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০১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০১ হোপসনুর রহমোন িোভেল জপহরুল হক

০২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০২ ফোপতমো-তুয-যোহরো এ. রজড. এম. শোহোবুপিন

০৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৩ রমোঃ রোপজবুর রহমোন রমোঃ আতোউর রহমোন

০৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৪ পনশোত রজরীন রমোঃ জসীম উিীন

০৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৫ মীর এনোমুল কপরম মীর হুমোয়ুন কপির

০৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৬  রমোঃ মোসুদ িোরভেজ রমোঃ রসোলোয়মোন পিশ্বোস

০৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৭ খোপদজো জোন্নোত রমোঃ আব্দুল মোন্নোন

০৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৮ রমোঃ শপফউল আলম রমোঃ ফভয়জ উপিন

০৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-০৯ মোহফুজো সুলতোনো রমোঃ হোপফজুর রহমোন

১০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১০ অঞ্জন কুমোর েট্টোচোর্য্য প্রিীর কুমোর েট্টোচোর্য্য

১১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১১ রশখ ইনজোমোমুল হক রশখ মুপজির রহমোন

১২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১২ অপু চন্দ্র সোহো রোধো কৃষ্ণ সোহো

১৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৩ রমোহোম্মদ মোরুফ পিল্লোহ আব্দুল খোভলক রমোড়ল

১৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৪ রমোঃ আবু সোইদ রমোঃ জয়নোল আভিদীন

১৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৫ ররোকসোনো িন্যো রমোঃ ইসপতয়োক রহোভসন

১৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৬ তোনেীর হোসোন রমোঃ আলোমতোজ সরদোর

১৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৭  রমোঃ আবু সুপফয়োন রমোঃ আলী রহোসোইন

রকোল িোওয়োর রজনোভরশন রকোম্পোপন িোংলোভদশ পলপমভেড (পসপিপজপসপিএল )

িরীক্ষোর্থীর তোপলকো ও হোপজরো পিিরণী

িদঃ সহকোরী ব্যিস্থোক (ইএসটি)
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১৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৮ কোমরুল হোছোন রমোঃ জয়নোল আভিদীন

১৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-১৯ রশখ নূর-এ-আলম রশখ নূর রমোহোম্মদ

২০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২০ নোপফয়ো রমৌপরন আলী আকির ভূইয়াঁ

২১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২১ রোভসল মুন্সী আসলোম মুন্সী

২২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২২ নুসরোত জোহোন রজপিন
রমোঃ র োলোম নিী 

জোকোপরয়ো

২৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৩ তোভরক আহভমদ রমোঃ করম আলী

২৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৪ পন োর সুলতোনো রমোঃ আবুল কোলোম

২৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৫ আব্দুল্লোহ আল মোহমুদ
রমোঃ আবুল কোভশম 

সরকোর

২৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৬  রমোঃ রপফকুল ইসলোম রমোঃ নজরুল ইসলোম

২৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৭ ফোরোহ নোজনীন মৃত রশখ পমজোনুর রহমোন

২৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৮ জোপরন তোসনীম ঐশী
রসোভহল রমোহোম্মদ 

আওরঙ্গভজি

২৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-২৯ রমোঃ িোরভেজ কপির রমোঃ রমোজোভম্মল রহোভসন

৩০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩০ রমোঃ তোজোপিি রহমোন  রমোঃ রমোস্তোপফজুর রহমোন

৩১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩১ ইসরোত সুলতোনো রমোঃ আব্দুল  পণ

৩২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩২ মুনজীরো ইয়োসপমন  রমোঃ আব্দুল মোভলক

৩৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৩ মুনতোপসর রমোঃ সোপকি সুলতোন আহভমদ কুতুিী

৩৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৪ রমৌপমতো দোস রদভিশ চন্দ্র দোস

৩৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৫  রমোঃ আব্দুল্লোহ পময়ো আপমনুর রহমোন
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৩৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৬ ইন্দ্রপজত সোধু রনপজত সোধু

৩৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৭ শোহোদোৎ িোশোর  রমোঃ শোজোহোন িোছোড়

৩৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৮ নোজমুল হোয়দোর লোলো মন্ডল

৩৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৩৯ সোখোওয়োত রহোসোইন নজরুল ইসলোম

৪০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪০
হোসোন রমোঃ নোেীদ 

আনজুম
মৃত. আব্দুর রোজ্জোক

৪১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪১ নোপজয়ো রফরভদৌস রমোঃ পজয়োউল কপরম

