
. 
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 হািববা লতানা ভাষক 18136101001 সরকাির নজ ল কেলজ অথনীিত 36 1 2 মাস 1934536880

২ শামীমা নাসিরন ভাষক 18136101005 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ অথনীিত 36 5 15 মাস 1712060839
৩ িমনা খা ন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৩ ি য়া সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৭৩ ০২ বছর ০২ মাস ১৭২২৬৩৩১৪৪
৪ ফারজানা  আ ার িম ভাষক ১৮১৩৬১০৯০০১ প য়াখালী সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ১ 2.5 বছর ১৭৭৯৩৬৪২৩৪
৫ নাছিরন লতানা ভাষক 18136109022 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ ইংেরিজ 36 22 1.8 বছর 1722309085

৬ মাছাঃ রকেসানা আ ার ভাষক 18136109029 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 36 29 3.5 বছর ও 11 মাস 1926816121

৭ আসমাউল সনা ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩০ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইংেরিজ ৩৬ ৩০ ১৭২৩২৭৭৪৮৯
৮ শাম াহার িমতা ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩১ যেশার সরাকাির িস  কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ৩১ 3.6 বছর ১৯৫৪১৫৩৭৭০
৯ ফারজানা বগম ভাষক 18136109045 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ইংেরিজ 36 45 ০৪ বছর 1751731712
১০ সালমা বগম ভাষক 18136109047 িচওয়া সরকাির কেলজ, িম া ইংেরিজ 36 47 6 মাস 1793264784
১১ রিভ আল-আিমন ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৪৮ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ৪৮ ৬ বছর ১ মাস ১৯৮১৪০৬৮৪৮
১২ সদা জ জাহান ইিত ভাষক 18136108008 সরকাির জেমাহন কেলজ, বিরশাল। ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 8 1787869049
১৩ কািনজ আ ার ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৯ ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৯ ১৪ মাস ১৬৭০১৭৫২২৮
১৪ সিলনা খা ন ভাষক ১৮১৩৬১০৬০০১ সাত ীরা সরকাির কেলজ, সাত ীরা। ইসলামী িশ া ৩৬ ১ ১ ১৭৫২৩২৩৭৪৭
১৫ শনা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১৬ রামিদয়া সরকাির এস ক কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ ১৬ ২৪ মাস 1724336521
১৬ মাক দা পারভীন ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১৯ কিব নজ ল সরকাির কেলজ, ঢাকা। ইসলামী িশ া ৩৬ 19 4 বছর 1919623154
১৭ তাসিলমা শারিমন ভাষক ১৮১৩৬১১৩০২২ িদনাজ র সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ২২ ০৭ মাস ১৮১৩৬৭৩৭০৮
১৮ রওশন-আরা ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৪০ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ৪০ ১৯ ১৮৪৫৫৪২২১০
১৯ সািবনা ইয়াসিমন ভাষক 18136113045 শহীদ ি জীিব সরকাির কেলজ, রাজশাহী উি দিব া 36 45 2.3 বছর 1769990200
২০ িন ফার ইয়াসিমন ভাষক 18136113047 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ উি দিব া 36 47 2.4 বছর ও 4.6 বছর 1675980519
২১ আকিলমা আকতার ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৪৮ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ৪৮ ৩ মাস ১৯১২০৩৭৩৭০
২২ নািজয়া ডািলমী ভাষক 16136159001 বিরশাল সরকাির মিহলা কেলজ কি উ ার িশ া 36 1 1790722799
২৩ আসমাউল সনা ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১২ সরকাির জস ি ন কাজী আ ল গিণ কেলজ গিণত ৩৬ ১২ 15 মাস 1735578001
২৪ জ াৎ া বগম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১০ ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৬ 10 17 মাস ১৭৫০৩৬৯০৬৯
২৫ িশউলী মি কা ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১১ িসরাজগ  সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ১১ 28 মাস ১৭২১৬৩৪৯০৮
২৬ আসমা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১২ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ১২ ১৯ ১৯১৩১০৩২৭৬
২৭ ইয়াসিমন আ ার ভাষক 18136125022 রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ দশন 36 22 ০১ বছর ০৪ মাস 1736580210
২৮ আেয়শা রজা ভাষক 18136125034 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ দশন 36 34  15 মাস 1985289451
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২৯ সামা খানম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৯ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ দশন ৩৬ ৬৯
মা কালীন েত 

