
8| Kg©KZ©vi Z_¨ t  
1| bvg    t Wvt †kL †gvt gbRyi ingvb 

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t 5525709150891 

 

 
4| c`ex    t Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  I cwievi cwiKíbv Kg©KZv©   
5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t 10g 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01715-384820 
7| B-†gBj b¤̂i   t manzur2142@yahoo.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-gvSvBj gv›`viZjv,  WvKNi-bv‡Kvj, Dc‡Rjv- kªxcyi, †Rjv-gv¸iv 
10| wbR †Rjv    t gv¸iv 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wk¶vMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki 
mvj 

wefvM 

Gm,Gm,wm PÆMÖvg K‡jwR‡qU ¯‹zj Kzwgjøv †evW© 1978 1g wefvM 
GBP,Gm,wm PÆMÖvg K‡jR Kzwgjøv †evW© 1980 1g wefvM 
Gg,we,we,Gm PÆMÖvg †gwW‡Kj K‡jR PÆMÖvg wek¦we`¨vjq 1987 cvk (wbqwgZ) 

     
 
13| PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t 11/12/1991 wLªt 
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t Dc‡Rjv ¯v̂¯’̈  Kg‡c≠·,m`i, gv¸iv 
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t gv¸iv - kªxcyi 
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t gv¸iv-1  Avmb    
 

 

3| Qwe 



9| Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (1) 

1| bvg    t Wvt  জুিল চৗধুরী      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t        1926709059922    

3| Qwe    t   

 

4| c`ex    t মিডেকল অিফসার (জুিনয়র কনসালেট ট এেনে িশয়া পেদর  

িবপরীেত)  

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ২৮  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01815-950633 
7| B-†gBj িঠকানা    t chowdhuryjuliyash2013@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t ামঃ সফদালপুর, ডাকঘরঃ রাধানগর, উপেজলাঃ ীপুর, জলাঃ মা রা 

10| wbR †Rjv    t মা রা  
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm     
GBP,Gm,wm     
Gg,we,we,Gm PÆMÖvg †gwW‡Kj K‡jR PÆMÖvg wek¦we`¨vjq ২০০৫ cvk (wbqwgZ) 
 
13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ২১/১১/২০১০ wLªt 
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t  
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t gv¸iv- ীপুর 
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t gv¸iv  ১ Avmb    
                                  



 
Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (2) 

1| bvg    t Wvt  মাঃ মাহাইিম ল হক      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         ১৯৮৬৪৭৯৮৫১৬২১৪৭৪২    

3| Qwe    t   

 

 

 

 
 

4| c`ex    t সহকারী সাজন  

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 

6| †gvevBj b¤̂i   t 01৭৭২-৬৮৪৭৬৫  

7| B-†gBj িঠকানা    t mohaiminul.hoque14@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t অweevwnZ 

9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-আমুিড়য়া, WvKNi-আমুিড়য়া, Dc‡Rjv-মা রা সদর, †Rjv- মা রা  

10| wbR †Rjv    t মা রা  
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm গ ারামপুর িপ, ক, মাধ িমক 

িবদ ালয়, শািলখা, মা রা 
যেশার ২০০১ ৪.২৫ 

GBP,Gm,wm ক া টনেম ট কেলজ, যেশার যেশার ২০০৪ ৫.০০ 
Gg,we,we,Gm খুলনা মিডেকল কেলজ , খুলনা রাজশাহী 

wek¦we`¨vjq 
২০১১ cvk (wbqwgZ) 

 
13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t  
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t gv¸iv- মহ দপুর- শািলখা  
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t gv¸iv  ২ Avmb    
   



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (3) 

1| bvg    t Wvt  পরীি ত পাল       

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         ০৬৯৫১১১১৮৫৪০৪     

3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t মিডেকল অিফসার   

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01716-811394 
7| B-†gBj িঠকানা    t paulparikshit00@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-ধমপাড়া, WvKNi-চাপড়া, Dc‡Rjv- মারখালী, †Rjv- ি য়া 

10| wbR †Rjv    t ি য়া 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm মারখালী এম,এন, উ  িবদ ালয়, 

মারখালী, ি য়া 
যেশার ১৯৯৭ ১ম িবভাগ 

GBP,Gm,wm ি য়া সরকারী কেলজ, ি য়া যেশার ১৯৯৯ ১ম িবভাগ 
Gg,we,we,Gm শর-ই-বাংলা মিডেকল কেলজ , 

বিরশাল 
ঢাকা wek¦we`¨vjq ২০০৬ cvk (wbqwgZ) 

 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০১/০৭/২০১০ ীঃ  

14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t উপেজলা া  কমে , মারখালী, ি য়া  

15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মারখালী- খাকসা   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t ি য়া ৪ Avmb    



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (4) 

1| bvg    t Wvt কৃ দাস িব াস      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         ৫৫১৯৫১০৩৫৯২১৫    

3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t সহকারী সাজন    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01717-440546 
7| B-†gBj িঠকানা    t kbiswas984@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-কর ী, WvKNi-কর ী, Dc‡Rjv- ীপুর, †Rjv- মা রা 

