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১ অন া লতানা ভাষক 17135101014 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ অথনীিত 35 14 1554740324

২ িশউলী িব াস ভাষক 17135101016 মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা অথনীিত 35 16 1731922689

৩ ফওিজয়া আ ার ভাষক 17135101019 মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ মৗলভীবাজার অথনীিত 35 19 1717794116

৪ আফেরাজা আ ার ভাষক 17135101021 বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ অথনীিত ৩৫ ২১ ১৭৭৭৩৮১৩৬৭

৫  িদল বা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১০১০২৮ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত ৩৫ ২৮

৬ মানা পারভীন ভাষক ১০১০২৩ দশনা সর: কেলজ অথনীিত ৩৫ ৩৫ 1737045988

৭ িখ ধর ভাষক 17135101038 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| অথনীিত 35 38 1777608636

৮ শা া সরকার ভাষক ১৭১৩৫১০১০৫২ শর র সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ৫২ ১৭১০১৯১০০৮

৯ লাইলা সনা ভাষক ১৭১৩৫১০১০৫৩ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ অথনীিত ৩৫ ৫৩ ১৭২৭৯৫১৩৪৩

১০ সািনয়া ইসলাম ভাষক 17135101059 নিড়য়া সরকাির কেলজ অথনীিত 35 59 1537016057

১১ মাছাঃ কাম ন নাহার ভাষক ১৭১৩৫১০১০৬৪ সরকাির নািজর আখতার কেলজ অথনীিত 35 64 ১৭৫৪৫৩৬০৭৮

১২ মৗ মী রানী রায় ভাষক 17135101068 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo অথনীিত 35 68 1738636720

১৩ পা খানম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০১১ শখ ফিজলা ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, গাপালগ ইংেরিজ ৩৫ ১১ ১৭৬৫২৫৭১৫০

১৪ শারমীন আ ার িলজা ভাষক 17135142019 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ইংেরিজ 35 19 1784966286

১৫ ফািজলা ন নাহার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০২২ ম ল সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৫ 22 ১৭১৭০৯২৬৬৪

১৬ রেবকা লতানা ভাষক ১৭১৩৫১০৯০২৮ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র ইংেরিজ ৩৫ 28 ১৭৯৭১৪২৪৪১

১৭ ফােতমা লতানা ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৪৪ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার ইংেরিজ 35 44 1798390397

১৮ আসউল সনা ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬৭ সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল ইংেরিজ ৩৫ ৬৭ ১৬৭২০৬২২৯১

১৯ দব  িব াস ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬৮ ঝালকা  সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৬৮ ১৭৬৭৬৭৪৪৯৮

২০ ফােতমা জাহান ন ন ভাষক 17135109085 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ইংেরিজ 35 ৮৫ 1957720344

২১ লায়লা ফারজানা খান ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮৭ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 87 1912456675
২২ সরাত জাহান সিন  ভাষক 17135108001 নরিসংদী সরকারী কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 1 1729982227

২৩ আসমা আ ার ভাষক 17135108003 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 3 1751588602

২৪ মাছাঃ ফারজানা ইয়াসিমন ভাষক 17135108010 সরকাির কএমএইচ কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 10 1405684817

২৫ িশিরন লতানা ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২০ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২০ ১৬৭০৯৯৩৩৩৪

২৬ আেমনা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৯ নরিসংদী সরকারী মিহলা কেলজ, নরিসংদী। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৩৯ ১৭৪৮২৬১১৯৮

২৭ মাছা: মাশ হা জাহান ভাষক 17135113012 িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান 35 12 1737415841

২৮ শামিছ আরা পারভীন ভাষক 17135109020 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান 35 20 1765948545

35 িবিসএস (মিহলা) স ান ছাড়া
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২৯ তািনয়া লতানা ভাষক 17135113029 ivYx fevbx mit gwnjv K‡jR,bv‡Uvi উি দিব ান 35 29 1745091222

৩০ শাম াহার আফেরাজা ভাষক ১৭১৩৫১১৩০৩২ miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| উি দিব ান ৩৫ ৩২ 1673651930

৩১ খােলদা আকতার ভাষক ১৭১৩৫১১৩০৪০ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম। উি দিব ান ৩৫ ৪০ ১৮১৪৯৫৮৮২৭

৩২ কাকিল রায় ভাষক 17135116005 গৗরী র ী ফজ র রহমান সরকাির কেলজ িষ িশ া ৩৫ ৫ 1764541372

৩৩ ফােতমা আকতার ভাষক 17135180003 গাহ  অথনীিত কেলজ খা  ও ি  িব ান 35 3 1945387789

৩৪ তািনয়া লতানা ভাষক 17135119012 miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| গিণত 35 12 1722179112

