সেসেপ সরোগ্রোমের অনলোইন উপবৃসি অযোসিমেশমনর সেল্পলোইন
যেক োকনো সমসযোর বিষয় জোনোকনোর জনয ই-যমইল: sesip.stipend@gmail.com
পরোমকশের জনয সংবিষ্ট যজলো/উপকজলোর
যজলো

উপকজলো

সহ োরী যরোগ্রোমোর (যজলো

মে র্েোকের র্োবল ো:
মে র্েোর নোম

পেিী

যমোিোইল নম্বর

যমো: মোহিুিুর রহমোন

USEO

০১৭১৬৪৪২৯৭৯

যমো: জবসম উবিন যশখ

UAS

০১৬১৭৯৪৯৩৬৯

যমো: শোহজোলোল

USEO

০১৯২৩৩৪৬৩১০

আবশষ ু মোর মুজমেোর

UAS

০১৭১৬৭৯১১৭৯

এস.এম. সোইফুল ইসলোম

USEO

০১৭১২১২১২২২

যমো: বরজওয়োনু র রহমোন

সঞ্জয় ু মোর পোল

UAS

০১৭১৭১১২২০৮

(০১৯১৪৩৭৪৫৮৫)

সঞ্জীি ু মোর িোলো

USEO

০১৭১১৫১৩৬৩৬

ননী যগোপোল

UAS

০১৭২৩৭৯২৭৮২

যমো: শহীে যহোকসন

USEO

০১৭১২৭৭১৩৭২

বশবরণ সু লর্োনো

UAS

০১৭১০২২৮৪৭৪

যগোলোম ফোরু

USEO

০১৭১১৯৮৮৬৮৫

সবফ ু ল ইসলোম

UAS

০১৭২৫৯৪৬৬১৪

যমো: যমোফোজ্জল যহোকসন

USEO

০১৭১৫০১৫৪১১

আবরফুল ইসলোম

UAS

০১৭২৪৮১১২৫৩

USEO

০১৭১১১১১৮৪৭

ফরহোে যহোকসন

UAS

০১৭১২৪৮৮৩৩০

মোহিুিো আক্তোর

USEO

০১৭১২০৪২০৯২

রহলোে বিশ্বোস

UAS

০১৭২৮৭২২৭৮৭

মোহফুজো

USEO

০১৭১২০৮৮৭৩২

আশরোফুর রহমোন

UAS

০১৯২৪৮৮০০৩৭

যমো: আব্দু র রবহম

USEO

০১৭১২১৫৫৯৬৫

মু ু ল য ৌধু রী

UAS

০১৭১১১৫৮৩০০

জোমকশে

USEO

০১৭১২৫১৪৭৬৩

আকয়শো খোর্ুন

UAS

০১৬১৩৫২৪৯৯২

শরীফ যমোর্ুেজো আহসোন

USEO

০১৭১২০১৭১৬৬

ইরো যগোস্বোমী

UAS

০১৭১০৮২০৫৯০

যমো: জোলোল উবিন

USEO

০১৭১৭৭৫৩৫০৭

বনমেল ন্দ্র মৃ ধো

UAS

০১৭৬৭৪৯৮০৭৫

যমো: আিুল খোকয়র

USEO

০১৭১১০৭৩৭২৯

স্বপ্নো িোইবেয়ো

UAS

০১৯৮৩৪১৯১০৩

যমো: িজলু র রশীে

USEO

০১৭১২২৯৭৪৫৯

যমো: আকনোয়োর পোরকভজ

UAS

০১৭১৭৬২৫৫৮৭

যমো: রুহুল আলম র্োলু েোর

USEO

০১৭১৮৭৮৩৩৩৩

পেেোকয়)
যগোপোলগঞ্জ

য োটোলীপোড়ো
টুবিপোড়ো

মোেোরীপুর

মোেোরীপুর সের
রোজজর

শরীয়র্পুর

সু র্পো ঘট
(০১৭০৩২১৯৬৮৯)

শরীয়র্পুর সের
নবড়য়ো
যগোসোইরহোট

মোসু ে রোনো
(০১৯১৬১৮৪৬১৬)

োজী আিেু ল যমোব ম

ডোমুডযো
ফবরেপুর

ফবরেপুর সের
আলফোডোিো
ভোিো
যিোয়োলমোরী
নগর োন্দো
সেরপুর
সোলথো

যশরপুর

যশরপুর সের
শ্রীিেেী

মবহ উবিন
(০১৭৫০৫৬৪৭৫৬)

