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১ dwi`v Bqvmwgb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR বাংলা 8/10/2015 - 1711932344
২ ggZvR gvKQz` cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR পদাথিব ান 8/10/2015 - 1716449209
৩  Qvqgv LvZzb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR উি দিব ান 8/10/2015 - 1743923394
৪ mvbwR`v nvq`vix cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR গিণত 8/10/2015 - 1715314265
৫ gÄylv ‡gv¯Ídv cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR েগাল ও পিরেবশ 8/10/2015 - 1718031011
৬ ‡gvmvt Lv‡j`v LvZzb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 8/10/2015 - 1726929662
৭  jywPdvi †Rmwgb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 1914578313
৮  ixcv iwk` cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 1712295542
৯  Wwj cvifxb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR িহসাবিব ান 8/10/2015 - 1918111292
১০  ûwiqv b~i cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR দশন 8/10/2015 - 1751709870
১১  wkixb Av³vi cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR অথনীিত 8/10/2015 - 1732933059
১২  w`cvjx ivbx `vm cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজক াণ 8/10/2015 - 1717463861
১৩  D‡¤§ wQbv cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR ইসলামী িশ া 8/10/2015 - 1937286340
১৪  W. †gvQvt gwbiv LvZzb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR ইস: ইিতহাস ও সং িত 8/10/2015 - 1719082106
১৫ নািহদা আ ার চৗ রী ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ অথনীিত 27/03/2016 1718436154
১৬ িদল বা নাসিরন ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ সমাজক াণ 27/03/2016 1734315531
১৭ শাহনাজ পারভীন ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ ইসলােমর ইিতহাস 27/03/2016 1749621055
১৮ তাছিলমা ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ সমাজক াণ 27/03/2016 1934231806
১৯ হাসনা হনা ভাষক ১৮৪০০১২৮৩০৩ সরকাির ফজ ল হক কেলজ ,বিরশাল। পদাথিব ান ১৭১১৪৭৩৭৭৮
২০ িনরা শাওরীন খান ভাষক ১৯২০০১৩৩৫০১ শাহজাদ র সরকাির কেলজ বাংলা - - ১৭৬৭৮৯৪৩৯৮
২১ নািসমা ইয়াসিমন ভাষক ২৭০২১ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ রা িব ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৭১০৭০০৭৬৭
২২ মাছা: শাহানারা নািগস ভাষক ২৭০৫১ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ পিরসং ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৭২৭৭৯০২৬৭১
২৩ পাপড়ী লতা ভৗিমক ভাষক ২৭০৩৯ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৯২৪৬৭০৩১০
২৪ িনশাত আফেরাজ ভাষক ২৭০৩২ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৭১৬৮৪৩৭৩৭
২৫ রবী িব াস ভাষক ২৭০২০ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইংেরিজ ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৯১৬০৫১৬১৮

২৬ মাসাঃ িন ফার ইয়াসিমন ভাষক 25145 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ গাহ িব ান ১৪/০৫/২০১৩ না 1712624298
২৭ মাছাঃ নািগস আরা ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ অথনীিত ১৪/০৫/২০১৩ না 1720611652
২৮ মাছাঃ রাকসানা খা ন ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ দশন ১৪/০৫/২০১৩ না 1712856178

আ ী ত (মিহলা)
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২৯ আসমা ফরেদৗসী ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ ১৪/০৫/২০১৩ না 1778011175
৩০ সািবনা ইয়াসিমন ভাষক ২৭০৮৬ সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ২১/০৩/২০১৮ ১৭২১২৯১৬৮৪
৩১ িবভা রানী পাল ভাষক সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৭১৫২৪৭৮৭৭
৩২ পাপিড় চৗ রী ভাষক সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ১৯১২৯৩৬২৯৬

৩৩ নাজমা ইয়াসিমন ভাষক ২৫১৮১ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা অথনীিত ১৪/০৫/২০১৩ ১৬/১০/২০১৭ ১৯১২৩৪১৫৭৬

