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বাংলােদশ প ী উ য়ন একােডিম মেডল ল  
কাটবািড়, িম া 

2021 িশ াবেষ 6  িণেত লটারীর মা েম িনব ািচত িশ াথ েদর তািলকাঃ 
 

থম তািলকা 
লটারীর 
িমক 

রাল 
নং 

িশ াথ র নাম মাতার নাম িপতার নাম 

1 6013 আিতকা তাছিমন িনসা নািগ স আ ার মাঃ আিরফ হাসাইন 
2 6২54 মাঃ িনহা ল ইসলাম ইয়া মাসাঃ রািশদা মাঃ সিহ ল ইসলাম ইয়া 
3 6২75 সািনয়া আ ার মাসাঃ জসিমন আ ার মাহা দ শাহীন কািদর 
4 6৩32 মাঃ ফরহাদ হােসন শিরফ হািলমা বগম সিফ ল ইসলাম 
5 6028 নেয়ম হাসান নািবল মাসা. নািছমা আ ার 

ম মদার 
মাহা দ মেহদী হাসান 

6 6৩40 উে  হািন ি  হেলনা বগম মাহ ব আলম 
7 6012 মারিজয়া হক  িশউিল বগম লা েয়ল হক 
8 6020 মাহ জা খািদজা মাসা. জসিমন আ ার মাহা দ িমজা র রহমান 
9 6৩00 মাঃ ফাহাদ হােসন মাসাঃ শািহনা আ ার মাঃ ইউ ফ রানা 
10 6২81 নািফছা আ ম মিনরা সাবিরনা হা ন মাঃ মা ন ইবেন মিনর 
11 6২82 আিশক হাসান খ ন আেয়শা বগম জসীম উি ন 
12 6২94 তািনশা আফিরন আফেরাজ জাহান িব তাফােয়ল আহে দ ইয়া 
13 6৩46 মহজািবন আ ার সািদয়া র জাহান বগম লািক মাঃ শাহজাহান  
14 6৩06 জা া ল র আিরয়াহ আফেরাজা লতানা মাঃ আব ল হা ান 
15 6029 মাসা. নউিরন ইসলাম মিহমা মাসা. মাক দা আ ার নয়ন মা. মাই ল ইসলাম 
16 6৩51 হােয়র আন ম িসয়াম সালমা আ ার মাঃ জািকর হােসন 
17 6৩25 মাঃ মাজহা ল ইসলাম িবলিকছ আ ার  মাঃ ছ  
18 6২05 মাহা দ সাফােয়ত রজা  িবউ  আ ার  মাঃ জামাল হােসন  
19 6২45 মাসাঃ সােজ ার হাছনা আ ার িরনা  মাঃ মউবাউল হক  
20 6৩37 ইফেতখার রহমান শাহীন আ ার মাঃ িমজা র রহমান 
21 6৩30 ফাইজা র বা কািনছ ফােতমা চৗ রী মাঃ আ  নােছর 
22 6২74 উে  ইসরাত মাহ দ নািছমা আ ার মাঃ জন মাহ দ 
23 6011 ইকরা ল হক কািহ র আ ার মাঃ িজয়াউল হক 
24 6২79 রিবউল হাসান রামানা আ ার  জাহা ীর আলম 
25 6৩03 ির য়ান আহেমদ  নাজমা আ ার মাজাে ল হােসন 
26 6২87 জাকািরয়া হােসন তাসিলমা আ ার জামাল হােসন 
27 6২60 মাঃ ইসমাঈল হােসন েলখা আ ার মাহা দ মিফ ল ইসলাম 
28 6৩07 একরা ল হক রািজনা আ ার মাঃ িমজা র রহমান 
29 6৩23 ছািময়া আ ার মােজদা আ ার ইি ছ আলী 
30 6২95 ফািরয়া আ ার মাসাঃ ফরেদৗিস বগম মাহা দ ফয়সাল আহা দ  
31 6২99 মাঃ মেহতাব হাসান ফল সালমা জাহান ওসমান গিণ িশ  
32 6২68 মাঃ নািহদ হাসান মাসা. তােহরা মা. লাল িময়া 
33 6024 মা. ইয়ািছন  মাসা. শারিমন আ ার জিহর 
34 6৩47 এস.এম. ইউ ফ  ফােতমা জ জাহরা এস.এম. মাহ ল হক 
35 6৩31 মাঃ মাঈ ল হাসান সৗরভ মাসাঃ না আ ার মাঃ হািলম  
36 6৩63 মাঃ ইউ ছ িময়া হািছনা বগম মাঃ মা ক িময়া 
37 6২47 মিহ ল ইসলাম ফারহানা আ ার মাঃ মঈন উি ন 
38 6২03 তাইজ উি ন িসফাত তানিজনা আ ার  মাঃ আফজাল আেবদীন ম মদার 
39 6২06 মাঃ ফাহাদ নাজমা আ ার  মাঃ মাই ীন 
40 6৩15 মাঃ আফিরন ইসলাম মিরয়ম বগম মাঃ জিসম উি ন 
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থম তািলকা 
লটারীর 
িমক 

