ লইন, ২৯ নং ব 
মাদার বাড়ী, িজিপও-
৪০০০, সদরঘাট, চ াম

শাহ আলম খিলফার 
বাড়ী, পি ম িশকদার 
পাড়া, ১ নং ওয়াড, 
মাতারবাড়ী-৪৭০০, 
মেহশখালী, চ াম।

০২/০১/১৯৮৭ ক বাজার এস.এস.িস- ২.৮৮, 
এইচ.এস.িস-৩.৬০, 
িব.এস.এস-২য় িবভাগ, 
এম.এস.এস-১ম িবভাগ

৮০০১৭৯২,    
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৮ ফাইজ মাহা দ 
হাসান নাঈম, িপতা: 
মা: ইউ ফ আলী

বাসানং- ২৮৭, 
পাড়াট ী(ত য়ািবল),     
৪ নং, াগাছা-২২১০, 

াগাছা, ময়মনিসংহ।

বাসানং- ২৮৭, 
পাড়াট ী(ত য়ািবল),    
 ৪ নং, াগাছা-২২১০, 

াগাছা, ময়মনিসংহ।

২৩/১২/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস- ৪.৫০, 
িব.এস.এস-  ৩.৫৯, 
এম.এস.এস-৩.৪৬

৩৬১৬৪১৭,       
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৩৯ মা: মিন ল 
ইনলাম, িপতা: মা: 
তারা িময়া শখ

িস-১১, ৫ ম তলা, একতা 
কমে , আগারগাও 
তালতলা সরকাির 
কেলানী, ২৮, শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা।

পি ম বাড়ী, গজািরয়া, 
কদমবাড়ী, কদমাবাড়ী, 
৭৯১১, রাৈজর, 
মাদারী র।

০৪/০১/১৯৯১ মাদারী র। দািখল-৪.২৫, এইচ.এস.িস-
৩.৩০, িব.এস.এস-৩.১৩, 
এম.এস.এস-৩.২৯

৮৫৮২৬৫৫,      
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪০ িজ এম মন ল 
মিজদ, িপতা: িজ 
এম আব ল মিজদ

ম নং-৪৬১, য সন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা, ঢাকা।

আ িলয়া, আ িলয়া, 
৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

১৩/১২/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস- ৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৪.৭০, িব.এস.এস-
২ য়, এম.এস.এস-৩.৬০

১২৭৭৬৩৩,    
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪১ মা: সাই ামান, 
িপতা: মা: আ ল 
জ ার

ম নং-২১৬, ার এ এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, শাহবাগ, 
ঢাকা।

ভাদড়া, ২ নং শখালী 
ইউিনয়ন, বাশদহা, 
৯৪০০, সাত ীরা সদর, 
সাত ীরা।

৩০/১২/১৯৮৭ সাত ীরা এস.এস.িস-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস- ৪.৪০, 
িব.এস.এস-৩.৪৭, এম.এস.এস-
৩.৫৮

০৭১৫৬২৯,     
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৪২ আির ল ইসলাম,  
িপতা: শাহজাহান 
কবীর

৩৫/৪, বা ানগর লন, 
২২ নং, িনউমােকট-
১২০৫, হাজারীবাগ, ঢাকা।

গণপিত, ম েরশ র, 
কািলগ , ৯৪৪০, 
কািলগ , সাত ীরা।

০২/১০/১৯৯২ সাত ীরা এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ িব.এস.এস-
  ৩.৬৬, এম.এস.এস-৩.৮১

০৬৬২৩৩৬,    
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৪৩ িনিম ি রা,   িপতা: 
িনমেল  ি রা

থানা পাড়া, ৩১ নং 
বায়ালখালী, িদঘীনালা, 

৪৪২০, িদঘীনালা, 
খাগড়াছিড়।

থানা পাড়া, ৩১ নং 
বায়ালখালী, িদঘীনালা, 

৪৪২০, িদঘীনালা, 
খাগড়াছিড়।

১৩/০৭/১৯৯০ খাগড়াছিড় এস.এস.িস- ২.৬৯, 
এইচ.এস.িস-২.৯০, িব.এস.এস-
৩.৪৬, এম.এস.এস-৩.৩৫

৮০১৮০৪৪,      
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৪ শা  মার সাহা, 
িপতা: েবাধ চ  
সাহা

ম নং-১০১২, জগ াথ 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
রমনা, ঢাকা।

িব েবায়ািলয়া, পা র, 
মিহষডা া, ৬৪০৩, 
আ াই, নওগা।

২০/০৫/১৯৯৩ নওগা এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০, িব.এস.এস-
   ৩.১৬, এম.এস.এস-৩.৫৬

০০৭২১৮১/২,     
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৫ জািবর হাসাইন,  
িপতা: আিজ ল হক

৩৪৮, মাওলানা ভাসানী 
হল, জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, 
জাহা ীরনগর-১৩৪২৫, 
সাভার, ঢাকা।

িনজ ভাগড়া িড় 
চৗিকদােরর সার, িরজ 
ভাগড়া িড়, িচলাহা , 

৫৩৪১, ডামার, 
নীলফামারী।

০১/০২/১৯৯১ নীলফামারী দািখল-৫.০০, আিলম-৪.৮৩,    
         িব.এস.এস-৩.৩১, 
এম.এস.এস-৩.২৩

০৪৯৭৫২৪, 
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৬ মা: মাহ ল 
হাসান,  িপতা: মা: 
লাকমান হািকম

মেনাহরদী পৗরসভা, 
চ নবাড়ী, ওয়াড নং-৪, 
১৬৫০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

মেনাহরদী পৗরসভা, 
চ নবাড়ী, ওয়াড নং-৪, 
১৬৫০, মেনাহরদী, 
নরিসংদী।

০১/০১/১৯৮৭ নরিসংদী এস.এস.িস-৪.০০, এইচ.এস.িস-
৩.৩০  িব.এস.এস-৩.৪৬, 
এম.এস.এস-৩.৬৩

১৪৮৬৬১২/৪৬/১২,  
  ০২/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৭ মা: আেনায়ার 
হােসন,  িপতা: মা: 

আ ল গিণ গাজী

১৮/২, (৩য় তলা), কিডএ 
এিভিনউ, ময়লােপাতা, 
লনা সদর, ৯১০০, লনা 

সদর, লনা।

গেড়র ডা া, চাদখালী, 
চাদখালী, ৯২৮৪, 
পাইকগাছা, লনা।

১০/১০/১৯৯০ লনা এস.এস.িস- ৪.১৯ এইচ.এস.িস-
 ৪.৩০  িব.এস.এস-৩.০৫. 
এম.এস.এস-appeared

৭৬৪৯৯১৮,    
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

৪৮ আ াহ-আল-
নািহদ, িপতা: মা: 
নািছর উি ন

৪২৪, কিব জসীম উি ন 
হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
২১ নঙ এয়াড, ১২০৮, 
শাহবাগ থানা, ঢাকা।

৯৯৫, িনউ কেলজ রাড, 
ব রা আ/এ, দি ণ 
কাচারীপাড়া, ৩ নং 
ওয়াড, জামাল র সদর, 
জামাল র।

০১/১২/১৯৯৪ জামাল র এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস- ৫.০০, 
িব.এস.এস-  A-

১২৭৭৬২২,      
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৪৯ সগীর আহে দ,     
িপতা: ত আব ল 
হািমদ

১৩৩ নং বাড়ী, 
টেকরহা  মইনেরাড, 

৫৫ নং, আ াফাবাদ, 
ঢাকা-১২১১, 
কামরা ীরচর, ঢাকা।

সরবাবাদ, সরবাবাদ, 
নারায়ণ র, ১৬৩০, 
বলােবা, নরিসংদী

১০/১০/১৯৮৭ নরিসংদী এস.এস.িস- ২.৮৮, 
এইচ.এস.িস- ৪.১০  
িব.এস.এস-  ৩.২৫, 
এম.এস.এস-৩.১৮

০৮২৪১৩৩,     
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫০ এমা ল ইসলাম, 
িপতা: আ ল কািদর 
খান

এ/৩১,(৪থ তলা), 
ছায়ািবথী ই ান হাউিজং, 
বাসােবা, বাসােবা, ১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

বফিরদ র, ফিরদ র, 
নলবাইদ, ২৩৩৮, 

িলয়ারচর, িকেশারগ ।

১০/১১/১৯৮৮ িকেশারগ দািখল-৪.০৮ আিলম-৪.৮৩  
িব.এস.এস-১ ম, এম.এস.এস-
৩.৬৮

১৩০৯৯৯৯,      
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫১ রিফক-আল-কিবর, 
িপতা: আ ল হােসন

১৬৬ জজ গিল, এিলেফ  
রাড, হািতর ল, 

িনউমােকট, ১২০৫, রমনা, 
ঢাকা।

ড়াখারা , উলা, 
মািড়য়ালা, ৯৪৬০, 
আশা িন, সাত ীরা

০৬/০৪/১৯৮৮ সাত ীরা এস.এস.িস- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস- ৪.৯০, 
িব.এস.এস-৩.১০,  
এম.এস.এস-৩.১৮

০৮২৪১৩৩,       
১১/০১/২০১৭

৩০০/-

৫২ িশিরন লতানা,  
িপতা: মা: শিহ াহ

৮৭ নং, কাজী আলাউি ন 
রাড, ৩৪ নং, িজিপও-

১০০০, কাতয়ালী, ঢাকা।

৮৭ নং, কাজী 
আলাউি ন রাড, ৩৪ 
নং, িজিপও-১০০০, 
কাতয়ালী, ঢাকা।

০৫/০৮/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস- ৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস-৪.১০ িব.এস.এস- 
২ য় এম.এস.এস-২য়

০৫২১৩১৫,     
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৪ মা: আ ল আহাদ 
িব াস, িপতা: ত 
আ ল মিজদ িব াস

বাসা নং-১০৪, ছায়ািবথী 
সড়ক, প  হাসপাতাল 
পাড়া, ০৯ নং ওয়াড, 
মা রা পৗরসভা, মা রা-
৭৬০০, সদর, মা রা।

বাসা নং-১০৪, ছায়ািবথী 
সড়ক, প  হাসপাতাল 
পাড়া, ০৯ নং ওয়াড, 
মা রা পৗরসভা, মা রা-
৭৬০০, সদর, মা রা।