৩৪ লায়লা লতানা ভাষক ২৫১৭৯ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা রা িব ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৬/১০/২০১৭ ১৯২৩৯৪৫৭০৬
৩৫ মৗ িম ফারহানা ভাষক ২৫১৯১ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ১৬/১০/২০১৭ ১৬৮০৬৬৩৪২০
৩৬ র জাহান মৗ মী ভাষক 25235 সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ১৬/১০/২০১৭ ১৭২০৫২৪৯৭১
৩৭ মাসাঃ নাসিরন আ ার ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা সমাজক াণ ১৪/০৫/২০১৩ --- ১৭১২৫৭৬৯৬০
৩৮ মাসা াৎ পারভীন ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা রা িব ান ১৪/০৫/২০১৩ --- ১৭১৮০৫৮৮১৩
৩৯ নািগস সিবনা ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা রা িব ান ১৪/০৫/২০১৩ --- ১৭১০৭৭৬৯৪৬
৪০ নাসিরন নাহার ভাষক 00026248 সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ ইসলামী িশ া ১৯৮১৬২৫২৩০

৪১ kIKZ Aviv Rvnvb cÖfvlK 25240 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR রসায়ন 14/05/2013 20/12/2017 1711620610

৪২ Kvgiæb bvnvi cÖfvlK 25243 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR মােক ং 14/05/2013 20/12/2017 1716194405

৪৩ †gvQv¤§r gvngy`v †eMg cÖfvlK 25250 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR উি দিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1914973631
৪৪ g‡bvqviv cvifxb cÖfvlK 25251 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR গাহ  অথনীিত 14/05/2013 20/12/2017 1725982666
৪৫ Avd‡ivRv Lvbg cÖfvlK 25254 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR ািণিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1716112850
৪৬ সয়দা ফারজানা হােসন ভাষক ২৭২৪৯ সরকাির চাস িনং কেলজ, ঢাকা িশ া ২০/০২/২০১৭ - ১৭১১৭০৪৪৪৪
৪৭ স রা বগম ভাষক ১৮২০০১৪৪৫০২ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র সমাজক াণ 11/11/2013 8/28/2018 1753859765

৪৮ মাসাঃ মতীয়ারা পারভীন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ িহসাবিব ান ০৮/১০/২০১৫  ১৭৫১৪১১৬৬৬

৪৯ মাহ বা বগম ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ রা িব ান ০৮/১০/২০১৫ ১৭১৫০৮১৫৩২
৫০ মাসাঃ রােকয়া লতানা ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ ইিতহাস ০৮/১০/২০১৫  ১৭২৩৮০০৮০০
৫১ রাইয়া খা ন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ পিরসং ান ০৮/১০/২০১৫ ১৭২১৫৬১৭৭৬
৫২ রাখসানা মমতাজ ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ সমাজক াণ ০৮/১০/২০১৫ ১৭১২৪১৪২৬২
৫৩ িনঘাত শারিমন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ সমাজক াণ ০৮/১০/২০১৫ ১৭১৮৬২৫৫৬৮
৫৪ িবনা পারভীন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ ব াপনা ০৮/১০/২০১৫ ১৭১৯৫৪৩৬৬৮
৫৫ মাসাঃ তািজন লতানা ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ মেনািব ান ০৮/১০/২০১৫ ১৯১৫৫০৬৬০৬
৫৬ জািকয়া আ ার বা  ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ মেনািব ান ০৮/১০/২০১৫ ১৭১৪৩০০২৮৯
৫৭ মাসাঃ রিশদা পারভীন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ০৮/১০/২০১৫ ১৭১২৫৮৭৫৬৯
৫৮ জসিমন জািমল ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ সমাজিব ান ০৮/১০/২০১৫ ১৭৯৭২৯৮২২৬
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৫৯ ফােতমা ইয়াসিমন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ দশন ০৮/১০/২০১৫ ১৭২০৬৩৮২৬৯
৬০ মাছাঃ হািসনা নাসরীন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ অথনীিত ০৮/১০/২০১৫ ১৭২৭৪৪৫৩৯৭
৬১ শাহনাজ পারভীন ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ িফ া  াংিকং ও বীমা ০৮/১০/২০১৫ ১৭১৪২৩২৫৮৯
৬২ িবলিকস আরা ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ িফ া  াংিকং ও বীমা ০৮/১০/২০১৫ ১৭৩২৫৯৪০৩৬

