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১৭9 তম এফটিসি, ভেন্যু- নায়েম, ২ে অয়েক্ষমাণ তাসিকা। পুরুষ ৩০ জন 

 

ক্র. 

 ম. 
নাম েদবী আইসি নং  কম মস্থি সবষে 

সবসিএি  

ব্যাচ 

সবষেসেসিক 

 ভমধাক্রম  
ভমাবাইি নম্বর 

1 ভমাোঃ হান্নান সমো প্রোষক 18136110033 িরকাসর কারমাইয়কি কয়িজ, রংপুর। ইসতহাি 36 33 1723705322 

২ সমঠুন কুমার চক্রবতী প্রোষক 18136125032 িরকাসর ভ ৌরনদী কয়িজ দর্ মন 36 32 1752597899 

৩ নারােন চন্দ্র দাি প্রোষক 18136133058 তািা িরকাসর কয়িজ, িাতক্ষীরা  বাংিা 36 58 1798245423 

4 মাহমুদুি হািান রাজ্জাক প্রোষক 18136134076 ভ াি-ই-আফয়রাজ িরকাসর কয়িজ, সিংড়া, নায় ার ব্যবস্থােনা  36 76 1921673666 

৫ ভমা. ভহিাি ভহায়িন প্রোষক 18136156043 ভ ারনদী িরকাসর কয়িজ, বসরর্াি সহিাবসবজ্ঞান  36 43 1857366577 

৬ ভমাোঃ ভময়হদী হািান সমঠু প্রোষক ১৮১৩৬১৪২০২৭ োণ্ডাসরো িরকাসর কয়িজ, সেয়রাজপুর। রাষ্ট্রসবজ্ঞান ৩৬ ২৭ ১৭১১৪৩৩৪৭০ 

7 িঞ্জে চন্দ্র োি প্রোষক ১৯১৩৭১০১০২০ োন্ডাসরো িরকাসর কয়িজ, সেয়রাজপুর অর্ মনীসত ৩৭ ২০ 1733966219 

৮ সনমাই চন্দ্র রাে প্রোষক ১৯১৩৭১২৫০১৬ মুসজবন র িরকাসর কয়িজ, ভময়হরপুর দর্ মন ৩৭ ১৬ 1943516171 

৯ আসতকুর রহমান প্রোষক ১৯১৩৭১১০০১৮ েটুোখািী িরকাসর মসহিা কয়িজ ইসতহাি ৩৭ ১৮ 1515203563 

10 ভমাোঃ রুয়বি ভহািাইন প্রোষক ১৯১৩৭১৪২০১৭ িরকাসর এিওোি ম কয়িজ, োবনা রাষ্ট্রসবজ্ঞান ৩৭ ১৭ 1723137796 

১১ আহিান হাসবব প্রোষক ১৯১৩৭১৩৩০১৭ সচিাহাটি িরকাসর কয়িজ, নীিফামারী বাংিা ৩৭ ১৭ 1716315393 

১২ ভমাোঃ ভ ািাম মাওিা প্রোষক ১৯১৩৭১১০০০৭ বরগুনা িরকাসর কয়িজ ইসতহাি ৩৭ ৭ 1515265078 

13 ভমাোঃ কামরুি হািান প্রোষক ১৯১৩৭১৩৩০০৮ 
সুসফো িরকাসর কয়িজ, মাদারীপুর 

বাংিা ৩৭ ৮ 1646745142 

১৪ মাহবুবুর রহমান প্রোষক ১৯১৩৭১৩৩০০৯ আদর্ ম িরকাসর মসহিা কয়িজ, মাদারীপুর বাংিা ৩৭ ৯ 1772562661 

১৫ সজিান আহয়মদ প্রোষক ১৯১৩৭১১০০০৫ সজো িরকাসর কয়িজ, ভফনী ইসতহাি ৩৭ ৫ 1622086533 

16 জনাব িবুজ  প্রোষক ১৯১৩৭১২৫০০৮ ভর্রপুর িরকাসর কয়িজ দর্ মন ৩৭ ৮ 1737920344 

১৭ ভমাোঃ ইবয়ন ওোদুদ প্রোষক ১৯১৩৭১১৯০০৮ ফুি াজী িরকাসর কয়িজ, ভফনী  সণত ৩৭ ৮ 1660008161 

১৮ জাহাঙ্গীর আিম প্রোষক ১৯১৩৭১২৫০১৭ কক্সবাজার িরকাসর কয়িজ দর্ মন ৩৭ ১৭ 1821465301 

19 িাইদুর রহমান প্রোষক ১৯১৩৭১০১০০৯ রানী োবানী িরকাসর কয়িজ, নায় ার অর্ মনীসত ৩৭ ৯ 1723969036 

২০ 
ভমাোঃ মাহারুম হািান 

োন্না 
প্রোষক ১৯১৩৭১০১০০৮ 

চাঁদপুর িরকাসর কয়িজ 
অর্ মনীসত ৩৭ ৮ 1799929008 

২১ সবকার্ কুমার কম মকার প্রোষক ১৯১৩৭১০৯০০৬ দর্ মনা িরকাসর কয়িজ, চুোিাঙ্গা ইংয়রসজ ৩৭ ৬ 1735841149 
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22 ভমাোঃ মসনর ভহায়িন প্রোষক ১৯১৩৭১১০০০৬ ঠাকুর াও িরকাসর মসহিা কয়িজ ইসতহাি ৩৭ ৬ 1757680845 

