
র্ৌর্ভ র্র্ব স্নাতক (শিক্ষার্র্ব: র্্র্োর্ৌর্-র্্র্োর্ৌর্) র্ম্মার্ন  শ্রেণর্হর্য শিক্ষার্থীদের্য  শিক্ষার্র্পর্য: র্গুড়া আর্যশিএ 

 

র্নং শ্রর্যাল শিক্ষার্থীর্য র্নার্ভ ছাত্রর্হ/ছাত্র 

র্ৌ র্র্র্ র্াশকর্াতর্ র্ন জান্নাত শর্ণগ্ধা  ছাত্রর্হ 

র্্ র্র্র্ তার্ভান্না র্র্লতার্না ছাত্রর্হ 

র্ৎ র্র্র্ শ্রর্ভার্াাঃ র্ার্নশজো আক্তার্য উশর্ভব ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্ র্পাদতর্ভা আর্যশি ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্ র্ভাশর্যয়া আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্ো র্যম্নর্-ই-র্াশেয়া অশর্ভত্ম ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্ৌ শিলা র্র্যকার্য ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্্ র্পর্যশর্ভর্না র্ার্যর্বর্হর্ন ছাত্রর্হ 

র্ র্র্র্ৎ অর্র্র্যা শ্রর্াদর্র্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ো র্র্র্ র্ার্ভছর্ন্নার্ার্য র্াকুর্যা ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৌ র্র্র্ ইর্বার্না র্ভর্র্নর্ভর্র্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্্ র্র্র্ শ্রকয়া র্ার্া ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৎ র্র্র্ আশর্নকা জর্লশর্পকর্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ র্পাশতর্ভা তর্ জ জান্নাত ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ো র্াশর্র্া আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ৌ িার্যশর্ভর্ন র্র্লতার্না ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্্ র্পর্যর্র্হর্ন খন্দকার্য র্যাশখ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ৎ র্ভার্র্কা ইয়ার্শর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ শেশর্কা র্যায় ছাত্রর্হ 

র্্র্ো র্র্র্ র্ভশর্নর্যা আজাে র্যত্না ছাত্রর্হ 

র্্র্ৌ র্র্র্ শ্রর্যর্র্নর্র্ভা র্ার্নশজে ছাত্রর্হ 

র্্র্্ র্র্র্ র্নাশর্ে-ই-ইর্লার্ভ ছাত্রর্হ 

র্্র্ৎ র্র্র্ িার্যশর্ভর্ন তহুর্যা স্বর্নবালর্হ ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্র্র্ শ্রর্যাদকয়া র্র্লতার্না ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্র্র্ৌ শর্যজওয়ার্না র্র্লতার্না র্যাশর্প ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্ৌর্ৌর্ ইর্র্ভত আর্যা ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্্র্র্ র্ার্যা র্নর্র্য ছাত্রর্হ 

র্ৌ র্র্র্্ তার্জর্হর্য র্পাইয়াজ শ্র ৌর্ধর্র্যর্হ ছাত্র 



র্্ র্র্র্ৎ খাশলে শর্র্ন র্াখাওয়াত র্যাতর্ ল ছাত্র 

র্ৎ র্র্র্ তার্নশর্র্য আর্দর্ভে ছাত্র 

র্ র্র্র্ জাশর্ের্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ র্র্র্ র্নাশর্পর্ উল র্ক ছাত্র 

র্ র্র্র্ খায়র্যম্নল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ র্র্র্ আির্যার্পর্ ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ র্র্র্ আশকর্ আর্দর্ভে শ্র ৌর্ধর্র্যর্হ ছাত্র 

র্ র্র্োর্ো অশল আর্দর্ভে ছাত্র 

র্ৌর্ো র্র্োর্্ শ্রর্ভাাঃ র্নাজর্ভর্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্ৌ র্র্োর্ৎ শ্রর্ভাাঃ শ্রর্নার্ভার্ন শর্শিকর্হ ছাত্র 

