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ফঙ্গফনু্ধ শখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ 
www.bdu.ac.bd   

 

দপ্তযাদদ  
 

 
স্মাযন নাং   ৩৭.০১.৪১০৪.০০০.২২.১৮ - ৩৯৫                                                                তাজযখাঃ ১৯- ১২- ২০১৮ াআাং   
 
 
জফলয়াঃ ছাত্র/ছাত্রী- জক্ষন/নভিনতিা- নভিচাযীদদয জিজজটার াঅাআজি নাম্বায প্রফতিন প্রদঙ্গ-    
 
 
সুত্রাঃ ১।  ৩৭.০১.৪১০৪.০০০.২২.১৮- ৩৯৫  
 
১. উমুিক্ত জফলয়  ূদত্রয শপ্রজক্ষদত ফাাআদন াফজত নযা দে শম, দাপ্তজযন নাজ ভূ ূচারুরূদ ম্পন্ন  জিজজটারাাআদজন 
নামিক্রভ জ নযায রদক্ষে ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয নর ছাত্র/ছাত্রী-
জক্ষন/নভিনতিা- নভিচাযীদদয জিজজটার াঅাআজি নাম্বায প্রফতিদনয জদ্ধান্ত ৃৃীত দয়দছ। এাআ রদক্ষে াঅাআজিয প্রস্তাফনা ভাননীয় 
উাচামি ভদাদদয়য জননট শপ্রযদেয জন্য এনজট জিজজটার াঅাআজি প্রস্তাদফয চুড়ান্ত খড়া প্রস্তুত নযা দয়দছ। বজফষ্যৎ াংযক্ষদেয 
জন্য জনদে এয জফদ ফোখো প্রদান নযা দরা। এখাদন উদেখে শম াঅৃাভী ১০০ (এনত) ফছদযয জফলয় ভাথায় শযদখ এাআ নর  
জিজজটার াঅাআজি প্রফজতিত দয়দছ।    
 

ছাত্র/ছাত্রীদদয শযজজদেন াঅাআজি নাম্বায  
২. ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয ছাত্র/ছাত্রীদদয শযজজদেন নম্বয াঅাআজি দফ ম্পুেি 
াআউজনন। মা দ্বাযা প্রদতেন ছাত্র- ছাত্রীদন সুজনজদিষ্টবাদফ জচজিত নযা দফ। এয প্রথভ চায জিজজট দফ জক্ষাথিীদদয বজতিয খ্রীজিয় 
ন ানুাদয, যফজতি ছয় জিজজট দফ বজতিয ক্রভানুাদয মা নখদনাাআ এনাআযনভ দফনা। প্রজতফছয ছাত্র/ছাত্রীদদয শযজজদেন এ 
বজতিয ন জযফজতিত দফ জনন্তু াঅাআজি নাম্বায ক্রভানুাদয যফজতি নাম্বায দত াঅযম্ভ দফ। এাআবাদফ মিায়ক্রদভ নয় রক্ষ 
জনযানব্বাআ াজায নয়ত জনযানব্বাআ মিন্ত শযজজদেন াঅাআজি ফেফায নযা মাদফ। ছাত্র- ছাত্রীদদয বজতিয জজযয়ার ানুাদয 
াঅাআজি নাম্বায প্রদান নযা মাদফ। বজতি ফাজতর দর উক্ত াঅাআজি নাম্বায ফার থানদফ। প্রদয়াজনীয়তা ানুবূত দর উাচামি 
ভদাদদয়য ানুদভাদন াদদক্ষ াঅাআজিয ক্রজভন জিজজট জযফতিন ফা জযফধিন নযা মাদফ।  
 
 

ছাত্র/ছাত্রীদদয শযজজদেন নাম্বায  
বজতিয ফছয/দন  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো (দভধায ক্রভানুাদয) 

  

