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              MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

evsjv‡`k miKvix Kg© Kwgkb 

            AvMviMuvI, †k‡ievsjv bMi 

            XvKv-1207 

www.bpsc.gov.bd 
 
 

weÁwß 

bs-80.00.0000.200.50.010.19- 274                                     ZvwiL :29.04.2019wLª.|    

welq :   40Zg wewmGm cixÿvi wcÖwjwgbvwi  [MCQ type] †U‡÷i Avmb e¨e ’̄v, mgqm~wP I cwiPvjbvi wb‡ ©̀kbv| 

          40Zg wewmGm cixÿvi wcÖwjwgbvwi [MCQ type] †U÷ AvMvgx 03.05.2019 ZvwiL ïµevi XvKv, PÆMÖvg, ivRkvnx, Lyjbv, ewikvj, 

wm‡jU, iscyi I gqgbwmsn †K‡› ª̀  wb¤œwjwLZ mgqm~wP Ges Avmb e¨e ’̄v Abyhvqx GK‡hv‡M AbywôZ n‡e: 

 

K- mgqm~wP Ges †U÷ cwiPvjbvi Riæwi wb‡`©kbv : 

ZvwiL I w`b mgq I c~Y© b¤î mgqm~wP cÖv_©x‡`i KiYxq 

03.05.2019 

[ïµevi] 

 

mKvj 10:00Uv 

†_‡K 12:00Uv 

ch©šÍ| 

 

 

c~Y© b¤î : 200 

8:30- 9:25 

cªv_©xMY wba©vwiZ cixÿv n‡j wbR wbR cixÿv K‡ÿ cÖ‡ek K‡i wbw ©̀ó Avmb MÖnY 

Ki‡eb| 

9:30 

‡_‡K 

9:55 

cªv_©x‡`i‡K DËicÎ †`qv n‡e| DËic‡Îi 4wU †mU _vK‡e, †hgb †mU-1, †mU-2. 

†mU-3 Ges †mU-4| cªv_©xMY DËic‡Î wbR †Rjv I †iwR‡÷ªkb b¤̂i wjL‡eb| 

08(AvU) wWwR‡Ui †iwR‡÷ªkb b¤‡̂ii wb‡Pi mswkøó e„Ë¸‡jv Kv‡jv Kvwji ej c‡q›U 

Kjg w`‡q fivU Ki‡eb| cªv_©xiv nvwRiv ZvwjKvq ¯̂vÿi Ki‡eb| G mgq cÖ‡ekcÎ 

†Uwe‡ji Dci Ly‡j ivL‡Z n‡e| cÖ‡ekc‡Îi Qwe Ges ¯̂vÿ‡ii m‡½ nvwRiv ZvwjKvi 

Qwe I ¯̂vÿi wgwj‡q †`Lv n‡e| Miwgj cvIqv ‡M‡j ewn®‹vimn h_vh_ e¨e ’̄v MÖnY 

Kiv n‡e| 

10:00Uv 

cªv_©x‡`i cÖkœcÎ †`qv n‡e| DËic‡Îi Abyiƒc cÖkœc‡ÎiI 4wU †mU _vK‡e †hgb 

†mU-1, †mU-2, †mU-3 Ges ‡mU-4| cÖv_©x †h †mU b¤‡̂ii DËicÎ cv‡eb Zv‡K †m 

†mU b¤̂‡ii cÖkœcÎ †`qv n‡e| DËic‡Îi †mU b¤̂i Ges cÖkœc‡Îi †mU b¤̂i GK 

Ges Awfbœ n‡Z n‡e| welqwU wbwðZ n‡q cÖv_©x DËi`vb ïiæ Ki‡eb|  

12:00 Uv 

cixÿv †kl n‡e| cªv_©xMY wbR wbR Avm‡b Ae ’̄vb Ki‡eb| cwi`k©KMY DËicÎ 

msMÖn Ki‡eb| cwi`k©KMY DËicÎ msMÖn K‡i ey‡S †bqvi ci cªv_©xMY cixÿv Kÿ 

Z¨vM Ki‡eb| cÖkœcÎ cªv_©xMY wb‡q hv‡eb| 

 

2. cixÿv msµvšÍ Riæwi wb‡ ©̀kbv : 

1. cÖv_©x‡`i †iwR‡÷ªkb b¤î 08(AvU) wWwRU msewjZ| †Kv‡bv cÖv_©xi †iwR‡÷ªkb b¤î 08 wWwR‡Ui Kg msL¨vi n‡j evgw`‡Ki Ni/ 

Ni¸‡jv 0(k~b¨) w`‡q c~iYc~e©K †iwR‡÷ªkb b¤̂‡ii wWwRUmg~n (msL¨vmg~n) DËic‡Îi cÖ‡hvR¨ N‡i Kvj Kvwji ej c‡q›U Kjg 

w`‡q wj‡L wb‡Pi cÖ‡hvR¨ e„Ë fivU Ki‡Z n‡e| 

 

2. cÖwZwU DËic‡Î †mU b¤̂‡ii wba©vwiZ ’̄v‡b †mU b¤̂i Ges †mU b¤̂‡ii Rb¨ wb‡Pi mswkøó e„ËwU gyw ª̀Z _vK‡e| Kv‡RB cÖv_©x‡`i 

DËic‡Î †mU b¤̂i wjLvi Ges †mU b¤‡̂ii e„Ë fivU Kivi cÖ‡qvRb n‡e bv| cÖv_©x‡K †h †mU b¤‡̂ii DËicÎ ‡`qv n‡e Zv‡K ‡mB 

†mU b¤̂‡ii cÖkœcÎ mieivn Kiv n‡e| mKvj 10:00 Uvq cÖkœcÎ cÖvwßi ci cÖv_©x Zvi cÖkœc‡Îi †mU b¤̂i Ges DËic‡Îi †mU 

Awfbœ wKbv Zv †PK K‡i wbwðZ n‡eb| cÖkœcÎ Ges DËic‡Îi †mU b¤̂i Awfbœ bv n‡j m‡½ m‡½ cwi`k©K‡K AewnZ Ki‡Z n‡e| 

 

3. cÖ‡ekc‡Îi wb‡P cÖ̀ Ë wb‡ ©̀kbv AwZ g‡bv‡hv‡Mi mv‡_ co‡Z Ges AbymiY Ki‡Z n‡e|  
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4. cÖkœcÎ weZi‡Yi ci [mKvj-10:00Uv] †Kv‡bv cªv_©x‡K cixÿvi n‡j cÖ‡ek Ki‡Z †`qv n‡e bv| cÖkœcÎ †`qvi ci  cixÿv †kl bv 

nIqv ch©šÍ [‡ejv-12:00] †Kv‡bv cªv_©x cixÿv Kÿ Z¨vM Ki‡Z cvi‡eb bv| 

 

5. nvwRiv ZvwjKvq cÖ‡Z¨K cÖv_©xi †iwR†÷ªkb b¤̂i Ges bv‡gi cv‡k cÖ‡ekc‡Îi Abyiƒc Qwe Ges ¯v̂ÿi gyw`ªZ _vK‡e| cÖ‡ekc‡Îi 

Qwe I ¯̂vÿ‡ii m‡½ nvwRiv ZvwjKvi Qwe I ¯̂vÿi wgwj‡q †`Lv n‡e, wgj bv _vK‡j D³ cªv_©x‡K ewn®‹vi Ges Zvi weiæ‡× 

AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Kiv hv‡e| 

 

6. cÖv_x©‡`i cixÿvq Nwo Ges K¨vjKz‡jUi e¨envi wbwl× Kiv n‡q‡Q| G wel‡q cÖv_x©‡`i cÖ‡ekc‡Îi 4b¤̂i Aby‡”Q‡`i wb‡ ©̀kbv 

cÖwZcvjb Kivi Aby‡iva Kiv n‡jv| mgq †`Lvi Rb¨ cixÿv n‡ji mKj K‡ÿ Kwgkb n‡Z mieivnK…Z cÖ‡qvRbxq msL¨K †`qvj 

Nwo ’̄vcb Kiv n‡e| Kv‡RB 03.05.2019 ZvwiL wcÖwjwgbvwi †U‡÷i w`b cÖv_x©‡`i cixÿvi n‡j †Kv‡bv cÖKvi Nwo Ges 

K¨vjKz‡jUi bv Avbvi Rb¨ Aby‡iva Kiv n‡jv|  

 

7. cixÿv †K‡› ª̀ eB-cÎ, e¨vM mKj cÖKvi Nwo, †gvevBj †dvb, †µwWU KvW©, e¨vsK KvW©, gvwbe¨vM, f¨vwbwU e¨vM, MnYv-AjsKvi, 

K¨vjKz‡jUi mKj ai‡bi B‡jKUªwbK wWfvBm Avbv m¤ú~Y© wbwl×| DcwiD³ wbwl× mvgMÖxmn †Kv‡bv cªv_©x cixÿv n‡j cÖ‡ek 

Ki‡Z cvi‡eb bv| cixÿv n‡ji †M‡U †gvevBj †dvb Ges wbwl× mvgMÖxi Rb¨ we‡kl Zjøvwk Awfhvb Pvjv‡bv n‡e| cixÿv n‡ji 

†M‡U g¨vwR‡÷ªU-cywj‡ki Dcw ’̄wZ‡Z cÖ‡ekcÎ Ges ‡gUvj wW‡UKU‡ii mvnv‡h¨ †gvevBj †dvb, Nwo, e¨vsK KvW©, †µwWU KvW©, 

gvwbe¨vM, B‡jKUªwbK wWfvBmmn wbwl× mvgMÖx †PK K‡i cÖv_x©‡`i cixÿv n‡j cÖ‡e‡ki AbygwZ †`qv n‡e| cixÿvi w`b DwjøwLZ 

wbwl× mvgMÖx m‡½ bv Avbvi Rb¨ mKj cÖv_x©i †gvevBj †dv‡b sms evZ©v †cÖiY K‡i mZ©K Kiv n‡e|  