র্ৌর্্ র্র্োর্ শ্রর্ভাাঃ র্াইর্পর্ ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্ৎ র্র্োর্ শর্র্স্নর্ শর্শ্বার্ ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্োর্ শ্রর্ভাাঃ ইকর্াল র্ভার্র্ভর্ে ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্োর্ শ্রর্ভাাঃ িার্র্হর্ন শর্ভয়া ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্োর্ শ্রর্ভার্াম্মে তার্নর্বর্হর্য আর্দর্ভে 
শ্রর্ার্াইর্ন 

ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্োর্ শ্রর্ভাাঃ র্ভাশর্র্য আশর্কুর্য র্যর্র্ভার্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্ৌর্ো তার্নশজর্ভ আশর্ভর্য শ্রর্ার্যর্ার্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্ৌর্ৎ শ্রর্ভাাঃ র্নাশর্ে র্ার্ার্ন ছাত্র 

র্্র্ো র্র্ৌর্ শ্রেওয়ার্ন র্ভার্যম্নর্প আর্দর্ভে ছাত্র 

র্্র্ৌ র্র্ৌর্ শ্রর্লাল উশির্ন ছাত্র 

র্্র্্ র্র্ৌর্ র্নাশর্ের্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্্র্ৎ র্র্ৌর্ জাশর্ের্জ্জার্ভার্ন ছাত্র 

র্্র্ র্র্ৌর্ শ্রর্ভাাঃ শ্রর্ভজর্ার্ কার্ভাল ছাত্র 

র্্র্ র্র্্র্ো শ্রর্ভাাঃ িার্শর্যয়ার্য র্াইর্প ছাত্র 

র্্র্ র্র্্র্্ আশর্ে আদর্নায়ার্য ছাত্র 

র্্র্ র্র্র্ৎ শ্রর্ভাাঃ িার্ভর্হর্ভ শর্ভয়া ছাত্র 

র্্র্ র্্র্ৌর্ৎর্ৎ শ্রর্ভাাঃ শ্রর্ভািার্যর্প শ্রর্ার্াইর্ন ছাত্র 

র্্র্ র্্র্ৌর্র্ো এদ ং এ উইর্ন র্যাখাইর্ন ছাত্র 

র্ৎর্ো র্্র্ৌর্র্্ আর্াের্জ্জার্ভার্ন র্যাশকর্ ছাত্র 

র্ৎর্ৌ র্্র্ৌর্র্ৎ আর্যার্পাত শ্রর্ার্াইর্ন অশর্ব ছাত্র 



র্ৎর্্ র্্র্্র্র্ো শ্রর্ভাাঃ র্র্ইট খার্ন ছাত্র 

র্ৎর্ৎ র্্র্ৎর্োর্্ আব্দর্র্য  র্যর্র্ভার্ন ছাত্র 

 



 

র্্য় র্র্ব স্নাতক (শিক্ষার্র্ব: র্্র্োর্ৌর্-র্্র্োর্ৌর্) র্ম্মার্ন  শ্রেণর্হর্য শিক্ষার্থীদের্য  শিক্ষার্র্পর্য: র্গুড়া আর্যশিএ 

র্নং শ্রর্যাল শিÿাার্থীর্য র্নার্ভ ছাত্রর্হ/ছাত্র 

র্ৌ র্র্্র্ র্যাশেয়া র্যওির্ন ছাত্রর্হ 

র্্ র্র্ৎর্ো তার্ভান্না র্যর্র্ভার্ন ছাত্রর্হ 

র্ৎ র্র্ৎর্ৌ র্ালর্ভা আক্তার্য শ্রকয়া ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্্ র্াশর্র্যা জার্ার্ন ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্ৎ েরু্ শত তার্র্নর্র্বা শর্যর্পাত ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্ শ্রর্ভর্র্নাজ ওয়ােব া শলশর্থ ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্ র্নাশজয়া কর্নক জার্ার্ন ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্ র্ভাশর্যয়া জার্ার্ন শির্ভর্ ছাত্রর্হ 

