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1 দবািশষ দাস ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৪ সরকাির িজব কেলজ অথনীিত ৩৫ ৩ ১৭২৪৪২১৩০৯
2 মাঃ তাির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০১০০৭ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। অথনীিত ৩৫ ৭ ১৯১৬০০১৯১৬
3 মাঃ রিবউল ইসলাম cÖfvlK 17135101011 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR অথনীিত 35 11 1736991336

4 মাঃ আহসানউ ামান ভাষক 17135101020 বায়ালমারী সরকাির কেলজ অথনীিত 35 20 1722592594
5 আলআমীন ভাষক 17135101024 বা রবান সরকাির কেলজ অথনীিত 35 24 1811368654
6 মিহম চ  দাস ভাষক ১৭১৩৫১০১০২৫ কিবরহাট সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ২৫ 1818770540
7 এ.এম.এম. মেহদী রায়হান ভাষক ১৭১৩৫১০১০২৬ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ২৬ ১৭৩১২৭৪২১৩
8 মাঃ রােশদ খান ভাষক ১৭১৩৫১০১০২৭ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী অথনীিত ৩৫ ২৭ ১৮৪৫০৩৬৩৩৮
9 মা: হাসা ামান মন ভাষক 18136144028 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 35 28 1723079249
10 মাঃ ল আিমন ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩০ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ অথনীিত ৩৫ ৩০ ১৯১৫০৮৪৪৯০
11 মাহা দ আির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩২ িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র অথনীিত ৩৫ ৩২ ১৫৫৬৬৩৭১৪১
12 মেনািজত ম ল ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৩ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা অথনীিত ৩৫ ৩৩ ১৯১৬৪০৬৮৩৫
13 আলী হাসান ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৪ সরকাির িজব কেলজ অথনীিত ৩৫ 34 ১৭১১২৭৪৭৪৮
14 সাখাওয়াত হােসন ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৫ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ অথনীিত 35 35 1717083407
15 মিশউর রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৬ মাদারী র সরকাির  কেলজ অথনীিত ৩৫ ৩৬ ১৭০৬৬৮০৯৮০
16 মাঃ আির র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৭ প য়া সরকারী কেলজ, চ াম অথনীিত ৩৫ ৩৭ ১৬২৭০৪৬৮১২
17 উসাই মং মারমা ভাষক ১৭১৩৫১০১০৪০ রা ামা  সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ৪০ ১৮১১৮১৮০৯৪
18 মা: রাহাত চৗ রী ভাষক 17135101043 িড় াম সরকাির কেলজ অথনীিত 35 43
19 মারেশদ আলম ভাষক ১৭১৩৫১০১০৪৪ চাটিখল প চগ ও মাহ ব সরকাির কেলজ অথনীিত 35 44 1824628285

20 মাঃ বী তা কদার  ভাষক  ১৭১৩৫১০১০৪৫ িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ । অথনীিত 35 45 1745810892
21 মাঃ রিফ ল আলম ভাষক 17135101046 সরকাির কএমএইচ কেলজ অথনীিত 35 46 1748352580
22 হা দ ইিলয়াছ ভাষক ১৭১৩৫১০১০৪৭ ঠা রগ ও সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ ৪৭ ১৯১২৮৬৯১৪৭
23 শামীম হাসাইন ভাষক 17135101048 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার, বিরশাল অথনীিত 35 48 1746793100
24 ত ম মদার ভাষক 17135101051 সরকারী িস  কেলজ, চ াম অথনীিত 35 51 1832062302
25 ইশিতয়াক ইবেন ওয়ািহদ ভাষক 17135101054 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম। অথনীিত 35 54 1875372058
26 িনকশন দাস  cÖfvlK 17135101055 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR অথনীিত 35 55 1722864838

27 আেনায়ার হােসন ভাষক 17135101057 সরকাির রািশদাে াহা মিহলা কেলজ, অথনীিত ৩৫ ৫৭ ১৭৫১৫৮৫৪৭৭
28 মাঃ সােহল রানা ভাষক ১৭১৩৫১০১০৬০ িসেলট সরকাির কেলজ, িসেলট অথনীিত ৩৫ ৬০ ১৭১২৩৩২৫৩৩
29 মাঃ হযরত আলী ভাষক 17135101061 চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ অথনীিত 35 61 1738483617

35 িবিসএস ( ষ)
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30 মাঃ আশরা ল ইসলাম ভাষক 17135101062 আমলা সরকাির কেলজ অথনীিত 35 62 1728774716

31 এ, ক,এম, আহসা ল হক  ভাষক ১৭১৩৫১০১০৬৩ াবন সরকাির কেলজ, হিবগ অথনীিত ৩৫ ৬৩ ১৯৭১২৩৩৪৪৮
32 িশ ল মার ভাষক ১৭১৩৫১০১০৬৬ জাহা ীর র সরকাির কেলজ, মহােদব র, নওগ অথনীিত ৩৫ 66 ১৭৫৬৯৪৪৬৮৯
33 মাঃ আিরফ িব াহ ভাষক ১৭১৩৫১০১০৬৭ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ অথনীিত 35 67 01719809072
34 মাঃ ওয়ািসম হাসান ভাষক ১৭১৩৫১০১০৭১ চ াম কেলজ অথনীিত ৩৫ ৭১
35 আেনায়ার আহমদ ভাষক ১৭১৩৫১০১০৭৩ ল ী র সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৫ 73 1725745492

36 মাঃ আ স সালাম ভাষক 17135101075 আমলা সরকাির কেলজ অথনীিত 35 75 1722505289

37 মা. হাসা ামান মন      ভাষক ১৭১৩৫১০১০৭৭ ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ,ঠা রগ ও।  অথনীিত 35 77 1723079249
38 শংকর দ ভাষক 17135109009 ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া ইংেরিজ ৩৫ ৯ ১৯১৫৮৭৫৭৭৯
39 আ স স র ভাষক ১৭১৩৫১০৯০১৩ সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ ইংেরিজ ৩৫ ১৩ ১৯২৪০৩৭১২৩
40 মাঃ  সাই র রহমান সিগর  ভাষক ১৭১৩৫১০৯০১৪ প য়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ   ইংেরিজ ৩৫ ১৪ ১৯২২৭১০৭০০
41 শাভন চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০১৭  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা ইংেরিজ ৩৫ ১৭ ১৯২১৮৩০০৮৯
42 মাঃ গালাম রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০১৯ িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িদনাজ র ইংেরিজ ৩৫ ১৯ 1717507232
43 মাঃ আল আিমন সরকার ভাষক 17135109020 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 35 20 1724529062
44 মা: িমনহা ল কবীর ভাষক ১৭১৩৫১০৯০২৩ যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার ইংেরিজ ৩৫ ২৩ 01914776120
45 হাসান মাহাং িমনহা র রহমান cÖfvlK 17135109024 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ইংেরিজ 35 24 1672340938
46 মাহা দ দেলায়ার হােসন cÖfvlK 17135109025 ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 35 25 1634116075
47 মা: নািজর হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৯০২৭ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ২৭ ১৭৩৬৬৬১১৮৩

48 মা: শাহী র রহমান ভাষক 1713510930 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা ইংেরিজ 35 30 1715345632

49 মা: সােহল চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩১ রামগড় সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 31 1720078784
50 মা: রজাউল ইসলাম গাজী ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩২ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ ৩৫ ৩২ ১৭২২৫৫৯২৩৭
51 মা: রিবউল হাসাইন ভাষক 17135109033 রা ামা  সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 35 33 1812599805
52 মাঃ সাঈ ল ইসলাম ভাষক 17135109035 সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ ইংেরিজ 35 35 1775965605
53 মাঃ রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৬ িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ ৩৫ ৩৬ ১৯৩১৩০৭০৩৯
54 মা: ওয়ািলউল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৭ সরকাির কএমএইচ কেলজ, কাটচ দ র, িঝনাইদহ ইংেরিজ ৩৫ ৩৭ ১৯১১৬৪৩০৪৭
55 মা: ওসমান গিন ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৯ মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। ইংেরিজ 35 39 1737030979
56 এ.এস.এম ওয়ালী উি ন ভাষক 17135109040  নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী ইংেরিজ 35 40 1842500380
57 মা: কিবর হােসন ভাষক 17135109043 ার আ েতাষ সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 43 1925133760
58 মাঃ সােহল রানা ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৪৫ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও ইংেরিজ ৩৫ ৪৫ ১৭১৪৫৩৬৯৮৪
59 মাঃ কাম ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৪৮ মলা হ সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 48 1750818338
60 এ. ক.এম. ফয় ল হক ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৫১ গৗরী র  সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ইংেরিজ ৩৫ ৫১ ১৯৫৮৪০৪২৪৪
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61 মাঃ ইকরা ল হাসান ভাষক 17135109055 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 35 55 1710032663

