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PÆMÖvg wefv‡Mi Dc‡Rjv ch©v‡q ¯’vwcZ Kw¤úDUvi j¨v‡ei ZvwjKv (564) 

 

µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

905  †bvqvLvjx †bvqvLvjx m`i †mvbvcyi K‡jR 

906 

†bvqvLvjx miKvwi K‡jR 

907 PigUzqv K‡jR, †bvqvLvjx 

908 

nwibvivqbcyi D”P we`¨vjq, ïavivg 

909 িফেরাজ শা   মাইজভা ারী উ  িব ালয় 
910 পৗর ক াণ উ  িব ালয়   
911 ব েধর হাট আব ল মােলক িড ী কেলজ  
912 নায়া ই ইউিনয়ন উ  িব ালয়  
913 কালীতারা সিলম গাল স একােডমী 
914 িশব র সিলম গাল স হাই ল 
915 Iev‡q` Djøvn †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq 

916 †eMgMÄ knx` Avgvb Djøvn cvewjK D”P we`¨vjq 

917 nvwRcyi Avãyj gwR` D”P we`¨vjq 

918 গাপাল র আলী হায়দর উ  িব ালয়  
919 সানা র ল ইসলাম উ  িব ালয়  
920 লিতফ র উ  িব ালয়  
921 †eMgMÄ miKvwi cvBjU D”P we`¨vjq 

922 †Kv¤úvbxMÄ wmivRcyi wc.Gj GKv‡Wgx 

923 emyinvU Bmjvwgqv dvwhj gv`ivmv 

924 ি েযা া শহীদ কামাল উ  িব ালয়  
925 হাজারী হাট হাই ল এ  িব এম কেলজ  
926 বামনী উ  িব ালয় 
927 রংমালা দা   াহ মেডল িসিনয়র মা াসা 
928 মািনক র উ  িব ালয় 
929 Aveybv‡Qi †PÅ ayix †cÅ i D”P we`¨vjq 

930 †mbevM †mbevM miKvwi cvBjU D”P we`¨vjq 

931 †gvnv¤§̀ cyi iv‡g› Ö̀ g‡Wj D”P we`¨vjq 

932 চ য়া হাজী আলী আকবর দািখল মা  রাসা 
933 গাজীর হাট উ  িব ালয় 
934 িছেলািনয়া ইউিনয়ন উ  িব ালয় 
935 ছিমর ীর হাট দািখল মা াসা 
936 চ দ র আদ শ উ  িব ালয়  
937 †mbevM dvwhj (mœvZK) gv`Övmv 

938 †mvbvBgyox †mvbvBgyox g‡Wj D”P we`¨vjq 

939 eRiv eûg‚Lx D”P we`¨vjq 

940 ওয়ােসক র ব খী উ  িব ালয়  
941 অ রনগর উ  িব ালয়  
942 নেদানা আদশ  উ  িব ালয়  
943 নাি য়াপাড়া বীরে  শহীদ মাঃ ল আিমন িড ী কেলজ 
944 Avweicvov gva¨wgK we`¨vwb‡KZb 

945 KweinvU KweinvU D”P we`¨vjq 

946 িময়ার হাট উ  িব ালয় 
947 লামিছ সাদ উ  িব ালয়  
948 বানদ  উ  িব ালয়  
949 চাপরািশর হাট ইসমাইল কেলজ  
950 Kvjvgybx D”P we`¨vjq 

951 myeb©Pi ‰mKZ wWMÖx K‡jR 

952 চরজ র িড ী কেলজ  
953 শহীদ জয়নাল আেবদীন উ  িব ালয়  
954 চরবাটা খােসর হাট উ  িব ালয়  
955 c‚e© PievUv ‹̄yj G¨vÛ K‡jR 

956 nvwZqv G.Gg. D”P we`¨vjq 

957 খচর ইউিনয়ন ব ব  উ  িব ালয় 
958 ওছখালী ক,এস,এস সরকাির উ  িব ালয় 
959 eywoiPi ‰mqw`qv D”P we`¨vjq 
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µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

960 PvUwLj mßMvuI Av`k© D”P we`¨vjq 

961 Kvgvjcyi †gvt nv‡kg D”P we`¨vjq 

962 ভীম র উ  িব ালয় ও কািরগরী কেলজ 
963 চাটিখল মিহলা কেলজ  
964 পচগ ও বািলকা উ  িব ালয়  
965 সামপাড়া উ  িব ালয়  
966 কিড়হা  উ  ল  
967 wmsevûov Mvj©m GKv‡Wgx 

968 †dbx `vMbf~Bqv wm‡jvbxq nvB ‹̄yj 

969 রামনগর ক, এম, িস (রঃ) উ  িব ালয় 
970 AvZvZyK© g‡Wj nvB ‹̄yj 

971 

†dbx m`i 

†dbx miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

972 

†dbx miKvwi K‡jR 

973 †dbx wR.G GKv‡Wgx 

974 †dbx evwjKv we`¨v wb‡KZb 

975 শখ িজবল হক উ  িব ালয় 
976 সানা র উ  িব ালয় 
977 ল য়া উ  িব ালয় 
978 dvwRjcyi WweøD.we. Kv`ix D”P we`¨vjq 