২৩ সুিতান মাহমুদ প্রোষক ১৯১৩৭১১৩০০৭ ব্রাহ্মনবাড়ীো িরকাসর মসহিা কয়িজ উসিদসবদ্যা ৩৭ ৭ 1915177777 

২৪ ভমাোঃ র্াহীন ভমাল্লা প্রোষক ১৯১৩৭১৫৬০০৯ বরগুনা িরকাসর মসহিা কয়িজ সহিাবসবজ্ঞান ৩৭ ৯ 1703444454 

25 মাসনক কুমার ভেৌসমক প্রোষক ১৯১৩৭১৩৪০০৬ ভিাহা ড়া িরকাসর আদর্ ম কয়িজ, নড়াইি ব্যবস্থােনা ৩৭ ৬ 1746491974 

২৬ আশুয়তাষ িরকার প্রোষক ১৯১৩৭১৩৪০০৭ িরকাসর হর ঙ্গা কয়িজ, মুসিও ঞ্জ ব্যবস্থােনা ৩৭ ৭ 1681938898 

২৭ দীেন কম মকার প্রোষক ১৯১৩৭১৪৮০০১ িরকাসর নাসজম উদ্দীন কয়িজ, মাদারীপুর িংস্কৃত ৩৭ ১ 1723405801 

28 ইোকুব ভহায়িন প্রোষক ১৯১৩৭১১৯০০৬ ঝািকাঠি িরকাসর মসহিা কয়িজ  সণত ৩৭ ৬ 1712549006 

২৯ ভমাোঃ ইোসিন কায়র্ম প্রোষক ১৯১৩৭১১৯০০৭ সুনাম ঞ্জ িরাকাসর মসহিা কয়িজ  সণত ৩৭ ৭ 1736729330 

৩০ সবকার্ কুমার কম মকার প্রোষক 19137109006 দর্ মনা িরকাসর কয়িজ, চুোিাঙ্গা ইংয়রসজ 37 6 1735841149 
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১৭৯ তম এফটিসি, ২ে অয়েক্ষমাণ তাসিকা, ভেন্যু- নায়েম। মসহিা  ১০ জন 

 

ক্র. 

 

ম. 

নাম েদবী আইসি নং  কম মস্থি সবষে 
সবসিএি  

ব্যাচ 

সবষেসেসিক 

 ভমধাক্রম  
ভমাবাইি নম্বর 

1 র্ারমীন সুিতানা  প্রোষক  ১৮১৩৬১৪২০৬০ 
ময়হর্পুর িরকাসর সিগ্রী কয়িজ, 

সঝনাইদহ।   
রাষ্ট্রসবজ্ঞান  ৩৬ ৬০ 

1915913399 

২ ইসত রানী সবশ্বাি প্রোষক 19137142012 কুসমল্লা সেয়টাসরো কয়িজ, কুসমল্লা। রাষ্ট্রসবজ্ঞান 37 12 1765982614 

৩ র্াহনাজ োরেীন  প্রোষক ১৯১৩৭১৪২০০২ শ্রীবরদী িরকাসর কয়িজ, ভর্রপুর। রাষ্ট্রসবজ্ঞান ৩৭ ২ 1675512739 

4 জান্নাতুন নাঈম প্রোষক ১৯১৩৭১০১০০৬ ময়হর্পুর িরকাসর সিগ্রী কয়িজ, সঝনাইদাহ অর্ মনীসত ৩৭ ৬ ১৪০৩০২২২৭৬ 

৫ 
কাসজ আর্ারাফুন 

হুমাোরা 
প্রোষক 19137109005 

ভনত্রয়কানা িরকাসর কয়িজ, ভনত্রয়কানা। 
ইংয়রসজ ৩৭ 

5 1722335066 

৬ ইিরাত জাহান প্রোষক 19137156010  ািবাড়ীো িরকাসর কয়িজ সহিাবসবজ্ঞান ৩৭ 10 1675350072 

7 োসেো বড়ুো প্রোষক 21138125001 িরকাসর হাজী এ সব কয়িজ,িন্ধীে, চট্টগ্রাম দর্ মন 38 1 1703586316 

৮ ফাহসমদা ইিিাম পুষ্প প্রোষক 21138139001 ভোিা িরকাসর কয়িজ, ভোিা মৃসিকা সবজ্ঞান 38 1 1790064810 

৯ মাহমুদা আক্তার প্রোষক 21138141001 িরকাসর বঙ্গবন্ধু কয়িজ, ভ াোি ঞ্জ। রিােন 38 1 1767818172 

10 
ভমািাোঃ খায়িদা 

আকতার 
প্রোষক 21138200008  াইবান্ধা িরকাসর মসহিা কয়িজ 

তথ্য ও ভ া ায় া  

প্রযুসক্ত 
38 8 1723312604 

 