62 মাহা দ খািলদ হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৫৬ শর র সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৫৬ ১৯১৫৯২৯২২৮

63 নজ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৫৭ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী ইংেরিজ 35 57 1732743007
64 মাঃ মিহউি ন ধা ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৫৮ সরকাির শখ ফিলজা ে ছা মিহলা কেলজ, ভালা  ইংেরিজ 35 58 1681721376
65 এইচ . এম. রজভী আহেমদ ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬০ ঝালকা  সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৬০ ১৭১৬৪০১২৩৯
66 মা: রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬১ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা ইংেরিজ ৩৫ ৬১ ১৭২৪০৯৫৯৬৩
67 অিনেমষ ব ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬৩ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ 35 63 1717996490
68 এ এস আল মাহাইিমন খান ভাষক 17135109064 সরকাির িত িমর কেলজ ইংেরিজ 35 64 17137052905

69 আেশক সরকার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬৫ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী ইংেরিজ ৩৫ ৬৫ ১৭২৬৪২১৯১২
70 িন পম চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৬৬ সরকাির এমিস কেলজ, িসেলট ইংেরিজ 35 66 1912666091
71 ামল চ  পা ার ভাষক 17135109069 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র ইংেরিজ ৩৫ ৬৯ 1711855014
72 মা: সাই ল হাসান ভাষক 17135109070 সরকাির রবন আদশ কেলজ ইংেরিজ 35 70 1732018663
73 মা: সাই ল হাসান ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৭০ সরকাির রবন আদশ কেলজ, লনা ইংেরিজ ৩৫ ৭০ ১৭৩২০১৮৬৬৩
74 লভ মার ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৭১ নড়াইল সর: িভে ািরয় কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৭১ ১৬৮২০৫০৬২২
75 র আলম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৭২ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র ইংেরিজ ৩৫ ৭২ ১৯১২০৫৫৮৩৯
76 মাঃ মিনর হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৭৩ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ইংেরিজ ৩৫ 73 1717011114
77 মাঃ িসরা ল ইসলাম ভাষক 17135109074 আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা ইংেরিজ 35 74 1721265044
78 মা: ইয়ািহয়া ভাষক 17135109076 সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ ইংেরিজ 35 76 1920140080
79 সাহাগ িময়া ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৭৮ চরভ াসন সরকাির কেলজ,ফিরদ র ইংেরিজ 35 78 1911121325
80 রথী  নাথ সন ভাষক 17135109079 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 79 1719300134
81 িম ন মার চ বত ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮৪ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ ৩৫ ৮৪ ১৯১১৯৭১৪৯০
82 মা: গালাম র ানী ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮৬ সরকাির শাহ লতান কেলজ, ব ড়া ইংেরিজ ৩৫ ৮৬ ১৭২৩২৯৬৩৯৬
83 মাঃ জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৯০ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৫ ৯০ ১৭৬৬৭৩২৩২২

84 শাহী র আলম সাকী ভাষক 1713510002
হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ ,  সং   : সহকারী 
পিরচালক, এনএসআই, ধানম ীর কাযালয় ইিতহাস 35 2 ১৭২২৪১০২২৪

85 মাঃ সালাহ উ ীন ির ান ভাষক ১৭১৩৫১১০০১০ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ। ইিতহাস ৩৫ ১০ 1760643770
86 মাঃ শাহাজাহান আলী ভাষক ১৭১৩৫১১০০১১ সরকাির নািজর আখতার কেলজ ইিতহাস 35 11 ১৬৭০০১৭১৯০

87 এস এম ৎফর রহমান ভাষক ১৭১৩৫১১০০১২ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র ইিতহাস 35 12 ১৯১১২৮৮৪৭৪

88 মাহা দ রনবী ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৩ ম ল সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৫ 13 ১৭৯৮৫৩৩৫৪৬
89 মা: িফেরাজ হােসন ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৪ সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ ইিতহাস 35 14 ১৭১৯৮৯৮৪১৬
90 মাঃ ওমর ফা ক ভাষক 17135110015 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 35 15 1913587780

91 মাঃ মা দ রানা ভাষক 17135110016 kixqZcyi miKvwi K‡jR ইিতহাস 35 16 1725861011
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92 মাঃ সালমান পারেভজ ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৭ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। ইিতহাস ৩৫ ১৭ ১৭৪৩৯৫৪৫৯৯
93 মাঃ আ ল বাশার ভাষক ১১০০১৮ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার ইিতহাস ৩৫ 18 1831593535
94 মাঃ মা ফা কামাল ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৯ নীলফামারী সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৫ ১৯ ১৯১৩৪৩২৮৪২
95 মা: শিফ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১১০০২০ মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। ইিতহাস 35 20 1723673401
96 মা: মঈন উ ীন ভাষক 17135110021 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ ইিতহাস 35 21 1723243038
97 মাহা দ সাম ামান cÖfvlK 17135110022 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ ইিতহাস 35 22 01725-835493

98 আ  িফয়ান cÖfvlK 17135110023 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ইিতহাস 35 23 1987025595
99 রতন চ ভাষক ১৭১৩৫১১০০২৪ নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 35 24 1850495329
100 আ ল বাশার ভাষক 17135110025 আন  মাহন কেলজ ইিতহাস 35 25 1711519998
101 স ীপ সরকার ভাষক 17135110026 য়াডা া সরকাির কেলজ ইিতহাস 35 26 1722489452
102 ল ইসলাম ভাষক 17135110027 ক বাজার সরকাির কেলজ ইিতহাস 35 27 1830039342
103 মাঃ আরমান খান ভাষক ১৭১৩৫১১০০২৮ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ইিতহাস ৩৫ 28 1916667920
104 শখ জামাল ভাষক ১৭১৩৫১১০০৩০ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র ইিতহাস ৩৫ ৩০ ০১৭২৪-০৪৯১৯৪

105 মাঃ সিলম উি ন ভাষক 17135110031 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 35 31 1911784146

106 কাজী রািহ ল ইসলাম cÖfvlK 17135110032 eªvþYevwoqv miKvwi K‡jR ইিতহাস 35 32 1768998875
107 মা: রািকব হােসন ভাষক ১৭১৩৫১১০০৩৩ সরকাির গৗরনদী কেলজ ইিতহাস ৩৫ ৩৩ ১৭২৫৮৯০৯৭১
108 মা: আ স স র ভাষক ১৭১৩৫১১০০৩৪ শাহজাদ র সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৫ 34 ১৭২২২৩৩২০৫
109 মাঃ মন ল আলম ভাষক ১৭১৩৫১১০০৩৫ নীলফামারী সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৫ ৩৫ ১৭৩৮১৫৩৯৯৮
110 মাঃ সােহল রানা ভাষক 17135110036 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 35 36 1928812481

111 জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩০০০১ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ১ ১৮১৪৩৫৫৩৯৬
112 মাঃ ওয়ালীউ াহ ভাষক ১৭১৩৫১০৮০০৮ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৮ ১৭৪৫৭৭৩৯৪৯
113 মাঃ আিস ামান ভাষক ১৭১৩৫১০৮০১১ শহীদ ল ল সরকাির কেলজ,পাবনা ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ 11 ১৯১৬৮৭৭৮৭৪
114 মা: নািসর উি ন িমঞা ভাষক ১৭১৩৫১০৮০১৪ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ১৪ ১৭২৪৪০২০৪৯
115 মা: জিসম উি ন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০১৭ কিবরহাট সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ১৭ 1822942005
116 মাঃ তির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৮০১৮ মা িমক শাখা, মাউিশ, ঢাকা ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ১৮ ১৭১৭০৬৩২৩৯
117 আল আিমন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০১৯ সরকাির এম এম আলী কেলজ, টা াইল ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ১৯ ১৭৩৪৫৫২২৫২
118 শহী া  নজীর মা দ ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২১ ধামরাই সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২১ 1719691160
119 মাঃ ইয়ািমন রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২৩ নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২৩ ১৭২৮৯০৭৫৭৯
120 মাঃ ইমরান আলী ভাষক 16135108024 িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 24 1816811980