979 †mvbvMvRx †mvbvMvRx †gvnv¤§` Qv‡ei cvBjU nvB¯‹yj 

980 সানাগাজী বািলকা পাইলট উ  িব ালয় 
981 Avwgivev` we.wm. jvnv D”P we`¨vjq 

982 ciïivg ciïivg cvBjU nvB¯‹yj 

983 My_ygv †K.we.G AvwRR D”P we`¨vjq 

984 ব মাহ দ উ  িব ালয় 
985 িচথিলয়া নািসর উি ন উ  িব ালয় 
986 ciïivg cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq 

987 dyjMvRx Avjx AvRg D”P we`¨vjq I K‡jR 

988 হাসান র শা   আলম চৗ রী উ  িব ালয় ও কেলজ 
989 িনলখী অ  আ ল মিজদ উ  িব ালয় 
990 dyjMvRx cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq 

991 QvMjbvBqv QvMjbvBqv cvBjU D”P we`¨vjq 

992 

gyûixMÄ D”P we` v̈jq 

993 দি ণ ব ভ র ল এ  কেলজ 
994 জিমলা খা ন চৗ রী উ  িব ালয় 
995 QvMjbvBqv cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq 

996 ev›`ievb _vbwP _vbwP D”P we`¨vjq 

997 AvjxK`g ‰P¶r Av`k© D”P we`¨vjq 

998 আলীকদম আবািসক িব ালয় 
999 AvjxK`g evwjKv D”P we`¨vjq 

1000 bvB¶sQwo bvB¶sQwo gva¨wgK evwjKv we`¨vjq 

1001 নাই ংছিড় ছােলহ আহেমদ সরকারী উ  িব ালয় 
1002 হাজী এম এ কালাম িড ী কেলজ 
1003 Ûgayg D”P we`¨vjq 

1004 ev›`ievb m`i ev›`ievb miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq, ev›`ievb|  

1005 ev›`ievb miKvwi K‡jR, ev›`ievb| 

1006 ev›`ievb miKvwi D”P we`¨vjq, ev›`ievb m`i, ev›`ievb| 

1007 †¤ªv AvevwmK D”P we`¨vjq 

1008 ডনবে কা উ  িব ালয় 
1009 বালাঘাটা িবলিকছ বগম উ  িব ালয় 
1010 সাং  উ  িব ালয় 
1011 ev›`ievb miKvwi gwnjv K‡jR 

1012 iægv iægv DcRvZxq AvevwmK D”P we`¨vjq 

1013 jvgv jvgv Av`k© evwjKv D”P we`¨vjq 

1014 gvZvgyûix K‡jR 

1015 লামা সরকারী উ  িব ালয় 
1016 jvgv gyL D”P we`¨vjq 

1017 রায়াংছিড় রায়াংছিড় সরকারী উ  িব ালয় 
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µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

1018 iv½vgvwU bvwbqviPi bvwbqviPi g‡Wj D”P we`¨vjq 

1019 নািনয়ারচর কেলজ  
1020 †eZQwo †Rbv‡ij Imgvbx D”P we`¨vjq 

1021 evNvBQwo KvPvjs D”P we`¨vjq 

1022 বাঘাইছিড় উ  িব ালয়  
1023 পালী উ  িব ালয়  
1024 খদারমারা উ  িব ালয়  
1025 িশজক খ উ  িব ালয় 
1026 KvPvjs evwjKv D”P we`¨vjq 

1027 iv½vgvwU m`i iv½vgvwU miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1028 iv½vgvwU miKvwi K‡jR 

1029 ivYx `qvgqx D”P we`¨vjq 

1030 mvcQwo D”P we`¨vjq 

1031 eo gnvcyig D”P we`¨vjq 

1032 ivR¯’jx ivR ’̄jx ZvBZscvov miKvwi D”P we`¨vjq 

1033 বা ালহািলয়া কেলজ 
1034 বা ালহািলয়া উ  িব ালয় 
1035 ivR ’̄jx K‡jR 

1036 jsM`y jsM ỳ miKvwi D”P we`¨vjq 

1037 jsM ỳ evwjKv D”P we`¨vjq 

1038 বায় শ শরফ জ ািরয়া আদশ  দািখল মা াসা 
1039 রােবতা মেডল উ  িব ালয় 
1040 gvBbxgyL g‡Wj nvB ‹̄yj 

1041 KvDLvjx †eZeywbqv D”P we`¨vjq 

1042 †cvqvcvov g‡Wj D”P we`¨vjq 

1043 ডা য়া ভা র উ  িব ালয়  
1044 কাউখালী মহািব ালয়  
1045 KvDLvjx evwjKv D”P we`¨vjq 

1046 KvßvB IqvMMv D”P we`¨vjq 

1047 বরইছিড় কণ লী ল দা কােদরী উ  িব ালয়  
1048 িব ৎ উ য়ন বাড  মা িমক িব ালয়, কা াই  
1049 পাহািড়কা উ  িব ালয়  
1050 শহীদ শাম ি ন বািলকা উ  িব ালয়  
1051 †KwcGg nvB ‹̄yj GÛ K‡jR 