রাল 
নং 

িশ াথ র নাম মাতার নাম িপতার নাম 

41 6৩53 ফারহানা আ ার উিম মাসাঃ ফরেদৗসী বগম মাঃ আলী 
42 6৩21 মাঃ মাজহা ল ইসলাম নাঈম মাসাঃ িন ফা বগম মাঃ আখতার হাসাইন 
43 6৩54 ইসরাত জা াত সীমা মেনায়ারা বগম মাঃ শাহাজান িময়া 
44 6২10 হািফ র রহমান িজহাদ খােলদা বগম  মাঃ হািনফ 
45 6২70 ইসরাত জাহান হা া  ফােতমা বগম  মাঃ হািব বর রহমান 
46 6৩09 আিছফা আ ার ি  আ ার িমজা র রহমান 
47 6033 আরফা ল িরিম জসিমন আ ার মা. মাবারক হােসন 
48 6২93 রােবয়া আ ার আশা ডািলয়া আ ার আ ল মাতািলব 
49 6001 মাঃ সাইফ উি ন নািদম আফেরাজা লতানা িসমা মাঃ জিসম উি ন 
50 6২25 আ াহ সােলহ চৗ রী সিলনা আ ার মাহা দ জািকর হােসন চৗ রী 
51 6২90 অিপ তা রানী দবনাথ ণিত রানী দবনাথ নানট চ  দবনাথ 
52 6২36 মাঃ সািকব আল হাসান মাসাঃ শািহ র আ ার মাঃ িমজা র রহমান 
53 6২97 শারিমন আ ার িম য়ারা বগম ইউ স িময়া 
54 6২46 র মাহা দ  মাসাঃ াহার  মাক দ িময়া 
55 6২69 নতাহা হাসান নাভা নাজনীন আ ার মাহা দ কাম ল হাসান 
56 6২92 নওিশন সরকার শাহনাজ ঈিশতা কাম ল হাছান 
57 6২63 সায়মা লতানা মাসাঃ ফিরদা বগম  মাঃ আবাদ হাসাইন 
58 6৩61 ইশরাত জাহান মী আ া মাঃ ইউ ফ 
59 6008 শাহ মাহা দ আরফান মািহ র আ ার মাঃ িমজা র রহমান 
60 6২91 ইশরাত আহেমদ  নাঈমা আ ার মাঃ সােয়র উি ন  
61 6২71 মাহ দা আ ার র া ইসলাম মাঃ জাহা ীর আলম  
62 6২80 মাসা ৎ খািদজা আ ার ফরেদৗসী আ ার মাঃ জািকর হােসন 
63 6৩43 ফােতমা আ ার জা া ল ফরেদৗস মা কিবর হােসন 
64 6২56 ফাহাদ হােসন িনহন সাহানা আ ার মাঃ িব াল হােসন 
65 6২64 আফরীন জাহান নৗিরন নাছরীন জাহান মাঃ আ ল কালাম 
66 6৩48 সািময়া লতানা িমম মাসাঃ িম আ ার তা ল ইসলাম সািকব 
67 6017 মাসা. আফলা সািদয়া শািহ র আ ার মাহা দ আলী 
68 6৩35 অিনব ান দবনাথ ি া রানী রায় িলটন দবনাথ 
69 6034 সািমর হােসন  সালমা আ ার মা. আ ল কােশম 
70 6৩14 মাইয়া আ ার ইিত সিলনা আ ার কিবর হােসন 
71 6৩13 মাসাঃ সরাত জাহান আ ার জসিমন আ ার আেনায়ার হােসন 
