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১  সয়দা মাহ দা আ ার ভাষক 18136101011 বিরশাল সরকারী মিহলা কেলজ, বিরশাল অথনীিত 36 11 1717731472

২ পারভীন আ ার ভাষক 18136101022 গৗরী র ী ফজ র রহমান সরকাির কেলজ অথনীিত 36 22 1911769929

৩ সােজদা পারভীন ভাষক 18136101023 ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ, ক ঃ অথনীিত 36 23 1835558006

৪ নািহদা লতানা ভাষক 18136101025 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ অথনীিত 36 25 1724094414

৫ িম সরকার ভাষক 18136101028 বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 ২৮ 1721046301

৬ মাছা: িশউিল খা ন ভাষক 18136101037 সরকাির এডওয়াড কেলজ অথনীিত 36 37 1742017276

৭ নানিস লতানা ভাষক 18136101045 সরকাির িপ.িস কেলজ, বােগরহাট অথনীিত 36 45 1782149307

৮ জা া ল নাঈম চৗ রী  ভাষক 18136101047 সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম অথনীিত 36 47 1954972686

৯ ৎ াহার বলী ভাষক 18136101055 সরকাির রািশদাে াহা মিহলা কেলজ অথনীিত 36 55 1711912411

১০ মাছা: তানিজনা নাজিনন ভাষক 18136101058 সরকাির এডওয়াড কেলজ অথনীিত 36 58 1746101702

১১ হািলমা সািদয়া ভাষক 18136101080 সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ, ব ড়া অথনীিত 36 80 1929214760

১২ ি তা ামা ভাষক 18136109009 নগর সরকাির কেলজ নগর, ি গ ইংেরিজ 36 9 1718751151

১৩ আিমনা খা ন ডায়না ভাষক 18136109023 গফরগ ও সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ইংেরিজ 36 23 ১৭৭৫৪৬৬০১৮

১৪ অন া িব াস দালা ভাষক 18136109025 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র ইংেরিজ 36 25 1924560706

১৫ শামীমা নাসিরন ভাষক 18136109043 শহীদ িত সরকাির কেলজ, াগাছা, ময়মনিসংহ ইংেরিজ 36 43 1633551257

১৬ তাহিসন মায়রা ভাষক 18136109051 ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ, ক ঃ ইংেরিজ 36 51 1726982654

১৭ ের সাবাহা ভাষক ১৮১৩৬১১০০০৯ মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র ইিতহাস 36 9 ১৭২৮১৫৯৫৩৩

১৮ নাজ ন নাহার মি কা ভাষক 18136110025 িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ ইিতহাস 36 25 1821618974

১৯ তািনয়া লতানা ভাষক ১৮১৩৬১১০০২৯ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ ইিতহাস 36 29 01764118197

২০ তাওহীদা খানম ভাষক 18136110030 ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ ইিতহাস 36 30 1813086329

২১ রােবয়া বসরী ভাষক ১৮১৩৬১১০০৩২ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ,  িম া ইিতহাস 36 ৩২ ১৭৩৮৩৮৭৪১০

২২ শারিমন লতানা ভাষক 18136106004 সরকাির বিরশাল কেলজ, বিরশাল ইসলাম িশ া 36 4 1718731124

২৩ নািছমা খা ন ভাষক 18136106014  সাত ীরা সরকাির কেলজ ইসলাম িশ া 36 14 1728865305

২৪ িসরা ম িনরা ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০৩ সরকাির বীরে  আ র রউফ কেলজ, ফিরদ র। উি দিব ান 36 3 1775798232

২৫ মাছা: সািবনা ইয়াছিমন ভাষক 18136113023 এম.িস.কেলজ, িসেলট উি দিব ান 36 23 1780952800

২৬ মাছাঃ আিবদা লতানা ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩৩ নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ । উি দিব ান 36 33 1796720096

২৭ রচনা িশকদার ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩৬ সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা উি দিব ান 36 36 ১৭২১৩১১০৪০

২৮ মাসাঃ সীমা খা ন ভাষক 18136113039 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ, িসংড়া, নােটার উি দিব ান 36 39 1770597829