1052 wejvBQwo wejvBQwo g‡Wj nvB ¯‹yj 

1053 eiKj eiKj D”P we`¨vjq 

1054 eiæbv Qwo D”P we`¨vjq 

1055 RyivQwo f‚ebRq miKvwi D”P we`¨vjq 

1056 jÿxcyi ivgMÄ ivgMÄ D”P we`¨vjq 

1057 ivgMÄ cvBjU evwjKv D”P we`¨vjq 

1058 ভা র উ  িব ালয় 
1059 পািনয়ালা উ  িব ালয় 
1060 †bvqvMvuI RbKj¨vY D”P we`¨vjq 

1061 ivgMwZ Av‡jKRvÛvi cvBjU D”P we`¨vjq 

1062 

আ ল হাদী কেলজ  

1063 রামগিত আহমািদয়া কেলজ  
1064 আেলকজা ার পাইলট বািলকা উ  িব ালয়  
1065 ivgMwZ we.we.†K cvBjU Av`k© D”P we`¨vjq 

1066 ivqcyi ivqcyi iæ¯Íg Avjx K‡jR 

1067 evgbx Av`k© D”P we`¨vjq 

1068 jÿxcyi m`i j²xcyi Av`k© mvgv` miKvwi D”P we`¨vjq 

1069 j²xcyi miKvwi K‡jR 

1070 `vjvj evRvi wWMÖx K‡jR 

1071 †cŠi knx` §̄„wZ GKv‡Wgx 

1072 `vjvj evRvi Gb.†K D”P we`¨vjq 

1073 গাপাল র ািরকা উ  িব ালয়  
1074 বড়ািলয়া উ  িব ালয়  
1075 চরশাহী উ  িব ালয়  
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µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

1076 †ZvZvi Lxj Av‡qkv D”P we`¨vjq 

1077 KgjbMi nvwRinvU nvwgẁ qv dvwhj wWMÖx gv`Övmv 

1078 তারাবগ  উ  িব ালয়  
1079 হািজর হাট িম াত একােডমী  
1080 ফলকন উ  িব ালয়  
1081 nvwRinvU DcKyj K‡jR 

1082 K·evRvi †cKzqv †cKyqv evwjKv D”P we`¨vjq 

1083 প য়া িজ.এম.িস ইনি উশন 
1084 িশলখালী উ  িব ালয় 
1085 †cKyqv Av‡bvqviæj Djyg Bmjvwgqv Avwjg gv ª̀vmv 

1086 †UKbvd ýxjv D”P we`¨vjq 

1087 †UKbvd cvBjU D”P we`¨vjq 

1088 আলহা  আলী আিছয়া উ  িব ালয় 
1089 শামলা র উ  িব ালয় 
1090 †UKbvd GRvnvi evwjKv D”P we`¨vjq 

1091 DwLqv DwLqv eûg‚Lx D”P we`¨vjq 

1092 ি েযা া িত বািলকা উ  িব ালয় 
1093 উিখয়া বািলকা উ  িব ালয় 
1094 পালং উ  িব ালয় 
1095 cvjs Av`k© D”P we`¨vjq 

1096 g‡nkLvjx g‡nkLvjx wWwMÖ K‡jR 

1097 কালারমারছড়া আদশ  দািখল মা াসা 
1098 ব ব  মিহলা কেলজ 
1099 পািনরছড়া আদশ  উ  িব ালয় 
1100 g‡nkLvjx Av`k© D”P we`¨vjq 

1101 ivgy ivgy wLRvix Av`k© D”P we`¨vjq 

1102 কাউয়ারেখাপ হািকম রিকমা উ  িব ালয় 
1103 ivgy evwjKv D”P we`¨vjq 

1104 K·evRvi m`i K·evRvi miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1105 K·evRvi miKvwi K‡jR 

1106 K·evRvi wcÖcv‡iUix D”P we`¨vjq 

1107 Bmjvgcyi Bmjvwgqv `vwLj gv`Övmv 

1108 C`Mvn Av`k© wk¶v wb‡KZb 

1109 ইসলািময়া মিহলা কািমল (মা াস) মাদরাসা 
1110 উে  সালমা (রা.) ইসলািময়া বািলকা দািখল মা  রাসা  
1111 fviæqvLvjx Av`k© D”P we`¨vjq 

1112 KyZyew`qv KyZyeẁ qv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1113 বিদয়া টকিনক াল এ  িব. এম. কেলজ 
1114 বিদয়া কেলজ  
1115 ayiæs Av`k© D”P we`¨vjq 

1116 P‡Kvwiqv P‡Kvwiqv miKvwi D”P we`¨vjq 

1117 চকিরয়া আবািসক মিহলা কেলজ 
1118 রিশদ আহমদ চৗ রী উ  িব ালয় 
1119 পহরচ দা ফািজল (িড ী) মাদরাসা 
1120 P‡Kvwiqv †KviK we`¨vcxV 