 

8. cixÿv PjvKv‡j cixÿv K‡ÿ †Kv‡bv cÖv_©xi wbKU ‡Kv‡bv cÖKvi Nwo, ‡gvevBj †dvb, gvwbe¨vM, e¨vsK KvW©, †µwWU KvW©, 

B‡jKUªwbK wWfvBm, K¨vjKz‡jUi Ges wbwl× †NvwlZ mvgMÖx cvIqv †M‡j 40Zg wewmGm Gi weÁvc‡bi kZ©vbyhvqx Zv ev‡Rqvß 

K‡i mswkøó cÖv_x©i cÖvw_©Zv evwZj Kiv n‡e| D³ cÖv_©x‡K nj †_‡K ewn®‹vi K‡i Zvi weiæ‡× cÖ‡qvRbxq AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Kiv 

hv‡e|  fwel¨‡Z Kwgkb KZ©„K M„nxZ †h‡Kv‡bv wb‡qvM cixÿvi Rb¨ G ai‡bi cÖv_©x‡K A‡hvM¨ †NvlYv Kiv n‡e| Kv‡RB cixÿvi 

w`b †Kv‡bvfv‡eB Nwo, †gvevBj †dvb, K¨vjKz‡jUi, †µwWU KvW©, e¨vsK KvW©, gvwbe¨vM, MnYv-AjsKvi †Kv‡bv cÖKvi B‡jKUªwbK 

wWfvBm Ges DwjøwLZ wbwl× mvgMÖx  bv Avbvi Rb¨ cÖv_©x‡`i we‡klfv‡e Aby‡iva Kiv n‡”Q| 

 

9. †K›`ª cwieZ©‡bi †Kv‡bv Av‡e`b we‡ePbv Kiv n‡e bv| 

10. AbjvBb Av‡e`bc‡Î  (wewcGmwm dig-1) cÖv_©x KZ©„K cÖ̀ Ë Z_¨ Ges 40Zg wewmGm Gi weÁvc‡bi 8b¤̂i Aby‡”Q` Abyhvqx 

cÖ̀ Ë A½xKvibvgvi wfwË‡Z cÖv_©x‡K cÖ‡ekcÎ cÖ̀ vb Kiv n‡q‡Q| weÁvc‡bi 8b¤̂i Aby‡”Q‡`i kZ© c~i‡Y e¨_© n‡j Ges weÁvc‡bi 

21b¤̂i Aby‡”Q‡`i kZ©vbyhvqx †Kv‡bv cÖv_©xi Av‡e`bc‡Î  substantive ÎæwU aiv co‡j cixÿvi Av‡M ev c‡i †h †Kv‡bv ch©v‡q 

D³ cÖv_©xi cÖvw_©Zv evwZj n‡e| 

 

11. 

wcÖwjwgbvwi †U‡÷i OMR DËic‡Îi 2wU Ask _vK‡e| cÖ_g As‡k cÖv_©xi bvg, †iwR‡÷ªkb b¤̂i, †mU b¤̂i Ges ¯̂vÿ‡ii ’̄vb 

_vK‡e| wØZxq As‡k 200wU DËi cÖ̀ v‡bi Rb¨ 1-200 ch©šÍ µg Abyhvqx e„Ëmg~n _vK‡e| DËic‡Îi cÖ_g As‡k †mU b¤̂i Ges 

cixÿvi †K‡› ª̀i bv‡gi N‡i h_vµ‡g †mU b¤̂i, †K› ª̀  wjwLZ _vK‡e Ges mswkøó e„Ë c~iY Kiv _vK‡e | Kv‡RB cÖv_©x‡K DËic‡Î 

†mU b¤̂i wjLv Ges e„Ë fivU Kivi cÖ‡qvRb n‡e bv| DËic‡Îi cÖ_g As‡k wba©vwiZ ’̄v‡b cÖv_©x Zvi bvg wjL‡eb, †iwR‡÷ªkb 

b¤̂i wj‡L wb‡Pi mswkøó e„Ëmg~n c~iY Ki‡eb Ges wba©vwiZ ’̄v‡b ¯̂vÿi Ki‡eb| 

 

12. cÖv_©x‡`i‡K we‡klfv‡e mZK© Kiv n‡”Q †h, DËic‡Î †iwR‡÷ªkb b¤̂i mwVKfv‡e bv wjL‡j Ges mwVKfv‡e e„Ë c~iY bv Ki‡j, 

†Kv‡bviƒc KvUvKvwU Ki‡j DËic‡Î d¬zBW jvMv‡j †Kv‡bviƒc mvs‡KwZK wPý cÖ̀ vb Ki‡j 40Zg wewmGm cixÿvi weÁvc‡bi 

29(P) Aby‡”Q‡`i kZ© Abyhvqx mswkøó cÖv_x©i cÖvw_©Zv evwZj n‡e| 

  

13. cixÿv ïiæi ci [10:10 n‡Z 10:30 Gi g‡a¨] cÖv_©xi DËicÎ I cÖkœc‡Îi †mU b¤̂i GK Ges Awfbœ wKbv Ges DËic‡Îi cÖ_g 

As‡k cÖv_x© †iwR‡÷ªkb b¤î wj‡L ¯̂vÿi K‡i‡Qb wKbv Zv Kÿ cwi`k©K †PK K‡i DËic‡Îi cÖ_g Ask cvi‡dv‡i‡UW ’̄v‡b 

wew”Qbœ K‡i  wØZxq Ask n‡Z Avjv`v Ki‡eb| 200wU cÖ‡kœi DËi cÖ̀ v‡bi Rb¨ wba©vwiZ DËic‡Îi wØZxq As‡k cÖv_©x DËi cÖ̀ vb 

Ki‡eb|    

 

14. †Kv‡bv cÖv_x© cix¶vq bKj Ki‡j ev ‡gvev&Bj †dvb ev †Kv‡bv ai‡bi B‡jKUªwbK wWfvBmmn cÖ‡ek Ges D³ cÖhyw³i gva¨‡g 

†Kv‡bv Am`ycvq Aej¤̂b Ki‡j ev †Kv‡bv Am`vPi‡Yi Rb¨ †`vlx mve¨ Í̄ n‡j wewmGm cixÿv wewagvjv-2014 Gi weavb Abymi‡Y 

40Zg wewmGm-Gi weÁvc‡bi 41b¤̂i Aby‡”Q‡`i kZ© Ges cix¶vq Acivag~jK AvPi‡Yi Rb¨ k„•Ljvg~jK e¨e ’̄v MÖnY 

bxwZgvjv-2000 Abyhvqx mswkøó cixÿv_x©i weiæ‡× kvw Í̄g~jK e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡e| ZvQvov Zv‡K fwel¨‡Z Kwgkb KZ©„K M„nxZ 

†Kv‡bv wb‡qvM cix¶vq AskMÖnY Ki‡Z †`qv n‡e bv Ges Kwgkb KZ©„K weÁvwcZ Ab¨ †Kv‡bv c‡`i Rb¨ wZwb Av‡e`b Ki‡Z 

cvi‡eb bv| cÖ‡qvR‡b gvgjv `v‡qic~e©K AvBb cÖ‡qvMKvix ms ’̄vi nv‡Z D³ cÖv_x©‡K †mvc`© Kiv n‡e| 

 

15. cixÿv K‡ÿ cwi`k©KMY cÖv_©xi cÖ‡ekc‡Îi Qwe, †iwR‡÷ªkb b¤̂i Ges RvZxq cwiPqcÎ (cÖ‡qvR‡b) cixÿv Ki‡eb|  cÖ‡ekc‡Î 

DwjøwLZ †iwR‡÷ªkb b¤̂i Ges bvg mwVKfv‡e DËic‡Îi h_v ’̄v‡b cªv_©x wj‡L‡Qb wKbv Ges cªvv_©xi cÖ‡ekcÎ  I nvwRiv ZvwjKvi 

Qwe Awfbœ wKbv cixÿv‡šÍ Zv wbwðZ n‡q cwi`k©K nvwRiv ZvwjKvq cªv_©xi ¯̂vÿi MÖnY Ki‡eb  Ges  nvwRiv ZvwjKvq cwi`k©‡Ki 

Rb¨ wba©vwiZ ’̄v‡b cwi`k©K ¯̂vÿi Ki‡eb| †Kv‡bv cªv_©xi Qwe,¯̂vÿi, cÖ‡ekcÎ Ges DËic‡Îi bvg I †iwR‡÷ªkb b¤̂‡ii 

Miwgjmn †Kv‡bviƒc Awbqg aiv co‡j D³  cªv_©xi cÖvw_©Zv evwZjmn Zvi weiæ‡× AvBbvbyM e¨e ’̄v MÖnY Kiv n‡e| 

 

16. 