৪ wWwRU ৬ wWwRU  
 

নভনুা শযজজদেন াঅাআজি নাম্বায  
বজতিয ফছয/দন াঅাআজিয ক্রজভন াংখো (দভধায ক্রভানুাদয) 
  

২০18  
বজতিয ন 

০০০০০১  
(শভধায ক্রভানুাদয)  

 

  নভনুায ফোখোাঃ  

 ২০১৮.০০০০০১  

২০১৮  ফছয/দন  

০০০০০১  বজতিয ক্রভানুাদয (মিায়ক্রদভ নয় রক্ষ জনযানব্বাআ াজায নয়ত জনযানব্বাআ জন ছাত্র- ছাত্রীয শযজদেন নযা মাদফ)    
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ছাত্র/ছাত্রীদদয শযার নাম্বায  
 ৩.  ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয ছাত্র/ছাত্রীদদয শযার নম্বয এয াঅাআজি দফ ম্পুেি 
াআউজনন। এয দ্বাযা প্রদতেন ছাত্র- ছাত্রীদন সুজনজদিষ্টবাদফ জফবাৃ  শনাি এয জবজিদত জচজিত নযা দফ। এয প্রথভ রৃাআ জিজজট দফ 
শন ফা বজতিয ন। জদ্বতীয় রৃাআ জিজজট দফ ছাত্র/ছাত্রীদদয স্ব স্ব জফবাৃ ানুাদয। তৃতীয় রৃাআ জিজজট শাআ জফবাদৃয শনান শনাদি 
শ ড়দছ। মা জফবাৃ ৃজষ্টয ক্রভানুাদয প্রনা নযা দফ এফাং ধাযাফাজন বাদফ দফ। ানুলদদয াদথ ম্পনি থানদফনা। ফিদল 
জতন জিজজট ছাত্র/ছাত্রীদদয াঅাআজি য ক্রজভন নাম্বায  ানুাদয মা ঐ জফবাদৃয বজতিয ক্রভানুাদয প্রদদয় দফ। এদত নদয জফবাৃ  
শনাি জচজিত নযা জ দফ। এাআবাদফ মিায়ক্রদভ ছাত্র- ছাত্রীদদয াজবন্ন শযার াঅাআজি নাম্বায প্রফজতিত দফ। প্রদয়াজনীয়তা 
ানুবূত দর উাচামি ভদাদদয়য ানুদভাদন াদদক্ষ াঅাআজিয ক্রজভন জিজজট জযফতিন ফা জযফধিন নযা মাদফ।   
   

ছাত্র/ছাত্রীদদয শযার নাম্বায   
বজতিয ফছয/দন জফবাৃ শনাি  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো 

    
২ জিজজট  ২ জিজজট ২ জিজজট ৩ জিজজট  

 

ছাত্র/ছাত্রীদদয নভনুা শযার নাম্বায   
 

বজতিয ফছয/দন  জফবাৃ শনাি  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো 

    
১৮ 

বজতিয ন 
৩০ 

প্রদনৌর ানুলদ/জফবাৃ 
০১ 

 ফোদচরয াপ াদয়ন্স াআন াঅাআ  জট 

০০১ 
বজতিয ক্রভানুাদয 

 

bgybvi e¨vL¨vt 

১৮.৩০.০১.০০১  

18 ফছয/দন  
৩০ প্রদনৌর ানুলদ/জফবাৃ (দটজফর- ১ দত ায়া মাদফ) 

০১ 
ফোদচরয াপ াদয়ন্স াআন াঅাআ  জট  
(মিায়ক্রদভ প্রজতজট জফবাদৃ জনযানব্বাআ জট মিন্ত শনাি শখারা মাদফ)  (দটজফর- ১ দত ায়া মাদফ) 

০০১  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো (মিায়ক্রদভ প্রজতজট শনাদি নয়ত জনযানব্বাআ জন ছাত্র/ছাত্রী বজতি দত াযদফ) 

 
 