1121 Kzwgjøv `vD`Kvw›` Ryivbcyi Kwigy‡bœQv D”P we`¨vjq 

1122 Pi‡Mvqvjx L›`Kvi bvwRi Avn‡g` eûg‚Lx  

1123 †eMg Av‡gbv myjZvb miKvwi evwjKv nvB ¯‹zj 

1124 †`exØvi †`exØvi gwdRDwÏb Avn‡g` cvBjU evwjKv nvB ¯‹zj 

1125 এলাহাবাদ মহািব ালয়  
1126 বড় শলাঘর এম, আহমদ উ  িব ালয়  
1127 eokvjNi Av`k© K‡jR 

1128 †gNbv gvwbKPi e½eÜy K‡jR 

1129 P›`bcyi Gg.G D”P we`¨vjq 

1130 †nvgbv †nvgbv Av`k© D”P we`¨vjq 

1131 †nvgbv Kwdj DwÏb cvBjU evwjKv nvB ¯‹zj 

1132 হামনা িড ী কেলজ  
1133 রাম র কেলজ  
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µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

1134 ঘারেমাড়া এ ক এম ফজ র হক মা া উ  িব ালয়  
1135 gvZvfv½v ‰fie D”P we`¨vjq 

1136 †PŠÏMÖvg wgTv evRvi wWMÖx K‡jR 

1137 িময়া বাজার এল. এন. উ  িব ালয় 
1138 কাশীনগর িব. এম উ  িব ালয় 
1139 নবতী উ  িব ালয় 
1140 িবজয়করা ল এ  কেলজ 

1141 

†avcvwLjv   উ  িবদ ালয়  

1142 †PŠÏMÖvg gva¨wgK cvBjU evwjKv we`¨vjq 

1143 bv½j‡KvU bv½j‡KvU g‡Wj gwnjv K‡jR 

1144 দ কািরগির িব ান ও বািনজ  কেলজ 
1145 ZyjvZjx D”P we`¨vjq 

1146 eªvþbcvov bvMvBk e½eÜy K‡jR 

1147 আব ল মিতন খস  মিহলা কেলজ  
1148 শশীদল আলহা  আ  তােহর কেলজ  
1149 শশীদল ইউিনয়ন উ  িব ালয়  
1150 বাগড়া মা িমক িব ালয়  
1151 fMevb miKvwi D”P we`¨vjq 

1152 eiæiv AvgovZjx wm. Avjx D”P we`¨vjq 

1153 বাতাইছিড় উ  িব ালয়  
1154 এগার াম উ  িব ালয়  
1155 AvÇv D‡¤§ẁ qv D”P we`¨vjq 

1156 eywoPs Zv‡niv Rybve Avjx evwjKv D”P we`¨vjq 

1157 KskbMi D”P we`¨vjq 

1158 কািলকা র আব ল মিতন খস  িড ী কেলজ  
1159 পা য়ারা আব ল মিতন খস  িড ী কেলজ  
1160 সানার বাংলা কেলজ  
1161 eywoPs Kvjx bvivqb evwjKv D”P we`¨vjq 

1162 g‡bvniMÄ g‡bvniMÄ D”P we`¨vjq GÛ K‡jR 

1163 পামগ ও উ  িব ালয় 
1164 নরহির র দব র উ  িব ালয়  
1165 ল ন র উ  িব ালয়  
1166 bv‡_i‡cUyqv D”P we`¨vjq 

1167 gyiv`bMi ev½viv Bgv‡jvPb D”P we`¨vjq 

1168 মটংঘর িব.আর.আই.এম উ  িব ালয়  
1169 ফিরদ উি ন সরকাির িড ী কেলজ  
1170 পীর কািশম র আর, এন, উ  িব ালয় 
1171 nvq`vivev` nvRx B.G.we D”P we`¨vjq 

1172 jvKmvg jvKmvg cvBjU D”P we`¨vjq 

1173 DËi`v D”P we`¨vjq 

1174 ইছা রা স াল হাই ল  
1175 য়াং আলহা  িসি র রহমান উ  িব ালয়  
1176 †`ŠjZcyi KvwiMwi I evwYR¨ gnvwe`¨vjq 

1177 Kywgjøv Av`k© m`i beve dqRy‡bœmv miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1178 miKvwi wf‡±vwiqv K‡jR 

1179 Kzwgjøv AwRZ ¸n gnvwe`¨vjq 

1180 Kywgjøv nvB ¯‹yj 

1181 AvwQqvMwb evwjKv D”P we`¨vjq 

1182 লালমাই িড ী কেরজ  
1183 র ল র ব খী উ  িব ালয় 
1184 িশম র উ  িব ালয় 
1185 গনিব া িপঠ কেলজ 
1186 িরলােয়  ব খী কেলজ 
1187 অ  আ ল কালাম ম মদার মিহলা কেলজ 
1188 আনসার আলী মেমািরয়াল ইনি উট অব টকেনালজী 
1189 †kL dwRjvZy‡bœQv eûgyLx KvwiMwi K‡jR 

1190 myeivwZ kvnRv`x †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq 

1191 evbvmyqv ex‡i› Ö̀ D”P we`¨vjq 
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1192 Kywgjøv m`i `wÿb myqvMÄ wU.G nvB ‹̄yj GÛ K‡jR 

