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নাম পদবী আইিড নং কম ল িবষয়
িবিসএস 

াচ
িবষয়িভি ক
 মধা ম

মাবাইল ন র

1 মাঃ রােশদ খান ভাষক ১৭১৩৫১০১০২৭ ছাগলনাইয়া সরকাির কেলজ, ফনী অথনীিত ৩৫ ২৭ ১৮৪৫০৩৬৩৩৮
2 মাহা দ আির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩২ িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র অথনীিত ৩৫ ৩২ ১৫৫৬৬৩৭১৪১
3 মিশউর রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩৬ মাদারী র সরকাির  কেলজ অথনীিত ৩৫ ৩৬ ১৭০৬৬৮০৯৮০
4 মাহা দ দেলায়ার হােসন cÖfvlK 17135109025 ঝালকা  সরকাির মিহলা কেলজ ইংেরিজ 35 25 1634116075

5 মা: শাহী র রহমান ভাষক 1713510930 সরকাির হােসন শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, মা রা ইংেরিজ 35 30 1715345632

6 মাঃ সাঈ ল ইসলাম ভাষক 17135109035 সরকাির ব ব  কেলজ, গাপালগ ইংেরিজ 35 35 1775965605
5 মাঃ রিফ ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৬ িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ ৩৫ ৩৬ ১৯৩১৩০৭০৩৯
7 মাঃ আ ল বাশার ভাষক ১১০০১৮ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার ইিতহাস ৩৫ 18 1831593535
8 মাঃ মা ফা কামাল ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৯ নীলফামারী সরকাির কেলজ ইিতহাস ৩৫ ১৯ ১৯১৩৪৩২৮৪২
9 মা: মঈন উ ীন ভাষক 17135110021 কাটালীপাড়া শখ ৎফর রহমান আদশ সরকাির কেলজ ইিতহাস 35 21 1723243038
10 মাহা দ সাম ামান cÖfvlK 17135110022 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ ইিতহাস 35 22 1725835493

11 শহী া  নজীর মা দ ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২১ ধামরাই সরকাির কেলজ ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২১ 1719691160
12 মাঃ িব াল হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২৬ চ দ র সরকাির কেলজ, চ দ র। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২৬ ১৬৮৫৮৫১৫৬৯
13 মাঃ আ াস আলী ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৮ সরকাির দেব  কেলজ, মািনকগ ইসলামী িশ া ৩৫ ৮ ১৭১৩৯২১৯২৪

14 গৗতম চ  দবনাথ ভাষক ১৭১৩৫১১৯০০৬ ল ী র সরকাির কেলজ, ল ী র গিণত ৩৫ ৬ ১৮১৩৭৬৬৬৫০

15 মাঃ জামেস র রহমান ভাষক 17135125008 মেহর র সরকাির মিহলা কেলজ দশন 35 8 1790457975

16 মা: জািম ল ইসলাম ভাষক 17135128017 সরকাির আেশক মাহ দ কেলজ পদাথ িব ান 35 17 1725907275
17 আ  সাঈদ ভাষক 17135128020 বরদী সরকাির কেলজ, শর র। পদাথ িব ান 35 20 1673142614
18 র মাহা দ িসি ক ভাষক ১৭১৩৫১৩১০১১ গাইবা া সরকাির কেলজ ািণিব া ৩৫ ১১ ১৭৫১৪৩২৪০০
19 মাঃ মাহা র রহমান cÖfvlK ১৭১৩৫১৩৩০২৫ বর না সরকাির মিহলা কেলজ বাংলা ৩৫ ২৫ ১৭৭৫২৭৪৩৫৩
20 মা. মেহদী হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৮ িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী বাংলা ৩৫ ২৮ ১৭১১৪৮৭৪২১
21 মাঃ আ ল মিজদ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৪ সরকাির হরগ া কেলজ, ি গ বাংলা ৩৫ ৩৪ ১৬৮২৭০৯১৪১
22 মা: মিফ র রহমান ভাষক 17135133044 সরকাির এডওয়াড কেলজ বাংলা 35 44 1718965011
23 মাঃ আ ল মিতন ভাষক 17135134011 িনউ গভঃ িড ী কেলজ, রাজশাহী ব াপনা 35 11 1796908916

24 জয় মার ন ী ভাষক ১৭১৩৫১৩৬০০৬ সরকাির িব এল কেলজ, লনা েগাল ও পিরেবশ ৩৫ ৬ ১৯১৫০৯০৮৫৮
25 মা: র হাসাইন ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১১ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র মােক ং 35 11 1701336992
26 রমজান আলী ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১৪ সরকাির এম এম কেলজ, যেশার মােক ং ৩৫ ১৪ ১৭৯৩৫৬৭১১৯

161 তম াচ
িবিসএস (সাধারণ িশ া), ষ- 40 জন

 ভ : বাংলােদশ শাসন ও ব াপনা ইনি উট (িবআইএএম) ফাউে শন, ঢাকা
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27 এ.িব. িসি ক ভাষক ১৭১৩৫১৩৮০১৫ সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ মােক ং ৩৫ ১৫ ১৬৭৭১৩৫৫৭১
28 জয়  মার িব াস ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৭ সরকাির সারদা রী মিহলা কেলজ, ফিরদ র রসায়ন ৩৫ ১৭ ১৭১৭৫৮২৭৮৯
29 ইকবাল মাহ দ আিসফ ভাষক ১৭১৩৫১৪১০১৯ সরকাির রােজ  কেলজ, ফিরদ র  রসায়ন ৩৫ 19 01920715453
30 মা: রািশ ল হাসান ভাষক 17135141022 িপেরাজ র সরকাির মিহলা কেলজ, িপেরাজ র রসায়ন 35 22 1912113852
32 পন চ  সরকার ভাষক ১৭১৩৫১৪১০২৫ কারমাইেকল সরকাির কেলজ, রং র রসায়ন ৩৫ ২৫ ১৭৩৭৩৯২৫৮৪

33 সরওয়ার আলম িসকদার ভাষক ১৭১৩৫১৪২০১৬ ঝালকা  সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ ১৬ ১৮১৪২৭৫৪৯৩
34 ইসমাইল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৭ মািনকগ  সরকাির মিহলা কেলজ রা িব ান ৩৫ ৩৭ ১৯৬৪২৬৭৫১২

35 আ াহ আল-মা ন ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৮ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ রা িব ান ৩৫ ৩৮ ১৯২৫২১২৮৯০
36 ান মাহ দ হাসান  ভাষক 17135146012 নরিসংদী সরকারী কেলজ সমাজিব ান 35 12 1715510654

37 মা: আ  সাদাত সােয়ম ভাষক 17135146016 মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার সমাজিব ান 35 16 1710838301
38 রােসল আহেমদ ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩২ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। িহসাবিব ান ৩৫ ৩২ ১৭৩৫৭৪৫৪০০
39 মা ম িময়া ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৩ নিড়য়া সরকাির কেলজ, শিরয়ত র িহসাবিব ান 35 33 1779735378
40 মাঃ ম আলী   ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০৩৫ পলাশবাড়ী সরকাির কেলজ  িহসাবিব ান ৩৫ ৩৫ ১৭৬৪৮৮২৮৮৪