৬৩
ডািরন লতানা ভাষক 18200109502 শহীদ বগম শখ ফিজলা ন নছা িজব সরকাির মহািব ালয় ইংেরিজ 20/05/2012 20/05/2012 1710814418

৬৪ রধনী অিধকারী ভাষক ০০০২৫২৮৭ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ মেনািব ান ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৯১৪৬৬৭৬৩৬
৬৫ তাপসী হাজরা ভাষক ০০০২৫২৯২ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ সমাজিব ান ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৯১৫৮২৯৭০২
৬৬ শাহানা লতানা ভাষক ০০০২৫২৮৯ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৭১৫০০০৫৮৫
৬৭ মিরয়ম বগম ভাষক ০০০২৫৩০০ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ েগাল ও পিরেবশ ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৭১৫১৬৬৮৬২
৬৮ মাসাঃ রােবয়া লতানা ভাষক ০০০২৭০০১ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ গিণত ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৭৩২৪১৪০৭০
৬৯ তহিমনা খানম ভাষক ০০০২৭০০৩ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ রসায়ন ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৭৪১৪১৭৩৪৮
৭০ সয়দা মানা শারিমন ভাষক ০০০২৭০০৪ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ব াপনা ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৭১৪৪৯৩৬৩৭
৭১ মাসাঃ মাওয়ারা খানম ভাষক ০০০২৪৯২৩ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ সমাজক াণ ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ১৯১১৩৬৯৮০৫
৭২ রিজনা আ ার বা ভাষক 17200125502 বােগরহাট সরকাির মিহলা কেলজ দশন ১১/১০/২০১৩ ০৬/০৬/২০১৭ 1731908585

৭৩ Zvmwgqv kviwgb cÖfvlK 26168 kvncivb miKvwi K‡jR, wm‡jU গিণত 1921820445
৭৪ জসিমন আ ার ভাষক ১৭২০০১০৮৫০১ শখ ফিজলা ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, গাপালগ ইস: ইিতহাস ও সং িত ১১/১০/২০১৩ ০৬/০৬/২০১৭ ১৭২৯৮৯৯৭৩৩
৭৫ স রা বগম ভাষক ১৮২০০১৪৪৫০২ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র সমাজক াণ 11/11/2013 8/28/2018 1753859765
৭৬ মা মা জাহান ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। বাংলা ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৭১০৮৯৫৪৪৬
৭৭ না লায়লা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। বাংলা ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৯৭৬১৮৪০০০
৭৮ মাসা ৎ শফালী বগম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। অথনীিত ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৯১৭০৩১৩৭২

৭৯ শােয়লা আহেমদ ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইস: ইিতহাস ও সং িত ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৫৫২৩৬৫১৭৮
৮০ জাহানারা খানম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। রা িব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৭১৭৯২৪২৫২
৮১ িফয়া আ ার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। সমাজিব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৮১৮৯৩১৩৩৬
৮২ মাছা: জা া ল তাছিলমা আকতার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইিতহাস ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৭১১০৪৮৮৪২
৮৩ িচ া বালা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। েগাল ও পিরেবশ ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৭২৬৯০৯৯৪৬
৮৪ ফারজানা ইয়াসিমন ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। মেনািব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ১৭২৯১৭৩৫৫৩
৮৫ হািছনা আ ার ভাষক ১৯২০০১৪২৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় রা িব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭২২০৫৩২৬৯
৮৬ শায়লা লতানা ভাষক ১৯২০০১৩৩৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় বাংলা ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১২০১২৮৭০
৮৭ িজিনয়া ভাষক ১৯২০০১৩৬৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় েগাল ও পিরেবশ ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১১৫৭১১৬১