72 6২39 মাঃ আব াহ আল ফা ক শািহদা আ ার নািগ স মাঃ আেনায়ার হােসন 
73 6৩58 মাঃ লতান হােসন ইিলয়াস মাসাঃ তাছিলমা বগম  মাঃ আ ল কিবর  
74 6৩26 রধাউল ইসলাম রিন িব রিহম 
75 6৩36 ইরফা র রহমান শাহীন আ ার মাঃ িমজা র রহমান 
76 6২33 সােজ ল হােসন সািবত গাজী সালমা হাসান মাঃ দেলায়ার হােসন 
77 6২29 মাঃ মা র রিশদ শারিমন আ ার  মাঃ মাহা ব আলম  
78 6৩44 মা ন হাসান  মাসাঃ পারভীন বগম মাঃ মাহা ব হাসান 
79 6২41 মাঃ জানােয়ত হােসন (ফাহাদ) মাসাঃ িবলিকছ আ ার মাঃ ফিরদ উি ন 
80 6২18 আেমনা আ ার িলমা মন য়ারা বগম মাহা দ খ ন 
81 6007 তানিজম আহেমদ আেয়ন িল পা আ ার এ.িব.এম. জিসম উি ন ( েয়ল) 
82 6২84 তাসিফয়া িবনেত হােসন মাসাঃ রােবয়া আ ার মাঃ রিবউল হােসন 
83 6২24 সায়মা আ ার মা জা খােদজা আ ার মাঃ আ  ইউ ফ  
84 6২52 লািময়া জা াত (ইভা) শারিমন আ ার িমনা মাঃ আ ল কিরম 
85 6২61 মাসাঃ ইসরাত জাহান রাহা মাসাঃ িনমিন আ ার মাঃ রিফ ল ইসলাম 
86 6৩22 মাঃ ওমর িজহাদ মাসাঃ লািক আ ার মা. ওমর ফা ক 
87 6৩10 খািদজা আ ার িমম পিল আ ার মাঃ খাকন িময়া 
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88 ৬036 উে  খািদজা ফািবহা আসমা আ ার ফারকান আহেমদ 
89 6২42 ফারহান উি ন  পা ল আ ার জামাল উি ন 
90 6005 মা. সািফ আল সাফােয়ত হাত সালমা বগম মা. আেনায়ার হােসন 
91 6৩08 জািহ র রহমান নািদম ি  আ ার িমজা র রহমান 
92 6৩45 সািব ন নাহার ইলমা সােলহা বগম মাছেল উি ন বা ল 
93 6৩05 মাসাঃ সাইবা লতানা হািববা মাঃ শারিমন আ ার মাঃ আব ল খােলক 
94 6২44 মাহা দ রিবউল আউয়াল সািন সালমা খা ন মাহা দ জািকর হােসন 
95 6২53 নছার আহেমদ অন ব নাজমা আলম রিবউল আলম  
96 6৩16 রােবয়া আ ার (িরিদ) রেহনা আ ার আ ল কালাম 
97 6৩38 উে  হািববা নািগ স আ ার মাঃ জািকর হােসন 
98 6৩62 সাম াহার া িলজা আ ার জিসম উি ন 
99 6009 সা া ল ইসলাম শািকব আকিলমা বগম মা. শািমম 
100 6৩04 বামা আহেমদ তািনয়া আ ার মাঃ মিন ামান ঁ ইয়া 
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অেপ মান তািলকা 

