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১ জ ািত য় দবনাথ ভাষক 0027046 যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার পদাথিব ান ১৪/০৫/২০১৩ 15/04/2018 01716822073

২ Rbve ‡gvt kwidzj Bmjvg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR বাংলা 8/10/2015 - 01717-015644

৩  wkeksKi PµeZx© cÖfvlK cvskv miKvwi K‡jR বাংলা 8/10/2015 - 01715-255583

৪ ‡gvt Lwjjyi ingvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR বাংলা 8/10/2015 - 01715-224444

৫  ‡ejv‡qZ †nv‡mb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR বাংলা 8/10/2015 - 01718-759923
৬ ‡gvt Avãyj Lv‡jK cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR পদাথিব ান 8/10/2015 - 01716-449209
৭ ‡gvt Aveyj Kvjvg AvRv` cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রসায়ন 8/10/2015 - 01719-518350
৮  nvwdRyj Bmjvg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রসায়ন 8/10/2015 - 01714-718890
৯ ‡gvt Kz`iZ-B-b~i cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR উি দিব ান 8/10/2015 - 01712-965018
১০ ‡K.Gg.wejøvn Lvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR গিণত 8/10/2015 - 01713-542745
১১  wegj Kzgvi Kg©Kvi cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR গিণত 8/10/2015 - 01716-013351
১২  ‡g‡n`x nvmvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR েগাল ও পিরেবশ 8/10/2015 - 01712-666586
১৩  ‡gvt mvB ỳi ingvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR েগাল ও পিরেবশ 8/10/2015 - 01718-919365
১৪ W. †gvt gwbiæj Avjg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR েগাল ও পিরেবশ 8/10/2015 - 01729-505340
১৫ gbRyiæj Bmjvg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR েগাল ও পিরেবশ 8/10/2015 - 01712-340788
১৬ G,‡K,Gg kwidzj †gv‡k©̀ cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 8/10/2015 - 01711-372131
১৭  G,we,Gg dwi` Avn‡¤§` cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 8/10/2015 - 01728-444227
১৮  mg‡ik Kzgvi `vm cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 8/10/2015 - 01712-276471
১৯  ‡gvnv¤§` Avãi iDd cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR সমাজিব ান 8/10/2015 - 01712-340789
২০  †gvt mwn ỳi ingvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 01818-341449
২১  ‡gvt ‰Z‡qeyi ingvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 01716-768722
২২  ‡gvt Rûiæj nK Lvb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 01717-607133
২৩  iwdKzj Bmjvg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR রা িব ান 8/10/2015 - 01715-256744
২৪ G,‡K,Gg g‡bvqviæj Bmjvg cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR ব াপনা 8/10/2015 - 01712-596072
২৫ gynv¤§` †ZvRv‡¤§j †nv‡mb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR অথনীিত 8/10/2015 - 1718895106
২৬ Aveyj Kvjvg AvRv` cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR ব াপনা 8/10/2015 - 01714-563563
২৭ ‡gvt Avey eKi cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR িহসাবিব ান 8/10/2015 - 01714-222542
২৮ KzZze DwÏb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR িহসাবিব ান 8/10/2015 - 01714-718188
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২৯ ‡gvt †Zvdv‡¾j †nv‡mb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR মােক ং 8/10/2015 - 01717-513404
৩০ gynv¤§` bvwRi DwÏb cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR দশন 8/10/2015 - 01716-617837
৩১ ‡gvnv¤§` nv¾vR gyb&mx cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR অথনীিত 8/10/2015 - 01718-534858
৩২ Avãyj KzÏym †gvjøv cÖfvlK - cvskv miKvwi K‡jR ইসলামী িশ া 8/10/2015 - 01937-658686
৩৩ হা দ রহান মক ল ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ দশন 27/03/2016 1718160061
৩৪ মা: কাম ামান ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ ব াপনা 27/03/2016 1712856188
৩৫ মা: আ ল বারী চৗ রী ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া 27/03/2016 1714711773
৩৬ মা: এনা ল হক ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 27/03/2016 1945675157
৩৭ মা: এনা ল হক ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ উৎপাদন ব াপনা 27/03/2016 171207974
৩৮ মা: মাহ র রিশদ ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ বাংলা 27/03/2016 172727504
৩৯ মা: জিসম উি ন ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ রা িব ান 27/03/2016 1712637983
৪০ উ ল মার দাস ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ ইংেরিজ 27/03/2016 1714755534
৪১ ত য় রায় িম ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ রা িব ান 27/03/2016 172409295
৪২ তৗিহদ আহেমদ ভাষক রা পিত আব ল হািমদ সরকাির কেলজ বাংলা 27/03/2016 1710096768
৪৩ ‡gvnv¤§` †gveviK †nv‡mb cÖfvlK 16400141801 eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv রসায়ন 1819456814

