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1 মাহা দ আফজাল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০০২ জিকগ  সরকাির কেলজ, িসেলট অথনীিত ৩৬ ২ ১৭১৪৩১৪৯০৪
2 মাঃ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০১০০৩ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ অথনীিত ৩৬ ৩ ১৭৩৯০২৬০১২
3 মা ািফ র রহমান ভাষক 18136101004 মলা হ সরকাির কেলজ অথনীিত 36 4 1729148209
4 মাঃ শািহন িময়া ভাষক 18136101006 উিল র সরকাির িডি  কেলজ অথনীিত 36 6 1738113491
5 আল আিমন       ভাষক ১৮১৩৬১০১০০৭ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  অথনীিত ৩৬ ৭ ১৭৩৪৮৮৩৭৭৭
6 মা: শাহী র ইসলাম ভাষক ১৮০৩৬১০৯০০৭ সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ অথনীিত ৩৬ ৭ 1728688013
7 মাঃ আব র রিহম ভাষক ১৮১৩৬১০১০০৮ সরকাির হাজী এ িব কেলজ অথনীিত ৩৬ ৮ 1833055073
8 মাঃ দেলায়ার হােসন  ভাষক 18136101009 িচলাহা  সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৯ 1722561802
9 আিশষ মার রায় ভাষক ১৮১৩৬১০১০১২ মক লার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়। অথনীিত ৩৬ 12 ১৭২৩৫৩৫৩৪৯
10 মাঃ আ  রায়হান ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৩ কলােরায়া সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ১৩ ১৯১৭৮৬৪২২৪
11 মাঃ নজ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৪ সরকাির হািজ হা দ মহিসন কেলজ, চ াম অথনীিত ৩৬ 14 01825380548
12 িজ  দ  ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৫ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ১৫ 1682473639
13 ত মার দবনাথ ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৬ সরকাির শখ িজ র রহমান কেলজ, গাপালগ । অথনীিত ৩৬ ১৬ ১৯১৫৯৩৬১৬২
14 মা: ফারকান আলী ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৭ শল পা  স: কেলজ অথনীিত ৩৬ ১৭ 1723381059

15 র উি ন ভাষক 18136101018 ক বাজার সরকাির কেলজ অথনীিত 36 18 1718134784
16 এম.এম.ইফেতখার-উল-বাশার ভাষক ১৮১৩৬১০১০১৯ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ অথনীিত 36 19 1746672223
17 মাঃ ল আিমন ভাষক ১৮১৩৬১০১০২৪ নবীনগর সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ২৪ ১৬৭৩৯২১২৮৯
18 মাঃ শাহাদাত হােসন ভাষক 18136101026 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ অথনীিত 36 26 1766535307

19 মাহ বর রহমান ভাষক 18136101027 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 27 1727966288
20 এম. মেহদী হাসান ভাষক ১৮১৩৬১০১০২৯ নওগ  সরকাির কেলজ, নওগ অথনীিত ৩৬ ২৯ ১৭১৬৩৮৮৮৩৯
21 মাঃ আশরাফ আলী ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩০ মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা অথনীিত ৩৬ 30 ১৭১৫২২০৪৯৪
22 সাই ল ইসলাম ভাষক 18136101031 বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ অথনীিত ৩৬ ৩১ ০১৭২৮-৫৪২০৪৪
23 মাহা দ হযরত আলী বাগাতী ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩২ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ অথনীিত ৩৬ ৩২ ০১৭৪৫-৩৮০০৮৫
24 সাফােয়ত উি ন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩৩ চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ অথনীিত ৩৬ ৩৩ ১৮১৭৪০৪৭৯০

25 গািব  সাহা ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩৪ সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ অথনীিত ৩৬ ৩৪ ১৭১৩৭৩৪২৮৩
26 মাঃ এনা ল হক cÖfvlK 18136101035 দয়াল সরকাির কেলজ অথনীিত 36 35 01921-438895

27 মা: শির ল ইসলাম cÖfvlK 18136101036 সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ অথনীিত 36 36 1850333407

28 িব.এম. হায়দার আলী ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩৮ বােকরগ  সরকাির কেলজ, বিরশাল অথনীিত ৩৬ ৩৮ ১৯২৮১৪১৩০১
29 রাজীব মার রায় ভাষক ১৮১৩৬১০১০৩৯ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ অথনীিত ৩৬ ৩৯ ১৫৭১৭০০১৭৪

36 িবিসএস ( ষ)
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30 মাঃ জািমল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪০ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, িসরাজগ অথনীিত ৩৬ ৪০ 1716102706
31 মা: মেনায়ার হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪২ নিজ র সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৪২ ০১৭২১-০৩২০৫০
32 মা: মহা ত র ল ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪৩ আ ল র সরকাির কেলজ, নােটার অথনীিত ৩৬ ৪৩ 1780327818
33 মা: কাজল িমিজ ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪৪ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ অথনীিত 36 44 1710034301
34 আশরাফ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪৬ সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ, সাত ীরা অথনীিত ৩৬ ৪৬ ১৯২৭৪০৮২৫২
35 মাঃ শিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪৮ নামগ  সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৪৮ ১৭২৪২৮২৫৪৪
36 মা: আির ল সরদার ভাষক ১৮১৩৬১০১০৪৯ সাপাহার সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৪৯ ১৭৩৭০৩২১০১
37 মাঃ িমজা র রহমান সােহল cÖfvlK ১৮১৩৬১০১০৫০ বর না সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত ৩৬ 50 ১৯১২১৫৬৭৪০
38  চ  অিধকারী ভাষক ১৮১৩৬১০১০৫২ নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 52 1737894647

39 ীন ইসলাম cÖfvlK 18136101051 miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| অথনীিত 36 52 1917335468

40 সােদ র রহমান  cÖfvlK 18136101053 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR অথনীিত 36 53 1812111441

41 মাঃ মা ন িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০১০৫৪ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৫৪ ১৭২৩৯৭২১২৭
42 মাঃ মহসীন রজা ভাষক ১৮১৩৬১০১০৫৬ সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ অথনীিত ৩৬ ৫৬ ১৭২৮৫০৬০৩২
43 আজাদ ম ল ভাষক ১৮১৩৬১০১০৫৯ প য়াখালী সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৫৯ ১৭১৯৮৩৯০৬১
44 মা: মিম ল ইসলাম ভাষক 18136101060 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ অথনীিত 36 60 1915056888
45 মাতমািয়ন মাশাররফ ভাষক 18136101061 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। অথনীিত 36 61 1780517393
46 আশরা র রহমান খান ভাষক ১৮১৩৬১০১৬২ নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। অথনীিত ৩৬ ৬২ 1714992954
47 অপন মার চৗ রী ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৩ চ াম কেলজ অথনীিত ৩৬ ৬৩ 1556741542
48 মাহা দ মা ফা আল আিমন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৪ সরকাির িজব কেলজ অথনীিত ৩৬ 64 ১৮১৭২০০২১৬
49 মাঃ মহিস ল ইসলাম ভাষক 18136101065 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 65 ১৭৩৬৭৭৪৮২৮
50 মাঃ ইমাম হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৬ চ াম সরকাির মিহলা কেলজ, চ াম। অথনীিত ৩৬ ৬৬ ১৭৫৪৯৮৮৯৮০

51 কালী সাদ সাহা ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৭ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত ৩৬ ৬৭ 1745937172

52 মা: রােসল রানা ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৮ সানাগাজী সরকারী কেলজ অথনীিত ৩৬ ৬৮ ১৮১৬১৩০৩৯১
53 মাঃ আিসফ ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০১০৬৮ সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা অথনীিত ৩৬ ৬৮ ১৭২২১৩৯৩৫৩
54 ল িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭০ বর না সরকাির কেলজ, বর না। অথনীিত ৩৬ ৭০ 1735094996
55 মা: িমকাইল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭১ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র অথনীিত ৩৬ ৭১ ১৭৩৪২৯৩৩১৩
56 মাঃ ইফেতখা ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭২ চ াম কেলজ অথনীিত ৩৬ ৭২ 1861215365
57 মাঃ হাসান আল মা ন ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৪ গাইবা া সরকাির কেলজ অথনীিত ৩৬ ৭৪ ১৯১৮৬৮৭২৭০
58 এস. এ. এফ. তানভীর আহ দ ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৫ সরকাির পকা  কেলজ, িপেরাজ র অথনীিত 36 75 1722902809
59 মাঃ কাম ল আলম ভাষক 18136101076 নারায়ণগ  সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 76 1536260104
60 সয়দ েবল ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৭ সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ অথনীিত ৩৬ ৭৭ 1777524989
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61 মাঃ তানজীম ইকবাল ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৮ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ , রং র অথনীিত ৩৬ ৭৮ ১৭৪৪৭৬৯৪১৮

62 মাঃ জাফর ইকবাল ভাষক ১৮১৩৬১০১০৭৯ চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ অথনীিত 36 79 1767588197
63 মাঃ ওমর ফা ক ভাষক ১৮১৩৬১০৪০০১ নীলফামারী সরকাির কেলজ আরিব ৩৬ ১ ০১৭৩৭১১২০২২
64 মাঃ মাফাে ল ভাষক ১৮১৩৬১০৪০০২ চ াম কেলজ আরিব ৩৬ ২

65 মা: মাহা ল হাসান ভাষক 18136105001 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ আরিব ও ইসলামী িশ া 36 1 1745193727
66 আমজাদ আলী ভাষক ১৮১৩৬১০৫০০২ সরকাির আইনউ ীন কেলজ, ফিরদ র  আরিব ও ইসলামী িশ া 36 2 ১৭৩৭৫২৭৫২২
67 মাহা দ ইমাম হাসাইন ভাষক 18136105003 সরকারী িস  কেলজ, চ াম আরিব ও ইসলামী িশ া 36 3 01742-800473

68  মাঃ মাতাহার হােসন ভাষক 18136109002 সরকাির জােহদা সিফর মিহলা কেলজ ইংেরিজ 36 2 1723375000

69 মা: আ ল হাসনাত ভাষক 18136109003 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ ইংেরিজ 36 3 1714954329

70 মা: লতান িময়া ভাষক 18136109004 শহীদ ল ল সরকাির কেলজ, পাবনা ইংেরিজ 36 4 1710628244
71  মা. শাম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৯০০৫ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ৫
72 নিন গাপাল বপারী cÖfvlK 18136109006 বর না সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৬ 6 ১৭৩৮৬৬৮২৪১
73  মাঃ শাহী র ইসলাম cÖfvlK 18136109007 সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ ইংেরিজ ৩৬ 7 ১৭২৮৬৮৮০১৩
74 অ প ঘাষ ভাষক ১৮১৩৬১০৯০০৮ া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 36 8 01922-604929
75 মা: রােসল িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০৯০১০ জিকগ  সরকাির কেলজ, িসেলট ইংেরিজ ৩৬ ১০ ১৯১৮৯৪৯৮১২
76 মা: হািফ র রহামন ভাষক 18136109011 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, জামাল র ইংেরিজ 36 11 01719884216
77 মন িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০৯০১২ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ১২ ১৭৬৮৬০০৬০৬
78 িম ন মার দাশ ভাষক 18136109013 বায়ালমারী সরকাির কেলজ ইংেরিজ 36 13 1728339438
79 মা: হাবী র রহমান ভাষক 18136109014 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী ইংেরিজ 36 14 01937-176560
80 পাথ িব াস ভাষক ১৮১৩৬১০৯০১৫ সরকাির শখ ি বর রহমান কেলজ, পাড়া, গাপালগ । ইংেরিজ ৩৬ ১৫ 1779632163
81 িপং  পাল ভাষক ১৮১৩৬১০৯০১৭ দশনা সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ 17 1924772758
82 আ ল বাসার মন ভাষক ১৮১৩৬১০৯০১৮ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ১৮ ০১৭১৩-৬৪৩৪৫৩
83 মাহা াদ শাম ীন ভাষক ১৮১৩৬১০৯০২১ পাবনা সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ২১ ১৯৯৪৪৪৩৬৬৪
84 আিমনা খা ন ডায়না ভাষক ১৮১৩৬১০৯০২৩ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইংেরিজ 36 23 1775466018
85 মা: মাহ ল হাসান ভাষক 18136109024 য়াডা া সরকাির কেলজ ইংেরিজ 36 24 1720273975
86 মাঃ শিফউল আলম ইয়া ভাষক 18136109026 হাসান র শহীদ নজ ল সরকারী কেলজ,  িম া ইংেরিজ ৩৬ ২৬ 1818355684
87 সনজয় পাল ভাষক ১৮১৩৬১০৯০২৭ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র ইংেরিজ ৩৬ 27 ০১৯১৪৭৫৯৪৯৪
88 রানা আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩৪ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা ইংেরিজ ৩৬ ৩৪ 01675375737
89 ত মার সাহা ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩৫ সরকাির িব এল কেলজ, লনা ইংেরিজ ৩৬ ৩৫ ১৯২৫৩৮৩৮৩৫
90 মাঃ মেহদী হাসান ভাষক 18136109036 সরকাির কএমএইচ কেলজ ইংেরিজ 36 36 1916337534