শটজফর- ১ 
ফঙ্গফন্ধ ুজিজজটার াআউজনবাজিজট এয জফবাৃ, শনাদিয নাভ এফাং শনাদিয তাজরনা  

 
জফবাৃ/ানুলদ  জফবাৃ শনাি শনাি শনাি শনাি 

প্রদনৌর ানুলদ ৩০ ফোদচরয াপ াদয়ন্স াআন াঅাআ  জট ০১ 

জক্ষা  ৃদফলো ানুলদ ৩১  ফোদচরয াপ াদয়ন্স াআন াঅাআ জ জট াআন এিুদনন ০২ 
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ছাত্র/ছাত্রীদদয ানরাাআন শনাি শযজজদেন াঅাআ জি নাম্বায  
৪. ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয ছাত্র/ছাত্রীদদয ানরাাআন শনাি এয াঅাআজি দফ ম্পুেি 
াআউজনন। মা দ্বাযা প্রদতেন ছাত্র- ছাত্রীদন সুজনজদিষ্টবাদফ জচজিত নযা দফ। এয প্রথভ রৃাআ জিজজট দফ জক্ষাফলি ফা বজতিয ন। জদ্বতীয় 
জতন জিজজট শনান শনাদি শ ড়দছ শাআ শনাদিয াঅাআজি  নাম্বায ানুমায়ী দফ। শল ছয় জিজজট ছাত্র/ছাত্রীদদয াঅাআজি য ক্রজভন 
নাম্বায ানুাদয মা বজতিয ক্রভানুাদয প্রদদয় দফ। এাআবাদফ মিায়ক্রদভ ছাত্র- ছাত্রীদদয াজবন্ন শযাদরয াঅাআজি নাম্বায প্রফজতিত 
দফ। এয দ্বাযা শনান শনাি  এ মিন্ত নত াংখেন ছাত্র- ছাত্রী বজতি দরা তা দজ জনেিয় নযা মাদফ। প্রদয়াজনীয়তা ানুবূত দর 
উাচামি ভদাদদয়য াঅনুদভাদন াদদক্ষ াঅাআজিয ক্রজভন জিজজট জযফতিন ফা জযফধিন নযা মাদফ।    

   

eQi শনাি  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো 

   
২ জিজজট ২ জিজজট ৬ জিজজট   

 

ছাত্র/ছাত্রীদদয ানরাাআন শনাি নভনুা াঅাআজি নাম্বায প্রফতিন দ্ধজত 

 

eQi শনাি  াঅাআজিয ক্রজভন াংখো 

   
১৮ 

ানরাাআন শনাদি বজতিয ন  
০১  

াজটিজপদনট শনাি ান জিজজটার  রাজনিাং জিজাাআন  
০০০০০১   

বজতিয ক্রভানুাদয  
 

নভনুায ফোখোাঃ 

১৮.০১.০০০০০১  

18 ফছয (দম ফছয ানরাাআন শনাদি বজতি দরা)  
০১  াজটিজপদনট শনাি ান জিজজটার  রাজনিাং জিজাাআন (মিায়ক্রদভ ৯৯ জট শনাি এ ছাত্র- ছাত্রী বজতি নযাদনা মাদফ) (দটজফর- ২ দত ায়া 

মাদফ) 

০০০০০১  ক্রজভন াংখেv (মিায়ক্রদভ নয় রক্ষ জনযানব্বাআ াজায নয়ত জনযানব্বাআ জন ছাত্র- ছাত্রী প্রজতজট ানরাাআন শনাি এ বজতি নযাদনা মাদফ) 

 
 

শটজফর- ২  
ফঙ্গফন্ধ ুজিজজটার াআউজনবাজিজট এয ানরাাআন শনাি এয নাভ এফাং শনাদিয তাজরনা  

 