লটারীর 
িমক 

রাল নং িশ াথ র নাম মাতার নাম িপতার নাম 

101 6৩12 মাঃ িমনহা ল ইসলাম (নািদম) িদল বা র মাহা দ  
102 6৩34 রাইয়ান নািসফ নািদরা বগম মাঃ আ ল রউফ সরকার 
103 6026 মাই না ইসলাম িমিথলা ফারহানা আ ার মিন মাহা দ কতার হােসন 
104 6022 মা. িমনহা ল ইসলাম  মাসা. িশি  আ ার  মা. আিল হােসন 
105 6002 িবদা ইসলাম মিহমা মাসা. রািফয়া আ ার মা. রিবউল ইসলাম 
106 6018 সরাত জাহান ল ম আ ার মা. গালাম মা ফা 
107 6৩41 ফারহানা র িশিশর আফেরাজা আ ার মাকিছর আলম 
108 6৩02 মাইয়া আ ার শাহাজাদী রাকসানা  আ া আল মা ন 
109 6৩11 মাঃ ইসমাইল মাসাঃ শািহদা আ ার মাঃ শাহীন 
110 6004 মাসা. িলমা আ ার িরবা মাসা.আসমা আ ার মা. িরয়া ল কিরম 
111 6৩24 মিজনা আ ার মাছাঃ রােসদা আ ার মাঃ শাহ আলম 
112 ৬037 নািফসা ফৗিজয়া ফারজানা কাউছার মা. ইমান হােসন 
113 6367 মাঃ তানিজর আহেমদ মাঃ মজবাহ উি ন তািনয়া আলম িতথী 
114 6২98 ইসমাঈল হােসন আ মান আরা বগম  মিনর হােসন 
115 6027 নািদয়া খানম ই কসানা আ ার ত জিসম খান 
116 6২35 সািবহা আফেরাজ মা সালমা বগম মাঃ কামাল হােসন 
117 ৬038 সাগর হােসন মাসা. হাসেনয়ারা মা. শাহ আলম  
118 6৩60 আইিরন লতানা ফােতমা বগম মাঃ আির র রহমান 
119 6২14 আলিভ জামান  কাম াহার  আঈ ামান  
120 6020 িমস ইরা সরকার মাসা. সিনয়া আ ার ইরন সরকার 
121 6366 তাফিসর আহেমদ মাঃ মজবাহ উি ন তািনয়া আলম িতথা 
122 6২51 মাঃ আজমাই ল ইসলাম জা া ল ফরেদৗস মাঃ আিম ল ইসলাম 
123 6৩17 মাই না রহমান সাফা ফৗিজয়া আফেরাজ িমজা র রহমান 
124 6365 তাসিনম কারীম জ ািত মাঃ আব ল কারীম হেলনা আ ার 
125 6২43 তালহা মাহ দ মাসাঃ ফােতমা বগম মাঃ রজাউল কিরম 
126 6৩18 মাঃ িরয়া ল ইসলাম িরফাত মাসাঃ ল ম আ ার মাঃ সিহ ল ইসলাম 
127 6৩01 মাসাঃ খািদজা কিবর মাসাঃ িম আ ার মাঃ মহিসন কিবর 
128 6২73 জা া ল আজাদ িমম জাসনা আ ার কালাম 
129 6৩39 কাউসার আহেমদ  লতানা আ ার কিবর হােসন 
130 6032 সিনয়া আ ার লািক জসিমন বগম ওসমান গিণ 
131 6৩28 মাঃ ইশিতয়াক ইলাহী িন ফা ইয়াসমীন  ফির ল ইসলাম 
132 6২55 মাঃ আিব ওবােয়দ ইব ল  ফারজানা ইয়াসিমন িপংিক মাঃ বা  িময়া 
133 6368 আশিপয়া ইমেরাজ ইকবাল হােসন রািজয়া আ ার 
134 6২48 আরাফাত হােসন মিরয়ম বগম  িগয়াস উি ন 
135 6৩49 শাহিরয়ার হাসান রাহান শািহনা আ ার আিখ দেলায়ার হােসন 
136 6369 আবিরদা ইমেরাজ  ইকবাল হােসন রািজয়া আ ার 
137 6025 িমশকাত হাসান িহেমল আসমা আ ার লতান মাহা দ মেহদী 
138 6২72 িম ধর  া ধর তপন ধর  
139 6৩27 মাসাঃ খািদজা আ ার শা ী মাসাঃ রেহনা খা ন  মাঃ ইউ ছ িময়া 
140 6২57 আফ জা আ ার র ভা  আবাদ খান 
141 6২86 ই ািহম জা া ল মওয়া মািনক িময়া 
142 6015 রাফসান আিফফ পািল বগম মা. আ স সালাম 
143 6২50 জানা লতানা ঁই িহ র আ ার মাঃ আ ল বাসার 
144 6২27 মাঃ আিত র রহমান শাওন িন ফা ইয়াসিমন মাঃ মিনর হােসন 
145 6৩52 মাঃ রাহাত  মান রা আ ার  মাঃ রােশদ খান 
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অেপ মান তািলকা 
লটারীর 
িমক 