121 শাহ জাহান ভাষক 17135108025 লগাজী সরকাির কেলজ, ফনী। ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 25 01917-72854
122 মাঃ িব াল হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২৬ চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২৬ ১৬৮৫৮৫১৫৬৯
123 মাঃ সালাহ উি ন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২৭ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২৭ ১৭১০০৩৯০১৮
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124 মা: ইমরান হাসান ভাষক 17135108029 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 29 1937058607
125 মাঃ জািহদ হাসান ভাষক 17135108030 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 30 1723934646
126 ওবাই ল হক ভাষক 17135108031 K·evRvi miKvwi K‡jR ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 31 1812766983
127 মা: আল আিমন ভাষক 17135108032 রা ামা  সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 32 1918997643
128 সােহল মা ার ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৩ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 33 1793742906
129 মাহা দ নাঈ ল বারী      ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৫ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ 35 ১৯১৬৪৫৬১৬০
130 মাহা দ মাহাইিম ল হক cÖfvlK 17135108036 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 36 1683739491

131 আ া ল ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৮ যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৩৮ 01925213032
132 মা: িরয়া ল হক ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪০ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 40 1842299160
133 মাশারফ হােসন আ াদ ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪১ িচওড়া সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৪১ ১৭৩১৩০৪৭২০
134 মাঃ বা ল আখতার ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪২ নওগা সরকাির কেলজ, নওগা ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 42 ১৭২৩০৯০৪৮৮

135 মাঃ আ  রায়হান ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪৩ সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৪৩ 1719344776
136 মাঃ সালাহ উি ন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪৪ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ 44 ১৭৩৩৮১১৫১২
137 মা: হািফ র রহমান িসকদার ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪৫ সরকাির ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ 45 ১৭১৪৪৪৪৬২৮
138 মাঃ ই াহীম ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৪৬ ভা ািরয়া সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৪৬ ১৭২৪৫৫৭৩২২
139 হািব র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০২ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র ইসলামী িশ া ৩৫ ২ ১৭৪০১৩২৮১৩
140 মা. শওকত আলী ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৩ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া ৩৫ ৩ ১৭২৫৮৯৮৯৩০
141 মা: িহ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৪ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার ইসলামী িশ া ৩৫ ৪ ১৭১৬৪৬৬২৮৫
142 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৫ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ ইসলামী িশ া ৩৫ ৫ ১৮৪৯৫০৫৫৫৬
143 হা দ তরী ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৬ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র ইসলামী িশ া 35 6 1782438065
144 জনাব মাঃ আ াস আলী ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৮ সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ ইসলামী িশ া ৩৫ ৮ ১৭১৩৯২১৯২৪
145 মাবারক হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৪ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ ইসলােমর ইিতহাস ৩৫ ৩৪

146 খায় ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৭ হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ ইসলােমর ইিতহাস ৩৫ ৩৭ ১৭২৭৮৩২৮৯৮
147 মা: িরয়াদ হােসন ভাষক ১৭১৩৫১১৩০০৪ মাদারী র সরকাির  কেলজ উি দিব ান ৩৫ ৪ ১৭৬৪০৪০৫০৩

148
রথী  নাথ হালদার ভাষক ১৭১৩৫১১৩০০৭ শখ হািসনা সরকাির বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, গাপালগ

উি দিব ান
৩৫ ৭ ১৭৩৯৪৩০১২৪

149 মাহা দ সাই ল ইসলাম ভাষক 17135113011 চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ উি দিব ান 35 11 1832844161
150 বীর পাল ভাষক ১৭১৩৫১১৩০১৪ নামগ  সরকাির কেলজ উি দিব ান ৩৫ ১৪ ১৭৬৭১৭১৭২৯
151 মা: আল ইমরান ভাষক 17135113016 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান 35 16 1845541829
152 মাঃ বরা ামান    ভাষক ১৭১৩৫১১৩০১৭ সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ উি দিব ান ৩৫ ১৭ ১৭২৩৪২৮৪০২
153 চ ন মার সরকার ভাষক 17135113018 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব ান 35 18 1734303429
154 মা: মাসেলম উি ন ভাষক 17135113021 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ উি দিব ান 35 21 1710324298
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155 মা: আিম ল ইসলাম ভাষক 1715113025 মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ।  উি দিব ান 35 25 01747-187813  
156 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক 17135113026 য়ারীপাড়া সরকাির মহািব ালয়, পনগর, ঢাকা। উি দিব ান 35 26 1725599088

157 অিমত সরকার ভাষক 1715113028 ওএসিড : মাউিশ, সং ্  : ফিরদ র সরকাির কেলজ উি দিব ান 35 28 1791750269
158 কাজল মাহ দ ভাষক 17135113033 জাহা ীর র সরকাির কেলজ, মহােদব র, নওগ উি দিব ান 35 33 1735851253
159 মা ল হাসান ভাষক 17135113035 িবয়ানীবাজার সরকাির কেলজ উি দিব ান 35 35 1911731516
160 মাঃ তাউিহ ল আলম ভাষক ১৭১৩৫১১৩০৩৬ বরদী সরকাির কেলজ, শর র উি দিব ান 35 36 1675547340

161 মা: হািফ র রহমান ভাষক 17135113038 আ ল র সরকাির কেলজ, নােটার উি দিব ান 35 38 1738290694
162 িজ এম মা দ আলম ভাষক 17135113039 লনা সরকাির মিহলা কেলজ, লনা উি দিব ান 35 39 1714950681

163 মা: শািম ল হক ভাষক 17135180001 গাহ  অথনীিত কেলজ খা  ও ি  িব ান 35 1 1685844946

164 মা: ওসমান মা া ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৪ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র গিণত 35 4 1911950400

165 মা: মাহ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৫ রামগড় সরকাির কেলজ গিণত ৩৫ ৫ ১৮৮১৯৩৯৩৮০

166 গৗতম চ  দবনাথ ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৬ ল ী র সরকাির কেলজ, ল ী র গিণত ৩৫ ৬ ১৮১৩৭৬৬৬৫০

167 মা: আ ল মিমন ভাষক 17135119007 সরকাির এডওয়াড কেলজ গিণত 35 7 1723906486

168 আজগর হােসন ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৮ সনবাগ সরকাির কেলজ গিণত ৩৫ 8 01826131168

169 িম ন মার পাল ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৯ নিজ র সরকাির কেলজ গিণত ৩৫ ৯ ১৭১৩৭৮০৩১৮

170 ণব ম মদার cÖfvlK 17135119010 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ গিণত 35 10 1911788304

171 মাঃ িদেদায়া ল কিবর ভাষক 17135119011 ফনী সরকাির কেলজ, ফনী গিণত 35 11 1719651961

172 মা: সরওয়ার ইমরান ভাষক 17135119013 বা রবান সরকাির কেলজ গিণত 35 13 1816038232

173
রাজীব মার ব  ভাষক 

১৭১৩৫১২৫০০৪

শখ হািসনা সরকাির বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, 
গাপালগ

দশন ৩৫ ৪ ১৭৩৯১১৭৭১১

174 .সিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১২৫০০৫ কিবরহাট সরকাির কেলজ দশন ৩৫ ৫ 1811921527
175 মাঃ শামীম আহে দ ভাষক ১৭১৩৫১২৫০০৬ প গড় সরকাির মিহলা কেলজ, প গড় দশন ৩৫ ৬ ১৭২২২৫২৭৬৫

176 মাঃ জামেস র রহমান ভাষক 17135125008 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ দশন 35 8 1790457975

177 িদলীপ রিব দাস ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১০ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার দশন ৩৫ ১০ ১৭১৯৪০০৭৮০

178 এ. ক. এম. সাই ল বাশার ভাষক 17135125011 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র দশন ৩৫ ১১ 1912535756

179 মাঃআির ্ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১২ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৫ ১২ ১৯৩৭০৭৫৪০০

180 জািমল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১৪ সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল দশন ৩৫ ১৪ ১৮১৮৬১০২৯৯

181 ইশিতয়াক আহেমদ ভাষক 17135125015 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR দশন 35 15 1711385982