91 িবতান সরকার ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩৭ সরকাির শখ িজ র রহমান কেলজ, গাপালগ । ইংেরিজ ৩৬ ৩৭ 01913726982
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92 হ দ কিবর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৩৮  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা ইংেরিজ ৩৬ ৩৮ 01917-758393
93 িমনহাজ উল মরাজ ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৪০ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ৪০ 01720520437
94 মাঃ সাই ল ইসলাম ভাষক 18136109041 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 36 41 1671525827

95 িজ এম মারেশ ল ইসলাম ভাষক 18136109042 িড় াম সরকাির কেলজ ইংেরিজ 36 42
96 মাঃ শরী ল ইসলাম জাকািরয়া ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৫০ ল ী র সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ 50 ১৬৭৮৩২২৮৫১
97 জীবন  বমন ভাষক ১৮১৩৬১০৯০৫২ িদনাজ র সরকাির কেলজ ইংেরিজ ৩৬ ৫২ ০১৭৭৩০১২৬০৯
98 সােলহ আহেমদ ভাষক 17135109054 লগাজী সরকাির কেলজ, ফনী। ইংেরিজ 36 54 01716-982142
99 শাম ল ইসলাম ভাষক 18136110003 হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ ইিতহাস 36 3 1938171558
100 হাির র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১১০০০৪ িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 36 4 01722411959
101 মাঃেগালাম রা ানী ভাষক ১৮১৩৬১১০০০৫ ফনী সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৬ ৫ ১৭১২৪৪২১৮৩
102 মাঃ আল-মা ন ভাষক ১৮১৩৬১১০০০৬ মক লার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়। ইিতহাস ৩৬ 6 ০১৭২২৯৩৭৭০০
103 িবকাশ চ াটাজী ভাষক 18136110010 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল ইিতহাস 36 10 1731531945
104 মাঃ হলাল উ ীন ভাষক ১৮১৩৬১১০১১ সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইিতহাস ৩৬ ১১ 01759-922772
105 িশ  চ  অিধকারী ভাষক 18136110012 িচলাহা  সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৬ ১২ 1737170868
106 মাঃ সাই ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৩ চাটিখল প চগ ও মাহ ব সরকাির কেলজ ইিতহাস 36 13 1790118133

107 মা: আ ল আলীম ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৪ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী ইিতহাস 36 14 1747245601
108 শখ মিন ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৫ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা ইিতহাস 36 15 1624119041
109 মা: রািজব হাসাইন ভাষক 18136110016 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী ইিতহাস 36 16 01923-233636
110 মাঃ জািহদ হাসান কােদরী ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৭ উ াপাড়া সরকাির আকবর আলী কেলজ ইিতহাস 36 17 1718436102
111 কাজী আিরফ হা াদ আ ল হাকীম ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৮ চৗ াম সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৬ ১৮ ১৬৭২৭০২৩৩৬
112 দরত-ই- ল ভাষক ১৮১৩৬১১০০১৯ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, রাজবাড়ী ইিতহাস ৩৬ ১৯ ১৭১০৭৪৯৭৮০
113 মাঃ সাহাগ িময়া cÖfvlK ১৮১৩৬১১০০২০ বর না সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস ৩৬ ২০ ১৯৪৭৮০৪৯১৯
114 মা: হা ান িময়া ভাষক ১৮১৩৬১১০০২২ সরকারী সা’দত  কেলজ, টা াইল ইিতহাস ৩৬ ২২ ১৭২৪৭১৯৬১১
115 মা: আল ইমরান ভাষক 18136110023 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ ইিতহাস 36 23 1791522018
116 মাঃ  আির র রহমান  ভাষক ১৮১৩৬১১০০২৪ সরকাির আিজ ল হক কেলজ,ব ড়া ইিতহাস ৩৬ ২৪ ১৭৩৫৬৩৩৪৮০
117 মা র রহমান ভাষক ভাষক কলােরায়া সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৬ ২৬ ১৭১২২০৯৯৯৬
118 মা: শািহন আলম ভাষক ১৮১৩৬১১০০২৭ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ইিতহাস ৩৬ ২৭ ১৭৬৬৭৫১৪৬৮
119 রােসল আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১১০০২৮ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ ইিতহাস ৩৬ ২৮ ১৭২৪২৭৫০৮৫
120 মাবারক হােসন ভাষক    ১৮১৩৬১১০০৩১ ম ল সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৬ 31 ০১৭২৩১৮০৭৭৩
121 মাঃ হা ান িময়া ভাষক ১৮১৩৬১১০০৩৩ লবাড়ী সরকাির কেলজ, লবাড়ী, িদনাজ র। ইিতহাস 36 33 1723705322
122 স াট িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০২ মলা হ সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 2 1736706419
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123 মাঃ আিত র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৩ সরকাির জস ি ন কাজী আ ল গিণ কেলজ,লালমিনরহাট ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩ 01738236006
124 মা: ওমর ফা ক ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৪ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 4 ০১৭৭৫-৪৮৫৭৮১
125 রা  আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৫ সরকাির শা  এয়েতবািরয়া কেলজ, তােলাড়া, ব ড়া। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৫ 01770-220247
126 মাঃ রাক ামান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৬ মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ 6 ১৭২৩১৮৫৮৩২
127 মা: আেনায়ার হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০০৭ রামগড় সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 7 1831463946
128 জনাব নছা ল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০১০ িম া সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ১০ ০১৯২০-১৯৯৯৪২
129 জনাব আেনায়ার হােসন ভাষক 18136108011 গৗরী র ী ফজ র রহমান সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ১১ 1752085885
130 মাঃ আিত র রহমান ভাষক 18136108012 রানীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার, ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 12 1762182401

131 আ র রশীদ ভাষক 18136108013 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 13 ০১৭২৫-২৪২৬০৭
132 মা: আ ল আিলম ভাষক 18136108014 সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 14 1521253320
133 মাঃ মজবা ল আজম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০১৬ নীলফামারী সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ১৬ ০১৭৮০৮৯৫৩২৬
134 মা: আ া -আল মা ন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০১৭ ঈ রদী সরকাির কেলজ,পাবনা ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ১৭ ১৭১৭৫৭৪৭৮৯
135 মা: আল-আমীন পলাশ ভাষক ১৮১৩৬১০৮০১৭ সাপাহার সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ১৮ ১৭২৪২১২১৯৭
136 সিলম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০১৯ মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ 19 ০১৭১৪৬৭২২৮০
137 আিম ল ইসলাম         ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২০ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ২০ ১৭৭৮৯০১৮৯৪
138 মাহা দ জািহ ল ইসলাম ভাষক 18136108022 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 22 1732226893
139 মাঃ আলমগীর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২৩ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 23 1728474097
140 কাজী শরী ামান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২৫ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ২৫ ০১৫১৫২৭৬০৬৯

141 মাঃ ইকবাল হাসাইন cÖfvlK ১৮১৩৬১০৮০২৬ dwRjvZz‡bœQv miKvwi gwnjv K‡jR, †fvjv ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ২৬ 01728362681

142 জনাব হা দ িমজা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২৭ প য়া সরকারী কেলজ, চ াম ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ২৭ ১৮৪০০৯২৭০৩
143 মাহা দ মিন ল ইসলাম  ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২৮ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ২৮ ১৮১৩৬১৯৯২
144 িশপন আহাে দ ভাষক ১৮১৩৬১০৮০২৯ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 29 1737100559

145 মা: আ র রিহম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩১ যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩১ 01723262668
146 মা: আশরা ামান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩২ যেশার সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩২ 01737873250
147 হা দ ওয়ািলদ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩৪ রা ামা  সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ 34 ১৮২০৩৫৫২৩১
148  মা: মহিসন িময়া ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩৫ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩৫ ১৯১৩৮৩৪০০১
149 মা: আিতয়ার রহমান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩৭ মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩৭ ১৭২১১৮৪২১৩
150 মাহা দ আির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩৮ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩৮ 01722593540
151 মা: শরী ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৩৯ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৩৯ ০১৭৪৭৩৬৮৭৬৮
152 মাঃ আল আমীন রফােয়ত ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪০ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 40 1731312181

153 মাঃ আ ল হািমদ ভাষক 18136108041 সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়া ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪১ 1718875709
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154 ইউ ফ আলী খান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪২ বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪২ 01515289507
155 মাহা দ রায়হান উি ন cÖfvlK 18136108043 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 43 01829065065
156 আলতাব হােসন ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪৪ ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ, ক ঃ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪৪ 01710-591332
157 মাহা দ ইমরান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪৬ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামাল র ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪৬ ১৭৩৩২৮৬৪৩১

158 মা: ওমর ফা ক ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪৭ সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪৭ ১৭৭০২৯৪৯৭৮

159 মাহা দ হািব বী বা ভাষক 18136108048 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 48 1722603363

160 মা: তৗিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৪৯ মেহর র সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৪৯ ১৭৪৭৪৮৭৭৬৪
161 মা: আ র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৫০ প য়াখালী সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৫০ ১৭৪৯৯৫০৫৪৯
162 মাঃ শা  ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৫১ দশনা সররকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ 51 1743984810
163 মাঃ শির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৮০৫২ সাত ীরা সরকাির কেলজ, সাত ীরা। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৫২ ১৭২৯৮২৫০৫৩

164 মাঃ আশরা ল ইসলাম ভাষক 1813610853 আমলা সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 53 1734630603

165 আ ল বাকী ভাষক 18136108054 সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ, ব ড়া। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৫৪ ১৭২৬৩৪৫৪৫৫

166 মাহা র রহমান ভাষক 18136108055 ভালা সরকাির কেলজ, ভালা। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৬ ৫৫ ১৭৫৭৩৫৫৯৪৪

167 আজগর হাসাইন ভাষক 18136108056 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 36 56 1815682171
168 মা: শিফ ল ইসলাম ভাষক 18136106002 প য়াখালী সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া 36 2 1728875226
169 মও দ এলাহী ভাষক ১৮১৩৬১০৬০০৩ ল ী র সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ 3 ১৭৪৩৮১৭৭০৭
170 মাঃ মা ন কিবর ভাষক ১৮১৩৬১০৬০০৫  সরকাির বীর‡  আ র রউফ কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ 5 ১৭৩৮০৫৭৮৫৩
171 মাঃ রােশ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১০৬০০৬ নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। ইসলামী িশ া ৩৬ ৬ 1815576798
172 মাঃ মা ফা জামান সাহাগ ভাষক 18136106007 সরকাির শাহবাজ র  কেলজ ইসলামী িশ া 36 7 01748-808888
173 শামীম আহ দ ভাষক 18136106008 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল ইসলামী িশ া 36 8 1700857113
174 আশরা ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১০৬০০৯ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। ইসলামী িশ া ৩৬ ৯ ১৭৭৭৪৪৪১২৪
175 খায় ল বাশার ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১১ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ ১১ 1912114202
176 মাঃ নাজ ল সাইন ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১২ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ। ইসলামী িশ া ৩৬ ১২ 1515604676

177 মাঃ আিম ল ইসলাম cÖfvlK ১৮১৩৬১০৬০১৩ dwRjvZz‡bœQv miKvwi gwnjv K‡jR, †fvjv ইসলামী িশ া ৩৬ ১৩ 1712972922

178 মাঃ নািজম উি ন ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১৫ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ ১৫
179 মা: নজ ল ইসলাম ভাষক 18136106017 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র ইসলামী িশ া 36 17 1729982716
180 ল আিমন ভাষক ১৮১৩৬১০৬০১৮ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ ইসলামী িশ া ৩৬ ১৮ 1723877681
181 মাহা দ মাহ ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১০৬০২০ চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ ইসলামী িশ া ৩৬ ২০ ১৯৪৫৬৩৭৩১২