রেয়েছন
১৭৫২৩৯৯০৯৯

৩০ তারানা তাবা ম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৭৬ ঈ রদী সরকাির কেলজ,পাবনা দশন ৩৬ ৭৬ 2.4 বছর ১৭২৩০৩৮৭১৫
৩১ লায়লা হাসমতা পা ভাষক 18136125013 সরকাির িপিস কেলজ, বােগরহাট দশন 36 13 3 মাস 15 িদন 1937292600
৩২ িশিরনা  খা ন ভাষক 18136125015 সরকাির লালনশাহ কেলজ, িঝনাইদাহ দশন 37 15 22 মাস 1750242712
৩৩ িমনারা মৗ মী ভাষক 18136125036 সরকাির আেশক  মাহ দ কেলজ দশন 36 36 15 1718900094
৩৪ শাহনাজ পারভীন ভাষক 18136125044 সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ, সাত ীরা দশন 36 44 5 মাস 1783699921
৩৫ জািকয়া হািবব ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৭ বর না সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৬ ৫৭ 2.3 বছর ও 2 মাস ১৭৩৬৩৬৫৫৬০
৩৬  মাহ দা আলী ভাষক ১৮১৩৬১২৮২০৭ িদনাজ র সরকাির কেলজ পদাথিব া ৩৬ ৭ ০৬ মাস ১৭৩৬০৯০২৮৩
৩৭ আয়শা  িসি কা র া ভাষক 18136128017 সরকাির শখ ি বর রহমান কেলজ, গাপালগ । পদাথিব া 36 17 2 মাস 1714619162

৩৮ ফারহানা হক উিম ভাষক 18136128029 নারায়ণগ  সরকাির মিহলা কেলজ পদাথিব া 36 29 25 িদন 1720486121
৩৯ িদপালী চৗিকদার ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৮ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। পদাথিব া ৩৬ ৩৮ 2.2 বছর ১৯২২৭১৪৯৪৮
৪০ উে  সালমা ভাষক 18136128044 নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। পদাথিব া 36 44 0 1774477155
৪১ ফারজানা ইসলাম ভাষক 18136128064 সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র পদাথিব া 36 64 4 মাস 1777675821
৪২ অ রা অিধকারী ভাষক 18136128065 িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ িদনাজ র পদাথিব া 36 65 1 বছর 1 মাস 1723389000
৪৩ আেয়শা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩০০১১ এম.িস.কেলজ, িসেলট পিরসং ান ৩৬ ১১ ২ বছর ১৬১২৭৪০৩০২
৪৪ ৎ ন নাহার ভাষক 18136131010  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা। ািণিব া 36 10 2 বছর 1 মাস 1726938091
৪৫ জসিমন আ ার ভাষক 18136131012 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ ািণিব া 36 12 1 বছর 7 মাস 1816554700
৪৬ মা ফা ফরেদৗসী ভাষক 18136131026 আিদনা ফজ ল হক সরকাির কেলজ ািণিব া 36 26 ১ 1731195242
৪৭ মাসাঃ আসমাউল হাসনা ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২৭ নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া 36 27 5 বছর ও 9 মাস 1719347644
৪৮ মাছাঃ তাহিমনা খা ন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২৯ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৬ ২৯ ৬ মাস ১৯৪৫২০৫৬০০
৪৯ মাসা: চ া খা ন ভাষক 18136131031 আ ল র  সরকাির কেলজ, নােটার ািণিব া ৩৬ ৩১ 1 বছর  2 মাস 1774003213
৫০ হািসনা ফরেদৗসী ময়না ভাষক 18136131045 চৗ হনী সরকাির এস এম কেলজ ািণিব া ৩৬ ৪৫ 24 মাস 1734096715
৫১ হািব ন নাহার ভাষক 18136131058 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ ািণিব া 36 58 4 মাস 1813776830
৫২ শারিমন জাহান ভাষক 18136131064 িসরাজগ  সরকাির কেলজ ািণিব া 36 64 18 মাস 1739824980
৫৩ সিলনা খা ন ভাষক 18136131068 সরকাির নাহার মিহলা কেলজ, িঝনাইদাহ ািণিব া 36 68 18 মাস 1924874238
৫৪ নাছিরন লতানা শারিমন ভাষক 18136133003 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 36 3 2.5 বছর 1680765011
৫৫ শাহনাজ শারিমন িস া ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০১২ মেহশ র সরকাির িডি  কেলজ, িঝনাইদহ বাংলা 36 12 ২ বছর ৩ মাস 1937249633
৫৬ মাহ দা লতানা ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০১৫ িজয়া সরকাির মিহলা কেলজ, ফনী বাংলা 36 15 3 মাস 15  িদন 1683113191

৫৭ আেয়শা রজা ভাষক 18136125034 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ বাংলা 36 34  3 বছর ও 15 মাস 1985289451
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৫৮ রােশ ম িনরা ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৩৬ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৬ ৩৬ 13 মাস ১৭১৭০৩২০৭৩