182 মাঃ এরশাদ হােসন ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১৬ লবাড়ী সরকাির কেলজ, লবাড়ী, িদনাজ র। দশন ৩৫ ১৬ ১৭২৬৬৬৬৩৫৯

183 মাহা দ মাহ জ আহা দ ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১৭ রামগড় সরকাির কেলজ দশন ৩৫ ১৭ ১৬৭৪০৮৬৭০৬
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184 মা: মা ম ভাষক 17135125018 খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ দশন 35 18 1827846163
185 মাঃ মা ন ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১৮  খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৫ ১৮ ১৮২৭৮৪৬১৬৩

186 বরদা চারী ভাষক ১৭১৩৫১২৫০২০ সরকারী বগম রােকয়া  কেলজ, রং র দশন ৩৫ 20 ১৭২৩০৮০৪০৬
187 উৎপল িব াস ভাষক 17135128005 সরকাির বীরে  আ র রউফ কেলজ, ফিরদ র পদাথ িব ান ৩৫ 5 1721256132
188 ী এইচ এম রাহাত ভাষক 1710450654 সরকাির শখ ফিলজা ে ছা মিহলা কেলজ, ভালা  পদাথ িব ান ৩৫ 9 1710450654
189 মাঃ শাওন জমা ার ভাষক 17135128010 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল পদাথ িব ান 35 10 1745607714
190 পংকজ রায় ভাষক ১৭১৩৫১২৮০১২ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার পদাথ িব ান ৩৫ ১২ ১৭৬১০৩৯৯১৭

191 হাসান রাদ ভাষক ১৭১৩৫১২৮০১৩ িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ ১৩ ১৮১১৩১৭৮৮৭

192 মাঃ রজাউল রহমান ভাষক 17135128014 সরকাির কএমএইচ কেলজ পদাথ িব ান 35 14 1790545768
193 মাঃ জাউে ৗলা ভাষক ১২৮০১৬ দশনা সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ 16 1918680780
194 মা: জািম ল ইসলাম ভাষক 17135128017 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ পদাথ িব ান 35 17 1725907275
195 কাজী নােয়দ আল-আমীন cÖfvlK 17135128018 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ পদাথ িব ান 35 18 1737816664

196 গৗতম মার ভাষক ১৭১৩৫১২৮০১৯ সা াহার সরকাির কেলজ, ব ড়া পদাথ িব ান ৩৫ ১৯ ১৭৪৬৪৯৯২৫৬
197 আ  সাঈদ ভাষক 17135128020 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। পদাথ িব ান 35 20 1673142614
198 গালাম িমন খান ভাষক ১৭১৩৫১২৮০২১ জিকগ  সরকাির কেলজ, িসেলট পদাথ িব ান ৩৫ ২১ ১৭২২৭৮২৬২৪
199 মাঃ আ  সা cÖfvlK 17135128022 রানীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার, পদাথ িব ান 35 22 1763026566
200 শা  অিধকারী ভাষক 17135128024 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র পদাথ িব ান 35 24 1734790460
201 মাঃ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১২৮০২৫ চাটিখল প চগ ও মাহ ব সরকাির কেলজ পদাথ িব ান 35 25 1816055217
202 জনাব মাঃ এনােয়ত হােসন ভাষক 17135128027 গৗরী র ী ফজ র রহমান সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ ২৭ 1521110528
203 মাঃ আলী হােসন ভাষক ১৭১৩৫১২৮০২৯ ভা ািরয়া সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ ২৯ ১৭৬৩৩৫৩১৮৫
204 দীপক সরকার cÖfvlK ১৭১৩৫১২৮০৩১ miKvwi einvgMÄ K‡jR, wkePi,gv`vvixcyi পদাথ িব ান ৩৫ ৩১ ১৭৪৮০৫৬৬০০

205 মাঃ আ ল আিজজ ভাষক 17135128032 আমলা সরকাির কেলজ পদাথ িব ান 35 32 1739576685

206 মা: সাই ল ইসলাম ভাষক 17135128033 বর না সরকাির কেলজ পদাথ িব ান 35 33 1718432210

207 মাঃ ফজ ল হক ভাষক ১৭১৩৫১২৮০৩৫ ম ল সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ 35 ১৭২৭৭৮৮০৯০
208 মা: এরশাদ আলী ভাষক ১৭১৩৫১২৮০৩৮ িদনাজ র সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ ৩৮ ১৭২২০৫৬৪০৫
209 মাঃ শিফ ল ইসলাম খ কার ভাষক ১৭১৩৫১৩০০০৩ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ পিরসং ান ৩৫ ৩ ১৭২০৩৭৭৯৭৬
210 ভাষ চ  দউরী ভাষক ১৭১৩৫১৩০০০৪ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল পিরসং ান ৩৫ ৪ ১৯১৭৯৮০৭৭৭

211 িমজা র রহমান চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১১০০০৫  চ াম সরকাির কেলজ পিরসং ান ৩৫ ৫ ১৮৪০২২৮৮০০

212 মাঃ মািনক হােসন ভাষক 17135130008 রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী পিরসং ান ৩৫ 8 1739938811

213 মাঃ আসা ামান মন ভাষক 17135131001 বায়ালমারী সরকাির কেলজ ািণিব া 35 1 1754577265
214 ডািলম মার রায় ভাষক 17135131005 লবাড়ী সরকাির কেলজ, লবাড়ী, িদনাজ র। ািণিব া 35 5 1736961105



.
 ম.

নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয়
িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক
 মধা ম

মাবাইল ন র

215 মা: ওমর খােলদ ভাষক 17134131010  নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী ািণিব া 35 10 1762119933
216 র মাহা দ িসি ক ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১১ গাইবা া সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৫ ১১ ১৭৫১৪৩২৪০০
217 মাঃ আলমগীর সাইন ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১২ সরকাির কএমএইচ কেলজ, কাটচ দ র, িঝনাইদহ ািণিব া ৩৫ ১২ 1723777748
218 হািনফ িশকদার ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১৫ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ ািণিব া ৩৫ ১৫ ১৭৩৮৭৫৩১১২

219 মাঃ মন র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১৬ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার ািণিব া ৩৫ 16 ১৭৩৭০৩৭২১৬
220 িবধান দ cÖfvlK 17135131017 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ািণিব া 35 17 1818698658
221 রমজান আলী cÖfvlK 17135131019 সাপাহার সরকাির কেলজ ািণিব া 35 19 1774120265
222 মা: আ র রা াক ভাষক 17135131022 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ ািণিব া 35 22
223  মাঃ মাজািহ র রহমান cÖfvlK 17135131024 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR ািণিব া 35 24 1717449907

224 নাজ ন নাহার cÖfvlK 17135131026 স ার আ েতাষ সরকাির কেলজ ািণিব া 35 26 1723535012

225 মা: বা ল িময়া নয়ন ভাষক ১৭১৩৫১৩১০২৭ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার ািণিব া ৩৫ ২৭ ১৯২০৫০৫২২০
226 ভাষ বাৈড় ভাষক ১৭১৩৫১৩১০২৮ সরকাির শখ ি বর রহমান কেলজ, গাপালগ । ািণিব া ৩৫ ২৮ 1922091756

227 উৎপল মার ভাষক ১৭১৩৫১৩১০৩০ শাহজাদ র সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৫ 30 ১৭২৫৯৬৮৪০০

228 িরপন চ  ধর ভাষক 17135131031 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ািণিব া 35 31 1914872994
229 মাঃ এনা ল হক cÖfvlK 17135131033 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ ািণিব া 35 33 1722117843

230 মেনািজত ম ল ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৩ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা ািণিব া ৩৫ ৩৩ ১৯১৬৪০৬৮৩৫
231 মাঃসাই ল ইসলাম ভাষক 17135131034 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ, নােটার ািণিব া 35 34 1741291061
232  দব ত পাঠক ভাষক ১৭১৩৫১৩১০৩৮ সরকাির এম এম আলী কেলজ, কাগমারী, টা াইল ািণিব া 35 38 ১৭২২৬৩২৯৮৯
233 মাহা দ ল আিমন ভাষক ১৭১৩৫১৫১০০৪ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ িফ া  ও াংিকং 35 ৪ 1852645956
234 মাঃ সাই ল ইসলাম ইঁয়া ভাষক 17135151006 লবাড়ী সরকাির কেলজ, লবাড়ী, িদনাজ র। িফ া  ও াংিকং 35 6 1705574859
235 মাহা াদ মািনক ভাষক 17135151007 সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ, লনা। িফ া  ও াংিকং 35 7 1521200041