াআনজিজটউট শনাি   শনাি এয নাভ শনাদিয জফলয় শনাি শনাদিয জফলয়  

৪৫ াআনজিউট পয ানরাাআন এন্ি জিদটন্স 
রাজনিাং 

০১ াজটিজপদনট শনাি ান জিজজটার রাজনিাং 
জিজাাআন 

৪৫ াআনজিউট পয ানরাাআন এন্ি জিদটন্স 
রাজনিাং 

০২  াজটিজপদনট শনাি ান  াাআফায 
জজনউজযজট 

 
 
 



4 
 

প্রাজনন নভিনতিা- নভিচাযী  এনাদিজভন জক্ষনদদয াঅাআজি নাম্বায  
৫. ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয প্রাজনন নভিনতিা/নভিচাযীদদয  এনাদিজভন 
জক্ষনদদয াঅাআজি দফ ম্পুেি াআউজনন। এয দ্বাযা প্রদতেন জক্ষন/নভিনতিা- নভিচাযীদদয  সুজনজদিষ্টবাদফ জচজিত নযা দফ। এয 
প্রথভ রৃাআ জিজজট দফ চাকুযীদত শমাৃদাদনয খ্রীজিয় ন ানুাদয। জদ্বতীয় এন জিজজট প্রাদনয নভিনতিা- নভিচাযীদদয জন্য 
শনাি (১) ফেফায নযা দফ। এনাদিজভন জক্ষনফৃদেয  শক্ষদত্র শনাি (২) ফেফায নযা দফ। ফিদল চায জিজজট দফ 
জক্ষন/নভিনতিা- নভিচাযীদদয স্ব স্ব াঅাআজিয ক্রভানুাদয। মা জনেিীত দফ নর জক্ষন/নভিনতিা- নভিচাযীদদয চাকুযীদত 
শমাৃদাদনয তাজযদখয ক্রভানুাদয। াথিোৎ প্রাদনয নর নভিনতিা নভিচাযী  এনাদিজভন জক্ষনফৃদেয ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফুয 
যভান জিজজটার াআউজনবাজিজটদত শমাৃদাদনয তাজযদখয ক্রভাঃ নাম্বায াআ দফ তাদদয এভপ্লজয় াঅাআজি। মজদ এনাআ জদদন এনাজধন 
নভিনতিা- নভিচাযী চাকুযীদত শমাৃদান নদযন, তাদর শেি এয ক্রভাঃ জবজিদত তাদদয াঅাআজি নাম্বায প্রফজতিত দফ। াঅয মজদ এনাআ 
শেদিয নদয়নজন নভিনতিা- নভিচাযী এনাআজদদন নভিস্থদর শমাৃদান নদযন তাদর স্ব স্ব নাদভয াআাংদযজী ফেিভারায ক্রভানুাদয 
তাদদয এভপ্লজয় াঅাআজি প্রফজতিত দফ। প্রদয়াজনীয়তা ানুবূত দর প্রথদভ প্রথভ নাদভ যফজতিদত জদ্বতীয় নাদভয াআাংদযজী ফেিভারায 
ক্রভানুাদয এনাআজদদন নভিস্থদর শমাৃদদয়া নভিনতিা- নভিচাযীদদয এভপ্লজয় াঅাআজি প্রফজতিত দফ। ানুদভাদন াদদক্ষ াঅাআজিয 
ক্রজভন জিজজট জযফতিন ফা জযফধিন নযা মাদফ।  
  

**প্রান/এনাদিজভন উর্ধ্িতন নভিনতিাদদয জন্য াঅাআজি য ক্রজভন াংখো ০০০০ শথদন ০১০০ মিন্ত াংযজক্ষত থানদফ** 
   

  