৫৯ নাজনীন নাহার ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২৯ সরকাির আইনউ ীন কেলজ, ম খালী, ফিরদ র বাংলা 36 29 ২ বছর ৫ মাস ১৭১৬২৮৪০৯৩

৬০ শামীমা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৪০ সং ঃ আেলকা া সরকাির কেলজ, বিরশাল ব াপনা ৩৬ ৪০ ২ বছর ১ মাস ১৯২৫০৩৮১৯৩
৬১ নওিশন ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৬৪ সরকাির নজ ল কেলজ, সাতপাড়, গাপালগ । ব াপনা ৩৬ ৬৪ 15 মাস ১৯৫৫১১০৭০৮
৬২ শাহানা পারভীন ভাষক 18136134074 সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ব াপনা 36 74 1.2 বছর 1722801796
৬৩ সােহলী পা  ভাষক 18136134080 শর র সরকাির কেলজ, শর র। ব াপনা 36 80 ৯ মাস ১৭৩২৯৫৩৪১৮
৬৪ ফাহিমদা রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৮৯ সরকাির সফর আলী কেলজ, নারায়ণগ ব াপনা ৩৬ ৮৯ ১৮ মাস ১৯২১১০০১৩৫
৬৫ মাছা: ফােতমা খা ন ভাষক 18136134094 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ ব াপনা 36 94 1.6 বছর 1774635165
৬৬ সািদয়া লতানা ভাষক 18136136007 সরকাির শা  লতান কেলজ, ব ড়া । েগাল 36 7 1.3 বছর ১৫১৫২৪২৭৫৮
৬৭ রাকসানা পারভীন িম ভাষক 18136140006 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ নােটার মেনািব ান 36 6 10 মাস 1717193395
৬৮ তানিজনা লতানা ভাষক 18136141013 গৗরী র ী ফজ র রহমান সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ১৩ 1632668906
৬৯ স া রানী িসংহ ভাষক 18136141034 িসরাজউে া া সরকাির কেলজ, নােটার রসায়ন ৩৬ ৩৪ 2.11 বছর 1737623534
৭০ সাবিরনা ইয়াসিমন ভাষক 18136141046 ার আ েতাষ সরকাির কেলজ, চ াম। রসায়ন ৩৬ ৪৬ 3.4 বছর ও 1 মাস 1945462390
৭১ ফারজানা কাকন ভাষক 18136141078 ফিজলা ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, ভালা রসায়ন 36 78 ১ বছর ২ মাস 1754986068
৭২ সােজদা খা ন ভাষক 18136141079 িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ িদনাজ র রসায়ন 36 79 6 মাস 1723892538
৭৩ ফািহমা আর মান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫৪ সানাগাজী সরকারী কেলজ রসায়ন ৩৬ ৫৪  20 মাস  ১৭২৪৬০৮৯১২
৭৪ শািহদা আ তার ভাষক 18136142006 লনা  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 6 7 মাস 1747880013

৭৫ মাসাঃ মানা নাজ ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৫২ সরকাির আদমিজনগর এম ডি উ কেলজ, নারায়নগ রা িব ান 36 52 1719020438
৭৬ মাছাঃ হািববা খানম ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৬৩ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ রা িব ান ৩৬ ৬৩ ২১ মাস ১৭৮১৯৪৪৮৮৫
৭৭ শারমীন লতানা ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৬০ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ। রা িব ান ৩৬ ৬০ ১৮ মাস ১৯১৫৯১৩৩৯৯
৭৮ ফারহানা িসি কা ফ  সী ভাষক 18136144005 চৗ াম সরকাির কেলজ সমাজক াণ 36 5 ১৮  মাস 1747047991
৭৯ মাইয়া আহেমদ ভাষক 18136144012 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র সমাজক াণ 36 12 ১১ মাস 1717360533
৮০ িজ াত জাহান প ী ভাষক 18136144026 নারায়ণগ  সরকাির মিহলা কেলজ সমাজক াণ 36 26 22 িদন 1754681666
৮১ মাছা: নািহদা ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০২৭ ধামরাই সরকাির কেলজ সমাজক াণ 36 27 6 মাস 1616341155
৮২ মাসা: শারিমন খানম ভাষক 18136156031 আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা িহসাবিব ান 36 31 1 মাস 1966615910
৮৩ র রানী ম মদার ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২৫ সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র িহসাবিব ান ৩৬ ২৫ 5 মাস ১৭৮১৪৪৪০৪৫
৮৪ িবজয়া চ বত ভাষক 18136156039 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 39 21 মাস 1780179978
৮৫ িণমা ঘাষ ভাষক 18136156045 বর না সরকাির কেলজ, বর না। িহসাবিব ান 36 45 4 বছর 1816072744