৩৫ মাছাঃ  কশানা আ ার    ভাষক ১৭১৩৫১২৫০০৩ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  দশন ৩৫ ৩ ১৭২৪৬২৪৯০৫

৩৬ রেবকা লতানা ভাষক ১৭১৩৫১২৫০০৪ দশন ৩৫ ৪ ১৬৭৬৯৩৩৬৬৮০

৩৭ হািলমা খা ন ভাষক ১৭১৩৫১২৫০০৯ মলা হ সরকাির কেলজ দশন 35 9 1733601440

৩৮ িজনা আকতার ভাষক 17135125021 চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, দশন 35 21 1736264106

৩৯ রশমা আকতার ভাষক 17135128011 পা য়া সরকাির কেলজ, চ াম পদাথিব ান 35 11 1924339856

৪০ িতিথ দাস ভাষক ১৭১৩৫১৩০০০৭ ঢাকা কেলজ, ঢাকা পিরসং ান ৩৫ ৭ ১৭৭৮১৫২৫৪৩

৪১ পিপ হালদার ভাষক 17135131007 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল ািণিব া 35 7 1733587579

৪২ ইশরাত জাহান ইভা ভাষক 17135131013 নিড়য়া সরকাির কেলজ ািণিব া 35 13 1720019726

৪৩ রািফয়া তাসিমন রাখী ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১৪ ব ব  সরকাির মহািব ালয়, বদলগাছী, নওগ । ািণিব া ৩৫ ১৪ ১৭৮২৭৯২৮৪০

৪৪ তাস বা ফাই জ সউিত ভাষক 17135131018 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ািণিব া 35 18 1740025068

৪৫ নাজ ল নাহার ভাষক 17135131026 ার আ েতাষ সরকাির কেরজ ািণিব া 35 26 1723535012

৪৬ মাছাঃ রােশদা মমতাজ ভাষক 17135131035 ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ, ক ঃ ািণিব া 35 35 1818889972
৪৭ ফািসয়া রিজয়া ভাষক 17135131037 নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। ািণিব া 35 37 1710563043

৪৮ রহানা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৫১০০১ আন  মাহন কেলজ িফ া  ও াংিকং 35 1 1727743440

৪৯ মাছা: নািদরা ন নাইম ভাষক 17135183001 গাহ  অথনীিত কেলজ ব পির দ ও বয়ন িশ 35 1 1838914403

৫০ মাছা: ত রা তাসিলমা ভাষক 17135183002 গাহ  অথনীিত কেলজ ব পির দ ও বয়ন িশ 35 2 1717438412

৫১ তািনয়া ইসলাম ভাষক 17135183003 গাহ  অথনীিত কেলজ ব পির দ ও বয়ন িশ 35 3 1627175662

৫২ শারিমন লতানা ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৪ নীলফামারী সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ১৪ ১৭৫৪৫৪৫৯২৮

৫৩ কিবতা দাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৬ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ মৗলভীবাজার বাংলা ৩৫ ১৬ ১৭৬৩০১৩৯৮৪

৫৪ সরাত জাহান ভাষক 17135133018 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ বাংলা 35 18 01967989698

৫৫ মানসী দ  মৗিমতা ভাষক 17135133037 সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল বাংলা ৩৫ ৩৭ ১৭১৭৬২৭৯৬৭

৫৬ সরাত আফিরন মা ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৫১ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৫১ ১৯১৫৮২৭৩৩০

৫৭ তািনয়া লতানা ভাষক 17135133075 গজািরয়া সরকাির কেলজ, ীগ । বাংলা 35 75 1733778703
৫৮ ল চ  রায় ভাষক 17135133083 িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম। বাংলা 35 83 ১৭৩৭৭২৫৩৭৩
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৫৯ নাজমা ইয়াসমীন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৯ ইেডন মিহলা  কেলজ বাংলা ৩৫ ৩৯ ১৭১৬৩৯৫৮১৩

৬০ সািদয়া লতানা ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭৯ সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়ণগ বাংলা ৩৫ ৭৯ ১৭৬৫৫৪৫০৭০

৬১  পিল আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০১০ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল ব াপনা ৩৫ ১০ ১৭৮৭১৪৭২৯৬

৬২ চ া ব ভাষক 17135134016 িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ ব াপনা 35 16 1736884356

৬৩  আেনায়ারা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০২৩ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ ব াপনা ৩৫ ২৩ ১৯১৪৩৬৫৭৮৯

৬৪ রাকসানা আ ার ভাষক 17135134031 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী ব াপনা 35 ৩১ 1821701028