182 ফখ ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১০৬০২১ শহীদ িত সরকাির কেলজ, াগাছা, ময়মনিসংহ ইসলামী িশ া ৩৬ ২১ ১৭৩৭১৯৫৭২৩
183 মাঃ জিমর উি ন ভাষক 18136106022  া ণবািড়য়া সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া 36 22 1714315360
184 মাঃ রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০১ উি দিব া ৩৬ ১ ১৭১৭৬৮৪৭৭০
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185 স ীপ সাহা ভাষক 18136113002 আিদনা ফজ ল হক সরকাির কেলজ উি দিব া 36 2 1731679097
186 মা: শাহিরয়ার রহমান ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০৫ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী উি দিব া 36 5 01913-537367
187 মা: ওয়ািজব উ াহ ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০৬ সরকাির নজ ল কেলজ উি দিব া 36 6 1729582444
188 উৎপল চ  রায় ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০৭ সরকাির জস ি ন কাজী আ ল গিণ কেলজ,লালমিনরহাট উি দিব া ৩৬ 7 1737933605
189 মা: আ  বকর িসি ক ভাষক ১৮১৩৬১১৩০০৮ িদনাজ র সরকাির িস  কেলজ উি দিব া ৩৬ 8 1722733793
190  মাঃ আ াহ আল ইমরান ভাষক 18136113009 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo উি দিব া 36 9 1708392392
191 মা: রৗশন আলম িম ভাষক 18136113011 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ উি দিব া 36 11 01782231601
192 িশ ল মার ভ ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১২ নড়াইল সর: িভে ািরয় কেলজ উি দিব া ৩৬ ১২ ১৭৫৭৯০৭৮৯১
193 মা: মঈন বখত আনসারী ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১৩ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব া ৩৬ ১৩ ১৭১২২৩৫৫৪৯৬
194 মা ফ আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১৪ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ উি দিব া ৩৬ ১৪ ০১৯১২-৩৩৭৫৭৩
195 মাঃ আল মা ন মা ফা কামাল ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১৭ নীলফামারী সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ১৭ ০১৭২২৫৭৬৯৬৬
196 মা: জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১৮ সরকাির গৗরনদী কেলজ উি দিব া ৩৬ ১৮ ১৭১৬৬০২০৮৩
197 মাঃ সাম ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১১৩০১৯ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, িসরাজগ উি দিব া ৩৬ 19 01719-417602
198 মা: আ: খােলক িময়া ভাষক ১৮১৩৬১১৩০২০ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় উি দিব া ৩৬ ২০ ১৯৮১৯০৫৮৯১

199 মাঃ জািহ ল ইসলাম ভাষক 18136113021 উিল র সরকাির িডি  কেলজ উি দিব া 36 21 1737069018
200 মা: র বী ভাষক ১৮১৩৬১১৩০২৪ িদনাজ র সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ২৪ ০১৭৬৫২৩৮৫৪৮
201 মাঃ রিফ ল ইসলাম ভাষক 18136113025 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ, জয় রহাট উি দিব া 36 25 1788087274

202 মা: ময়াে ম হােসন ভাষক 18136113027 সাফাহার সরকাির িড ী কেলজ উি দিব া 36 27 1773983237
203 মরাজ সরদার ভাষক ১৮১৩৬১১৩০২৯ বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব া ৩৬ ২৯ 01709886187
204 আল-আমীন ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩০ নবীনগর সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ৩০ ১৭৩৪৬৭১৭৭৬
205 মাঃ শাম র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩১ শর র সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ৩১ ১৭১০২২৭৯৮৫
206 আিত র রহমান ভাষক 18136113032 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। উি দিব া 36 32 1768527571
207 সাধন চ  দাস ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩৪ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ উি দিব া ৩৬ ৩৪ ০১৭৪০৫৫৭৫১২
208 মাঃ অিন  রহমান ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩৭ সরকাির শা  এয়েতবািরয়া কেলজ, তােলাড়া, ব ড়া। উি দিব া ৩৬ ৩৭ 01746-497436
209 মাঃ হািব র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৩৮ মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ উি দিব া ৩৬ ৩৮ ০১৭৪৪-৫৫০৬৭৫
210 মা: আেশ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩০০৪১ নিজ র সরকাির কেলজ উি দিব া ৩৬ ৪১ ০১৭৫১-২৬৮২১৫
211 িদপংকর দাস ভাষক ১৮১৩৬১১৩০৪২ সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র উি দিব া ৩৬ ৪২ ১৯১৪৫১২৯২৭
212 মাঃ গালাম মওলা ভাষক 18136113043 সরকাির শা  লতান কেলজ, ব ড়া উি দিব া ৩৬ ৪৩ 1735679162

213 িম ন িব াস cÖfvlK 18136113049 ivgMÄ miKvwi K‡jR, j²xcyi উি দিব া 36 49 1911271609

214 মা: রাক ামান রতন cÖfvlK 18136113050 প য়াখালী সরকাির কেলজ উি দিব া 36 50 1744630555

215 িন  িব াস cÖfvlK 18136113051 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ উি দিব া 36 51 1735490196
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216  নািজয়া ডািলমী ভাষক 18136159001 বিরশাল সরকাির মিহলা কেলজ কি উটার 36 1 1790722799
217 মা: মেনায়া ল ইসলাম ভাষক 18136159002 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। কি উটার 36 2 1822635883
218 আশরা ল হাসান নািজর cÖfvlK 18136159003 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ কি উটার 36 3 1684178630

219 মা: মা ম  িব াহ cÖfvlK 18136159004 প য়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ কি উটার 36 4 1728633726

220 িন িত ম ল cÖfvlK 18136159005 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ কি উটার 36 5 1736345884
221 জয়নাল আেবিদন ভাষক ১৮১৩৬১৫৯০০৬ ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ কি উটার ৩৬ ৬ ১৭২৫৫০৬৬৯২
222 মা: সাম ে াহা ভাষক 18136116003 য়াডা া সরকাির কেলজ িষ 36 3 1928448549

223 মাহা দ শাফােয়ত আলম ভাষক ১৮১৩৬১১৯০০১ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ গিণত 36 1 01712314260

224 িনহার র ন দাস ভাষক ১৮১৩৬১১৯০০২ সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ গিণত 36 2 01735252995

225 মা: আ  তােহর ভাষক 18136119003 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ গিণত 36 3 1916030956

226 রাহাত খান ভাষক 18136156059 গজািরয়া সরকাির কেলজ, ীগ । গিণত 36 4 1736199091

227 মাহা দ মা দ আলম ভাষক 18136119005 সরকাির িজয়া মিহলা কেলজ, ফনী গিণত 36 5 1916644305

228 িম ন চৗ রী ভাষক ১৮১৩৬১১৯০০৬ সরকাির হাজী এ িব কেলজ গিণত ৩৬ ৬ 1820062286

229 মা: মা ফা কামাল ভাষক ১৮১৩৬১১৯০০৮ সরকাির নজ ল কেলজ গিণত 36 8 1915968505

230 মা: লাকমান হােসন ভাষক 18136119009 িড় াম সরকাির কেলজ গিণত 36 9

231 মা: সাই ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১১ সরকাির নািজমউি ন কেলজ, মাদারী র গিণত ৩৬ ১১ ১৭২৯৯৫৩০৩৪

232 িরং  সাহা ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১৪ মলা হ সরকাির কেলজ গিণত 36 14 1912865267

233 মাঃ সাইফুল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১১৯০১৫ ার আ েতাষ সরকাির কেলজ গিণত 36 15 1712411223

234 রা  আহেমদ ভাষক 18136119016 আমলা সরকাির কেলজ গিণত 36 16 1733679259

235 উ ম মার িব াস ভাষক 18136119017 দশনা সরকাির কেলজ গিণত ৩৬ 17 1729830445

236 হাসান উ ামান সামীর ভাষক 18136119019

 
 ক বাজার সরকাির কেলজ গিণত ৩৬ 19 1717160367

237 মাঃ কাম জজামান ভাষক ১৮১৩৬১১৯০২০ সরকাির আইনউ ীন কেলজ,  ফিরদ র  গিণত ৩৬ 20 ১৭৪০৮২৬১০৮

238 আিরফ র ানী আক ভাষক 18136119021 শর র সরকাির মিহলা কেলজ, শর র গিণত 36 21 1879380315

239 মাঃ আিজ র রহমান িব াস ভাষক ১৮১৩৬১১৯০২২ মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা গিণত ৩৬ 22 ১৯২১৬১৪৬৯৮

240 মাহা দ জামাল উি ন ভাষক ১৮১৩৬১১৯০২৩ রা ামা  সরকাির কেলজ গিণত ৩৬ 23 ১৭৪৮৫০৩৭৩১

241  ফরেদৗস আলম  cÖfvlK 18136125001 কারমাইেকল সরকাির কেলজ, রং র দশন 36 1 1831912652

242 ফজেল আমীন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০০২ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ দশন ৩৬ ২ ০১৭৩৩-৭৫৩৭৫৩

243 মাঃ ইফেতখা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০০৬ গাইবা া সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ৬ ০১৭১০২৪৫২১৫

244 বলাল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০০৭ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী দশন ৩৬ ৭ ০১৮১৩১৯২৯৪০

245 িম ন িব াস ভাষক 18136125008 আমলা সরকাির কেলজ দশন 36 8 01722-356412
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246 মা: আ  হািনফ ভাষক 18136125009 সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ দশন 36 9 1723654048
247 মাঃ আশরাফ আলী ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১৪ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ দশন 36 14    1719-369790 

248 মন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১৬ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা দশন ৩৬ ১৬ 01723393102

249 মা: তাির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১৭ িসরাজগ  সরকাির কেলজ,িসরাজগ দশন ৩৬ 17 ০১৭৪৯৬৮৮৫৭৭

250 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১৮ ি য়া সরকাির কেলজ, ি য়া দশন 36 18 1551815940

251 মাঃ শাহ আলম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০১৯ ভা ািরয়া সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ১৯ ১৭২২৪৫৮১৪৮

252 মাঃ জিহর আহেমদ ভাষক 18136125021 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ দশন 36 21 1521470471
253 মা: শাহীন ভাষক 18136125023 িড় াম সরকাির কেলজ দশন 36 23

254 সােহল আহেমদ ভাষক 18136125024 হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ দশন 36 24 1737539183

255 মাঃ আিজম িময়া ভাষক ১৮১৩৬১২৫০২৫ নিড়য়া সরকাির কেলজ দশন 36 25 1768807001

256 দবীলাল ম মদার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০২৬ সরকাির নজ ল কেলজ দশন 36 26 1933451946

257 মাঃ গালাম তানজীর ভাষক 18136125027 দশনা সরকাির কেলজ দশন ৩৬ 27 1923927389

258 মাঃ আল মা ন অর রিশদ ভাষক ১৮১৩৬১২৫০২৯ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও দশন ৩৬ ২৯ ০1723164814
259 মাঃ আহসা র হক সকত তা কদার cÖfvlK 17136125030 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| দশন 36 30 01722325932

260 িম ন মার চ বত ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৩২ সরকাির গৗরনদী কেলজ দশন ৩৬ ৩২ ১৭৫২৫৯৭৮৯৯

261 মাঃ মা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৩৫ নবীনগর সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ৩৫ ১৯২৪৩০৬২৮৪

262 কাজল মার িব াস ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৩৭ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ দশন ৩৬ ৩৭ ১৭২৮৫০৭৮৪৮
263 বাহাউি ন ভাষক 18136125038 চৗ াম সরকাির কেলজ দশন 36 38 1723657163

264 মাঃ আিরফ উি ন ভাষক 18136125039 নায়াখালী সরকাির কেলজ দশন 36 39 1817751553

265 িব ব বালা ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪০ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ দশন ৩৬ ৪০ ০১৭৫১০৬৯৩২১

266 মাঃ জািকর হাসাইন ভাষক 18136125041 রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী দশন ৩৬ 41 1753262877
267 মাঃ িমনহাজ রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪৩ সরকাির নািজর আখতার কেলজ, সানাতলা, ব ড়া দশন 36 43 ১৬৭৯০৭০২৮০

