
 

 

iex›`ª wek¦we`¨vjq, evsjv‡`k 

A¯’vqx Kvh©vjq 

kvnRv`cyi, wmivRMÄ 

wjqv‡Ruv Awdm : evwo # 65/G (5/we), 

†ivW # 6/G, avbgwÐ, XvKv 1209 

Rabindra University, Bangladesh 
Cell : 01303017964 

E-mail: registrar@rub.ac.bd 

Web Site : www.rub.ac.bd  

   

 

 বিশ্ববিদ্যালয়ের নামঃ রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালে, িাাংলায়েশ 

    

 ক্রবমক নাং 
বশক্ষয়কর নাম  

(িাাংলা/ইাংয়রবি) যায়ের িেস ৪০ িছয়রর বনয়ে 

এনআইবি নম্বর  

(অিশ্য ইাংয়রবিয়ে হয়ে হয়ি) 

 
১ 

 মমাছাঃ শারবমন আক্তার (MOST 

SHARMIN AKTER) ,19933219125000015 

    

 বিশ্ববিদ্যালয়ের নামঃ রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালে, িাাংলায়েশ 

    

 

ক্রবমক নাং 
 কম মকেমা - কম মোরীর নাম   

(িাাংলা/ইাংয়রবি) যায়ের িেস ৪০ িছয়রর বনয়ে 

এনআইবি নম্বর 

 (অিশ্য ইাংয়রবিয়ে হয়ে হয়ি) 

 
১ 

শাহনাি বিনয়ে রহমে উল্লাহ  (Sahanaz 

Bente Rahmoth Ullah) 7803547806 

 ২ 

কবিো আক্তার খুবশ (Kobita Akter 

Khushi) ,19918826704000079 

 ৩ 

মমাঃ রবিউল কবরম রুয়িল (Md. Robiul 

Karim Rubel) 3314245691 

 ৪ 

মমাঃ এমোদুল হক শাবকল (Md. Amdadul 

Haque Shakil) 7777079828 

 ৫ বিনা িাঁশয় ার (Bina Bashfore) 8826701211480 

    

বিশ্ববিদ্যালয়ের নামঃ রিীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালে, িাাংলায়েশ 

    
ক্রবমক 

নাং 
হয়লর নাম      আিাবসক বশক্ষার্থীর নাম  (িাাংলা/ইাংয়রবিয়ে) এনআইবি নম্বর (অিশ্য ইাংয়রবিয়ে হয়ে হয়ি) 

১ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  

মমাছাঃ োইয়েেিা খাতুন ( Most. Tayeba 

Khatun) 7804515844 

২ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  রবহমা খাতুন (Rohima Khatun) 7364670765 

৩ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  

মমাছাঃ  াবহমা খাতুন (Miss. Fahima 

Khatun) 3303606721 

৪ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  

মমাছাঃ মিনবির নুসরাে বিভা (Mst. Benjir 

Nusrat Biva) 2404525699 
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৫ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  মমাছাঃ সানবিো খাতুন (Mst. Sanzida Khatun) 8704587883 

৬ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  শ্রািণী সরকার (Sraboni Sarker) 4661337784 

৭ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  মমাছাঃ সানবিো আক্তার (Mst. Shanjida Akter) 6454488629 

৮ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  মুবমনা রহমান (Mumina Rahman) 7804609209 

৯ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  মমাছাঃ বশমলা খাতুনb(Mst. Shimla Khatun) 9578339161 

১০ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  সুয়িো খাতুন (Subeda Khatun) 1962690796 

১১ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  বিগ্ধা সরকার (Snigdha Sarker) 1955512221 

১২ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  শাবহো আবমন বিো (Shahida Amin Piya) 7804909310 

১৩ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  সুমাইো বসবিক (Sumaya Siddiq) 1961445929 

১৪ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  জুই আক্তার (Jui Akter) ,19976924105000052 

১৫ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল   ায়েমা িান্নাে ইবে (Fatema Jannat Eti) 752354203 

১৬ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  

মাহমুো আক্তার বমশু (Mahmuda Akter 

Mishu) 4204721429 

১৭ 

রবিিা ছাত্রী 

মহায়েল  ইসরাে িাহান (Mst. Israt Jahan) 6462281814 
 