10| wbR †Rjv    t মা রা 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ  
Gm,Gm,wm িটেকরিবলা মাধ িমক িবদ ালয়, 

ীপুর, মা রা 
যেশার ২০০০ ১ম িবভাগ 

GBP,Gm,wm নটরেডম কেলজ, ঢাকা ঢাকা ২০০২ ১ম িবভাগ 
Gg,we,we,Gm শর-ই-বাংলা মিডেকল কেলজ , 

বিরশাল 
ঢাকা wek¦we`¨vjq ২০০৮ cvk (wbqwgZ) 

 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা- ীপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ১ Avmb    

 



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (5) 
1| bvg    t Wvt সাফাইয়া লতানা      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         ১৯৮৩৫৫১৬৬৫২০০০০১৩    

3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t সহকারী সাজন    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01920-869011 
7| B-†gBj িঠকানা    t sofaya45@yahoo.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-মহ দপুর, WvKNi-মহ দপুর, Dc‡Rjv-মহ দপুর, †Rjv- মা রা 

10| wbR †Rjv    t মা রা 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm মা রা সরকারী গালস ুল, মা রা যেশার ১৯৯৯ ১ম িবভাগ 
GBP,Gm,wm সরকারী এইচ,এস,এস, কেলজ, 

মা রা 
যেশার ২০০২ ১ম িবভাগ 

Gg,we,we,Gm জড, উইেমনস িসকদার মিডেকল 
কেলজ, ঢাকা 

ঢাকা wek¦we`¨vjq ২০০৯ cvk (wbqwgZ) 

 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা-মহ দপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ২ Avmb    

 



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (6) 
1| bvg    t Wvt িব, এম, িরয়াজুল ইসলাম      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         9196201102534    
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t সহকারী সাজন    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 

6| †gvevBj b¤̂i   t 01৭৩৭-২৩০৮৪৭  

7| B-†gBj িঠকানা    t riaz.somc@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-ব নাৈতল, WvKNi-মা রা সদর, Dc‡Rjv-মা রা, †Rjv- মা রা 

10| wbR †Rjv    t মা রা  
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ  
Gm,Gm,wm মা রা সরকারী উ  িবদ ালয়, 

মা রা 
যেশার ২০০৩ ৪.৭৫ 

GBP,Gm,wm সরকারী এইচ,এস,এস, কেলজ, 
মা রা 

যেশার ২০০৫ ৫.০০ 

Gg,we,we,Gm এম এ িজ ওসমানী মিডেকল 
কেলজ, িসেলট 

শাহজালাল িব ান 
ও যুি  

িব িবদ ালয়, 
িসেলট 

২০১২ cvk (wbqwgZ) 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা- ীপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ১ Avmb    



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (7) 
1| bvg    t Wvt উে  আেয়শা       
2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t         19812693016108844    
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

 

4| c`ex    t মিডেকল অিফসার    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01552-473856 
7| B-†gBj িঠকানা    t aysha_umme@yahoo.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t ৮৭/২৩১, মীর মাশারফ হােসন রাড, WvKNi- ি য়া, Dc‡Rjv- ি য়া সদর, 

                                                                                           †Rjv- ি য়া 
10| wbR †Rjv    t ি য়া  
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ  
Gm,Gm,wm শেরবাংলা নগর সরকারী উ  

িবদ ালয়, ঢাকা 
ঢাকা ১৯৯৭ ১ম িবভাগ 

GBP,Gm,wm এস,ও,এস, হারম ান মইনার 
কেলজ, ঢাকা 

ঢাকা ১৯৯৯ ১ম িবভাগ 

Gg,we,we,Gm রাজশাহী মিডেকল কেলজ, 
রাজশাহী 

রাজশাহী 
িব িবদ ালয় 

২০০৫ cvk (wbqwgZ) 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t ি য়া সদর    
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t ি য়া ১ Avmb    



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (8) 
1| bvg    t Wvt KvRx †iRvDj Bmjvg       
2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t          2691650160130   
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t সহকারী সাজন    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01712-087639 
7| B-†gBj িঠকানা    t deerza.magura@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-কছু ী, WvKNi-নােকাল, Dc‡Rjv-মা রা সদর, †Rjv- মা রা 
10| wbR †Rjv    t মা রা 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t িড, অেথা,  
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm জাহা ীরপুর মেডল ুল, 

মহােদবপুর, নওগঁা  
রাজশাহী  ১৯৯৫  ১ম িবভাগ  

GBP,Gm,wm রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী  রাজশাহী ১৯৯৭ ১ম িবভাগ 
Gg,we,we,Gm রাজশাহী মিডেকল কেলজ, 

রাজশাহী  
রাজশাহী 

িব িবদ ালয় 
২০০৪ cvk (wbqwgZ) 

িড, অেথা, রাজশাহী মিডেকল কেলজ, 
রাজশাহী 

ব ব ু শখ মুিজব 
মিডেকল 

িব িবদ ালয় 

২০১৩ cvk (wbqwgZ) 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা- ীপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ১ Avmb    