G cixÿvq †gvU 200(`yBkZ) wU  MCQ type  cÖkœ _vK‡e| cixÿv_©x cÖwZwU ï× DË‡ii Rb¨ 01(GK) b¤î cv‡eb, Z‡e fzj  

DËi  w`‡j cÖwZwU fzj DË‡ii Rb¨ ‡gvU cÖvß b¤î †_‡K 0.50 b¤̂i K‡i KvUv n‡e| cixÿvi Rb¨ c~Y© mgq 2(`yB) NÈv| 
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17. cÖwZeÜx cªv_©x‡`i g‡a¨ hv‡`i kÖæwZ‡jLK cÖ‡qvRb Zv‡`i Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z Kg© Kwgkb n‡Z wbav©wiZ †hvM¨Zv m¤úbœ cÖwkÿY 

cÖvß kÖæwZ †jLK cÖ̀ vb Kiv n‡e| cÖwZeÜx cÖv_©xi Av‡e`‡bi †cÖwÿ‡Z †Kej Kg© Kwgkb n‡Z cÖ̀ Ë kÖæwZ‡jLK‡K Qwe msewjZ 

AbygwZcÎ cÖ̀ vb Kiv n‡e| Kwgkb KZ…©K Aby‡gvw`Z I cÖ̀ Ë kÖæwZ‡jLK e¨ZxZ Ab¨ †Kv‡bv e¨w³‡K kÖæwZ‡jLK wn‡e‡e MÖnY Kiv 

n‡e bv|  

 

 

18. 

cÖ‡ekcÎ e¨ZxZ †Kv‡bv cÖv_©x cixÿvq AskMÖnY Ki‡Z cvi‡eb bv| †Kv‡bv cÖv_x©i Admit Card nvwi‡q †M‡j/Pzwi ev bó n‡q 

‡M‡j Ges User ID/Password fz‡j †M‡j Kwgk‡bi Website Gi mswkøó Home page Gi Admit Card Menu  †Z 

wK¬K Ki‡j User Recovery I Password Recovery evUb †`Lv hv‡e D³ evUb-G wK¬K K‡i cÖ‡qvRbxq Z_¨ w`‡q Submit 
Ki‡j cÖ‡qvRbxq Ges Kvw•ÿZ Z_¨vewj cvIqv hv‡e Ges Admit Card download K‡i wcÖ›U Ki‡Z cvi‡e| 

 

19. Bs‡iwR fvm©b cÖkœc‡Î cixÿv cÖ̀ v‡b Ackb`vbKvix cÖv_x©‡`q cixÿvi nj Ges Avmb e¨e ’̄v: 

 

K. †h mKj cÖv_x© Bs‡iwR fvm©b cÖkœc‡Î wcÖwjwgbvwi †U‡÷ AskMÖn‡Yi Rb¨ AbjvBb di‡g Ackb w`‡q‡Qb Zv‡`i †K›`ªwfwËK 

Avmb e¨e ’̄v wb¤œiƒc: 

 

‡K›`ª cixÿv nj ‡iwR‡÷ªkb b¤î 

  ‡_‡K------------------ch©šÍ 

cÖv_x© msL¨v 

XvKv 

ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক ইনি উট, শের বাংলা নগর, ঢাকা।  
11800001 ---- 11801997 

১096 

ivRkvnx 

রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী।                            
12800001 ---- 12800985 68 

PÆMÖvg 

চ াম কেলজ, চ াম। 
13800001 ---- 13800986 95 

Lyjbv 

লনা সরকাির মিহলা কেলজ, বয়রা, লনা। 
14800044 ---- 14800991 67 

ewikvj 

সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ, বিরশাল।    
15800027 ---- 15800988 23 

wm‡jU 

িসেলট সরকাির কেলজ, িসেলট।        
16800002 ---- 16800986 39 

iscyi iscyi miKvwi K‡jR, iscyi|                         17800007 ---- 17800999 53 

gqgbwmsn 

আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ।                    
18800054 ---- 18800995 38 

 

 

L. DcwiD³ Avmb e¨e ’̄v Abyhvqx Bs‡iwR fvm©‡bi cÖv_x©‡`i Rb¨ gyw`ªZ nvwRiv ZvwjKv Ges DËicÎ mswkøó cixÿv n‡j †cÖiY Kiv 

n‡e| Kv‡RB wcÖwjwgbvwi †U‡÷ Bs‡iwR fvm©‡b cixÿv cÖ̀ v‡bi Ackb `vbKvix cÖv_x©‡`i‡K Dc‡ii Avmb e¨e ’̄vq DwjøwLZ cixÿv 

n‡j wba©vwiZ Avmb e¨ve ’̄vq cixÿvq Ask MÖnY Ki‡Z n‡e| we‡klfv‡e D‡jøL¨, Bs‡iwR fvm©b cÖv_x©‡`i Rb¨ wba©vwiZ cixÿv nj 

Qvov Ab¨ n‡j cixÿv MÖnY Kiv n‡e bv| 

 

M. D‡jøL¨, Bs‡iwR fvm©‡Yi cÖkœc‡Î cixÿv cÖ̀ v‡bi Ackb`vbKvix cÖv_x©©‡`i Rb¨ cÖkœcÎ, DËicÎ Ges nvwRiv ZvwjKv gy`ªYmn 

mKj Kvh©µg PzovšÍ nIqvq fvm©b cwieZ©‡bi my‡hvM bv _vKvq Bs‡iwRi cwie‡Z© evsjv fvm©‡b cixÿv †`qvi †Kvb my‡hvM †bB| 

 

20. 

weÁwßwU Kwgk‡bi www.bpsc.gov.bd I‡qe mvBU-G cvIqv hv‡e| 

 

‡K› ª̀ I njwfwËK Avmb e¨e¯’v wb‡¤œ †`qv n‡jv: 

  XvKv †K› ª̀ :  

µ: b: n‡ji bvg ‡iwR‡÷ªkb b¤î cÖv_x© 

msL¨v 

‡_‡K------------------------ch©šÍ 

1.  শহীদ বীর উ ম ল:আেনায়ার গালস কেলজ, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11000001 ---- 11002005 

2000 

2.  আদমজী ক া নেম  পাবিলক ল,  ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11002006 ---- 11004207 2200 

3.  িনঝর ক া নেম  পাবিলক ল এ  কেলজ, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11004208 ---- 11005007 800 

4.  বাংলােদশ ই ার াশনাল ল ও কেলজ, িনঝর, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11005008 ---- 11005408 400 

5.  শহীদ বীর িব ম রিমজ উি ন ক া নেম  ল, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11005409 ---- 11006708 1300 

6.  সিলম মডান একােডিম, ক া ন ান বাড, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা।  
11006709 ---- 11007709 1000 

7.  আদশ িব ািনেকতন, মািনকদী, ঢাকা ক া নেম ।  
11007710 ---- 11008659 950 

8.  সনাপ ী হাই ল, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা। 
11008660 ---- 11009359 700 

9.  জািতর জনক ব ব  শখ িজ র রহমান সরকাির মহািব ালয়, উ রা, ঢাকা।   
11009360 ---- 11010310 950 

10.  রাজউক উ রা মেডল কেলজ, স র-৬, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা। 
11010311 ---- 11011813 

1500 

11.  মাইলে ান কেলজ, ৪৪, গরীব-ই- নওয়াজ এিভিনউ স র-১১, উ রা মেডল টাউন, ঢাকা। 
11011814 ---- 11013314 

1500 
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12.  ঢাকা উইেমন কেলজ, রাড-১৭/এ, স র-১২, উ রা মেডল টাউন, 
ঢাকা। 

                    11013315 ---- 11013915 

 

600 

13.  উ রা টাউন কেলজ, ট নং-২৪, রাড নং-৭িড, স র-৯ উ রা, ঢাকা। 
                    11013916 ---- 11014515 

600 

14.  ব মাতা শখ ফিজলা নেনছা িজব সরকাির মা িমক িব ালয়, হািজ 
ক া  রাড, উ রা, ঢাকা। 

                    11014516 ---- 11015165 

 

650  

15.  িমেটালা হাই ল এ  কেলজ, িখলে ত, ঢাকা। 
                    11015166 ---- 11017015 

1850  

16.  উ রা হাই ল এ  কেলজ, স র-৭, রাড নং-১ ও ২৭, উ রা মেডল 
টাউন, ঢাকা। 

                   11017016 ---- 11020518 

 

3500 

17.  িসিভল এিভেয়শন উ  িব ালয়, হযরত শাহজালাল আ জািতক িবমান 
ব র, িমেটালা ঢাকা। 

                    11020519 ---- 11021518 

 

1000 

18.  নওয়াব হািব াহ মেডল ল এ  কেলজ, শাহজালাল এিভিনউ, 
আজম র স র-৪, উ রা, ঢাকা। 

                    11021519 ---- 11023018 

 

1500 

19.  উ রা গালস হাই ল এ  কেলজ, রাড-২, স র-৬, উ রা মেডল 
টাউন, ঢাকা। 

                    11023019 ---- 11023819 

 

800 

20.  মােলকা বা  আদশ িব া িনেকতন, স র-৮, আ াহ র, উ রা, 
ঢাকা। 

                    11023820 ---- 11024419 

 

600 

21.  আই .ই. এস উ  মা িমক িব ালয়, স র-৫, রাড-৬/এ, উ রা মেডল 
টাউন, ঢাকা। 

                                            

11024420 ---- 11025470 

 

1050 

22.  ঢাকা রিসেডনিসয়াল মেডল কেলজ, মাহা দ র, ঢাকা। 
                    11025471 ---- 11027471 2000 

23.  মাহা দ র সরকাির কেলজ, সাতমসিজদ রাড, মাহা দ র  ঢাকা। 
                   11027472 ---- 11028471 1000 

24.  আলহা  মক ল হােসন িব িব ালয় কেলজ, কােদরাবাদ হাউিজং িলঃ 
কাটা র, মাহা দ র, ঢাকা। 

                    11028472 ---- 11029673 

 

1200 

25.  ামলী ট টাইল ইি িনয়ািরং কেলজ, ১৪/২৬ শাহজাহান রাড 
টাউনহল, মাহা দ র, ঢাকা। 

11029674 ---- 11030374 

 