৪২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪২ রমোঃ ইমরোন রহোভসন  রমোঃ হোসোনুজ্জোমোন

৪৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৩ রমোঃ সোখোওয়োত রহোভসন রশখ পলয়োকত আলী

৪৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৪  রমোঃ আসোদুজ্জোমোন রমোঃ আব্দুর রোজ্জোক

৪৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৫ সঞ্জয় কুমোর মন্ডল মৃত চন্দ্র কোন্ত মন্ডল

৪৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৬ তুপলি সরকোর দুলোল সরকোর

৪৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৭ সোপকি রহমোন সপফকুর রহমোন

৪৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৮ রমোঃ নজরুল ইসলোম রমোঃ নুরুল ইসলোম

৪৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৪৯ ইমদোদ ইলোহী রচৌধুরী ইনোম ইলোহী রচৌধুরী

৫০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫০ পরয়োজুল ইসলোম রমোঃ সপফকুল ইসলোম

৫১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫১
আফভরোজো হোসোন 

আফপরন
ডোঃ রমোঃ ঈমোম হোছোন

৫২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫২ আপরফো সুলতোনো রমোঃ ইমোন আলী

৫৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৩  সোিোম রহোভসন রমোঃ ওসমোন  পন
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৫৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৪  রমোঃ র োলোম মুক্তোপদর রমোঃ আব্দুল মপজদ

৫৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৫ তোমোন্নো রমভহরোন পশমু শপহদুল ইসলোম

৫৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৬
রমোঃ সোইদুল ইসলোম 

তুপহন

রমোঃ ওয়োভরজ আলী 

পমঞো

৫৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৭ আবু খোয়রুল িোশোর আছোদুল হক

৫৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৮ রমোঃ নোপহন রমোস্তফো রমোস্তফো কোমোল

৫৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৫৯ রমোরভশদুল হক রমোঃ সোমসুল হক

৬০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬০ জুভয়ল মোহমুদ রমোঃ জয়নোল আভিপদন

৬১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬১  রমোঃ আপতকুর রহমোন আব্দুর রপশদ রিিোরী

৬২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬২ পজ, এম, হোসোন
এ, এস, এম, নজরুল 

ইসলোম

৬৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৩ মোপলহো পসপিকো রমোঃ মোমুনুর রশীদ

৬৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৪ আব্দুল্লোহ আল নোঈম এনোমুল হক

৬৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৫ রমোঃ মুশপফকুর রহমোন সোইফুল ইসলোম

৬৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৬ সোধন চন্দ্র স্বণ যকোর যুভ োল কৃষ্ণ স্বণ যকোর

৬৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৭ সোপদয়ো আশরোফ আশরোফুল ইসলোম

৬৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৮
রমোহোম্মদ রজোিোভয়র 

রহোভসন

জমোিোর রমোফোভজ্জল 

রহোভসন

৬৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৬৯ রমোঃ মোহবুবুর রহমোন রমোঃ রোভশদ আলী

৭০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭০ অপেপজৎ রোয় র োিোল রোয়

৭১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭১ রমোঃ রুিোভয়ত হোসোন রমোঃ রসোলোয়মোন রমোল্লো
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৭২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭২ রোভশদুল িোরী রমোঃ আব্দুল িোরী পময়ো

৭৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৩ উভম্ম হোপিিো রমোঃ হোপিবুর রহমোন

৭৪ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৪ সোনপজদো নূর রমোঃ নূরুল আিছোর

৭৫ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৫ রমোঃ আরোফোত ইসলোম রমোঃ আনওয়োরুল হক

৭৬ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৬ রমোঃ সোিোম রহোভসন রমোঃ আজোহোর আলী

৭৭ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৭ পসপিতো রিোিোর পদলীি কুমোর রিোিোর

৭৮ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৮ রমোঃ আসলোম ইউসুফ রমোঃ আভিদ আলী

৭৯ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৭৯
রমোঃ আল রমোসোপির 

রহোভসন
রমোঃ আলী আকির

৮০ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৮০
পরদুয়োনুল ইসলোম 

তোলুকদোর শশী
তোলুকদোর নূরুল ইসলোম

৮১ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৮১
সসয়দ মুক্তোভদরুল 

ইসলোম
সসয়দ নজরুল ইসলোম

৮২ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৮২ ইয়োপমন ফোপরয়ো রচৌধুরী
রমোঃ মমতোজ উপিন 

রচৌধুরী

৮৩ সহ:ব্যি: (ইএসটি)-৮৩ রমোঃ নোপকর আহভমদ রমোঃ ররজোউল কপরম