রাল নং িশ াথ র নাম মাতার নাম িপতার নাম 

146 6003 আরাফাত হাসাইন নাজমা আ ার সাফার আলী 
147 6023 মাসিফয়া আলম িন ম  নাজমা আ ার মা. মােশ দ আলম 
148 6019 নউিসন তাবাস ম আহনা খােদজা বগম এিন মা. আজাদ 
149 6031 মা. আির ল ইসলাম আেমনা বগম শিহ ল ইসলাম 
150 6021 ই ািহম িবন আিবর আেমনা আ ার জািকর হােসন  
151 6010 িমফতাউল রাউজাত আশরা আসমাউল হাসনা মাহা দ জািহদ হােসন 
152 6২85 বায়িজদ হাসান িনহার লতানা লাকী  মাঃ কামাল উি ন বাহ ল 
153 6006 মা. মািহম হাসান শািহ র আ ার মা. কামাল হােসন 
154 6২77 হািস ল হাসাইন  আফেরাজা লতানা এ. .এম আ ার হােসন 
155 6২28 মাঃ সাই র রহমান  মাক দা রহমান মাঃ ওবায় র রহমান 
156 6364 নাভা রহমান মাঃ খিল র রহমান জাহরা রহমান  
157 6৩33 মািলহা আ ার অিম মাসাঃ আ মা আ ার মাহা দ কামাল হােসন 
158 6৩50 মাঃ আ র রহমান আরাফাত মাসাঃ তাহিমনা আ ার িম মাঃ রিহম  
159 6২04 মািরয়া ইসলাম লাব  মাসা দ িসমা আ ার  মাঃ আ  মাতােলব  
160 6২07 িনশাত তাসিনম তািনশা হািসনা বগম মাঃ ইকবাল হােসন 
161 ৬035 জািরন শাইমা সাবা শািহ র আ ার মাঃ রিমজ উি ন 
162 6৩56 মাসাঃ ছায়া আ ার িন ফা আ ার মঃ ফিরদ আহেমদ 
163 6২30 মাসাঃ শায়লা লতানা পােয়ল মাসাঃ ল ম আ ার মাঃ সাম  উ ীন 
164 6030 মা. রাহাত  আসমা আ ার আ  কালাম  
165 6২58 ইয়ািছন আরাফাত রাি   ইয়াছিমন লতানা মাঃ জাহা ীর আলম 
166 6২49 চ া দাস রসতী দাস িমলন দাস 
167 6014 মাসা. বাইয়া খান িল হাফসা আ ার মা. রজাউল কিরম থান 
168 ৬039 রািফ ল ইসলাম মা. মিম ল ইসলাম কাজল রখা  
169 6২31 বাইদা আফিরন মাহ দা আ ার মাঃ জামাল উি ন 
170 6২22 আব াহ সািকব িসয়াম ইয়াসিমন বগম আ ল কালাম 
171 6370 শাহিরয়ার জািমল আব ল জিলল বগম শািহ র  

 

িব. ঃ 
১। লটািরর মা েম থম তািলকায় িনব ািচত িশ াথ েদর ( িমক 1-100 পয ) আগামী 13 ও 14 
জা য়ারী 2021 তািরেখর মে  (সকাল 9.00 টা থেক র 1.00 টা পয ) সরাসির িব ালেয় এেস 
ভিতর কায ম স  করার জ  অ েরাধ করা হল।  
2। ভিত স  করেত সােথ জমা িদেত হেবঃ ক) েবশ প , খ) 5ম িণ পােশর ত য়ন প ।  
3। ভিতর ে  আেবদেনর সময় দ  কান ত  অসত  মািণত হেল তার ভিত বািতল করা হেত 
পাের।  
৪। লটািরর মা েম িনব ািচত অেপ মান তািলকার িশ াথ েদর আগামী 1৬/01/2021 তািরখ (সকাল 
9.00 টা থেক র 1.00 টা পয ) িব ালয় ক পে র সােথ যাগােযাগ করার জ  অ েরাধ করা 
হেলা।  
 
 

 
(†gvt Rwmg DwÏb miKvi)  

cÖavb wkÿK  
  I  

m`m¨-mwPe, িনব াহী কিম  
(আব াহ Avj ûmvBb)  

Dc-cwiPvjK  
(cjøx A_©bxwZ) evW©  

I  
m`m¨, িনব াহী কিম  

( শখ মা র রহমান)  
 পিরচালক (সাধারণ শাসন), বাড  

ও  
সদ , িনব াহী কিম  



6 
 

 