র্ র্র্ৎর্ শজর্পাত র্পার্যজার্না ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ো র্র্ৎর্ র্র্র্ভাইয়া জার্ার্ন আঁ ল ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৌ র্র্ৎর্ উদম্ম র্ভার্র্র্র্া তর্ভা ছাত্রর্হ 

র্ৌর্্ র্র্র্ো র্নাজর্নর্হর্ন িার্শর্যয়ার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৎ র্র্র্ৌ র্ভার্ধর্র্যর্হ শ্র াস্বার্ভর্হ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্্ র্র্র্ভাইয়া র্নর্র্হ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ৎ র্পাশর্যর্া জার্ার্ন শির্ভা ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ শ্রলৌশর্র্ন আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ শ্রর্ার্ার্না আক্তার্য র্ভশর্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ র্াশেয়া ইর্লার্ভ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্র্র্ র্নার্শর্যর্ন র্র্লতার্না (আশন্ন) ছাত্রর্হ 

র্্র্ো র্র্র্ র্নর্র্র্যাত তার্শর্নর্ভ িশর্ভ ছাত্রর্হ 

র্্র্ৌ র্র্র্ শ্রর্ভাছাাঃ র্ভর্ক্তা খাতর্ র্ন ছাত্রর্হ 

র্্র্্ র্র্র্ৌ ইির্যাত জার্ার্ন তর্নর্ ছাত্রর্হ 

র্্র্ৎ র্র্র্ৎ র্ভার্পর্যম্নর্া িার্যশর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্ৌর্র্োর্ র্নর্র্র্যাত র্যািা ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্োর্র্ ওয়াশর্ো ইর্লার্ভ তালর্কোর্য ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্োর্র্ র্পার্যর্ার্না ইয়ার্শর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্োর্র্ িার্র্যর্হর্ন ইর্লার্ভ ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্োর্র্ো শর্নিাত তার্র্নর্হর্ভ ছাত্রর্হ 



র্্র্ র্্র্োর্র্ৌ আর্নতার্যা খাদয়র্য ছাত্রর্হ 

র্ৎর্ো র্্র্ৎর্্র্ র্ার্নশজো র্ার্যর্বর্হর্ন র্যম্নম্পা ছাত্রর্হ 

র্ৌ র্র্র্ র্যাতর্ ল আল আর্দর্ভে ছাত্র 

র্্ র্র্র্ কার্ভর্যম্নল র্ার্ার্ন িাওর্ন ছাত্র 

র্ৎ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্যাশকর্র্ল র্ার্ার্ন ছাত্র 

র্ র্র্র্ ইয়াশর্র্য আর্যার্পাত ছাত্র 

র্ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্জর্হর্ শর্ভয়া ছাত্র 

র্ র্র্র্ো শ্রর্ভাাঃ র্ভার্ভর্র্ন শ্রিখ ছাত্র 

র্ র্র্র্ৌ কাজর্হ শ্র ালার্ভ তার্পশর্র্ন ছাত্র 

র্ র্র্র্্ শর্টার্য শর্শ্বশজত র্ভ-ল ছাত্র 

র্ র্র্র্ৎ শ্রিখ র্ভশর্উশির্ন আজর্ভর্হর্য ছাত্র 

র্ৌর্ো র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ ছাশর্র্র্য শ্রর্াদর্র্ন র্নাশর্ে ছাত্র 

র্ৌর্ৌ র্র্র্ র্যম্নর্াদয়তর্ ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্্ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্ভর্জাশর্ের্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্ৎ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ আশর্যর্পর্ ল্ ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ো শ্রর্ভাাঃ র্ভার্র্পর্ জার্য র্যর্র্ভার্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ৌ র্র্িার্ভত্ম কুর্ভার্য র্াল ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্্ শর্যেওয়ার্ন শ্রর্ভার্ত্মর্পা শির্ার্ ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ৎ আব্দর্লস্নার্ আল শ্রর্নার্ভার্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ ওর্ভর্য র্ার্ার্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ আব্দর্লস্নার্ ইর্দর্ন আদর্নায়ার্য 

আকাি 

ছাত্র 

র্্র্ো র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ িার্ােত শ্রর্ার্াইর্ন ছাত্র 