৪৪ ‡gvt iweDj Avjg cÖfvlK 18136133020 eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv বাংলা 1781193263
৪৫ ‡gvt Rv‡q`yj nK cÖfvlK 18136156067 eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv িহসাবিব ান 1842945410
৪৬ kvgxgyi ingvb cÖfvlK 18136144019 eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv সমাজ ক াণ 1728008846
৪৭ ‡gvnv¤§` Be‡b Iqv`y` cÖfvlK eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv গিণত 1660008161
৪৮ wbweZv PµeZ©x cÖfvlK eiæov knx` ¯§„wZ miKvwi K‡jR, Kzwgjøv িহসাবিব ান 1684887343
৪৯ এ. ক.এম. ফয় ল হক ভাষক 17135109051 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ইংেরিজ 01913873735
৫০ মা:শহী ল ইসলাম ভাষক 17135144022 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজ ক াণ 01917533999
৫১ অিমত চ ভাষক 17135141023 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ রসায়ন 01687239319
৫২ মা: শিহ ল আলম ভাষক ২৭০৩৭ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১২৭০৩১৪১
৫৩ মা: গালাম মা দ ম মদার ভাষক ২৭০৩১ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১১৩৫৩৮৪৫
৫৪ মা: রজাউল কিরম ভাষক ২৭০৪০ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১১১৭৮৫৮০
৫৫ মা: মা ার আলী ভাষক ২৭০২৭ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 15/04/2018 ১৭৪৮৯৪৮১৮১
৫৬ অ ল মার গালদার ভাষক ২৭০৪৯ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইিতহাস 14/05/2013 15/04/2018 ১৮১৯৭০৩০৫১
৫৭ মা: হায়দার আলী ভাষক ২৭০২৫ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইসলােমর ইিতহাস 14/05/2013 15/04/2018 ১৯২০৯৫৯৬০৬
৫৮ মাহা দ মাহ র রহমান ভাষক ২৭০৪৭ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ উি দিব ান 14/05/2013 15/04/2018 ১৭২১৭৫৩২৫২
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৫৯ মা: শহী ল ইসলাম ভাষক ২৭০৩৩ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৮৬২৩৫৬৯
৬০ এ,এস,এম, শাহা ীন ভাষক ২৭০৪৫ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ রসায়ন 14/05/2013 15/04/2018 ১৭২১৫৩৪৩৭২
৬১ মা: রজাউল কিরম ভাষক ২৭০৩৬ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ িষ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৫৪৮৪১৭৬
৬২ মা: আ র রহমান ভাষক ২৭০৪৮ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ গিণত 14/05/2013 15/04/2018 ১৯১২৯৪৩৫৫৩
৬৩ মা: সাহী ামান ভাষক ২৭০১৪ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১২৬৫৮৯৫৪
৬৪ মা: আ  জাফর িছি ক ভাষক ২৭০২২ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ রা িব ান 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৯২৬৯০২৫
৬৫ মা: িমজা র রহমান ভাষক ২৪৯২৫ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ অথনীিত 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৮৬৭৬২১৮
৬৬ হাসান জিহর উ ীন আহ দ ভাষক ২৭০৫০ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইিতহাস 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৮১৮১৪৭০
৬৭ এ,এস,এম, আশরা ামান ভাষক ২৭০২৬ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইসলােমর ইিতহাস 14/05/2013 15/04/2018 ১৮২৮১১৭৫৮৭
৬৮ মা: রাক ামান ভাষক ২৭০৩৮ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৪৯৭১৭১৮
৬৯ মাহা: মা ফ হােসন ভাষক ২৭০১৫ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 15/04/2018 ১৯১৩৩৩৬৮৪০
৭০ মাহা দ গালাম মা ফা ভাষক ২৭০২৮ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 15/04/2018 ১৭৬১৮৯৬৯৯৫
৭১  মা: আিজ র রহমান ভাষক ২৭০৪১ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭২৫১৮৮৩১২
৭২ মা: সালায়মান কিবর ভাষক ২৭০৪৪ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ িফ া  এ  াংিকং 14/05/2013 15/04/2018 ১৭৭৪৯৩৩২৩১
৭৩ মাহা দ আ  জাফর ভাষক ২৭০২৯ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১০৭৮৫৩১৬
৭৪ মা: আ ল গ র ভাষক ২৭০১৭ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইংেরিজ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৬৭০৩৪০৬
৭৫ মা: সিল ামান ভাষক ২৭০১৯ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ইংেরিজ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭২১৫১৫৩১১
৭৬ মা: দিবর উি ন ভাষক ২৭০২৪ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ রা িব ান 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৬০৭১২৯৮
৭৭ মা: আিশক মাহ দ ভাষক ২৭০৪৩ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৪৯৬০৭০৭
৭৮ মা: রাক ামান ভাষক ২৭০৩৪ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ সমাজ ক াণ 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৮৬০৮৫৯৮
৭৯ মা: িসি র রহমান ভাষক ২৭০১৬ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭১৮০০৩২৮১
৮০ মা: আলীম রজা ভাষক ২৭০৪২ সরকাির বীরে  র মাহা দ িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/04/2018 ১৭৩৪২১৫১২৩

৮১ মাঃ আিজ র রহমান ভাষক 25150 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ দশন 14/05/2013 15/02/2018 01724-402221

৮২ মাঃ ইিলয়াচ গিণ ভাষক 25154 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ দশন 14/05/2013 15/02/2018 01914-470304

৮৩ মাঃ শাহী র রহমান ভাষক 25149 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ অথনীিত 14/05/2013 15/02/2018 01765-513099

৮৪ মাঃ আ র রহমান ভাষক 25158 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ অথনীিত 14/05/2013 15/02/2018 01714-836000

৮৫ আ  হািমদ মাঃ আল গা ালী ভাষক 25160 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ রা িব ান 14/05/2013 15/02/2018 01716-130110

৮৬ মাঃ শওকত আলী ভাষক 25229 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 15/02/2018 01923-859689

৮৭ ল আিমন ভাষক 25163 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 15/02/2018 01719-759508
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৮৮ মাঃ মা ন-উর-রশীদ ভাষক 25155 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইিতহাস 14/05/2013 15/02/2018 01717-527401

৮৯ মাহাঃ জািহ ল আলম ভাষক 25153 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/02/2018 01718-755290

৯০ মাঃ বারহান উ ীন ভাষক 25171 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ গিণত 14/05/2013 15/02/2018 01914-016987

৯১ মাঃ সিলম কবীর ভাষক 25140 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ গিণত 14/05/2013 15/02/2018 01729-683555

