
. 
নং নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয় িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক

মধা ম

িশ  স ােনর বয়স 
(18 মাস হেত 

অ ধ05 বছর পয )
মাবাইল ন র

১ উে  ল ম ভাষক 17135101013 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 35 13 21 মাস 22িদন 1711399840

২ িত রানী চৗহান ভাষক ১৭১৩৫১০১০১৫ সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ অথনীিত ৩৫ ১৫ ১৮ মাস ১৭৭৭৫২৯১৮৮

৩ মা: িসফা ল ইসলাম ভাষক 17135101017 চৗ াম সরকাির কেলজ অথনীিত 35 17 1671506959

৪ ফৗিজয়া আ ার ভাষক 17135101019 মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 35 19 18 মাস 1717794116

মানা পারভীন ভাষক ১০১০২৩ দশনা সর: কেলজ অথনীিত ৩৫ ২৩ 1737045988

৫ িন ফা ইয়াছিমন ভাষক 17135101031 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম অথনীিত 35 31 18 মাস 1824163490

৬ আিনচা লতানা ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৯ িদনী সরকাির কেলজ, টা াইল। অথনীিত ৩৫ ৩৯ ১০ মাস ১৭৩৭৩৮৭৬৪৪

৭ ি য়াংকা িব াস ভাষক 17135101049 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ অথনীিত 35 49 4.4 বছর ও 11 মাস 1737373214

৮ িজিনয়া আ ার ভাষক ১৭১৩৫১০১০৫৮ ঝালকা  সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ৫৮ 20 মাস ১৯৩২৩৩০৬২৬

৯ আফিরন আ ার ভাষক 17135101070 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। অথনীিত 35 70 19 মাস 1772012310

১০ দী  রাণী কমকার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৪ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৩৪ ২৩ মাস ১৯১৩৭১৬১৮০

১১  খ কার নাজনীন র cÖfvlK 17135109082 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR ইংেরিজ 35 42 ২৩ মাস 1747629587

১২ ঊিম লাবনী চ বত cÖfvlK 17135109046 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR ইংেরিজ 35 46   02 ermi 7 gvm 1717497892

১৩ খােলদা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৪৭ বর না সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৪৭ ৬ বছর ১ মাস ১৭৩২০৩০৫৭৫

১৪ খািদজা ল বরা ভাষক 17135109049 বরদী সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 49 13 মাস 1911008776

১৫ লাবণী দ cÖfvlK 17135109050 Lyjbv miKvwi gwnjv K‡jR, Lyjbv ইংেরিজ 35 50 02 eQi 01 gvm 1936648987

১৬ আিরফা খা ন ভাষক 17135109059 ব ড়া শহীদ িত সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 59 ১৮ মাস 1301449854

১৭ িত বাৈড় ভাষক 17135109075 সরকাির নজ ল কেলজ ইংেরিজ 35 75 06 মাস 1922227705

১৮  মাছাঃ র-ই-তাজ তামা া ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮০ মক লার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়। ইংেরিজ ৩৫ 80 11 মাস ১৭২২৬৯২৫২৬

১৯ সাওদা আ ার জাহান ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮১ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৮১ ৮ মাস ১৬১৬১১২৯৪৪

২০ শারিমন ইয়াসিমন ভাষক 17135109088 রাজশাহী সরকাির িস  কেলজ ইংেরিজ 35 88  18 মাস 1719254006

২১ রজওয়ানা লতানা ভাষক ১৭১৩৫১১০০২৯ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। ইিতহাস ৩৫ ২৯ ১৫ মাস ১৬৮২৩৩৭৩৩৫

২২ আছমা আ ার ভাষক 17135108009 শর র সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 9 08 মাস 1729817858

২৩ সাহানা ান ভাষক 17135108013 সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 13 1 বছর 18 িদন 1731454391

২৪ উে  মাইয়া ভাষক 17135108016 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 16 15 মাস 1736265865

২৫ রােবয়া খা ন িব ভাষক 17135106007 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র ইসলামী িশ া ৩৫ ৭ 1740059512

২৬ র শমা ভাষক 17135113001 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম উি দিব ান 35 1 13 মাস 1843722085

২৭ মািলহা ভাষক 17135113010 ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র। উি দিব ান 35 10 1 মাস 1723011047