36 িবিসএস (মিহলা) স ান ছাড়া
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২৯ ফিজলা ে সা ভাষক 18136113044 ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ উি দিব ান 36 44 1737421901

৩০ মাহ জা খানম িলজা ভাষক 18136113046 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ উি দিব ান 36 46 01718525214

৩১ িসমিক আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৫৯০০৭ শখ হািসনা সরকাির বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, গাপালগ । কি উ ার িশ া 36 7 ১৯২২৮৭১১১১

৩২ জা া ল ফরেদৗস ভাষক 18136116002 রামগ  সরকাির কেলজ, ল ী র িষ িশ া 36 2 01683727053

৩৩ আইিরন লতানা ভাষক 18136116004 wNIi miKvwi K‡jR িষ িশ া 36 4 1717074166

৩৪ পারভীন আ ার ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১০ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার গিণত ৩৬ ১০ ১৭২৯৬৫১৭৪১

৩৫ িন  রাণী ম মদার ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১৮ সরকাির গৗরনদী কেলজ গিণত ৩৬ ১৮ ১৭৩৭৮৫৫২৫৭

৩৬ মৗ মী পারভীন ভাষক 18136125003 সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ, সাত ীরা দশন 36 3 1736109878

৩৭ রেবকা লতানা ভাষক ১৮১৩৬১২৫০০৪ মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র দশন 36 4 ১৬৭৬৯৩৩৬৪০

৩৮ রায়হানা জা াত ভাষক 18136125005 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, মাদারগ , জামাল র দশন 36 5 1777400514

৩৯ মাসা: শারিমন আ ার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৩১ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ দশন 36 31 ১৯২৭৪৩৩৮১৫

৪০ সািমনা পারভীন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪২ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, লাকসাম     দশন 36 42 ১৭৫৪৯০৬৭০৮

৪১ সরাত জাহান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪৬ িম ি সা সরকারী মিহলা কেলজ, ময়মনিসংহ । দশন 36 46 1760458049

৪২ ফারজানা রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬২ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ, িম া। দশন 36 62 ১৭৩৩৭৬৮১৭৬

৪৩ িবপাশা িব াস ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৩ সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ, সাত ীরা দশন 36 63 17497571425

৪৪ মান রা খা ন ভাষক 18136125071 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ দশন 36 71 1723559844

৪৫ কািনজ আ ার ভাষক 18136128024 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র পদাথিব ান 36 24 1745785186

৪৬ া আ ার ভাষক 18136128039 িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ পদাথিব ান 36 39 01710328768

৪৭ সািদয়া আ ার ভাষক 18136128047  নায়াখালী সরকারী কেলজ পদাথিব ান 36 47 1957202821

৪৮ ছািদয়া আফেরাজ ভাষক ১৮১৩৬১৩১০০৪ গফরগ ও সরকাির কেলজ, ািণিব া 36 4 ১৭৬৮০০৭২৬৭

৪৯ ফারহানা  আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩১০০৫ ম ল সরকাির কেলজ ািণিব া 36 5 ১৭৮৫৪৯৫৭৯৬

৫০ তাহিমনা ইয়া ভাষক ১৮১৩৬১৩১০০৮ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ ািণিব া 36 8 01830158120

৫১ নাসিরন আ ার ভাষক 18136131014 Kzwgjøv miKvwi gwnjv K‡jR ািণিব া 36 14 1943933974

৫২ মাছা: মাহ দা খা ন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১৬ নবাব িসরাজ উদ দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার     ািণিব া 36 16 1710945455

৫৩ ৎ ন নাহার িলনা ভাষক 18136131017 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ ািণিব া 36 17 1719473415

৫৪ তামা া িসি কা ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৩২ নবাড়ীয়া সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া 36 32 1765153016

৫৫ মাছা: মিরয়ম আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৩৩ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ ািণিব া 36 33 1766830504

৫৬ রাইয়া হক ভাষক 18136131039 knx` eyjeyj miKvwi K‡jR, cvebv ািণিব া 36 39 1712140361

