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নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয়
িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক
 মধা ম

মাবাইল ন র

১ অন া লতানা ভাষক 17135101014 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ অথনীিত 35 14 1554740324

২ িশউলী িব াস ভাষক 17135101016 মা রা সরকাির মিহলা কেলজ, মা রা অথনীিত 35 16 1731922689

৩ সািনয়া ইসলাম ভাষক 17135101059 নিড়য়া সরকাির কেলজ অথনীিত 35 59 1537016057
৪ লায়লা ফারজানা খান ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৮৭ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইংেরিজ 35 87 1912456675
৫ সরাত জাহান সিন  ভাষক 17135108001 নরিসংদী সরকারী কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 1 1729982227

৬ আসমা আ ার ভাষক 17135108003 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 3 1751588602

৭ মাছাঃ ফারজানা ইয়াসিমন ভাষক 17135108010 সরকাির কএমএইচ কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 10 1405684817
৮ আেমনা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১০৮০৩৯ নরিসংদী সরকারী মিহলা কেলজ, নরিসংদী। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ৩৯ ১৭৪৮২৬১১৯৮
৯ মািলহা ভাষক 17135113010 ভাওয়াল বদের আলম সরকাির কেলজ, গাজী র। উি দিব ান 35 10 1723011047

১০ শাম াহার আফেরাজা ভাষক ১৭১৩৫১১৩০৩২ miKvwi †Mvjvg nvq`vi Lvb gwnjv K‡jR, kixqZcyi| উি দিব ান ৩৫ ৩২ 1673651930

১১ ফােতমা আকতার ভাষক 17135180003 গাহ  অথনীিত কেলজ খা  ও ি  িব ান 35 3 1945387789
১২ িতিথ দাস ভাষক ১৭১৩৫১৩০০০৭ ঢাকা কেলজ, ঢাকা পিরসং ান ৩৫ ৭ ১৭৭৮১৫২৫৪৩

১৩ পিপ হালদার ভাষক 17135131007 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, বিরশাল ািণিব া 35 7 1733587579
১৪ তাস বা ফাই জ সউিত ভাষক 17135131018 গৗরী র সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ ািণিব া 35 18 1740025068

১৫ মাছা: ত রা তাসিলমা ভাষক 17135183002 গাহ  অথনীিত কেলজ ব পির দ ও বয়ন িশ 35 2 1717438412

১৬ তািনয়া ইসলাম ভাষক 17135183003 গাহ  অথনীিত কেলজ ব পির দ ও বয়ন িশ 35 3 1627175662

১৭ কিবতা দাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০১৬ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ মৗলভীবাজার বাংলা ৩৫ ১৬ ১৭৬৩০১৩৯৮৪
১৮ আেনায়ারা আ ার ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০২৩ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ ব াপনা ৩৫ ২৩ ১৯১৪৩৬৫৭৮৯
১৯ তাহিমনা আফেরাজ ভাষক 17135136012 ইেডন মিহলা  কেলজ, ঢাকা। েগাল 35 12 1717056026

২০ রােবয়া আ ার ভাষক 17135138018 সরকাির বিরশাল কেলজ, বিরশাল মােক ং 35 18 1827327994

২১ আফেরাজা লতানা িস ভাষক 17135141009 সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ রসায়ন 35 9 1759047904
২২ িশিরন আ ার ভাষক 17135142034 িম ি সা সরকাির মিহলা কেলজ, ময়মনিসংহ রা িব ান 35 34 1735711722

২৩ ছ া শমা ভাষক 17135142075 মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার রা িব ান 35 75 1840963271

২৪ মাহ বা জসিমন ভাষক 17135144024 সরকাির রবন আদশ কেলজ সমাজকম 35 24 1918011822
২৫ মাহা জা হক ি ভাষক 17135156030 সরকাির িভ  মেমািরয়াল কেলজ, মািনকগ িহসাব িব ান 35 30 1672779918
২৬ সানিজদা তাপসী ডািলয়া ভাষক 17135156049 সরকাির রবন আদশ কেলজ, লনা িহসাব িব ান 35 49 1913116991

163 তম াচ

 ভ : টিলেযাগােযাগ াফ কেলজ, গাজী র
িবিসএস (সাধারণ িশ া) মিহলা- 26 জন