700 

26.  মাহা দ র ক ীয় কেলজ, রজাহান রাড, ঢাকা। 
11030375 ---- 11032775 

২৪০০ 

27.  বাদশা ফয়সল ইনি উট, ( ল এ  কেলজ)িরং রাড, ামলী, 
মাহা দ র, ঢাকা।  

11032776 ---- 11034176 

 

1400 

28.  মাহা দ র মিহলা কেলজ, ৬৪/২, রজাহান রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা। 

11034177 ---- 11035277 

 

1100 

29.  ঢাকা ট কেলজ, ট-১/৩, ক-ই, রজাহান রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা। 

11035278 ---- 11036280 

 

1000 

30.  মাহা দ র সরকাির উ  িব ালয়, ûgvqyb †ivW, মাহা দ র, ঢাকা। 
11036281 ---- 11038081 1800 

31.  মাহা দ র কমািশয়াল ইনি উট সরকাির মা িমক িব ালয়, সাত 
মসিজদ রাড, মাহা দ র ঢাকা। 

11038082 ---- 11038981 

 

900 

32.  মাহা দ র উ  বািলকা িব ালয়, রজাহান রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা। 

11038982 ---- 11039981 

 

1000 

33.  লালমা য়া হাউিজং সাসাই  উ  মা িমক িব ালয়, ক-িব , 
লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা। 

11039982 ---- 11040981 

 

1000 

34.  িকশলয় বািলকা িব ালয় ও কেলজ, তাজমহল রাড, মাহা দ র, 
ঢাকা-১২০৭। 11040982 ---- 11041781 

800  

35.  ঢাকা উ ান সরকাির মহািব ালয়, ক-িব, রাড-৩, হাি ং-১৯ 
মাহা দ র, ঢাকা।  

11041782 ---- 11042681 

 

900 

36.  লালমা য়া মিহলা কেলজ, লালমা য়া, মাহা দ র, ঢাকা। 
11042682 ---- 11045181 2500 

37.  লালমা য়া উ  বািলকা িবদালয়, মাহা দ র, ঢাকা। 
11045182 ---- 11046781 1600 

38.  ঢাকা মিহলা পিলেটকিনক ইনি উট, শের বাংলা নগর, ঢাকা। ইংেরিজ ভাসন - 11800001 

---- 

11801997 

১০৯৬ 

39.  শের বাংলা নগর সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, শের বাংলা নগর, 
ঢাকা। 

11046782 ---- 11048384 

এবং 
   ১৩০০৮৭৯৪ 
ও ১৮০১২৯১৮  

 

1602  
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40.  শের বাংলা নগর সরকাির বালক উ  িব ালয়, শের বাংলা নগর,  ঢাকা। 
11048385 ---- 11049886 1500 

41.  গণভবন সরকাির উ  িব ালয়, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
11049887 ---- 11050889 1000  

42.  ব ব  শখ িজব একােডিম, [ েব আগারগ ও তালতলা  উ  িব ালয় ও কেলজ], 
শের বাংলা নগর, ঢাকা। 

11050890 ---- 11052589 

 

1700 

43.  নাজনীন ল এ  কেলজ, ব রাজা বাজার, ফামেগট, ঢাকা। 
11052590 ---- 11053289 

৭০০ 

44.  রাজধানী উ  িব ালয়,মািনক িময়া এিভিনউ, শের বাংলা নগর, ঢাকা। 
11053290 ---- 11053989 700 

45.  ইেডন মিহলা কেলজ,আিজম র, ঢাকা। 
11053990 ---- 11058992 5000 

46.  গাহ  অথনীিত কেলজ, আিজম র, ঢাকা। 
11058993 ---- 11060693 1700 

47.  আিজম র গভনেম  গালস ল ও কেলজ, ৪৯/ই, আিজম র, ঢাকা। 
11060694 ---- 11062443 1750 

48.  ওেয়  এ  হাই ল, আিজম র, ঢাকা। 
11062444 ---- 11063293 850 

49.  ন ন প ন লাইন উ  মা িমক িব ালয়, ১৮৯, ন ন প ন লাইন,  আিজম র, ঢাকা। 
11063294 ---- 11064293 1000 

50.  রায়হান ল এ  কেলজ, ৩৭/৬-এ, আিজম র, ঢাকা। 
11064294 ---- 11065043 750  

51.  িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ, আিজম র শাখা, ১০১, িপলখানা রাড, আিজম র, 
ঢাকা। ভ ঃ-৩ 

11065044 ---- 11066143 

 

1100 

52.  লালবাগ সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, ৪৩/২, আর এন িড রাড, লালবাগ, ঢাকা। 
11066144 ---- 11067744 1600 

53.  সরকাির ব ব  কেলজ, প বী (িমর র িসরািমক রাড), িমর র, ঢাকা।  
11067745 ---- 11068745 1000  

54.  ভাসানেটক সরকাির কেলজ, কাফ ল, ঢাকা।  
11068746 ---- 11069445 700 

55.  িমর র কেলজ, সকশন-২, িমর র, ঢাকা। 
11069446 ---- 11071049 1600  

56.  মিণ র উ  িব ালয় ও কেলজ, মিণ র, িমর র-২, ঢাকা, ( ল বালক শাখা)। 
11071050 ---- 11072650 1600 

57.  মিণ র উ  িব ালয় ও কেলজ, মিণ র, িমর র-২, ঢাকা, ( ল বািলকা শাখা)। 
11072651 ---- 11074650 2000                                                                                                                         

58.  ঢাকা িশ া বাড াবেরটরী ল ও কেলজ, ি ি পাল আ ল কােশম সড়ক, িমর র-১, 
ঢাকা। 

11074651 ---- 11076401 

 

1750  

59.  িমর র বাংলা ল এ  কেলজ (বািলকা শাখা), িমর র-০৬, প বী, ঢাকা। 
11076402 ---- 11077402 1000 

60.  িমর র বাংলা ল এ  কেলজ (বালক শাখা), িমর র-১১, প বী, ঢাকা। 
11077403 ---- 11078902 1500 

61.  সরকাির পনগর মেডল ল এ   কেলজ, রাড নং-১৬, পনগর আ/এ,  িমর র, ঢাকা। 
11078903 ---- 11080504 1600 

62.  ক াণ র গালস ল ও কেলজ,  ক াণ র, িমর র, ঢাকা। 
11080505 ---- 11081505 1000 

63.  সােরাজ ই ার াশনাল ল, এ  কেলজ, ৩০, সনপাড়া, পবতা, িমর র-১০, ঢাকা। 
11081506 ---- 11082505 1000 

64.  িমর র সরকাির উ  িব ালয়,িমর র-১, ঢাকা। 
11082506 ---- 11083355 850  

65.  ীনিফ  ল এ  কেলজ, ট-৩,  ক-িস, এিভিনউ-২, িমর র-১০, ঢাকা। 
11083356 ---- 11084855 1500 

66.  আদশ উ  িব ালয়, িমর র-১০, কাফ ল, ঢাকা। 
11084856 ---- 11087159 2300 

67.  এফ এম ই ার াশনাল ল এ  কেলজ, মাজার রাড, িমর র-১, ঢাকা। 
11087160 ---- 11087961 800 

68.  হযরত শাহ আলী উ  বািলকা িব ালয়, সকশন-১, িমর র, ঢাকা। 
11087962 ---- 11089263 1300 

69.  বিশর উি ন আদশ উ  মা িমক িব ালয়, ২৩৭/৩ আহ দনগর, িমর র-১, ঢাকা। 
11089264 ---- 11090163 900 

70.  পনগর সরকাির মা িমক িব ালয়, পনগর, িমর র, ঢাকা। 
11090164 ---- 11090664 500 

71.  প বী মােজ ল ইসলাম মেডল হাই ল, প বী, িমর র, ঢাকা। 
11090665 ---- 11091664 1000 

72.  াশনাল বাংলা উ  িব ালয়, িমর র-২, ঢাকা। 
11091665 ---- 11092664 

১০০০ 

73.  এস ও এস হার ান মইনার কেলজ, িমর র-১৩, ঢাকা। 
11092665 ---- 11093264 600  

74.  মেডল একােডিম, পাইকপাড়া সরকাির কেলানী (সরকাির বাঙলা কেলজ এলাকা), 
িমর র-১, ঢাকা। 

11093265 ---- 11094764 

 

1500 

75.  উ র কাফ ল উ  িব ালয়, ঢাকা সনািনবাস, কাফ ল, ঢাকা।  
11094765 ---- 11095564 800 

76.  হাজী আ াফ আলী হাই ল, ৮৮৪/১, ব শওড়াপাড়া, কাফ ল ঢাকা। 
11095565 ---- 11096665 1100 

77.  আলীম উি ন উ  িব ালয়, পীেররবাগ, িমর র, ঢাকা। 
11096666 ---- 11097416 750 

78.  হাজী আলী হােসন উ  িব ালয়, কাফ ল, িমর র-১৩,  ঢাকা। 
11097417 ---- 11098116 700 

79.  িমর র িস া  হাই ল, (শহীদ ি জীবী কবর ােনর পাে )  িমর র-১, ঢাকা। 
11098117 ---- 11098917 800 

80.  দা স সালাম সরকাির মা িমক িব ালয়, (শহীদ ি জীবী িতেসৗেধর  পাে ), 
িমর র-১, ঢাকা। 

11098918 ---- 11099617 

 

700  

81.  কালশী ইসলািময়া উ  িব ালয়, ১১/ই, প বী, িমর র, ঢাকা। 
11099618 ---- 11100319 700  

82.  ভাষানেটক সরকাির মা িমক িব ালয়, ভাষানেটক, কাফ ল, ঢাকা ।  
11100320 ---- 11101119 800 

