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ননোবিপ্রবি/রেবি/িনসংর োগ-০৭/২০১৫/                                                  ১৪ বিরসম্বে ২০১৫ 
 

সংিোদ বিজ্ঞবি 
 

 

ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র বুি বিশ্ববিদযোলরয়ে ২০১৫-১৬ বিক্ষোিরষেে ভবতে পেীক্ষোে আসন-বিনযোস 
 

 

ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলরয়ে আগোমী ১৮-১৯ বিরসম্বে ২০১৫ অনবুিতিয ২০১৫-১৬ বিক্ষোিরষেে ভবতে পেীক্ষোে আসন-বিনযোস বনম্নরূপ: 

গ্রুপ-‘এ’; পেীক্ষো: ১৯ বিরসম্বে ২০১৫, সময়: সকোল ১০.৩০- দুপেু ১২.০০টো 

ক্রবমক নকরেে নোম নেোল নং নমোট 

০১ ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ০০০০১ - ০১৬৫৫ ১৬৫০ 

০২ নসোনোপুে বিগ্রী করলি, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ০১৬৫৬ - ০২৫৫৫ ৯০০ 

০৩ আহমবদয়ো আদিে উচ্চ বিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ০২৫৫৬ - ০২৯৫৬ ৪০০ 

০৪ ননোয়োখোলী সোরয়ন্স এন্ড কমোসে করলি, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ০২৯৫৭ - ০৩৪৫৮ ৫০০ 

০৫ নপৌে কলযোণ উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ০৩৪৫৯ - ০৩৮৫৮ ৪০০ 

০৬ হবেনোেোয়ণপেু উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ০৩৮৫৯ - ০৪৪৫৮ ৬০০ 

০৭ ননোয়োখোলী উচ্চ বিদযোলয়, সদে, ননোয়োখোলী। ০৪৪৫৯ - ০৪৮৫৮ ৪০০ 

০৮ আল ফোরুক একোরিবম, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ০৪৮৫৯ - ০৫৪৫৯ ৬০০ 

০৯ ননোয়োখোলী বিলো স্কুল, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ০৫৪৬০ - ০৬৪৫৯ ১০০০ 

১০ ননোয়োখোলী সেকোেী িোবলকো উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ০৬৪৬০ - ০৭২৬১ ৮০০ 

১১ ননোয়োখোলী সেকোেী মবহলো করলি, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ০৭২৬২ - ০৮৩১২ ১০৫০ 

১২ প্রোইমোেী বটচোচে নেবনং ইনবিবটউট (বপবটআই), মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ০৮৩১৩ - ০৮৬৬২ ৩৫০ 

১৩ এম এ েবিদ উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ০৮৬৬৩ - ০৯০৬২ ৪০০ 

১৪ মোইিদী িোবলকো বিদযোবনরকতন, মোইিদী িোিোে, ননোয়োখোলী। ০৯০৬৩ - ০৯৫৬৩ ৫০০ 

১৫ অরুণ চে উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদেী, ননোয়োখোলী। ০৯৫৬৪- ১০০৬৩ ৫০০ 

১৬ মোইিদী নটকবনকযোল স্কুল এন্ড করলি, মোইিদী , ননোয়োখোলী। ১০০৬৪ - ১০৪১৩ ৩৫০ 

১৭ একলোিপুে উচ্চ বিদযোলয়, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ১০৪১৪ - ১১০১৩ ৬০০ 

১৮ নিগমগঞ্জ নটকবনকযোল স্কুল এন্ড করলি, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ১১০১৪ - ১১২১৩ ২০০ 

১৯ িয়নুল আরিদীন নমরমোবেয়োল একোরিমী, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ১১২১৪ - ১১৭১৪ ৫০০ 

২০ িোলোল উবিন করলি, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ১১৭১৫ - ১১৯৭৭ ২৬৩ 

২১ সেকোেী কোবেগবে উচ্চ বিদযোলয়, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ১১৯৭৮ - ১২৪৯৯ ৫০০ 

নমোট ১২৪৬৩ 
 

গ্রুপ- ‘বি’; পেীক্ষো: ১৯ বিরসম্বে ২০১৫, সময়: বিরকল ৩.০০-৪.৩০টো 
 

ক্রবমক নকরেে নোম নেোল নং নমোট 

০১ ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৪০০০১ - ৪১৬৫১ ১৬৫০ 

০২ আহমবদয়ো আদিে উচ্চ বিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৪১৬৫২ - ৪২০৫১ ৪০০ 

০৩ ননোয়োখোলী সোরয়ন্স এন্ড কমোসে করলি, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৪২০৫২ - ৪২৫৫১ ৫০০ 

০৪ নপৌে কলযোণ উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৪২৫৫২ - ৪২৯৫১ ৪০০ 

০৫ হবেনোেোয়ণপেু উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৪২৯৫২ - ৪৩৫৫২ ৬০০ 

০৬ ননোয়োখোলী উচ্চ বিদযোলয়, সদে, ননোয়োখোলী। ৪৩৫৫৩ - ৪৩৯৫২ ৪০০ 

০৭ আল ফোরুক একোরিবম, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৩৯৫৩ - ৪৪৫৫২ ৬০০ 

০৮ ননোয়োখোলী বিলো স্কুল, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৪৫৫৩ - ৪৫৫৫৩ ১০০০ 