৫৭ জয়নাব লতানা ভাষক 18136131046 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র ািণিব া 36 46 1757724024

৫৮ সিলনা খা ন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬৮ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ ািণিব া 36 68 ১৯২৪৮৭৪২৩৮
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৫৯ নাছিরন লতানা সারিমন ভাষক 18136133003 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 36 3 1680765011

৬০ সাম ননাহার ভাষক 18136133004 সরকাির এডওয়াড কেলজ বাংলা 36 4 1980481647

৬১ সািমনা নবী ভ ভাষক 18136133010 সরকাির তালারাম কেলজ বাংলা 36 10 1710456037

৬২ মাহ দা লতানা ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০১৫ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী বাংলা 36 15 1683113191

৬৩ তানিজলা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২২ ওএসিড, সং  :শহীদ ি জীবী সরকাির কেলজ, রাজশাহী বাংলা 36 22 ১৬৮৬৫৮৩৭৮৭

৬৪ জা া ল ফরেদৗস িনসা ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৬১ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ, লাকসাম, িম া। বাংলা 36 61 1760942088

৬৫ তয়বা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২১ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম ব াপনা 36 21 ১৮২৫০৭৫০৬৫

৬৬ িশ ী আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৫ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র ব াপনা 36 25 1720915104

৬৭ মিনরা আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৩২ সরকাির রািশদাে াহা মিহলা কেলজ ব াপনা 36 32 17599339675

৬৮ আেয়শা জামান ভাষক 18136134051 নগর সরকাির কেলজ নগর, ি গ ব াপনা 36 51 1680363637

৬৯
নািসমা আ ার ভাষক 18136134063 মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা 36 63

01920601088/
01857771279

৭০ ছািকনা ইয়াছিমন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৭১ মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র ব াপনা 36 71 ১৬৮১০২৯৮৫২

৭১ মাছাঃ গােল র আ ার ভাষক 18136134079 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR ব াপনা 36 79 1916941932
৭২ মাছা: ফােতমা খা ন ভাষক 18136134094 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ ব াপনা 36 94 1774635165

৭৩ িশিরন আা ার ভাষক 18136136005 মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ েগাল 36 5 1731638389

৭৪
সািহদা তামা া 

ভাষক
18136136008

মাদারী র সরকাির কেলজ
সং   : মাউিশ অিধদ র। েগাল

36 8 1686306151

৭৫ পলাশী আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১৮ যেশার সরকাির মিহলা কেলজ, যেশার েগাল 36 18 ১৭৪১৪৮৭৬৬৪

৭৬ িদল বা আ ার ভাষক 18136136019 সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র েগাল 36 19 1747574734

৭৭ গা রানী বাছাড় ভাষক 18136133032 ীগ  সরকাির মিহলা কেলজ, ীগ েগাল 36 32 1620707296

৭৮ উে  ফতা ল জা াত ভাষক 18136140001 সরকাির আিজ ল হক কেলজ মেনািব ান 36 1 1557863795

৭৯ রািজনা আকতার ভাষক 18136140008 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ মেনািব ান 36 8 1719301168

৮০ কািজ  মিরয়ম রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০০১ ভাওয়াল বদের আলম কেলজ, গাজী র রসায়ন 36 1 01784605300

৮১ মােমনা বগম ভাষক 18136141012 ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 36 12 1985026068

৮২ ফৗিজয়া তাবাস ম ভাষক 18136141028 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ রসায়ন 36 28 1715950215

৮৩ কািনজ ফােতমা ভাষক 18136141029 চরভদাসসন সরকাির কেলজ, ফিরদ র রসায়ন 36 29 1720121893

৮৪ বণা ইয়াসমীন মা ভাষক 18136141040 মলা হ সরকাির কেলজ রসায়ন 36 40 1735440705

৮৫ মাইয়া িসি কা ভাষক 18136141059 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল রসায়ন 36 59 1744556000

৮৬ া সাহা ভাষক 18136141061 সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ রসায়ন 36 61 1743248745