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (9) 
1| bvg    t Wvt kebg †gv¯Ívwi       
2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t          8198506400413  
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t মিডেকল অিফসার    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01712-133802 
7| B-†gBj িঠকানা    t drliza.magura@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 
9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-কছু ী, WvKNi-নােকাল, Dc‡Rjv-মা রা সদর, †Rjv- মা রা 
10| wbR †Rjv    t মা রা 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm ঠা রগঁাও সরকারী বািলকা উ  

িবদ ালয় 
রাজশাহী  ২০০০ ১ম িবভাগ 

GBP,Gm,wm িনউ গভেম ট িডি  কেলজ, 
রাজশাহী  

রাজশাহী ২০০২  ১ম িবভাগ 

Gg,we,we,Gm রাজশাহী মিডেকল কেলজ, 
রাজশাহী  

রাজশাহী 
িব িবদ ালয় 

২০০৮  cvk (wbqwgZ) 

13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা- ীপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ১ Avmb    
 

 



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (10) 

1| bvg    t Wvt †gŠmygx KzÛz       
2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t          0695112194178  
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

 

4| c`ex    t মিডেকল অিফসার    

5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01715-576535 
7| B-†gBj িঠকানা    t kundumou00@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t weevwnZ 

9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-ধমপাড়া, WvKNi-চাপড়া, Dc‡Rjv- মারখালী, †Rjv- ি য়া 
10| wbR †Rjv    t ি য়া  
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 

 
13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মারখালী- খাকসা    
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t ি য়া ৪ Avmb    

 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ  
Gm,Gm,wm ি য়া সরকারী বািলকা উ  

িবদ ালয়, ি য়া 
যেশার ২০০২ ৪.৮৮  

GBP,Gm,wm ি য়া সরকারী কেলজ, ি য়া যেশার ২০০৪ ৪.৮০  
Gg,we,we,Gm শর-ই-বাংলা মিডেকল কেলজ, 

বিরশাল 
ঢাকা িব িবদ ালয় ২০১২ cvk (wbqwgZ) 



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (11) 

1| bvg    t Wvt †gvt ivwKeyj হাসান      

2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t          1916765152658  
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

4| c`ex    t mnKvix mvR©b    
5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01710-833121 
7| B-†gBj িঠকানা    t rakibcom16@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t অweevwnZ 

9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-ধলনগর, WvKNi-হিরনারায়ণপুর, Dc‡Rjv- মারখালী, †Rjv- ি য়া 
10| wbR †Rjv    t ি য়া 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm হিরনারায়ণপুর ব মুখী উ  

িবদ ালয়, হিরনারায়ণপুর, ি য়া  
যেশার  ২০০৪  ৪.৮১ 

GBP,Gm,wm ক া টনেম ট কেলজ, যেশার  যেশার ২০০৬  ৫.০০ 
Gg,we,we,Gm িম া মিডেকল কেলজ, িম া  চ াম িব িবদ ালয়  ২০১২ cvk (wbqwgZ) 
 
13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মারখালী- খাকসা   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t ি য়া ৪ Avmb    

 
 
 



Ab¨vb¨ Kg©KZ©vi Z_¨ t (12) 

1| bvg    t Wvt †`evkxl wek¦vm 
2| RvZxq cwiwPwZ b¤̂i  t            
3| Qwe    t   

 

 

 

 

 

 

4| c`ex    t mnKvix mvR©b    
5| we.wm.Gm.e¨vP bs   t ৩৩  Zg 
6| †gvevBj b¤̂i   t 01717-272693 
7| B-†gBj িঠকানা    t debum44@gmail.com 
8| ˆeevwnK Ae ’̄v   t অweevwnZ 

9| ¯’vqx wVKvbv   t MÖvg-িবি পাড়া, WvKNi-ধেন রগাতী, Dc‡Rjv-মা রা সদর, †Rjv- মা রা 
10| wbR †Rjv    t মা রা 
11| m‡ev©”P wkÿvMZ †hvM¨Zv  t Gg,we,we,Gm 
12| mKj wkÿvMZ †hvM¨Zvi Z_¨ t 
 

weeiY cÖwZôv‡bi bvg ‡evW©/ wek¦we`¨vjq cv‡ki mvj wefvM/িজিপএ 
Gm,Gm,wm কা ননগর মেডল মাধ িমক 

িবদ ালয় 
যেশার ২০০৪  ৫.০০ 

GBP,Gm,wm সরকাির ক,িস কেলজ  যেশার ২০০৬  ৫.০০  
Gg,we,we,Gm ময়মনিসংহ মিডেকল কেলজ  ঢাকা িব িবদ ালয় ২০১২ cvk (wbqwgZ) 
 
13|  PvKzix‡Z †hvM`v‡bi ZvwiL t ০৭/০৮/২০১৪ ীঃ  
14| me©‡kl PvKzix ¯’j    t   
15| wbe©vPbx GjvKvi bvg   t মা রা- ীপুর   
16| wbe©vPbx Avmb b¤̂i   t মা রা ১ Avmb    

 