৯২ এ.এফ.এম.আছা র রহমান ভাষক 25162 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 15/02/2018 01715-421992

৯৩ মাঃ িমজা র রহমান ভাষক 25159 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 15/02/2018 01921-713172

৯৪ মাঃ আ  সাঈদ আজাদ ভাষক 25168 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ উি দিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01710-382682

৯৫ মাঃ আ ল কালাম ভাষক 25167 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ পদাথিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01920-262938

৯৬ ামল মার ম মদার ভাষক 25142 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ পদাথিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01717-259382

৯৭ মাঃ রােহন উ ীন ভাষক 25146 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ সমাজিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01712-591566

৯৮ এস.এম. মা ন কবীর ভাষক 25141 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ সমাজিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01728-603736

৯৯ মাঃ মা ািফ র রহমান ভাষক 25164 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ রসায়ন 14/05/2013 15/02/2018 01726-876221

১০০ হাঃ সিলম রজা ভাষক 25147 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইংেরিজ 14/05/2013 15/02/2018 01912-620372

১০১ হাঃ ওমর ফা ক ভাষক 25228 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ রা িব ান 14/05/2013 15/02/2018 01931-435462

১০২ রিজত মার ভাষক 25156 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01718-773047

১০৩ মাহা দ আজা র রহমান ভাষক 25152 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 15/02/2018 01924-401494

১০৪ মাঃ শা জালাল ভাষক 25151 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 15/02/2018 01718-454646

১০৫ মাঃ মিম ল ইসলাম ভাষক 25143 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 15/02/2018 01718-375921

১০৬ মাঃ নাজ ল দা ভাষক 25157 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 15/02/2018 01714-633993

১০৭ মাহাঃ হািব র রহমান ভাষক 25161 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 15/02/2018 01725-399866

১০৮ মাঃ িজয়াউর রহমান ভাষক 25161 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 15/02/2018 01758-274589

১০৯ মাঃ নািজর উ ীন ভাষক 25169 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ সমাজ ক াণ 14/05/2013 15/02/2018 01712-599697

১১০ মাঃ তিহ ল ইসলাম ভাষক 25166 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ সমাজ ক াণ 14/05/2013 15/02/2018 01712-525950

১১১ মাহাঃ জািহ ামান ভাষক 25226 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ মােক ং 14/05/2013 15/02/2018 01740-963127

১১২ জাহা ীর আলম ভাষক 25227 সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ মােক ং 14/05/2013 15/02/2018 01718-450548
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১১৩ মাঃ ওমর ফা ক ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ািণিব া 14/05/2013 না 01916-503737

১১৪ হাঃ মিন ামান ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 না 01723-347907

১১৫ সা  মার শমা ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 না 01705-140105

১১৬ িনিখল মার পাল ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ইিতহাস 14/05/2013 না 01722-423978

১১৭ জয়  মার গা ঁলী ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 না 01716-102885

১১৮ মাঃ শািম ল হক ভাষক নাই সরকাির বীরে  শহীদ হািম র রহমান িডি  কেলজ ব াপনা 14/05/2013 না 01718-939328