268 মাঃ আরাফাত হােসন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪৫ সরকাির বগম রােকয়া কেলজ , রং র দশন ৩৬ ৪৫ ১৭১৭৬৭৮৭৪৪

269 মা: িমজা র রহমান ভাষক 18136125047 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ দশন 36 47 1722800827

270 শািকল সরকার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪৮ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ দশন ৩৬ ৪৮ ০১৯৩৬৩২২০৭২
271 মাঃ িম  িময়া ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৪৯ সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা দশন ৩৬ ৪৯ ১৭৪৯৯৪৫০৭৩

272 দ ত সরকার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫০ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ দশন ৩৬ ৫০ ১৭৫৬৩৯১৩১০

273 বিশর আলম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫১ দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ দশন ৩৬ 51 01922804972

274 মা: সােদ র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৩ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ, রাজবাড়ী দশন 36 53 01915-451942
275 এ. জড.এম. খািলদ হাসান সকত ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৪ বােকরগ  সরকাির কেলজ, বিরশাল দশন ৩৬ ৫৪ ১৭২৮৬৬৭৬১০
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276 িমশর মার সাহা ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৫ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ দশন ৩৬ ৫৫ ১৭২৫৬০১২৩৮

277 জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৬ নাড়াইল সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৬ ৫৬ ১৭৪১৭৭৫৮০৬

278 আলী আজগর চৗ: ভাষক 18136125058 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম। দশন 36 58 1815696022

279 মা: ইমরান আলী ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৫৯ ঈ রদী সরকাির কেলজ,পাবনা দশন ৩৬ ৫৯ ১৭৩৭৯২৯৮৯৯

280 আল-আিমন সাইন খান ভাষক   ১৮১৩৬১২৫০৬০ ম ল সরকাির কেলজ দশন ৩৬ 60 ১৯১১২৫৯১১৩

281 মা: আেনায়ার হােসন িময়া ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৪ মেহর র সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ৬৪ ১৭২৫৫৫৪৮৮৪

282 মা: আলমগীর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৫ সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ দশন ৩৬ ৬৫ ১৭২৪০৪২৮১০
283 মাঃ মাহ ল হাসান িপয়াস ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৬ জয় রহাট সরকাির মিহলা কেলজ দশন ৩৬ ৬৬ 01307-453112
284 মা: মাহা র রিশদ ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৭ নিজ র সরকাির কেলজ দশন ৩৬ ৬৭ ০১৭২3-605644
285 মা দ আল হাসান  ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৬৮ সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ দশন ৩৬ ৬৮ ১৭২২০৫৪৬৪৪

286 মাহা দ শাহ শিফ ল হক ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৭০ চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র। দশন ৩৬ ৭০ ১৯২৬৯৭২৩২৭

287 আলী হায়দার ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৭৩ সানাগাজী সরকারী কেলজ দশন ৩৬ ৭৩ ১৮১৮৭০৭৪২৮

288 মা: িমজা র রহমান ভাষক 18136125074 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। দশন 36 74 1719093223

289 মা: বনিজর আহেমদ েটা ভাষক ১৮১৩৬১২৫০৭৫ সরকাির জয়বাংলা কেলজ, লনা দশন 36 75 1914656314
290 িম ন মার িব াস ভাষক 18136128002 সরকাির জয়বাংলা কেলজ, লনা পদাথ িব ান 36 2 1672659496
291 মাঃ রিবউল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৮০০৩ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৩ ১৭৫১৭৬৬৩৮৯
292 িরপন চ  বপারী ভাষক ১৮১৩৬১২৮০০৪ ভালা সরকাির কেলজ, ভালা।     পদাথ িব ান ৩৬ ৪ ১৭৩৯২৮৩০৩৮
293 খান আ াহ-আল-মা ন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০০৫ সরকাির িব এল কেলজ, লনা পদাথ িব ান ৩৬ ৫ ১৯১৭৪৯৪৪২১
294  মাজহা ল ইসলাম  cÖfvlK 18136128006 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR পদাথ িব ান 36 6 1717497589

295 হািব র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০০৯ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৯ ১৭২৫৮৯৭০৮৫
296 মা: সােহল রানা ভাষক 18136128010 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র পদাথ িব ান 36 10 1908345209
297 শফােয়ত হােসন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০১১ গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ াম। পদাথ িব ান ৩৬ ১১ 1813218642
298 সনৎ িব াস ভাষক ১৮১৩৬১২৮০১২ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ পদাথ িব ান ৩৬ ১২ ১৯৩৯২০১০৩৩
299   মার ঘাষ cÖfvlK 18136128013 kixqZcyi miKvwi K‡jR পদাথ িব ান 36 13 1922930839

300 আির র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০১৪ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ১৪ ১৭৫১২৭১৪৩৪
301 দীপক চ  দবনাথ cÖfvlK ১৮১৩৬১২৮০১৫ বর না সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ১৫ ১৯১৬৯৮৪৭৬০
302 আিম ল ইসলাম ভাষক 18136128016 সদর র সরকাির কেলজ, ফিরদ র পদাথ িব ান 36 16 1712474606
303 মা: আিত ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৮০১৮ া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান 36 18 1723301725
304 কাজী আিল ামান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০১৯ বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ১৯ 1718871160

305 মাঃ আির র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০২০ ঠা রগ ও সরকাির কেলজ,ঠা রগ ও পদাথ িব ান ৩৬ ২০ 1719129430
306 উমর শরীফ ভাষক 18136128021 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। পদাথ িব ান 36 ২১ ১৭২৪৯০১৪৫৬
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307 আহে দ শরীফ cÖfvlK 18136128022 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR পদাথ িব ান 36 22 1716479463

308 মা: নাই ল হাসান ভাষক 18136128023 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। পদাথ িব ান 36 23 1917473206
309 সা াম েশদ তা কদার ভাষক ১৮১৩৬১২৮০২৬ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা পদাথ িব ান ৩৬ ২৬ 1737175091
310 িনত ান  মার ভাষক ১৮১৩৬১২৮০২৭ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা পদাথ িব ান ৩৬ ২৭ 1724190126
311 মা: মহসীন উি ন ভাষক 18136128028 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র পদাথ িব ান 36 28 1845173264
312 তানভীর আহে দ ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩০ নিড়য়া সরকাির কেলজ পদাথ িব ান 36 30 1919872787
313 মাঃ জািকর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩১ সরকাির নািজর আখতার কেলজ, সানাতলা, ব ড়া পদাথ িব ান 36 31 ১৭৩৮০২৯৮৬১

314 মাহা দ িরফাত আেরিফন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩২ নামগ  সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৩২ ১৭৪০৪৯৪৭৬৬
315 মা: আ ল ফজল ভাষক 18136128033 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, জামাল র পদাথ িব ান 36 33 17173214382
316 মাঃ কািম র ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৪ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৩৪ ১৯১৪৩৮৫১০০
317 মাঃ আসাদ ইবেন হািফজ ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৫ নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান 36 35 1726977524
318 মাঃ আিত র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৬ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। পদাথ িব ান ৩৬ ৩৬ ১৭১৭১০০৩০৬
319 ই ািহম িময়া ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৭ মা িমক ও উ  িশ া  অিধদ র।  পদাথ িব ান ৩৬ 37 ১৭১১০৭৩৪৩২
320 ই ািহম িময়া ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৩৭ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র পদাথ িব ান ৩৬ ৩৭ ১৭১১০৭৩৪৩২
321 মা: গালাম মা ফা স জ ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৪০ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৪০ ১৭৬০৫৫৬৯৬৭
322 মাঃ শামস উি ন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৪১ শর র সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৪১ ১৭১৪৫৭৬৬৫৭
323 মাঃ কিবর হােসন ভাষক 18136128042 উিল র সরকাির িডি  কেলজ পদাথ িব ান 36 42 1739745538
324 মাহা দ ওবায় াহ ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৪৩ চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৪৩ ১৭২৯৮৫৯৯০২

325 মাঃ আল-আিমন ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৪৫ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, িসরাজগ পদাথ িব ান ৩৬ ৪৫ 1728780679
326 সাই ল ইসলাম ভাষক 18136128046 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ পদাথ িব ান 36 46 1721908648
327 লতান মাহ দ ভাষক 18136128048 লগাজী সরকাির কেলজ, ফনী। পদাথ িব ান 36 48 1834864096
328 মাঃ আল ইমরান রােসল ভাষক 18136128049 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo পদাথ িব ান 36 49 1763403164
329 হা দ শােহদ চৗ রী ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫০ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৫০ ১৮২০১৭১৯৩৫
330 মাঃ অিহ ামান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫২ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ পদাথ িব ান 36 52 1920815401
331 গালাম মা ফা ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫৩ সরকাির জস ি ন কাজী আ ল গিণ কেলজ,লালমিনরহাট পদাথ িব ান ৩৬ 53 1723862673
332 মা: সানাউ াহ ভাষক 18136128055 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ পদাথ িব ান 36 55 1515245725

333 মা: মিহ ল হাসান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫৬ যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার পদাথ িব ান ৩৬ ৫৬ 01685427703
334 মাঃ তহ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫৭ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ, নােটার পদাথ িব ান ৩৬ 57 ১৭১৭৭২৫৫৩৪
335 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৫৮ জয় রহাট সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৫৮ ১৭৪২৯৯২৬৭৪
336 মা: আ  জাফর ভাষক 18136128060 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ পদাথ িব ান 36 60 1795315313
337 চয়ন চ  সরকার ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৬১ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ পদাথ িব ান ৩৬ ৬১ ১৭২৩৪৪০৮৮২



.
 ম.

নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয়
িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক
 মধা ম

মাবাইল ন র

338 মাঃ আলী ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৬২ আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ পদাথ িব ান ৩৬ ৬২ ১৭৬৪৬০৮৮৪০
339 হািব র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৬৩ সরকাির হরগ া কেলজ, ীগ জ পদাথ িব ান ৩৬ 63 01722453660
340 ন গা লী ভাষক ১৮১৩৬১২৮০৬৬ ঝালকা  সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৬ ৬৬ ১৭৩২৫১৭২৩১
341 মাঃ মিন ল ইসলাম ভাষক 18136131002 রাণীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার ািণিব া 36 2 1710480206

342 মাঃ রিক ামান আকাশ ভাষক ১৮১৩৬১৩১০০৬ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ, নামগ ািণিব া ৩৬ ৬ ১৬৭১৪৪৯৬১৩
343 মা: সােবর মাহ দ ভাষক ১৮১৩৬১৩১০০৭ সরকাির এম এম আলী কেলজ, টা াইল ািণিব া ৩৬ 7 ১৬৭২৭১৯৮৭১
344 আ ল হােসম ভাষক 18136131009 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া 36 9 1762538585
345 অ প ম ল ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১১ সরকাির শখ ি বর রহমান কেলজ, পাড়া, গাপালগ । ািণিব া ৩৬ ১১ 1723886089
346 মাঃ আলমগীর সাইন ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১২ সরকাির কএমএইচ কেলজ ািণিব া 36 12 1723777748
347 মন ম ল ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১৩ ভা ািরয়া সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৬ ১৩ ১৭৩৮০৭৭১৪৪
348 মাঃ আই ব আলী ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১৫ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও ািণিব া ৩৬ ১৫ ১৭২৩৩১৬২১১
349 অ ন সরকার ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১৮ রািরচ দ কেলজ, িসেলট। ািণিব া ৩৬ ১৮ 1913931039

350  ইমরান হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০১৯ বিরশাল সরকারী মিহলা কেলজ ািণিব া ৩৬ ১৯ ১৭১৮১০৩৮৮৭
351 িচরি ৎ আচায ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২১ সরকাির জেমাহন কেলজ,বিরশাল ািণিব া ৩৬ ২১ 1937689219
352 নয়ন মার চ বত   ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২২ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  ািণিব া ৩৬ ২২ ১৭১৯০০৩০৫৪
353 মন িময়া cÖfvlK 18136131023 miKvwi Rv‡n`v mwdi gwnjv K‡jR ািণিব া 36 23 1515201244

354 মাঃ আ  বককর িসি ক ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২৪ জয় রহাট সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৬ ২৪ ১৭৫০০৩৩১২৩
355 মাঃ তফা ল হােসন আক ভাষক ১৮১৩৬১৩১০২৫ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা ািণিব া ৩৬ ২৫ 1712279993
356 মাঃ ইমন হােসন cÖfvlK 18136131028 Lyjbv miKvwi gwnjv K‡jR, Lyjbv ািণিব া 36 28 01682-802641