২৮/১২/১৯৮৯ মা রা এস.এস.িস- ৩.৭৫, 
এইচ.এস.িস- ৩.৮০ 
িব.এস.এস-৩.৫৫, এম.এস.এস-
৩.৭৫

০৮৪৪৩৩৭,     
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৬ শামীমা ইয়াছিমন, 
িপতা: মা: 
তাফা ল হােসন 
ইয়া

১৫/৪, িমর র বনারশী 
প ী, ৩ নং ওয়াড, প বী-
১২১৬, ঢাকা।

চত া, যাশর, চত া-
১৬২০, ?ি◌শব র, 
নরিসংদী

২৬/০৮/১৯৯১ নরিসংদী এস.এস.িস-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ িব.এস.এস- 
৩.৪২, এম.এস.এস-৩.৫০

১৭২৬২০৮,   
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৫৭ মা: আির র 
রহমান,  িপতা: মা: 
ফজ ল  হক

ন র, ৮ নং, 
লছমন র, ওয়াড-২, 

ক দ র-২০০০, শর র 
সদর, শর র।

ন র, ৮ নং, 
লছমন র, ওয়াড-২, 

ক দ র-২০০০, 
শর র সদর, শর র।

৩০/১১/১৯৯০ শর র এস.এস.িস-৪.৮১, এইচ.এস.িস-
 ৪.৬০ িব.এস.এস- ৩.২৭, 
এম.এস.এস-৩.০২  এমিজএস-
৩.৬৬

৮৮৬৯৬৫৬,    
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৫৯ নাজমা খা ন, িপতা: 
মা: মােলক িব াস

মায়াধর র, ৭ নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র-৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

মায়াধর র, ৭ নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র-৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

২৫/১১/১৯৯১ িঝনাইদহ এস.এস.িস- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.৫০, িব.এস.এস-
  ৩.১৬, এম.এস.এস-৩.৫০

১৮/০১/২০১৭,     
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৬০ মা: সানিবম  
হােসন, িপতা: মা: 

সানাউল হক

২৭২/ক-১, পি ম 
আগারগাও, শেরবাংলা 
নগর, ঢাকা-১২০৭, ঢাকা

বড়বাড়ী, ই ল, 
মিন, ই ল-

৮৬২৩, বাউফল, 
প য়াখালী।

৩১/১২/১৯৯০ প য়াখালী এস.এস.িস- ৪.৮১, 
এইচ.এস.িস-৫.০০ িব.এস.এস-
  ৩.৬৬, এম.এস.এস-৩.৭৯

০৩৯২৩৭০,     
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬১ মা: মক ল হােসন, 
িপতা: মা: মিমন 
উি ন শখ

যে : মা: আ ল বাশার, 
১৯৩, াফ কায়াটার, 
মািলবাগ বাজার রাড, ১২ 
নং, শাি নগর, 
শাহজাহান র, ঢাকা।

২৯, িদলেখালা রাড, 
টপাড়া, ৩০নং, িস  
পা  অিফস, ৯১০০, 
লনা সদর, লনা।

৩১/১২/১৯৮৬ লনা এস.এস.িস- ৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস-৪.১০  িব.এস.এস-
  ৩.২৪, এম.এস.এস-৩.৩৬

০০২৫৭৪৩,      
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৬২ মা: রিশদ আল 
রাহানী, িপতা: মা: 

আলতাফ হােসন

৬িড, ষ  তলা, ২৪৩ নং 
বাসা, শখ সােহব বাজার 
মাড়, ২৩ নং ওয়াড, 

১২১১,লালবাগ, ঢাকা।

১৭/৯, ন ন কা  পাড়া, 
মাজাে দীয়া সড়ক, ৫ 

নং ওয়াড, িঝনাইদহ 
সদর, ৭৩০০,িঝনাইদহ।

০১/০৯/১৯৯১ িঝনাইদহ এস.এস.িস-  ৪.৬৯, 
এইচ.এস.িস- ৩.০০ 
িব.এস.এস- ৩.২০, 
এম.এস.এস-৩.৫০

১৩৮৬৬৩০,       
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৩ রািহমা আ ার, 
িপতা: মা া হােসন

মিডেকল ল রাড, 
িনগ , ওয়াড-০১, 

বােগরহাট, ৯৩০০, 
বােগরহাট সদর, 
বােগরহাট।

মিডেকল ল রাড, 
িনগ , ওয়াড-০১, 

বােগরহাট, ৯৩০০, 
বােগরহাট সদর, 
বােগরহাট।

০২/০১/১৯৮৯ বােগরহাট এস.এস.িস-৪.৩৮, 
এইচ.এস.িস-৪.৯০   
িব.এস.এস-১ম নী, 
এম.এস.এস-১ম নী

০০৮১৫৫৪/১১,      
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৬৫ মা: রাই ল 
ইসলাম,   িপতা: 
মা: ইয়া ব আলী

আশরাফ মি ল, ৪৫৩/িব, 
িনচ তলা, উ র 
শাহজাহান র, শাি নগর, 
ঢাকা-১২১৭, ঢাকা।

বাড়ী-১৫৫, ব 
িচকনমা , ওয়াড-০৯, 
ডামার পৗরসভা, 
ডামার, ৫৩৪০, ডামার, 

নীলফামারী।

০৭/০৬/১৯৮৭ নীলফামারী এস.এস.িস-৩.৮৮, 
এইচ.এস.িস-৩.৯০, 
িব.এস.এস- ২য় নী, 
এম.এস.এস-২য় নী

০০১৬৭৫০,    
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৬ মাহা দ ই ািহম,    
িপতা: মাজাে ল 
হক

৬১৩, ২য় তলা, ভ গিল, 
বড় মগবাজার, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা থানা, ঢাকা।

িময়াবািড়, িহজলী, ৪ নং 
কাদরা, অ ে ান, 
৩৮৬০, সনবাগ, 
নায়াখালী।

০১/০১/১৯৮৭ নায়াখালী এস.এস.িস-২.৯৪, এইচ.এস.িস-
৪.১০, িব.এস.এস- ২য় নী, 
এম.এস.এস-৩.৬৩, িপিজিডই-
৩.৬৩

১০২৭০০৬,৪৬/৪১ ৩০০/-

৬৭ সাই ল ইসলাম,  
িপতা: রিবউল  আলম

১৮১/১/২, নীচ তলা, 
তজ নী পাড়া, ২৬ নং 

ওয়াড, তজগাও, ১২১৫, 
তজগাও, ঢাকা।

আ ল গাফরান ম ার 
বািড়, াম-উ র হমা, 
রাধানগর, হমা শাি র 
বাজার, ৩৯১০, 
ছাগলনাইয়া, ফনী।

০১/০১/১৯৯১ ফনী এস.এস.িস-৪.৩৮ এইচ.এস.িস-
৪.৬০, িব.এস.এস- ৩.৩০, 
এম.এস.এস-৩.৪১

১০৮০৮৫৬,     
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৮ িম ল না,     
ইকবাল হােসন 
চৗ রী

৭৫/২, এফ, উ র 
মািনকদী, বা ঘাট 
বাজােরর ঢাল, ১২০৬, 
ঢাকা ক া নেম , ঢাকা।

এইচ-৯২৪, দাসকাি , ৪ 
নং িজ াগড়, ৮৩৪০, 
চরফ াশন, ভালা।

০১/০১/১৯৯২ ভালা এস.এস.িস- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০   
িব.এস.এস-৩.৬৩, 
এম.এস.এস-৩.৬৩

০৯২২১৮৭,    
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৬৯ িরমন িব াস,   
িপতা: অিনল চ  
িব াস

২৭৪, জগ াথ হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

চারািশ , চৗরািশ, 
বািজত র, ৭৯১০, 
রাৈজর ,মাদারী র।

০৩/০১/১৯৮৯ মাদারী র এস.এস.িস-৪.১৩, 
এইচ.এস.িস-৪.৩০  
িব.এস.এস-   ৩.৩৭

৮৮৬৯৬৫১,       
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭০ মা: আহসান উল 
হক, িপতা: মা: 
বাহা ল হক

ক  নং-৩১৩, হাজী 
হা দ মহিসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

৩৫৫, ধানপাড়া, 
বংহারী, লতলাহাট, 

৫০১০, বাদা, প গড়

১৫/০৭/১৯৯১ প গড় এস.এস.িস- ৫.০০   
এইচ.এস.িস- ৫.০০  
িব.এস.এস- ৩.৮১, 
এম.এস.এস-৩.৮৪

১২৭৭৮১৭,     
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৭১ মা: ইকতা ল 
ইসলাম, িপতা: মা: 
র ইসলাম িময়া

দি ণ আ ম র, 
বহরম র, নহালগ , 
৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী।

দি ণ আ ম র, 
বহরম র, নহালগ , 
৮৬৩০, দশিমনা, 
প য়াখালী।

১৫/১২/১৯৮৮ প য়াখালী এস.এস.িস-৩.৬৯ এইচ.এস.িস-
৩.৩০  িব.এস.এস- ৩.৪৭, 
এম.এস.এস-৩.৭৮

৯৯০৪৯৬৫,    
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৭২ মা: আল আিমন,   
িপতা: মা: িকয়ামত 
আলী

পচাবহলা, ০২ নং িলয়া 
ইউিনয়ন, ০৫ নং ওয়াড, 
সািদপা , ২০২১, 
মলা হ, জামাল র

পচাবহলা, ০২ নং 
িলয়া ইউিনয়ন, ০৫ নং 

ওয়াড, সািদপা , ২০২১, 
মলা হ, জামাল র

০১/০১/১৯৯০ জামাল র এস.এস.িস- ৪.০০, 
এইচ.এস.িস-৩.৮০, 
িব.এস.এস-  ২.৯২

২৬৪৭৫৯৪/০৭,    
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৩ সাইন মাহা দ 
আ াহ শাহিরয়ার,  
িপতা: মা: 
আলমগীর হােসন

ম নং-২০১০, শহীদ 
সােজ  জ ল হক হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ঢাকা-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

দা  িময়া ী বাড়ী, 
িশলাইগড়া,িঝউরী, 
চ াম-৪৩৭৬, 
আেনায়ারা, ট াম।

০৭/১২/১৯৯১ চ াম এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস- ৪.৯০, 
িব.এস.এস-৩.৫৯, এম.এস.এস-
৩.৪৭

১২৭৭৭০৪,      
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৪ ল ই জা াত, িপতা: 
মা: শাহাজাহান