র্্র্ৌ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্পজদল র্যাশর্র্ ছাত্র 

র্্র্্ র্র্র্ িশর্প উলস্নার্ ছাত্র 

র্্র্ৎ র্র্র্ো শ্রর্ভাাঃ র্পয়র্াল শ্রর্ভালুা ছাত্র 

র্্র্ র্র্র্ৌ র্নাশর্ে র্ার্ার্ন ছাত্র 

র্্র্ র্ৌর্র্ৎ শ্রর্ভাাঃ র্াশর্র্র্র্য র্যর্র্ভার্ন ছাত্র 



র্ 

র্্র্ র্ৌর্র্র্ তর্ শর্ত  াকর্ভা ছাত্র 

র্্র্ র্্র্োর্র্্ খাশলে র্াইর্পর্ লস্নার্ ছাত্র 

র্্র্ র্্র্োর্র্ শ্রর্ভাাঃ র্নর্র্য আির্যার্প শর্শিকর্হ ছাত্র 

র্্র্ র্্র্োর্র্ র্ভার্র্ে র্যার্না ছাত্র 

র্ৎর্ো র্্র্োর্র্ শ্রর্ভাাঃ আর্র্ার্ন র্ার্র্হর্ ছাত্র 

র্ৎর্ৌ র্্র্ৎর্োর্ আয়র্ভার্ন র্াকর্হর্ আর্দর্ভে ছাত্র 

র্ৎর্্ র্্র্ৎর্োর্ শর্যর্পাত আকন্দ অর্ভত্মর্য ছাত্র 

র্ৎর্ৎ র্্র্ৎর্্র্ শ্রর্ভাাঃ র্নর্র্যম্নল কশর্র্য ছাত্র 

র্ৎর্  স্বা তর্ভ র্ার্া ছাত্র 

র্ৎর্  ইর্ভার্ভ শ্রর্াদর্র্ন ছাত্র 

র্ৎর্  িার্শর্যয়ার্য িাশকল ছাত্র 

 



 

র্র্থব র্র্ব স্নাতক (শিক্ষার্র্ব: র্্র্োর্ৌর্্-র্্র্োর্ৌর্ৎ) র্ম্মার্ন  শ্রেণর্হর্য শিক্ষার্থীদের্য  শিক্ষার্র্পর্য: র্গুড়া, আর্যশিএ 

র্নং শ্রর্যাল শিÿাার্থীর্য র্নার্ভ ছাত্রর্হ/ছাত্র 

র্ৌ 
র্র্ৌর্্ শ্রর্ভাছাাঃ র্াশলর্ভা খাতর্ র্ন ছাত্রর্হ 

র্্ 
র্র্ৌর্ র্নর্র্মর্াত র্নর্দয়র্যর্হ হর্র্ভর্হ ছাত্রর্হ 

র্ৎ 
র্র্ৌর্ আশর্যর্পা শর্র্নদত র্ভর্র্র্হর্ন ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্ৌর্ তার্নশজর্না আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্্র্ো জান্নাতর্ ল র্নাঈর্ভ কর়্ র্া ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্্র্ৌ র্ার্যার্ শর্যর্পাত জয়া ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্্র্্ র্যার্পাত তার্র্নর্হর্ভ ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্্র্ তার্নশজলা আর্দর্ভে ছাত্রর্হ 

র্ 
র্র্ৎর্ো র্পার্যর্ার্না ইয়ার্শর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ো 
র্র্ৎর্ৎ র্ম্পা খার্নার্ভ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৌ 
র্র্ৎর্ শ্রর্ভর্জাশর্র্ন আলর্ভ ছাত্রর্হ 

র্ৌর্্ 
৩  কাওকার্াতর্ র্ন শ্রর্নর্া ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ৎ 
৩  র্যায়র্ার্না আশর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ 
র্র্ৎর্ তাজশর্যর্ন তার্শর্যর্ন তর্নর্ভর্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ 
র্র্র্ো আছশর্যর্ন র্র্যকার্য উশর্ভব ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্ৌর্র্র্ িার্র্নাজ আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্্র্োর্র্ র্ভর্শক্ত খাতর্ র্ন ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্্র্ৌর্র্ তার্শলর্ভা আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌর্ র্্র্্র্র্ র্পাদতর্ভা কশর্যর্ভ র্ভহুয়া ছাত্রর্হ 