১১৯ জ ািত য় দবনাথ ভাষক 27046 যেশার সরকাির িস  কেলজ, যেশার পদাথিব ান 14/05/2013 ১৫.০৪.২০১৮ 1716822073
১২০ মাহা দ আতাউর রহমান িময়া ভাষক ১৭২০০১৫৬৫০৩ ফিরদ র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ১১/১০/১৩ ০৬/০৬/১৭ ১৭১৬৩৪১৫৭৮
১২১ মাহা দ জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৭২০০১৩৬৫০১ ফিরদ র সরকাির কেলজ েগাল ও পিরেবশ ১১/১০/১৩ ০৬/০৬/১৭ ১৭১২৩৮৫১৮১
১২২ মাহা দ খায় ল হক ভাষক 27076 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ বাংলা 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭২১০৮৩৬৫০
১২৩ হা দ আিজ ল হক ভাষক 27090 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ ইংেরিজ 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১১১৭৬৪৪৪
১২৪ মাহা দ জিহ ল হক আসলাম ভাষক 27077 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ রা িব ান 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১৮৬২১৩৯৪
১২৫ মাঃ আিত র রহমান পলাশ ভাষক 27078 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ অথনীিত 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১২১১৪৩৫৩
১২৬ অিসত চ  পােটায়ারী ভাষক 27081 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ দশন 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭৩৪৫৩৪২৪৩
১২৭ মাঃ সালায়মান হােসন ভাষক 27082 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭২২১৯৯০২৬
১২৮ মাঃ আিম ল হক ভাষক 27083 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১৭২৭৯৫৩৮
১২৯ মীর রািহ ল ইসলাম ভাষক 27085 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ িহসাবিব ান 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১২৬৫৮৫০০
১৩০ মাঃ জাহা ীর হাসান ভাষক 27088 সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ রসায়ন 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ ১৭১৭৩৮৬০৭৪
১৩১ িগয়াস মাহ দ েবল ভাষক সরকাির হাজী আ ল আিজজ খান িডি  কেলজ অথনীিত 14/05/2013 ১৭১৮০৯১০১৭
১৩২ মাঃ দিলল উ ীন ভাষক ২৫১৮০ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা অথনীিত 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০1911-437217
১৩৩ এস এম জািহ ল ইসলাম ভাষক ২৫১৭৫ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা বাংলা 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০1৭২৭-০১২২৭০
১৩৪ মাঃ িসরা ল ইসলাম ভাষক ২৫১৮৪ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা দশন 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১০-৮৫১৩৯১
১৩৫ ড. মাঃ নাজ ল আহসান ভাষক ২৫১৮৩ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা দশন 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১২-৫০৭৪০৩
১৩৬ ঃ সাইন শখ ভাষক ২৫১৮২ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৯১৮-৪২৬৭৮৭
১৩৭ মাঃ আিন ামান ভাষক ২৫১৮৭ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা পিরসং ান 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১২-৭৫১৯২৬
১৩৮ মাঃ আেনায়ার হােসন ধা ভাষক ২৫১৭৬ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ইংেরিজ 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১২-৫৬২৭৯৭
১৩৯ খা কার ল আহেমদ ভাষক ২৫১৯৫ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা উি দিব ান 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১২-৭৫১৯২৫
১৪০ শখ মাঃ মা ম আহেমদ ভাষক ২৫১৮৮ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১১-৪৮৩১২৭
১৪১ শখ রােশ ামান ভাষক ২৫১৭৭ সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ইংেরিজ 14/05/2013 ১৬/১০/২০১৭ ০১৭১২-৫১৫৩১২
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১৪২ কাজী মাঃ ফা ক ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ইসলামী িশ া 14/05/2013 --- ০১৭১৬-১৮৪৯৫৭
১৪৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা ব াপনা 14/05/2013 --- ০১৭১২-৬৯৯১৯৭
১৪৪ সয়দ ািফ র রহমান ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান 14/05/2013 --- ০১৯১১-৮০৪৭২৮
১৪৫ সয়দ আিন র রহমান ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান 14/05/2013 --- ০১৯১১-৮৪৮১০০
১৪৬ িব ল মার সানা ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা অথনীিত 14/05/2013 --- ০১৭২৮-৯৯১৭৭২
১৪৭ তপন কয়াল ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান 14/05/2013 --- ০১৭১২-৬৮৬৮৭০
১৪৮ সরদার আেরাজ আলী ভাষক --- সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, লনা িহসাবিব ান 14/05/2013 --- ০১৯১৩-৪০৫৮২২
১৪৯ মােরশ ম ল      ভাষক ২৭০৫২ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। গিণত 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭১৮৮৪৬১৫৭
১৫০ িনরাপদ ম ল      ভাষক ২৭০৫৩ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। িহসাবিব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯২২৪৮১৩৪৩
১৫১ শশাংক শখর হালদার      ভাষক ২৭০৫৪ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। গিণত 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭১৮৩১৭৭৬০
১৫২ িবকাশ চ  বাছাড়      ভাষক ২৭০৫৫ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। রসায়ন 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯১২২৫৬৫৭৭
১৫৩ গািব  চ  জায়ারদার      ভাষক ২৭০৫৬ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। পদাথিব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭১৮৭৭৬২৯৬
১৫৪ রাধাকা  ম ল      ভাষক ২৭০৫৮ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। বাংলা 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭১৬৫৫১১৫৯
১৫৫ রজত মার পাল      ভাষক ২৭০৫৯ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। ইিতহাস 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭৪১২৭০৩১৮
১৫৬ দব ত মার রায়      ভাষক ২৭০৬০ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। ইিতহাস 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭৬৩৮১৪৪১১
১৫৭ চ ল কাি  পাইক      ভাষক ২৭০৬১ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। রা িব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭১৩৬৩৪৩৬৬
১৫৮ তপন মার গাইন      ভাষক ২৭০৬২ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। রা িব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৭২৭০১২৭৪৩
১৫৯ দবাশীষ ম মদার      ভাষক ২৭০৬৪ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। সং ত 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯১৩৯৫৪১৪১
১৬০ উৎপল কাি  ব      ভাষক ২৭০৬৬ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। ব াপনা 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯২০১১৭১৪৯
১৬১ সত িজৎ রায়      ভাষক ২৭০৬৮ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। দশন 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯৮৫৫৪৯৫৩৯
১৬২ মা: মাহ বর রহমান      ভাষক ২৭০৬৯ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯১৫০৪৭০২১
১৬৩ মাখন লাল ম ল      ভাষক ২৭০৭৪ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। সমাজিব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯১৬১০২৪৬৯
১৬৪ উমাপদ ম ল      ভাষক ২৭০৭০ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। সমাজিব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯২৪১৮৭১৮৫
১৬৫ স জ কাি  শীল ভাষক ২৭০৭২ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। ইংেরিজ 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯২৩৯৪২১৫৯
১৬৬ অবনী রায়      ভাষক ২৭০৭৩ সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। উি দিব ান 14/05/2013 ১৬/০৪/ ২০১৮ ১৯২৪১৮৫৪৪৩
১৬৭ অ  মার বাছাড়      ভাষক 0 সরকাির এল, িব, ক িডি  মিহলা কেলজ,দােকাপ, লনা। রা িব ান 14/05/2013 ০ ১৭৩১৩৬৬৭২৫
১৬৮ ামল মার িব াস ভাষক 00022560 সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ ব াপনা ২২/১২/২০১১ ৩০/০৩/২০১৬ 01746934606
১৬৯ মা: আ ল মিজদ ভাষক 1900400128309 সরকাির ননহার মিহলা কেলজ,িঝনাইদহ পদাথিব ান ০১৭৩১-৯২২৮৭৯
১৭০ এ. ক.এম. িগয়াসউ ীন চৗ রী ভাষক ১৭২০০১৩৪৫০১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ব াপনা 10/11/2013 6/6/2017 01718230067
১৭১ িদিলপ মার দাস ভাষক ১৭২০০১১৯৫০১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র গিণত 10/11/2013 6/6/2017 01721575699
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১৭২ ড. হাঃ ইউ ফ আলী ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ ইসলামী িশ া ০৮/১০/২০১৫ ০১৮১৮৪২৪২২০

