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মাবাইল ন র

1 জিহ ল ইসলাম ভাষক সরকাির চাস িনং কেলজ, ময়মনিসংহ ব াপনা 34 33 1916445822
2 মাঃ ল আিমন ভাষক ১৭১৩৫১০১০৩০ সরকাির লালন শাহ কেলজ,হিরণা , িঝনাইদহ অথনীিত ৩৫ ৩০ ১৯১৫০৮৪৪৯০
3 মাঃ বী তা কদার  ভাষক  ১৭১৩৫১০১০৪৫ িসরাজগ  সরকাির কেলজ, িসরাজগ । অথনীিত 35 45 1745810892
4 মা: রজাউল ইসলাম গাজী ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩২ মঠবািড়য়া সরকাির কেলজ, িপেরাজ র ইংেরিজ ৩৫ ৩২ ১৭২২৫৫৯২৩৭
5 মা: ওয়ািলউল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১০৯০৩৭ সরকাির কএমএইচ কেলজ, কাটচ দ র, িঝনাইদহ ইংেরিজ ৩৫ ৩৭ ১৯১১৬৪৩০৪৭
6 মাঃ মা দ রানা ভাষক 17135110016 kixqZcyi miKvwi K‡jR ইিতহাস 35 16 1725861011

7 মাঃ সালমান পারেভজ ভাষক ১৭১৩৫১১০০১৭ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। ইিতহাস ৩৫ ১৭ ১৭৪৩৯৫৪৫৯৯
8 মাঃ ইয়ািমন রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৮০২৩ নাগর র সরকাির কেলজ, টা াইল। ইস: ইিতহাস ও সং িত ৩৫ ২৩ ১৭২৮৯০৭৫৭৯
9 মা: ইমরান হাসান ভাষক 17135108029 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ ইস: ইিতহাস ও সং িত 35 29 1937058607
10 মা. শওকত আলী ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৩ গফরগ ও সরকাির কেলজ ইসলামী িশ া ৩৫ ৩ ১৭২৫৮৯৮৯৩০
11 মা: িহ র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১০৬০০৪ মৗলভীবাজার সরকাির মিহলা কেলজ, মৗলভীবাজার ইসলামী িশ া ৩৫ ৪ ১৭১৬৪৬৬২৮৫
12 বীর পাল ভাষক ১৭১৩৫১১৩০১৪ নামগ  সরকাির কেলজ উি দিব ান ৩৫ ১৪ ১৭৬৭১৭১৭২৯
13 মা: আিম ল ইসলাম ভাষক 17135113025 মেহশ র সরকাির িড ী কেলজ, িঝনাইদহ।  উি দিব ান 35 25 1747187813

14 িদলীপ রিব দাস ভাষক ১৭১৩৫১২৫০১০ মৗলভীবাজার সরকাির কেলজ মৗলভীবাজার দশন ৩৫ ১০ ১৭১৯৪০০৭৮০

15 এ. ক. এম. সাই ল বাশার ভাষক 17135125011 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র দশন ৩৫ ১১ 1912535756

16 ইশিতয়াক আহেমদ ভাষক 17135125015 weqvbxevRvi miKvwi K‡jR দশন 35 15 1711385982

17 মাঃ শাওন জমা ার ভাষক 17135128010 সরকাির ফজ ল হক কেলজ, চাখার,বিরশাল পদাথ িব ান 35 10 1745607714
18 মাঃ রজাউল রহমান ভাষক 17135128014 সরকাির কএমএইচ কেলজ পদাথ িব ান 35 14 1790545768
19 মাঃ জাউে ৗলা ভাষক ১২৮০১৬ দশনা সরকাির কেলজ পদাথ িব ান ৩৫ 16 1918680780
20 কাজী নােয়দ আল-আমীন cÖfvlK 17135128018 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ পদাথ িব ান 35 18 1737816664