৫২৭/২৭ িস, নয়ােটালা, 
মগবাজার, ৩৫ নং ওয়াড, 
শাি নগর, ১২১৭, ঢাকা।

৫২৭/২৭ িস, নয়ােটালা, 
মগবাজার, ৩৫ নং 
ওয়াড, শাি নগর, ১২১৭, 
ঢাকা।

০৭/০২/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৫৬  
এইচ.এস.িস- ৪.৩০  
িব.এস.এস- ৩.৪৯, 
এম.এস.এস-৩.৬৫

০৮১১৯৪৫,      
১৯/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৫ মাসা: হািফজা,    
িপতা: মা: আ ল 
হাই

আিমনস ি ম, ৫/৩, 
সড়ক/২, ক াণ র, 
মাহা দ র-১২০৭, 

িমর র, ঢাকা।

ল ীতাড়া, ম র, 
রাম ড়া, ৬৫২০, 
িনয়ামত র, নওগা।

০১/০১/১৯৮৮ নওগা এস.এস.িস-৩.২৫   
এইচ.এস.িস-৪.৭০ িব.এস.এস- 
৩.২৮, এম.এস.এস-৩.৪৭

৯৯৮৯৬৮১,      
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৬ আ র রিহম,  িপতা: 
কা াত আলী 

পাটওয়ারী

যে : ফাহাদ, ৪ ভাস 
বাস এিভিনউ, 

ল ীবাজার, ঢাকা-১১০০, 
া র, ঢাকা।

যে : আ র রিহম, 
িভং িলয়া, ০৩, হির র 
বাজার, ৩৬০০, 
হাইমচর, চাদ র।

২০/০৩/১৯৮৭ চাদ র এস.এস.িস-  ৪.০৬ 
এইচ.এস.িস-৪.২০, িব.এস.এস-
 ৩.১৮, এম.এস.এস-৩.১২

৭২১৪৯১৬,   
১০/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৭ পলাশ চ  রায়,  
িপতা: নেরশ চ  রায়

চকরাম র, ২নং 
ভড়েভড়ী, পােকরহাট, 

৫২৩০, খানসামা, 
িদনাজ র।

চকরাম র, ২নং 
ভড়েভড়ী, পােকরহাট, 

৫২৩০, খানসামা, 
িদনাজ র।

৩১/০৮/১৯৮৮ িদনাজ র এস.এস.িস-৪.১৯  এইচ.এস.িস-
৪.১০   িব.এস.এস- ৩.০৬, 
এম.এস.এস-৩.০৪

২৪৩৯৫৫২/০২,    
১৫/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৭৮ মাহা দ আব র 
রিহম, িপতা: 
মাহা দ আ ল 

হােশম

ম নং-৩০০৩, জ ল 
হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, শাহবাগ-
১০০০, রমনা, ঢাকা।

ধানওড়া, বলঘর, 
ি েখালাবাজার, 

৩৫৭৩, সদর দি ণ, 
িম া।

০১/০১/১৯৯৩ িম া এস.এস.িস- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০  
িব.এস.এস-  ৩.৭৩, 
এম.এস.এস-৩.২৮

১২৭৭৭০৬,   
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৭৯ মা: শির ল 
ইসলাম, িপতা: র 
মাহা দ গাজী

৪৬৫, হাজী হা দ 
হসীন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

গাপাল র, নিক র, 
৯৪৫০, ামনগর, 
সাত ীরা।

২৯/১২/১৯৯১ সাত ীরা এস.এস.িস- ৪.০৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৪০, িব.এস.এস-
  ৩.৪৮

০৪৫৮৭১০,     
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮০ ব ন মার,  িপতা: 
ম দন ম ল

এইচ-৪৮৪, ম ল পাড়া, 
স ল ডাংগা, ১২ নং প ী  
৯ নং ওয়াড, 
আখড়ােখালা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

এইচ-৪৮৪, ম ল পাড়া, 
স ল ডাংগা, ১২ নং প ী 
 ৯ নং ওয়াড, 
আখড়ােখালা, ৯৪০০, 
সাত ীরা।

১০/০৬/১৯৯২ সাত ীরা এস.এস.িস-৪.৮৮, 
এইচ.এস.িস-৪.৭০, িব.এস.এস-
 ৩.৪

০০৬২৬৯২,   
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮১ মাছা: নাসিরন 
নাহার, িপতা: মা: 
আ ল মােলক িব াস

পারফলসী, ফলসী, 
হিরনা ,৭৩১০, 
হিরনা , িঝনাইদহ।

পারফলসী, ফলসী, 
হিরনা ,৭৩১০, 
হিরনা , িঝনাইদহ।

১০/১০/১৯৮৮ িঝনাইদহ এস.এস.িস-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস- ৪.৫০, 
িব.এস.এস-২.৯৪ এম.এস.এস-
৩.০১

০০৬২৬৯২  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮২ মা: ইকবাল 
হােসন, িপতা: মা: 

সলাইমান িব াস

মায়াধর র, ৭ নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র-৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, িঝনাইদহ।

মায়াধর র, ৭ নং 
মহারাজ র ইউিনয়ন, 
বািনয়াকা র-৭৩০০, 
িঝনাইদহ সদর, 
িঝনাইদহ।

০৮/০৬/১৯৮৮ িঝনাইদহ এস.এস.িস-৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস- ৪.৫০, 
িব.এস.এস-২.৯৪ এম.এস.এস-
৩.০১

০০৬২৬৯৩,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৪ আজিরন কিরম,  
িপতা: মা: আমজাদ 
হােসন

২৩৩,২৩৪, উইজডম সাজ 
ভ ািল, ব গাড়ান, ২ নং 
ওয়াড, িখলগাও, ঢাকা-
১২১৯, ঢাকা।

২৩৩,২৩৪, উইজডম 
সাজ ভ ািল, ব গাড়ান, 
২ নং ওয়াড, িখলগাও, 
ঢাকা-১২১৯, ঢাকা।

৩০/০৯/১৯৯৩ ঢাকা এস.এস.িস- ৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৪.২০ িব.এস.এস- 
৩.১২, এম.এস.এস-৩.৩২

১২৭৭৭৮৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৫ আিজজা লতানা,  
িপতা: মা: 
আশরা ল আলম

াট নং-১২০১, িবি ং-
১৮,২৪/এ, িরং রাড, 
জাপান গােডন িস , 
মাহা দ র-১২০৭, ঢাকা

াট নং-১২০১, িবি ং-
১৮,২৪/এ, িরং রাড, 
জাপান গােডন িস , 
মাহা দ র-১২০৭, 

ঢাকা

০৩/০৬/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস- ৩.৪৪, 
এইচ.এস.িস-৩.৮০,  
িব.এস.এস-১ম,    এম.এস.এস-
১ম

১১৪৮৮১৮,   
০৫/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৮৬ হা: অিহ র 
রহমান, িপতা: হা: 
িজ াত আলী িশকদার

ক  নং-৫৩৭, হাজী 
হ দ হসীন হল, ঢাক 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

কিলগাতী, িশব র, 
বারািশয়া, ৯৩৬০, 
িচতলমারী, বােগরহাট।

০১/০৩/১৯৯১ বােগরহাট দািখল-৫.০০, আিলম-৫.০০     
   িব.এস.এস-৩.৪৬, 
এম.এস.এস-৩.৬৬

১২৭৭৫৭৬,   
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৭ েলখা খা ন,  
িপতা: মা: জযনাল 
আেবদীন

বািনয়াবাড়ী, ৩ নং 
মাহা দ র ইউিনয়ন, 

মাহ দ র-২০১৩, 
মলা হ, জামাল র।

বািনয়াবাড়ী, ৩ নং 
মাহা দ র ইউিনয়ন, 

মাহ দ র-২০১৩, 
মলা হ, জামাল র।

১০/০২/১৯৯১ জামাল র এস.এস.িস-৩.৫০, 
এইচ.এস.িস-৪.২০ িব.এস.এস- 
১ ম এম.এস.এস-১ ম

০৭৭১৪৮৩,   
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৮ মা: আ  হাসান, 
িপতা: মা: তফিছর 
উি ন

৫২৫, য সন হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

সালাগাড়ী, িকচক, 
িকচক, ৫৮১০, িশবগ , 
ব ড়া।

০১/০১/১৯৯০ ব ড়া দািখল-৪.৫০, আিলম-৫.০০     
   িব.এস.এস-৩.৪১, 
এম.এস.এস-৩.৪৭

১২৭৭৮২৭,  
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৮৯ তািনয়া আখতার 
ইিত, িপতা: মা: 
রিফক িব াস

২০(৪থ তলা), ডান পাশ, 
পি ম মািলবাগ, 
শাি নগর-১২১৭, 
রমনা,ঢাকা।

যে : মা: রিফক 
িব াস, মােচ  পি , 
কালাইয়া, কালাইয়া, 
৮৬২৪, বাউফল, 
প য়াখালী

৩১/১২/১৯৯৩ প য়াখালী এস.এস.িস-৫.০০, 
এইচ.এস.িস-৫.০০  
িব.এস.এস-৩.৮৩ এম.এস.এস-
৩.৭২

০৭৬১৩৯৩,   
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯০ মৗ মী দবনাথ, 
িপতা: তপন দবনাথ

৭/১, ১ নং হােবলী 
গাপাল র, ৬ নং ওয়াড, 

ফিরদ র, ৭৮০০, 
ফিরদ র।

রতনিদয়া, রতনিদয়া, ১ 
নং ওয়াড, ৭৭২২, 
কা খালী, রাজবাড়ী।

২৮/০৮/১৯৯০ রাজবাড়ী এস.এস.িস- ৪.০০ 
এইচ.এস.িস-৪.৩০   
িব.এস.এস- ২য়

৭৭১৬৫৬৭,   
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯১ মা: নািস ল হক,  
িপতা: মা: করামত 
আিল িমঞা

মনং-১০৫/িব, 
আ জািতক ছা াবাস, 
ঢাকা কেলজ, িনউমাকট, 
১২০৫, ঢাকা।

হািবব র, ওটরা, 
কশবকা , ৮২২২, 

উিজর র, বিরশাল।

০১/০১/১৯৮৭ বিরশাল এস.এস.িস-            
এইচ.এস.িস-             
িব.এস.এস-         এম.এস.এস-