83.  ইবরািহম র সালাহউি ন িশ ালয়, ব শওড়াপাড়া, কাফ ল, ঢাকা । 
11101120 ---- 11101970 850 

84.  ঢাকা কমাস কেলজ, িমর র-১, ঢাকা। 
11101971 ---- 11105273 3300 

85.  ঢাকা কেলজ, ধানমি , ঢাকা। 
11105274 ---- 11108273 

৩০০০ 

86.  সরকাির চাস িনং কেলজ, ধানমি , ঢাকা। 
11108274 ---- 11109773 1500 

87.  িনউ মেডল িডি  কেলজ, রােসল য়ার, ( াবাদ), ধানমি , ঢাকা। 
11109774 ---- 11110973 1200 

µgk/6 
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88.  ইউিনভািস  উইেম  ফডােরশন কেলজ, হাউজ ন র-১৬ এবং ১৬/১ (ন ন-১৩), রাড 
ন র-৬, ধানমি  ঢাকা। 

11110974 ---- 11112074 

 
১১০০ 

89.  ড. মািলকা কেলজ, ৭/এ, ধানমি , ঢাকা। 
11112075 ---- 11113076 

১০০0  

90.  গবনেম  াবেরটরী হাই ল ,িনউমােকট, ঢাকা। 
11113077 ---- 11114576 1500 

91.  ধানমি  সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, রাড-১১/এ, ধানমি , ঢাকা। 
11114577 --- 11115727 1150 

92.  জিরনা িসকদার বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, পি ম ধানমি , ২৯৫/এ টািল অিফস 
রাড, রােয়র বাজার, ঢাকা। 

11115728 --- 11116928 

 

1200 

93.  আলী হােসন বািলকা উ  িব ালয়, পি ম ধানমি , শংকর, ঢাকা। 
11116929 --- 11117628 700 

94.  মেহ ি ছা গালস ল এ  কেলজ, ৫৪/১, নথ সা লার রাড, ধানমি , ঢাকা।  
11117629 --- 11118328 700 

95.  িনউ মেডল ব খী উ  িব ালয়, রােসল য়ার, াবাদ, ঢাকা। 
11118329 --- 11119328 1000 

96.  রােয়র বাজার উ  িব ালয়, ১২৫, শেরবাংলা রাড, রােয়র বাজার, ধানমি , ঢাকা। 
11119329 --- 11120228 900 

97.  ওেয়  ধানমি  ইউ ফ হাই ল, ৭৭/১, পি ম ধানমি  (শংকর), ঢাকা। 
11120229 --- 11120928 700 

98.  শহীদ শখ রােসল সরকাির উ  িব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা। 
11120929 --- 11121731 800 

99.  িব.িস.এস.আই.আর উ  িব ালয়, াবেরটির ক া াস, ধানমি , ঢাকা।  
11121732 --- 11122731 

১০০০ 

100.  সােলহা উ  মা িমক িব ালয় ( ল এ  কেলজ), ৬১, নীলা র শাহা রাড, িনউমােকট, 
হাজারী বাগ, ঢাকা। 

11122732 --- 11124332 

 

1600 

101.  শহীদ বগম শখ ফিজলা ন নছা িজব সরকাির মহািব ালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা। 
11124333 --- 11125033 700 

102.  ঢাকা িস  কেলজ, রাড নং-২, ধানমি  আবািসক এলাকা, ঢাকা। 
11125034 --- 11126434 1400 

103. বগম বদ ে সা সরকাির মিহলা কেলজ, বকশীবাজার, ঢাকা। 
11126435 --- 11128734 

2300  

104.  সরকাির মা াসা-ই-আলীয়া, বকশীবাজার, ঢাকা। 
11128735 --- 11130535 1800 

105.  শখ বারহা ীন পা  া েয়ট কেলজ, ৬২, নািজম উি ন রাড, ঢাকা। 
11130536 --- 11132537 2000 

106. কিব নজ ল সরকাির কেলজ, ১ ন র িমউিনিস াল ি ট, ল ীবাজার, ঢাকা। 
11132538 --- 11134288 1750 

107.  সরকাির শহীদ সাহরাওয়াদ  কেলজ, ল ীবাজার, ঢাকা। 
11134289 --- 11135738 1450 

108. ঢাকা মহানগর মিহলা কেলজ, ল ীবাজার, ঢাকা। 
11135739 --- 11138238 2500 

109.  নব মার ইনি উশন ও ড. শহী াহ কেলজ, ১৬ উেমশ দ  রাড, বকশীবাজার ঢাকা। 
11138239 --- 11139438 1200 

110.  ফজ ল হক মিহলা কেলজ, ১২ অ য়দাস লন, গ ািরয়া, ঢাকা।  
11139439 --- 11140739 1300 

111.  স াল উইেম  কেলজ, ৩২/২, অভয় দাস লন, কা িল,  ঢাকা। 
11140740 --- 11141940 1200 

112.  কা িল কাম ে সা সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, কা িল, ঢাকা। 
11141941 --- 11143040 1100 

113. আরমািনেটালা সরকাির উ  িব ালয়, ১ন র আ ল খায়রাত রাড, ঢাকা। 
11143041 --- 11144440 1400 

114.  ঢাকা গভ. সিলম হাই ল, বাহা রশা  পাক, সদরঘাট, ঢাকা। 
11144441 --- 11145541 1100 

115.  নবাব র সরকাির উ  িব ালয়, কা ান বাজার, া র, ঢাকা 
11145542 --- 11146291 750 

116.  বাংলাবাজার সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, া র, ঢাকা। 
11146292 --- 11147491 1200  

117.  শের বাংলা বািলকা মহািব ালয়, বতন নারী িশ া মি র, ২০, হাটেখালা রাড, 
কা িল, ঢাকা। 

11147492 --- 11148991 

 

1500 

118.  পাগজ াবেরটির ল এ  কেলজ, ৬, িচ র ন এিভিনউ, সদরঘাট, ঢাকা।  
11148992 --- 11150542 1550 

119.  ক,এল, িবিল ল এ  কেলজ, ৩৯ নথ ক হল রাড, বাংলা বাজার, ঢাকা। 
11150543 --- 11152243 1700 

120.  আহেমদ বাওয়ািন একােডমী ল এ    কেলজ ,(বা  বাজার ি জ সংল ), আরমানীেটালা, 
ঢাকা। 

11152244 --- 11154843 

 

2600 

121.  মিনজা রহমান গালস ল এ  কেলজ, ২৩-২৬, রজনী চৗ রী রাড, গ ািরয়া, ঢাকা। 
11154844 --- 11156043 1200  

122. আেনায়ারা বগম সিলম বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, ১৩ নািজম উি ন রাড, ঢাকা। 
11156044 --- 11157644 1600 

123. ঢাকা কেলিজেয়ট ল, সদরঘাট, ঢাকা। 
11157645 --- 11158744 1100 

124.  আন ময়ী বািলকা উ  িব ালয়, ১৭/১৮, কািজ ি ন িসি কী লন,  আরমািনেটালা, 
ঢাকা। 

11158745 --- 11159944 

 

1200 

125. িসে রী  কেলজ,২৫ শহীদ সাংবািদক সিলনা পারিভন সড়ক, িসে রী সা লার রাড, 
মগবাজার, ঢাকা। 

11159945 --- 11162045 

 

2100 

126. হািব াহ বাহার কেলজ, শাি নগর, ঢাকা।  
11162046 --- 11164045 2000 

127. িসে রী গালস কেলজ, ১৪৮ িনউ বইিল রাড, ঢাকা । 
11164046 --- 11166345 2300 

128. িমজা আ াস মিহলা িডি  কেলজ, শাহজাহান র, ঢাকা। 
11166346 --- 11167547 1200 

129. িখলগ ও মেডল কেলজ, ক-িস,৭২১/১, িখলগ ও চৗরা া, ঢাকা। 
11167548 --- 11169348 1800 

130. ঢাকা ইি িরয়াল কেলজ, বািড়-৩৫-৪৩, ক-িব, রাড-২, জ ল ইসলাম িস , আফতাব 
নগর, বা া, ঢাকা। 

11169349 --- 11170648 

 

1300  
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131. আ জর িগফারী কেলজ, মািলবাগ, ঢাকা। 
11170649 ---- 11171648 1000  

132. িখলগ ও সরকাির উ  িব ালয়, িখলগ ও, ঢাকা। 
11171649 ---- 11172848 1200 

133. িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ, ১/এ, িনউ বইিল রাড, ঢাকা। ভ ঃ-১ 
11172849 ---- 11175649 2800 

134. িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ, ১/এ, িনউ বইিল রাড, ঢাকা। [ িনয়র, ল িদবা ও 
ইংেরিজ ভাসন] ভ ঃ-২ 

11175650 ---- 11177799 

 

2150 

135. কদমতলা ব বাসােবা ল এ  কেলজ, ২৮/৩, কদমতলা, বাসােবা, ঢাকা। 
11177800 ---- 11179799 2000  

136. িখলগ ও গালস ল এ  কেলজ, িখলগ ও, ঢাকা। 
11179800 ---- 11181399 1600 

137. রাজারবাগ িলশ লাই  ল এ  কেলজ, রাজারবাগ, ঢাকা। 
11181400 ---- 11182399 1000 

138. ই াহািন বািলকা িব ালয় ও মহািব ালয়, ৩ রােশদ খান মনন সড়ক, িনউ ই াটন 
রাড, মগবাজার, ঢাকা। 

11182400 ---- 11183199 

 