ফছয প্রান /এনাদিজভন াঅাআজিয ক্রজভন াংখো  

   
২ wWwRU 1 wWwRU  ৪ wWwRU 

নভনুা াঅাআজি নম্বয (প্রান) 
eQi প্রান   াঅাআজিয ক্রজভন াংখো 
   

১৮ 
শমাৃদাদনয ন 

1 

প্রাজনন নভিনতিা/নভিচাযী  
০০০১  

শমাৃদাদনয তাজযদখয ক্রভানুাদয   

নভনুা াঅাআজি নম্বয (এনাদিজভন)  
eQi এনাদিজভন  াঅাআ.জিয ক্রজভন াংখো 
   

১৮ 
শমাৃদাদনয ন 

২ 
াধোন/প্রবালন 

০০০১   
শমাৃদাদনয তাজযদখয ক্রভানুাদয   

 

নভনুায ফোখোাঃ  

১৮.১.০০০১ (প্রান)  

18 eQi 

1 প্রান 
০০০১ fvBm-P¨v‡Ýji 
 

 

নভনুায ফোখোাঃ  

১৮.২.০০০১ (এনাদিজভন)  

১৮ eQi 

২ এনাদিজভন  
০০০১ িীন/জফবাৃীয় প্রধান   
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ফঙ্গফন্ধ ুজিজজটার াআউজনবাজিজট এয নভিনতিা- নভিচাযীদদয নভনুা াঅাআজি নাম্বায  
            
  

ক্রজভন নাম্বায  নাভ  দফী শমাৃদাদনয তাজযখ  এভপ্লয়ী াঅাআজি  
১. াধোন ি.ভুনাজ াঅদভদ নূয  উাচামি ০৬- ০৬- ২০১৮   ১৮.১.০০০১ 

২. শভাাঃ রুদফর ারাদায শনন াজপায ১৭- ০৭- ২০১৮ ১৮.১.০১০১ 
৩. শভাাঃ াআউনু াদটায়াযী শনন াজপায ১৭- ০৭- ২০১৮ ১৮.১.০১০২ 

৪. শভাাঃ াঅযাপ উজিন শযজজোয (চাঃ দাাঃ) ০১- ০৯- ২০১৮ ১৮.১.০১০৩ 
৫. ভুাম্মদ াীনূর নফীয জজনয়য জদিভ এনাজরি ০৪- ০৯- ২০১৮ ১৮.১.০১০৪ 
৬. নাজী াঅফরৃো াঅর পযাদ নাযী শযজজোয ০৮- ০৯- ২০১৮ ১৮.১.০১০৭ 

৭. শভাাঃ াঅরভৃীয শাদন খান  শযজজোয ১৩- ০৯- ২০১৮  ১৮.১.০১০৮  
 

 

 

নভিনতিা/নভিচাযীদদয জ. এ. জফ. এক্স নাম্বায  
৬. ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয নভিনতিা/নভিচাযীদদয জ.এ.জফ.এক্স াঅাআজি নাম্বায প্রফতিন 
দ্ধজত দফ ম্পুেি াআউজনন। এয প্রথভ এন জিজজট দফ প্রান ফা এনাদিজভন নভিনতিা/নভিচাযী ানুমায়ী। যফজতি রৃাআ জিজজট 
দফ দপ্তয ানুাদয। শমভন জবজ ভদাদদয়য দপ্তদযয দর াঅাআ.জি নাম্বায দফ (১.০১.০০০) শযজজষ্ট্রায এয দপ্তয দর াঅাআজি 
নাম্বায দফ (১.০৪.০০০)। শল জতন জিজজট মথামথ নতৃিক্ষ প্রদান নযদফ।    
    
উদেখে শম, ভাননীয় উাচামি ভদাদয় এফাং তাাঁয দপ্তদযয উ- উাচামি  প্রজত দপ্তয  জফবাদৃয ান্যান্য উর্ধ্িতন নভিনতিাদদয 
জন্য ০০০ দত ১০০ জ.এ.জফ.এক্স নাম্বায এয ক্রজভন গুদরা াংযজক্ষত থানদফ।  

 
নভিনতিা/নভিচাযীদদয জ. এ. জফ. এক্স নাম্বায  

 

cÖkvmwbK/GKv‡WwgK দপ্তয/জফবাৃ  াঅাআ.জিয ক্রজভন াংখো 

 
   