৬৫ তাহিমনা আফেরাজ ভাষক 17135136012 ইেডন মিহলা  কেলজ, ঢাকা। েগাল 35 12 1717056026

৬৬ আকিলমা শা ী ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১২ সরকাির িস  কেলজ চ াম মােক ং ৩৫ ১২ ১৮১৪৩৭৯৩৭৭

৬৭ রােবয়া আ ার ভাষক 17135138018 সরকাির বিরশাল কেলজ, বিরশাল মােক ং 35 18 1827327994

৬৮ আফেরাজা লতানা িস ভাষক 17135141009 সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ রসায়ন 35 9 1759047904

৬৯
িব আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৯

সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ
সং  : মাউিশ অিধদ র।

রসায়ন ৩৫ ৩৯ ১৭১০৩১৬৪৩৫

৭০ শারিমন আ ার িলজা ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১৯ াবন সরকাির কেলজ, হিবগ । রা িব ান ৩৫ ১৯ 1784966286

৭১ িশিরন আ ার ভাষক 17135142034 িম ি সা সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 35 34 1735711722

৭২ নািদরা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৪৫ নবীনগর সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৪৫ ১৭৩৬২৭৮২২৮

৭৩ ফােতমা জ জাহরা ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫০ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী রা িব ান ৩৫ ৫০ ১৬৭৯০৯৭৫৭৯

৭৪ আকিলমা চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫১ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ৫১ ১৮১৫৮২৪৩৬১

৭৫
িজনাত আরা  ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৫৩

সরকাির হরগ া কেলজ 
সং  : মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র

রা িব ান 35 53 1753490409

৭৬ মাছাঃ শারিমন আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫৬ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার। রা িব ান ৩৫ 56 ১৫১৫২৯৭৪১৮

৭৭ মাছা: শামীমা নাসিরন ভাষক 17135142060 মেহর র সরকির কেলজ রা িব ান ৩৫ 60 1937735042

৭৮ মাছা: রাকসানা খা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৬৩ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ রা িব ান 35 63 1787424622

৭৯ ছ া শমা ভাষক 17135142075 মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার রা িব ান 35 75 1840963271

৮০ িম  দ ভাষক 17135142076 নরিসংিদ সরকাির কেলজ রা িব ান 35 76 1714820146

৮১ মাসা: র ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৮৪ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ৮৪ ১৭১৫০৯৩৪২৪

৮২ েলখা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৮ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ সমাজ িব ান ৩৫ ১৮ ১৯০৬৬১১৩৮৯

৮৩ নি তা রানী মি ক ভাষক 17135146021 সরকাির নজ ল কেলজ সমাজ িব ান 35 21 1917458092

৮৪ মাসা: তািনয়া পারভীন ভাষক ৭১৩৫১৪৬০৩০ িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ সমাজ িব ান ৩৫ ৩০ 1917528367

৮৫ দীপা সাহা ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০৩৩ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র সমাজ িব ান ৩৫ 33 ১৭২৮০১৮৮২৩

৮৬ মাছাঃ তােহরা খা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০৩৪ ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া সমাজ িব ান 35 34 1706536388



.
 ম.
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 মধা ম

মাবাইল ন র

৮৭ ন নাহার ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১০ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ সমাজকম ৩৫ ১০ 1705770503

৮৮ িদল আফেরাজ রওনক ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১২ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম। সমাজকম ৩৫ ১২ ১৫৯৫৩১৯৯৮৮

৮৯ হাসনা হনা ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২১ িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল। সমাজকম ৩৫ ২১ ১৯৪১৪৯৬৯৮৯
৯০ মাহ বা জসিমন ভাষক 17135144024 সরকাির রবন আদশ কেলজ সমাজকম 35 24 1918011822

৯১ া বগম ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৩ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশল সমাজিব ান ৩৫ ১৩ ১৭৭০৫৫২১১৯

৯২ িরমা আ ার ভাষক 17135156007 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR িহসাব িব ান ৩৫ ৭ 1717694693

৯৩ মাহ জা আ ার ভাষক 17135156009 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, জামাল র িহসাব িব ান 35 9 1936810468

৯৪ কাম ন নাহার ভাষক 17135156013 সরকাির কমাস কেলজ, চ াম। িহসাব িব ান 35 13 1814122854

৯৫ মাহা জা হক ি ভাষক 17135156030 সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ িহসাব িব ান 35 30 1672779918

৯৬ নাজ নিনসা লাকী ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৪৪ হাসান র শহীদ নজ ল সরকাির কেলজ, িম া িহসাব িব ান ৩৫ 44 ১৮১৭৩৯৯৪১১

৯৭ সানিজদা তাপসী ডািলয়া ভাষক 17135156049 সরকাির রবন আদশ কেলজ িহসাব িব ান 35 49 1913116991