35 িবিসএস (মিহলা) স ানসহ



. 
নং নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয় িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক

মধা ম

িশ  স ােনর বয়স 
(18 মাস হেত 

অ ধ05 বছর পয )
মাবাইল ন র

২৮ েরজা াত ভাষক ১৭১৩৫১১৩০২৪ ক বাজার সরকাির কেলজ, ক বাজার উি দিব ান ৩৫ ২৪ 18 মাস ১৯২২৯৬৬৯৮৮

২৯ ঊ.খ.ম. আমা স সালাম িপংিক ভাষক 17135113031 শহীদ িত সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ উি দিব ান 35 31 1.4 বছর 1790743703

৩০ কাম ন নাহার খা ন ভাষক 17135113034 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান 35 34 18 মাস 1767253858

৩১ মা ািফজারা মিন ভাষক 17135116003 বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ িষ ৩৫ ৩ 4 বছর 6 মাস ০১৭১০-৪০২৫৫১

৩২ র সাঈদা ইয়াসিমন ভাষক ১৭১৩৫১১৬০০৪ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ িষ ৩৫ ৪ ১৭১৩৮২২০৭০

৩৩ লতানা রািজয়া ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১৯ প য়া সরকারী কেলজ, চ াম দশন ৩৫ ১৯ ২০মাস ১৮২৩২৮৮২৯৭

৩৪ তািনয়া জাহান ভাষক ১৭১৩৫১২৮০০২ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ পদাথ িব ান ৩৫ ২ ২০  মাস ১৭৮৩৪৬৯০৩০

৩৫ মাসাঃ খািদজা আখতার ভাষক 17135128034 িচলাহা  সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ ৩৪ ২ বসর ১৭২৩২৪২৭০৪

৩৬ িমনা ী সন ভাষক ১৭১৩৫১৩১০০৮ সরকাির িব এল কেলজ, লনা ািণিব ান ৩৫ ৮ ০২ বছর ০৩ মাস ১৭৬৭৬৬৩৩৬০

৩৭ চতী ব য়া ভাষক 17315131020 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম ািণিব ান 35 20 24 মাস 1829701479

৩৮ শাহনাজ আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৩১০২৯ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ ািণিব ান ৩৫ ২৯ ১০ মাস ১৮৩৫২৩৮০২৭

৩৯ নািজয়া হাওলাদার িম ভাষক ১৭১৩৫১৩১০৩২ সরকাির নািজমউি ন কেলজ, মাদারী র ািণিব ান ৩৫ ৩২ ১ বছর ৩ মাস ১৭২২৩৮৭২৫৬

৪০ নািবলা আলম খান ভাষক ১৭১৩৫১৩১০৩৬ ি য়া সরকাির কেলজ ািণিব ান 35 36 17 মাস ১৮১৮৬৩১৯৬৫

৪১ নাসিরন আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৫১০১০ ইেডন মিহলা কেলজ, ঢাকা িফ া  ও াংিকং 35 10 ১.৫ বছর 1784040154

৪২ ফারহানা ইয়াছিমন ভাষক 17135133004  নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী বাংলা 35 4 07 মাস 1854709172

৪৩ িলপা দাস ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০০৯ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র বাংলা 35 9 15 মাস 1753859765

৪৪ ফারজানা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৫ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ বাংলা ৩৫ ১৫ 20 মাস ১৭১০৪৭৪৮৭২

৪৫ রােবয়া বগম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২০ সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়নগ বাংলা ৩৫ ২০ ১৭৩৩৯০৫২২৮

৪৬ তাপসী রােবয়া মারজান cÖfvlK 17135133024 wNIi miKvwi K‡jR বাংলা 35 24 3 eQi 1773448684

৪৭ আইিরন লতানা ভাষক 17135133042 িসেলটসরকািরআিলয়ামাদরাসা, িসেলট বাংলা 35 42 01728-827823

৪৮ তানিজনা শারিমন ভাষক 17135133053 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ বাংলা 35 53 ১৯ মাস 01731954192

৪৯ মান রা মাতজা ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৫৭ ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র। বাংলা 35 57 ৩ বছর ৪ মাস 01710016951

৫০ িসপা যাদব ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬৬ ম ল সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৬৬ ১১ মাস ১৭৫৯৬০৮৭৪১