১ জিজজট   ২ জিজজট  ৩ জিজজট 

 

 
নভিনতিা/নভিচাযীদদয নভনুা জ. এ. জফ. এক্স নাম্বায  

 

প্রাজনন/এনাদিজভন  দপ্তয াঅাআ.জিয ক্রজভন াংখো 

 
      

 

১ 
প্রাজনন 

০১ 
উাচাদমিয দপ্তয 

০০০  
ভাননীয় উাচামি  

 

 

নভনুায ফোখোাঃ  

১.০১.০০০ 

১ প্রাজনন / এনাদিজভন 

০1 দপ্তয/জফবাৃ (াংমুজক্ত এন দত ায়া মাদফ) 
০০০ মথামথ নতৃিক্ষ প্রদান নযদফ।   
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ফঙ্গফন্ধ ুজিজজটার াআউজনবাজিজটয নভিনতিা- নভিচাযীদদয নভনুা জ.এ.জফ.এক্স নাম্বায 
 

 

ক্রজভন নাম্বায  নাভ  দফী জ.এ.জফ.এক্স নাম্বায   
১. াধোন ি.ভুনাজ াঅদভদ নূয  উাচামি ১০১০০০ 
২.  শভাাঃ াঅযাপ উজিন শযজজোয (চাঃ দাাঃ) ১০৪০০০ 
৩.  ভুাম্মদ াীনূর নফীয জজনয়য জদিভ এনাজরি ১০১১১১  
৪.  নাজী াঅফরৃো াঅর পযাদ নাযী শযজজোয ১০১১১২  
৫.  শভাাঃ রুদফর ারাদায শনন াজপায ১০১১১৩  
৬.  শভাাঃ াআউনু াদটায়াযী শনন াজপায ১০১১১৪  
৭. শভাাঃ াজব্বয শাদন শনন াজপায ১০১১১৫  
৮.   শভাাঃ ীরৃর াআরাভ  জনাংদমাৃ নভিনতিা  ১০১১১৬   
 

 

শভাাঃ াঅযাপ উজিন  
   শযজজোয (চাঃ দাাঃ)  

ফঙ্গফন্ধ ুশখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ। 
 

 

স্মাযন নাং  ৩৭.০১.৪১০১.০০০.২২.১৮- ৩৯৫                                                   তাজযখাঃ  ১৯- ১২- ২০১৮ াআাং    

 

 

 

 

 

দয় জ্ঞাতাদথি  নামিাদথি ানুজরজ জফতযনাঃ 

১. শযজজোয, ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ।  
২. জযচারন (াথি  জাফ) ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ। 

৩. জজনয়য জদিভ এনাজরি, ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ।  
৪. এনান্ত জচফ, উাচামি ভদাদদয়য দপ্তত য, ফঙ্গফন্ধু শখ ভুজজফুয যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ।  

      ৫. াজপ নজ।   
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াংমুজক্ত- ১ 

ফঙ্গফন্ধ ুশখ ভজুজফযু যভান জিজজটার াআউজনবাজিজট, ফাাংরাদদ এয জফজবন্ন 
দপ্তয  াখায জন্য ফযাদ্ধনতৃ শনাদিয তাজরনা  

`ßi †KvW (bw_ †Kv‡Wi 

3q Ae¯’v‡bi Rb¨) 

`ß‡ii bvg kvLv †KvW (bw_ 

†Kv‡Wi 4_© Ae¯’v‡bi 

Rb¨) 

kvLvi bvg 

01 fvBm-P¨v‡Ýji Gi `ßi 000  

02 ‡cÖv- fvBm-P¨v‡Ýji Gi `ßi 000  

03 ‡UªRvivi Gi `ßi 000  

04 ‡iwR÷ªvi Gi `ßi 000 ‡iwR÷ªvi Gi `ßi 

001 cwil` kvLv 

002 cÖkvmb (ms¯’vcb-Kg©KZ©v) 

