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“ শখ হািসনার দশন 
      সব মা েষর উ য়ন” 

 
 

মৗিখক পরী ায় অংশ হেণর জ  িনবািচত াথ েদর তািলকা  
 

ফেলািশেপর নাম রাল নং াথ র নাম িপতার নাম 
পা  ড রাল ফেলািশপ PDF-001 খ কার মা: শরীফ উ ীন ইমাম খ কার মা: আ  এয়া ব 

ড রাল ফেলািশপ DF-001 শারিমন আখতার মাঃ িসরা ল ইসলাম 
পা  া েয়ট ফেলািশপ-১ PGF-1001 মাঃ রিহম উি ন মাঃ আলী আকবর ধান 

PGF-1002 ড. সােয়দ আলা মও দী মাঃ গালাম মা ফা 
PGF-1003 মাহা দ নাজ ল হাসান মাহা দ আলমগীর হােসন 

PGF-1004 মাঃ আিল জােবর শািহন মাঃ শওকত আিল 
পা  া েয়ট ফেলািশপ-২ 

 
PGF-2001 িনশান চ ব  খাকন চ ব  

PGF-2002 মাইয়া আ ার িরয়া মাঃ আব র রিহম 

PGF-2003 মাঃ ইমরান হােসন মাঃ মাশাররফ হােসন 

PGF-2004 মাঃ আল-আিমন মাঃ ীন 

PGF-2005 হািববা িবনেত কােশম মাঃ আ ল কােশম মা া 
PGF-2006 এনা ল হাসান সাম ি ন আহেমদ 

PGF-2007 তানিজনা ইউ ফ মাহা দ ইউ ফ 

PGF-2008 ত    সমেরশ চ   

PGF-2009 সােহল িবন আজাদ আ ল কালাম আজাদ 

PGF-2010 হােজরা খা ন আলী আকবর 

PGF-2011 মাঃ মেহদী হাসান মাঃ ল আিমন 
PGF-2012 ইসরাত জাহান আশা এ িকউ এম ওয়ােজদ আলী 
PGF-2013 এস এম কাম ামান মাঃ শাহাদাত হােসন 

PGF-2014 মাসা ৎ িপনাজ তাবা ম মাহা দ আ র রিহম 

PGF-2015 িনফা   তামা া ত ী ক.এম. তির ল আলম 

PGF-2016 ির া রাণী দাস রনিজৎ চ  দাস 

PGF-2017 তাসিফয়া সাইয়ারা শা ী মা: শাম  িময়া 

PGF-2018 তামা া তাজিরন ত া মাঃ তাফা ল হােসন 
PGF-2019 সানজানা ফােতমা চৗ রী আ ল মািলক চৗ রী 

PGF-2020 সািনয়া রাইসা মনা মাঃ আব ল মাতািলব 

PGF-2021 িদদা ল হায়দার সািন মাঃ আলী আকবর 

PGF-2022 মৗ মী ভৗিমক িম  রতন ভৗিমক 

PGF-2023 রািজয়া লতানা রয়াচত আলী সরকার 

PGF-2024 কাইয়া নািহদ শখ আিম ল হক 

PGF-2025 িতভা খান লতা মাঃ িলয়াকত আলী খান 
PGF-2026 নািফসা সরাত চৗ রী এ. এ. নজ ল ইসলাম চৗ রী 

PGF-2027 নাজমীর র শাভা খাজা মাঃ নািজ ীন 

PGF-2028 মাঃ তামজীদ রায়হান মাঃ আ ল স চৗ রী 

PGF-2029 কা ন কাি  পা ার কাজল মার পা ার 
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