১০৮০৮৯৮,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

৯২ মা: মেহদী হাসান 
িপতা: মা: গালাম 
মা ফা

লািহিনপাড়া, চাপড়া, 
এস.এম. হােসন, ৭০০০, 

মারখািল, ি য়া।

লািহিনপাড়া, চাপড়া, 
এস.এম. হােসন, ৭০০০, 

মারখািল, ি য়া।

১৫/০৫/১৯৮৮ ি য়া এস.এস.িস- ৩.৩১ 
এইচ.এস.িস-২.৭০ িব.এস.এস- 
  ২য়, এম.এস.এস-২য়

১০২৪১৫৪,   
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

৯৩ মাছা: আিতয়া 
আ ার, িপতা: মা: 
আ ল কালাম আজাদ

যে : মাছা: আেয়শা 
লতানা, সহেযাগী 

অ াপক, মেনািব ান 
িবভাগ, ঢাকা 
িব িব ালয়, ঢাকা

লা মার ফান, 
নপালতলী, ৫৮২০, 

গাবতিল, ব ড়া।

০১/০৯/২০১৭ ব ড়া এস.এস.িস- ৪.০৬, 
এইচ.এস.িস-৪.৮০ িব.এস.এস-
৩.৬৩ এম.এস.এস-৩.৮০

১২৭৭৮১৮,  
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৪ মা: ফজ র রহমান, 
িপতা: মা: রশা র 
রহমান

চকক াণী, ঘ , 
ক াণী, ৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

চকক াণী, ঘ , 
ক াণী, ৫৮৪০, শর র, 
ব ড়া।

৩১/১২/১৯৯১ ব ড়া এস.এস.িস- এ, এইচ.এস.িস-এ 
িব.এস.এস-িব এম.এস.এস-
িব+

৭৫২৯৬৯৩,   
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৫ া দাস, িপতা: 
শংকর দাস

২িড-৬, সড়ক-২, গভ: 
অিফসাস এপাটেম স, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

দাস ভবন, ম  
ভা ািরয়া, ০৪ নং 
ওয়াড, ৮৫৫০, 
ভা ািরয়া, িপেরাজ র।

০১/০২/১৯৮৭ িপেরাজ র এস.এস.িস- এ এইচ.এস.িস-িব 
    িব.এস.এস-১ম এম.এস.এস-
৩.৬৭

০৯২২২০৩,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৬ মাছা: নাছিরন 
হািববা,  িপতা: মা: 
িরয়াজ উি ন

বাসা নং-৫৮/৩, রাড নং-
১১, ক াণ র, ১১, ১২০৭, 
িমর র, ঢাকা।

বা য়া, িমর য়া, 
িমর য়া, 
১৯৩০, চৗহালী, 
িসরাজগ

০৫/০৪/১৯৮৭ িসরাজগ এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৩.৭০ িব.এস.এস-
 ২য় এম.এস.এস-২য়

০০২০৬৬০,   
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৭ আেয়শা হােসন, 
িপতা: মা: গালাম 
হােসন

বাসা নং-ই/ই-৩, ব 
িফেরাজ শাহ কেলানী, 
িফেরাজশাহ, ৪২০৭, 
আকবরশাহ, চ াম।

হাি  নং-৪৫৬, 
পি মিসংহ, ভাের া, 
কঙমনগর, ৩৫২০, 
িড়চং, িম া।

০১/০৮/১৯৯০ িম া এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
৪.৫০ িব.এস.এস-   ৩.২৮ 
এম.এস.এস-৩.৩৩

০৪৩৪৮৬৯,   
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৮ মা: সাঈ ামান, 
িপতা: সবেদল মা া

মনং-৫১১, ার এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়,১০০০, 
রমনা,ঢাকা।

িবজয়নগর, ি মাতা 
মাড়, কািশম র, ২ নং 

ওয়াড, খাজারহাট, 
৭৪০৭, যেশার সদর, 
যেশার।

০১/০৭/১৯৯১ যেশার এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
৫.০০ িব.এস.এস-   ৩.০৪ 
এম.এস.এস-২.৮৪

০৭১৬০০২,    
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

৯৯ মা: শিফ ল 
ইসলাম, িপতা: 
ফজর আলী

ম নং-১০৪, ি . 
িজয়াউর রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

সাগরদাড়ী, ২ নং 
সাগরদাড়ী, ৭৪৫০, 
কশব র, যেশার।

০৫/০৫/১৯৮৮ যেশার এস.এস.িস-৪.১৩ এইচ.এস.িস-
৪.৩০ িব.এস.এস- ৩.২৮ 
এম.এস.এস-৩.২৮

১২৭৭৭৪৯,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১০০ তাজিনম জাহান 
খী, িপতা: মা: 

আ ল মা ান

িস-০৫,িব-০৭, ব ন 
কমে , সরকারী 
কেলানী, তালতলা, 
আগারগাও,১২০৭, 
িমর র, ঢাকা।

বাসা নং-২, সড়ক নং-২, 
কাঠপি , ২ নং ওয়াড, 
প য়াখালী, ৮৬০০, 
সদর, প য়াখালী।

০১/০৭/১৯৯০ প য়াখালী এস.এস.িস-৪.০৬ এইচ.এস.িস-
৪.৪০ িব.এস.এস- ৩.১৫ 
এম.এস.এস-৩.১৬

৮৫৮২৮২২,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০১ নািগস আরা বগম, 
িপতা: মা: শাম ল 
ইসলাম

িড়মারা, িড়মারা, 
শােহদল, িড়মারা, 
২৩২০, হােসন র, 
িকেশারগ ।

িড়মারা, িড়মারা, 
শােহদল, িড়মারা, 
২৩২০, হােসন র, 
িকেশারগ ।

২০/১২/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস-২.১৩ এইচ.এস.িস-
২.৪০ িব.এস.এস-২য় 
এম.এস.এস-২য়

৭৯৭৬৬৭,   
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০২ েশদা আখতার, 
িপতা:  িমজা আ ল 
বাকী

১০৯/িস, (২য় তলা), কাজী 
অিফস লন, বড় 
মগবাজার, ৩৫, শাি নগর, 
১২১৭, রমনা থানা, ঢাকা

ইসলামবাগ, ০৩, 
প গড়, ৫০০০, প গড় 
সদর, প গড়।

২০/১২/১৯৮৬ ঢাকা এস.এস.িস-৩.১৩ এইচ.এস.িস-
২.৭০ িব.এস.এস- ২য় 
এম.এস.এস-২য়

০৩২৮৭৩০,   
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৩ িম  চাকমা, িপতা: 
িনেরাদ বরণ চাকমা

৬১৯/িব, াট-২/এ, রাড-
৪, বাই ল আমান 
হাউিজং, আদাবর, 
মাহা দ র,১২০৭, 
মাহা দ র, ঢাকা

১৪২/১/ক, দি ণ 
জানাকী রাড, 

পাইকপাড়া, িমর র-
১২১৬, িমর র, ঢাকা।

১৭/১২/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস-৪.২৫ এইচ.এস.িস-
৪.৪০   িব.এস.এস- ৩.৩৭ 
এম.এস.এস-৩.০৮

১১৩৪০৫৫,   
০২/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৪ ঢালী মাহা দ 
িমনহা ল আেবদীন, 
িপতা: ঢালী 
মাহা দ করামত 

আলী

৪২/১, দি ণ গদা, 
াংক কেলানী, স জবাগ-

১২১৪, স জবাগ, ঢাকা।

রাঘববািড়. ৪ নং 
কািনহারী ফােতমানগর, 
২২২৩, ি শাল, 
ময়মনিসংহ।

০৫/১০/১৯৯১ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-৪.৯৪ এইচ.এস.িস-
৪.৮০   িব.এস.এস- ৩.৭৭-

৩০০/-

১০৬ আনাস আরাবী,  
িপতা: মা: নীর 
আহেমদ

ম নং-৩২০, হাজী 
হ দ মহিসন হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা

আ ল জ ার ইয়া 
বািড়, বামনী, ৭ নং 
বামনী, উলফৎনগর, 
৩৭০০,রায় র, ল ী র

০২/১২/১৯৯১ ল ী র এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
৪.৯০ িব.এস.এস-  ৩.১১ 
এম.এস.এস-৩.২২

১২৭৭৮২১,   
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১০৭ ফােতমা জ 
জাহরা, িপতা: মা: 

আ র রউব

৭৭/৫, মরািদয়া, ৩ নং 
সড়ক, ক-িজ, বন , ৩ 
নং িখলগাও, ১২১৯, 
িখলগাও, ঢাকা।

৭৭/৫, মরািদয়া, ৩ নং 
সড়ক, ক-িজ, বন , ৩ 
নং িখলগাও, ১২১৯, 
িখলগাও, ঢাকা।

২৭/০৯/১৯৮৮ ঢাকা এস.এস.িস-৪.০৬ এইচ.এস.িস-
৫.০০ িব.এস.এস- ৩.৬৪ 
এম.এস.এস-৩.৭৩ এমিডএস-
৩.৮৯

০৯৩৭৭৯১, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৮ মা: সােলহীন 
সরফরাজ, িপতা: 
মা: আ ল কােদর

াট-িড, (৩য় তলা), 
বাসা নং-৫/৮, ক-িব, 
লালমা য়া, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭, ঢাকা

বড়বাজারপাড়া, রাতন 
বাটার গিল, য়াডা া, 
৭২০০, য়াডা া।

১৭/১২/১৯৮৮ য়াডা া এস.এস.িস- ৪.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.২০ িব.এস.এস-
৩.০৩ এম.এস.এস-৩.১৭

১৬৯১৯৮২,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১০৯ লািজ ন িনশাত, 
িপতা: মা: ৎফর 
রহমান

৩০/১, সািলড কা ন 
মালা, কলাবাগান, ১০০০, 
ঢাকা

 কেটজ, িনউ শালবন, 
২৫, রং র, ৫৪০০, 
সদর, রং র।

০৩/০৩/২০১৭ রং র এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৩.৩০ িব.এস.এস-
 ২য় এম.এস.এস-১ ম  এমিবএ-
১ম/৩.৩০

২৪৩৭৩৭৩,   
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১০ তাসিফয়া তামা া, 
িপতা: কামাল উ ীন 
আহেমদ

িব-৫,৪৮১,মািরবাগ 
বাগানবািড়, মািলবাগ 
রলেগইট, শাি নগর-

১২১৭, ঢাকা।

৯৮/৯৯, খািলশ র 
মইন রাড, খািলশ র, 

৯১০০, লনা।

০৯/০৬/১৯৯২ লনা এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
৪.৬০ িব.এস.এস-৩.৪৮ 
এম.এস.এস-৩.৬৮