236 িম ন ম মদার ভাষক 17135151008 আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা িফ া  ও াংিকং 35 8 1759505715
237 এস এম নাজ ল দা ভাষক 17135151011 জািতর  জনক  ব ব  শখ িজ র রহমান সরকাির মহািব ালয়, ঢাকা িফ া  ও াংিকং 35 11 1716952255

238 িহব উ া ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৩ চ াম কেলজ, চ াম বাংলা ৩৫ 13 ১৮২৩৬৫৭৩৩৩

239 মা: জ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৭ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র বাংলা ৩৫ 17 ১৭৪৫৩৩৪৭০৭
240  মার িব াস ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৯ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। বাংলা ৩৫ ১৯ 1779020211
241 অিমত িব াস ভাষক 17135133021 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র বাংলা 35 21 1674467519
242 এস.এম. সােহল রানা ভাষক 17135133022 সরকাির শা  লতান কেলজ, ব ড়া বাংলা ৩৫ ২২ 1734346888
243 মা: ফিরদ-উল-ইসলাম ভাষক 17135133023 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ বাংলা 35 23 1741413200
244 মাঃ মাহা র রহমান cÖfvlK ১৭১৩৫১৩৩০২৫ বর না সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৫ ২৫ ১৭৭৫২৭৪৩৫৩
245 আশরাফ হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৬ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ বাংলা ৩৫ ২৬ ১৭৯১৪৮৯৪৩৮
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246 মা: আলমগীর কবীর ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৭ যেশার সরকাির মিহলা কেলজ, যেশার বাংলা ৩৫ ২৭ ১৭১২৯৫২৮১০
247 মা. মেহদী হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৮ িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী বাংলা ৩৫ ২৮ ১৭১১৪৮৭৪২১
248 এ.এস.এম. ইমরান হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৯ সরকাির কএমএইচ কেলজ বাংলা 35 29 1721184870
249 মাঃ আিজ র রহমান ভাষক ১৩৩০৩০ দশনা সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ 30 1711077486
250 মাঃ আেনায়ার হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩১ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। বাংলা ৩৫ ৩১ ১৭১০৭৯৬৫২৮
251 িম  চ  দ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৩ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ বাংলা ৩৫ ৩৩ ১৭২২২৬২৩৫৫
252 মাঃ আ ল মিজদ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৪ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ বাংলা ৩৫ ৩৪ ১৬৮২৭০৯১৪১
253 মাঃ আিত র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৫ সরকাির নািজর আখতার কেলজ,  ব ড়া বাংলা 35 35 ১৭২২২৮৭৪১৬

254 তির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৬ নামগ  সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৩৬ ১৭১০০৬৬৭৮৯
255 িন ণ ম ল ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৮ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। বাংলা ৩৫ ৩৮ ১৯২২৪৮১৯২২
256 িরপন মার রায় ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৪১ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ , রং র বাংলা ৩৫ ৪১ ১৭২১৭০৩৪৯৫
257  মাঃ ইয়াদ আলী মা া ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৪৩ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র বাংলা ৩৫ ৪৩ ১৭১৯৩২০২১৯

258 মা: মিফ র রহমান ভাষক 17135133044 সরকাির এডওয়াড কেলজ বাংলা 35 44 1718965011
259 মাঃ রজওয়া ল ইসলাম আক ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৪৫ সা াহার সরকাির কেলজ, ব ড়া বাংলা ৩৫ ৪৫ ১৭২৩৮৬০০২১
260 দীপ ভ ভাষক 17135133046 সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ বাংলা ৩৫ ৪৬ ১৯৩৩৬১৩২০৮
261 মা. সােহল রানা ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৪৭ ব ব  সরকাির মহািব ালয়, বদলগাছী, নওগ । বাংলা ৩৫ ৪৭ ১৭৩৮৭৯৬৯৪৫

262 দেলায়ার হাসাইন cÖfvlK 17135633048 miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| বাংলা 35 48 1782676372

263 মাঃ আিশ ল ইসলাম  ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৪৯ সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া  বাংলা ৩৫ ৪৯ ১৭২৪৮৫৬৬৫৯
264 রাজীব চ বত ভাষক 17135133050 সরকাির চাস িনং কেলজ, (মিহলা) ময়মনিসংহ বাংলা 35 50 1920881564
265  দব ভাষক 17135133052 সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ বাংলা 35 52 1711454987
266 মা: নাজ ল হক ভাষক 17135133054 রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 35 54 1737950701
267 হ. কাওছার আলম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৫৫ জয় রহাট সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৫৫ ১৭২২৫০৩১৮০
268  তাফা ল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৫৬ সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ বাংলা ৩৫ ৫৬ ১৮২০৯৬৮৪৮১
269 মাঃ জাহা ীর আলম ভাষক 17135133058 িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম। বাংলা 35 58 1719462335
270 মাঃ মাহ র রহমান  ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৫৯ নরিসংদী সরকাির মিহলা কেলজ, নরিসংদী। বাংলা ৩৫ ৫৯ ১৬৭৬৭২০২২২
271 এস.এম. আ াহ আল ওমর ফা ক ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬০ িদনাজ র সরকাির কেলজ বাংলা 35 60 1717523522
272 মাহা দ ইমাম হাছান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬১ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৬১ ১৭২৭৬৭৬২৫২
273 হািফ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬২ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম বাংলা ৩৫ ৬২ ১৭৩৪১৮৮৯৯৭
274 হিফ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬৩ হাসরকাির বীরে  আ র রউফ কেলজ, ফিরদ র বাংলা ৩৫ ৬৩ ১৭৪৯৮১৬৯৭০
275 মাঃ আ ল বাশার ভাষক 17135133064 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ বাংলা 35 64 01914749781
276 মা: শামীম আলী ভাষক 17135133065 ি য়া সরকাির স াল কেলজ বাংলা 35 65 01741381553
277 আিশষ সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২১ সরকাির নজ ল কেলজ বাংলা ৩৫ ৬৭ ১৭২৫২৩৬৫১৪
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278 মাঃ আ স স র ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৬৮ সরকাির শা  এয়েতবািরয়া কেলজ, ব ড়া। বাংলা ৩৫ ৬৮ 01912-031611
279 মাঃ সাই ল ইসলাম ভাষক 17135133069 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র বাংলা 35 69 1734423250
280 নয়ন দবনাথ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭১ নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। বাংলা ৩৫ ৭১ ১৭৯৯২১৮৩০০

281 মাঃ িমজা র রহমান িমজান cÖfvlK 17135133072 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR বাংলা 35 72 1717348614

282 শখ মা জা আল কামাল ভাষক 17135133073 সরকাির রািশদাে াহা মিহলা কেলজ, বাংলা ৩৫ ৭৩ ১৭৩৭২৩১১৪০
283 এস. এম. শাহিরয়ার কিবর ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭৪ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র বাংলা 35 74 1714888533
284 মাঃ কিবর হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭৬ চরভ াসন সরকাির কেলজ,ফিরদ র বাংলা 35 76 1859814302
285 মাঃ খিল র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭৭ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ বাংলা ৩৫ ৭৭ ১৯৬৪৫৯৭২৩২
286 মাঃ আ র রিশদ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৭৮ জয় রহাট সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৫ ৭৮ 01712-031578
287 মাঃ হািব ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৮০ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৮০ ১৭২৮৬৫৬৮৮১
288 আ ্ররিহম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৮১ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৫ ৮১ ১৭১৩৫১৩৩০৮১

289 মাঃ মা ািফ র রহমান ভাষক 17135133084 রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী বাংলা ৩৫ 84 1772049000

290 রা ামান ভাষক 17135133085 সরকাির জােহদা সিফর মিহলা কেলজ,জামাল র বাংলা 35 85 1922854212
291 আিন র রহমান ভাষক 17135133086 গফরগ ও সরকাির কেলজ বাংলা 35 86 1734076844
292 মাহতািছম িব া  খ ন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৮৭ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামাল র বাংলা ৩৫ ৮৭ ১৬৮৬৬৬৯০৬৪
293 মাঃ কাম ল ইসলাম ভাষক 17135134005 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ ব াপনা 35 5 1812913654