1193 nvRx AvKivg DwÏb D”P we`¨vjq 

1194 Pvw›`bv gvavBqv evRvi Qvw`g D”P we`¨vjq 

1195 চাি না মিহলা িডি  কেলজ  
1196 কা টী উ  িব ালয়  
1197 †fvgiKvw›` D”P we`¨vjq 

1198 wZZvm jvjcyi bRiæj Bmjvg D”P we`¨vjq 

1199 জানাব আলী উ  িব ালয় লারাম র  
1200 নারাি য়া কিল িময়া উ  িব ালয়  
1201 বাতাকাি  সরকার সােহব আলী মেমািরয়াল উ  িব ালয়  
1202 MvRxcyi Lvb nvB ‹̄yj GÛ K‡jR 

1203 LvMovQwo `xwNbvjv `xwNbvjv miKvwi D”P we`¨vjq 

1204 হািচনসন র উ  িব ালয় 
1205 িদঘীনালা বড়াদম উ  িব ালয় 
1206 †QvU †giæs D”P we`¨vjq 

1207 gnvjQwo gnvjQwo K‡jR 

1208 gvnvjQwo D”P we`¨vjq 

1209 িসি নালা উ  িব ালয় 
1210 িস কছিড় উ  িব ালয় 
1211 gnvjQwo Av`k© evwjKv D”P we`¨vjq 

1212 gvwbKQwo gvwbKQwo wMwi‰gÎx K‡jR 

1213 িতনটহরী উ  িব ালয় 
1214 মািনকছিড় বািলকা উ  িব ালয় 
1215 ivbx bxnvi †`ex miKvwi D”P we`¨vjq 

1216 gvwUiv½v MyBgviv D”P we`¨vjq 

1217 gvwUiv½v cvBjU nvB ¯‹yj 

1218 খদাছড়া উ  িব ালয় 
1219 তবলছিড় কদমতলী উ  িব ালয় 
1220 gvwUiv½v evwjKv D”P we`¨vjq 

1221 ivgMi †PŠayix cvov Rywbqi nvB ¯‹yj 

1222 হাফছিড় উ  িব ালয় 
1223 রামগড় বািলকা উ  িব ালয় 
1224 j¶xQwo j¶xQwo g‡Wj D”P we`¨vjq 

1225 LvMovQwo m`i LvMovQwo miKvwi D”P we`¨vjq 

1226 LvMovQwo miKvwi K‡jR 

1227 gywbMÖvg D”P we`¨vjq 

1228 LvMovQwo miKvwi gwnjv K‡jR 

1229 LvMovQwo miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1230 িমেলিনয়াম ভাইেবানছড়া উ  িব ালয় 
1231 পান খাইয়া পাড়া উ  িব ালয় 
1232 KgjQwo cvBjU D”P we`¨vjq 

1233 G.wc. e¨vUvwjqb nvB ‹̄yj 

1234 cvbQwo cvbQwo D”P we`¨vjq 

1235 cvbQwo evRvi ¯‹yj GÛ K‡jR 

1236 PÆMÖvg †evqvjLvjx †Mvg`Ûx cvBjU D”P we`¨vjq 

1237 ক রখীল উ  িব ালয় 
1238 ব  ক রখীল উ  িব ালয় 
1239 চরণ ীপ রজভীয়া ইসলািময়া ফািজল মা াসা 
1240 Kvbyb‡Mvcvov Wt wee‚wZf‚lY D”P we`¨vjq 

1241 †jvnvMvov †jvnvMvov kvncxi cvBjU D”P we`¨vjq 

1242 নিত উ  িব ালয় 
1243 আ নগর উ  িব ালয় 
1244 চর া উ  িব ালয় 
1245 †jvnvMvov myLQwo DwRi wfUv D”P we`¨vjq 

1246 Av‡bvqviv ewkiæ¾vgvb ¯§„wZ wk¶v †K›`Ö 

1247 বটতলী শাহ মাহেছন আউিলয়া িডি  কেলজ 
1248 ভি য়াপাড়া চারপীর আউিলয়া (রাঃ) উ  িব ালয় 
1249 ব মচড়া শহীদ বশ মান উ  িব ালয় 
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1250 MyqvcK D”P we`¨vjq 

1251 cwUqv cwðg cwUqv G.‡R. †PŠayix wWwMÖ K‡jR 

1252 cwUqv Av`k© D”P we`¨vjq 

1253 দৗলত র ব খী উ  িব ালয়  
1254 আরফা কিরম উ  িব ালয় 
1255 ম রা উ  িব ালয় 
1256 শাভনদ ী ল এ  কেলজ 
1257 চ শালা িষ উ  িব ালয় 
1258 ছনহরা ষাড়শী বালা উ  িব ালয় 
1259 Avwkqv D”P we`¨vjq 

1260 dwUKQwo dwUKQwo Kvi‡bkb Av`k© D”P we`¨vjq 

1261 dwUKQwo evwjKv cvBjU D”P we`¨vjq 

1262 না র বািলকা উ  িব ালয় 
1263 ধম র ব খী উ  িব ালয় 
1264 পাইনদং উ  িব ালয় 
1265 nvB`PwKqv eûgyLx D”P we`¨vjq 