বিনোইগোর্ী
জোমোলপুর

সের
সবরষোিোড়ী
ি শীগঞ্জ

যমো: আবরফুল হ

রবন

(০১৭১৭৪৪৯৯৫৪)

মোেোরগঞ্জ
যমলোন্দহ
নড়োইল
বসরোজগঞ্জ

োবলয়ো

যমো: রোবজিুল ইসলোম
(০১৭৩৭৬০১৪৫৫)

বসরোজগঞ্জ সের
জবহর উবিন যমোহোেে
যিল ু ব

িোির
(০১৭৪১৪২৯৮২৫)

োজীপুর
টোিোইল

টোিোইল সের
যেলেু য়োর

যমোোঃ সোকজেু ল ইসলোম
(০১৬৮৪১২৬৯২০)

নোগরপুর
রোজশোহী

পুবিয়ো
েু গেোপুর
িোঘো
োরঘোট

রুইয়ো

োকশম

(০১৭২৯৫০৬৮০২)

যমোহনপুর
পিো
োপোইনিোিগঞ্জ

সের

যমোোঃ আবসফ আল আবমন
(০১৮১৮৩০১১৩৫)

যমো: যমোশোরফ যহোকসন

UAS

০১৭১২৩৮০৪৬১

যমোস্তফো

োমোল

USEO

০১৭১১১৮৭০২৩

আবর্ ু র রহমোন র্োলু েোর

UAS

০১৭১৯৬০৫০৩৯

আফকরোজো যিগম

USEO

০১৭১১৯০৬৭৬৮

যমো: নজরুল ইসলোম

UAS

০১৯১৬৮০৭১৩৫

মুজোকেল যহোকসন

USEO

০১৭১২১৪৫৫১১

এবটএম রুহুল আবমন যিগ

UAS

০১৭১২৬০৬৫৩০

সোকনোয়োর যহোকসন

USEO

০১৭১৮২৪৮৫১৭

র্োহবমনো আক্তোর

UAS

০১৯৮৯৩৪৪৮২৮

সোকিরী সোরবমন

USEO

০১৭১২৪৬৩৮০০

মোছু মো সু লর্োনো খোনম

UAS

০১৭১২৮০০৬৮২

যগোলোম এলোহী

USEO

০১৭২০১৮৮৫৮০

যমো: আশরোফুল আলম

UAS

০১৯১১৯৩১২২২

যমো:

USEO

০১৭১২০৩৫২১৫

এম. এম. শরোফর্ যহোকসন

UAS

০১৭১২৩৩৬১৭১

শোমীম আরো

USEO

০১৭১১২০২৯৮৯

যসোকহল রোনো

UAS

০১৭১৮৭৬১২৬৪

ফব র জোব র যহোকসন

USEO

০১৭১১৩৭৯২১২

যমোহোেে নোবজর উবিন

UAS

০১৭১৫৩৭০৫৩১

এবলজো সু লর্োনো

USEO

০১৭১১০১৬৩০২

যমো: আবর্ ু র রহমোন

UAS

০১৭১৪৬০৭২০৬

শোহীন আশরোফী

USEO

০১৭১২৫৬২২১২

ফোরু

UAS

০১৯৫১১৫১৯৫৯

যমো: মুবজিুল আহসোন

USEO

০১৭১২৩৮৩১৭৫

যমোছো: খোবেজো

UAS

০১১৯১২৯০৬৩১

যমো: মবনরুজ্জোমোন

USEO

০১৭১২২২০০৪৭

রুপো নন্দী

UAS

০১৭১৭৭৮৪৫২৮

যমো: জোবহেু ল হ

USEO

০১৭১৬৯৬৪৮৫১

যমো: আশরোফুল হ

UAS

০১৭১৮৬৭৬৮৪০

USEO

০১৭১১১১১৭৫৯

যমো: রোবহেু ল ইসলোম

UAS

০১৭২৫৭৩৭০৮২

যমো: আবরফুর

USEO

০১৭১২৩৩২৬০

যমো: মোহমুেুর রহমোন খোন

UAS

০১৭১৮০৫৬১৮৭

যমো: জয়নোল আকিবেন

USEO

০১৭১৫৬৭৩০১৯

মবহেু ল ইসলোম

UAS

০১৭১৮৬৭৬২৩২

যমো: মুক্তোবির

USEO

০১৯১১৬০০৩৪৫

যমো: আব্দু ল মবর্ন

UAS

০১৭২৬৮০৩০৩৬

বশবরন মোহিুিো

USEO

০১৭৩১৪৫০৭১৮

আকয়শো নোজবনন

UAS

০১৯৩৫৫৭৮৮৯৪

যমো: যর্ৌবফ ু ল ইসলোম

USEO

০১৭১২৩৮৬২৫৪

যমো: আব্দু ল আবলম

UAS

০১৭১৭৬২৩৫৫৩

োমরুল ইসলোম

আহকমে

েু লোল উবিন খোন
USEO

নোক োল
যমো: ই িোল হোসোন

UAS

০১৭১৭০৪৬১৯৫

আব্দু র রবহম

USEO

০১৭১২৫৭৪৮০৩

যমো: যগোলোম ব িবরয়ো

UAS

০১৭৪০৮১৬০০২

যমোোঃ আব ফ সু জো

যমো: জোব র যহোকসন

USEO

০১৭৫৫৬১৯০১৬

০১৭৭৩২৩৮১১১

বেল আফকরোজ

UAS

০১৭১৭৫৯০৪৯৯

এ.বট.এম. নু রুল আবমন

USEO

০১৭১২৫৩৫২৫২

যমো: আলমগীর যহোকসন

UAS

০১৭১৭৩২২৬৪৬

USEO

০১৭৪১৬৪২০৬৭

যমো: নূ কর আলম বসিী ী

UAS

০১৭৩৪০৭২৫০১

নু রুল ইসলোম

USEO

০১৭১১১৮৬৯৮৭

যমো: ফোরু ু জ্জোমোন

UAS

০১৭১৭৫২১৮০৮

শোহ আলম পোরকভজ

USEO

০১৭১২৫২১০১২

যমো: মু র্োর যহোকসন

UAS

০১৭৯১০৪৩৩৩৯

যমো: সোইফুল ইসলোম

USEO

০১৭৯৩০৪২০৯৫

যমো: আব্দু স সোলোম

UAS

০১৭১৯২৪৮৪৫১

যমো: আইিুল ইসলোম

USEO

০১৭২৮৩৩২০৭৬

যমো: ইনছোন আলী

UAS

০১৭৩৭১৭১৭৯৮

USEO

০১৭১২৫৭৫৪৬৩

যমো: আব্দু ল হোবলম

UAS

০১৭১৭২০১৩৪৩

জহরুল হ

USEO

০১৭১২৮২৬৪৬১

বনবখল ন্দ্র িমেণ

UAS

০১৭১৬৬৩২৮৩৯

যমো: র্বর ু ল ইসলোম

USEO

০১৭১২২৩৮১৮২

ওয়োলীউল্লোহ

UAS

০১৭১৭২৮৫৮৬২

বলবপ ো েত্ত

USEO

০১৭১১৪৬৫৮৫৪

রোবজয়ো সু লর্োনো

UAS

-----------------

আফকরোজো যিগম

USEO

০১৭১২২০০২৯৯

যমো: জোব র যহোকসন

UAS

০১৭৪৫২৩০৮৪৯

যমো: যগোলোম ব িবরয়ো

USEO

০১৭১২২৩৭৫৬৩

যমো: মুরোে যহোকসন

UAS

০১৮১৮৬২২০০৮

USEO

০১৭১২৫৩৫২৫২

যমো: হোবিিুল্লোহ

UAS

০১৭১৭১২২১৪৯

রোবফজো খোনম

যমো: যসবলম বময়ো

USEO

০১৭১৮৫২৮৩৬১

(০১৭২৮৫১৩০৯৩)

বলটু কটোপোধযোয়

UAS

০১৭১৮০৮৮০২৪

যভোলোহোট
রংপুর
গোইিোন্ধো

োউবনয়ো
গোইিোন্ধো সের
ফুলছবড়

ু বড়গ্রোম

বসফোর্ বলনো সু লর্োনো
০১৭১৫০৩৫২৬৩

ু বড়গ্রোম সের
যরৌমোরী
ফুলিোড়ী
ভুরুিোমোরী

এ.য .এম. সোইেু র রহমোন
০১৭১৭৮৫০৭৮০

নোকগশ্বরী
রোবজিপুর
সের
োবলগঞ্জ

যমো: রোয়হোন ব িবরয়ো রবন
(০১৭৩৭৭১৬৯৭২)

পোটগ্রোম
নীলফোমোরী
িবরশোল

ব কশোরগঞ্জ
যগৌরনেী

োমরুল ইসলোম

েীপ

ব লমোরী

লোলমবনরহোট

০১৭১১০২৪২৭০

ু মোর িবন

যমোোঃ িোচ্চু বময়ো
(০১৭৩৭০৪৫৮৩৮)