১৭৩ মাঃ জাকািরয়া ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ অথনীিত ০৮/১০/২০১৫ ০১৭১২৯১২১০১

১৭৪ মাঃ মা ন কিবর ভাষক শহীদ এ.এইচ.এম. কামা ামান সরকাির িডি  কেলজ িষ ০৮/১০/২০১৫ ০1718787320
১৭৫ গাজী শিহ ল হাসান ভাষক ০০০২৫২৮৩ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ দশন ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১৬-৬০৫২২৪
১৭৬ এস.এম. নাজ ল হাসান জা ভাষক ০০০২৫২৮০ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ািণিব া ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭৩৬-৭৪৬৯৬০
১৭৭ নশী ওবায় র রহমান ভাষক ০০০২৪৯২৬ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ িষ ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১৬-৯৭০২৩৪
১৭৮ মাঃ ামান ভাষক ২৫২৮৮ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ইিতহাস ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৯১৪-১১১৭১১
১৭৯ এম.এম. তাির ল আলম ভাষক ০০০২৪৯২৭ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ সমাজিব ান ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৯১২-৯০৮৬৭৭
১৮০ মাঃ ইরাদৎ হােসন ভাষক ০০০২৫২৯১ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ মােক ং ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭৬৫-৫৭৬৩২৬
১৮১ খ ন আিম ল ইসলাম ভাষক ০০০২৭০৭৫ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ মােক ং ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১৪-৯১৯৭৮১
১৮২ মাঃ খায় ামান ভাষক ০০০২৫২৯৫ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ রা িব ান ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১২-৬২৭৯৭৯
১৮৩ পী য কাি  রায় ভাষক ০০০২৫২৯৬ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ বাংলা ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১৫-৬৪৭৩৪০
১৮৪ হাঃ খায় ামান ভাষক ০০০২৫২৯৮ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ইসলামী িশ া ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৯২০-৪৩১৬৫৯
১৮৫ মাঃ কবীর হােসন ভাষক ২৫২৯৭ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ ইিতহাস ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭১৪-৬৬১৪৬২
১৮৬ কাজী সােহল রানা ভাষক ০০০২৫২৯৯ লাহাগড়া সরকাির আদশ কেলজ িহসাবিব ান ১১/১০/২০১৩ ২২/১০/২০১৭ ০১৭৮৬-২০৮৩৯১
১৮৭  মাহা দ আ  সােয়ম ভাষক 27080  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা দশন 14/05/2013 14/05/2013 01714-498877
১৮৮ মাঃ আকতা ামান ভাষক ২৭০৩০ কলােরায়া সরকাির কেলজ দশন ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৭১৩৯০৩১৯৭
১৮৯ হা দ এমদাদ হােসন ভাষক 18200144501 চরফ াসন সরকাির কেলজ সমাজ ক াণ 10/11/2013 2/15/2018 1728682767
১৯০ হাছাইন হা দ জািকর ভাষক 18200109501 চরফ াসন সরকাির কেলজ ইংেরিজ 10/11/2013 2/15/2018 1716412089
১৯১ মাঃ কাম ামান ভাষক 18200113501 চরফ াসন সরকাির কেলজ উি দিব ান 10/11/2013 2/15/2018 1716919585
১৯২ মাঃ মিহউি ন ভাষক 18200119501 চরফ াসন সরকাির কেলজ গিণত 10/11/2013 2/15/2018 1734016572
১৯৩ মাহা দ বা ল ইসলাম ভাষক 18200138501 চরফ াসন সরকাির কেলজ মােক ং 10/11/2013 2/15/2018 1717050487
১৯৪ মাঃ কামাল উি ন ভাষক 18200133502 চরফ াসন সরকাির কেলজ বাংলা 10/11/2013 2/15/2018 1718130382
১৯৫ মাঃ নজ ল ইসলাম ভাষক 18200136501 চরফ াসন সরকাির কেলজ েগাল ও পিরেবশ 10/11/2013 2/15/2018 1716639703
১৯৬ হা দ লিফকার আলী ভাষক 18200142502 চরফ াসন সরকাির কেলজ রা িব ান 10/11/2013 2/15/2018 1717240457
১৯৭ মাঃ কামাল হােসন ভাষক 18200146502 চরফ াসন সরকাির কেলজ সমাজিব ান 10/11/2013 2/15/2018 1740807262
১৯৮ মাহা দ িমজা র রহমান ভাষক 18200119502 চরফ াসন সরকাির কেলজ গিণত 10/11/2013 2/15/2018 1788707561
১৯৯ শা  মাঃ মাশােরফ হােসন ভাষক 18200141502 চরফ াসন সরকাির কেলজ রসায়ন 10/11/2013 2/15/2018 1712434623
২০০ মাঃ মিহউি ন ভাষক 18200146501 চরফ াসন সরকাির কেলজ সমাজিব ান 10/11/2013 2/15/2018 17148457410
২০১ মাহা দ ইকবাল হােসন ভাষক 18200110501 চরফ াসন সরকাির কেলজ ইিতহাস 10/11/2013 2/15/2018 1716294489
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২০২ আ াহ আল আসাদ ভাষক 18200101502 চরফ াসন সরকাির কেলজ অথনীিত 10/11/2013 2/15/2018 1755888896
২০৩ মাঃ মিনর হােসন ভাষক 18200142501 চরফ াসন সরকাির কেলজ রা িব ান 10/11/2013 2/15/2018 1711071216
২০৪ মাহা দ উ াহ ভাষক 18200133503 চরফ াসন সরকাির কেলজ বাংলা 10/11/2013 2/15/2018 1728682969
২০৫ মাহা দ আতাউর রহমান িময়া ভাষক ১৭২০০১৫৬৫০৩ ফিরদ র সরকাির কেলজ িহসাবিব ান ১১/১০/১৩ ০৬/০৬/১৭ ১৭১৬৩৪১৫৭৮
২০৬ মাহা দ জািহ ল ইসলাম ভাষক ১৭২০০১৩৬৫০১ ফিরদ র সরকাির কেলজ েগাল ও পিরেবশ ১১/১০/১৩ ০৬/০৬/১৭ ১৭১২৩৮৫১৮১
২০৭ আ ল হাছনাত হা দ রজওয়ান উি ন ভাষক 22254 ল ী র সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া ০৭/০৬/১০ ২৭/০৬/১৩ ১৭১৪৮০৭৪৫২