1266 evukLvjx cwðg evukLvjx DcK‚jxq wWMÖx K‡jR 

1267 ব শখালী আদশ  উ  িব ালয় 
1268 ব শখালী হােমিদয়া রহীমা ফািজল মা াসা 
1269 Qbyqv Kv‡`ixqv D”P we`¨vjq 

1270 iv½ywbqv myLwejvm D”P we`¨vjq 

1271 DËi c`yqv eûgyLx we`¨vjq 

1272 রাজা বন উ  িব ালয় 
1273 DËi cviæqv D”P we`¨vjq 

1274 ivDRvb Mwniv K‡jR 

1275 Mwniv G.†R.IqvB.Gg.Gm.eûg~Lx nvB ¯‹zj 

1276 K`jcyi D”P we`¨vjq 

1277 উ র জরা উ  িব ালয়  
1278 রাউজান কেলজ  
1279 ইমাম গা ালী িড ী কেলজ  
1280 নায়াপাড়া উ  িব ালয় 
1281 cwðg Avavi gvwbK ¸Riv ivg‡gvnb nvB ¯‹zj 

1282 m›Øxc gyQvcyi eẁ D¾vgvb D”P we`¨vjq 

1283 ØxceÜy gy¯ÍvwdRyi ingvb D”P we`¨vjq 

1284 উ র স ীপ কেলজ  
1285 সাউথ স ীপ কেলজ  
1286 কাজী আফাজ উি ন আদশ  উ  িব ালয় 
1287 c‚e© m›Øxc eûg‚Lx D”P we`¨vjq 

1288 mvZKvwbqv mvZKvwbqv miKvwi K‡jR 

1289 mvZKvwbqv D”P evwjKv we`¨vjq 

1290 KiBqvbMi eûgyLx D”P we`¨vjq 

1291 কেন ল (অবঃ) অিল আহমদ বীর িব ম কেলজ, বাজািলয়া 
1292 উ র সাতকািনয়া আলী আহ দ াণহির উ  িব ালয়  
1293 শের বাংলা উ  িব ালয়  
1294 ব  গা য়ােড া উ  িব ালয়  
1295 িচববাড়ী আদশ  উ  িব ালয় 
1296 বারেদানা হক মেমািরেয়ল উ  িব ালয় 
1297 †Xgkv D”P we`¨vjq 

1298 mxZvKyÛ Rvdi bMi AcYv© Piæ D”P we`¨vjq 

1299 লিতফ র আলহা  আ ল জিলল উ  িব ালয়  
1300 শেখর হাট উ  িব ালয়  
1301 বাড়ব  উ  িব ালয়  
1302 mxZvKyÛ evwjKv ‹̄yj GÛ K‡jR 

1303 nvUnvRvix nvUnvRvix cve©Zx D”P we`¨vjq 

1304 Rdinv`vev` nvB¯‹yj 

1305 নািজরহাট কেলজ 
1306 হাটহাজারী বািলকা উ  িব ালয় 
1307 িছপাতলী জােময়া গাউিছয়া ঈনীয়া কািমল মা  রাসা 
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1308 †gNj Av`k© D”P we`¨vjq 

1309 Mo`yqviv nvB ‹̄yj 

1310 P›`bvBk weÁvb I cÖhyw³ ¯‹yj GÛ K‡jR 

1311 ফােতমা িজ াহ বািলকা উ  িব ালয়  
1312 গাছবাড়ীয়া মমতাজ বগম মা িমক বািলকা িব ালয়  
1313 আমানত ছফা বদ ে ছা মিহলা িড ী কেলজ  
1314 KvÂbvev` eûgyLx D”P we`¨vjq 

1315 wgimivB wgimivB K‡jR 

1316 সরকারহাট এন,আর উ  িব ালয়  
1317 জারারগ  বৗ  উ  িব ালয়  
1318 হাইতকাি  উ  িব ালয়  
1319 সােহরখালী উ  িব ালয়  
1320 Syjb †cvj †ebx gvae D”P we`¨vjq 

