
 

            গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ  যকায  মভাট ছাত্রী াংখ্যা = 36 

 অধ্যদেয কাম যারয়                উত্তীন য =  28 

 ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সটিটিউট।                মযপার্ য = 05 

 মদয ফাাংরা নগয, ঢাকা- ১২০৭          অকৃতকাম য = 03 

 ইন্সটিটিউট মকার্-৫০০৮৮              

মটকদনারহজিঃ আহকযদটকচায 

 '' পরাপর প্রকা হফজ্ঞহি '' 

 

 

এতদ্বাযা াংহিষ্ট কদরয অফগহতয জন্য জানাদনা মাইদতদছ মম, ফ য ভাহন হযো/২০20 এয 2য় দফ যয /১ভ হপট (এ)  এয ছাত্রীদদয 

পরাপর হনদে উদেখ কযা র।  

 

উত্তীর্ য মযার নাং মথাক্রদভিঃ 

452332 452333 452337 452338 452340 452342 452343 

452347 452348 452349 452350 452351 452352 452354 

452356 452357 452358 452360 452361 452362 452363 

452364 452365 452368 452370 452371 452373 143370 

      = 28 জন। 
 

     

  

মযপার্ য ছাত্রীদদয 

মযার নাং ও হফলয় মকার্  : 

452355 

 (65921, ম্যাথম্যাটিক্স-2) 

143328 

(65921, ম্যাথম্যাটিক্স-2) 

143368 

(65921, ম্যাথম্যাটিক্স-2), 

(65912, হপহজক্স-1). 

143369 

(65921, ম্যাথম্যাটিক্স-2) 

926086 

(65921, ম্যাথম্যাটিক্স-2) 

    = 05 জন। 

 

অকৃতকাম য ছাত্রীদদয  

মযার নাং-   452334, 452336,143359 = 03 

জন। 

     

একাদর্হভক বায় দয় অনুদভাদদনয জন্য উস্থান কযা দরা। 

 

                                                                                                               

   

                                                                                            মতাযা মফগভ 

 ওযাকয সুায (আহকযদটকচায)ও 

হফবাগীয় প্রধান (আহকযদটকচায) 

আহকযদটকচায মটকদনারহজ 

 

24.০4.২০২1 ইাং তাহযদখ  একাদর্হভক বায় উহস্থত পরাপর কহভটিয দস্যগর্ কতৃক অনুদভাহদত দরা। পরাপর ওদয়ফ াইদট প্রকাদয 

জন্য বাযপ্রাি কভ যকতযা (ওদয়ফ াইদট) মক অনুদযাধ কযা দরা। উদেেয অনহবদপ্রত ভূরত্রুটি হযরহেত দর ইা াংদাধন কযায েভতা 

অধ্যেয ভদাদয় াংযেন কদযন।   

 

 

    (াানা মফগভ)                                                                                                            

     ( চরভান দাহয়ত্ত্ব)                               

                                ঢাকা ভহরা হরদটকহনক ইন্সটিটিউট। 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                    
 



 

 

 

 MYcÖRvZšGx evsjv‡`k miKvi  ‡gvU QvÎx msL¨v =31 

 Aa¨‡¶i Kvhv©jq             DËxY© = 29 

 XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU            †idvW© = 02 

 †k‡i evsjv bMi, XvKv - 1207 |          AK…ZKvh© =0 

 BÝwUwUDU †KvW - 500088             cv‡ki nvi=94% 
 

  ‡UK‡bvjwR t AvwK©‡UKPvi 
 

 '' djvdj cÖKvk weÁwß '' 
 

GZØviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbvb hv‡”Q †h, ce© mgvcbx cix¶v/2020 Gi  2q ce© -1g wkdU- we Mªæc Gi QvÎxM‡bi  djvdj wb‡¤œ 

D‡jøL  Kiv n‡jv |   

 
 

  DËx©Y ©  †ivj bs h_v&µ‡g t 
 

452376 452377 452378 452379 452380 452383 452384 

452386 452388 452390 452391 452394 452396 452397 

452400 452401 452402 452404 452405 452408 452410 

452411 452412 452415 452416 452418 452419 452423 

143399 = 29 Rb |        
 

     

 

 

 ‡idvW©  QvÎx‡`i †ivj bs I welq  †KvW  : 

 

452417  

(65921- g¨v_g¨vwU·-2) 

452422 

(65921- g¨v_g¨vwU·-2) 

= 02 Rb |     

 

AK…ZKvh© t bvB |   

 

     

 

GKv‡WwgK mfvq m`q Aby‡gv`‡bi  Rb¨  Dc ’̄vcb Kiv n‡jv |  

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   
         (‡mZviv †eMg) 

  IqvK©mc mycvi I  wefvMxq cÖavb (AvK©) 

AvwK©‡UKPvi ‡UK‡bvjwR 

                              

24.04.2021  Bs Zvwi‡L GKv‡WwgK mfvq Dc ’̄vwcZ djvdj KwgwUi m`m¨MY KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡jv | djvdj I‡qe mvB‡U cÖKv‡ki Rb¨ 

fvicÖvß Kg©KZ©vi (I‡qe mvB‡U) †K Aby‡iva Kiv n‡jv | D‡jøL¨ Abwf‡cÖZ fyjÎæwU cwijw¶Z n‡j Bnv ms‡kvab  Kivi ¶gZv Aa¨¶                              

g‡nv`q msi¶b K‡ib |  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                                                         (mvnvbv †eMg) 