৮৭ মাছাঃ আেমনা খা ন ভাষক 18136141065 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ, প চিবিব জয় রহাট রসায়ন 36 65 1722903121
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৮৮ িশ ল আ ার ভাষক 18136141072 ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা রসায়ন 36 72 161279889

৮৯ ফারহানা ওয়ািজ ভাষক 18136141075 নয়াখািল সরকাির কেলজ রসায়ন 36 75 1704383173

৯০ শাহনাজ পারভীন ভাষক 18136142002 বরদী সরকাির কেলজ রা িব ান 36 2 1675512739

৯১ মিন সাহা ভাষক 18136142004 wNIi miKvwi K‡jR রা িব ান 36 4 1767069538

৯২ ি তা নাসরীন ভাষক 18136142011 চৗ াম সরকাির কেলজ রা িব ান 36 11 1516148984

৯৩ কািনজ ফােতমা ভাষক 18136142012 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, জামাল র রা িব ান 36 12 1685853636

৯৪ মা মা আ ার ত ী ভাষক 18136142013 নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ রা িব ান 36 13 1744524091

৯৫ শারিমন চৗ রী ভাষক ১৮১৩৬১৪২০১৫ গাইবা া সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৬ ১৫ ১৯৭৭৯৭৪৯০১

৯৬ তািনয়া আকতার ভাষক ১৮১৩৬১৪২০১৮ নািজর আখতার কেলজ, ব ড়া রা িব ান ৩৬ ১৮ ১৭৫০৫৩১৩০০

৯৭ িরপা ফরেদৗসী ভাষক 18136142020 নামগ  সরকাির কেলজ রা িব ান 36 20 1747504225

৯৮ তামা া নাজনীন ভাষক 18136142039 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী রা িব ান 36 39 1767017489

৯৯ তমািলকা খাজ  ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৪৩ মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র রা িব ান 36 43 ১৭৪৬৪৫১১৫২

১০০ মনা ইসলাম ভাষক 18136142048 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ রা িব ান 36 48 1770078908

১০১ িখ শখ ভাষক 18136142049 বগম বদ নে ছা  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 49 1747453477

১০২ শখ সািময়া আফিরন ভাষক 18136142050 িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 50 01717222000

১০৩ বনা কাজী ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৫১ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ রা িব ান 36 51 01732710781

১০৪ রাকসানা পারভীন ভাষক 18136148003 বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ, বােগরহাট সং ত 36 ৩ 1721149039

১০৫ ফারহানা িসি কা ফনসী ভাষক 18136144005 চৗ াম সরকাির কেলজ সমাজক াণ 36 5 1747047991

১০৬ মাস রা বগম ভাষক 18136144006 িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ সমাজক াণ 36 6 01745715903

১০৭ শারিমন আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০৮ মা িমক ও উ  িশ া আিধদ র সমাজক াণ 36 8 ১৭৭৭৯৭৫১৩৭

১০৮  নাসিরন লতানা ভাষক 18136144014 ফনী সরকাির কেলজ, ফনী সমাজক াণ 36 14 1675342065

১০৯ মাছা: শারিমন আ ার ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০১৫ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ সমাজক াণ 36 15 1921158055

১১০ ফােতমা- জ- জাহরা ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০২১  সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র সমাজক াণ 36 21 ০১৭৮৪-৫০৯৭৭৬

১১১ আসমাউল সনা না ভাষক 18136144022 চৗ াম সরকাির কেলজ সমাজক াণ 36 22 1828942037

১১২ মহসীনা আ ার মিল ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০২৪ ি নী সরকাির কেলজ, টা াইল সমাজক াণ 36 24 01763041864

১১৩ জািকয়া লতান ভাষক 18136944028 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ সমাজক াণ 36 28 1741624798

১১৪ হাসেন আরা আ ার ভাষক 18136156022 সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ, মািনকগ িহসাবিব ান 36 22 1757968313

১১৫ ফারহানা কােশম ভাষক 18136156028 ivgMÄ miKvwi K‡jR, j²xcyi িহসাবিব ান 36 28 1551807353