৫৭৭০৭৬৪,  
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১১ আ চ ছালাম, িপতা: 
আ ল জিলল

জিমর ানশন, ১৭ নং 
সােহব আলী রাড, ২য় 
তলা, ন ন বাজার, ১০ নং 
ওয়াড, ময়মনিসংহ, 
২২০০, সদর, ময়মনিসংহ

বড়ইউ , বড়ইউ , 
নািজর র, ২৪২০, 
কলমাকা া, ন েকানা।

০৮/০৩/১৯৮৮ ন েকানা এস.এস.িস- ৪.১৭ এইচ.এস.িস-
৩.৭৫ িব.এস.এস- ২ য় 
এম.এস.এস-২য়

১৭৪৬২৫৮,   
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১১২ মাহা দ ইমরান 
রহমান, িপতা: মা: 
হািফ র রহমান

ম নং-৫১৫, ার এ এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়,১০০০,  
শাহবাগ, ঢাকা।

কাট িবি ং রাড, 
রাজা র, রাজা র, 
৮৪১০, ঝালকা ।

১৪/১০/১৯৯২ ঝালকা এস.এস.িস- ৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ িব.এস.এস-
 ৩.০৮ এম.এস.এস-৩.১০

০৩৯২৪০৬,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৪ নাভানা লশান, 
িপতা: লাল িময়া

১৯, গালাপবাগ, 
তয়া কর, িশবগ , ২১ 

নং ওয়াড, িসেলট, ৩১০০, 
সদর, িসেলট।

১৯, গালাপবাগ, 
তয়া কর, িশবগ , ২১ 

নং ওয়াড, িসেলট, 
৩১০০, সদর, িসেলট।

২২/১২/১৯৮৯ িসেলট এস.এস.িস -৩.৩৮ এইচ.এস. 
িস-৪.১০ অনাস -২য় ণী    
মা াস -১ম ণী

৫০৪৮৭৫৩,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১১৫ মা: আ াহ-আল-
মা ন, িপতা: মা: 
আব ল হক

এিব এ ার াইজ, পি ম 
যা াবািড়, গ ািরয়া, 
১২০৪, ডমরা, ঢাকা।

হাজী মা: আ ল 
মিজেদর বািড়, 
সােহরচর, রাধানগর, 
সােহরচর, ১৬৩০, 
রায় রা, নরিসংদী

২১/০৮/১৯৮৮ নরিসংদী এস.এস.িস -৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-৪.৭০ অনাস -
৩.৫১   মা াস -৩.৪২

১৮৬৬৬৯৬,  
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৬ দবািশষ বালা, 
িপতা: িবমল ন 
বালা

ল ী ভবন, বািড় ন র-
৭০, র নাথ র, ১১ নং 
র নাথ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, ৪১০০, 
র নাথ র, গাপালগ

ল ী ভবন, বািড় ন র-
৭০, র নাথ র, ১১ নং 
র নাথ র ইউিনয়ন 
পিরষদ, ৪১০০, 
র নাথ র, গাপালগ

২০/১০/১৯৮৭ গাপালগ এস.এস.িস-৩.৮১ এইচ.এস.িস-
৪.১০ িব.এস.এস-   ৩.৪৯ 
এম.এস.এস-৩.১৯

২৬৯৪৩৫০,  
৩০/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৭ নাগমা আহেমদ,  
রউি ন আহেমদ

ব আদালতপাড়া, ওয়াড 
নং-১৪, 
টা াইল,১৯০০,সদর, 
টা াইল।

ব আদালতপাড়া, ওয়াড 
নং-১৪, 
টা াইল,১৯০০,সদর, 
টা াইল।

১৯/০৮/১৯৮৭ টা াইল। এস.এস.িস-৪.২৫ এইচ.এস.িস-
৪.৭০ িব.এস.এস-২য় নী 
এম.এস.এস-১ম ণী

০১৯৪২৮৪/১৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৮ ফরহাদ আহেমদ, 
িপতা: রিশদ আহেমদ

৩১২, হাসান মি ল, (৪থ 
তলা), আহমদনগর, 
পাইকপাড়া, িমর র -
১২১৬, িমর র, ঢাকা।

িরিসক সরকার, 
গাপাল র,০১ নং 

ওয়াড, ৩৪০০, নবীনগর, 
া ণবািড়য়া।

০৪/০১/১৯৮৯ া ণবািড়য়া এস.এস.িস-৪.৬৯ এইচ.এস.িস-
৩.২০ িব.এস.এস-  ২.৮৩ 
এম.এস.এস-৩.৫৩

০৮৯৮২৩৮,  
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১১৯ সয়দ এহসা ল হক, 
িপতা: সয়দ মিজ ল 
হক

৩৪৪, সনওয়ািলদা, 
পাথািলয়া, সনওয়ািলদা 
১৩৪৪, সাভার, ঢাকা।

৩৪৪, সনওয়ািলদা, 
পাথািলয়া, সনওয়ািলদা 
১৩৪৪, সাভার, ঢাকা।

০১/০১/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৬৩          
এইচ.এস.িস- ৩.৮০        
িব.এস.এস-৩.০৬         
এম.এস.এস-৩.১৫

১৭২৬২৩৮,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১২০ মাহা দ শাহাদাত 
হােসন, িপতা: 

আলমগীর হােসন 
মাদবর

৩৩৫/এ, মীর মাশাররফ 
হােসন হল, 

জাহা ীরনগর 
িব িব ালয়, 
জাহা ীরনগর, ১৩৪২, 
সাভার, ঢাকা।

য়াতলা, বােহরচর, 
বরহামগ , ৭৯৩০, 
িশবচর, মাদারী র।

০১/০১/১৯৯৪ মাদারী র এস.এস.িস- ৫.০০ 
এইচ.এস.িস-৫.০০ িব.এস.এস-
  ৩.৪৫ এম.এস.এস-৩.৭৯

১৭২৬৩৪০,  
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১২২ মাছা: ইয়াছিমন 
নাহার, িপতা: মা: 
আ  হােসন

ম নং-২০৭৯ রাতন), 
নীলে ত, কমজীিব 
মিহলা হে ল, ঢাকা।

১৮৪, ডাকবাংেলা পাড়া, 
০৪, চৗগাছা, ৭৪১০, 
চৗগাছা, যেশার।

০১/১১/১৯৯০ যেশার এস.এস.িস- ৩.৬৩        
এইচ.এস.িস- ৪.২০       
িব.এস.এস-২য় নী       
এম.এস.এস-২য় নী

১২৭৭৯৩৭, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১২৩ নাজিমন আ ার, 
িপতা: মা: আ র 
রিশদ

িসিলকন াজা, াট-িড-
১০১, ৮, িসে রী লন, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা-
১২১৭।

১৩/৪, উ র পি ম 
যা াবািড়, ঢাকা-১২০৪।

০৮/১০/১৯৮৫ ঢাকা এস.এস.িস-১ম এইচ.এস.িস-  
১ম    িব.এস.এস- ১ম

৯৮৬৭৬৮৮,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৪ রােবয়া আ ার 
কিনকা, িপতা: িমজা 
মাহা দ বােসত

বাসা-১২ (২য় তলা), 
সড়ক-১, স র-১০, 
উ রা,১২৩০, ঢাকা।

বাসা-১২/১, সড়ক-
হািফজ উি ন বপারী 
রাড, উ র আিরচ র, 

৫৬, ম নগর, ১৭১০, 
টংগী, গাজী র।

    
২৬/১০/১৯৯১

ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৮৮          
এইচ.এস.িস- ৫.০০        
িব.এস.এস-৩.৬৮         
এম.এস.এস-৩.৭৩

৭১৯৮৯০৬,  
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৫ তানিজন আ ার, 
িপতা: মা: আ ল 
আউয়াল

যে : িলিল আখতার, 
জাতীয় ানীয় সরকার 
ই উট, ২৯, 
আগারগাও, শেরবাংলা 
নগর, ১২০৭, ঢাকা।

মা: কিবর হােসন, ব 
রাজারবাগ, ৫ নং ওয়াড, 
বাসােবা, ঢাকা।

২৪/০৯/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস- ৩.৩১          
এইচ.এস.িস- ৩.৩০       
িব.এস.এস-২য় নী         
এম.এস.এস-২য় নী

৮৫৮২৮৬২,  
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৬ মাহা দ ইবেন 
ওয়া দ, িপতা: 
আ ল ওয়া দ

২১৮ িনহািরকা, র 
বািড়, আলমবাগ, ন ন 

রাইন, ফিরদাবাদ, 
১২০৪, কদমতলী, ঢাকা।

নসীবাড়ী, নাজ র, 
বাগাদী, বাঘড়াবাজার, 
চাদ র সদর, চাদ র।

১৪/০২/১৯৮৭ চাদ র দািখল-৪.৫০         
এইচ.এস.িস- ৩.৯০       
িব.এস.িস-৩.৯০        
এম.এস.িস-৩.৫০

১৭৭৯৯২৫,  
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৭ মা: ইমদা ল হক, 
িপতা: মা: আ স 
সালাম

৫৮/ছ/৪, ইট হামস, 
পি ম রাজারবাগ, ২৭ নং 
ওয়াড, তজেগাা সাবেপা  
অিফস, ১২১৫, তজগাও, 
ঢাকা।

কানেসানা, সলপ, সলপ, 
৬৭৬৩, উ াপাড়া, 
িসরাজগ ।

২৮/১২/১৯৮৮ িসরাজগ এস.এস.িস- ৩.৩১          
এইচ.এস.িস- ৩.৯০        
িব.এস.এস-৩.২৯        
এম.এস.এস-৩.২১

০৪৮৩৭২৪/০৫,   
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১২৮ তাির ল হাসান 
রাহান, িপতা: মা: 

আ িল জিলল 
আক

লকিভউ রজনীগ া, 
২২/৯-১০, টালার বাগ 
আবািসক এলাকা, িমর র-
১, ঢাকা-১২১৬, ঢাকা।

লকিভউ রজনীগ া, 
২২/৯-১০, টালার বাগ 
আবািসক এলাকা, 
িমর র-১, ঢাকা-১২১৬, 
ঢাকা।

০৯/১১/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৮১ 
এইচ.এস.িস-  ৫.০০ 
িব.এস.এস-৩.৫১ এম.এস.এস-
৩.৬৮

