
        

রসায়ন বিভাগ 

কারমাইককল ককলজ, রংপুর 

 টেবলক ানঃ ০৫২১-৬৬৬৮৯ 
 

        

   

 

Error! Unknown switch argument. 

 

 

৩০ জলুাই ২০১৬ তাবরকে বিক্ষা স র ছাত্র-ছাত্রীকের নাকমর তাবলকা 
 

ক্রমিক 

নং 
নাি মিক্ষাবর্ষ শ্রেণী 

১ টমাঃ নাবছর উবিন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২ টমাঃ টরামন বময়া ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩ টমাঃ একরামলু হক 

(একরাম) 

২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

৪ টমাঃ টমায়াকেম টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫ টমাঃ আবু্দলস্নাহ আল 

মামুন 

২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

৬ টমাঃ িুলিুল টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭ টমাঃ মবিয়ার রহমান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৮ টমাঃ বমর আল মাসুে ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৯ টমাঃ নাবজমুবিন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১০ টমাঃ োকেমুল ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১১ টমাঃ মােলু ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১২ টমাঃ জাবকর টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৩ টমাঃ হাব জ ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৪ টমাঃ হায়োর আলী ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৫ টমাঃ আিু হাবন  ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৬ টমাঃ টিারহান উিীন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৭ টমাঃ িব উর রহমান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৮ শ্রী উেল রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
১৯ টমাঃ আসােেুামান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২০ শ্রী সুমন অধীকারী ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২১ টমাঃ টিলাল টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২২ শ্রী শুসামত্ম রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২৩ টমাঃ একরামলু হক ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২৪ সুজন কুমার িমসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২৫ টমাঃ টগালাপ টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
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ক্রমিক 

নং 
নাি মিক্ষাবর্ষ শ্রেণী 

২৬ টমাঃ আবু্দল আলীম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২৭ টমাঃ আবু্দল হালীম 

(িুকলে) 

২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

২৮ টমাঃ লবত ুর রহমান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
২৯ টমাঃ জামান িরী  ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩০ টমাঃ রাবকি হাসান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩১ টমাঃ মাহমুে হাসান ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩২ টমাঃ টমাসাকিক টহাকসন 

পাপ্প ু

২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

৩৩ টমাঃ সাই ুল ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৪ টমাঃ জকুয়ল রানা ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৫ টমাঃ আবর  ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৬ পবরমল চন্দ্র ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৭ টগাপাল রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৮ ডাবলম রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৩৯ টমাঃ সবহেলু ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪০ টমাঃ সাইেলু ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪১ ধনঞ্জয় রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪২ বলেন কুমার রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৩ টমাঃ আয়িা বসবিকা ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৪ সুজন কুনু্ড ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৫ জগেীি রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৬ টমাঃ মুকুল টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৭ সীমামত্ম পাল ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৮ টমাঃ মাহিুিুল হক ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৪৯ টমাঃ আলমগীর টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫০ টমাঃ জাবকর টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫১ টমাঃ  রহাে টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫২ টমাছাঃ জইু আকতার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
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ক্রমিক 

নং 
নাি মিক্ষাবর্ষ শ্রেণী 

৫৩ জগন্নাথ টমাহমত্ম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৪ েীপঙ্কর রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৫ টমাছাঃ সায়মা আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৬ বনবকিৃ বত িমসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৭ লািনী রায় ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৮ হনু া টজবন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৫৯ বমবি আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬০ সিনম পারভীন টসামা ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬১ ঝুমা আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬২ টডলা আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৩ রাবিতুন জান্নাত রম্ননা ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৪ টমাঃ নূর উিীন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৫ টমাঃ রায়হান ইসলাম ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৬ টমাঃ আবু্দল োকলক ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৭  াকতমা আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৮ টমাঃ টোরকিে আলম  ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৬৯ বরতা আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭০ সুমন ট াষ ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭১ মাবনক ট াষ ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭২ সঞ্জয় কুমার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৩ িারমীন আক্তার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৪ টমাঃ আবু্দলস্নাহ আল 

মামুন 

২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

৭৫ টমাঃ বমলন বময়া ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৬ নয়ন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৭ টরজাউল ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৮ বপয়া ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৭৯ সুমনা সরকার ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
৮০ টমাঃ মাকজে টহাকসন ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 
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ক্রমিক 

নং 
নাি মিক্ষাবর্ষ শ্রেণী 

৮১ মুনসাহাি ২০১২ - ২০১৩ মাস্টাসস টিষ িষস 

 