1321 ‡g‡Uªv GjvKv evsjv‡`k gwnjv mwgwZ evwjKv D”P we`¨vjq I K‡jR 

1322 nvRx †gvt gnmxb miKvwi K‡jR 

1323 Mft gymwjg nvB ¯‹zj 

1324 K`g †gveviK Gg IqvB D”P we`¨vjq 

1325 wm. †R. Gg. D”P we`¨vjq 

1326 Pv›`MuvI GbGgwm Av`k© D”P we`¨vjq 

1327 †gvniv Gm. †K. wKD evwjKv we`¨vjq 

1328 †ijI‡q cvewjK nvB ‹̄zj 

1329 c‡jvMÖvDÛ eûg~Lx D”P we`¨vjq 

1330 PÆMÖvg evwjKv D”P we`¨vjq 

1331 cv_iNvUv evwjKv D”P we`¨vjq 

1332 AcY©vPiæ wmwU K‡cv©t evwjKv D”P we`¨vjq 

1333 nvwjkni gyÝxcvov D”P we`¨vjq 

1334 evMgwbivg Av.i.wm/K evjK D”P we`¨vjq 

1335 wPUvMvs AvBwWq¨vj ¯‹zj GÛ K‡jR 

1336 LvRv AvR‡gix D”P we`¨vjq 

1337 wewmGmAvBAvi j¨ve‡iUwi D”P we`¨vjq 

1338 wU‡KU wcÖw›Us †cÖmK‡jvbx D”P we`¨vjq 

1339 †R.Gg.‡mb gvwë Bbw÷wUDU  

1340 Pi-PvKZvB wmwU K‡cv©t D”P we`¨vjq 

1341 AvjnvR¡ GqvKze Avjx D”P evwjKv we`¨vjq I K‡jR 

1342 PÆMÖvg Gqvi‡cvU© D”P we`¨vjq 

1343 †ijI‡q GgcøqxR Mv©jm nvB ‹̄yj 

1344 kvn Iqvjx Djøvn Bbw÷wUDU 

1345 evKwjqv Av`k© evwjKv D”P we`¨vjq 

1346 G.Gj.Lvb D”P we`¨vjq 

1347 `w¶Y-cwðg evKwjqv D”P we`¨vjq 

1348 c‡Z½v D”P we`¨vjq 

1349 b~iæj Bmjvg †cŠi evwjKv D”P we`¨vjq 

1350 AvMÖvev` evwjKv we`¨vjq 

1351 eb M‡elYvMvi D”P we`¨vjq 

1352 PÆMÖvg wgDwbwmc¨vj g‡Wj nvB ‹̄zj 

1353 c~e© evKwjqv wmwU K‡cv©t D”P we`¨vjq 

1354 evsjv‡`k †ijI‡q miKvix D”P we`¨vjq 

1355 কােজম আলী উ  িব ালয়  
1356 সােনায়ারা উ  িব ালয়, ব  বাকিলয়া, চা গ ও 
1357 িপ এইচ আমীন একােডমী, দি ণ কা লী, পাহাড়তলী 
1358 সারজন ল ও কেলজ, আ াবাদ 
1359 মাইজপাড়া মাহ বী উ  িব ালয়, পেত া 
1360 হািলশহর বগমজান ব খী উ  িব ালয়, ব র 
1361 াির ার লতান আহমদ চৗ রী িডি  কেলজ 
1362 আেশকােন আউিলয়া ফািজল (িড ী) মা াসা  
1363 নিজিরয়া নঈিময়া মাহ িদয়া িসিনয়র মা াসা  
1364 বড় মহা রম উ  িব ালয় 
1365 কা লী ল হক চৗ রী উ  িব ালয়  
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1366 cvnvoZjx evwjKv D”P we`¨vjq 

1367 wPUvMvs K‡jwR‡qU ‹̄zj 

1368 Puv`cyi DËi gZje Kvjxcyi D”P we`¨vjq I K‡jR 

1369 evMvbevox AvBwW‡qj GKv‡Wgx 

1370 b›`jvjcyi Qvgvẁ qv D”P we`¨vjq 

1371 ফেত র উ  িব ালয়  
1372 মাতাভা া উ  িব ালয়  
1373 †Q½viPi D”P we`¨vjq 

1374 bvDix Av`k© K‡jR 

1375 †gvnbcyi D”P we`¨vjq 

1376 dwi`MÄ iƒcmv evwjKv D”P we`¨vjq 

1377 LvRywiqv eûg~Lx D”P we`¨vjq 

1378 রাম র বাজার মিজিদয়া উ  িব ালয়  
1379 হকািলি য়া বািলকা উ  িব ালয় 
1380 ফিরদগ  পাইলট বািলকা উ  িব ালয় 
1381 evmviv D”P we`¨vjq 

1382 evwj_yev Avãyyj nvwg` D”P we`¨vjq 

1383 gZje gZje wWMÖx K‡jR 

1384 মতলবগ  পাইলট বািলকা উ  িব ালয়  
1385 bvivqYcyi wWwMÖ K‡jR 

1386 

মু ীর হাট কেলজ 

1387 gZjeMÄ †R.we cvBjU D”P we`¨vjq 

1388 KPzqv Av‡kK Avjx Lvb D”P we`¨vjq I K‡jR 

1389 সাচার িড ী কেলজ  
1390 ড. মন র উি ন মিহলা কেলজ 
1391                                                                                                                                                                      রিহমানগর শখ িজবর রহমান িড ী কেলজ 

1392 

`i‡ekMÄ উ  িবদ ালয় 

1393 লপাই দারাশাহী উ  িব ালয় 
1394 mvPvi eûg‚Lx D”P we`¨vjq 

1395 kvnivw̄ Í ejkx` nvRx BqvKye Avjx D”P we`¨vjq 

1396 মহার উ  িব ালয়  
1397 রাৈগ উ  িব ালয়  
1398 টামটা উ  িব ালয়  
1399 m‚Pxcvov D”P we`¨vjq 