৮৮১২৩২৩,  
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১২৯ হািববা লতানা, 
িপতা: হািফ র 
রহমান

৩০৫, পলাশবাড়অ সড়ক, 
ম  ধানগড়া, সািকট 
হাউজ সংল , ওয়াড নং-
৩, ব মঝাড় ৫৭০০, 
গাইবা া

৩০৫, পলাশবাড়অ 
সড়ক, ম  ধানগড়া, 
সািকট হাউজ সংল , 
ওয়াড নং-৩, ব মঝাড় 
৫৭০০, গাইবা া

১০/১১/১৯৮৯ গাইবা া এস.এস.িস-৪.৩১ এইচ.এস.িস-
৩.৮০ িব.এস.এস-৩.১০ 
এম.এস.এস-৩.৫২

০৪৯৭৩৭৫,  
০৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩০ িশিরনা খানম, িপতা: 
মা: আশরাফ আলী 

খান

ম নং-২০৯, ব মাতা 
শখ ফিজলা ে ছা িজব 

হল, ঢাকা িব িব ালয়, 
ঢাকা।

সং াম র, স ান র, 
ছনেখালা, ১৯৮০, 
ঘাটাইল, টা াইল।

০১/০১/১৯৯৩ টা াইল এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৪.১০ িব.এস.এস-  ৩.৩৪ 
এম.এস.এস-৩.৩০

০৭১৬১৫১,  
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩১ িব ল আচা , 
িপতা: তপন মার 
আচা

কংেশর ল, িব িনয়া, 
িব িনয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

কংেশর ল, িব িনয়া, 
িব িনয়া বাজার, ২২৩০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

২৫/১০/১৯৮৭ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-৪.৩৮ এইচ.এস.িস-
 ৩.৯০ িব.এস.এস-  ২.৯৫ 
এম.এস.এস-৩.০৯

১৭৬৭৩১০, 
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩২ তিনমা রিশদ, িপতা: 
হা ন উর রিশদ

৯৫/৪, ক-এ, ওয়াড-৫, 
সাভার থানা,১৩৪০, 
সাভার, ঢাকা।

বনগাতী, চৗিকরহাট, 
িব হিরগাছা, নট, 
ব ড়া।

১৫/০৭/১৯৮৬ ব ড়া এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-৪.১০ িব.এস.এস- 
 ২য় নী এম.এস.এস-২য় নী

০৩৯২৪২৩, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৩ মা: শাহজাহান 
আলী, িপতা: মা 
বলাল ইসলাম

জাড়াবাড়ী, ৪০নং 
জাড়াবাড়ী, িমরজাগ , 

৫৩৪০, ডামার, 
নীলফামারী।

জাড়াবাড়ী, ৪০নং 
জাড়াবাড়ী, িমরজাগ , 

৫৩৪০, ডামার, 
নীলফামারী।

১৫/০৬/১৯৮৮ নীলফামারী এস.এস.িস-২.৯৪ এইচ.এস.িস-
  ৩.৫০ িব.এস.এস-  ২য় নী

৮১২৫২৪৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৪ মা রা নািহদ, িপতা: 
 শখ সােলহ 
আহা দ

গালস ল রাড, 
কাজীয়াকা া, ৭নং, 

ল র,২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

গালস ল রাড, 
কাজীয়াকা া, ৭নং, 

ল র,২২৫০, ল র, 
ময়মনিসংহ।

০১/০১/১৯৮৮ ময়মনিসংহ এস.এস.িস-২.৮৮ এইচ.এস.িস-
 ৪.৭০ িব.এস.এস-২য় নী 
এম.এস.এস-২য় নী

৭৫২৯৭৩৪, 
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৫ মাতােহর আিরফ 
কমল, িপতা: 
মাহা দ সােলমান

বাড়ী নং-১৮, রাড-০৩, 
ক-িড, সকশন-৬, 

িমর র, িমর র,ঢাকা।

অ  হা র রিশেদর 
বািড়, ম ম মায়ানী, 
মায়ানী, আ েতারাব, 
৪৩২১, িমরসরাই, 
চ াম।

০১/০৭/১৯৮৮ চ াম এস.এস.িস-২.৮৮ এইচ.এস.িস-
 ৪.০০ িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-৩.১৭

০৯৫৩২৫৩, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৩৬ মা: মাহ ল 
হাসান, িপতা: মা: 
আ: ছা ার শখ

৬৩৮, হাজী হিসন হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

পয়লা, তওতা, 
জাফরগ , ১৮৫২, 
িশবালয়, মািনকগ ।

০১/১০/১৯৯২ মািনকগ এস.এস.িস-৪.৬৩ এইচ.এস.িস-
 ৪.৩০ িব.এস.এস- ৩.৪৭

১২৭৭৯২৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৮ তানিজনা আ ার, 
িপতা: মা: র 
উি ন ইয়া

সানারতলা, জয়নগর, 
বেট র, ১৬৪০, িশব র, 
নরিসংদী।

সানারতলা, জয়নগর, 
বেট র, ১৬৪০, িশব র, 
নরিসংদী।

০৫/১১/১৯৮৮ নরিসংদী এস.এস.িস-৩.৬৯ এইচ.এস.িস-
  ৪.৩০ িব.এস.এস-  ৩.৪৩ 
এম.এস.এস-৩.৫২

২১১৯২৪২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৩৯ ল ল আহেমদ, 
িপতা: মা: নািছর 
উি ন

বান , জানাইল, 
জানাইল, ৬৬৩০, 

বড়াই াম, নােটার।

বান , জানাইল, 
জানাইল, ৬৬৩০, 

বড়াই াম, নােটার।

০৭/০৬/১৯৮৯ নােটার দািখল-৪.০৮         
এইচ.এস.িস- ৩.৯০       
িব.এস.িস-৩.১৭        
এম.এস.িস-৩.২৫

১১৩৩১৪৪/৪৬/২৫,   
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪০ মা: শির ল 
ইসলাম, িপতা:  মা: 
আিন র রহমান

ম নং-১৩৬/িব, 
জ লহক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়,১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

উ রপাড়া মসিজদ রাড, 
দি ণ বারেপাতা, 

টখালী, বা া, ৭৪৩১, 
শাশা, যেশার।

    ২৪/১২/১৯৯১ যেশার এস.এস.িস-৪.৩৮ এইচ.এস.িস-
  ৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৩০

১২৭৭৮০৮,  
২৩/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪১ মা: মায়াে ম 
হােসন, িপতা: মা: 
কাবাদ হােসন খান

আলহা  কাবাদ খান, 
িমরগাড়ী(িদঘলা পাড়া) 

আর আতাই লা, বন াম, 
৬৬০১, সািথয়া, পাবনা।

আলহা  কাবাদ খান, 
িমরগাড়ী(িদঘলা পাড়া) 

আর আতাই লা, 
বন াম, ৬৬০১, সািথয়া, 
পাবনা।

   ১৫/০৯/১৯৮৮ পাবনা এস.এস.িস-৩.৩৮ 
এইচ.এস.িস-  ৩.৭০ 
িব.এস.এস-  ৩.০৪ 
এম.এস.এস-৩.০২

১৮৬০০২৪,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪২ মা: জািমল উি ন, 
িপতা: মা: ফজর 
উি ন ম ল

িখহালী পি ম পাড়া, 
গািব র, 

আলতাফনগর, ৫৮৮১, 
চািচয়া, ব ড়া।

িখহালী পি ম পাড়া, 
গািব র, 

আলতাফনগর, ৫৮৮১, 
চািচয়া, ব ড়া।

২০/০৮/১৯৮৮ ব ড়া এস.এস.িস-৩.৬৩ 
এইচ.এস.িস-  ২.৯০ 
িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-১ম নী

১১২৬৭৭৯,  
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৩ শারিমন লতানা, 
িপতা: মা: দািনছ 
িময়া

১/িস, ৭/এ, িজগাতলা, ১৪, 
িজগাতলা, ১২০৯, 
হাজারীবাগ থানা, ঢাকা।

২৩৮/১, পি ম 
কা াপাড়া, ৪, নরিসংদী 
সদর, ১৬০০, সদর, 
নরিসংদী।

০৮/০২/১৯৯৩ নরিসংদী এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৭৮ 
এম.এস.এস-৩.৫৬

০৭৫৬৩১৯,   
৩১/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৪৪ মাফাি রা খা ন, 
িপতা: হােফজ মা: 
উবােয়দ উ াহ

৫১, িসে রী এপাটেম , 
িসে রী রাড, িব-৬, 
শাি নগর, ১২১৭, রমনা, 
ঢাকা।

৫১, িসে রী 
এপাটেম , িসে রী 
রাড, িব-৬, শাি নগর, 

১২১৭, রমনা, ঢাকা।

৩১/১২/১৯৮৭ ঢাকা এস.এস.িস-এ- এইচ.এস.িস- 
এ িব.এস.িস-  িব+ 
এম.এস.িস-িব       এম.এস.িস-
এ-

১৩১২১৩২,    
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৫ নািদরা লতানা, 
িপতা: বাশা ল আলম

১৩৯/িব, রাড নং-০৮, 
সানাডা া, ১৮ নং, 

িনউমােকট, ৯০০০, লনা 
সদর, লনা।

িচলারকাি , ৮ নং, 
ননগর, আন নগর, 

৭৮০০, ফিরদ র সদর, 
ফিরদ র।

১১/০২/১৯৮৫ ফিরদ র এস.এস.িস-৩.৭৫ এইচ.এস.িস-
  ৪.১০ িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-২য় নী

৭৬৩৩২৩৩,   
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৬ মা: মেহিদ হাসান, 
িপতা: মা: আ: 
সামাদ

উ র ছাতরা, িড়গ , 
িড়গ , ৫৮১০, িশবগ , 

ব ড়া।

উ র ছাতরা, িড়গ , 
িড়গ , ৫৮১০, 

িশবগ , ব ড়া।

২৫/০৫/১৯৮৭ ব ড়া এস.এস.িস-২.৮৮ এইচ.এস.িস-
৪.১০ িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-২য় নী

৩৪৪৭২১১,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৭ রচনা আ ার,  
িপতা: মর ম 
শিফ ল ইসলাম

৩৪/িজ, উ র বাসােবা, 
০৪, বাসােবা, ১২১৪, 
স জবাগ, ঢাকা।

৪৫, আমতলী, ২ নং 
গা র উ র ইউিনয়ন, 

৩৫০০ , িম া দি ণ 
সদর, িম া।

০২/০১/১৯৯০ িম া এস.এস.িস-৪.৩৮ এইচ.এস.িস-
  ৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৬১