৫১ মােমনা ইসলাম ভাষক 17135133070 আমলা সরকাির কেলজ বাংলা 35 70
1.11 বছর , স ান 

স বা
1742586844

৫২ নািহদ লতানা িলজা ভাষক 17135133082 মাহা দ র সরকাির কেলজ বাংলা 35 82 ৭ মাস 01929-765084

৫৩ আফেরাজা খা ন ভাষক 17135134032 রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী ব াপনা ৩৫ 32 ২ বছর ৩ মাস 1753039035

৫৪ কাম াহার হািস ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৭ ব ব  সরকাির মহািব ালয়, বদলগাছী, নওগ । েগাল ৩৫ ৭ 13 মাস ১৭১৪৮০৭৩৯৩

৫৫ কািনজ ফােতমা ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০১৩ সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া েগাল ৩৫ ১৩ ২০ মাস ১৭৭৩৯৮৭৭২৬

৫৬ সালমা আ ার cÖfvlK 17135140005 Lyjbv miKvwi gwnjv K‡jR, Lyjbv মেনািব ান 35 5 18 gvm 01913-159454

৫৭ সরাত জাহান ভাষক 17135138001 আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ মােক ং 35 1 17 মাস 01912-533939



. 
নং নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয় িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক

মধা ম

িশ  স ােনর বয়স 
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মাবাইল ন র

৫৮ সােবরা ফারহানা ভাষক 17135138013 রাজবাড়ী সরকাির  আদশ মিহলা কেলজ মােক ং 35 13 ০1বছর ০৯ মাস 0 1845903689

৫৯ মাসাঃ রােবয়া িসি কা ভাষক 17135141005 সরকাির কএমএইচ কেলজ রসায়ন 35 5 10 মাস (জমজ) 1767003850

৬০ কাজী িন ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১০ সরকাির শা  এয়েতবািরয়া কেলজ, ব ড়া। রসায়ন ৩৫ ১০ ১৮ মাস 1763076276

৬১ িনশাত তামা া িন  ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৬ সরকাির শাহ লতান কেলজ, ব ড়া রসায়ন ৩৫ ১৬ 2.1 173563311

৬২ ইকবাল মাহ দ আিসফ ভাষক 17135141019 চৗ াম সরকাির কেলজ রসায়ন 35 19 1920715453

৬৩ রােবয়া জাহান রািখ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৫ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র রসায়ন ৩৫ ৩৫ 4 বছর ও 1 বছর (2) ১৭৭৭১৫৯৩৯২

৬৪ মাসাঃ লাভলী খা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৭ রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী রসায়ন 35 37  ২৪ মাস 1771600577

৬৫ নাছিরন ইমা ভাষক 17135142014 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী রা িব ান ৩৫ 14 02 বছর 05 মাস 01796-661854

৬৬ মাছা: শামীমা নাসিরন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৬০ মেহর র সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৬০ ০১ বছর ১৯৩৭৭৩৫০৪২

৬৭ সািদয়া আ ার ভাষক 17135144011  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা। সমাজকম 35 11 2 বছর 5 মাস 01716-768750

৬৮ মাছাঃ মানা লতানা cÖfvlK 17135146037 knx` eyjeyj miKvwi K‡jR, cvebv সমাজিব ান 35 37 18 মাস 1710134882

৬৯ দীপা চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০৩৮ চ াম কেলজ সমাজিব ান ৩৫ ৩৮ ১৩ মাস ১৮১২৩৫১০৬৪

৭০ আকিলমা শা ী ভাষক 17135138012 সরকারী িস  কেলজ, চ াম িহসাবিব ান 35 12 ১ বছর ৭ মাস 01814-379377

৭১ মাছাঃ িশিরনা পারভীন ভাষক 17135156020 কারমাইেকল কেলজ,রং র িহসাবিব ান 35 20 18 মাস ১৭৯৫১৪২৬০২

৭২ খািদজা আক ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২৩ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ২৩ ২ বছর ০১৯১৪-৯২১৬৪৩

৭৩ সিলনা আ ার cÖfvlK 17135156027 knx` eyjeyj miKvwi K‡jR, cvebv িহসাবিব ান 35 27 2.10 বছর 1738030233