800 

139. আলী আহাে দ ল এ  কেলজ, দি ণ গাড়ান, িখলগ ও, ঢাকা।  
11183200 ---- 11184649 1450 

140.  িব িসএল আইিডয়াল ল, সােবক  এ   উ  িব ালয়, মগবাজার, ঢাকা। 
11184650 ---- 11185249 600  

141.  িসে রী বালক উ  মা িমক িব ালয়, ৭৭ িসে রী, রমনা, ঢাকা। 
11185250 ---- 11186149 900 

142.  িবয়াম মেডল ল এ  কেলজ, ৬৩ িনউ ই াটন, ঢাকা।   
11186150 ---- 11187149 1000  

143. রাম রা একরা ে ছা বািলকা উ  িব ালয়, রাম রা, ঢাকা। 
11187150 ---- 11188199 1050 

144.  রাম রা একরা ে ছা উ  িব ালয়, ৪৬৩ পি ম রাম রা, ঢাকা । 
11188200 ---- 11189051 850 

145.  স জবাগ সরকাির মহািব ালয়, বাসােবা বা র মাঠ, স জবাগ, ঢাকা। 
11189052 ---- 11190151 1100 

146. মগবাজার গালস হাই ল, ৫২ িসে রী, রমনা, ঢাকা। 
11190152 ---- 11191151 

১0০০ 

147.  ঢাকা পিলেটকিনক ইনি উট, তজগ ও, ঢাকা। 
11191152 ---- 11193652 2500 

148.  তজগ ও সরকাির উ  িব ালয়, তজগ ও, ঢাকা। 
11193653 ---- 11195252 1600 

149.  তজগ ও সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, ৮০ কাজী নজ ল ইসলাম এিভিনউ, ফামেগট, 
ঢাকা। 

11195253 ---- 11196052 

 

800 

150.  িসিভল এিভেয়শন ল এ  কেলজ, িস.এ আবািসক এলাকা, রাতন িবমান ব র, 
তজগ ও, শাহীনবাগ, ঢাকা। 

11196053 ---- 11197552 

 

1500 

151.  সরকাির িব ান কেলজ, তজগ ও, ঢাকা। 
11197553 ---- 11199552 2000 

152. তজগ ও আদশ ল এ  কেলজ, ৪৪৬ তজগ ও িশ  এলাকা, ঢাকা। 
11199553 ---- 11201052 1500 

153. বাংলােদশ ইনি উট অব াস এ  িসরািমক, তজগ ও, ঢাকা। 
11201053 ---- 11201652 600 

154.  মিতিঝল সরকাির বালক উ  িব ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
11201653 ---- 11203152 1500 

155. মিতিঝল সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
11203153 ---- 11204552 1400 

156. আরামবাগ হাই ল এ  কেলজ,  আরামবাগ, মিতিঝল, ঢাকা। 
11204553 ---- 11205552 1000 

157.  এ   উ  িব ালয়, মিতিঝল, ঢাকা। 
11205553 ---- 11206652 1100 

158. স নবািগচা হাই ল, ২৬/১, তাপখানা রাড, ঢাকা। 
11206653 ---- 11207752 1100 

159. সরকাির িত মীর কেলজ,মহাখালী, ঢাকা। 
11207753 ---- 11210352 

2600 

160.  এ   মিহলা কেলজ, ওয়ারেলস ক াউ , মহাখালী, ঢাকা। 
11210353 ---- 11211102 750 

161.   এ   আদশ উ  বািলকা িব ালয়, মহাখালী, ঢাকা।  
11211103 ---- 11212602 1500 

162. লশান মেডল উ  মা িমক িব ালয় ( ল এ  কেলজ), ট-৯/এ, রাড-৮৬, লশান-২, 
ঢাকা। 

11212603 ---- 11213452 

 

850  

163. মহাখালী মেডল হাই ল, মহাখালী, ঢাকা।  
11213453 ---- 11214552 1100 

164. সরকাির ক লাচাদ র ল এ  কেলজ, লশান-২, ঢাকা। 
11214553 ---- 11215652 1100 

165. িভকা ে সা ন ল এ  কেলজ, ব রা শাখা, ১৮১/এ, রাড-৬, ক-এফ, ব রা, ঢাকা। 
ভ ঃ-৪ 

11215653 ---- 11216999 

 

868 
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166.  রাজশাহী কেলজ, রাজশাহী।                           বাংলা ভাসন -  12000001 

---- 12002935 

২৯৩১ 
ইংেরিজ ভাসন -12800001 

---- 12800985 

৬৮ 
167. িনউ গভ: িডি  কেলজ, রাজশাহী। 

                  12002936 ---- 12004886 

১৯৫০ 
168. সরকাির চাস িনং কেলজ, রাজশাহী। 

                  12004887 ---- 12005986 

১১০০ 
169. রাজশাহী সরকাির মিহলা কেলজ, রাজশাহী। 

                  12005987 ---- 12007491 

১৫০০ 
170.  রাজশাহী সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, রাজশাহী। 

                  12007492 ---- 12008947 

১৪৫০ 
171.  রাজশাহী পিলেটকিনক ইনি উট, রাজশাহী। 

                  12008948 ---- 12010155 

১২০০ 
µgk/8  
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172.  রাজশাহী িশ া বাড সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, রাজশাহী। 
12010156 ---- 12010956 

৮০০ 
173. ইনি উট অব হ থ টকেনালিজ ( ারােমিডেকল), রাজশাহী। 

12010957 ---- 12011556 

৬০০ 
174.  বের  কেলজ, রাজশাহী। 

12011557 ---- 12012715 

১১৫০ 
175. শাহ মখ ম কেলজ, রাজশাহী।  

12012716 ---- 12013722 

১০০০ 
176. শহীদ মা ন মাহ দ িলশ লাইন ল এ  কেলজ, রাজশাহী। 

12013723 ---- 12014633 

৯০০ 
177.  অ ণী িব ালয় ও মহািব ালয়, েয়ট চ র, রাজশাহী। 

12014634 ---- 12015840 

১২০০ 
178. ব ব  কেলজ, রাজশাহী। 

12015841 ---- 12016544 

৭০০ 
179. রাজশাহী মিহলা পিলেটকিনক ইনি উট, নওদাপাড়া, রাজশাহী। 

12016545 ---- 12017448 

৯০০ 
180. রাজশাহী কাট মহািব ালয়, রাজশাহী। 

12017449 ---- 12019305 

১৮৫০ 
181.  রাজশাহী িব িব ালয় ল, রাজশাহী।  

12019306 ---- 12020522 

১২০০ 
182. মাদারব  গাহ  অথনীিত কেলজ, প া আবািসক এলাকা, রাজশাহী। 

12020523 ---- 12021430 

৯০০ 
183. রাজশাহী ক া নেম  বাড ল এ  কেলজ, রাজশাহী। 

12021431 ---- 12022985 

১৫৫০ 
184.  শহীদ এএইচএম কামা ামান সরকাির িড ী কেলজ, রাজশাহী । 

12022986 ---- 12023743 

৭৫০ 
185. হাজী জিমর উি ন শািফনা মিহলা কেলজ, ল ী র, ভাটারা, রাজশাহী।  

12023744 ---- 12024543 

৮০০ 
186. রাজশাহী কেলিজেয়ট ল, রাজশাহী। 

12024544 ---- 12025547 

১০০০ 
187. রাজশাহী সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, হেলনাবাদ, রাজশাহী। 

12025548 ---- 12026253 

৭০০ 
188. সরকাির িপ.এন. বািলকা উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12026254 ---- 12027107 

৮৫০ 
189. িসেরাইল সরকাির উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12027108 ---- 12027807 

৭০০ 
190.  গভ. াবেরটরী হাই ল, রাজশাহী। 

12027808 ---- 12028511 

৭০০ 
191.  রাজশাহী সরকাির মা াসা, রাজশাহী। 

12028512 ---- 12029011 

৫০০ 
192. শহীদ কেনল কাজী এমদা ল হক পাবিলক ল, রাজশাহী। 

12029012 ---- 12029766 

৭৫০ 
193. শহীদ নজ ল হক উ  বািলকা িব ালয়, রাজশাহী।  

12029767 ---- 12030973 

১২০০ 
194.  রাজশাহী ব খী বািলকা উ  িব ালয়, হেতম খ , রাজশাহী। 

12030974 ---- 12032075 

১১০০ 
195. মসিজদ িমশন একােডমী, বড়  সড়ক, বায়ািলয়া, রাজশাহী।  

12032076 ---- 12032878 

৮০০  
196. রাজশাহী লাকনাথ উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12032879 ---- 12033878 

১০০০ 
197. ল ী র বািলকা উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12033879 ---- 12034482 

৬০০ 
198. িমশন বািলকা উ  িব ালয়, বালন র, রাজশাহী। 

12034483 ---- 12035185 

৭০০ 
199. হািমদ র নওদাপাড়া পাইলট উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12035186 ---- 12035785 

৬০০ 
200. রাজশাহী দা স সালাম কািমল মা াসা, রাজশাহী। 

12035786 ---- 12036685 

৯০০ 
201.  ইসলািময়া কেলজ, িবেনাদ র বাজার, রাজশাহী। 

12036686 ---- 12037435 

৭৫০ 
202. রাজশাহী িব. িব. িহ  একােডিম, সাগরপাড়া, ঘাড়ামারা, বায়ািলয়া, রাজশাহী। 

12037436 ---- 12038036 

৬০০ 
203. রাজশাহী আদশ উ  িব ালয়, রাজশাহী। 

12038037 ---- 12038577 

৫০০ 
204. িরভার িভউ কােল েরট ল, রাজশাহী। 

12038578 ---- 12039000 395    
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205. সরকাির িস  কেলজ, চ াম।  
                  13000001 ---- 13002201 