৯৮৬৭৫৪৪,  
২২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৪৯ মা: সালায়মান, 
িপতা: মা: ল 
ইসলাম

উপেজলা িশ া অিফস, 
কাঠািলয়া, কাঠািলয়া 
সদর, ৮৪৩০, কাঠািলয়া, 
ঝালকা ।

ধাওয়া, ধাওয়া, ৮৫৫২, 
ভা ািরয়া,িপেরাজ র।

০১/০৩/১৯৯০ িপেরাজ র এস.এস.িস-৪.৩১ এইচ.এস.িস-
 ৪.৭০ িব.এস.এস-  ৩.২৩ 
এম.এস.এস-৩.৩০

২০০২৭৬২৬৮,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫০ মাছা: ইয়ািছমন 
খা ন, িপতা: মা: 
ইসলাম উি ন শাহ

চাপড়া মাহা দ র, 
গিন র, চাে রআড়া, 
৬২৫০, বাগমাড়া, 
রাজশাহী।

চাপড়া মাহা দ র, 
গিন র, চাে রআড়া, 
৬২৫০, বাগমাড়া, 
রাজশাহী।

২৮/১০/১৯৯০ রাজশাহী এস.এস.িস-৪.৬৩ এইচ.এস.িস-
 ৪.৭০ িব.এস.এস-  ৩.২৫ 
এম.এস.এস-৩.৩০

১০৮০৯৬৮,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫১ পা ম মদার, 
িপতা: িনমল 
ম মদার

উলাশী, উলাশী, ৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

উলাশী, উলাশী, ৭৪৩২, 
শাশা, যেশার।

১০/১০/১৯৯২ যেশার এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৫৬ 
এম.এস.এস-৩.৭৯

৫৩৫৩০২৩,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/- ছিব নাই



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৫২ লাকমান উি ন, 
িপতা: মা: আতাউর 
রহমান

বাসা-১৬, রাড-০৩, ক-
এ, আ/এ, শাহপরান 
উপশহর, গ াজল, 
৩১০৩, িসেলট সদর, 
িসেলট।

কাচার চক, ৬ নং 
লতান র, গ াজল, 

৩১৯০, জিকগ , িসেলট।

১৫/১১/১৯৯১ িসেলট এস.এস.িস-৩.৮৩ 
এইচ.এস.িস-  ৪.৭৫ 
িব.এস.এস-  ২য় নী  
এম.এস.এস-২য় নী

৫০৪৮৭৫৪,  
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৩ মা: কাজল িমিজ, 
িপতা: মা: িসি ক 
িমিজ

যে : মা: আসা ামান 
(ই ািহম), ক  নং-
২০০৬, শহী াহ হল, 
ঢাকা িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

ন র( বায়ালমারী 
পাড়া), বগম র, দশনা, 
৭২২১, য়াডা া সদর, 
য়াডা া।

১৬/১১/১৯৮৯ য়াডা া এস.এস.িস-৪.১৩ এইচ.এস.িস-
  ৪.৬০ িব.এস.এস-  ৩.২৯ 
এম.এস.এস-৩.৪২

৮০৫৩৮২৫, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৪ মা: আ ল লিতফ 
মাহ দ, িপতা: মা: 
ইসমাইল হােসন

২৮৩/১, শংকর, 
জাফরাবাদ, পি ম 
ধনমি , ঢাকা।

মার র, হােস ী, 
হােস ী, পা ি য়া, 

িকেশারগ ।

১০/০১/১৯৮৭ িকেশারগ এস.এস.িস-িব এইচ.এস.িস-  
এ িব.এস.এস-  িব( াস) 
এম.এস.এস-    এ-

১৮১৪৯৯১,  
১৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৫ মা: সাহরাব 
হােসন, িপতা: 

রিফ ল আলম

ম নং-৫৩, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

ন গাপীনাথ র, মলা 
গাপীনাথ র, ৫৯৪০, 

আে ল র, জয় রহাট।

০৬/১০/১৯৯১ জয় রহাট এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৪.৬০ িব.এস.এস-  ৩.২৯ 
এম.এস.এস-৩.৫৯

৮৮৬৯৭৭৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৬ মা: িজয়া-উর-
রহমান, িপতা: মা: 
মাইন উি ন

ফিরদ র(নয়ন র), 
গাজী র, তিলহা , 
১৭৪০, র, গাজী র।

ফিরদ র(নয়ন র), 
গাজী র, তিলহা , 
১৭৪০, র, গাজী র।

২৫/০১/২০১৭ গাজী র। এস.এস.িস-িব এইচ.এস.িস- 
িস িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-২য় নী

৮০৮৮৮৬২, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৫৯ মা: মা ািফ র 
রহমান, িপতা: মা: 
শিহ ল ইসলাম

ম নং-৩০৭, ার এ.এফ 
রহমান হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

ডা ামিহষিদয়া, 
ল য়া, আ টা, 

৭৪৪০, মিনরাম র, 
যেশার।

০২/০৫/১৯৯২ যেশার দািখল-৩.৮০ এইচ.এস.িস-  
৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৬৪ 
এম.এস.এস-৩.৮০

১৮৬২২৬৭, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬০ মা: শাহীন আ ার, 
িপতা: মা: রিফ ল 
ইসলাম

৪৫, শাি নগর, শাি নগর-
১২১৭, ঢাকা।

নগরঘাটা, পাটেকলঘাটা, 
সাত ীরা।

০৭/০৫/১৯৯১ সাত ীরা এস.এস.িস-৩.৯৪ এইচ.এস.িস-
  ৩.৬০ িব.এস.এস-  ৩.২১ 
এম.এস.এস-৩.৬০

০৭৫৬১৭৯,  
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৬১ মা: আিরফ হাসান, 
মা: হােছন আলী

ক  নং-১৭, শহীদ সেজ  
জ ল হক হল, ঢাকা 
িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

সরকারপাড়া, ৮ নং 
ওয়াড, সািরয়াকাি , 
৫৮৩০, সািরয়াকাি , 
ব ড়া।

১০/০৫/১৯৯০ ব ড়া এস.এস.িস-৩.৭৫ এইচ.এস.িস-
  ৪.৫০ িব.এস.এস- ৩.১৯ 
এম.এস.এস-৩.০৮

০৭১৬১৫২, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬২ সাি র হাসান ষার, 
িপতা: তাফােয়ল 
আহমদ

ম নং-২১, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা।

মা কাটা, সলবরষ, 
উ রবীর, ২৪৫০, 
ধমপাশা, নামগ ।

  ১৭/০৫/১৯৯২ নামগ এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৪.৬০ িব.এস.এস-  ২.৯৩ 
এম.এস.এস-২.৮৮

০৩৯২৪০৪, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৩ মা: মাজাই ল 
ইসলাম, িপতা: মা: 
ওয়ােজদ আলী

পলাশবাড়ী, কশব, কশব, 
৬৫১০, মা া, নওগা।

পলাশবাড়ী, কশব, কশব, 
৬৫১০, মা া, নওগা।

১৫/০৮/১৯৯১ নওগা এস.এস.িস-৪.৩১ এইচ.এস.িস-
 ৪.৭০ িব.এস.এস-  ৩.১০ 
এম.এস.এস-৩.১৬

১৩২৭৪০৬, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৪ মা: মাহা র রহমান, 
িপতা: মা: এলাহী 
বকস

ব রাজাবাসর, ২ নং 
ম থ র, পাবতী র, 
৫২৫০, িদনাজ র।

ব রাজাবাসর, ২ নং 
ম থ র, পাবতী র, 
৫২৫০, িদনাজ র।

০১/০১/১৯৮৭  িদনাজ র এস.এস.িস-৩.২৫ এইচ.এস.িস-
  ৩.২০ িব.এস.এস-  ২য় নী 
এম.এস.এস-১ম নী

০৪১৯৫৮১/৮, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৫ জােয়ত আলী , 
িপতা: ম নং-১৬৪,

ম নং-১৬৪, সিল াহ 
সিলম হল, ঢাকা 

িব িব ালয়, ১০০০, 
রমনা, ঢাকা

১৬৬, বাকড়া, 
শাভনালী, বাকড়া 

বাজার ৯৪৬০, আশা িন, 
সাত ীরা।

১০/০৮/১৯৯২ সাত ীরা এস.এস.িস-৫.০০ এইচ.এস.িস-
  ৫.০০ িব.এস.এস-  ৩.৫৯ 
এম.এস.এস-৩.৮১

০৭১৬০৫১, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-

১৬৬। িশপা রানী ম ল, 
িপতা: নীল চ  
ম ল।

০১-১৬, ক নং-এ, 
পায়রা ল, বাইশাকা া, 
বরমা-১৩৪৫, ধামরাই, 

ঢাকা।

০১-১৬, ক নং-এ, 
পায়রা ল, বাইশাকা া, 
বরমা-১৩৪৫, ধামরাই, 

ঢাকা।

০৮/০৪/১৯৮৭ মািনকগ এস.এস.িস-৩.৬৯ এইচ.এস.িস-
 ৩.৬০ িব.এস.এস-  ২য়, 
এম.এস.এস-২য়।

৩০০/-

১৬৭। মাঃ জ ল ইসলাম. 
িপতা: মাঃ মনতাজ 
ম ল।

পি ম মাতা র, হািজপাড়া, 
িকি র/০৪, জামালগ -

৫৯৪১, আে ল র, 
জয় রহাট

পি ম মাতা র, 
হািজপাড়া, িকি র/০৪, 
জামালগ -৫৯৪১, 
আে ল র, জয় রহাট

২৫/০৫/১৯৮৭ জয় রহাট এস.এস.িস-২.৩১,  
এইচ.এস.িস- ৩.২০ 
িব.এস.এস-  ২য়, এম.এস.এস-
২য়।

৮১২৫২১২, 
২৪/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৬৯। আব াহ আল মা ন, 
িপতা: মাঃ যার 
উি ন।

ম-২৭, পি ম ম ল, বা া, 
ঢাকা।

বাগমারা, হামনা-৩৫৪৬, 
হামনা, িম া।

০১/০১/১৯৮৮ িম া এস.এস.িস-৪.১৯,  
এইচ.এস.িস- ৪.৫০ িব.এস.এস-
  ৩.৪৫,  এম.এস.এস-৩.৪৩।