294 মাঃ তৗিফক এলাহী ভাষক 17135134007 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা 35 7 1767361303

295 হাসা ামান ভাষক 17135134008 ফনী সরকাির কেলজ, ফনী ব াপনা 35 8 1812606585
296 মাঃ মাতাহার হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০০৯ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ ব াপনা ৩৫ ৯ ১৭২২৮৮৩৯৮৯
297 মাঃ আ ল মিতন ভাষক 17135134011 িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী ব াপনা 35 11 1796908916

298 মা: আফজাল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০১২ শাহজাদ র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৫ 12 ১৭২৮৭৬১০৮৩
299 মা: মাজাে ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০১৩ রামগড় সরকাির কেলজ ব াপনা 35 13 1703314768
300 আব ল মা ান ভষক ১৭১৩৫১৩৪০১৫ বাকিলয়া সরকাির কেলজ, চ াম ব াপনা ৩৫ ১৫ ১৬৮৯৭৯২৫৮৭
301 ত মার পাল ভষক ১৭১৩৫১৩৪০১৯ িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী ব াপনা ৩৫ ১৯ ১৭৪৫৭৩৭৬৮৪
302 মাঃ আিশ র রহমান আিশক ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০২০ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, িম া ব াপনা ৩৫ ২০ ১৯১১৫০৪০০৩
303 মাঃ শাহ আলম ভাষক 17135134021 শর র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৫ ২১ ০১৭১০-৮৯২৭৬৯
304 ওমর মা ফ ভাষক 17135134022 গাজী র সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা ৩৫ ২২ 1912839198
305 মাঃ আিন র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০২৪ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার ব াপনা ৩৫ 24 ১৭১২২১৮৭৪১৬
306 মাঃ আির ল ইসলাম cÖfvlK 17135134025 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ ব াপনা 35 25 01786-163990

307 উ ল ব য়া ভাষক 17135134026 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম। ব াপনা 35 26 1813134640
308 মাঃ কাম ল হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০২৭ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র ব াপনা ৩৫ ২৭ ০১৭৩৩-৯৫৯৫৩৯
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309 ামল িময়া ভাষক 17135134028 নরিসংদী সরকারী কেলজ ব াপনা 35 28 1746851851
310 মাঃ ই ািফল হােসন cÖfvlK 17135134029 kixqZcyi miKvwi K‡jR ব াপনা 35 29 1920536881

311 জন চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০৩০ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল ব াপনা ৩৫ ৩০ ১৫৫১৫৫১৯৭১

312 মা: নািসর মাহ দ ভাষক 17135134034 িড় াম সরকাির কেলজ ব াপনা 35 34
313 মা: আ  বকর িসি ক ভাষক ১৭১৩৫০৩৩০০১ সরকাির চাস িনং কেলজ, পাবনা েগাল ও পিরেবশ 35 1 1722045675
314 মাঃ ওেয়জ নী ভাষক 17135136002 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র েগাল ও পিরেবশ 35 2 1745041281
315 পন মার পাল ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৫ নওগ  সরকাির কেলজ, নওগ েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ৫ ১৭৭৯৬৫৬৫৫৩
316 জয় মার ন ী ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৬ সরকাির িব এল কেলজ, লনা েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ৬ ১৯১৫০৯০৮৫৮
317 মা: হািব র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৮ সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ৮ ১৭২৫৬১৯১৪১
318 অিমত মার পাল ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৯ সা াহার সরকাির কেলজ, ব ড়া েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ৯ ১৭৪৫৪২৪৭০২
319 জাহা ীর আলম ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০১০ সরকাির হরগ া কেলজ, ীগ েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ১০ ১৭৫৪৩৯২৬২১
320 মাঃ আ  হনা মা ফা ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০১১ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ১১ ১৯১২২৯৬৩৩২
321 ফরদাউস রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০১৪ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র েগাল ও পিরেবশ ৩৫ 14 ১৯১৬৬০৫৮০৬
322 আ র রা াক ভাষক ১৭১৩৫১৪০০০২ এম.িস.কেলজ, িসেলট মেনািব ান ৩৫ ২ ১৭১২৪৩৬৩৯০
323 মাঃ রিফক আহেমদ       ভাষক ১৭১৩৫১৪০০০৪ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  মেনািব ান  ৩৫ ৪ ৭২৭১৮৩৮৬১

324 মাঃ নাজ ল হােসন ভাষক 17135138007 আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা মােক ং 35 7 1745439560

325 হািম র রহমান ভাষক 17135138008 ময়মনিসংহ সরকাির কেলজ, মােক ং 35 8 ১৭৬৬২৪৫৫৫৮

326 উ ল আলী াং ভাষক 17135138009 িদনাজ র সরকাির িস  কেলজ মােক ং 35 9 1729452245
327 মা: সািজদ হাসান ভাষক 17135138010 য়াডা া সরকাির কেলজ মােক ং 35 10 1786100186
328 মা: র হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১১ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র মােক ং 35 11 1701336992
329 রমজান আলী ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১৪ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার মােক ং ৩৫ ১৪ ১৭৯৩৫৬৭১১৯
330 এ.িব. িসি ক ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১৫ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ মােক ং ৩৫ ১৫ ১৬৭৭১৩৫৫৭১
331 হা দ ব উি ন ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১৬ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল মােক ং ৩৫ ১৬ ১৬৭২৮৭৯১৭৬

332 মাঃ জিসম উি ন ভাষক 17135138017 লবাড়ী সরকাির কেলজ, লবাড়ী, িদনাজ র। মােক ং 35 17 1737035147
333 মাঃ খায় ল আলম খান ভাষক 17135138019 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo মােক ং 35 19 1728089116
334 মাঃ আির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০২০ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ মােক ং ৩৫ ২০ ১৮১৫৩৬৯৯৯০

335 মাঃ রিবউল ইসলাম ভাষক 17135138022 আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা মােক ং 35 22 1718237476
336 সালাউি ন রাদ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০০১ সরকাির বরহামগ  কেলজ রসায়ন ৩৫ ১ ১৭২২৫২৫৬৫২
337 িবধান মার রী ভাষক 17135141004 ল ী র সরকাির কেলজ, ল ী র রসায়ন 35 4 1815332995
338 মেহদী হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৪১০০৬ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ 6 ১৭১১৩৫৭৬৮৭
339 মাঃ জািক ল ইসলাম cÖfvlK 17135141008 ‰mq`cyi miKvwi KvwiMix K‡jR রসায়ন 35 8 1723939119
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340 সাই ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১১ িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ১১ ১৭২৬২৬৮২৪৩

341 মাঃ ইকবাল মাহ দ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১২ সরকাির শখ িজ র রহমান কেলজ রসায়ন ৩৫ ১২ 1799773999

342 ক, এম, িরয়াসাত উল- লক ভাষক 17135141013 িচলাহা  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ১৩ ১৭১৭৫২৭৪২৭
343 মা: মিন ামান ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৫ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার রসায়ন ৩৫ ১৫ ১৭১৭৮৮৮৮৯৩
344 জয়  মার িব াস ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৭ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র রসায়ন ৩৫ ১৭ ১৭১৭৫৮২৭৮৯
345 মাহা দ আ া ল ইসলাম েবল ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৮ সনবাগ সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ 18 01823961333
346 মাঃ জাহা ীর আলম ভাষক 17135141020 রানীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার, রসায়ন 35 20 1723967632
347 কাজী তৗিহ র রহমান ভাষক 17135141021 সরকাির রািশদাে াহা মিহলা কেলজ, রসায়ন ৩৫ ২১ ১৬৭৩০০১৫০০
348 মা: রািশ ল হাসান ভাষক 17135141022 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র রসায়ন 35 22 1912113852
349 অিমত চ ভাষক 17135141023 গৗরী র  সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ রসায়ন 35 23 1687239319
350 মাঃ িফেরাজ-আল মা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৪ বােকরগ  সরকাির কেলজ, বিরশাল রসায়ন ৩৫ ২৪ ১৭১৬৬৪০০৭২
351 পন চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৫ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ২৫ ১৭৩৭৩৯২৫৮৪
352 মাহা দ আেশক এলাহী ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৬ িচওড়া সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ২৬ ১৮১৪৪০৬১৩৪
353 জনাব মাঃ আব স সামাদ আজাদ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৮ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৫ ২৮