এবং 
১১১৬৩৩৯৩ 

 

 
২২০১ 

  

206. চ াম কেলিজেয়ট ল, আইস ফ া রী রাড, চ াম। 
                  13002202 ---- 13003502 

১৩০০ 
207. ইসলািময়া িডি  কেলজ, ১৭৮, দােরাগাহাট রাড, চ াম। 

                  13003503 ---- 13005202 

১৭০০ 
208. সরকাির কমাস কেলজ, আ াবাদ, চ াম। 

                  13005203 ---- 13006703 

১৫০০ 
209. ওমরগিণ এম.ই.এস. কেলজ, নািসরাবাদ, চ াম। 

                  13006704 ---- 13008703 

২০০০ 
210.  চ াম সরকাির মিহলা  কেলজ, নািসরাবাদ, চ াম। 

                 13008704 ---- 13010503 

১৮০০ 
211.  চ াম পিলেটকিনক ইনি উট, নািসরাবাদ, চ াম। 

                 13010504 ---- 13012105 

১৬০০ 
212. বাংলােদশ মিহলা সিমিত বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, চ াম। 

                 13012106 ---- 13013906 

১৮০০ 
213. নািসরাবাদ সরকাির উ  িব ালয়, চ াম। 

                 13013907 ---- 13014906 

১০০০ 
214.  চ াম কেলজ, চ াম।।                                       বাংলা ভাসন- 13014907 

---- 

13017813 

২৯০৫ 
ইংেরিজ ভাসন-13800001 

---- 

13800986 

৯৫ 
215. সরকাির হাজী হা দ মহিসন কেলজ, চ াম। 

                  13017814 ---- 13019213 

১৪০০ 
216. ডা ার খা গীর সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, জামাল খান, চ াম। 

                  13019214 ---- 13020663 

১৪৫০ 
217. মিহলা কেলজ, চ াম, 49 এনােয়ত বাজার, চ াম। 

                 13020664 ---- 13022063 

১৪০০ 
µgk/9 
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218. কােজম আলী ল এ  কেলজ, ড: এনা ল হক রাড, চ াম। 
 13022064 ---- 13023363 

১৩০০ 
219. ই াহানী পাবিলক ল এ  কেলজ, জািকর হােসন রাড, নািসরাবাদ, চ াম। 

13023364 ---- 13024613 

১২৫০ 
220. চ াম িস  কেপােরশন িমউিনিস াল মেডল ল এ  কেলজ, িবলী রাড, চ াম। 

13024614 ---- 13025613 

১০০০ 
221. সরকাির সিলম হাই ল, চ াম। 

13025614 ---- 13026613 

১০০০ 
222. চ াম সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, নাসিরাবাদ, চ াম। 

13026614 ---- 13027713 

১১০০ 
223. বাকিলয়া সরকাির উ  িব ালয়, চ াম। 

13027714 ---- 13028713 

১০০০ 
224. চ াম সরকাির উ  িব ালয়, কেলজ রাড, চকবাজার, চ াম। 

13028714 ---- 13029463 

৭৫০ 
225. িস  সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, চ াম। 

13029464 ---- 13030463 

১০০০ 
226. পাহাড়তলী কেলজ, ওয়ােলস, লসী, চ াম। 

13030464 ---- 13031463 

১০০০ 
227. বতক ল এ  কেলজ, পা লাইশ, চ াম। 

13031464 ---- 13032263 

৮০০ 
228. কাপাসেগালা িস  কেপােরশন মিহলা কেলজ, চকবাজার, চ াম। 

13032264 ---- 13033463 

১২০০ 
229. রলওেয় পাবিলক উ  িব ালয়, পেলা াউ , চ াম। 

13033464 ---- 13034463 

১০০০ 
230. অং র সাসাই  বািলকা উ  িব ালয়, নািসরাবাদ, চ াম। 

13034464 ---- 13035263 

৮০০ 
231. চ াম সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, লিশ, চ াম। 

13035264 ---- 13035963 

৭০০ 
232. অপণাচরণ িস  কেপােরশন বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, ন কানন, কাতয়ালী, 

চ াম। 
13035964 ---- 13036634 

 
৬৭১ 

233. সরকাির হাজী হা দ মহিসন সরকাির উ  িব ালয়, চ াম। 
13036635 ---- 13037927 392 
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234. লনা কেলিজেয়ট গালস ল ও কিসিস উইেম  কেলজ, ১৮০/২১, 
খানজাহান আলী রাড, লনা। 

                    14000001 ---- 14001800 

এবং 
১১০৭১৩৬৬ 

 
১৮০১ 

  

235. লনা আিলয়া কািমল মা াসা, ৮৮, খান জাহান আলী রাড, লনা। 
                    14001801 ---- 14002600 

৮০০ 
236. াইমারী চাস িনং ই উট, লনা। 

                     14002601 ---- 14003101 

৫০০ 
237. স  জােসফ উ  িব ালয়, ২৯, আহসান আহেমদ রাড, লনা। 

                     14003102 ---- 14004301 

১২০০ 
238. সরকাির মিজদ মেমািরয়াল িস  কেলজ, লনা। 

                     14004302 ---- 14005152 

৮৫০ 
239. িব ক ইউিনয়ন ই উশন, ৭, বনী বা  রাড, লনা। 

                     14005153 ---- 14005902 

৭৫০ 
240. সরকাির কেরােনশন মা িমক বািলকা িব ালয়,  লনা। 

                     14005903 ---- 14006802 

৯০০ 
241.  সরকাির পাইওিনয়ার মিহলা কেলজ, লনা। 

                     14006803 ---- 14007702 

৯০০ 
242. আযম খান সরকাির কমাস কেলজ, লনা।  

                     14007703 ---- 14009202 

১৫০০ 
243. সরকাির মেডল মা িমক িব ালয়, লনা। 

                     14009203 ---- 14010102 

৯০০ 
244.  লনা িজলা ল, লনা।  

                     14010103 ---- 14011103 

১০০০ 
245. হিসন মিহলা কেলজ, দৗলত র, লনা। 

                     14011104 ---- 14011704 

৬০০ 
246. সরকাির দৗলত র হিসন মা িমক িব ালয়, লনা। 

                     14011705 ---- 14012304 

৬০০  
247. সরকাির িব.এল. কেলজ, লনা। 

                     14012305 ---- 14015805 

৩৫০০ 
248. দৗলত র কেলজ (িদবা নশ), দৗলত র, লনা। 

                     14015806 ---- 14017105 

১৩০০ 
249. বাংলােদশ নৗবািহনী ল এ  কেলজ, নািবককেলানী, গায়ালখালী, 

লনা।                       14017106 ---- 14018905 

১৮০০ 

250. লনা পাবিলক কেলজ, বয়রা, লনা। 
                     14018906 ---- 14020406 

১৫০০ 
251.  লনা সরকাির মিহলা কেলজ, বয়রা, লনা।                  বাংলা ভাসন-  14020407 

 

14022339 

১৯৩৩ 
   ইংেরিজ ভাসন- 14800044 

 

14800991 

৬৭ 
252. লনা সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, বয়রা, লনা। 

                     14022340 ---- 14023539 

১২০০ 
253. সরকাির হাজী হা দ হিসন কেলজ, খািলশ র, লনা। 

                     14023540 ---- 14024739 

১২০০ 
254. হাজী ফেয়জ উি ন উ  বািলকা িব ালয়, বয়রা, লনা। 

                     14024740 ---- 14025640 

৯০০ 
255. লনা পিলেটকিনক ইনি উট, খািলশ র, লনা। 

                     14025641 ---- 14027640 

২০০০ 
256. লনা মিহলা পিলেটকিনক ইনি উট, খািলশ র,  লনা। 

                     14027641 ---- 14028640 

১০০০ 
257. লনা সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, বায়রা, লনা। 

                     14028641 ---- 14029998 

৫৬2 
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258.  সরকাির সয়দ হােতম আলী কেলজ, বিরশাল।                 বাংলা ভাসন - 15000001 

--- 15001401 

১৪০১ 
ইংেরিজ ভাসন-15800027 

---- 

15800988 

২৩ 
259.  সরকাির বিরশাল কেলজ, বিরশাল। 

                  15001402 ---- 15002902 

১৫০০ 
260. বিরশাল সরকাির মিহলা কেলজ, বিরশাল। 

                  15002903 ---- 15004402 

১৫০০ 
261. বিরশাল সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, ব ব  উ ান, রাজাবাহা র 

সড়ক, বিরশাল।                   15004403 ---- 15006203 

 
১৮০০ 

262. অ ত লাল দ মহািব ালয়, অ ত লাল দ  সড়ক (হাসপাতাল রাড), 
বিরশাল। 15006204 ---- 15007303 

 
১১০০  

263. বিরশাল সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, কিব জীবনান  দাস সড়ক, 
বিরশাল। 15007304 ---- 15008153 

 
৮৫০ 

264. বিরশাল িজলা ল, বিরশাল। 
15008154 ---- 15008853 

৭০০ 
265. আেলকা া সরকাির কেলজ, বিরশাল। 

15008854 ---- 15009453 

৬০০ 
266. বিরশাল কােল েরট ল এ  কেলজ, পেরশ সাগর মাঠ সংল ,  

বিরশাল। 
15009454 ---- 15010253 

 
৮০০ 

267. উদয়ন মা িমক িব ালয়, ৩২, ফজ ল হক এিভিনউ, বিরশাল।  
15010254 ---- 15010953 

৭০০ 
268. হািলমা খা ন বািলকা মা িমক িব ালয়, বিরশাল। 

15010954 ---- 15011585 

৬০০ 
269. িরয়া মা িমক িব ালয়, বিরশাল। 

15011586 ---- 15012000 398 
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270. এম.িস কেলজ, িসেলট। 
16000001 ---- 16002800 