০৯ ননোয়োখোলী সেকোেী িোবলকো উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৫৫৫৪ - ৪৬৩৫৩ ৮০০ 

১০ ননোয়োখোলী সেকোেী মবহলো করলি, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৬৩৫৪ - ৪৭৪০৫ ১০৫০ 

১১ প্রোইমোেী বটচোচে নেবনং ইনবিবটউট (বপবটআই), মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৭৪০৬ - ৪৭৭৫৫ ৩৫০ 

১২ এম এ েবিদ উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৪৭৭৫৬ - ৪৮১৯৫ ৪৪০ 

১৩ মোইিদী িোবলকো বিদযোবনরকতন, মোইিদী িোিোে, ননোয়োখোলী। ৪৮১৯৬ - ৪৮৭২৫ ৫৩০ 

১৪ অরুণ চে উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদেী, ননোয়োখোলী। ৪৮৭২৬ - ৪৯২২৫ ৫০০ 

১৫ মোইিদী নটকবনকযোল স্কুল এন্ড করলি, মোইিদী , ননোয়োখোলী। ৪৯২২৬ - ৪৯৫৭৫ ৩৫০ 

১৬ একলোিপুে উচ্চ বিদযোলয়, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ৪৯৫৭৬ - ৫০১৭৫ ৬০০ 

১৭ নিগমগঞ্জ নটকবনকযোল স্কুল এন্ড করলি, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ৫০১৭৬ - ৫০৪৭৫ ৩০০ 

১৮ িয়নুল আরিদীন নমরমোবেয়োল একোরিমী, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ৫০৪৭৬ - ৫০৯৭৬ ৫০০ 

১৯ িোলোল উবিন করলি, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ৫০৯৭৭ - ৫১৩৯০ ৪১৪ 

২০ সেকোেী কোবেগবে উচ্চ বিদযোলয়, নিগমগঞ্জ, ননোয়োখোলী। ৫১৩৯১ - ৫১৮৯৯ ৫০০ 

নমোট ১১৮৮৪ 
 

গ্রুপ-‘বস’; পেীক্ষো: ১৮ বিরসম্বে ২০১৫, সময়: সকোল ১০.৩০-১১.৩০টো 
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ক্রবমক নকরেে নোম নেোল নং নমোট 

০১ ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৬০০০১ - ৬১৬৫০ ১৬৫০ 

০২ নসোনোপুে বিগ্রী করলি, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৬১৬৫১ - ৬২২৮১ ৬৩১ 

০৩ ননোয়োখোলী সেকোেী মবহলো করলি, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৬২২৮২ - ৬৩৩৯৬ ১০৫০ 

নমোট ৩৩৩১ 

 

গ্রুপ-‘বি’; পেীক্ষো: ১৮ বিরসম্বে ২০১৫, সময়: বিকোল ৩.০০-৪.০০টো 
 

ক্রবমক নকরেে নোম নেোল নং নমোট 

০১ ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলয়, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৮০০০১ - ৮১৬৫০ ১৬৫০ 

০২ নসোনোপুে বিগ্রী করলি, নসোনোপুে, ননোয়োখোলী। ৮১৬৫১ - ৮২৪৬৫ ৮১৫ 

০৩ হবেনোেোয়নপেু উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদীরকোটে, ননোয়োখোলী। ৮২৪৬৬ - ৮৩০৬৫ ৬০০ 

০৪ ননোয়োখোলী সেকোেী িোবলকো উচ্চ বিদযোলয়, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৮৩০৬৬ - ৮৩৮৬৫ ৮০০ 

০৫ ননোয়োখোলী সেকোেী মবহলো করলি, মোইিদী নকোটে, ননোয়োখোলী। ৮৩৮৬৬ - ৮৪৯৮৫ ১০৫০ 

নমোট ৪৯১৫ 

 

-- বিস্তোবেত িোনোে িনয বিশ্ববিদযোলরয়ে ওরয়ি সোইট www.nstu.edu.bd  ও ০১৭৮৮৩০৫৮১১ ও ০১৭৬৫৫৯২৬৫৪ নোম্বোরে ন োগোর োগ 

কেো  োরি।  
 

 

প্ররফসে নমো: মবমনলু হক 

সবচি, ভবতে কবমবট ২০১৫-১৬ বিক্ষোিষে ও  

নেবিস্ট্রোে 

ননোয়োখোলী বিজ্ঞোন ও প্র ুবি বিশ্ববিদযোলয় 

 

বিতেণ: 

১. ইনবিবটউরটে পবেচোলকিৃন্দ, ২. বিভোগীয় নচয়োেমযোনিনৃ্দ, ৩. হল প্ররভোিিৃন্দ, ৪. প্রক্টে, ৫. পবেচোলক, ছোত্র পেোমিে ও বনরদেিনো বিভোগ, ৬. অবফস 

প্রধোনগণ, ৭. িোখো প্রধোনগণ, নেবিস্ট্রোে দিে, ৮. একোন্ত সবচি (ভোেপ্রোি), উপোচো ে মরহোদরয়ে দিে, ৯. িযবিগত কমেকতেো, উপ-উপোচো ে মরহোদরয়ে দিে, 

১০. নদরিে বপ্রন্ট ও ইরলকেবনক বমবিয়োে ননোয়োখোলীে প্রবতবনবধিৃন্দ এিং ১১. বিশ্ববিদযোলরয়ে সকল ননোবটি নিোিে। 
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