                                                                                                              Aa¨¶ (&AwZwi³ `vwqZ¡)                                                             

                                                                                                          XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU 

 

 





 

 

 

 MYcÖRvZšGx evsjv‡`k miKvi  ‡gvU QvÎx msL¨v =23 

 Aa¨‡¶i Kvhv©jq             DËxY© = 20 

 XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU            †idvW© = 02 

 †k‡i evsjv bMi, XvKv - 1207 |          AK…ZKvh© =01 

 BÝwUwUDU †KvW – 50088 
 

             
 

  ‡UK‡bvjwR t AvwK©‡UKPvi 

 

 '' djvdj cÖKvk weÁwß '' 
 

GZØviv mswkøó mK‡ji AeMwZi Rb¨ Rvbvb hv‡”Q †h, ce© mgvcbx cix¶v/2020 Gi 2q ce© /2q (wW) wkdU  Gi QvÎxM‡bi  djvdj wb‡¤œ 

D‡jøL  Kiv n‡jv |   

 

 

  DËx©Y©  †ivj bs h_v&µ‡g t 

 

452471 452474 452477 452481 452482 452483 452486 

452487 452488 452489 452490 452493 452496 452498 

452499 452501 494196 143474 143489 143466 = 20 Rb 
 

  

 

  ‡idvW©  QvÎx‡`i  t 

  †ivj bs I welq  †KvW  : 

452472 492782 
 

= 02 Rb 

 

AK…ZKvh© QvÎx‡`it 

†ivj bs:-  143491 = 01 Rb 
 

 

 

GKv‡WwgK mfvq m`q Aby‡gv`‡bi  Rb¨  Dc¯’vcb Kiv n‡jv |  

                                                                                                                    

 

 

 

 
            ( ‡mZviv †eMg) 

  IqvK©mc mycvi I wefvMxq cÖavb(fvicÖvß) 

AvwK©‡UKPvi ‡UK‡bvjwR 

                              

24.04.2021  Bs Zvwi‡L GKv‡WwgK mfvq Dc ’̄vwcZ djvdj KwgwUi m`m¨MY KZ©„K Aby‡gvw`Z n‡jv | djvdj I‡qe mvB‡U cÖKv‡ki Rb¨ 

fvicÖvß Kg©KZ©vi (I‡qe mvB‡U) †K Aby‡iva Kiv n‡jv | D‡jøL¨ Abwf‡cÖZ fyjÎæwU cwijw¶Z n‡j Bnv ms‡kvab  Kivi ¶gZv Aa¨¶                              

g‡nv`q msi¶b K‡ib | 

 

         
                                                                 

                                                                                                                      (mvnvbv †eMg) 

                                                                                                                              Aa¨¶ (fvicÖvß)  

                                                                                                                     XvKv gwnjv cwj‡UKwbK BÝwUwUDU 

  

 



 

            গনপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদে  সযকায    মভাট ছাত্রী সাংখ্যা = ০৪ 

 অধ্যদেয কাম যারয়                উত্তীন য =  ০৪ 

 ঢাকা ভহিরা হরদটকহনক ইন্সটিটিউট।                মযপার্ য = ০০ 

 মদয ফাাংরা নগয, ঢাকা- ১২০৭           অকৃতকাম য = ০০ 

 ইন্সটিটিউট মকার্-৫০০৮৮              

মটকদনারহজিঃ আহকযদটকচায 

 '' পরাপর প্রকা হফজ্ঞহি '' 

 

 

এতদ্বাযা সাংহিষ্ট সকদরয অফগহতয জন্য জানাদনা মাইদতদছ মম, ফ য সভাহন হযো/২০20 এয                          2য় দফ যয 

(দভকআ মকাস য )  এয পরাপর হনদে উদেখ কযা ির।  

 

 

 

উত্তীর্ য মযার নাং মাা্রমদভিঃ 

 

 

     

  

 

 

 

 

একাদর্হভক সবায় সেয় অনুদভােদনয জন্য উস্থান কযা িদরা। 

                                                                                                               

 

                                                                                            মসতাযা মফগভ 

 ও্যাকয সুায (আহকযদটকচায)ও্ 

হফবাগীয় প্রধান (আহকযদটকচায) 

আহকযদটকচায মটকদনারহজ 

 

24.০4.২০২1 ইাং তাহযদখ  একাদর্হভক সবায় উহস্থত পরাপর কহভটিয সেস্যগর্ কতৃক অনুদভাহেত িদরা। পরাপর ও্দয়ফ সাইদট প্রকাদয 

জন্য বাযপ্রাি কভ যকতযা (ও্দয়ফ সাইদট) মক অনুদযাধ কযা িদরা। উদেেয অনহবদপ্রত ভূরত্রুটি হযরহেত িদর ইিা সাংদাধন কযায েভতা 

অধ্যেয ভদিােয় সাংযেন কদযন।   

 

 

(সািানা মফগভ)                                                                                                       

     ( চরভান োহয়ত্ত্ব)                               

                        ঢাকা ভহিরা হরদটকহনক ইন্সটিটিউট। 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                         
 

 