১৩৭০৫৬৭/২৮/১৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭০। রাজীব আচা , িপতা: 
লাল আচা ।

আচা  বািড়, শেখরখীল, 
নােপাড়া বাজার, ব শখালী।

আচা  বািড়, শেখরখীল, 
নােপাড়া বাজার, ব শখালী।

১০/০২/১৯৮৭ চ াম এস.এস.িস- ৩.৪৪,  
এইচ.এস.িস- ৩.৯০ 
িব.এস.এস-  ৩.৫৫,  
এম.এস.এস-৩.৫০।

১৩৭০৫৬৪/২৫/১৭, 
১৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭১। আ  িজহাদ , িপতা: 
মাশাররফ হােসন।

ম নং-৩২৬, কিব জসীম 
উ ীন হল, ঢািব, রমনা, 
ঢাকা।

সে াষ র, উজল ড়, 
ফয়লাহাট-৯৩৪১, রামপাল, 
বােগরহা্ট।

০১/০১/১৯৯২ বােগরহাট দািখল - ৫.০০,  এইচ.এস.িস- 
৫.০০,  িব.এস.এস-  ৩.৫৯,  
এম.এস.এস-৩.৬৯।

১২৭৮০১৬, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭২। নািবলা নাসিরন, 
িপতা: মাঃ গালাম 
মা ফা।

ম-২৭, পি ম ম ল, বা া, 
ঢাকা।

২৫/২/এ, পি ম ম ল, 
বা া, ঢাকা।

১২/০৯/১৯৮৯ ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৮১,  
এইচ.এস.িস-  ৫.০০, াতক -  
৩.৮৯ , াতেকা র -৩.৯৮।

০১৯৪২৮৪/১১, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৫। আফেরাজা বগম, 
িপতা: মাঃ আলী 
আকবর তা কদার।

১৪৫, িনউ বইলী রাড, 
শাি নগর, রমনা, ঢাকা।

৩৫২, দি ন ভবানী র, 
িবিরিশির-২৪২০, গা র, 
ন েকানা।

১৪/১২/১৯৯১ ন েকানা এস.এস.িস- ২.৮৮ 
এইচ.এস.িস- ৪.৩০,  
িব.এস.এস-  ২য়, এম.এস.এস-
১ম।

৪৯৮০৪৮৪, ৩০০/-

১৭৭। মাঃ আরমান, িপতা: 
আব ল কােদর।

বাসা নং-২৪২/২৪৩, রাড 
নং-১৮, সকশন-০৬, ক-
িস, িমর র-১২১৬, ঢাকা।

াম: আি রপাড়, ০১ নং 
মন রা ইউ: মন রা-
৮৩৬০, ভালা।

০১/০২/১৯৯১ ভালা দািখল - ৪.৭৫,   আিলম -
৪.৫০,  িব.এস.এস-  ৩.৪০,  
এম.এস.এস-৩.৬৬।

০৬৬৬৮৬৭, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৮। শরীফা জাহরা িম, 
িপতা: িজ.এ. হজাজী।

৪/এ হয়ার ীট, ওয়ারী 
পা  অিফস-১২০৩, ঢাকা।

৬১ নং যাগীনগর, ওয়ারী-
৩৮, ওয়ারী পা  অিফস-
১২০৩, ঢাকা।

০১/০১/১৯৯২ এস.এস.িস- ২.৮৮ 
এইচ.এস.িস- ৩.০০,  
িব.এস.এস-  ৩.০৯, 
এম.এস.এস-অ ায়নরত।

০৭৫৬১৬০, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৭৯। আহ দ আল ফা াহ, 
িপতা: শিফক 
আহাে দ।

ফিকরপাড়া, 
েকালেবায়ািলয়া, 

বগম র, িদে দাহ-৭২০০, 
য়াডা া।

ফিকরপাড়া, 
েকালেবায়ািলয়া, 

বগম র, িদে দাহ-
৭২০০, য়াডা া।

২৫/১০/১৯৮৯ য়াডা া এস.এস.িস- ৩.১৩ 
এইচ.এস.িস- ৩.১০,  অনাস -  
৩.৪৪, মা াস-৩.৭২।

৭১৫৬৩২৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৮০। মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: মাঃ হায়দার 
আলী খান।

কান সানা, সলপ-৬৭৬৩, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

কান সানা, সলপ-৬৭৬৩, 
উ াপাড়া, িসরাজগ ।

১৫/১১/১৯৮৮ িসরাজগ এস.এস.িস- ৩.২৫,  
এইচ.এস.িস- ৩.৩০,  
িব.এস.এস-  ২য়, এম.এস.এস-
২য়।

, ৩০০/-

১৮১। িমজা র রহমান, 
িপতা: এনােয়ত উ া।

িখতাব খ , ঘিড়য়াল ডা া,-
৫৬১০, রাজারহাট, িড় াম।

িখতাব খ , ঘিড়য়াল ডা া,-
৫৬১০, রাজারহাট, 

িড় াম।

২৫/০৮/১৯৯০ িড় াম। দািখল - ৫.০০,   আিলম -
৪.৯২,  িব.এস.এস-  ৩.৪৩,  
এম.এস.এস-৩.৬৯।

২৯৩২৮১৯, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮২। সািনয়া মমতাজ, 
িপতা: আ ল কালাম 
আজাদ।

ম নং-২১৬, জ ল হক 
হল, ঢাকা িব িব ালয়-
১০০০, শাহবাগ, ঢাকা।

১০৩/১, মওলানা শাম ল 
হক রাড, প িড়য়া, 
গাপালগ -৮১০০, 
গাপালগ ।

০৮/০৯/১৯৮৭ গাপালগ এস.এস.িস- ৪.০০,  
এইচ.এস.িস- ৪.১০,  
িব.এস.এস-  ২য়, এম.এস.এস-
১ম।

০০৬২৬৭৮, 
১৭/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৩। জরীন ইসলাম, িপতা: 
মাঃ নজ ল ইসলাম।

৪৭/১-এফ, ে ট আবািসক 
এলাকা, লালবাগ, ঢাকা।

পারকরকা, রাতইল, 
চরভাটপাড়া-৮১৩০, 
কািশয়ানী, গাপালগ ।

১৫/১০/১৯৮৯ গাপালগ এস.এস.িস- ৪.৪৪,  
এইচ.এস.িস-  ৫.০০ 
িব.এস.এস-  ৩.৪৩ 
এম.এস.এস-৩.৪৯।

৮৮৬৯৭২৭, 
২৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৪। মাঃ নাজ ল দা, 
িপতা: মাঃ 
আওর েজব মা ার।

কািলনগর, র র, 
কািলনগর-৬৩০২, সদর, 
চ পাই নবাবগ ।

কািলনগর, র র, 
কািলনগর-৬৩০২, সদর, 
চ পাই নবাবগ ।

০১/০৭/১৯৯০ চ পাই 
নবাবগ ।

এস.এস.িস- এ, এইচ.এস.িস- 
এ,  অনাস -  িস+।

০৪৯৩৪৫৭, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৫। মাঃ আিম ল হক 
আখ , িপতা: মাঃ 
এরশা ল হক আখ ।

৬০০/ক, ি ন ওয়াপদা 
কায়াটার, িমর র-১২, 

িমর র ক া নেম -১২১৬, 
প বী, ঢাকা।

হাি ং-৩৫, ক-িব, 
ইসলাম নগর, পাথািলয়া 
ইউ: সনওয়ািলয়া, সাভার, 
ঢাকা।

১৫/০৫/১৯৯১ ঢাকা এস.এস.িস- ৪.৮১,  
এইচ.এস.িস-  ৪.৫০ 
িব.এস.এস-  ৩.০৯।

০৭৭৭৬৯২, 
০৮/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৬। মাঃ সােহল রানা, 
িপতা: মাঃ আকতার 
আলী।

দয় ক হাউজ, বা ল 
টাওয়ার, ৩৫, বাংলা বাজার, 
ঢাকা সদর-১১০০, া র, 
ঢাকা।

হািকম র, ০১নং ওয়াড, 
কালীগ -৫০২০, দবীগ , 
প গড়।

১১/০১/১৯৮৮ প গড় এস.এস.িস-৩.৪৪,  
এইচ.এস.িস-  ৪.০০ 
িব.এস.এস- ২.৯৯,  
এম.এস.এস-২.৬৩।

৯৭১৭৫৯৮, 
১২/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৭। মাঃ হাবী াহ খান, 
িপতা: মাঃ মাবাে র 
আলী খান।

বািড়-১৪/১ (২য় তলা), লন-
১২, ক-িস, সকাশন-০৬, 
িমর র-১২১৬, ঢাকা।

হািকম র, হাকীম র-
৭৪১০, চৗগাছা, যেশার।

২৪/১০/১৯৯০ যেশার এস.এস.িস- ৪.৮১,  
এইচ.এস.িস- ৩.৫০, াতক -  
৩.৪১ , াতেকা র -৩.৬৪।

০৮৭৮৩৩৯, 
২৬/০১/২০১৭

৩০০/-



গেবষণা কমকতা পেদ া  আেবদনপ সমূেহর তািলকা:

১৮৮। মাঃ বাকী িব াহ, 
িপতা: মাঃ মিজ র 
রহমান।

ক  নং-৪২২, িজয়াহল, 
ঢাকা িব িব ালয়, রিজ: 
ভবন, ঢাকা।

হলাকা র, িশহাড়া বাজার-
৬৫৬১, প ীতলা, নওগ ।

১৫/০১/১৯৯৩ নওগ । দািখল - ৫.০০,   আিলম -
৫.০০,  িব.এস.এস-  ৩.৫৮।

১২৭৮১১০, 
২৯/০১/২০১৭

৩০০/-

১৮৯। নািসফ আল মাবারক, 
িপতা: সাইফউ ীন 
মাহ দ।

৪১/১২, রাড-০৪. চ ন িময়া 
হাউিজং, মাহা দ র-
১২০৭, ঢাকা।

ইঁয়া বাড়ী, বারপীট, 
নদানা, িনলামহাট, 
সানাই ড়ী, নায়াখালী।

১৮/০৬/১৯৯১ ঢাকা এস.এস.িস-৫.০০,  
এইচ.এস.িস-  ৫.০০ 
িব.এস.এস- ৩.৭৮,  
এম.এস.এস-৩.৮৮।

০৫১৭৫০৮, 
২৫/০১/২০১৭

৩০০/-