003 cÖkvmb (ms¯’vcb-Kg©Pvix) 

004 ‡K›`ªxq †÷vi 

005 ‡K›`ªxq cv‡P©R 

006 ‡K›`ªxq †Wmcvm 

007 AvBb kvLv 

008 cÖkvmb (‡Rbv‡ij) 

05 weR‡bm BbwKD‡eUi †m›Uvi 000 weR‡bm BbwKD‡eUi †m›Uvi 

06 MÖš’vMvi `ßi 000 MÖš’vMvi `ßi 

07 cÖ±i `ßi 000 cÖ±i 

08 wkÿv_x© Kj¨vY `ßi 000 wkÿv_x© Kj¨vY `ßi 

09 cwiKíbv I Dbœqb `ßi 000 cwiKíbv I Dbœqb `ßi 

10 M‡elYv I m¤úªmviY `ßi 000 M‡elYv I m¤úªmviY `ßi 

11 A_© I wnmve `ßi 000 A_© I wnmve `ßi 

12 cÖ‡KŠkj `ßi 000 cÖ‡KŠkj `ßi 

13 ‡gwWK¨vj mvwf©‡mm `ßi 000 ‡gwWK¨vj mvwf©‡mm `ßi 

14 cixÿv wbqš¿Y `ßi 000 cixÿv wbqš¿Y `ßi 

15 Af¨šÍixY wbixÿv `ßi 000 Af¨šÍixY wbixÿv `ßi 

16 Rbms‡hvM, Z_¨ I civgk© `ßi 000 Rbms‡hvM, Z_¨ I civgk© `ßi 

17 kvixwiK wkÿv `ßi 000 kvixwiK wkÿv `ßi 

18 Z_¨ I cÖhyw³ (AvBwmwU) `ßi 000 Z_¨ I cÖhyw³ (AvBwmwU) `ßi 

19 cwienb `ßi 000 cwienb `ßi 

20 G‡÷U `ßi 000 G‡÷U 

30              প্রদনৌর ানুলদ  
 

 

 

000  Abyl` াজপ  

001 Z_¨ I †hvMv‡hvM cÖhyw³ wefvM 

০০২ ........... 
31 জক্ষা  ৃদফলো ানুলদ 

 
 
 

000 Abyl` াজপ 

০০১ জক্ষা জফবাৃ 
০০২ ...........  

32 Abyl` 000 Abyl` 
33 Abyl` 000 Abyl` 

34 Abyl` 000 Abyl` 

35 Abyl` 000 Abyl` 

36 Abyl` 000 Abyl` 

37 Abyl` 000 Abyl` 

38 Abyl` 000 Abyl` 

39 Abyl` 000 Abyl` 

40 Abyl` 000 Abyl` 
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41 Abyl` 000 Abyl` 

42 Abyl` 000 Abyl`  
43 Abyl` 000 Abyl` 

44 Abyl` 000 Abyl` 

 

45 

 

াআনজিউট পয ানরাাআন এন্ি জিদটন্স 
রাজনিাং 

000 Bbw÷wUDU াজপ  
001 mvwU©wd‡KU †Kvm© ান  wWwRUvj jvwb©©s wWRvBb 

০০২ াজটিজপদনট শনাি ান  াাআফায জজনউজযজট 
46 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

47 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

48 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

49 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

50 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

51 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

52 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

53 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

54 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

55 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

56 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

57 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

58 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

59 Bbw÷wUDU 000 Bbw÷wUDU 

60 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

61 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

62 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

63 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

64 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

65 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

66 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

67 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

68 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

69 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

70 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

71 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

72 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

73 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

74 ‡K›`ª 000 ‡K›`ª 

75 cÖ‡fvó 000 াজপ  

001 ান্যান্য াখা  

76 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

77 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

78 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

79 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

80 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

81 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

82 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

83 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

84 cÖ‡fvó 000 cÖ‡fvó 

 

 