1400 nvBgPi MÛgviv D”P we`¨vjq 

1401 হাইমচর সরকাির বািলকা উ  িব ালয়  
1402 চরভা া উ  িব ালয়  
1403 বাজাি  আর.এম. উ  িব ালয়  
1404 nvBgPi gnvwe`¨vjq 

1405 nvRxMÄ nvRxMÄ Avwgb †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq 

1406 জগ াথ র হাজী এরশাদ িময়া উ  িব ালয়  
1407 হাজীগ  পাইলট বািলকা উ  িব ালয়  
1408 ejvLvj gKeyj Avn‡¤§̀  K‡jR 

1409 রাম র উ  িব ালয়  
1410 Kv‰KiZjv RbZv K‡jR 

1411 gvjxMvuI D”P we`¨vjq 

1412 Puv`cyi m`i gvZ„cxV miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1413 Puv`cyi miKvwi K‡jR 

1414 KvgivsMv D”P we`¨vjq 

1415 cyivbevRvi Gg. GBP. D”P we`¨vjq 

1416 eveyinvU D”P we`¨vjq I K‡jR 

1417 গিণ আদশ  উ  িব ালয়  
1418 খ িদয়া দেলয়ার হােসন উ  িব ালয় এ  কেলজ  
1419 জনতা উ  িব ালয়  
1420 কােল েরট ল এ  কেলজ 
1421 wW.Gb. D”P we`¨vjq 

1422 wet evwoqv AvïMÄ iIkb Aviv Rwjj evwjKv D”P we`¨vjq 

1423 AvovBwmav †Kwe D”P we`¨vjq 
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µwgK †Rjv Dc‡Rjv wbev©wPZ cÖwZôv‡bi bvg 

1424 ব ব  কািরগির ও বািণিজ ক মহািব ালয় 
1425 

nvRx Avãyj Rwjj D”P we`¨vjq 

1426 nvRx Avãyj KyÏym ‹̄yj GÛ K‡jR 

1427 AvLvDov knx` ¯§„wZ K‡jR 

1428 Avn‡g`vev` AvjnvR¡ kvn Avjg D”P we`¨vjq 

1429 আখাউড়া নাছরীন নবী পাইলট বািলকা উ  িব ালয় 
1430 nxivcyi knx` †bvqve †g‡gvwiqvj D”P we`¨vjq 

1431 bexbMi we`¨vKzU Agi eûg~Lx D”P we`¨vjq 

1432 wkecyi BDwbqb D”P we`¨vjq 

1433 imyjøvev` BD.G. Lvb D”P we`¨vjq 

1434 bvwmibMi bvwmibMi wWMÖx gnvwe`¨vjq 

1435 আ েতাষ পাইলট উ  িব ালয় 
1436 া উ  িব ালয় 
1437 িনয়াউক উ  িব ালয় 
1438 bvwmibMi Avky‡Zvl cvBjU D”P we`¨vjq 

1439 evÂvivgcyi ZvRyj Bmjvg Av`k© K‡jR 

1440 রা ারাম র পাইলট উ  িব ালয়  
1441 শাহ রাহাত আলী উ  িব ালয়  
1442 বা ারাম র গাল স ল  
1443 AvKevi Avj Djyg Avwjg gv`ªvmv 

1444 Kmev Kvjmvi bvCgv Avjg gwnjv K‡jR 

1445 ewY© AvjnvR¡ Av½yiv evkvi evwjKv nvB ¯‹zj 

1446 কসবা মিহলা িড ী কেলজ  
1447 বাড়াই আলহা  শা  আলম উ  িব ালয়  
1448 kvncyi AvdQvi DwÏb D”P we`¨vjq 

1449 Kmev †cŠi D”P we`¨vjq  

1450 movBj Avãym mvËvi wWMÖx K‡jR 

1451 KyÆvcvov D”P we`¨vjq 

1452 

KvwjM”Q cvVkvjv 

1453 

mivBj gnvwe`¨vjq 

1454 

‡`Iov  Av`k© D”P we` v̈jq 

1455 movBj Abœ̀ v miKvwi D”P we`¨vjq 

1456 wet evwoqv m`i Abœ̀ v miKvwi D”P we`¨vjq 

1457 eªvþYevwoqv miKvwi  K‡jR 

1458 mv‡eiv †mvenvb miKvwi evwjKv D”P we`¨vjq 

1459 wPbvBi AvÄygvb Aviv ‹̄yj GÛ K‡jR 

1460 িচনাইর ব ব  শখ িজব িড ী কেলজ  
1461 আন ময়ী বািলকা উ  িব ালয়  
1462 AóMÖvg D”P we`¨vjq 

1463 Pv›`cyi ZwgR DwÏb eûgyLx gva¨wgK we`¨vjq 

1464 বা েদব উ  িব ালয় 
1465 গৗতমপাড়া ব ব  হাই ল  
1466 DjPvcvov gv‡jK Qv‡ne Avjx D”P we`¨vjq 

1467 weRqbMi কাজী মাহা দ শিফ ল ইসলাম িব িব ালয় কেলজ 
1468 মরাসিন পিলেটকিনক হাই ল  

 
  