২০৮ অ প মার িব াস সহ. ধান িশ ক ২০১৬৫০৯৩৪০ শখ হািসনা সরকাির বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ দশন ২৬/০৮/২০১৫ ২৬/০৮/২০১৫ ১৭৩৪০৪৬৪৬৮
২০৯ ড. রজাউল কিরম ভাষক 17200106502 সরকাির শহীদ সহরাওয়াদ  কেলজ, ঢাকা ইসলামী িশ া 11/10/2013 6/6/2017 1712532770
২১০ এ. ক.এম. িগয়াসউ ীন চৗ রী ভাষক ১৭২০০১৩৪৫০১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র ব াপনা 10/11/2013 6/6/2017 01718230067
২১১ িদিলপ মার দাস ভাষক ১৭২০০১১৯৫০১ সরকাির ইয়ািছন কেলজ, ফিরদ র গিণত 10/11/2013 6/6/2017 01721575699
২১২ মাহা দ আিজ ল হক পােটায়াির ভাষক ২৭০১৮ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার ইংেরিজ ১৪/০৫/২০১৩ ১৫/০৪/২০১৮ ১৭১৯১৯৪৯৭৭
২১৩ মা: আব ল আিজজ সরকার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ব াপনা ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৫০০৮৬৫২
২১৪ মা: সাগর হােসন ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ব াপনা ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৮৩৩১৯৩৩
২১৫ মা: িসরা ল ইসলাম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ব াপনা ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৭৩০৭১৭৪
২১৬ রউি ন মা া ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। অথনীিত ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৮১৯৪৪৭২০৮
২১৭ এস এম শামীম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইস: ইিতহাস ও সং িত ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭৭৭৪১২৮৭৮
২১৮ হা: আখতা ামান িমঞা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইসলামী িশ া ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭৪৮৯৮৫৮২৩
২১৯ মা: াে র হােসন ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইসলামী িশ া ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১২৬২০৯৪৯
২২০ হিরচ দ ম ল ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। রা িব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৬৯৯৩০০৯
২২১ শাহাদাৎ হােসন মা া ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। সমাজিব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১২০৪২১৯৮
২২২ এম এ হাসান ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। ইিতহাস ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১২২৭৩৪২৮
২২৩ পংকজ মার িব াস ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। েগাল ও পিরেবশ ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৬০৩৫৭৮৫
২২৪ মা: শহীদ সরওয়ার ম মদার ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। িহসাবিব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১১৭০৯২৩৬
২২৫ এ, , এম, ওয়ােহ ল আলম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। গিণত ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭৩২৪৭৭৭৮৭
২২৬ মা: কিবর হােসন কােদরী ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। পদাথিব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১২৫৩৬১২০
২২৭ মা: িমজা র রহমান ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। রসায়ন ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১২৬৩৩০২৯
২২৮ মা: মিফ ল ইসলাম ঞঁা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, প বী, ঢাকা। উি দিব ান ২৪/০৩/১৬ ি য়াধীন ০১৭১৬৩৬৫৯০০
২২৯ হা দ আ  সাইদ িসি কী ভাষক ১৯২০০১১০৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ইিতহাস ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৬১২২৪১৮
২৩০ মা: িব াল হােসন ভাষক ১৯২০০১২৮৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় পদাথিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭৩৮৮১২৬৩০
২৩১ মাহা দ হািব র রহমান ভাষক ১৯২০০১০৯৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ইংেরিজ ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭২৫০০৫৩৫৩
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২৩২ আসা ামান ভাষক ১৯২০০১০১৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় অথনীিত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৬৬৪০৭৪৬
২৩৩ মাহা দ মা ািফ র রহমান তা কদার ভাষক ১৯২০০১১৯৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় গিণত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১৩৯৭০০৯২
২৩৪ মাহা দ জািকয়ার হােসন ভাষক ১৯২০০১৪৬৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় সমাজিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭৬৮০৬৭৯৬১
২৩৫ তােয়জ উি ন আহ দ ভাষক ১৯২০০১৩৪৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ব াপনা ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৭৬২৮১৩০
২৩৬ মা: শহী াহ কায়সার ভাষক ১৯২০০১৪১৫০১ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় রসায়ন ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১২৯৬৬০৬
২৩৭ সালায়মান িময়া ভাষক ১৯২০০১৫৬৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় িহসাবিব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৪৮৭৫৬১৯
২৩৮ মা: জািহদ হাছাইন খান ইউ ফ জাই ভাষক ১৯২০০১১৯৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় গিণত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৯১১৫২৬২২৫
২৩৯ মাহা দ আল আিমন চৗ রী ভাষক ১৯২০০১০৬৫০২ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় ইসলামী িশ া ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৮৮১৫৮৪৩
২৪০ মা: েবল িময়া ভাষক ১৯২০০১৪২৫০৩ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় রা িব ান ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৭৪৭৯৭৮৩
২৪১ মা: মা দ রানা ভাষক ১৯২০০১০১৫০৩ সরকাির শখ ফিজলা ন নসা িজব মিহলা মহািব ালয় অথনীিত ১১/১০/২০১৩ ২০/০২/২০১৯ ১৭১৪৭৮৩৬০৮
২৪২ মাহা দ মাশাররফ হােসন ভাষক ১৮২০০১৩৩৫০৪ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র বাংলা ১১/১০/২০১৩ ২৯/১১/২০১৮ ০১৭২৬-৫০৯৭২৪

