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1 মাসাঃ মিনরা আ ার ভাষক 16134101027 প য়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 34 27 18 মাস ১৭৭২৭৭৭৯৮৯

2 সরকার রাহ মা আফেরাজ ভাষক 16134101033 রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী অথনীিত 34 33 36 মাস 1956584878

3 শামীমা ইয়াসিমন ভাষক 16134109063 Lyjbv miKvwi gwnjv K‡jR, Lyjbv ইংেরিজ 34 63 4 eQi 09 gvm 1812426816

4 কািনজ ফােতমা ভাষক 16134109065 সরকারী িস  কেলজ, চ াম ইংেরিজ 34 65 ২বছর ৮মাস 1554351578

5 স াণী রায় ভাষক 16134109080 সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। ইংেরিজ 34 80 14 মাস 1723550949

6 ম য়া রানী দ ভাষক ১৬১৩৪১০৯০৮৩ শখ ফিজলা ে সা সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৪ ৮৩ 4 বছর ১৭১৫৮৪৯৮৮৪

7 মাছাঃ নািজয়া ফারহা িনপা ভাষক ১৬১৩৪১০৯১০৬ সরকাির শা  লতান কেলজ, ব ড়া । ইংেরিজ ৩৪ 106 ৪ বছর ৭ মাস ০১৭১০-৪৩৯১৮৩

8 কািনজ রেহনা ভাষক 25785 সরকাির কএমএইচ কেলজ ইিতহাস 33 27 2 বছর 6 মাস ,1 বছর 1722045889

9 আিতয়া আ ার ভাষক ১৬১৩৪১১০০০৬ সরকাির এম.এম আলী কেলজ, টা াইল ইিতহাস 34 6 1.6 বছর

10 ফারজানা আ ার ভাষক ১৩১৩৪১১০০১৩ াবন সরকির কেলজ ইিতহাস ৩৪ 13 3.6 বছর 1987683075

11 শলফীন আ ার ভাষক ১৬১৩৪১০৮০৫১ ি য়া সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৪ ৫১ ০৮ মাস ১৭২৩৫৫১০৮৭

12 জা া ল ফরেদৗস ভাষক 16134113023 িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান ৩৪ ২৩ ১৯ মাস 01710460799

13 তাসিময়া শারিমন ভাষক 26168 শাহপরান সরকাির,কেলজ,িসেলট। গিণত 33 33 2.5 01921-820445

14
কার ন নাহার

ভাষক
25873

জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান 
সরকাির মহািব ালয়

পদাথ িব ান 33 5 2 বছর 1838309064

15 সালমা আ ার ভাষক 16134128034 সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র পদাথ িব ান ৩৪ ৩৪ 4.3

16 সািদয়া জাহান ভাষক 16134128041 া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান 34 41 2 বছর 01917-105944

17 সানিজদা ফরেদৗস ভাষক ১৬১৩৪১৩৩০৫২ মেহর র সরকাির কেলজ বাংলা ৩৪ ৫২ 4 বছর ১৭২৩০৩৩৫১৮

18 হািলমা বগম ভাষক 16134133078 নারায়নগ  সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 34 78 5 বছর ও 2 বছর 1714791519

19 সি তা সাহা       ভাষক ১৬১৩৪১৩৩০৮২ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  বাংলা ৩৪ ৮২ 23 মাস ১৭৩১৯৭৩৯৭৩

20 রজাহান খা ন ভাষক 16134133079 বাংলা 34 79 24 মাস

21 তান ম ইসলাম িরমা ভাষক ১৬১৩৪১৩৪০০৯ বােকরগ  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৪ 9 2 বছর 10মাস ১৭৭৫৫৫২৮৫৩

22 বণা রানী দাস ভাষক ১৬১৩৪১৩৪০১২ ব াপনা 34 12 ৩০মাস 1714865331

23 জা া ল ফরেদৗস ভাষক ১৬১৩৪১৩৪০৫৭ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ ব াপনা ৩৪ ৫৭ 3 বছর 1720077786

24 িশউিল সরকার ভাষক প য়া সরকারী কেলজ, চ াম ব াপনা ৩৪ ৫৯ ৩০মাস ১৮১৩৯৯৯৩১৫

25 তাসিনম-উল-জা াত ভাষক 16134134061 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল ব াপনা 34 61 2 বছর 1925785169

26 সালমা আ ার ভাষক 16134136006 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র েগাল 34 6 1 বছর ১০ মাস 1682302192

27 িবথী আ ার ভাষক 1613414238 সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ রা িব ান 34 38 2 বছর 1744181105

28 অিপতা ধর ভাষক 16134142042 চ াম কেলজ রা িব ান 34 42 3 বছর 1846968610

34 ও ববত  িবিসএস (মিহলা) স ানসহ
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29 তীিত শহীদ ভাষক ১৬১৩৪১৫৬০০৭ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র িহসাব িব ান 34 7 ৪ বছর 2 মাস 1675001028

30 মান রা আ ার ভাষক ১৬১৩৪১৫৬০০৯ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ িহসাবিব ান ৩৪ ৯ ১৫ মাস ও ০৪ বছর ১৭৪৪৪৩০৮৮৪

31 শিমতা সাহা ভাষক 16134156033 চৗ হনী সরকাির এস একেলজ িহসাবিব ান 34 33 2 বছর 1670307898

32 সালমা আ ার   ভাষক ১৬১৩৪১৫৬০৩৫ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা। িহসাবিব ান ৩৪ ৩৫ 4.6 বছর ও 18 মাস ০১৭১৯-৪০৭৬৩৪

33 মান রা শারিমন ভাষক ১৬১৩৪১৫৬০৫৩ বরদী সরকাির কেলজ, শর র। িহসাবিব ান 34 53 20 মাস 1719075969