357 মা: গালাম মা ফা ভাষক 18136131030 িড় াম সরকাির কেলজ ািণিব া 36 30
358 মাঃ আ  ব র িসি ক ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৩৫ সরকাির জস ি ন কাজী আ ল গিণ কেলজ,লালমিনরহাট ািণিব া ৩৬ 35 1722196970
359 মাঃ আবরা ল আলম তা কদার ভাষক 18136131037 হিবগ  সরকাির মিহলা কেলজ, হিবগ ািণিব া 36 37 1719089804
360 িমলন মার িব াস ভাষক 18136131038 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা ািণিব া 36 38 1734259258
361 মাঃ ওমর ফা ক ভাষক 18136131040 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ ািণিব া 36 40 1812967261
362 মা: আ র রহমান ভাষক 18136131041 নিজ র সরকাির কেলজ ািণিব া 36 41
363 আব াহ আল মা ন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৪২ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার ািণিব া ৩৬ ৪২ ১৯১৪৩৩৫৪৭৭
364 শখ ফরেদৗস দয় ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৪৩ িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ  ািণিব া ৩৬ ৪৩ ১৭৩৪৬৭০৯০৬

365 িনেপন চ  দাস cÖfvlK 18136131044 ivgMÄ miKvwi K‡jR, j²xcyi ািণিব া 36 44 1721457715

366 মাঃ মা ম কিরম cÖfvlK 18136131047 বা রবান সরকাির মিহলা কেলজ। ািণিব া 36 47 ০১৭২১৭০৯-১৪১
367 মাঃ ফজ ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৪৮ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, িসরাজগ ািণিব া ৩৬ ৪৮ 01723-303624
368 সজল চ  রায় ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৪৯ ল ী র সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৬ 49 ১৭২৯৮৮০৬৫৯
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369 মেহদী হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫১ সরকাির সফর আলী কেলজ, আড়াইহাজার, নারায়ণগ ািণিব া ৩৬ ৫১ ১৮৪২৩১৪৮৪২
370 মাঃ রািক ামান ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫২ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ািণিব া ৩৬ ৫২ ১৭২৩৩৮২৪৪৮
371 মাঃ সিলম পারেভজ ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৩ জয় রহাট সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৬ ৫৩ ১৭১০২৬৬০৩৯
372 ইমরান হােসন খান ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৪ ঝালকা ঠ সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া ৩৬ ৫৪ ১৬৮২৬০০৩৭১

373 মাঃ আ াহ-আল-মা ন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৫ কলােরায়া সরকাির কেলজ, সাত ীরা ািণিব া ৩৬ ৫৫ ১৭৩২৫০৫৯৬৬

374 মা: মেহদী হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৬ চাটিখল পাচঁগাওঁ মাহবুব সরকাির কেলজ ািণিব া 36 56 1737131665

375 মা: ইসমাইল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৭ সা াহার সরকাির কেলজ, ব ড়া ািণিব া ৩৬ ৫৭ ১৭১৭৪৭০৪৪২
376 মাঃ আিম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৫৯ সাত ীরা সরকাির মিহলা কেলজ, সাত ীরা ািণিব া ৩৬ ৫৯ 01720-333866
377 মা: মেহদী হাসান ভাষক 18136131060 য়াডা া সরকাির কেলজ ািণিব া 36 60 1913954454
378 মাহা দ নিজ র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬১ সরকাির নািজমউি ন কেলজ, মাদারী র ািণিব া ৩৬ ৬১ ১৭১৬২৪০৪৪১
379 মা: শরীফ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬২ প গড় সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া ৩৬ ৬২ ১৭৩৭৫২৭৪০৭

380 মাঃ জাহাি র হাসান ভাষক 18136131063 াবন সরকাির কেলজ, হিবগ ািণিব া 36 63 1786321254
381 উৎপল মার সাহা ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬৫ ঈ রদী সরকাির কেলজ,পাবনা ািণিব া ৩৬ ৬৫ ১৭২২৩০১৯৪৮
382 মা: আহসান হাবীব ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬৬ িদনাজ র সরকাির মিহলা কেলজ িদনাজ র ািণিব া 36 66 1738567323

383 মাঃ পারেভজ রানা ভাষক  ১৮136১৩০0০১ রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী পিরসং ান ৩৬ 1 1770374325

384 মা: সাহা র রহমান ভাষক 18136130002 রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী পিরসং ান ৩৬ 2 1677060116

385 মাঃ আিন র রহমান ভাষক 18136130003 সরকাির আিজ ল হক কেলজ পিরসং ান ৩৬ 3 1715300863

386 হা দ মহিসন ভাষক 18136130004 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ পিরসং ান 36 4 1818736260
387 মাঃ মজবা  উি ন িমনা ভাষক ১৮১৩৬১৩০০০৭ সরকাির িবএম কেলজ, বিরশাল পিরসং ান ৩৬ ৭ ১৭২৮২১৭৯৩৯

388 মাঃ সাই ল ইসলাম  ভাষক ১৮১৩৬১৩০০০৮ দিব ার জাত আলী সরকাির কেলজ পিরসং ান ৩৬ ৮ ১৮১৭২২৩৫৮৭
389 মাঃ আসা ামান ভাষক ১৮১৩৬১৩০০০৯ ি য়া সরকাির কেলজ পিরসং ান ৩৬ ৯ ১৯২০১০৭৭২৮
390 চ ন মার বমন ভাষক 18136130010 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo পিরসং ান 36 10 1763149353
391 মা: ইমরান ইবেন রা াক ভাষক 18136151001 সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ, ব ড়া। িফ া  ও াংিকং ৩৬ ১ ১৯১২৬৭৮৬৯৯

392 মাঃ মা ািফ র রহমান ভাষক 18136133001 দশনা সরকাির কেলজ বাংলা 36 1 1912897641
393 এস এম হাসান উল ইসলাম ভাষক 18136133002 হাসান র এস.এন সরকাির কেলজ বাংলা 36 2 1712895404
394 মাঃ আিম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০০৫ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ বাংলা 36 5 1913753276
395 মাঃ আ  নােছর ভাষক 18136133006 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ, জয় রহাট বাংলা 36 6 1785246554

396 মাহা দ আিন র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০০৭ গফরগ ও সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ৭ ১৫৫৮০০৪৫৩৬
397 মেহদী হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০০৮  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা বাংলা ৩৬ ৮ 01714-322544
398 মিন ামান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০০৯ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৬ ৯ ১৯১৮০৬০০০৪

399 মা: আল-আিমন ভাষক 18136133013 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ, জামাল র বাংলা 36 13 1717784156
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400 এস.এম. শাহীম আহেমদ ভাষক 18136133014 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ বাংলা 36 14 1737579298
401 হািফ র রহমান ভাষক 18136133016 মাদারী র সরকাির কেলজ বাংলা 36 16 1742830693
402 বাব  ম মদার ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০১৭ সরকাির নজ ল কেলজ বাংলা 36 17 1676098797
403 মা: মিন ামান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০১৮ মেহর র সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ১৮ ১৭২৪২৮৪৫৫২
404 আিজম হােসন ভাষক 18136133019 য়াডা া সরকাির কেলজ বাংলা 36 19 1928361435
405 মাঃ রিবউল আলম ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২০ ব ড়া শহীদ িত সরকাির কেলজ, িম া বাংলা ৩৬ ২০ 1781193263
406 কািতক চ  দাস ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২১ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ বাংলা ৩৬ ২১ ০১৯১৫-৫১৭৮৩৬
407 রামপদ হালদার ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২৩ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ বাংলা ৩৬ ২৩ ১৭৭৬৩৭০১৭৪
408 মাঃ সাধন আলী ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২৪ ি য়া সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 36 24 1789558670
409 মাঃ রািক র রহমান ভাষক 18136133025 চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র। বাংলা ৩৬ ২৫ ১৭১৭৭৬৫৬১৫

410 মা. মা র রহমান ভাষক 18136133026 রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী বাংলা ৩৬ 26 1737828282
411  মাঃ মাজাে ল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০২৮ নরিসংদী সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ২৮ 1912660342
412 মা: সানাউ াহ ভাষক 18136133030 সরকাির সাহরাওয়াদী কেলজ, িপেরাজ র বাংলা 36 30 1712004737
413 ফির ল ইসলাম ভাষক 18136133031 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR, cÂMo বাংলা 36 31 1710251380
414 মা: আলাল উি ন ভাষক 18136133033 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। বাংলা 36 33 1917403184
415 মাঃ ফজেল রা ী ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৩৪ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ৩৪ ১৭১৭৮৫৮৫৭৩
416 গৗর মার ম ল ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৩৫ সা াহার সরকাির কেলজ, ব ড়া বাংলা ৩৬ ৩৫ ১৭৭৩৬০৯২০৯
417 মাঃ  শািহ র রহমান  ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৩৭ গাবতলী  সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ৩৭ ১৭৩২০৫৩০০০
418 িধি র িব াস ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৩৮ চরভ াসন সরকাির কেলজ,ফিরদ র বাংলা 36 38 1912742318
419 মাঃ সালায়মান ভাষক 18136133039 মলা হ সরকাির কেলজ বাংলা 36 39 1765444633
420 িশ ল কাি  ম ল ভাষক 18136133040 ভালা সরকাির কেলজ, ভালা। বাংলা 36 40 1957183330

421 মাঃ রািজ ল ধান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪১ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও বাংলা ৩৬ ৪১ ১৭২২৭৪৩১৫৩
422 মাঃ ব ল হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪২ জাহা ীর র সরকাির কেলজ, মহােদব র, নওগ বাংলা ৩৬ 42 ১৭৭০০২৬৬৪০
423 অিমত রায় ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৩ সরকাির বীর‡  আ র রউফ কেলজ বাংলা ৩৬ 43 ১৭৬১২৭৪২৯২
424 মাঃ ওয়ািশম িময়া ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৪ গাইবা া সরকাির কেলজ বাংলা ৩৬ ৪৪ ১৭২৩৭৭৮৪৪৭

425 উ ম মার সন cÖfvlK 18136133045 ivgMÄ miKvwi K‡jR, j²xcyi বাংলা 36 45 1708393453
426 উ ম মার সন ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৫ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৬ ৪৫ ১৭০৮৩৯৩৪৫৩
427 মা: মাবারক হাসাইন ভাষক 18136133046 রায় র সরকাির কেলজ, ল ী র বাংলা 36 46 1717936454
428 আশরাফ হাসান তােরক ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৭ প য়া সরকারী কেলজ, চ াম বাংলা ৩৬ ৪৭ ১৮৪০৩৩৪৯০৯
429  অিন  ম ল ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৮ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, রাজবাড়ী বাংলা ৩৬ ৪৮ ১৬৭২৫৮৯৯৩২
430 মা: মা ল হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৪৯ া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 36 49 1928723575
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431 মাহাঃ বিশর আলী ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫০  নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ বাংলা 36 50 1733175295
432 গাপী নাথ সরকার ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫১ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র বাংলা ৩৬ ৫১ ১৭৬১৫৮৯৪৮৮
433 আেনায়ার জািহদ ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫২ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ বাংলা ৩৬ ৫২ ১৭২২৬৯০৭৩৯
434 মাঃ মন ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫৩ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ বাংলা 36 53 1724788330
435 মাঃ আ াহ আল মাহ দ ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫৪ ঠা রগ ও সরকাির কেলজ,ঠা রগ ও বাংলা 36 54 1719366969
436 আব ল-আল-মা ন cÖfvlK 18136133055 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| বাংলা 36 55 1815627019
437 মা: ওমর আলী ভাষক 18136133056 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। বাংলা 36 56 1739429428
438 কেয়স মাহ দ ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৫৭ িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা 36 57 01731825494
439 নারায়ন চ  দাস ভাষক 18136133058 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল বাংলা 36 58 1798245423