২৪৩ খা কার বা ল হােসন ভাষক ১৭২০০১৪১৫০১ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র রসায়ন ১১/১০/২০১৩ ০৬/০৬/২০১৭ ০১৭১৬-৪৮৪৯৪৮

২৪৪ গাপাল চ  ম ল ভাষক ২৫২০১ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইংেরিজ ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১১-৩০৯৫৩৪

২৪৫ মাঃ ইি স আলী ভাষক ২৫২২৪ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। গিণত ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৯১৮-৭৯৩৪৩৫

২৪৬ মাঃ মাহ দ হােসন ভাষক ২৫২০৬ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইিতহাস ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৬-০৭০৩১৬

২৪৭ মাঃ সাহাদত হােসন সখ ভাষক ২৫২০২ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। রা িব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৯৫০-৭৯১৭২২

২৪৮ জনাব িবকাশ চ  রায় ভাষক সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। অথনীিত ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৮২৮-১১৯০২০

২৪৯ চৗ রী এনা ল হক উদয় ভাষক ২৫২১৩ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১০-১২৫১২৯

২৫০ অ ল চ  িব াস ভাষক ২৫১৯৯ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। বাংলা ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৮২৮-১১৯০৭১

২৫১ অেশাক মার রায় ভাষক ২৫২১০ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। দশন ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৯-৩৯৩৪৩৪

২৫২ মাঃ আিজ ল হক ভাষক ২৫২১৯ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। পদাথিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৯২১-৯১৮৯৭৫

২৫৩ মাঃ জাহা ীর মা া ভাষক ২৫২০৮ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইস: ইিতহাস ও সং িত ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৬-৭০১১১১

২৫৪ অিখল মার সাহা ভাষক ২৫২২৩ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। পিরসং ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৬-৭৮০৪২৬

২৫৫ মাঃ এনা ল হক ভাষক সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ইসলামী িশ া ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৬-৬৪১০০১

২৫৬ দীপংকর মার দাশ ভাষক ২৫২১৬ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৭১৭-৬৬৮৫৮৫

২৫৭ মাঃ বদ ল ইসলাম ভাষক ২৫২১৪ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৮২৮-১১৯০০৩

২৫৮ সজল বরণ িম ী ভাষক সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা। রসায়ন ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৮২৮-১১৯০০৯

২৫৯ রনিজৎ মার সরকার ভাষক ২৫২১৭ সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ০১৮৬৬-৪৩১১৯৪

২৬০ মাঃ শির ল ইসলাম ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা সমাজ ক াণ ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৯৬৬-৮৬৩২১১

২৬১ পলাশ মার সন ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৭৩১-৩৪৫১৬৪
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২৬২ িব দাস রায় ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৭১৮-৯২৭৬২৬

২৬৩ িব ব ম ল ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৭১৬-৫৬১২১২

২৬৪ কা  মার সাহা ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৯১১-৫০৯৯৬৮

২৬৫ মাহা াদ নী ামান ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা ব াপনা ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৯১৮-৬০৬০৯০

২৬৬ উ ম মার িব াস ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা সমাজ ক াণ ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৭১৬-৮০৩৮২৪

২৬৭ মাঃ ফা ক হােসন ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা িহসাবিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৯১৬-০৫২৯২৮

২৬৮ মাঃ িজয়াউর রহমান ভাষক ি য়াধীন সরকাির ব ব  কেলজ, পসা, লনা সমাজ ক াণ ১৪/০৫/২০১৩ ি য়াধীন ০১৭১৮-৭৭৫৫১১

২৬৯ মা: মিন ল ইসলাম ভাষক 25272 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ব াপনা 14/05/2013 11/1/2018 1720577179
২৭০ মা ফা রজাউল ইসলাম ভাষক 25267 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 11/1/2018 1720577086
২৭১ শখ আফছার উ ীন ভাষক 25270 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ িষ 14/05/2013 11/1/2018 1720529681
২৭২ ম র রহমান ভাষক 25256 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ইংেরিজ 14/05/2013 11/1/2018 1718553318
২৭৩ মা: আসা ামান ভাষক 25274 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ব াপনা 14/05/2013 11/1/2018 1978334080
২৭৪ মা: িস ী ল ইসলাম ভাষক 25273 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ব াপনা 14/05/2013 11/1/2018 1711189070
২৭৫ মা: আকবর হােসন ভাষক 25262 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 14/05/2013 11/1/2018 1749158750
২৭৬ শ ীদান  ম ল ভাষক 25255 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ বাংলা 14/05/2013 11/1/2018 1720510874
২৭৭ এম,এম, আ ল কােশম ভাষক 25257 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ রা িব ান 14/05/2013 11/1/2018 1911567796
২৭৮ িব  মার িব াস ভাষক 25258 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ রা িব ান 14/05/2013 11/1/2018 1717488565
২৭৯ মা: িমজা র রহমান ভাষক 25260 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ অথনীিত 14/05/2013 11/1/2018 1720529680
২৮০ মা: আ াহ আল ফা ক ভাষক 25264 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ ইসলামী িশ া 14/05/2013 11/1/2018 1720529697
২৮১ মা: আ ল বাসার ভাষক 25266 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ েগাল ও পিরেবশ 14/05/2013 11/1/2018 1720529690
২৮২ মা: আ ল হােসন ভাষক 25268 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ মেনািব ান 14/05/2013 11/1/2018 1720529678
২৮৩ মা: ইউ ফ আলী শখ ভাষক 25269 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ মেনািব ান 14/05/2013 11/1/2018 1922302110
২৮৪ মা: রিফ ল ইসলাম ভাষক 25276 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ পদাথিব ান 14/05/2013 11/1/2018 1715609496
২৮৫ মা: আ  সাইদ ভাষক 25265 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ দশন 14/05/2013 11/1/2018 1712785316
২৮৬ শখ িগয়াস উ ীন ফা ক ভাষক 27008 ামনগর সরকাির মহসীন িড ী কেলজ রসায়ন 14/05/2013 11/1/2018 1720510865
২৮৭ মাঃ সাজজাদ হােসন ভাষক ২৫১০৫ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ পিরসং ান ২৬/০৬/২০১২ 7/3/2016 ০১৭১০-০৩৩৭৮৯
২৮৮ মাঃ নািহদ আনদািলব ভাষক ২৫১২১ িজবনগর সরকাির িডি  কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ২৬/০৬/২০১২ 7/3/2016 ০১৯৮৮-৪০৯৭৭২
২৮৯ †gv: mvBdzj Bmjvg cÖfvlK 25236 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR রা িব ান 14/05/2013 20/12/2017 1711273994