িমক 
নং

নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয়
আ ীকরেণর 

তািরখ
িনয়িমতকরেণর মাবাইল ন র

৮৮ রাকসানা খান ভাষক ১৯২০০১৩১৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ািণিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭৬৫৬০৮৮৯৪
৮৯ সায়মা ইসলাম ভাষক ১৯২০০১৩৪৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ব াপনা ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১২৪৬৫০২৪
৯০ মাসা ৎ হাসেন আরা ভাষক ১৯২০০১২৮৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় পদাথিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১৮৫৭১৬৬০
৯১ রাসিক ফরেদৗসী ভাষক ১৯২০০১১৮৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় গাহ  অথনীিত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১১৯৩২৭৩১
৯২ ইসমত জিরন র ভাষক ১৯২০০১০৬৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ইসলামী িশ া ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১৪৩১৭৯২১
৯৩ ফােতমা লতানা ভাষক ১৯২০০১১৩৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় উি দিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৫৫৩৩৮৮১৩২
৯৪ আকিলমা খা ন ভাষক ১৯২০০১০১৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় অথনীিত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১৩৩৮৫৫৬৪
৯৫ রশমা আ ার ভাষক ১৯২০০১৪৪৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় সমাজক াণ ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৫৫৮৫১৪৬১৬
৯৬ জাফরীন শহীদ ভাষক ১৯২০০১৪২৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় রা িব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১২৫২৭২৯৪
৯৭ সািনয়া রহমান ভাষক ১৯২০০১৩৩৫০৩ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় বাংলা ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৬৭১৮৫৬৩৪৪
৯৮ পািপয়া খা ন ভাষক ১৯২০০১১৩৫০৩ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় উি দিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭৩২৩৫৫৫৯৯
৯৯ আিমনা খা ন ভাষক ১৯২০০১৩৬৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় েগাল ও পিরেবশ ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৮৬০৫৬৬২
১০০ হািফজা মমতাজ ভাষক ১৯২০০১৩৪৫০৩ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় বাংলা ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭৭৫৯৯৮০৪৬
১০১ মাসাঃ স রন নসা ভাষক ২৫২০৩ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। অথনীিত ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৮২৮১১৯০৪৮

১০২ উে  সালমা ভাষক ২৫২১৮ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। সমাজক াণ ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৮২৮১১৯০৪০

১০৩ মেহরউন নসা বগম ভাষক ২৫২০৭ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইিতহাস ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৫৫৮৯৩১৬৫৫

১০৪ মাসাঃ সারিমন লতানা ভাষক ২৫২২২ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। উি দিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৭২০৪৫৭৫১৩

১০৫ ৗপদী ঢালী ভাষক ২৫২০০ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। বাংলা ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৭১৫২৯২৮৬১

১০৬ খান রাইয়া আ ার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ১৭১৭১২৬৯২২

১০৭ সািব াহার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ১৭৬৮১৮৪০৫৫

১০৮ িমজা েবরা লতানা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইংেরিজ ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ১৯১২৭৩৫৪৮৫

১০৯ সািবহা লতানা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ১৬৭৮০০৯৪৭৬

১১০ মাছাঃ শারিমন লতানা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। সমাজক াণ ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ১৭১২২৬৩৭০৮

১১১ িকেশারী মাহন ম ল ভাষক 25275 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ মােক ং 14/05/2013 11/1/2018 1720529699
১১২ সালমা িস ীকা ভাষক 25261 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 11/1/2018 1914030452
১১৩ kIKZ Aviv Rvnvb cÖfvlK 25240 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR imvqb 14/05/2013 20/12/2017 1711620610

১১৪ Kvgiæb bvnvi cÖfvlK 25243 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR gv‡K©wUs 14/05/2013 20/12/2017 1716194405

১১৫ †gvQv¤§r gvngy`v †eMg cÖfvlK 25250 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR Dw™¢̀ we`¨v 14/05/2013 20/12/2017 1914973631

১১৬ g‡bvqviv cvifxb cÖfvlK 25251 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR Mvn©̄ ’̈  A_©bxwZ 14/05/2013 20/12/2017 1725982666

১১৭ Avd‡ivRv Lvbg cÖfvlK 25254 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR cÖvwYwe`¨v 14/05/2013 20/12/2017 1716112850