২৮০০ 
271. মদন মাহন কেলজ, লালবাজার, িসেলট। 

16002801 ---- 16004400 

১৬০০ 
272. -বাড ল এ  কেলজ, িমেরর ময়দান, িবদবাজার,িসেলট। 

16004401 ---- 16005717 

১৩১৬ 
273. সরকাির অ গামী বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, িসেলট। 

16005718 ---- 16007017 

১৩০০ 
274.  িসেলট সরকাির কেলজ, িসেলট।                                বাংলা ভাসন-16007018 

--- 

16008178 

১১৬১ 
ইংেরিজ ভাসন-16800002 

---- 

16800986 

৩৯ 
275. িসেলট সরকাির মেডল ল এ  কেলজ, ব শাহী ঈদগাহ, িসেলট। 

16008179 ---- 16009278 

১১০০ 
276. শাহজালাল জােময়া ইসলািময়া ল এ  কেলজ, িমেরর বাজার, 

িসেলট। 
16009279 ---- 16010378 

 
১১০০ 

277. িসেলট সরকাির পাইলট উ  িব ালয়, িসেলট। 
16010379 ---- 16011479 

১১০০ 
278. িসেলট সরকাির আিলয়া মা াসা, িসেলট। 

16011480 ---- 16012479 

১০০০ 
279. আ রখানা গালস ল এ  কেলজ, িসেলট। 

16012480 ---- 16013379 

৯০০ 
280. িদ এইেডড হাই ল, িসেলট। 

16013380 ---- 16014079 

৭০০ 
281. িসেলট সরকাির মিহলা কেলজ, িসেলট। 

16014080 ---- 16015579 

১৫০০ 
282. িলশ লাইন উ  িব ালয়, িসেলট। 

16015580 ---- 16016089 

৫০০ 
283. আল আমীন জােময়া ইসলািময়া মা িমক িব ালয়, ইসলাম র 

( মজর লা), িসেলট। 
16016090 ---- 16017000 

 

798 

 

  রং র ক :  
µ: b: n‡ji bvg ‡iwR‡÷ªkb b¤î cÖv_x© 

msL¨v 

‡_‡K------------------------ch©šÍ 

284. KvigvB‡Kj K‡jR, iscyi

। 
17000001 ---- 17004002 4000  

285. K¨v›Uনেম  cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR, iscyi

। 
17004003 ---- 17010005 6000  

286. w` wg‡jwbqvg ÷vim ¯‹zj এ  K‡jR, iscyi K¨v›Ub‡g›U, iscyi

। 
17010006 ---- 17011505 1500  

287. avc mvZMvov evBZzj gyKviig g‡Wj Kvwgj gv &̀ivmv, iscyi

। 
17011506 ---- 17012906 1400  

288. eWv©i MvW© cvewjK ¯‹yj GÛ K‡jR, িসও বাজার, িবিজিব স র সদর 
দ র, iscyi

। 
17012907 ---- 17014007 

 

1100  

289. cywjk jvBÝ ¯‹zj GÛ K‡jR, iscyi

। 
17014008 ---- 17017007 3000  

290. iscyi wRjv ¯‹yj, iscyi

। 
17017008 ---- 17017847 840  

291.  
iscyi miKvwi K‡jR, iscyi

।
                                বাংলা ভাসন- 17017848 

---- 

17019289 

১৪৪২ 

ইংেরিজ ভাসন-17800007 

---- 

17800999 

৫৩ 

µgk/11 

  



40 BCS_ preli H letter ad amin 
 
 

: 11 :   

µ: b: n‡ji bvg  ‡iwR‡÷ªkb b¤î cÖv_x©  

‡_‡K------------------------ch©šÍ 

msL¨v 

292. iscyi miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq, iscyi

।
  

17019290 ---- 17020079 790  

293. iscyi †UKwbK¨vj ¯‹yj I K‡jR, iscyi

। 
17020080 ---- 17020880 800  

294. wkï wb‡KZb D”P we`¨vjq, iscyi

। 
17020881 ---- 17021750 870  

295. mgvR Kj¨vণ we`¨vexw_ (evwjKv D”P we`¨vjq I gnv we`¨vjq), iscyi

। 
17021751 ---- 17022550 800  

296. Kv‡j±‡iU ¯‹zj GÛ K‡jR, iscyi

। 
17022551 ---- 17024350 1800  

297. jvqÝ ¯‹zj GÛ K‡jR, িজ. এল. বায় রাড, iscyi

। 
17024351 ---- 17025900 1550  

298. iscyi cwj‡UKwbK Bbw÷wUDU, iscyi

। 
17025901 ---- 17027456 1556 

299. miKvwi  ‡eMg †iv‡Kqv K‡jR, iscyi

। 
17027457 ---- 17028921 1465  

300. Avi. wm. wm. AvB cvewjK ¯‹zj GÛ K‡jR, ব সালবন, বগম রােকয়া 
সরণী, iscyi

। 
17028922 ---- 17029787 

 

866 

301. miKvix wUPvm© †Uªwbs K‡jR, iscyi

। 
17029788 ---- 17030787 1000 

302. iscyi miKvwi wmwU K‡jR, iscyi

। 
17030788 ---- 17031287 500 

303. jvjKzwV evwjKv D”P we`¨vjq I  gnvwe`¨vjq, iscyi

। 
17031288 ---- 17032998 992 

     

ময়মনিসংহ ক : 
µ: b: n‡ji bvg  ‡iwR‡÷ªkb b¤î cÖv_x©  

msL¨v ‡_‡K------------------------ch©šÍ 

304.  আন  মাহন কেলজ, ময়মনিসংহ।                          বাংলা ভাসন 18000001 

---- 18003865 

৩৮৬২ 
ইংেরিজ ভাসন 18800054 

--- 18800995 

৩৮ 
305. ল িনেকতন উ  িব ালয়, ১০, মহারাজা রাড, ময়মনিসংহ। 

18003866 --- 18005965 

২১০০ 
306. িম ি সা সরকাির মিহলা কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18005966 --- 18008015 

২০৫০ 
307. ময়মনিসংহ পিলেটকিনক ইনি উট, ময়মনিসংহ।  

18008016 --- 18009765 

১৭৫০ 
308. নািসরাবাদ কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18009766 --- 18011465 

১৭০০ 
309. আলমগীর মন র (িম ) মেমািরয়াল কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18011466 --- 18012665 

১২০০ 
310. ময়মনিসংহ মিহলা কেলজ, ৩১, িস. ক ঘাষ রাড, ময়মনিসংহ। 

18012666 --- 18013815 

১১৫০ 
311. ি িময়ার আইিডয়াল হাই ল, ২০৩, ক.িব ইসমাইল রাড, ময়মনিসংহ। 

18013816 --- 18014916 

১১০০ 
312. নটরেডম কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18014917 --- 18015916 

১০০০ 
313. হাজী জালাল উি ন উ  িব ালয়, আ য়া বােড়রা, ময়মনিসংহ। 

18015917 --- 18016916 

১০০০ 
314. কািরগির িশ ণ ক  ( . .িস), মাসকা া, ময়মনিসংহ। 

18016917 --- 18017916 

১০০০ 
315. সিলম বািলকা উ  িব ালয় ও কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18017917 --- 18018816 

৯০০ 
316. সরকাির চাস িনং কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18018817 --- 18019666 

৮৫০ 
317. সরকাির চাস িনং কেলজ (মিহলা), ময়মনিসংহ। 

18019667 --- 18020516 

৮৫০ 
318. িষ িব িব ালয় হাই ল, ময়মনিসংহ। 

18020517 --- 18021316 

৮০০ 
319. িষ িব িব ালয় কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18021317 --- 18022067 

৭৫০ 
320. িজলা পিরষদ উ  িব ালয়, ময়মনিসংহ । 

18022068 --- 18022817 

৭৫০ 
321. িব াময়ী সরকাির বািলকা উ  িব ালয়, ময়মনিসংহ। 

18022818 --- 18023517 

৭০০ 
322. মহাকালী গালস ল ও কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18023518 --- 18024217 

৭০০ 
323. ময়মনিসংহ িজলা ল, ময়মনিসংহ। 

18024218 --- 18024917 

৭০০ 
324. ময়মনিসংহ মহািব ালয়, ময়মনিসংহ। 

18024918 --- 18025617 

৭০০ 
325. শহীদ সয়দ নজ ল ইসলাম কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18025618 --- 18026267 

৬৫০ 
326. সিলম হাই ল, ময়মনিসংহ। 

18026268 --- 18026767 

৫০০ 
327. য় ল, [ ভাতী িশ  িনেকতন ও িদবা শাখা] ময়মনিসংহ। 

18026768 --- 18027267 

৫০০ 
328. িলশ লাইন উ  িব ালয়, ময়মনিসংহ । 

18027268 --- 18027767 

৫০০ 
329. ময়মনিসংহ সরকাির কেলজ, ময়মনিসংহ। 

18027768 --- 18028999 

৪৭2 

 

[Nwo, †gvevBj †dvb, eB, e¨vM, gvwbe¨vM, K¨vjKz‡jUi, e¨vsK KvW©, ‡µwWU KvW©, MnYv, AjsKvi Ges †h‡Kv‡bv ai‡bi 

B‡jKUªwbK wWfvBmmn cixÿv n‡j cÖ‡ek kvw¯Í‡hvM¨ Aciva|]  

 

 

 