354 হা দ তােরক আিজজ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৯  খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৫ ২৯ ১৮২৮১৫৯২৬২
355 হা দ তােরক আিজজ ভাষক 17135141029 খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 35 29 1828159262

356 মাঃ শাহীন আক ভাষক 17135141030 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR রসায়ন 35 30 1734517181

357 মাঃ এনা ল হক   ভাষক 17135141031 প য়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ   রসায়ন 35 31 1784579401
358 জাহা ীর আলম ভাষক 17135141032 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 35 32 1729612072
359 মাঃ হািফ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৩ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ রসায়ন ৩৫ ৩৩ ০১৯১৩-০০২৩১১
360 ফনী  নাথ বমন ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৪ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও রসায়ন ৩৫ ৩৪ ১৭৭৩৪৯৭৩২২
361 হাসেন মাবারক ভাষক ১৭১৩৫১৪১০৩৬ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ৩৬ 1816304959

362 মাহা দ শাম ল আলম ভাষক ১৭১৩৫১৪২০০৬ িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ িদনাজ র রা িব ান 35 6 1515600646

363 কা  মার ঘাষ ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১১ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ রা িব ান ৩৫ ১১ ০১৭১৭-৮০১৮৯৯

364 মা: রািজ ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১২ শাহজাদ র সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ 12 ০১৭১৩৭৪২৬১৫

365 মাঃ ইমিতয়াজ হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১৫ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ রা িব ান ৩৫ ১৫ ০১৯২১-৩৪০৫০১

366 সরওয়ার আলম িসকদার ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১৬ ঝালকা  সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ১৬ ১৮১৪২৭৫৪৯৩

367 ব ধন মার ঘাষ ভাষক 17135142018 ক বাজার সরকাির কেলজ রা িব ান 35 18 1721689339

368 মা: হািফ ল ইসলাম ভাষক 17135142020 শহীদ ল ল সরকাির কেলজ, পাবনা রা িব ান 35 20 1741238259
369 মাঃ হািফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২১ বােকরগ  সরকাির কেলজ, বিরশাল রা িব ান ৩৫ ২১ ১৮১৯৮৯৯৭৪৭
370 মা: তা ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৩ ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ২৩ ১৭৩৬৭৪২৬৯১
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371 মাঃ ল বশর ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৪ ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ, ক ঃ রা িব ান ৩৫ ২৪ 01818-992815

372 মাঃ লালন িময়া ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৫ শহীদ িত সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ রা িব ান ৩৫ ২৫ ১৭২১৯৭০৯০৭

373 আিতয়ার রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৬ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র রা িব ান ৩৫ ২৬ ১৭৪০৬১৭২৪৯

374 মা: ফজ ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৯ মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। রা িব ান 35 29 1722367885

375 মাঃ মিন ল ইসলাম ভাষক 17135142030 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র রা িব ান ৩৫ ৩০ 1723825121

376 মাঃ এনা ল হক cÖfvlK 17135142032 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR রা িব ান 35 32 1729317141

377 মাঃ িরপন হােসন ভাষক 17135142033 সরকাির কএমএইচ কেলজ রা িব ান 35 33 1911603753

378  চয়ন চ ব ী ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৬ ম ল সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ 36 ১৭৮৮৫৬১৩৩০
379 ইসমাইল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৭ মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ৩৭ ১৯৬৪২৬৭৫১২

380 আ াহ আল-মা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৮ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ রা িব ান ৩৫ ৩৮ ১৯২৫২১২৮৯০

381 মা ািফজার রহমান ভাষক 17135142040 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 35 40 1723509336

382 উ ম মার রায় ভাষক 17135142041 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র রা িব ান 35 41 1747588638

383 মাঃ রিবউল হােসন ভাষক 17135142042 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র রা িব ান 35 42 1758030184

384 মিম ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৪৩ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ রা িব ান ৩৫ ৪৩ ০১৯২৬-২৫৯৫৫৯
385 মাহা দ তানভীর উি ন ভাষক 17135142044 ফনী সরকাির কেলজ, ফনী রা িব ান 35 44 1911463694

386 মা: জািহদ সা য়ার ভাষক 17135142046 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ রা িব ান 35 46 1934603191
387 মাঃ সিলম হাসান জয় ভাষক 17135142047 ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ রা িব ান 35 47 01923140023
388 িনবাস ম ল ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৪৮ চরভ াসন সরকাির কেলজ,ফিরদ র রা িব ান 35 48 01718896544
389 মা: ইমরান কিরব ভাষক 17135142049 সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র রা িব ান 35 49 1737026409

390 শখ র ল আলম ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫২ কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ রা িব ান 35 52 1728438949

391 মাঃ ইফেতখার আনাম cÖfvlK 17135142054 wNIi miKvwi K‡jR রা িব ান 35 54 1779175531

392 মা: আখতার হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫৫ নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ রা িব ান ৩৫ ৫৫ ১৭২৩০৮৪২৮৭

393 নাজ ল হক ইঁয়া ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫৭ িম ি সা সরকাির মিহলা কেলজ, ময়মনিসংহ রা িব ান ৩৫ ৫৭ ১৭১৪৬৭৭৭৭৮

394 মাহা দ ইসমাইল ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৫৮ রা ামা  সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ 58 ১৮১১২৫৫৬৬৩

395 মাঃ সাহা র রহমান cÖfvlK 17135142059 kixqZcyi miKvwi K‡jR রা িব ান 35 59 1557139895

396 তেজাময় ওঝা ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৬১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র রা িব ান 35 61 1722526655

397 মা: িরফাত হাসান ভাষক 17135142062 সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ রা িব ান 35 62 1922137750
398 মা: হাসা ামান ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৬৪ প য়াখালী সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৬৪ ১৯২৫৩৩১৩৫৪
399 মাঃ শামীম আহসান ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৬৫ মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ৬৫ ১৭১৫৩০২৩৫০

400 মা ন কিবর ভাষক 17135142068 সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ, লনা। রা িব ান 35 68 1934019015

401 মা: িমজা র রহমান ভাষক 17135142071 আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ রা িব ান 35 71 1714954603
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402 নািহদ পারেভজ ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৭৩ শর র সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৭৩ ১৯১৭৮২১২৬৯

403 মাঃ ন র আলম cÖfvlK 17135142074 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| রা িব ান 35 74 1840071813

404 মাঃ আ ল কােদর ভাষক 17135142077 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল রা িব ান 35 77 1746482539

405 মাঃ কাম ল হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৭৯ আিদনা ফজ ল হক সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৭৯ ১৭৩৭৭১২১৪৪

406 মা: ইফেতখার-উল-হক ভাষক 17135133042 িসেলট সরকাির আিলয়া মাদরাসা, িসেলট রা িব ান 35 80 01717-642973

407 কা  চ  রায় ভাষক 17135142082 িচলাহা  সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ৮২ 1755406587

408 এ ান চাকমা ভাষক 17135142083 খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ রা িব ান 35 83 1820229828
409 আ  হািনফ ভাষক ১৭১৩৫১৫৪০০২ সরকাির চাস িনং কেলজ (মিহলা), ময়মনিসংহ িশ া ৩৫ ২ ১৭২২৮৫০০২৯
410 মাঃ কদর আলী ভাষক ১৭১৩৫১৪৮০০১ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ সং ত ৩৫ ১ ০১৭৩১৯৯৬৫৭৯

411 মাঃ রাক ামান ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০০১ রানীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার, সমাজকম ৩৫ ১ ১৯২২১৪৫৯১৪

412 মা: নািসর উি ন ভাষক 17135144003 বর না সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম 35 3 1710562030

413 মাঃ শাহী ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০০৬ শহীদ িত সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজকম ৩৫ ৬ ১৭৬০৩০০২৪০

414 অ প মার পাল ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০০৯ রাজশাহী সরকাির কেলজ, রাজশাহী সমাজকম ৩৫ ৯ ১৭৮৮১৯৭৯৩৯

415 মা: ফখ ল  ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১৩ িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম 35 13 01728442945

416 শাহ সােহল আহেমদ ভাষক 17135144016 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র সমাজকম ৩৫ ১৬ 1725453433

417 জ ািতময় দব ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১৯ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ সমাজকম ৩৫ ১৯ ০১৭১৭৬৮১৮০৫

418 মা: শাম ামান  ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২০ গাজী র সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম ৩৫ ২০ 01722959427
419 মাঃ শহী ল ইসলাম ভাষক 17135144022 গৗরী র  সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজকম 35 22 1917533999