র্্র্ো র্্র্্র্র্ তাশর্নয়া আক্তার্য শ্রর্ভৌ ছাত্রর্হ 

র্্র্ৌ র্্র্ৎর্র্ তর্নর্শ্রী র্যায় ছাত্রর্হ 

র্্র্্ র্্র্র্ৌর্ র্াশর্র্না ইয়ার্শর্ভর্ন র্র্শর্ভ ছাত্রর্হ 

র্্র্ৎ র্্র্র্ৌর্ র্নর্র্যজার্ার্ন আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্র্োর্ আশলর্পা আর্দর্ভে ছাত্রর্হ 

র্্র্ র্্র্র্র্ো র্নর্র্যম্নন্নার্ার্য আক্তার্য ছাত্রর্হ 

র্ৌ 
র্র্র্ৌ শ্রর্ভাাঃ শুকুর্যম্নজ্জার্ভার্ন ছাত্র 

র্্ 
র্র্র্ৎ আশিক শ্র ৌর্ধর্র্যর্হ ছাত্র 

র্ৎ 
র্র্র্ শ্রর্ভদর্ের্হ র্ার্ার্ন অশর্নক ছাত্র 



র্ 
র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ ইয়াশর্র্ন ছাত্র 

র্ 
র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ শর্যয়াজর্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ 
র্র্র্ো শ্রর্ভাাঃ শর্যয়াজর্ল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ 
র্র্র্ আর্ের্লস্নার্ র্যশক ছাত্র 

র্ 
র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্নাজর্ভর্ল র্ক  ছাত্র 

র্ 
র্র্র্ ইর্ভশতয়াজ আর্দর্ভে হৃেয় ছাত্র 

র্ৌর্ো 
র্র্র্ আর্র্ার্ন র্ার্র্হর্ ছাত্র 

র্ৌর্ৌ 
র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ আশর্যর্পর্ ল র্ক ছাত্র 

র্ৌর্্ 
র্র্র্ো র্ম্রাট  শ্রর্র্ার্যর্হ ছাত্র 

র্ৌর্ৎ 
র্র্র্ৌ শ্রর্ভাাঃ র্নাশর্র্য উশির্ন শলংকর্ন ছাত্র 

র্ৌর্ 
র্র্র্ৎ র্ভর্র্তার্র্হর্ভ র্ভার্র্পর্ জ ছাত্র 

র্ৌর্ 
র্র্র্ শ্রতার্পাদয়ল আর্দর্ভে তর্নর্ ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ র্ভর্াঃ র্যশর্পকুল ইর্লার্ভ ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ র্নাশজর্য উশির্ন ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ শ্রর্ভাাঃ আর্নার্ কর্র্হর্য ছাত্র 

র্ৌর্ র্র্র্ো শি. এর্ভ. শ্রর্যজওয়ার্ন কশর্র্য ছাত্র 

র্্র্ো র্্র্্র্ৌর্ শ্রর্ভাাঃ ির্র্হের্লস্নার্ ছাত্র 

র্্র্ৌ র্্র্্র্র্ শ্রর্ভাাঃ খাইর্যম্নজ্জার্ভার্ন ছাত্র 

র্্র্্ র্্র্্র্র্ শ্রর্ভার্াম্মে জার্ভাল উির্হর্ন ছাত্র 

র্্র্ৎ র্্র্্র্র্ৌ শ্রর্ভাাঃ র্ভকর্পর্য উশির্ন ছাত্র 

র্্র্ র্্র্র্োর্ ির্যৎ স্বার্ধর্হর্ন ছাত্র 

 

শ্রর্ভাট ছাত্র= র্র্ৎ 

শ্রর্ভাট ছাত্রর্হ= র্র্্ 

শ্রর্ভাট =   র্ৌর্র্ জর্ন 