২৯০ kvgxg Avn‡g` cÖfvlK 25239 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR দশন 14/05/2013 20/12/2017 1736101632

২৯১ †gv: Bg`v`yj nK †PŠayix cÖfvlK 25241 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR পদাথিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1712970537
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২৯২ mgxi PµeËx© cÖfvlK 25242 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR মেনািব ান 14/05/2013 20/12/2017 1712893815

২৯৩ †K,Gg, nvweeyi ingvb cÖfvlK 25245 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR সমাজ ক াণ 14/05/2013 20/12/2017 1712845812

২৯৪ †gvnv¤§` Avidvbyi ingvb cÖfvlK 25246 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR িহসাবিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1711118916

২৯৫ †gvnv¤§` kvgmyj nK cÖfvlK 25247 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR অথনীিত 14/05/2013 20/12/2017 1718357738

২৯৬ †gvnv¤§` AwjDi ingvb cÖfvlK 25248 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR দশন 14/05/2013 20/12/2017 1916560986

২৯৭ †LvKb ivq cÖfvlK 25253 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR ব াপনা 14/05/2013 20/12/2017 1911830546

২৯৮ †gv: ZvIwn ỳj Bmjvg cÖfvlK 25249 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR বাংলা 14/05/2013 20/12/2017 1712861151

২৯৯ Ac~e© Kzgvi ewYK cÖfvlK 25252 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR উি দিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1552413216

৩০০ তরফদার সা াদ হােসন cÖfvlK 25294 নড়াইল সরকারী িভে ািরয়া কেলজ, নড়াইল রা িব ান

৩০১ িব.এম. ইিলয়াছ কা ন  ভাষক ২৫২৪৪ চরভ াসন সরকাির কেলজ সমাজক াণ আ ী ত ১৭১১৯২২৬৮৮
৩০২  মাহা দ আ  সােয়ম ভাষক 27080  ন েকাণা সরকাির মিহলা কেলজ, ন েকাণা দশন 14/05/2013 ২১/০৩/২০১৮ 01714-498877
৩০৩ †gv: mvBdzj Bmjvg cÖfvlK 25236 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR রা িব ান 14/05/2013 20/12/2017 1711273994

৩০৪ kvgxg Avn‡g` cÖfvlK 25239 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR দশন 14/05/2013 20/12/2017 1736101632

৩০৫ †gv: Bg`v`yj nK †PŠayix cÖfvlK 25241 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR  পদাথিব া 14/05/2013 20/12/2017 1712970537

৩০৬ mgxi PµeËx© cÖfvlK 25242 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR মেনািব ান 14/05/2013 20/12/2017 1712893815

৩০৭ †K,Gg, nvweeyi ingvb cÖfvlK 25245 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR সমাজকম 14/05/2013 20/12/2017 1712845812

৩০৮ †gvnv¤§` Avidvbyi ingvb cÖfvlK 25246 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR িহসাবিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1711118916

৩০৯ †gvnv¤§` kvgmyj nK cÖfvlK 25247 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR অথনীিত 14/05/2013 20/12/2017 1718357738

৩১০ †gvnv¤§` AwjDi ingvb cÖfvlK 25248 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR দশন 14/05/2013 20/12/2017 1916560986

৩১১ †LvKb ivq cÖfvlK 25253 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR ব াপনা 14/05/2013 20/12/2017 1911830546

৩১২ †gv: ZvIwn`yj Bmjvg cÖfvlK 25249 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR বাংলা 14/05/2013 20/12/2017 1712861151

৩১৩ Ac~e© Kzgvi ewYK cÖfvlK 25252 miKvwi wRjøyi ingvb gwnjv K‡jR উি দিব ান 14/05/2013 20/12/2017 1552413216

৩১৪ †gvt †ZŠwn`yj Bmjvg cÖfvlK cÖwµqvaxb MvBevÜv miKvwi gwnjv K‡jR ইিতহাস 12/27/2015 1738118349

৩১৫ এ.িব.এম. আেনায়ার হােসন ভাষক ২৫২০৫ ঢাকাশহর সি কটবত  এলাকায় ১০  সরঃ মা িমক িব ালয় াপন ক সমাজিব ান ১৪/০৫/২০১৩ ০২/১১/২০১৭ ১৭১১৯০৩৩৮৫