440 মাঃ মাহাইিম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৩০৬০ ঠা রগ ও সরকাির কেলজ,ঠা রগ ও বাংলা ৩৬ ৬০ 1737558302
441 কা  িব াস ভাষক 18136133062 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ বাংলা 36 62 1734831770
442 মা: সা াত হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০০১ ঝালকা  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ১ ১৭০৪৪৪৩৮৬৮
443 মাঃ ইসমাইল ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০০২ নায়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা ৩৬ ২ 1929694818
444 মা: িমজা র রহমান ভাষক 18136134003 সরকাির এডওয়াড কেলজ ব াপনা 36 3 1755023920
445 মাঃ আিব ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০০৪ চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ ব াপনা ৩৬ ৪ ১৯১২৬৮১২৯৬

446 মা: আ ল কােদর ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০০৫ মেহর র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৫ ১৯১৩৯৪৪৩৯১
447 এস.এম. আলমাস হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০০৬ গফরগ ও সরকাির কেলজ ব াপনা 36 6 1723650585
448 মাঃ মাহ ল হক cÖfvlK 18136134007 eªvþYevwoqv miKvwi K‡jR ব াপনা 36 7 1794602750
449 সাঈদ আসা াহ ভাষক 18136134008 বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ ব াপনা ৩৬ ৮ ০১৭২৯-৬৬৪৫২৯
450 এিডসন কাি  দ cÖfvlK 18136134009 mvZKvwbqv miKvwi K‡jR, PÆMÖvg| ব াপনা 36 ৯ 1827265700
451 েয়ল আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০১১ িচওড়া সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ১১ ১৯১৪৪৯৪৮০৮
452 দীপ মার রায় ভাষক 18136134012 িড় াম সরকাির মিহলা কেলজ  ব াপনা 36 12 ১৭২২৭২২০৮৯
453 মাহা দ রিফ ল ইসলাম ভাষক 18136134014 সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ব াপনা 36 14 1723807815
454 জািলশ মাহ দ ভ ভাষক 18136134015 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ ব াপনা 36 15 1770587755
455 অমর অিধকারী ভাষক 18136134016 রাজবাড়ী সরকাির কেলজ ব াপনা 36 16 ১৯১৫৮৯৯৩০৬
456 মিন ামান ভাষক 18136134017 নরিসংদী সরকারী কেলজ ব াপনা 36 17 1917168188

457 মন হালদার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০১৮ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ ব াপনা 36 18 1717474777
458 মাঃ কাম ল হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০১৯ নওয়াব ফয় ে ছা সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ 19 ০১৭১৭-৫৩৪৯৬৫
459 মা: মমতাজ আলী ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২০ ব ব  সরকাির মহািব ালয়, বদলগাছী, নওগ । ব াপনা ৩৬ ২০ ১৭৩৮২১৮৬০৬
460 মাঃ  আশরা ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২২ গাবতলী  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ২২ ১৭১৭৯৮৪২২১
461 মন মার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৩ িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র ব াপনা 36 23 1729154854
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462 আ ল কালাম আজাদ ভাষক 18136134024 ব াপনা 36 24
463 আ ল কালাম আজাদ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৪ ম ল সরকাির কেলজ ব াপনা 36 24 1745829911
464 মেহদী হাচান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৬ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ, গাপালগ ব াপনা ৩৬ ২৬ ১৬৭১৩৫৭৫১২
465 হািফ র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৭ মক লার রহমান সরকাির কেলজ, প গড়। ব াপনা ৩৬ ২৭ ১৭১৬১৮৪২৯৪
466 রািকব হাসান শাভন ভাষক 18136134028 রায় র সরকাির কেলজ, ল ী র ব াপনা 36 28 1703513534

467 মাঃ শিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০২৯ িসরাজগ  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ২৯ ১৭২৩৩০৩৯০৪
468 মাহা দ মা ন হােসন ভাষক 18136134030 খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা 36 30 1637256160
469 মাহা দ মিনর হােসন ভাষক 18136134031 চৗ াম সরকাির কেলজ ব াপনা 36 31 1884484571
470 মা: রািক ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৩৩ শল পা  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৩৩ 1723546808

471 অসীম ধর ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৩৪ ivgMÄ miKvwi K‡jR, j²xcyi ব াপনা 36 34 1875549171
472 মাঃ মাহা র রহমান সরকার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৩৫ নীলফামারী সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৩৫ ১৭২১২১৩৬১৫
473 মাঃ আ র রিহম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৩৬ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ ব াপনা ৩৬ ৩৬ ১৭৩২৫৭৯৫১০
474 বােয়র-আল-মা ন ভাষক আইিড পাওয়া যায়িন লগাজী সরকাির কেলজ, ফনী। ব াপনা 36 37 1965271633
475 মাঃ আ  হািনফ ভাষক 18136134038 রানীভবানী সরকাির মিহলা কেলজ, নােটার, ব াপনা 36 38 1723186872

476 মা:কাম ামান ভাষক 18136134039 গাছবাড়ীয়া সরকাির কেলজ, চ নাইশ, চ াম। ব াপনা 36 39 1775558426
477 মাঃ নাজ ল হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৪১ সরকাির হাজী এ িব কেলজ ব াপনা ৩৬ ৪১ 1838797677
478 ফজেল এলাহী ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৪২ নিজ র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৪২ 01723-874497
479 িদপংকর ম ল ভাষক 18136134043 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ ব াপনা 36 43 1763687078
480 মাঃ আ স সাবহান ভাষক 18136134046 িচলাহা  সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৪৬ ১৭৩৮৫৪১২৮৪
481 জিন চ  দাস ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৪৭ আ স ম আ র রব সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৪৭ 1923524386
482 কাজী সাহাদ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৪৮ সাত ীরা সরকাির কেলজ, সাত ীরা। ব াপনা ৩৬ ৪৮ ১৭১৭৫০১৯৭০
483 জয়েদব কমকার ভাষক 18136134049 বা রবান সরকাির কেলজ ব াপনা 36 49 1710108820
484 জিন মাহা াদ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫০ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৫০ ১৭২৩৮৮২৭৫৩
485 মাঃ নািজম উি ন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫৩ চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র। ব াপনা ৩৬ ৫৩ ১৭৭৭৬৭৩৫১৩

486 কামনাশীষ দবনাথ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫৪
ওএসিড মা িমক ও উ িশ া অিধদ র, ঢাকা
সং ঃ চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ, চ দ র। ব াপনা 

৩৬ ৫৪ ০১৭১০-৩০৫০৬৮

487 মাহা দ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫৫ শহীদ িত সরকাির কেলজ, াগাছা, ময়মনিসংহ ব াপনা ৩৬ ৫৫ ১৯৫৬১৬৭৭১৪
488 মা: কা ামান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫৬ সরকাির রবন আদশ কেলজ, লনা ব াপনা ৩৬ ৫৬ ১৯২২৪৬৫৫৪৪
489 মাঃ মন র আহেমদ ইয়া ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৫৮ ল ী র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ 58 ১৯১৬০৬৬০৭৭
490 মাঃ নািছর উি ন cÖfvlK 18136134059 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR ব াপনা 36 59 1788258666

491 কাজী ররম হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৬০ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ। ব াপনা ৩৬ ৬০ 1516789362
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492 মাঃ আিন র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৬১ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ, িসরাজগ ব াপনা ৩৬ 61 01737-932918
493 আলমগীর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৬৫ সরকাির কিস  কেলজ, িঝনাইদাহ ব াপনা ৩৬ ৬৫ ১৭৩৭৯০২১৮১
494 মা: মািম ল ইসলাম ভাষক 18136134066 নবাবগ  সরকাির কেলজ, চ পাইনবাবগ ব াপনা 36 66

495 কাওছার আহেমদ cÖfvlK 18136134067 miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| ব াপনা 36 67 1914347359

496 মাঃ সােহল রানা ভাষক 18136134068 সরকাির কএমএইচ কেলজ ব াপনা 36 68 1923334315
497 মা: দেলায়ার হাসাইন ভাষক 18136134069 শর র সরকাির কেলজ, শর র ব াপনা 36 69 01303-595472
498 রানা দাশ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৭২ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ৭২ ১৭০৮৩৯২৪৬১
499 মা: মাক দ খ কার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৭৫ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা ৩৬ ৭৫ ১৯১৩১৬২৬৩৬
500 মাহ ল হাসান রা াক ভাষক 18136134076 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ, িসংড়া, নােটার ব াপনা 36 76 1921673666
501 সাগর মার রায় ভাষক 18136134077 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ, লালমিনরহাট। ব াপনা 36 77 1725087070
502 মা: রােসল মা া ভাষক 18136134078 সরকাির এডওয়াড কেলজ, পাবনা ব াপনা 36 78 1723702781
503 মা: আ া ামান রানা ভাষক 18136134081 ডমার সরকাির কেলজ ব াপনা 36 81 1719498662
504 মা: শখ মা ফা রাজীব ভাষক 18136134082 সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ ব াপনা 36 82 1710520051
505 মা: রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৮৩ সরকাির সারদা রী  মিহলা কেলজ, ফিরদ র ব াপনা ৩৬ ৮৩ ১৭২২৯৩০২৬৮
506 মা: সাই ল ইসলাম ভাষক 18136134084 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা 36 84 1618272787
507 মাঃ মাক র রিশদ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৮৫ সরকাির আদমিজনগর এম. ডি উ কেলজ, নারায়ণগ । ব াপনা ৩৬ ৮৫ 1676404289
508 মাঃ নাজ ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৮৬ বর না সরকাির কেলজ, বর না। ব াপনা ৩৬ ৮৬ 1916821420
509 মাঃ হািবব উ াহ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৮৭ ল ী র সরকাির মিহলা কেলজ ব াপনা ৩৬ ৮৭ ১৯৩৬৪৪০২৮৮
510 মাঃ রিবউল ইসলাম   ভাষক ১৮৩৬১৩৪০৮৮ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  ব াপনা ৩৬ ৮৮ ১৭৯৪৬৯৩৬২২
511 মাঃ িরয়াদ িপয়াস ভাষক 18136134091 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ, জয় রহাট ব াপনা 36 91 1780239779

512 মা. রজাউল মা া ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯২ সরকাির নািজমউি ন কেলজ, মাদারী র ব াপনা ৩৬ ৯২ ১৭০৮৩৯২৯৩৯
513 মা. আশরা ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯৩ সরকাির নািজমউি ন কেলজ, মাদারী র ব াপনা ৩৬ ৯৩ ১৭৪৭৮৭২৮৮৮

514  মা: মিমন উি ন ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯৫ ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র ব াপনা ৩৬ ৯৫
515 শা  জালাল নাঈম ভাষক 18136134096 ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল ব াপনা 36 96 1742150829
516  উ ল রায় ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯৭ াবন সরকাির কেলজ, হিবগ । ব াপনা ৩৬ ৯৭ ১৬৭৫৩৭০১৩৫
517 ণব মি ক ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯৮ প য়া সরকারী কেলজ, চ াম ব াপনা ৩৬ ৯৮ ১৮১৫৪৮৭৭৫২
518 এস এম রােসল ভাষক ১৮১৩৬১৩৪০৯৯ মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা ব াপনা ৩৬ ৯৯ ১৭১৬২২১১৩২
519 মাহা দ ওবাই াহ ভাষক ১৮১৩৬১৩৪১০০ ধামরাই সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ১০০ ১৯১১৬১৭৪০৬
520 মা: শামীম আকতার ভাষক ১৮১৩৬১৩৪১০১ িদনাজ র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৬ ১০১ ১৭২৩৩৫৩৪০৮
521 মা: িফেরাজ আলম ভাষক ১৮১৩৬১৩৪১০২ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ব াপনা ৩৬ ১০২ ১৭২২৯৫৫৯৩১
522 সাধন মার সরদার ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০০১ সাত ীরা সরকাির কেলজ েগাল  ৩৬ ১ ১৭৪৫০৯৭৭৪১
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523 মা: র ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০০২ সরকাির িবএমিস মিহলা কেলজ েগাল  ৩৬ ২ ১৭৬২২১২১৫১
524 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০০৩ চ দ র সরকাির কেলজ েগাল  ৩৬ ৩ ১৯১৪৩০৫৬৪৩
525 িজ র রহমান শাওন ভাষক 18136136004 দয়াল সরকাির কেলজ েগাল  36 4 01911635749
526 মাঃ সাহা র হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০০৬ সরকাির আিজ ল হক কেলজ েগাল  ৩৬ ৬ ১৭৭৫৬৬১৪১৮
527 আহা র রহমান ভাষক 18136136009 ি য়া সরকাির কেলজ েগাল  36 9 1723692231
528 মাঃমািনক ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১০ ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ েগাল  ৩৬ ১০ ১৭২৯৭৭৮৭৩৭