21 শা  অিধকারী ভাষক 17135128024 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র পদাথ িব ান 35 24 1734790460
22 মা: ফিরদ-উল-ইসলাম ভাষক 17135133023 সরকাির কিস কেলজ, িঝনাইদাহ বাংলা ৩৫ ২৩ 1741413200
23 এ.এস.এম. ইমরান হাসান ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০২৯ সরকাির কএমএইচ কেলজ বাংলা 35 29 1721184870
24 মাঃ আিজ র রহমান ভাষক ১৩৩০৩০ দশনা সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ 30 1711077486
25 মাঃ আেনায়ার হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩১ সরকাির আদশ মিহলা কেলজ, য়াডা া। বাংলা ৩৫ ৩১ ১৭১০৭৯৬৫২৮
26 িম  চ  দ ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৩ বকশীগ  সরকাির িকয়ামত উ াহ কেলজ বাংলা ৩৫ ৩৩ ১৭২২২৬২৩৫৫
27 তির ল ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৬ নামগ  সরকাির কেলজ বাংলা ৩৫ ৩৬ ১৭১০০৬৬৭৮৯
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28 িন ণ ম ল ভাষক ১৭১৩৫১৩৩০৩৮ সরকাির িপ.িস. কেলজ, বােগরহাট। বাংলা ৩৫ ৩৮ ১৯২২৪৮১৯২২
29 মাঃ মাতাহার হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০০৯ ইসলািময়া সরকাির কেলজ,িসরাজগ ব াপনা ৩৫ ৯ ১৭২২৮৮৩৯৮৯
30 মা: আফজাল হােসন ভাষক ১৭১৩৫১৩৪০১২ শাহজাদ র সরকাির কেলজ ব াপনা ৩৫ 12 ১৭২৮৭৬১০৮৩
31 মা: সািজদ হাসান ভাষক 17135138010 য়াডা া সরকাির কেলজ মােক ং 35 10 1786100186

32 ক, এম, িরয়াসাত উল- লক ভাষক 17135141013 িচলাহা  সরকাির কেলজ রসায়ন ৩৫ ১৩ ১৭১৭৫২৭৪২৭
33 অিমত চ ভাষক 17135141023 গৗরী র  সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ রসায়ন 35 23 1687239319

34 মা: হািফ ল ইসলাম ভাষক 17135142020 শহীদ ল ল সরকাির কেলজ, পাবনা রা িব ান 35 20 1741238259

35 মাঃ লালন িময়া ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৫ শহীদ িত সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ রা িব ান ৩৫ ২৫ ১৭২১৯৭০৯০৭

36 আিতয়ার রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৪২০২৬ সরকাির আইনউি ন কেলজ, ফিরদ র রা িব ান ৩৫ ২৬ ১৭৪০৬১৭২৪৯

37 মাঃ মিন ল ইসলাম ভাষক 17135142030 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র রা িব ান ৩৫ ৩০ 1723825121

38 মাঃ িরপন হােসন ভাষক 17135142033 সরকাির কএমএইচ কেলজ রা িব ান 35 33 1911603753

39  চয়ন চ ব ভাষক ১৭১৩৫১৪২০৩৬ ম ল সরকাির কেলজ রা িব ান ৩৫ 36 ১৭৮৮৫৬১৩৩০

40 অ প মার পাল ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০০৯ রাজশাহী সরকাির কেলজ, রাজশাহী সমাজকম ৩৫ ৯ ১৭৮৮১৯৭৯৩৯

41 মা: ফখ ল  ইসলাম ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১৩ িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম 35 13 01728442945

42 শাহ সােহল আহেমদ ভাষক 17135144016 সরকাির িফয়া মিহলা কেলজ, মাদারী র সমাজকম ৩৫ ১৬ 1725453433

43 জ ািতময় দব ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০১৯ িকেশারগ  সরকাির মিহলা কেলজ, িকেশারগ সমাজকম ৩৫ ১৯ ১৭১৭৬৮১৮০৫

44 মা: শাম ামান  ভাষক ১৭১৩৫১৪৪০২০ গাজী র সরকাির মিহলা কেলজ সমাজকম ৩৫ ২০ 1722959427
45 মাঃ শহী ল ইসলাম ভাষক 17135144022 গৗরী র  সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ সমাজকম 35 22 1917533999
46 মা: আতাউল হক রােসল ভাষক 17135156016 য়াডা া সরকাির কেলজ িহসাবিব ান 35 16 1917331114
47 মাঃ আির র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০১৮ সা’দত সরকাির কেলজ, টা াইল িহসাবিব ান ৩৫ ১৮ ১৯১৮৬৬২২০৭
48 মাঃ িমজা র রহমান ভাষক ১৭১৩৫১৫৬০২১ ন েকাণা সরকাির কেলজ, ন েকাণা িহসাবিব ান ৩৫ ২১ 1710012690
49 মা ার হােসন ভাষক 17135156028 PzbviæNvU miKvwi K‡jR , nweMÄ িহসাবিব ান 35 28 1674177602

50 শা  মা: েয়ল ভাষক 17135156031 আন  মাহন কেলজ িহসাবিব ান 35 31 1729880051