420 আলআিমন ভাষক 17135144023 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম 35 23 1799022358

421 তানভীর আহেমদ ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২৫ সরকাির তালারাম কেলজ, নারায়ণগ সমাজকম ৩৫ ২৫ ১৯১৪৩৭৭৩৪৬

422 মাহ দ িবন আিমন ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২৬ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ সমাজকম ৩৫ ২৬ ১৭৭২৫২৬২৭৭

423 মাঃ ল আলম ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২৭ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ সমাজকম ৩৫ ২৭ ১৯২১৪৫১২৮১
424 আহসান হাবীব ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০০৬ সরকাির নজ ল কেলজ সমাজিব ান 35 6 1945265296
425 . মা ািফ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০০৭ রামগড় সরকাির কেলজ সমাজিব ান 35 7 1811921763
426 মাঃ মা ন- অর -রিশদ ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০০৮ শখ ফিজলা ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, গাপালগ সমাজিব ান ৩৫ ৮ ১৭৩৭৭১৩৯৩০
427 মাঃ নাজ ল আেরিফন ভাষক 17135146010 ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ সমাজিব ান 35 10 1724506336
428 মা: শিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১১ মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ সমাজিব ান 35 11 1722135714
429 ান মাহ দ হাসান  ভাষক 17135146012 নরিসংদী সরকারী কেলজ সমাজিব ান 35 12 1715510654

430 মিনর উি ন ভাষক 17135146014  নায়াখালী সরকারী কেলজ, নায়াখালী সমাজিব ান 35 14 1724898939

431 মা: আল- মা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৫ চ াম কেলজ, চ াম সমাজিব ান ৩৫ 15 ১৮৪৩০০৪৫৬৫
432 মা: আ  সাদাত সােয়ম ভাষক 17135146016 মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার সমাজিব ান 35 16 01710-838301
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433 মাঃ শাহজাহান আলী ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৭ সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া  সমাজিব ান ৩৫ ১৭ 01736-574987
434 সজীব চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৯ ল ী র সরকাির কেলজ সমাজিব ান ৩৫ ১৯ ১৭৩৯৮৫৪৪৫১

435 মা: কবীর হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২০ এম.িস.কেলজ, িসেলট সমাজিব ান ৩৫ ২০ ১৭১৭৩৬৭৫৭৮
436 মাঃ মিহ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২২ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল সমাজিব ান ৩৫ ২২ ১৭৩৬৮৭১৯৭৭

437 ফরেদৗস িশকদার ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২৪ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার সমাজিব ান ৩৫ ২৪ ১৭১২৩৩৫৬৬৭

438  শােহদ পারেভজ ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২৬ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম। সমাজিব ান ৩৫ ২৬ ০১৩০৮-৭৬৬২০৬

439 মাঃ শির ল ইসলাম ভাষক 17135146028 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo সমাজিব ান 35 28 1722443766
440 জনাব মা: এনা ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০২৯ িদনাজ র সরকাির কেলজ সমাজিব ান ৩৫ ২৯ ১৯১৯৮৯৯৪১০
441 মাসা: তািনয়া পারভীন  ভাষক ৭১৩৫১৪৬০৩০ িম া িভে ািরয়া সরকাির কেলজ সমাজিব ান ৩৫ ৩০ 1917528367
442 ফা ক আহেমদ cÖfvlK 17135146032 eªvþYevwoqv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 35 32 1717049836
443 সজীব চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৪৬০১৯ ল ী র সরকাির কেলজ সমাজিব ান ৩৫ 35 ১৭৩৯৮৫৪৪৫১
444 মন িব াস ভাষক 17135156008 সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ িহসাবিব ান 35 8 1937800915
445 মাহা দ কাম ামান  ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১১ নবীনগর সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ১১ ১৯১৩৪৭৫৯৫৮
446 সৗিমত িব াস ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১২ সরকাির িব এল কেলজ, লনা িহসাবিব ান ৩৫ ১২ ১৭৩৬৪৮৪০৭২
447 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৪ কারমাইেকল কেলজ রং র। িহসাবিব ান ৩৫ ১৪ ১৭৩৮৫৬২৭৩৭
448 মা: আতাউল হক রােসল ভাষক 17135156016 য়াডা া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 35 16 1917331114
449 মাহা দ ই াহীম খিলল ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৭ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ১৭ ১৯১১৭৩৫৪০৩
450 মাঃ আির র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৮ সা’দত সরকাির কেলজ, টা াইল িহসাবিব ান ৩৫ ১৮ ১৯১৮৬৬২২০৭
451 কাজন গােয়ন ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৯ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র িহসাবিব ান ৩৫ 19 ১৭৩৬৭৫৬৩৫৩
452 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২১ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা িহসাবিব ান ৩৫ ২১ 1710012690
453 মা: মেহদী হাসান ভাষক 17135156022 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। িহসাবিব ান 35 22 1710541846
454 মাজািহ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২৪ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম িহসাবিব ান ৩৫ ২৪ ১৮১৩০১১৮৪৮
455 মাঃ আিতক চৗ রী ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২৬ চাটিখল প চগ ও মাহ ব সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 35 26 1845358079
456 মা ার হােসন ভাষক 17135156028 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ িহসাবিব ান 35 28 1674177602

457 িম ন মার  ঘাষ ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২৯ ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া িহসাবিব ান 35 29 1915031878
458 শা  মা: েয়ল ভাষক 17135156031 আন  মাহন কেলজ িহসাবিব ান 35 31
459 রােসল আহেমদ ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩২ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। িহসাবিব ান ৩৫ ৩২ ১৭৩৫৭৪৫৪০০
460 মা ম িময়া ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৩ নিড়য়া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 35 33 1779735378
461 মাঃ ম আলী   ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৫ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  িহসাবিব ান ৩৫ ৩৫ ১৭৬৪৮৮২৮৮৪
462 কাজী  মা: সা া ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৭ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ৩৭ ১৮১৯১৭০৩২৯

463 গাহর আলী ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৮ সরকাির কএমএইচ কেলজ িহসাবিব ান 35 38 1985812628
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464 মাঃ রািকব উি ন ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৯ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান 35 39 1923675210
465 শিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৪১ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার িহসাবিব ান ৩৫ ৪১ ১৯২৮১৮৮৪৮৬

466 মাঃ জিহ ল ইসলাম  cÖfvlK 17135156042 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR িহসাবিব ান 35 42 1917197154

467 িরপন দবনাথ  cÖfvlK 17135156043 সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম িহসাবিব ান 35 43 1681617154

468 মাঃ রজাউল হক সরকার cÖfvlK 17135156045 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| িহসাবিব ান 35 45 1722104757

469 আ  নােসর আ াহ ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৪৬ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী িহসাবিব ান ৩৫ ৪৬ ১৬৮৫৬৮৫৪৫৩

470 আব র রিহম ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৪৭ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ৪৭ 1911465381
471 মাহা দ িমজা র রহমান ভাষক 17135156050 সরকারী িস  কেলজ, চ াম িহসাবিব ান 35 50 1719352534

472 রজাউল কিরম ভাষক 17135156051 মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার িহসাবিব ান 35 51 1713960074

473 মেহদী হাসান cÖfvlK ১৭১৩৫১৫৬০৫২ miKvwi einvgMÄ K‡jR, wkePi,gv`vvixcyi িহসাবিব ান 35 52 1734037433
474 িদপক ব ভ ভাষক 17135156053 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 35 53 1912901818
475 মাঃ আশা ল হািবব আিরফ ভাষক 17135156054 িড় াম সরকাির কেলজ, িড় াম। িহসাবিব ান 35 54 1744598494
476 মাঃ পন িময়া ভাষক 17135156055 িচলাহা  সরকাির কেলজ, নীলফামারী িহসাবিব ান ৩৫ ৫৫ 1723699579
477 ৎফর রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৫৬ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র িহসাবিব ান ৩৫ ৫৬ ১৭২১৮৯০৯৫১
478 মাহা দ ল হক ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৫৭ কিবরহাট সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৫ ৫৭ 1853497311
479 িসকদার রহমত আলী ভাষক 17135156058 সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ, লনা। িহসাবিব ান 35 58 1911889834
480 মাহা দ ই ািহম ভাষক 17135156059 রা ামা  সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান 35 59 1683264514