529 প মার দাস ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১২ কলােরায়া সরকাির কেলজ েগাল  ৩৬ ১২ ১৯২৩১৮৭৭৭৫
530 মাঃ এমরান হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১৩ ভালা সরকাির কেলজ, ভালা।     েগাল  ৩৬ ১৩ 1712856695
531 সা  িময়া ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১৪ নওগ  সরকাির কেলজ েগাল  ৩৬ ১৪ ১৭২৯৭৩৫৭১৪
532 মাঃ ফা ক হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১৫ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার েগাল  ৩৬ ১৫ 01724-464577
533 মাঃ িসরা ম িনর ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০১৬ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ েগাল  ৩৬ ১৬ 1749792977
534 নািজর আহা দ ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০২০ িসেলট সরকাির কেলজ,িসেলট েগাল  ৩৬ ২০ ১৯১৩৫২৩৭৩৮
535 মাঃ আ ল মিতন ভাষক ১৮১৩৬১৩৬০২১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ েগাল  36 21 1784700072
536 দীপক ি রা ভাষক 18136136022 খাগড়াছিড় সরকাির মিহলা কেলজ েগাল  36 22 1925813072
537 মাঃ সােহল আক ভাষক ১৮১৩৬১৪০০০২ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ মেনািব ান ৩৬ ২ ১৭১৯৭১৮১৭৩
538 মাঃ শািহন আলম ভাষক 18136140003 সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ মেনািব ান 36 3 1723902641
539 মা. ফয়সাল ভাষক ১৮১৩৬১৪০০০৪ গফরগ ও সরকাির কেলজ মেনািব ান 36 4 1737505487
540 মা: রিশ ল ইসলাম ভাষক 18136140005 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ মেনািব ান 36 5 1737986999
541 মা: মা দ পারেভজ ভাষক ১৮১৩৬১৪০০০৭ এম.িস.কেলজ, িসেলট মেনািব ান ৩৬ ৭ ১৭২৩০৮৫৬০০
542  মা: তাকবীর হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৪০০০৯ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, রাজবাড়ী মেনািব ান ৩৬ ৯ ১৭৭৪৮৬১৯০৬
543 মাঃ সাহরাব হােসন ভাষক 18136142001 জয় রহাট সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৬ 1 1551812606

544  ণব কাি  তা কদার ভাষক 18136142003  এম িস কেলজ িসেলট রা িব ান 36 3 1744611699

545 র উ ীন খান সােহল ভাষক ১৮১৩৬১৪২০০৫ ক বাজার সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৬ ৫ ১৮৩৯৬৯১৪২৫

546 মাঃ িনয়াজ মােশদ খান ভাষক 18136142008 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ রা িব ান 36 8 1936520030

547 হা দ আই ব আলী ভাষক 18136142009 ক বাজার সরকাির কেলজ রা িব ান 36 9 1816155807

548 মা: নাঈ র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৪২০১০ দবী ার জাত আলী সরকাির কেলজ, িম া  রা িব ান ৩৬ ১০ ১৯২০৫৫২২৭৮

549 মা: মন ল ইসলাম নাঈম ভাষক ১৮১৩৬১৪২০১৯ া ণবািড়য়া সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 19 1710377648

550 মাঃ শাম ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১৪২০২২ িম া সরকাির মিহলা কেলজ, িম া রা িব ান ৩৬ ২২ 1673678529

551 েসনিজৎ দাস ভাষক ১৮১৩৬১৪২০২৪ নড়াইল সর: িভে ািরয় কেলজ রা িব ান ৩৬ ২৪ ১৭৪৩০৮৯৪০৪

552 কাওসার আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১৪২০২৬ সরকাির শখ ি বর রহমান কেলজ, গাপালগ । রা িব ান ৩৬ ২৬ 1722278927

553 মা: মেহদী হাসান িম ভাষক ১৮১৩৬১৪২০২৭ ভা ািরয়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র রা িব ান 36 27 1711433470
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554 মাঃ রা  হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪২০২৮ ামনগর সরকাির মহসীন িডি  কেলজ রা িব ান ৩৬ ২৮ ১৭১৭৪৫৬৫০৬

555 মাঃ জািহ ল ইসলাম cÖfvlK ১৮১৩৬১৪২০২৯ বর না সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৬ ২৯ ১৭১৭৬৬৩৪৮২

556 মাঃ তামজীদ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৩০ কলােরায়া সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৬ ৩০ ১৭৬৬৫৯১৭৭৫

557 আ া আল মা দ ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৩২ লবাড়ী সরকাির কেলজ রা িব ান 36 32 1710449674

558 মা: আ ল হাই ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৩৩ নায়াখািল সরাকির কেলজ রা িব ান 36 33 1911655249

559 হা দ শাহীদ উি ন ভাষক 18136142034 সরকাির শাহবাজ র  কেলজ রা িব ান 36 34 1912774463

560 মা দ রানা ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৩৫ কিবরহাট সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৬ ৩৫ 1918710391

561 মাঃ হািব র রহমান ভাষক 18136142037 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 37 1797162891
562 জন িময়া ভাষক আইিড পাওয়া যায়িন লগাজী সরকাির কেলজ রা িব ান 36 38 01740-810751

563 মা: মাক ল হাসান ভাষক 18136040142 দয়াল সরকাির কেলজ, িকেশারগ রা িব ান 36 40 1704436987
564 মাঃ গালাম মা ফা ভাষক 18136142041 MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR রা িব ান 36 41 1741254263
565 মাঃ ইমরান ফরহাদ ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৪২ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ রা িব ান ৩৬ ৪২ ০১৭৪০-০৯১৮২২

566 য় সরকার ভাষক 18136142044 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ রা িব ান 36 44 1929525828

567 মাঃ মা ম িব াহ ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৪৬ পীরগ  সরকাির কেলজ, পীরগ , ঠা রগ ও রা িব ান ৩৬ ৪৬ ১৭৫০৭৮২১৩২
568 আ াহ আল মা ন ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৪৭ সানাগাজী সরকারী কেলজ রা িব ান ৩৬ ৪৭ ১৫১৬৭৫৮৪৪৬

569 মন িব াস ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৫৪ সরকাির বরহামগ  কেলজ রা িব ান ৩৬ ৫৪ ১৭২২১৪৯১৬৮

570 নােয়ত শরীফ ভাষক 18136142055 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ রা িব ান 36 55 1777516401

571 আলাউি ন ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৫৬ যেশার সরকাির িস  কেলজ রা িব ান ৩৬ ৫৬ 01911411297
572 মাঃ তা ল ইসলাম cÖfvlK 18136142057 বর না সরকাির কেলজ, বর না। রা িব ান 36 57 1726120726

573 কাই ম ম ল cÖfvlK 18136142058 kixqZcyi miKvwi K‡jR রা িব ান 36 58 1742396336

574 মা: জাহা ীর আলম ভাষক 18136142059 ঠা রগ ও সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান 36 59 1739157799
575 মাহা দ আব ল কােদর চৗ রী ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৬১ ল ী র সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৬ 61 ১৬৭৪৮১৬৬৪৯

576 রা ল কাি  সরকার  cÖfvlK 18136142062 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR রা িব ান 36 62 1913803723

577 মাঃ িমনহাজ উি ন ভাষক ১৮১৩৬১৪২০৬৪ মলা হ সরকাির কেলজ রা িব ান 36 64 1723338204
578 মাঃ মাতাহার হােসন ভাষক 18136141003 লবাড়ী সরকাির কেলজ রসায়ন 36 3 1710918972
579 আল ইমরান তা কদার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০০৪ সা াহার সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৪ ১৮১১৭১১৪৮১
580 মাঃ ম ম হািবব ভাষক ১৮১৩৬১৪১০০৫ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ, মেহর র রসায়ন ৩৬ ৫ ১৭১০৫৩৭৫৯৫
581  চ  দাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০০৬ মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬ ১৭১৭৬৮৮৫২৭
582 সাহরাব হােসন ভাষক 18136141007 বরদী সরকাির কেলজ রসায়ন 36 7 1723704940
583 মাঃ এরশাদ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪১০০৮ নামগ  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৮ ১৬৭০৯৫৪৫৮৮
584 মাঃ মেহদী হাসান cÖfvlK 18136141009 eªvþYevwoqv miKvwi K‡jR রসায়ন 36 9 1737020103
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585 মাঃ মেহদী হাছান পােটায়ারী cÖfvlK 18136141010 ivgMÄ miKvwi K‡jR রসায়ন 36 10 1855122433
586 িলটন সরকার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০১১ মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ রসায়ন ৩৬ ১১ 1745936910
587 মাঃ হাসান মাহ দ িসি ক ভাষক ১৮১৩৬১৪১০১৪ সরকাির নািজর আখতার কেলজ রসায়ন 36 14 ১৭৪১০৬০৪৮২

588 মা: জিহ ল আলম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০১৬ জিকগ  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ১৬ ১৭৬৩২৪৫৫০৪
589 মাঃ খিলল িময়া পাঠান  ভাষক নবীনগর সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ১৭ ১৭৪৯৬৮৫০৬৯
590 ফারজাদ হাসান ভাষক 18136141018 মাদারগ  এ.এইচ. জড. সরকাির কেলজ রসায়ন 36 18 1711472915
591 শির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২১ ম ল সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ 21 ১৭৫৫০৬২৮৭৫
592 আ ল হাসনাত ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২২ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ২২ ১৯১৬৫৭৬১৮৭
593 মা: মিন ামান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২৪ যেশার সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ২৪ ১৭৩৭১১০৭২৩
594 মা: ফখ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২৫  নায়াখালী সরকারী কেলজ রসায়ন 36 25 1840836371
595 মাহা দ মিম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২৬ চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ২৬ 1715077843
596 হাসা ামান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০২৭ নড়াইল সর: িভে ািরয় কেলজ রসায়ন ৩৬ ২৭ ১৭৭৮৭২১৪৯১
597 মা: সাফােয়ত হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৩০ সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ, জামা রু রসায়ন ৩৬ ৩০ ১৯২২০৪৭৭২৮
598 মিম ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৩১ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ রসায়ন ৩৬ ৩১ ০১৭২২-৭৩০৯৯৪
599 আিসফ রহমান ভাষক 18136141032 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR রসায়ন 36 32 1931167595

600 মাঃ হািম ল ইসলাম ভাষক 18136141033 cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR রসায়ন 36 33 1763654693
601 মাঃ রােসল বা  খাজা ভাষক 18136141035 িসরাজগ  সরকাির কেলজ রসায়ন 36 35 1728862613

602 মা: নািহদ পারেভজ ভাষক 18136141036 মিজদা খা ন সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 36 36 1723986996
603 মাঃ শাহান শা  ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৩৭ সরকাির িজ র রহমান মিহলা কেলজ, ব ড়া। রসায়ন ৩৬ 37 1723476595
604 মাঃ আল ফাহাদ রিনব ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৩৮ শহীদ িত সরকাির কেলজ, াগাছা, ময়মনিসংহ রসায়ন ৩৬ ৩৮ 01911-825704
605 অ প সরকার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৪২ আিদনা ফজ ল হক সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৪২ ১৭২৪০৬৯৭৯৪
606 মাঃ তির ল ইসলাম শািমম ভাষক 18136141043 বর না সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ 43 1734731887

607 শরী ল ইসলাম ভাষক 18136141045 রাজবাড়ী সরকাির কেলজ রসায়ন 36 45 1912608121

608 অিভিজত দব ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৪৮ াবন সরকাির কেলজ, হিবগ । রসায়ন 36 48 1728421991

609 মা: আলমগীর হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫০ নিজ র সরকাির কেলজ রসায়ন 36 50 ০১৭৪১-৩১৫৭৫৭

610 এস. এম. আিদ ামান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫১ কািজ র সরকাির মন র আলী কেলজ রসায়ন ৩৬ 51 01914-641060
611 িবকাশ রায় ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫২ সরকাির ননহার মিহলা কেলজ রসায়ন 36 52 1918689692

612 লিফকার আলী  িব াস ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫৩ শখ ফিলেত নে ছা  সরকাির মিহলা কেলজ, গাপালগ রসায়ন 36 53 1911551573

613 মলয় হাওলাদার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫৫ ঝালকা ঠ সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ৫৫ ১৭৪১৭৭১১৪৬

614 জন তা কদার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৫৬ নামগ  সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ৫৬ ১৭৩৭৩৮৫৩৩৮
615 হা দ িলটন িময়া ভাষক 18136141057 উিল র সরকাির িডি  কেলজ রসায়ন 36 57 1759109562
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616  মাঃ হািফ র রহমান ভাষক 18136141058 বর না সরকাির কেলজ, বর না। রসায়ন 36 58 1727954290
617 মা: আির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৬০ ঈ রদী সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬০ ১৭১০৩৩০৩৩৪
618 মাঃ আ  িসি ক ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৬২ চৗ হনী সরকাির এস এ কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬২ ১৩১২৬৫৫৫৩৩

619 সজীব  ভাষক 18136141063 যেশার সরকাির িস  কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬৩ 01860771678

620 মা: শামীম রতন ভাষক 18136141064 সাপাহার সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬৪ 01737918175

621 মাঃ লিফকার আলী ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৬৬ লালমিনরহাট সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬৬ ১৭২৩৬২০৪১১
622 আ  সাঈদ ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৬৭ নীলফামারী সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 36 67 1880524086
623 িহমাং  িব াস ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৬৮ বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন ৩৬ ৬৮ 1788469919
624 আিশষ হালদার ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৭০ ঝালকা  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ ৭০ ১৭১৪৭৬৫৬৭৬
625 মাহা দ আল মা ন সরকার ভাষক 18136141071 হািতয়া ীপ সরকাির কেলজ রসায়ন 36 71 1671836855
626 মা: মিন ামান খান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৭৩ সরকাির গৗরনদী কেলজ রসায়ন ৩৬ ৭৩ ১৭১২১০৯০০১
627 মা: রিবউ ামান ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৭৪ রা ামা  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৬ 74 ১৬৮৩১৩২৫৩৯

628 ওমর ফা ক ভাষক ১৮১৩৬১৪১০৭৬ চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ রসায়ন 36 76 01785-328118
629 আ  বকর িছি ক ভাষক ১৮১৩৬১৪৮০০২ সরকাির নজ ল কেলজ সং ত 36 2 1821662488
630 সনিজত মার ম মদার ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০১ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, রাজবাড়ী সমাজকম ৩৬ ১ ১৯১৮০৯৫৪৬৬

631 মাঃ শির ল ইসলাম cÖfvlK 18136144002 miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| সমাজকম 36 2 1721380587

632 আল-আিমন ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০৩ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম ৩৬ ৩ ১৭১০৮২৮৩৪৩
633 িজ াত হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০৪ আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজকম ৩৬ ৪ ১৭৩৬২৭৯৭৭৭

634 মাঃ আলমগীর হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০৭ বিরশাল সরকারী মিহলা কেলজ সমাজকম ৩৬ ৭ ১৭৩৫১০১৫৬৯
635 মা. আ  সাঈদ ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০০৯ গফরগ ও সরকাির কেলজ সমাজকম 36 9 1916463586
636 মা: িব লেরজা ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০১০ সরকাির িজব কেলজ সমাজকম ৩৬ 10 ১৭১০০৮৩০১৩
637 উৎপল চ  দাস ভাষক 18136144011 চ দ র সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম 36 11 1675936628

638 ইবাদাৎ হাসাইন ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০১৩ সরকাির সফর আলী কেলজ সমাজকম ৩৬ ১৩ ১৯১৯৮৫৩৯৯৫
639 মা: আ  সািনফ ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০১৬ িম ি সা সরকাির মিহলা  কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজকম ৩৬ ১৬ ১৭২২৪২৫১৬৮
640 মিন ল ইসলাম ভাষক 18136144017 ফনী সরকাির কেলজ সমাজকম 36 17 1916894610

641 চ  ম মদার cÖfvlK ১৮১৩৬১৪৪০১৮ dwRjvZz‡bœQv miKvwi gwnjv K‡jR, †fvjv সমাজকম ৩৬ ১৮ 1719136333

642 শামী র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০১৯ ব ড়া শহীদ িত সরকাির কেলজ সমাজকম 36 19 1728008846
643 মাঃ মাহজালাল িময়া ভাষক ১৮১৩৬১৪৪০২০ cÂMo miKvwi gwnjv K‡jR সমাজকম 36 20 1737591785
644 মা: মা ফা কামাল ভাষক 18136149001 িসেলট সরকাির আিলয়া মাদরাসা হািদস 36 1 1725533163

645 মিন ামান ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০০১ সরকাির নািজমউি ন কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১ ১৭১৭৭৩৩১৫৬
646 আকরা ল হাসান ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০০২ ম ল সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ 2 ১৭৩৭২১৬৯৭০
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647 নািজম উি ন ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০০৪ নায়াখালী সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ 4 1728620059
648 মাঃ সাবহান আলী ভাষক 18136156005 সরকাির কএমএইচ কেলজ িহসাবিব ান 36 5 1921287152

649 মাঃ আিরফ আেনায়ার ভাষক 18136156007 আমলা সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 7 1918595171
650 শাহ মাঃ আিরফ ফিকর ভাষক 18136156008 বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৮ ১৭২১৬৪২০২১
651 ইমদা ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০০৯ সরকাির আইনউ ীন কেলজ, ফিরদ র  িহসাবিব ান ৩৬ ৯ ১৭৫৩৬০২১৭৩
652 মা: কাম ল হাসান ভাষক 18136156011 য়াডা া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 11 1937714263
653 মা: রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০১২ মেহর র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১২ ১৭৪৫৫৭০৬৩৬

654 জয়  িব াস ভাষক 18136156013 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান 36 13 1927017059
655 মা: মা দ পারেভজ ভাষক 18136156014 মেহর র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 14 1779291978
656 মা: আশরা ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০১৫ গাইবা া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১৫ ১৬৭৬২৮৪২৩৬
657  মাঃ নািজ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০১৬ ঝালকা ঠ সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১৬ ১৭১০০৭২৩৬০

658 সারফারাজ আহেমদ ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০১৭ সা াহার সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১৭ ১৫১৫২০০৭৯৯

659 আ ল লািতফ িময়া ভাষক 18136156018 kixqZcyi miKvwi  K‡jR, kixqZcyi| িহসাবিব ান 36 18 1910800313
660 মাঃ সাই ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০১৯ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ১৯ ১৮১৪৮৭৪৫৩৫
661 কাজন গােয়ন ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৯ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র িহসাবিব ান ৩৬ ১৯ ১৭৩৬৭৫৬৩৫৩
662 মাহা দ মা র রশীদ ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২০ াবন সরকাির কেলজ, হিবগ । িহসাবিব ান 36 20 1726708378

663 ইমরা ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২১ ক বাজার সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ 21 01814505902
664 অ প মার ামািণক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২৩ রাজবাড়ী সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, রাজবাড়ী িহসাবিব ান ৩৬ ২৩ ১৭২৫৪৩০৪৪৪
665 িপ ল দাস ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২৪ ল ী র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ 24 ১৮১২৫৯৬৪৮৯
666 মাঃ পারেভজ আলম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২৬ খাগড়াছিড় সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ২৬ ১৭৭৪৪৮৫১৯০
667 এসেক. শাহী র ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০২৯ সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল িহসাবিব ান ৩৬ ২৯ ১৭৩৮১০৭৭১৭
668 মা: ফির ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩০ ঈ রদী সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩০ ১৭১৬৭৭২৩৯৫
669 মাঃ খায় ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩২ নামগ  সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩২ ১৯২২৯০৩৩৩৭
670 মাহা দ মিহ াহ ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩৩ সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩৩ ১৮১২২৯২৮০৫
671 নীল মিন দ ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩৪ বা রবান সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩৪ ১৮৩২৮৩১৮৭১

672 সা াদ হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩৫ রামািদয়া সরকাির এস ক কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩৫ ১৯২০১৪৬৮৩৮
673 মাঃ িজয়াউর রহমান ভাষক 18136156036 সরকাির শা  লতান কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩৬ 1712939421
674 মাঃ জািহ ল ইসলাম ঞঁা ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩৭ সরকাির সফর আলী কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৩৭ ১৯১৪১৩৩১৩২
675 তির ল ইসলাম  ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৩৮ আ ল র সরকাির কেলজ, নােটার িহসাবিব ান ৩৬ ৩৮ ১৭২২৬৫২৭৮৮
676 মাঃ মাহা ল হাসান ভাষক 18136156040 সরকাির শাহবাজ র  কেলজ িহসাবিব ান 36 40 1731000423
677 মা: আজাদ খান ভাষক 18136156041 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান 36 41 1976695515
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678 মা: আলতাফ হােসন ভাষক 18136156042 ডমার সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 42 1738155399

679 মা. হলাল হােসন cÖfvlK ১৮১৩৬১৫৬০৪৩ dwRjvZz‡bœQv miKvwi gwnjv K‡jR, †fvjv িহসাবিব ান ৩৬ ৪৩ 1857366577

680 য় অিধকারী cÖfvlK ১৮১৩৬১৫৬০৪৪ সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ িহসাবিব ান ৩৬ ৪৪ 1916884857

681 রনিজত মার যা া cÖfvlK ১৮১৩৬১৫৬০০৪৬ তালা সরকাির কেলজ, সাত ীরা িহসাবিব ান ৩৬ ৪৬ 1747458004

682 মা: তানজীর ইসলাম ভাষক 18136156047 চ পাইনবাবগ  সরকাির মিহলা কেলজ িহসাবিব ান 36 47 1719020700
683 িচ য় দব ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৪৮ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৪৮ ১৭২৩৬৪৩৩৪৪
684 ক. এম. আজা র রহমান ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৪৯ রাজবাড়ী সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 49 1754267891
685 মাঃ আিজ ল হক ভাষক 18136156051 সরকাির সা’দত কেলজ, টা াইল িহসাবিব ান 36 51 1717913055

686 এ.িব. এম আনা ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৫২ নওগ  সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৫২ ১৭৪৮৯৮১৫৮৩

687 িদবাকর বাগচী ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৫৪ সরকাির আিজ ল হক কেলজ, ব ড়ায় িহসাবিব ান ৩৬ ৫৪ ১৭২১১৯১৭২৩

688 মাঃ আিসফ ভাষক 18136156055 মহী র হাজী মহসীন সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 55 1685973136

689 িম  হােসন ভাষক 18136156056 সরকাির আকবর আলী কেলজ, িসরাজগ িহসাবিব ান 36 56 1741764894

690 মাঃ জন হােসন ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৫৭ নবাব িসরাজ-উ - দৗলা সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ 57 ১৭৩৮৫৮৮৮৪৫
691 সয়দ আল আমীন ভাষক 18136156058 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ িহসাবিব ান 36 58 1725696899
692 ফরহাদ হােসন ভাষক 18136156059 গজািরয়া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 59 1912183178
693 মাঃ এনা ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৬১ সরকাির হাজী এ িব কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৬১ 1829664210
694 এ, ক,এম এহসা ল হক ভাষক 18136156062 িড় াম সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 62
695 মাঃ রজাউল কিরম ভাষক 18136156063 গাল-ই-আফেরাজ সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 63 1723247470
696 মাঃ রায়হান আল- মা ন ভাষক 18136156064 আিদনা ফজ ল হক সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 64 1736678930
697 জাহা ীর আলম ভাষক 18136156065 রায় র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 65 1816086595
698 রািক ল হাসান রােশদ ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৬৬ ইসলািময়া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 66 1735605815
699 মাঃ জােয় ল হক ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৬৭ ব ড়া শহীদ িত সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 36 67 1842945410
700 মাঃ নািজর হােসন শাওন ভাষক ১৮১৩৬১৫৬০৬৮ নীলফামারী সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ৩৬ ৬৮ ১৯১৪৮০৩৪৫০
701 এস এম রিফ ন নবী ভাষক 18136140010 চ াম  সরকাির মিহলা  কেলজ মেনািব ান ৩৬ ১০ 1787822509
702 মা: জিহ ল ইসলাম ভাষক ১৮১৩৬১৩১০৬৭ প য়াখালী সরকাির মিহলা কেলজ ািণিব া 36 67 1736631494


